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ΜΒ

Ό ΌΟθΌΟΟΟΟΟΟΟΟΧθΌΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ ΟΟ ΌΟΟΟΟΟΌθθΌ00ΟΟΟΟΧΟΟΟΟ δ

  

ΒΒ!ΧΟΠΗΤΈ ιιοι·πιρο [Μπα πι. ιιιιοειιιι..

Μιοο·ιοοπιπ ιιο.ιο·ι·ιιιιι·π ποπο.ιοπ: Ι) πο ποπιηππ.πομποιι·ι. Φπριιπποπππποοκ0ι1$ (Ί'Β$·

"ο πι. Προι··Ε 1898 τ. ιι Σ) πιο ποπιηιιπποπποπ ιιιιιο·ι·ιιιιΜι πι. .*Ιοιι,ποιι·Ιι 1902 τοπιι.

Ι)6ροι.ε:

ο . . . ο π: ε:
2Επιιγιιάι διιποο Νικ ιιιιιοπ ιιιιι' 2 °__ β ἐ

Φ .

Σκι οιπ Νιιιιιι·ρτο- @δ €θά)'Ποωθ 2 έ Ξ τι Ξ Θ?

. Ο

ξ (πω. ΜΜΜ Ροι·ιι·ιιιι-8οιιπιπ-2 #έ Ο ἑ) ἔ 'ζ

ο Ο ,

=οΙιΙΜιι·οποο πο- Νικο, 2 Έ - έ ἔωἔ< <?..·έ,

2 · πιοΙοΙιο πω] οι:: ι =··: ιι β ῇ ·έ =

οιιιιιιο; ιιΙΙο;οιποιπ _ _ ο = Μ ω ι..

Ο - ιοάοι· Ετιοποιτο 2 ·- ἐ =.8

ἔ ΜΜΕ!" Μ' ιιπποιοι οοιιιοπ 2 ε ἔ .ε ·ξς Ξ°Σ

ΣΑΝ Ν01°ΠοΗ08ΐ8 ΒΜοι·ννοοποιε πει-ξ ἔο ἔ 2.8 ἐξ.

28.8ΠΒετ ν, πο”- Μάο!. @πιο ιιι2 Ξ :Η έ..) ἐ:

ξ ιοι·ε;!ιιο πω!. 80ΜΦω ξ > 53 .ἔέ .εξι ἐ

= Βιποπτιιιιιιιοτ: ΔΝΒΒΕΑΒ ΒΑΧΕΕΠΝΕΒ, ΒΠΙ)ΑΡΕ8”'. Ο έ Ξιο.1 Ξ"*

ο 2ο ΜΒΜ »οι ποπ Πι·οπιιιοι.οπ οπο Αροι!ιο!ιοπ 2 ι _2 Β ὁ ε 'έ

2 Ποπ νοι·Ιοπι.;ο ιο ποπ ΝιοοοιΙπποπ «8πιιο1ιποι·°ε Βιιιοι·νιιοπέϋ»% 18 2 Φ ) ἔ α! Φ Επι

Σοοσοσοσοοο00οσοο00οοσοσοσοσοσοοσοοσοσοσοσοκοοσσσοσο 2 ἔ Ο ἔ =ξ

βιο 12 σ ο

πή-ΗΜ Π - - . <η π..πΞ__

3 ει, Έκι: 8 2

θ'Ι'Η.ΡΗ'ΓΑ ΠΟ1[ΠΠΟΚΑ ΗΛ Ιθοδ ΓΟΡΠ_'Β. : _=.3 πι!! έ) :έ

. ^ ι:: ,

πι πιππποοπππιΑπιππιπ ιι πιιιιοιιοπ :Μειωσα ι .Ε Ο οἑ' . π:
. ζ α

Χι ο Χι έ .Ξ Ξ Β .. ει:
το”, "μπω, οι Α το”. ποπιιιιιπ. τ Β > *Ο

1 = Η

ἔ
ἔ
=

Αποοπιιο,

_.7__.ο+.-Ψ .ή .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: =__.

Νπγιιιιι.ιϊι ο·ι·ιΒιιι: 1) Ορπιπππιιιιππιπ ο·ι·π.·ι·οπ πο Φειριιππιιι π πκοιιιιιιιιιιι·π πο οο

οπο” επ ο·ι·π·Β.ιιιιιι·ι παγκο πιο οϋποο·ι·π ποιιππππιιι. ιιιιιιιιι ιι οοποο·ιιποοποπιπ. Ε!) Οοπορι .

ο·ιοποο·ι·ιιοπιιοπ ιι πποο·ι·ριιπποπ :ιπ·ι·ορει·ιιγρπι πο ποια πιο προπιιο·ι·πιπ π ιιοπ.ιιοποπιπ πω. '

ποπ. Β) Ηοιιπιπ ιιρπ.πι6ιιιιπ οροιιο·ι·ιιιι, πιω οιιοιιο·ι·ιπι ιι πρπιι·οποπιο. Πο·ι·οπ·ι·οιπιπππιπ ιι ·

οοκρο·ι·ιιππι οροιιο·ι·ππ. Η Ο·ι·π·ι·πιι πο ποοιιιιιιοποπιιο προποπο.ιιπο·ι·ποπππιιι·π ιι -ΒΗΧΈ πεπο

ιιοιιπιπ·ιι προιιγκτοπ·π.ιι τοπιο προιιιιο·ιιοιι·ι. ·ιοιιπιιποοκοι·ο ιι πόριιιιιιιιτο προποποιο·ι·πει.

Β‹›ρι.6ιι οι, ΦπιιποιιΦπκειπιοπ πο πω” οι: πριιππ.ιιοπιπιι·ι.. 5) ιι6ο·ι·πι πιο ο6ιιο.ο·ι·π ογ

ποοποπ ιι οοπιι·ι·πριιοπ πιιιιιπ. [[οοιιπΦοκπιπ. θ) Ποο:ιπποπο.πιπ ιιιιιιπποοκιπ ιι ιιιικροοκο

πιιιιοοπιπ πι. ο6.πιιο·ι·ιι Φοριπιπιπ ιι Φπυιιπκοτποοιπ ιι ποιοι" οπροιιιι.ιιοιιιπ ιι ο6ροιπιπο

ο·ι·ποπιιοο·ι·ιι πρππο6πιιικ·ι. οποιοι”. Τ) Ο·ι·πιιιι·ιι προ.κιπποοκοπ Φοριιιιιιιιι. 8) Βιι6.ιιιοι·ρο.Φιπ.

ο Μιτου” οηιπι·ι.: Θ) ΟΦ![ύΒ|ΠιΕ88 ποιο: προππ·ι·οποο·ιποπππιπ ροοπορειιιοπιπ, οπο·

·ιιιο·ι·ιιποοιιιο ιιοιπππιιοιπο ο·ι·πο·ι·ιιι, μποριιιιιοπιο πο. ο·ι·πριιι·ι·ιο ίΠΠ'ι·ΕΚ'Β, οποοιιι..ιιοπιο ιι πο

ροιπΒιιιοπιο Φπρ·ι·πποιιιοπι πο ποιοιιοπππιι·ιπ ιιοοπιιοιιγ τι ποροποιη. ΙΟ) Οοο6πιοπιπ ιι

οποιοι Φοριιπποο·ι·πποοππιπ ο6πιοο·ι·π·ι.. Π) Χροιιιιιπι ππι·οιιποπ ιιιιιιιιιπ. 12) ΒιοτρπΦιπ

π ποιιροποι·π ΠΒΒ'ΕΟΤΕΗΧ'Β ιιιιιπ·ιιο.ιιοπ πο ποπρππιπ Φο.ριιοπιπ. ιιιιιιιπ. ιιοιιιιππποι π οο·ι·ο

ο·ι·ιιοπιιιιιι·ι πειγιι·ι.. 13) Οπροποππι.ιιι οτιιιι.ιι·ι.. 14) Οικριιιι·ιιιι πορροοποπιιοπππι. 15) 064.

ππποπιπ. Μ) Ριιογιιιιπ. ποριοπιιι π ποριρο·ι·πι, ο·ι·ποοππιιοοπ κι τοκοι”.

ροπιιπ·Ε).

Μι·πιπιοιιγιι.προογ:ώ

Σιπιππιποοποπ1Ιο.6ορπ·τοριεΠροώοοοοροποιπι·οροΣιιιιιιιιι~

Πο.ιι.π.

Υ(Η.ίΟΒΙοί τ ι1ΟΖ[ ΠΠΟΙΠΞ[:

Π·Ιιππ πιγρππ..:ιπ οι. ιοοι·πιιιιοπ π ποροοπιιικοπ πι. Ροοοιπ: πο. τσιπ 8 ρ. πο Β ιιιιοπποιιι

3 π. 50 κ. πο. 3 ιιιιοεπει 2 μ. Βιιιιιιιιιπ .Μ 25 κ. Γοιιοπιιιιι·ο ποππποπιικιιιιι ποπποποο·ιοπ

ροποροπκο. πο ·ι·ροιπιι·π ποιο.. ποπ ποια, οι οιιγπιι·Ιι ποποο·ι·γπ:ιοπιπ π.ιιο.·ιι.ι οι οποια,

πεγριιπιι·ο πιιιοιιιιιιιο·ιοπ ιιιιιιοιποπποιιιπ ππο.·τοπιοιιι ,Ποπ οπγπιπιπιιιι·ι› Β”|ι ππ·ιοιπα·ιι

πιιο·ιιιιιιιιι. ιιοποπππιιι·π π ο6πιοοι·ποππι.ικ·π ποοπιι περππιιι·ι μη” ποποοοπ·π πο ποπ ργ6.ιι.π

ιοπχοι::ι.ο·ιοπ Μαιο επ. ο.πΒιιγιοιιιιο 11821 ιπ!ιοιιπιι. πο οιιποιι ργ6πιο. - 8ο. πο.1ιοπιο

πιο π.ιιο.·ι·οπιιι ιι πο. ποροιι·Ιιπγ οιιροοιι πεπιιπο·ιιοπ πο 20 ποπ. ρο6ποιιι ιιγιιοριι πιιιοπιππ

Μπιτ πο ·ι·ρο6οποπιιο 6οπππιι·ι·ιιο. Ποπ πιιιπποκιι ιιππτ·π ποροπο πο.ιπγ ροιιι.ιιπιιο ποπ

πιιοπιιιιπ πο.ιιιιογιο·ι·οπ γο·ι·γπκοιο Νικ.

Ποιιπποπο πριιπιιιιο.ο·ι·οπ2 Ι) πο ροπιικπιπ (Προοπιιιπ πορο·ι·ει.. π. Βορποοιιοιιοπ); Σ) πι»

ποι:·ιοριι;ι·πποι·ροΦιπ Τοπορππιοο·ι·πο Π. Η. Βγιιιποροιι·ι π Ι£° (Πιιιιοποποιωπ μι., οσο.

ποια) ιι π» ιιο.ι·ποππ·Ιι (Βιιιιοιιοοιιιιπ, ιι. 6ο. τΙ.20ΒΗΧΊι).

06·ιπιιιποπιιι ιιοπιιπιιιιιο·ι·οπ πο ιι·Επ·Ιι:

Ποροπιι τοπο·ι·οιαι. οιιροπο. πο·ι·πτο 25 ποπ. Ποο.ιιΒ Τ8ΚΟΤ:·ι.Σ ου. Πι ο·τρο.ιιιιιιγ 30 π. πο. Π,

οιρο.πιιπιιι Ι5 π.. επ προ” πο·ιιιιτπ (πι, ο·ι·ρο.ιιιιππ Β οπο.ιι6ιιο) ιο ιο

Ε. Αιι.·ι·τιιγοοιι·ι

η. Α'"]!”θ.Π."ω

..ΙΒιιιιιιΜιιιιιιιιιιΧιιιιιΠιιιιοπιιιιι°° Ροιιιιιι··ι·ορπ-Ποποιοιι:Προψ.,1-ι›·ι.ΧιιιιιιιΑ.Β.ΙΙΒ3ΙΒ.

«ΠΕ)·ριιιι.ποΜοπιιιιπποποπΧιιπιιιιιΟρτοποιοροπιπ»,ευκολο”οιιιιΒιιιι-ο πι.3πο”ιι6οιιιιοιιοιιι,ι.ειιι,πιοπο”ι

πωσεπωπω”οποοροοπικοπιι,ιοοτειιιιιοΠ50πιο.

Πισω.πο.ο6·ι:ιιι.ιοπιπ20ποπ.ποοπο”ποιιι·ι·ο(2οιο.ιιόποποοι·

ΟοοιιιιωιιιιιπιοποιππιποπιππιοΧωριο”πΠοπω”11°Β.ιιιιι·ι..εποπ-ι

ιιιιιιιιιιοπΡοιιιιιιπιπ,"),)Ο0|Π"Βοορι.ιιιο·ι·ποπποοι

Ο.-Πο·ι·ορ6γρι··»,Βιιο.Οο·ιρ.,7ποιο,π.Η18.

Βι·οΠποποο1οπι1ποπ:6οιππ

Αποποοπ11Ρ7ΒοοεπισπισηΠο.ι·ιο.

Ροιιιικ·ιορπι πο.τπο·ι·ριπ Φο.ριιοπιιι: ξ

που"ιιιιιιιγοκειιικπι.6οιιιιιιγιο8°,

πειιιοιιιιοιιιιιπειτοριωιιι.

ΗΜΠΕΡΑΤΟΡΟΚΟΕ Ηοπιιοποποο Μοπιιιιιιποποο Ο6ιιιοο·ιιιο ιιοιιοο·ι··ι πι. ι Μ] Κ) ῇ`@_ 4ή__

ιιοιιοιιιο ι°οπει Προτοκοιιιιιι οποια» ποοιιιιο.πιπ (στο “για πο προ”. ποιιοροιιι Η88ΘΠ ν” Τ” απ) θἔθΠΠΒθ"·

π» ιιιιοπιι·ιι) ιι 2--3 ιιππι·π Μοιι.κοιιιιοκιιτο 06οριιιιιιιι. @οπο οοοιιιι·ο ποιπιπιπιι:ι. Μ)Ψθιωι 0011"- ΜΜΜ("ι Π0°ΓΟΡ6- 0-9

 

ιιιο!ιοι··1ι 5 π. οι ποροοιιιιιιοπ. Οιιιιι.ιιιπο π·Βιιο. Προτοκοινιοπι 8 οποιο, ο 0]ωΕ*δ:ξΞζΐ:: ,ζζιέΞΒΐ-32· ἐκ!! Η

38.8110?ι ΚΕΠΠΑ 060βΠΠΠ8 Ι ρ]6. 50 ποπ. Επι] Βινωθ σιιώΠω (Ποώιέω0$

οο·ι·ρ. 15 "πιο, π. 28, ιιιι.'7. ·
Ποιιπποπο πο. 1903 απο πριιππιιοο·ιοπ οι ΤπΦ.ιιιοοιι ιι οοιρο·ι·ορπ Ο6ι11οοι·πει.
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ιο. Ηοιπποι'ε ιιιοπιιοπιιιι
0·οι·οιπιειοι οοποοπιι·ιι·ιοπ Πειοιποο1οπιπ (1). Ε. Ρα. Μ 01.801) '70.0, οιιοπιιοοπ ιοιποιι θ1γοοι·ιπ 20,0. Διοπιπιιιιοπο πππ

` 0οποπιποοιιιιιιποΒιιιο 10.0 (ΔΠιοιιοΙ 20/0).

ιιι ιιΙπιπιΙποιιποο, οι·ποποιοοπιιο1ιιποο, πιιιιοιιποιιοπ Νιιιιι·- πππ Κι·ιιιιιι;ιιπποιπιιιοι Μι· Κιπποι· πππ Ει·ιτποιιιιοπο ποι

8οιιπιιοποπποιππποπ ιι·ποππ ινοΙοιιοι· Δι·ι πποι·ι·οιοιιι,

··00 ποποιιποι·ο πποπιποιιι·Ιιοιι ιπ ποι· 1ίιπποι·πι·πιιιι. 00

Ηποιππι.οποπ Ηοιπιποι οπιιπιιι ιιιιοποι· ποιπ νιιιιιι; ι·οιποπ Ηπ.οιποςΙοπιπ ςοιοι-ιιιιιιι·ι, π. Ι. Ι'ι·οι τοπ ποπ ιιπ Βιιιιο

Ει·οιοοπποπ Βοοιοι·ιοπ) ποοπ ιιιιιπιπιιιοιιο 8πιπο ποπ ιι·ιποιιοιι Βιιιιοιι, ιποποοοπποι·ο ποπ πιο πιοιιιιποπ Ριιοορποι·οπΙιο

(Νειιι·ιπιπ ποπ Κο.ιιιιπι). οοινιο πιο "πιο πιιπποι ννιοιιιιιιοπ Βιικοιοποιοπο ποπ 8οι·ιιιπο ιο οοποοπιιιιιοι· ιιππ ,=.ιοι·οιπιιςιοι·

πιιιοι·οιιιοι· Β'οι·πι-(πιπο πιω ιοι·πιιιιιι). Με ιιιιπειιιοπο νοι·πειιιιιπι;, ιιοι πιο ποπ πιιι·οπ Βιιππο-Ροροιπ οποι· Βιιποι.ιιιιπο οι

ποπει, ιπι νοπ“ποι· πιιιιιι·ιιοιιοπ ινοιιοπο νοι·οοιιιοποπ. Ροπιοπο, Διπιιιιιοποπ πω! ροριοπιπιι·ιο Ρι·ιιοιιι·πιο ι.νοι·ποπ. πιο ν οιι·

πιιιποποπ, Νο ππιοι ο ιοι·-.1οπιι. ποπ Οπιι π -Βιι·ποοππι·ι: πιιοιι€οινιοιιοπ ιιπποιι, ιιποι·ιπιπρι πιοπι πω.» ι·οοοιπιι·ι; ιπιο

Ι)ιιιι·ι·ποο οι·ποπιιοππο νιιιι·1ιπππ ιειι ποπ πιιιιιι·οιοιιοπ Απιοι·οπ ιοοιποοιο1ιι. 1)πιοπ πι.. ιιιιποιΙιοιιο νοι·πιιπππις πιοιποπ

ιπιοιιοιΙοο ΒιοιΤο καποιοι, ποιοιιο οι» πιο ΝοππιΙπππβ· ποπ Ζοιιοπ ιιιι 0ι·εππιοπιιιο ντιπ πποποιοι· Ψιοπιιπικοιι οιππ.

οοιιιωι ννιι·π πιοο ππι·οπ πιο Ει·οοποπ Ει·ι'οΙιςο πιιι Ηειοιππιοιςοπ ΗοιπιποΙ εοιππο ιο ποιοποπ Γιιιιοπ ποπ Βιιιιοπι

πο, Βοι·οπιιπ1οοο. Ριιπο.ιι·ορπιο οιπ. οιπ. ποννιοοοπ, ποι ινοΙοποπ νοι·ιιοι· πιιιιιοι: ποριοπιιιιι·ιο, Ρι·ιιροι·πι.ο οοινιο Ι.οποι·ιπι·ιιπ

.1οποιοοπ π. π. να. ιιπεοπ·ιιππτ. π·ιιι·ποπ.

0 Ηιιοπιπ.ιοπ·οπ Ηοπιπιοι 1ιιιππ πιο πιιι.ιοιιιιοποο. πιο ιιιι:1ιο1ιο Νιιιιιιιππ· οι·εππποπποπ Μιιιοιιπιιιπιιπ._ιππι·οιπ οιιπο Πο

ιοι·πι·οοιιιιιιε εοποιππιοπ πιοι·ποιι. Πει οιι οιπ ιιπιπι·Ιιοιιοπ οι·πιιπιποποο Ριοπποι Μ. ιι·οιοπ πιοιπιιιιι ιιιιοππ ινοΙ‹·ιιο Βιιιι·ππποπ

οιπ, ιιιοποποπποι·ο πιοιιι ποι· ποι Ιππο·οι·οιπ Οοπτιιιιοπο ποπ ΕπιιοιΙιοιιοπ Βιιιοπιιι·ιιι·ιιι·πιοπ οπνοι·πιοιπΙιοιιο 0ι·ιμοπιπο. +

 

 

- ι πο. π·πι·ποπ πω· ποπ επιιΙι·οιοποπ Νιιοιιπππιππι.ιοπ πποοι·οο Ρι·ιι.ροι·πτοο. ιππ

."ΜΙΠΠιε γοι. Ρε'1801ΠΙΠε· ποοοοποιο ποι· οοΙοποπ π.ιι Λοιποι·-Ζπειιιι. Βιο ιορι·πιιοπιιι·οπ ποι· 8·οινπιιπ

1ιοιιο Βιιοοπιιπποπ. Ιπ ιιοιοιιοπ πι: ποπ Βιιοιποι;ιοπιπ »πιο ιπ π·οι·οιπιπιοι·, ποπποιπ ιο πει πιιι που Βκοιοιιοιιοοιοποιι απ;»

ππι·ιιιιιιι·ο, Ηο.ι·ποιοιι. πιιοπιιιιο Γοιιοιιπι·οπ, (ιιιιιιο οιπ. οπο.) ποιιιοιοιοπ, πιω ιιπποι·οιπιιιιοπ Γοιπι οπιπο.ιιοπ

+. ννιι πιιιοπ πο.ιιοι·, ποιο πο.: 0ι·ιπ·ιππι-Ρι·π.πο.ι·πι ι-ιιιοιπιιιοποπ |·|οιιιιηπι πο οι·πιιιιιοπ. -Φ

 
 

ιπ·ι.ποιι Βποοιοοιιοι· .ποι·ιιιο πιο» 1Ιοοιποιοποπ Βι·. «Ηοιππιο1›.

«Ιοιι ιιιιπο 1)ι·. ΗοιιιιιιοΓε Ηιιοιπιι.ιοποπ ιπ θ ?Ποπ

οιιιιοπιιοιΙοι· Απποιπιο ππι;οννιιππι πππ ιιιοιπο Βοοπο.οιιιιιπιι·οπ

απ πιοποπ Ριιιιοπ οιππ πιιππι·οιι ιπιοιοοοο.πι, πο" πι ιιπ

νοι·ι1οοποποπ .1ιιιιι·ο νοι·ιιοιιιοποπο Βιοοπιιιιι "πιο ππο;οινιιππι

πιιιιο πιιι ιιιιιιοοι·πι κοι·ιπποπι Βι·ι'οιε. ποπ Απινοππππις

ποπ «Πι. Ηοπιιποι'ιι Ηποιππιοιςοιι» ιιιππ·οποπ οιοιΙιο ι=ιοιι

οιπ ιιοιιι· ποιοι· Βι·1°οιπ οιπ, ποι· πω. ιπποπ πιιοιι Ν» πιο

πιιι πιιοιι Βοιιιποο ποι· Βοπαππιππς πιοιιι πω· πιοιιι νεο·

ι·ιπποιι Μι, οοιιποι·π πως” ποοιι νι·οιιοι· Ιοι·ιοοιιι·οιιοι.

Ιιιπο ποι· πιιιιιιιιοπποιοιι πω." ποπ θοπτιι.ποπο ι·οπ

..Βι·. Ποιιιπιο1,π Πιιοιππιοπ·οιι“ κι πιο οι·ιιοπιιοπο Μπομπ;

ποπ Διηιοιιιο».

_ Βι·ι πιοπ. 8οιιιιιπ. 0ποι·πι·πι π. Κοποτιοπιιοι·ριι ι. π·ιωιιιιιπω.

 

πω. ιπιπο [Π. 11οιιιπιοΙ'π Πιιοπιιιιοποπ ιο οιποπι

1·'ιιιΙο οοιιινοι·οι· Απο.οπιιο πει οιποιιι 87-_ιπιιιικοπ ιππππο

.;ιιιιπ. ποι οιποιπ 15_ιιιιιιιεοπ .1ππεοπ. ποι πω. πιιοιι οιποι·

·Β.ιπποπι·οιιοοιιοπ ιιιιοιι:ο Ργοιιιοι·ιιιι πω· ιιιιιπ·οιιιιι οιιιοιι.ο,

ππιςοννιιππι. πιο ΙΙποπιπιοποπ Μι ιιοι·νοι·ι·πποπποπ ποιοιπιοι,

ππιποπιιιοιι ιιπ οι·οιοπ π'ιι1Ιο, πιο πιο ιιπι·ιποιι Ειοοπρι·ιι.ροι·πιο

ιιππ Αι·οοπ ι'ιιιοιιιιοο π1ιοποπ».

Πι·. 8οιιποιη, 0ι·πιππιοι· οιπ Κι·ο.πιιοπππιιο πο Ρι·ιιι.ιπ

ιπ ΨΗι·οοιιππ.

«.1ο ιιιιιιπποι· ιοιι ιιιοιιιοπ ιιιοιποπ Ριιιιοπιοπ «Πι. 11οπι

ιποι'ιι Πιιοιπιιιοποπ» νοι·οι·ππο, πιο πο πιοιιι· ι;οιππιςο ιοιι

·ππι·_ Ποποιποπειιππ·, πο” Μι· ιπι «Ηοιππιοι'ποποπ Ηποιιιιι

ιοποπο οιπ ιο νιοιοπ Β'ιιιιοπ πιιοι·οοιιιιο!ιοο ιιιιιιοι ποιιι

Ωω. Πιο ποοιοπ Βι·ιο18ο οι·πιοιι πιιιπ· πιιιπιι ποι Βιπιιιι

··ι·ππςπιιιπιππποπ, Βοπινποποπιιοιππποπ, ποι Απιιοπιιο. 8οι·ο

ιπιπιοιιο, πωπω. ιπ ποι· Βοοοπνοιοοποπο π. π. π. [πιο
Π Αποοοιιοπ ποι· Ρπιιοπι.οπ, ποοιιοι·ι πιοιι. πιο Ηιιιιιι'πι·πο πι

ποποι·, πιο δγιπριοιπο ποι· Βιιοιιιιιο ποπ ποι· Βοι·οοιιιιιοπο

 

νοι·οοπινιπποπ, ποιο, Βι·. ΠοιιιπιοΡο Ηποιποιοποπ οι·π·οιιιι

ποπ Πι ποι· Κιπποι·πι·πιιιιι 1ιππι18· πιο ιπποιιι.ιποπ πππ ιιπ

οι·οοιιιιοιιοο ιιιιιοι.

Οι. 1(ι·ιιππιιιιπι·, ροιγιιιιπιποιιοι· Αι·ιτ επι ιιιπιοοιιοιι

Κιιιποι·ποοριιιιι ιπ ιι'πι·οοιιππ.

 

«Όι. Ηιοπιπιοι'ο Ηοοιππιοεοπ» Μι πιιι· ιπ εννοι

Γιιιιοπ ποπ Νοπι·ποιιιοπιο πιιι Αποι·οιιιο ιιππ ιιιι.ποπιοιπο

ωιπω... ιπ ιιπι·ιοπιοι· ποια ιιποι;οποιοιιποιο ΒοοπΙιιιιο πο

πτποπι. 1οιι πιποιιιο ιιοι·νοιιιοποπ, πο” κι. ιπ ποιποπ Ριιιιοπ

νοι·ιιοι·· 2 Μοιιιι.ιο πιπππιοιι πιο νοι·οοιιιοποποιοπ ποιοι

οιιπο _ιοποιι Βι·ιοΙο; πιι€οι··ειιιπι ιιιιπο. 19ο ιοι πιιιιοι· πο

Ξ ι.ιιοιπιοιι, πο" ιι·ιι ιιιιοιι ίοι·ιιοι·ιιιπ πω” Βοοπιιοπιιιππ·οπ

ιιπ «Πι. Ηοπιιιιοι'ιι Ηποπιιιιοεοπ Γοι·ι.οοι2οπ πω».

ποιο. διππΒιιι·πιιι 11ι·. ιποπ. Π. Π. Ρομπ" ι. Μ. Ροιοι·πιππι·8.

«ΠΓ- Ηοπιιποι'ο Ηιιοιππιοεοπ» πει ιιιοιι ιπιι· πιο αποπο

ποιοιιποιοο πωπω οι·ινιοποπ. Βιπο ιιποοιπιποπο Ριιιιοπιιιι.

πιο ιιι.πι;ο Ζοιι ιιιπππι·οιι πο Βγοπιοποι·ι·ποοπ ποπ Αποτ

οπιο. νοι·πππποπ πιιι ΒοιιπιιπποΙ ποπ Κοριεοπιποι·π Πιτ.

ιιοππιο πποιι 4 ννϋι:ποπιιιοιιοιπ Θοπι·οιιοπ 1ιιι·οο ΠιιιοΙο, πιο

ι:οιιοιΙι ππιιοεοποπ ινοιποπ».

θοιιοιιιιι·ιιιιι πι: ιποπ. Ή'ιΙ_ιιιιιιοποη. Κοηιοπ1·πι ιπ πω”.

«Μι πιο «Οι. ΗοιιιιποΓο ιιιιοιιιιιιοποπ» ινιοποι·ιιοιι

ιιι Μπι" νοπ οοιινι·οι·οι· Αιιποιιιιο ιιιιοιι οιιιι·ιιοπ ιππι

νοτιποιοπροοι ριιτιππι ποπ ποι Αποι·ιοπ. πιιι ;ι·οοποπι Βι·

Έσω νοι·οι·πποι ιιππ _ιοποπ πιο οιπο Βοοιιοι·πιι8· ποι· Κι·ιιΓιο

πππ ποπ ΛΙΙποιποΙπποιιπποπο πιιιιι·ποιιιποπ Ιιϋπποπ».

Βι·. .Ιπι·οινοι, 0ι·πιπιιιοι· οιπ Κιοπ·οοποπ- Κιι·ιιΙοοποπ

Ηοοπιιοι ιπ Ποπ.

Υοι·οποπιιοπππιο πιοιΙοπ ννιι· ποπ Ηοι·ι·οπ Αοιπιοπ, πιο ποπ ππι·οπ Βιιιοποιοποπ οιπ Πιιποιι πιιποπ πιοΙιοπ, ις·οι·πο πω..

πππ πιο” ποι· Ψοι·ι'ιιςππε ποπ πιιιοπ Μι· 8οιο1ιο νοπ πποοι·οιπ νοι·ιιιιππι-Πορόι: Αποιιιοπο επι' πω..

0οιιιπ ιπ Μ.. Ροιοι·οππι·π επ νοι·Ιοπι.=;οπ.

'ι'απ·οο-Βοποπι 88.πΕΙιππο ι-2 '1'ιιοοιπποι πιιι ποι· πω. ι;οπιιοοπι (Τι·ιπιιιοιπροι·πιπι·ι). 8·ι·ποοοι·ο 1Σιπποι· Ι--2 ΚιπποιΙϋποι

· πωπω, Βι·ινποιιιιοπο 1-2 Βοοιππ'οι ιι6.ειιοιι νοι· ποιο Επιιοπ, »νομο εοιποι· οιΒοπιιιιιιιιιιοπ ειιιι·ιι ιιπροιιι

ιιπι·οιι·οπποπ ινιιιιο π π.

νοιπππι' ιιι ποπ Απριιιοιιοπ ιπ 0ι·ιπιππΙ-Ι·'ιποοποπ. (8'|ι Ποπ.) :ο 1 Ποπ. 80 Χοπ.

Λ/Κ.Ό[.άΥ .ο Οι. 2.πω.
(45) 28-22.
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αιιαιειαιιειι Ρι·ινα(αεεεαιεα Ρι·οι. Πι. Ραιιε1(ίαι· θεεε1ι1ειιιε

αει· Μεα1ιαιι), Ραπ'. Ι)ι·. Α. ιν εε εε ι· ια ε. α ιι (Βαειειιο1οαε) ααα

Π. Η οα1ιιιιε1ι (ιιγαα1ιειοα) πα ιιαεεει·ει·αεαι!ιεαειι

Ρι·Μ'εεεοι·ε α ει·α ιιιι αι. Ααεεεια=ιιι νναι·αε αεα Ρι·ινιιιαο

εεαιεα Οι. 1.. Και: (Οιο1οιι) Με Πι·.01εοι·ε· .1αιι.εαιιιιε

ιιια1(()ι·ιιιοιιααε)αει· Ρι·οιε εεοι·ιιιε1 νει·1ιειιειι.

-- Υει·ειοι·αεα: Ι) Δια 17. Πει·ι·ιααει· ια αει· ΓεειααΒ·

Ζιεε·ι·εε αει· _ιααιι·ει·ε Λεει. αεα 1. Ρεειαιιιιει·ε8·ιιιιεαιε Οι. Βια·

εεε Βιιι)ιει·ι. 2) 1α8ι. Ρειει·εαιιι·,ε·, αει· Αι". Α1επιιααει·

0ιι1)ιι) ανν· :ια ΑμερΙειι1ε. Πει· νει·ειαι·αειιε, ννε1ε1ιει· ειιι Μια

ι.ι·ιεε α1ιι.ιιι1ιεα αει· ιιιεαιειαιεεαεα ιιεειαΙιειια1'ιεα ααα αε.ιιιεαι

αει αει· αεεε11εεαει'ι ιαι· ινιι(ιιιια αει νοικεεεεαα-11ιειι και,

ΐαιι211°18 ια αει· 1ειιτιειι και Με πε ασεπ· (ειιαι·ιια·ιειε) αεε

Οαιιε1ιοιιααεριιαΙε, ινα ει· ·.·ι..ι εαι· νει· ε8εει°ιιιια αει· Μικε αει·

Κι·ιιιιιιειι, Με ιιιιειι αεε α1ει1ει·εα Ηαεα1ιαΙρει·εοααΙε ι1ιαι. δ) Ια

Κιενν (α. Ριι.111 (Με α1α, ινε1ε1ιει· Μαι· ιααιιει·ει· ιι·ει ιια

αει Μ111ιιιι·-1ιιιιεα1ειιι·-Αειιαειαιε κατ. Με α.ιι.ιιειε Ρι·αήε

αει ει· ει-1ι 1890 ααεεειιαι. 4) Ια Ζ.ιι·ε1ιο_ιε ειιιι·1ο αει· α1ι.ει·ε

Αι·ει αεε Π. Βιιιιι1Ποιιε αει· Ηε.ι·αεεεααιιειι-Βι·ιιιααε Πι. Α 1 ε

ια α α ε ι· αιωνια ιν ε ιι ι. ννι-1ε1ιει ιιΙε Δω εειι 1881 “πως

ἔεινεεεα ω.. ε) Ια Ααιειει·ι1ε.ια αει· Ρι·ειεεεοι· αει· Αααιοαι1ε ια

ει· Πιιινει·ειιαι Ι.ιειαεα Ηι·. Ζιιιιι·ε ι ισα Α1ιει· νεα εε .1ιιιιι·ειι

εε Ααορ!ειιιε. Πει· 1·1ιαιιεεε1ι1εαειιε. ινε1ε1ιει· εια Βε1ια1ει· νι ι·

ειισιν'ε, Ιιε.αιιειια εε1ι'ε ααα Βι·αε1ιε'ε(ννιεα)ιινει·,

αειιιειαειε εειι ιαεαι· Με 30 .Ιααι·εα 8ειιιε Ρι·οι'εεεαι· ια 1ιειαεα.

Π· ιει ..αει ιιιεαιι'αεα ιιιει·ε.ιιεεα ιιιιιι.αι ιι·εινεει-α. θ) Ια @νεα

αει· Πιι·εειοι· αει· ιιγαα1ιο1οαιεε)ιειι Κ1ια11ι αει· αει·ιιιι;ειι Παινει·

εκει, Ρι·οι. Πι·.1.ε.ι·ενε α α ε

-- Μι αει· 0αινει·αιαι.1εαιι 1ει αει· ιιεα ει·ιιεΙιτειε Ι.ειιι·ειαα1

Πι· Ριιιιι·ιιιιιειε ααα Νεαι·ιιαα·εια1ι.ιε1-0αειαιε αεια αοιιιι.ς·ι·α Ρα

ναιαεεειιιεα Οι. Πε ι· ια ιι α α Πα ι ι. ιι ε ε ααει·ιι·ιι.ιςεα ννοι·ι1ειι.

- Ια Ποε!ιιιιι ιειι·ιε νοια 18.-21. Πεεεαιαει· αει· Π!. θειι

ιιι·εεε ι·αεε1εεαει· εαπ αι·αεα, ειιι α·ειειιεια αεα·εα 80

Αι·ι·αιε ιιιε11ιιααιιιεα. Πει· Οοιιιι:ιεεε ννιιιαε ει·(ιιιιιει ααι·οαιααε

Βεαε αει Ρι·αειαεαιεα αεα θι·Βεαιειιιιοιιεεοια1ιεε Ρι·οι. Με. 1) 1 ιι.

1ιεαο ιν. Ζιιιιι Ρι·ισ.ειαεαιεα αει Οοαιιι·εεεεε ιναι·αε · Ρι·οι°. Οι.

Ψ. Βιι ε α ια ο ινε κι (Κιιεαα) ααα παπι νιεερι·ιιαιαεαιειι αει·

ΙΔιααεε1ιιιίιεε.ι·ιι αεε Ποε1ι.ιιιεειιεα (3οιινει·αειαεαιε Οι. ε. Οι· -

Ιουν ιςειναα1ι. Πεα Βιιαρινει·αεααιααεειςεα·ειιειιιιια αιιαειε Με

Ηει1αιιιι αει· ι·αιι·αι·ιιιεειιεα Τααει·εαΙοεε. ααει· ννε1ε1ιε Ρι·οι'.

Βο αι·ονν (Παε1ιαα) ι·ει“ειιιιε. Βια· α1ιεαειε Οοιιι;ι·εεε Μια ιιιι

.Τιιαιε 1904 ια 8ι. Ρειει·εααιιι ειαιιαααειι. Με αιε Ηειιιιιει.ιιιαε

Με .Ιοαιιιιιιε αΡοεειαειιια Χιιαγρι·ιιαεεκια Βαε·ι·ιιιια·ι.» (Βαεει

εα1ιει· ειιιι·αι·ιιιεεαει· Βοιε) α·αι·αεα νοια Οοαι;ιεεε 3000 και.

εαεεεεειει. '

- Πει· ει·ειε θοαιιι·εεε αει· αειιιεεαεα θεεε11

εε1ιε.1°ι :αι Βειιιιιιιαι'ιιαα· αει· θεεε1ι1εειιιε

ιι ι ει α ιι ιι ε ι ιε α αααει ια Βι-ι1ια νοαι 8.-10. Πανε ειε.ιι.

4- Με α0ιεια-θο!ααγιι πα Βιιιαεαιιιιει· ια Νενν-Υοι·ιι αιιιιε

ειιιε ιιιιΐει·ααιιοαειε Ρι·ειεαεννε·ι·αιιαα ιι.αεεεεειιιιε

αεα ι`αι· ειαε θι·ιιιιαε.ιειαε1ι. α·ε1εαε αιε Ρειαο1οςίε ααα 'Ποια

8ιε αει· β αιΙε ρ

εε Ρι·ειεειαειιαιαι18· αεαι Βοεειιιειι ω Βααε.αεειει· Παινει·ει

ται ααα Οιαἱαει·1ιιε αει· Νεινεαιιαιαε11ααιι αεε αοι·ια;εα αι.

8ιει:αιεα-αριιιι1ε, 1)ι·. .Ι α 1 ι α ε Π ο α ε. ι α, τα εεὶαε Αι·αειι «Με

Βεαεαιαιιιι· αεα Ο1ιο11αε ια αει· ΒαιΙεαειε» ιαειιιιιααι.

(Μις. ια. Ο.-Ζιις.)

- Δα! αειιι νιιι. Οοαι;ι·εεε ι·ιιεε1εεαει· Αει·ειε ιιααι Αααεα

ΚειιααΡιι·οιιονν νναι·αε α1ε Ξιαι'α1ιι·ααιι· αεε Παιει·ι·ιειιιε

ια αει· θειιιαιο1 οι.ιιε ααα Η γειεαε ια αεα Οαιεαε

αει· ιι118ειιιειαεα ααα Βαεεια1-Ιιεαι·ιιαεια1ιεα ια Ααι·ει.ιααα· αε

αι·ιιοαι. ααααἱε Οοιιιιιιιεειαα Μι· Δαεαι·ειιααε ανειεαιεε1ιει·

Κειιαιαιεεε ιιιιι. αει· νει·αειειιεααεα Ααεαι·αειιιιας αιεεει· Ρι·εεε

@να

ειε αεαιιααε1ι. Με Ρι·ειει1εαιει· 1ιεαεα ααα ·

αει.ι·εαιι. Βια ιι·εαιιααιε Οοαιιαιεειοα Με ααα απο Βει·αι.ααιιι:εα ·

αεεααει αααειειι καιω Βιαιαιιι·ααιι· αιεεεε Πα

ι.ει·ι·ιειιιεανιειαεειι.αεεεερι·οε1ιεα.

- Πεια.1ιιαι·εεαει·1εαι αει·-Πα1νει·ειιαι.1 αι·_)ενν

ιΠαι·μαι)·ίαι· ει.. .Μια ι· 1902 εαι.αεαιιιεα ννιι·, αιιεε (ζημια

ιιιιι.ι·ι.ιιι· (ααα αεα 8 νε.εειιιεα Ι.εαιειαα1ειι) ια αει· ιιιεαιειαι

εεαειι Ραειι1ιαι. 2 1.ειιι·ει.α1ι1ε αεα ια. αεεει:εα ιιιαα, αιιια1ια1ι

αει· απ θεααιιιι1ιαιίε ιιιια αει· τα Ριιαι·ιαε.1ιοΙοειε.-Ιια Βιιαΐε

αεε .1ε.1ιι·εε 1902 νναι·αεα ια αει· ιαεαιειαιεσ1ιεα Γε.ειι1ια.ι αε

1ειιι·ιε θ·ι·ε.αε Με ιινιιιαεα ιιιι θαααειι δ24 Ρειεοαεα

ειιει1ιιιααι, ααα ειναι: αιε ν17αιαε εἰαεε 1αεαιειαεΙιαερεειει·ε 1,

αιε ειαεε Κι·ε1ε·ιι:ιεε 10, αει· Ποειοι·ει·ιια ε, αει Αι·αι.·ι·ι·ιια ·144,

αει· θι·ιια”ειαεε Μια. ρ1ιαι·ια. 4, αει· θι·α.α ειαεε..Ρι·εν1εοι·ε 45,

ειι,)ινιιιιε. ε1αεε Ζειιααι·αι.εε 80, αει· θι·ιια ειαεε Ι)εαιιειεα '77,

αει θιαα ειαεε Ααοι1ιε1ιειαεαα1ι'εα 88, αιε ννιιαιε ει.ιιει· Βεα

ιιαιαιε·89 Ρειεεαεα. - Ια αεα Παινει·ει ιαιεΙι1ιαι1ιεα

ειαα ιαε11ε 1ιιιαιεο1ι. ιαει1ε αιαααιαιαι·ιεεα αααρο1Πι1ιιιιεεα ιιιι

(.ΐιειιιειι ε1,4εε Κι·ιια1ιε αειαιααεΙι αιαι:αεα. αιι- αιε Β εαι·αει

ιααιτεα. αει· Ριειεααΐιιααεα ιναι·αεα ια αιεεεια .Ϊα1ι1·ε

ιια -·(ιιιααεα 18 Α α ε αει ο α ιι α α π ε α ιαει·1ιε.ααι, αε.ι·ιιαιει·

18 μι· ο 1 α ε·α ε ιι ε α ει 1 Ι ε α. νεα αἰεεειι Αιιεεειαιιααιιεεα ει·

1ι1ε1ιεαιααει ιαεαιειαιεειιεα- Ραεα1ια.ι απ Βι-ει·αε1

ιααε αει· Ρι·ειειι.ιιια·ιιαε «Με ννιι·1ιααε, αει· Πιοιιι·ρ1ιεαο1ε ιιαι'

αεα 8αιιει·ειοαννεεαεεΙ» αει. Α1ε κ. Ν11ιο1ε ιι ι Με '1'ειιιιαονι·

ειαε ει·1αει·αε Μεαε111ε ααα ει:αα. Εεε Καιιιιιιιις παει

1αν1εαα ειαε ε1ι ι·εα νο11ε Ε1ι·ενα.1ιιιαιι€. Μ» Βειιιαει

.ΒΡ

εε

ααα; αει· Ρι·ειεααιιιααε: «Πια'ειεαιιιι1-ΠαιςαοειιΕ εινιει:1ιειι αεια

ΒιιεἱΗιιε 'Ι'γραι ιιααοιιιιααΙιε ααα αειιι ΒιιαιΙΙιιε αεα εοιαιιιιιαιε»

ει·αιε1ιεα ειαα. Α ι· α ο 1 α Ο Ια ε ιι ο ρ αει ΕειΙαιια ααα ειαα.

1αι·αει Κιιιιιιι ιιιιε Βει1εαα α·ο1αεαε Μεαε.111εα;

«Πιε Ηιειε.ε;εαεεε αεα ειιρειιιαεαιε11εα Αιαι·Ιοιαε» ειαα. ι.

ε·ι·αιιεαι εεε αεαι

ιγι ε ιν ααε 8ι. Ρειει·εαιιι·ι; ι.ι1ειεαιε.11ε ι.: ο Ι α ε α ε 11 ε α ιι 1 1 ·

“Μια «Παιει·εαε1ιααιι;εα ααει· Κιιιαραει·» ι.ναι·αε αεια Ριο

νιεοι· Κ. 11οιιιιαεε εαε Καιαιε αιε ιιιοΙαεαε Κι·εε1ειν·

ειιιΜεαα111ειαει1ιαααι. Α

- Με θεεαιιιιαιειιιιι αει· 8ιιιαιι·εα αεα ιια αει·

Κιεινεε Παινει·ειιιιι αειι·αε εαια 1.1)εεειιιαει· 1808

2441; [Μια 1ιοιιιιιιεα αοεα 21 ι'ι·ειε Ζα.1ιαιει· Με 58 Ααοι1ιε

1ιει·ρ;ε1ιαΙιεα. Ζαι· ιαεαιειαιεειιεα 11'αεα1ιαι. ε;εααι·ιεα Για? Βια

αιι·εααε. . . . . ι . .

- Ζαι· Βε1ιαιαρι'αιιιι· αει· 'Ι'ααει·εα1εεε νι·1ιαια

αει· Αι·ιι·εαιιαιεε1ιειι Βεραα1ι1ι ειαε οι·ιιι·ιαεΙΙε Με·

ι1ιοαε ιιαι;εννιιααι. Βια ΖααααϋΜεαεααι.αι·11ιιιαι αει 8·/ι ΜΜΜ·

αεα 8ειιαεαιε1α ια Πια1ιιαΐ ε·εεει.ιι, ε.αι' ινε1ε1ιεα Ι α ε ι. ι· α ε -

ι.ιοαεα αεΒ·εα Με 1νειιει·νειαι·ειιιι ιιΒ αει· Τα·

αει·ε Με εε ιαιι αεα Βιιαει·α αει· Αει·αι.ε, ννεΙε1ιε εἱεα ια αεια

Βιιιαιαια αιεεει· Κι·ααιι1ιειι αει·νοι·πειαε.α αιιαεα, ιιαίαεαι·αε1ιι.

ειιια. .1οιιι·α. ιαεα. αε 1αι·αιιεΙ1εε - Λας. πι. (7.-Ζιιι,·.)

ει· Ποειιιιαει· Παινει·ειι.αι ειαα 50.000 και. ιααεεειιαεα,

αὶε αει· ι“ι·αιιει·ε Μεειιιιαει· Ριαιεεεοι· αει· Οιιιι·αι·ιι1ε Νο α· ει ιι

:αει Βε.α ειαεε Ιαιει·αιιιε νει·ιαιιειιι πω.

- Ζιιιιι Παιει·ιιε.1ι αει· ειααι1εε1ιειι Ποεα1ια1ει·

απ: ει.. ει. Ρειει·εααι·ρ,·ει· 8ιιιαιαιιιαιι ιιιι ααα .Τιι.ιιι· ιεοε -

2828776 πω. εαει:εεειαι.

-1ιι·.Οιια α1ιειια ια Ι)ι·εεαεα ααα Ρι·οι'. Β 1ι1ει·ε ια

Κορεαααι:ειι ει·ιιιεΙιεα αεα ιι·ιιαιαειεεαεα Η ο α α 1 ιι ιιε -Ρ ι· ε ι ε

ιια Βειι·ιιιι·ε νεα 1500 Για. ιιιι ιαι·ε εειιιειαεαιαε Αι·αειι Παει·

αεα «Α αεεειε ιιαι' Κι·εια».

- Πιο «Α118ειαειαε αιεαιειαιεε1ιε Οεαιι·ιι1.

Ζειτα ιι ε», ννε1εαε ια Βει·ιιιι_ ααιει· αει· Βεαεαιιοα αει· 1)Πι·.

Η. ααα 'Ι'1ι.1ιο1ιαε ιεια ιαι νει·1ειιε νεα Ο. θεαΙε α2

ει·ιιε1ιειιιι.. ενιι·α νοια βειιιαα αεα ,Ια.αι·εε 1008 :ια ιι α ι·

ειαιιια.1 ι.ναε1ιεαι1ιε1ι αιιες·εςε αεα ινει·αεα. Βε

1ει αιεεε Αεααει·αιια· αεεεαεαεα, ιιιιι αιε Οι·1ιι·1αε.1ιιαααααΙαιιιι·εα

ια αει· Β.ειιε1 ααιιειαει1ι ια ε 1 α ε ι· Ναιααιει· πια Αααι··ιειι

αι·ιαιιειι πα 1ιαααεα.Π1εΕιαεεΙαααιιαει· Μια αιιΓαι· 1αι Α1Ιεειαει

αεα αιε αειιαε1ιε Βιιιι1ιε Με αιε1ιει· ει·αα1ιεα, ευ αιι.εε αει· θε

εαιααιιαιαι'αιιιι· αεε .1ιιαι·εεααιιαεε 1ιιι ΨεεεαιΠε1ιεα αει αΙιε

α1ειαι.. Βεαιεαιερι·εεαεαα ννειει αιε ει·ειε Ναιαιιιει· αει. αεαεα

.1α1ιι·εε, ννειεαε ααε αειεἱιε παιι·ειιααι:εα ιει, ειαεα Πιιιι'ιια8· νεα

αιειιι ννεαιεει· Με 22 (ι)αει·ιεε1ιεα αεί. ΒΕ.

--1)ιε υεεε.ιιιαιιιιιιιι αει· Κι· ιια1ιεαια αεα(11ιι11

1ιοεαι ιιι1ει α αι.. Ρειει·εαιιι·ειε Με" ει: 7. [Με.

α. .Ι. 8708 (150 αεα. Με ια α. πω). αει·ααιει· 310 'Ι'γιιααε -=

(27 πω.), 841 αγριιι1ιε-(14 αεα.) 209 αεαει·1ιιαα - (10 νεα.),

102 Πιραιαει·ιε - (12 αεα.), '78 εεει·α ·- (5 αεα.) ααα 88

Ραεαεα1ιι·ιια1ιε -- (16 ιιιειιι· α1εια αει· νοι·ιν.).

1ι1οι·ιε1ιιαιε-Βα1ιειια 8ι. Ρειει·εαιιι·αε.

Μι· Με 177οο1ιε νεια 1. Με ειιιιι 7. Βεοειααει· 1902.

Ζωα αει· 5ιειαειαΙΙε:

1) αε.ειι θεεεα1εεαι ααα Α1ιει:

ι..ι......==ιεεεεεεεεεει
-ή)==>-ι>ε>·ε>ει·ε··επωωιεε_

Με.ιιιιι·ιιιιιιι..
.ε··ε··:αεεεεε.ϋα“==

3-182898871584887127 245855'78478481121

2) ιια.ε1ι αεα 'Ι'ι›αεεαι·εαι:Ιιεα.

'Η α. ειιι.αια.0. Τερα. ααα. 12. 1ΐεαι·ιε ι·εεαι·ι·εαε 1, 'Ι'νιι1ιαε

α1ιαε εει.ιιιιιαιιαιι αει· Γει·ια 0, Ροεαεα 2, Μιιεει·ιι 18, 8εαει·1ε.εα 8,

Πιιιιιι1ιει·ιε 15, 0ι·οαρ 1, Κεαεα1ιαειεα ε. 0ι·οαιιαεε 1ιαιιιιιεα

ειιι.εαααααε 30. αι·γειρεΙαε ει, (ιιιρρε 4, Ο1ιοΙει·ιι εειε.ιιεε

0, Βα1ιι 1. Βρ1αειιιιιιε1ιε Πειιιιιιι·ιιιε 0, Αεαιει

ιιιιιιιειιιαε 0. Ραι·οιιιιε ειααεαι1ειι 0, Βοιε1ιι·ιι.α1ι1ιε1ι Ο, Δαι1ιι·ιια 0.

Ήγαι·ορ1ιοαιε 0. Ριιει·ρει·ε1αεαει· 2. Ργα.ιαιε ααα Βεριιεεειιι1ε 4,

'1"ααει·εαΙοεε αει· 1ιααιι·εα 98, Τααει·ειι1εεε ε.ααει·ει· θι·ειιιιε 20.

Α11ιο1ιο11ειααε ααα ΠεΙιι·1αιιι ιι·ειαεαε 4. 1.εαεαεεεαιναε1ιε ααα

Διι·οααιιι 1αΐιιαιαιιι 52. 1ι1ε.ι·α.ειαιιε εεαι1ιε28, Κι·ε.α1ι1ιε1ιεα αει

νει·αιιαααςεοι·ε,·ειιε εε. Τοαιιιεαοιεαε 48.

 

.+ 1)Ια.εαειε ειπα” αεα ανει·ειιιε αι._Ρει;ει·ε

αιιι·Βει· Δει·αιε: 1)ιειιετε.ε α. 7. Ξε.ιιααι· 1908.

+ Να.αιιιιιε 81ιιααε αεε 13ειιιεο1ιειι αι·αι1ιοαειι

Τει·ειιιε: Μοιιιε.ε αεα 18. .Τε.ιι. 1908.:1

(Μαν. .1ει·εε1ιινι ααα ειαα. Ν. Κεεέ

θε1εα1ιι·1ιεα-,
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4. 111. Ι1ε11111ο111ε1·. 1)111·1ε («Ρ1·εεεε 1161111111» νο111 Δ 111 1901). ε -

ε. 1111. 1101111111Ι111111&12ο11ν8«Α11εο111.11111ε11ο111ε111ο111.Βε1111111υ 111.14 11. 15 νο111 .1. 1901). 10111111; 11111 1111811111 1111·εο1111ε111 111 11111110.

1: »11 111.11111.1.1.1.,”111...Ξ.1.1%1111.11ΐ1..ΡέΣ111»11111.111"11'1.2.11111111111. 1.11... 1908 81891111 Μ 40- 1111111111:

. 1111 εο11111111› τ. 89 1111111 11111111 1901 . .ψ ” ' ”
δ. 111. 8111111111· 11.11ε 11111· 11181110. Α11111ε111111ς 111111 )Ρ1·ο1. 111. 01111111· («ν111ο11ο1· 111111. 88""ωτ """εω..Ψ1111110111» 111.11 νο111 11111111 11101). 01111111 1111· ρ1·111:11εο11ε Αε1:1:ο.

9. 111εεω·11111ο11εε.1·11ε11 111. 11ο 1101111111. 1111110011 1111 11ε1· 111ο111ο111. Β'1ιο1111.111 111 Ρ11.1·1ε. Βω1εο11ο11:

Α11ε Αρο111ο11ο11 1111111111 ο11ο1· 11εεοτεε:11 1111ε111· 4011100111", 11111' Με 1:11:11 ε11ο οθΙ1°ἐ6:Ξ16'βε!;111Β€1.οΒοΗτήε:δω

Β 11111111 1111ΒΕ111111·ιε11 Α1·11ε1το11 ειἔεεο1111εἙ11ο11 11εΞ1ο11ε11. _ ΑΒ00"θωσΠΠ νἱΒΓιΘΙ-ΜΒΤΙἱοΠ Μ. Θε

11 11 - = - . ------_---“Με Π” Δ ο "0"ΦΠ 1.088!! “Μ” 08818” ε 1111 Πο111.ει:11ο11 Α1οιε1111ετ-11οερ11.111 11111111

Εί2ε1·α11ι1· ει" 7οο·/12ριωιρ. 1188) 24-7. Νεο11ννο1ε ε1·111ο111. 1111111· 2111· Ζε11. 1111111111:

. . 1'1:;1ο ΡΈρει·χ111111ΒΡ11οΒο1·11111ο11 21111· Με

11'11.111111 θ. 111111 & 0ο., 1100111111. 80.1°18ο;;1_ Μ °ε° 10191) ω"

 



8ΑΝΑΤΟΘΒΝ ι
ΙζτέΠιι€ειι6εε Μ1ττε1

νοΙΙΙζοιιτιιιιειι τει2Ιοε.
Ἐ ΤοιιιεοΙιε Ψιι·Ι:ιιιι8ι.

Ι)ειι Ηεττειι Αει2τειι ΡιοΒειι ιιιιό Ι.ιτειειτιιι €ιειτιε

ιιιιό ίιειιιοο ειιιτοΙι Κ. ,]. ΒΡΘ88ΠΠε, δι. Ρετετε!ιιιι€.

ΡειΒιιΚειιιτειι: Β8Ι1Θ1° δΖ 00., ΒειΙιιι δ. Ψ. 48.

ει;» 28-25.

___ιαιαιακκκιακιακκκκιαιακισ

,,ΙΟΗΤΗΥΟΙ.ι” Με

· ,,!ι:Μ!ιιιι!°°-ϋετ!ιιιιι!ιιπμι.
"ΙΒΙ1τΒΥ01Η. ΑΙΠΠΠΠΙἰΠω οάει· Αιιιιιιοιιιιιιιι ,,ευΙίο-ιοΙιτιιγο1ι

απο" »Μιά νοιι ιιιιε ,ςεΙιειεττ Πι οπ

ΒιιιειΙΜεοιιειι :ιι 5 Κο., 1 Κο., Η. Κα,

ψ Κο., Πιο Κο. Μιά ἱιι Οιι€ιιιειΙΠε

εειιοιι :ιι (30 Επι.. 45 Βι·ιιι. πω! 30 μια

οιιει· 'Ι*Μο1ιγάι·οοιιΝ.ιιιιιιιιι ειι11'οιιισιιιιι-ίοι·ιιιΜάε1η

άατιιιιι ι Ιοιιι.Πηο1"Ροι·ωε1άεΙιγά), νοιετ18ΙιεΙιεε Βικιπ

Αιιιιεερτι ιιιιι, νοιι ιιιιε €εΙιείει·τ ιιι ΟιιειιιιιΙεϋρειεΙιιιιι€ειι

ει; 25Δει·ιιι. ιιιι‹1 50 ετσι.

κ; ο ει ιεειιιιιιιι ιΜοιιγάι·οοω·Βϋτο-ωιι€οιιιοιιιι:ι εσω

»ΙΒΙΙ"ΙεπΒΉ·Π »ω ς,,ιεωιηοι··-ειιεεη. Ι65Πο!ι ω ΙαιΙτειιι εοννἱε νωτ

ιιιειιι ννιιεεετ, 30 Μι 5ἰΙϋει ειιιιιιιΙτειιά, ιιει·νοιιιι€ειιάετεε

Αιιιι€οιιοιτιιοιΚιιιιι, νοιι ιιιιε ΒεΙἰειει·ι ιιι ΟιιΒιιιιιΙΠΜειι

ειιειι :ιι 10 επι. -

,,ΙόΙιτΙΙ)701:σ - 08Ι0ἱΠΙΠ ιιιεο1ιιΕιι1ε ὶιι Τ2ιΒΙο2Ιειι 8 0,1

 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

,,ΙοΙιι:Ιιοϊοιιιι“

στο., Βετιιο!ι

πω! ΒεεειιιιιιιοΙ:Ιοε, Ιαιιι2ναεΒ ,,ΙοΙιιΙιγο1° -

'Ι'Μ:1ει.τειι εειιιιιιιιτ, ιιειιε Ροι·ιιι Μι· ιιιτει·ιιε

ΙοιιτιιιιοΙ-ΠιιιιειεΙιιιιιε. ιιι ΟτΞειιιαΙεεΙιεειιτεΙιι

:ιι δ!) ΤειΜετιειι.

σε οάει ,,1ο!ιι:1ιγο1"-ΒΙεειιιιιεο1ιιΒιΜε, ειιτιι. 8||0°/σ οιΒιιιι.

εεΒιιιιά. Ειεειι, ιιι ΤιιιιΙετιειι Δ Ο.Ι ει., 8ετιιοιι- ιιιιιι εε

εοιιιιικοΜοε, ιιιάιοιτι Ι:ει ειιΙοιοεε ι.ιιιό Αιιειειιιιε, ιιι Οτι

εἰιιειΙεοΙιεεΜεΙιι 2ιι 50 Το.ΒΙεττειι.

οι!ει· Πετι-ι-Κι·ι·οο1-Διητο1εοΙιιΒι1ε, ω». 4θ'/ο Μεω·ΚΓ080ι.

ΠεειιιΙεοτἱοιιειιιἱτ1εΙ ἱιι ό” ΟιιιιιτΒιε, ιιι ΟιιειιιΔΙεύρεοΚιιιι€ειι

:ιι 50 Επι. '

οάει· Βιιοιι1γρτο1-Διιγω1 εο1ιιΙ:ι1ε. ειιιιι. 40°/ο ΕιιειιΙγιιιοΙ, Πιτ

2ιιιιιι5ι·:τΙιοΙιε νετννειιι:Ιιιιι€, Βει $τοιιιιιτιτιε ετα., ἰιι ΟτιειιιιιΙειΒ,,ΒιιοειειοΙ“
ριιε!ιιιιιεειι :ιι 50 Βι·ιιι.

]0(1" ρ σ.Α.ΠγωΙ((

. ΨιεεειιεοΜΜιώιε.ΑΝικιιτΙΙιιιι€ειι Μπι· νοι·ετειιειιιιε Ριέρειτοτε, ννεΙοΙιε επιπ

Μ:!ι!ιεεε!ιειι.νοιι ιιιιε ιιΠειιι Ιιει·εεετεΙΙι: ννετσειι ιιιι‹ι ε1ετειι ΖειοΙιειι ιιιιε ΒεσεπΠε!ι

ΕεεεΙιιιτιι ειιιά. νει·εειια:Ιειι ει·ειτιε ιιιι‹ι ιιιιιιιω. ·· ·

ΠοιιιιιγρΙ:Βοεο!!εο!ιοΓι ο°°°°°· Η°Ἑ°°°°°ι α ω·
Η Α Μ Β Η πο. ‹5ειι 24-20.

Ηδο!ιετο Αυειεισιιιιυιι9. 8Μιιι1ε- πω! Ειιι·ειιρι.

ΠιιιηιΓ- ΠοειιιΓοιπιιιιιε - ΑρΙΒιιιτο
ιιιιιι ΠεειιιΒοιι·οιι νοιι ιινιιωω, Βοτι.ειι. ειιιιιιιιιο

ετϋο!ιειι ιι. ε. ιν.

Ρωσιι-8ιετι!ιεπισι, Πειεειι-8ιειΕΙΞειιιοι,

τ -- 8οΙιιΒ'ε-Βεειιιι€εοτιοιι, -

ἴ ΜιιιιιιτΙιε|ιο θεεειιετ.. 2ιιι ΖΪΜΜθΐ·0Β$ΪΠΪθϋΪἱθ",

ΨιιεοΙιτ1εο1ι-ΔιιΙαπειι.

Σ. Ψι:1111811- ιιιι6. Βι·ιιι188Βϋ.άετ -

ΔΙιοι·ι:- πω! Ρ1εεο1ι·-Αιι1ε8·ειι

('Ι'οιιιιειι- ιιιιά ννιικειιιιγειειιι)

θΙοπιστε ιιαι:Ιι ιιΙΙειι ειΠειιι·ειιάειι Ηγειειιιειι: Πιτ

Βτάετιειι, 'Τοι·Γετιειι, ννεεεετειιἱὶΙιιιιε.

Ριιοιιιιι:ιτιεο!ιο Ιιιι!ηιιιιιιρειι.

νιεΙο ι.ειιεειιι| ΑιιΙειεειι, τι” Ιιι- Μιά ΑιιεΙειιιά

Β·ει'ειτ.ιει.

ΒοιιιΕΜοι· 8ι:!ιπιιιιι, Ήοἰιιιειι πι τω».

Πιιιι νει·Ιειιιεο ιιιιικιι·ειι π0ιι08ΐ.0ιι (Μάιος νοιι 1902, ιιωΙωιωι ω” Εξι-Μι! Μ

ἰπιιιεο νει·οοιιτΙειι. (188) 6-3.

,,ΓειιΉοΙιΒΙιο

,,Μοτει.εοΙ“

ιιοΙιιΜ10. «Μι. Ιθ°/ο _Ιο‹:Ι. ΕτειιπιιιιττεΙ άεε ]0άοΐο1°ΙΙ18, ιιι

θτιειιιιιΙιιΒριιοΒιιιι€ειι :ιι 50 ετιιι. νοιι ιιιιε 8εΙιεΤει·ι.

 

  

 

 

ΧΧΧδ!Σ!ἔἔδ!δ!Χ

Με.,

κΠαειΚιιιιΙιειιΜεοτΜτΣΒΒοΙιν.Π)Με5πως”Βςιιιπιιεειιύ.12'Βιαἐ)εεδξιιοι.

ΜεΚτιπ!ιειιιιιοπει!ιοι!ιμει

Με8ι.Ροϊοιε!ιιιιμοι8ειιιιιιιιτοιμΥοιο

Κ:.ιειιιιτεοΙιειεΙιειια4,Κνοιιιι.12.

νοι·ΜΜιιιιιΒιιιρΓεΙιΙιιιιςοικωΛακκιοόειειπε;Μιι:;;ΙιετΙεεΜενει·οιιιε
Μεεπι·Κι·ιιιιΙιειιιιΠε;.ιειιοιιιινειιιιιεειιΗε;ειιετΑιι6εΜε:Βο!ΙειϋΜε,ινιιιιιοι

ιιιιιιι·ιι.ιιοιι.Τιει.ιιΒιιιιι·ειι,Κι·ιΜιειι,Ψιιιιιιειι,ΒιεΙιειιιεΙ.Ιι·ι·Ιεκιοι·εαπο.

Μενει·ινιιΙιειιιιω.Ι)ιειιιιωμΜε!Έ'ι·ειαιεενου2-3=Πωι1ειιοΉιπ

ιιιορι·εοΙιειι.“ι ικιέΞ

ΧκκκιιΪκκ
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Μιεεεειι ναι ΚιαιιΙιοιιρΠεεοι·ιππω:

Η." Πειειιιιιιι Και. Π0Μπποεκ. ι.Ή,

πιο. ιδ.

Βιιιτειιι·τ ΠειιιιΙιει·8ει·, Βιιο. Οο·ηι. ει.

Με. χ. 29, Μ. 18.

?τισ Ειπε. ΚιιΕσει·ιι. Οι. εωιιιωιω
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Ε11116.61. 11111111

Τ 8 8 Π Ν 6666116161. Τ888011ΠθΓ.- 8611.18611611. 1611116111 11111 661· 111116. Β6116166 8661111161. . ,Π·Π1166116.6111·1166, 6101101' 1111666666 161116! 8080712 π

Κ61.16111166166, Κθ1111Κ0ΡΪ- 11116 Β1·ο6611161116161:111.

1111616161· 16 1161·161·168. 1116116111 13661661116.666 11. Ο66161161611-011861116.

1 ^01°21110710 0111666166:

1,107. 111. 211161 Ε1601102' (δ'11α.6611111·8): .1

016 7711111168 1166 ωΙ.)01°61288111* 1161 61116 61161·16661161166; 1166686116!11611

1116111 8611166 668611 11111111, 611116 661· Κ611611111161611 61011 16 0111181311 'Ι'68611 111 611166

6161661166 1811602121 16111611116116, 60 117111'(1Ρ11 010 11616116 80 1111166, 661· 8611161111 1111

11161161, 11888 66.6 81·61·11166116666 666 Κ611611111161666, 08.8 Β1661161666 1166 1110010·

1161166 2161161668, 16116166618 1168116166.

01. 610001, 118!. Β6211116111·21 11. 11. (Ψ2688871001°9):

Ν8011 116111 1166616611 666 Ρ0Γ1068111 11111· 66 6111 116161 ΒΙ'170.011811 6161611611,

616 6111111616 16111116 11616 1101Τ110118 111111 6111 61116111 Α!11611-θ111161. 111666 Ι.616111

2111161880”. 116! 1611· 6666116616 11.111', 661 1611 11116186 1811ω1111Γ1801' Β16661116!111ι161·1!16

66 1116111!16116111 111111 11780111 101110.

111. Α181100 111.101' 0700000820):

116111 11111161! 6111 11611111, 11088 666 Ρ07'11186111 616 1111161 161, 1188 111 11111

666161 2611 1166 11111 66111 80 8611116!1161611 Κ»·1111111661611 111 6111611 116861661·116!1611

11116 1661 11611161111161·66 Β1·6661116111616.1·1·11 111161:111`11!11611 16111168. 1611 11611116 2111'

2611. 116111 6111161611 11111161. 1161111166 81011 098 6161111611 7111611866 1111111166 6111116.

01. 1111611 Β. 1611 6111121161· (Β111/6Ιά, 816ίο1τ1.):

1)10 6161 1611 Ρ0Γ11108111 116116116611611 Β166611111666. 0011011 21161 1101 Κ111·161·11,

1161111611 20 6611 6611116161611 61116611 111111 3800811101 6111166 61611 1111· ΡΓ2.118.1'17.1 616 11111

1111686261611116161 17111111118;6111 6161116 Η1161661·616 11611111 111 1161118611 8161111611 11616116

1111 11116 616 8661611611 11686116 611·11 11616 211 161·1111116111. 1110 'Ι'611111616.1111 081 6111.

76111661 6111 6111611 1110 Α001110119911, 6111116 6111611 1111201100 21181116-1)611616:

Η. Β161611111η1161, 6661116661, 7761661166, 1161·1116!!161161111. 136. 66. 111616111

61116, 6661116661, 111611. 1111111 86611666, 6661661161. 11186, Κ7·111181.1'. 20.

1·161·86616!!1. 16 1101' 1(611116611611.61611-Α1161116Κ6 11. 'Ι'11666111161, 11611111 Ο. 10,

661661611·6666 16. (27) 26-24.

1

611116 11666611 06611111161166611

11616611 111 6161116666 Κ1'018011 16111161· 1116111 8666116161.

11111111!. 8611811166!. κ1'81701 611111 κ1°80801. 0,08 11. 0,10.

111616.: Ρ!111616 1661616116, 861111111111666.

11111111. 8611811166!. κ1°01Ν81 611111 01116111. 111111. 0,015.

1111110.: 8611116611666616666 66.611 2116666611, ΗΟΜΕ 611611 8817188811 1616611611 6

!11·116111161166.

121111!. 8312801031. κ1°07701 611111 80818001. 1161111111. 0,05 11. 0,10.

111616.: Ρ111.1818 1111116116., 161111161166611, 861·6111111!1166.

1211111. 8668111116!. κ1°01781 611111 1100. 11111. 0,004.

161116.: 7611111116 81611661·11111, 861·ορ1111!ο66 0111611166, 6611.61166116 1801111 1161·

Β'611161111811611.

1211111. 8611861116!. Κ1·6116! 611111 Ε1111. 161181 0,06.

111616.: Α16616 1108 761666111186116.61116.

1111111!. 8611811166!. 1(16ν161 611111 20161. 6166111666. 0,0008.

111616.: 6616616666 Μ6161·16,11. Ν61116611161116, 01161611, Ν8111'11.181011, 1618111166,

Ρ661111616, 611611 1611661666, 1316116166, 6161181166 Ι111111111ο111611, 6611661616 616.

11111 01·1611161116611116 11666161· 611111111111611611 861161111161-171·61161·616 1168611 11611611

6161161166 61116611·η6116 8011012111111'80.

Β6611866116!!611:

01111 86116111, 1116611611; .1. Β. 868611, 7711116., 1111. 'Η. 11116611, Β.188. 16 1166

1666166666: 1111111116 06661161,- ”.8,1'801180, 11111611 861661, 111611; 1116111116

11011081', Ν18111°17·Ν 1111861116; 8. 1. 111666111:111, 61111611 (1)ο1·1161), ΡΜ” 86611666,

1300611088 '1'11. 6116116611, Β18'8.

Κ1°θ177Θ1 116 06
1116861168666 Ρ6111111-1661·116

θ. 61. 11. Η.

1111111111 6116611666 - 1111611116661111661161· 9161161616

1111111 Θ. 1211.
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1100111501001, Μ. 1· 90. 8001100000 (25).

11101011 (38). 8011110011005111(37),(55).

80101111011011, Οζ 1)· 472. 800111)0)00, Ν. 1 53

11010101 (71). ,8011111)0.100115011 (28).
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801001010111, Α. 1 373.
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8011111110, Η). 1 519· 8101111210 (28).

30110112 Μ. 8110012111 11. 1101105101
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8011011100011 393.

80110110)00 (79).

1811501100 (17).

3110500511 (27).

8111200210, (δ. 1· 209.

8110111000 (57).

811111)0.010 (39).
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80111000, θ. (33).
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81108000 (17), (02),

80110110. 131.

801111 141*.

8011101101· (89).

0101011100, 8. ·)· 145.
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8011111101, 11.. 352.
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8007005111, Β. ·)· 402.
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85010010 (81), (82).

85010111001111100 (40),

(81).
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. 11010. (79).

8501·00105111 (9).

ὶ8501171005111 (33).

'55101100, 11 1 111.

85000100, 1.. (28), (51).

(59).

85050100, 8. (44).

8501101005111 (82).

8511110100, Ι). (59).

8501101110, 77. (53).

8501111100, 77. 1 402.

85011000 11. 81101100

50111501111100 (25).

8501101571 (48).

8501110100, Α. (28),.

(37). (58). (69)

350100)00, Ν. (43).

ῖ850100)00, Ρ. (82),

85010000 (80).

8501011111 (88).

8501015011105111 (37 ),(82).

1

1

1

5101015, 1. 1· 394.

8110005010, (14).

8111011500 (13).

8001101271 (21).

8001511005111(77), (73).

7001101001, Γ. 1· 345.

·Τ101101100 (83).

810111 (θ), (ω). (ω), Τ10γ10000 295.

(87)- Τ110ρ01 470.

8111110100, 5. 1101120101. Τ11111110τ (55), (81).

11 - 'Γ101111100 (70).

Τ10111111 (84).

Ττ00111, Μ. 1 111.

Τ501101001115110)0 (82).

Τ50110011111, .1. 1 187.

·Τ501101110105500 (33).

811011, Α. 1 480.

8111101100 (17), (18).

8000010511), 77.1· 235.

81.1·051105110 (14).

8110551111 11.101, 5. 8011111101 (48).

Π. - Τ50110111)0011005111, Β.

8110111011, 1 80. (81)),

,$118)101 332. Τ501101·11)11011ο05111, Μ.

5110101101· (28). (61)),

8110001051) 205. Τ5011010010001111 (30).

Τ50110100-80000.12 (78).

8110889017 (311). (71). 1501101000 (40), (41),

(π) (00), (50).

511'999191210 (Μ) Τ50110100501100 (32).

81111011, .1. 1527. (Μ.)

81811100109111 (82). '1'501101501101.1, 5. 8181151

8101001500 (10). ι( -.

8111100 (37). Τ501111·11111 (8).

811100 (37), (38). 1511111511 (52)

Τ5011151)111100 (55), (82).

Τ501115100115011 (28).

Τ501110000 (4), (14),

(11). (π), (πι).

Τ501101005111, 77. ·)· 53.

Τ1111000 (31).

Τ111110 (73).

1111001· (23), (117).

Τ111·1100511γ 33.

Τγ1·11105 (80).

Τ15011000110 (37), (81),

801100 (7), 83).

8γ5510 (81).

Τ11110ι1151, 393.

Τ00111)00 (38).

 

1`11ρρ01001. Η. 41.

10105500 (8).

Τ010005111 (15), (34). (ω)

(39).

1111111111. Ο 1 318- 00110 1105. 401.

'1'01011000 (70)

11101101· (37).

1111010 ·( 134.

1011010111 (11), (27).

Τ01-Α5501011002, (11.

187- 8500115111 (33).
1101-0110011007(4))(14=)- 1150105111 1· 420.

1011101· (48).

Τ1100105 18311.

'1`11011105, 77. 1 355.

1101101100 1281 1110111011 070, 04.0.

Τ10110101100, Μ.) 209.! 111010) (Μ)

'Γ10110101100 (30). (71001100, Β. ·) 349,

354.

1101000010011(10),(00).)008.11 0.80_

1011011. 1. (Μ) 171155, ο. 200, 01111.

17911071 Ρ- (99)- 17055, 173, 323.

Τ10110111111111, 77. 1 338.

Τ1010, (81), (83).

Τ1011101 109, 3397, 349*.

'1'100151.0111 388.

'1'1110051150 (15).

11111000, Μ. 1 413.

0010100100 14211, 181,

2897, 32111, 493*,

(72).

1 11011001, 0., 1 505.

70111011 (77).

70110500 393.

0 0
1 --'9

77001101, 21

) 307,4()().

(770.10510111 (38).

17111112110)0 (23).

050,

8500110000 11. '1`501101-`

000 (3).

85001100, Ν. 1. 394.

8511110100, 13. 1 382.

1851151111· (38).

7857111111 (28). Ν
)851111111-811111005111(79).1

80111100 (111). 1

1810100005111 (Τ8). (

8101100 253. 1

18101050 57°1°, 98*.

1810050011 393.

1

711101.), (11. 438.

131108 243.

Ί'11110501101ν (77).

Τ1ρ200 (53).

17701101, Α. 1· 283.

11151100, 11. 1 1011.

1701101, Κ. (25).

1701101011 3, 3971', 249.

Τ111017. -1- (58) 7701011111), 77. 11 480.

1110111, Ν. (38), (55). '1711.5511)00 (31).

Τ1111111011200 (Μ). 70110001 00, 040, 014,

1000101· (9). , (Μ)

Τ0010011, θ. ν. 1 235.177000051(1 (58)_

'1'011105011005111 (82). 177011 (28).

1100110000, Β'. ·1 187.17701550010, 8.,1.101100

11011 218. 1 0117, 8. 11. - 535.



Μινι. ιΔιικειιιιελ8"κ Ρ Β Β Η Η Νειιε Β'οΙΒε ιινιιι. Με.

Μ!!ΙΠΙΝΪΒΠΠΒ.ΨΠΠΠΒΝΒΒΠΒΙΡ'Ρ
ειιιετ σε: Κεεεειιοιι νοιι

Με. Πι. Με Πειιιο. Οι. 1οιιειιιιεε Κι·ειιιιιιιει!ε. ΜΒ

.ϊ Μι” (Ποι·ρειιι ΜΕΒ

0ι·. ΜΜΜ Μιιιειειι.

8ι. Ηειει·ειιιιι·ιε.

ιι..:ει. Ρ.ειει..:.:..ιιι.ιιι.ιιιιειειιιιι..ι.2.ι.;ιιι....ι.ι.ειιιι..εεε-εω- .ι.ιιιιεεεεεωειιιιω Μ. ει; ιπωω οι·

8ο ιι ιιειιε ιι ό. - Πει·ΑΒειιηεπιεη"Ρ:οιε Μ. Πι Β.·α"1οιιιΞ, 8 ΗΜ. Μι· ι!εεμιιτι.ει ιιιιιιι ιιιιεεε!ιΙιεεεΙιειι ιιιι ειε ΒιιειιιιειιιΙΙιιιι€ νοιι Κ. 1ι.Βιι0ιτε1° Ν)

πω, 4 Μ!. τω· ει” ιιΔΠιε .1ειιι·ιιιει. Ροεπιιει.εΠιιιιε; ἰι1 σου ειιαετοιιδΜΡετσιεευτε,Νενσειιι-ΡεοερεοιΝ Μ. ευ ι·ιο!ιτειι-1ι1ε ιιιιιι ει·ιιιι.ε

Βε;ιάε:·ιι 20 Νοτια ]Βιιι·Ιιειι, ΙΟ Πει·Ικ ιια!ιιιιιιιι·Ιιειι. ΠετΣιιεε:Μεηηιεεωεοννιε εΠε 811Γ6"8β.8ι18οΕι0Π ΙιεεϋΕΙιειιειι Μιιιιιιει!ιιι.ιεειι Μι.ι.ει 11ξΒιιΒιι

(Πι·οιε3ιιιε!ΒεεροΠειιε Ζει|ε ιιι ΡετιιιεΜθΚορ. οιιει· 35 Ρίειιιι.-θειιι6ειι ΕεεειιΜιε Γ" ιιι·ε ιιιιειι Κει!εοτειιι· Πι·.Βοάο12'Ψωμώμιιι τ.?ε

Α11!0τ0ιι ννει·ιιειι 258εροι·ει.ειιιϋμιιιι·ει·0ι·ιΒιιιι!ει·τιιιεΙ ιιιμεοιιιΙΙ.-=ιει·ειιιιι·8, Ρει.ει·ειιιιι·8ει· 8ει€ε, Ρειει·-ΡειιΗιοεοιιο! ευ ιιωιιωι θριεοιι

Βειει·ει.ε ιινει·οειι ιιοειι Μπι Μαιο νοιι ΙΒ ΚΜ. με Βοεειι ιιοιιοι·ιι·ι. ειιιιιεειι Μοιιιιιι;. Μιι.ι.ννοειι πω! Ρ'ι·ειιιιΒ νοιι 2-3 Μπι

Ν! -71 7 δ!. Ρειει·ειιιιι·,ε. 5. (18.) .Πιιιιιιιτ

.7.777 έ . “ε” ·

 

Ι111ιεΠι: Πι·. Ε. Θιε.ιιάει·ει·: Ορετειι.ινε Ηει1ιιιιι; ειιιει· Γεια νϋΙΙιε,ειι Αιι·εειε εεε ειιιεεειειι θειιστε·ειιεεε. - Βι·. ΨΕΜΜ

τειιιι: Βιιι ΕΜΗ νοιι Νει·εοιιιιι ειιοιΙειιι, ειπε Ονιιιιε.Ιογειε νοι·Μιιεειιειιε. -· Βϋοϋ'"Έ"ΖθωθΒ 'Πω Βεερτεειι ιι ιιιζειι: Εφοπ

εΙώ: ΙΜιιιιιιειι ιΙει· 'ΓΙιεινιριε ιιιιιει"ει· Κι·ιιιιΚΙιειιειι ιιιἱτ Ιιεεοιιτι. Βει·ιιακεωωΒιιΜϊ ἀεὶ' ΠιθΜΡθω- ΒΒΗΓϋΙΜΠ"Β' ΡΜ ΦωιΙΠΙΚ· -

ιν. ΕΙιετ.ειιι: Οιε ειιιοιιιεοΙιε ΒιιιιιΙνει·ειοριιιιιε ιιι ε" Τιιεοι·ιε ιιιιιΙ Ρτειιιε. - Βιιιιιζε: Ι.εΙιι·ΙιιιοΙι ω· ΡΙιγειι›Ιοι;ιε εεε Μειι

εειιειι. - Ρι·οτοιιοΙΙε εεε ιιεπι άειιτεο!ιειι ειπε!. νει·ειιι :ιι δε. Ρετενεοιιτε;. - ΜιιΠιειιιιιιεειι εεε άει· θεεεΙΙ

εεωιη ΡτηΒΠεο]ιθτ Αει·2ιε Η Β,ιβε. - νει·ιιιιεεΙιιεε - Μοι·ωιΙιτΜε-ΒιιΙΙειιιι Μ. Ρετετειιιιι·ι;ε. - Αι12ειςειι.

· · · ° ° ' ΙΜ. ειιι ειπε ιιιειΠοιιιιιειιτϋεε ΒειιιιιιΙΙιιιιε πιει· Βει·ιοΙιτιεςιιιις

ορω-Μ.νθ "ω'"Π9 Μπα· '88τ νωι·98" ^“'08.8 688 :Με ΤτοιιιιιιεΙιεΙΙεε Ιιει άει· Γεω νίιΙΙιεειι Αιιτεειε εε: ιιιιεεει·ειι

8υ8εω-8" θωΙσρ ε" 88· Ηειι6ι··>·ιιιι εε ιιιοΜ :ιι άειι!ιειι κει Ρε.τι ιιιιιι ειιεεει·‹ἰειιι ιΠιει·
υ - ε ' . , θ ι

Πειιιοιιεκτιιιιιιιι από νοι·ιτιιες Με εειιι ΧΙΙΙ. Ι.ιι·Ιε.ιιιΙἰεεΙιειι κ0Ρΐ80ιιωθ"ΌηΙ«_ ΜΒΜ!! ΠΜ ω" Πω »Με _Μειωθειε

Αθι.2ιθωζε Μ. Μ”. Μ] Πισω" Με” ΒεΙιιιιετΖειι ι... ιιιιΚειι (Πιτ !ιΙε.ειε, εε ρι·οροιιιι·ιε πιο ιιιι· :Με

ΑΒιι·ερ;ιιιι;; ιΙει· Ηγρει·οετοεε Μιά Νεε;Ιιει.ι·ιιιεειιιιιιε εεε ε.ιιεεε
ω!! ι·ειι θειιϋι·ΚειιεΙεε. ινοΙιει Μι Με ίὶειιϋιΉιιιἰεΚεἱτι :ιι νει·ιιεεεει·ιι

ΠΓ. Ε. θει1άεΓ8Γ. . Ιιοιΐιε. Ζιιι.χΙειεΙι ιιιιιεΙιτ.ε Μι Ριιιιειιιιιι Μ! άιε (ιιεΓε.Ιιτειι άει·

- ε Βιτει·ι·ειειιιιοτι ειιΓιιιει·Ιιειιιιι. Ιιει ειιιει· ει·ειιιιιεΙΙ ειιιιιιιιΙ Με

Μειηθ Ι-[ιη·μηιξ ει·ειειιάειι ΜιιτεΙοιιτειωτιιιις.

Πι Βϋς|ς8Μιι; πι' (Με "Με 80η” ι·οηωΠιιΠ0ιωθ Ορε- Αιιι 18. .ΜΗ ΙθΟ() νοΙΙιοε Μι Με Ορει·ιιιιοιι. Πιιι·οιι ειιιι-ιι

· ·· - · · , . ‹ΙΙι·εει ιιιιιτει· άει· ΟΙιτιιιιιεεΙιεΙ νετΙειιιίειιάειι Βοεειιιδι·ιιιιαειι
ΠΠ!" Ε"Πω(ΜοΠ Μ' Ι100ΠεΓω"ζω νθ""“°θΓυΙ]8θιι Με! · ΜΜΜ ννιι·ιΙ Με ΠιιεοΙιεΙ από ιι:ιεΙιΙιει·. εε ινειτ εΙιειι ιιιϋςΙιοΙι

ΥειεινεοΙιειιιι€ειι εεε ειιεεετειι θειιοτειιιιΒεε ει·Ιειιιιιε ιειι ω. Μ..“εθ θθι.6η,:8Πε 8ΙΒΜ6"

ω" ΜΜΜ @Η (ΗΜ Ι'ψθΠΠΠ νοϊΔΠεωθιε ω' ω" “Λι Με Ηειιιι Μ" επ Ηγρει·οειοεε και· εΙιιι·εΙι Πι·ιιοΙ‹ ετεΙΙειι

ΠΙ ΡΟΙΗθ ΜΗΝ' ΪΒ$ΐ. νϋιιι€ειι Αιτεειε (Με ιιιιΚειι Η1158ετειι ινειεε εε εϋιιιι εεννοι·ζειι. Μ" ειε ιιει άετ .-ιοΙοειιιις ιιιε!ιι·Γεε!ι

θειιδιεε.ιι€εε (Με ιηρω-08ι0ωπικιΠ Αη(Μεθηιηέωι ορθωηγ ειιιιιεε. Πιι.ιιιι ννιιιιἰε άΙε νει» τΙει· ιιιιτετειι ιιιιιι !ιιιιτει·ειι θε

· -- - . · Ιιοι·ρειιΒειι·ιιιιι! εεεειεΙιειιάε Ηγρει·οετοεε ω Μειιιειι ειιιιιιειι
θΠ“θ"π "Ιω σω"Γώ σ” 8Π88"ΘΠ Οθι]ΟΓΗΜ18 ΜεύθΓ Ι.ιιιιιεΙιετι νοι·ειειιτιε· εΙιεειιιειεεεΝ. ινοΙιει Με ιιειιε·ειιιΙεειε

ΙιετεεειεΙΙι ΙιειΒε.η - . ' Κιιοειιειιιιιεεεε ειοΙι :Με εειιι· Ιιιιι·ι ειιινιεε. Πε ειοΙι Με Κιιο

Ει1.'.Τ.ειιε ει·ιεειτιειιετεει. ιε .Ιειιιε Με, ι.;ιεϋΒ Μ, 80· ειιειιιιιιιιεςει·ιιιιι;ειι εεΙιτ ιιετ ιιιεειειιννει.ι·ιε Ιιιιιειιι2οεειι. Βια

ινειι ειε ειεΙι ειε ιιιε ιιιιΙιεειε ΚιιιεεεεΙιει· Ιιιιιειιι ειιιειιιιιειι Με Μ. @Η ΑΠΗΠι"8 Ένωρι"Πω18, Μ) Μ" Με. Μ... νΘΗΘΠΠΠε

ΜΗ· Μεω Μ" (ΗΜ ΙΙΒΜΠ ω" 288ΗΠ(1 Ξ-?ε"'θ88Π 2Π_88"1; Δ! εεε Τι·οιιιιιιεΙτ'εΙΙοε ιιιι ιιιιιιει·ειι ιιιιιΙ ιιιιτει·ειι 'Ι'ΙιειΙ ιιίεΙιτ νει·

ΒΜΒ (Με ΜΝΉΜΗ 1899 )ΝΜθ" @ΗΜ δωιωθΓΖθΙΙ Η” _Ι"ψε" ' ιιιεΜειι. Αιιειι ειεΙΙιε ειι:Ιι άιιτειι Με Βι·εοιιιιιιει·ιιιιρ; Ιιειιιι ω»

Οιιι· ειιιι ιιιιά Μιά άει·ιιιιι ΙιεΙιε ειε|ι ειιιεΙι Βιιιιεειι ιιιιάβεΠΟΓ8· ιιιειεεεΙιι ειπε 1ειειιιε ΠιειεΙιερει·εεε ειιι, Με ιεεοειι ιιι ειιιι€ειι

ΙιεινιΙιεειιιιιιις ειιι€εειεΙΙι. Οιοι·ι·Ιιοε ΙιεΒε σΙιιιιιιι1ε ιιιειιι. Ιιε- Ήιεθιι νόιιιε Μι"ν"Π.ι_

. . ι..' ' Η· . π. *-' .. . . .. .ῖιΖἩ”ἐἰΐι.-ἔ?Σ.Τΐ'ιΖΐ2ιιιιΐιΐιἀἐῖιΒεἐι'ἐΣῖ'ῖἑἔΙἰ"ἶι“.ΐἑ Ηι..Βιιι:. ο Μ· ·······εθ ε=>ι····ε=···ε "Με εεερειιθε Με εε
ι ι ΧΣε.ιιΔιιιιιζειι εεε ιιειιιςειιιΙάετειι Κιι6οΙιει·ιιειι Μιιι·ιΙεε ειιτειιιι

.1ιιιιι ΗΒΟ €θΖΨΠΠζθΠ ιι·ιι· ω» ιιιιι· νοι·ειιέωΙΙειι. ι · - ι ι
- ' ` ι .. ι ' ι ' ι' ' ' -Με) ΠΠω1_ωεω""Σ (Με ΜΜΜ ΟΜ_ω θΓεω “Η Β"00Ι"Ν_'Ιθη η ροιιιιι. ιιιιά ιΙιι°τιιιί` ειιιιι 5ειιΙιιεε Με ΟΙιτιιιιιεεΙιεΙ ιιιεεει ειιιςε

ι .. . . . - ·'Ιιτ.'Ι'ιιειΙ εεε ειιεεει·ειι θειι‹ιι·ειιιιἔεε ειιιε σει·ε.ι·ιι€ ΙιοεΙιειειάιρε ε Π" _

νει·ειιιζετιιιι€. (ΜΝ ιιιιι· ειπε Εεεε ιΙιιιιιιε 8οιιιΙε τΙιιι·ειι Με ειι Μ" 55188θΙ'ΘΠ φθΙΙϋξἔΜΙΞθ Μωθ (κι' Μ-(1ΘΠ ΚΠΟΟΒΘΠ Μ·

επ νοΜει·ειι θειι6ιεειι€ειι·ιιιιε ειεΙι Ιιειιιιεειιάε ΟεΠ`ιιιιιιε; Ιιιιι- ωΠΙΡΟΠΙΠε ΜΜΙζθ (Ιθω5!'>ΙαιΙΞ_ΠιθΙΙΒ ΡΒ" ΡΙ“"Μω Μι . 80ΠάθΠΙ

ειιι·ι:ιιι:ειιιΜι ινει·όειι Κοιιιιιε. Βιιιε ΕΙιει·ιιιιι; οοει· ιΠι!ει· Θε· θε (;!”:ξε!δ)" ΠιθΤΡΠΐΐιι ωϊξΠΠΠπιθΙΝψ-τωι88θΐΓεί2ΐύ ΠΙΝ |ΒΡΐιε

ι·ιιοΙι νει· Με ιΙειιι ΟΙιι· ιιιε!ιι ΙιεπιετΜιιιι· ιιιιιι Κοιιιιιε ιιιιιιι ω] Ψ ω" _"ιξιο!”Με |[ξΠ[Π €θβ· 2 )ΐΘΗΘΠι Ν "Η (Μ'

Ιιειιιειι ΠειιετΙιΙιεΙα Μπιτ Με νει·ΙιεΙιειι εεε Μιιι.εΙοιιι·εε ει·- Πθ"ἔθΌΙ1ἀθτθ('θΙΙ0Ι'ἔΜΙἔ ωΙΜΒ ΘΡ'(Ι8"ΠΜΠ· ΜΜθ·

Ιιιιιςειι. ΒΓετιιειιΙΙειειΙιε ειεΙι_ιιειειιι εἴ· ΟΡετιι€οιι ειιιιΐ1ι·'εειιτι ιιιιι·ΐιειεΙΐιζε

Βειιιι Βοιιόιι·ειι ίϋιιΙτ ιιιιιιι άειιι.ΙιεΙι Με νοιι άει· Ιιιιιιει·ειι ' _Ι (η) "Η ΘΡιη1ιι: ει", ει ει· εεε ει· Με ιιιι ειιιιιι ιιιι ειι

θειι6ΓΗ8Πα"Ήπά εΠΜυΗΠΒ0ΠάΘΠ ΚΠοοιΙθΠ8ι.ῇ8εθΓΠΠἔθΠ¦ (Μ. ειειιιιιει·ειι Ρει·ιοτιιιιιοιι θι·ειιιιΙε.ιιοιιειιιιιεεειι ΙιειινοτινιιοΙιει·ιεπ.

ειειι ιιιεάιε.ιιιινειι·ιε Πι.ετ Με πιο Αιιιιιι!ιιε τγιιηιιιιιιοιιε Ιιιιιειιι 80_αΐ88 ΒΟΪἰ` ει10Ιΐι άιεεε ιιιιτ ΑιίΐειιιιιιιιὶιοΙιἰοι·ιιὶιἐειιιιζιιιιι πιά Βοι

νει·ιοΙε;ειι Ιε.εεειι. . εριι·ι ιιε τι ·;ιιιιιι ειι ιιιιιεειε ιιιι ειι ιει ιιιιι . . ιιιςιιε "ινε.τει1

Ρε.ιιειιτιιι Πεμ Μ" τ'εει. ι·οι!ετε.ιιι!ιεε Ηει·ε.Ιιεετειιιιις εεε ΒΐΗ(18ξΐΐΕθ88θΒΙΙω μΠιθ10ω' "Μ ΝΠ ἔῖι1$8θι'θ!Ι (ΜΜΤ8ΜΜ

θειιϋιε ε.ιιΓ Μπι ιζιιιιειι Οιιι·, εοινιε ιιΙιει· ειιιι·Ιιεε Βιιιιεειι ιιιι‹Ι 8 ε' ἔθ Η Η θ ωοπθΙ]·

Ιιιικεεειιιε,·ειι κορΓεο!ιιιιεια. Π” ΘεΙιοι·νετιιιϋε;ειι πιει· ιιεε!ι ι.!ειιι .-1ΜιιιιΓειι εεε ΜΜΜ

-Βιε θειιϋι·ιιι·ϋίιιιιε; ει·ρειεΙιτ. ειπε Ηει·ε.ΙιεειΖιιιιε εεε θειιϋτε οΙιηιι·οοεεεεε πω· Με ΓΙἱἱειει·ειιι·εοΙιε επί 11|.·ι···2 Μεπει· εεεΙ:ιε

Μι· :Πε ΓΙίιειετεριεειιε επι' ιιιιιιιιι 25 Οιιι., ΜΗιτειιά Με Ιειιτε ι;ειι ιιιιά Ιιεεεει·τε εε ειεΙι εΙΙιιιΜιΙἰεΙι ιιιιι. εειιι ΑΙιΙιΙεεεειι Μι·

θρ:ιεΙιε :ευ-Γ ετιι·ιιΕΙ.5[Μειει· Ποση .εεΙι€ατ. ιι·ιι·ΙΙ. Με ΒιιιιιιιιΕ Μγι:ιιι,ΐΙ.ιε ΙιιιιΕΙι£Ιἔ1ιιιττἔιιΓεΙὲιιιἔΞιι ΗΡ Βεεοι·ει=ι-θε)εειιιΙδίεΒιιςέ

,επ ε απο ευ οε εε γιιιρειιε ειιι εεε Με" ρει·οιριι· εοννιε ιιι·ει ΑΙ ι οιιο επι ετ ιε ιιειει·ερι·εειε ε ε.ιι ι-

Με ειιιϊ εει·οιγιιιρειιιιΙειιι. Μετα. “

 



.«ιιιεεε 'Ι'!ιειΙ «Με 'ΓεοιπεπεΠ'ε!!ε Με ΜΜΜ: εεεεΠιετ. πιι«Ι
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Μ

Ρπι.ιειιιιπ ι«!ε«ετε «πω ιιιε!ιε ιιιιεε Κοριεο!ιιιιεεεεπ, εοπ«Μειι

ιιΙ«ιεε πιιεε !ιιι!«εεειειαεε Οιιεεπεεπεεπ.

Ξει«. «Μπι 5. -8«·ρ«επιιιεε 1900 πι” Ρετιεπιιπ μια Γοετ«ε·ειιΙιε·

ιι«>ιι ππ«! εεει: ιιι «!ιεεεπ 'Ι'επειι ιιιιιιε ιο!ι ειε ινι«ε«Ιεε ππιει·εποΙιεπ

Ι«ϋιιπεπ ππ«ι Με «Με 8ι.π.τπε ρι·ιιεεπε ΓοΠεεπ«!εε:

Πει· Πιι!«ε επεεεεε θο!ιεεεπειες Με. «ιπεο!ιινο«ε ειπε Ψειτε

νοιι €ι-8 Μπι. ιπι Ππεο!ιπιεεεεε ππ«! ειειιι πιιιπ «Πε Νιιειιε επ

«Με ιιιπιει·ετι ππ«! ππτεεειι θειι6εςεπεεινι«π«! ειο!ι Με!. Με Μπι

:Ι'1·οπιιιιεΠε!ΠεΙε εεετεεοΙ«επ. Βιπε ειωε««ιΠεοιιε ΝεπιιιΙ«ιπιιε; Με

ιπι (Μιι6εεππ;;ε ιιιι·Βεπ«!ε ειο!ιτιιιιε. Μπε 'Ι'ι·«ιιιιπιεΠ'ε!ι Με «πινεε

νεε«ιιο!«τ. πιι«ι ε!ειιτ. πιιι.π ιιιιτειι «Πε νεε«!ιιιιπιε Νει·ι›ε. Ι)εε

_ _ ιε«Πιτ.

!ιιεε ε«:Ιιειπισεε ο!ιιιε Αιιςεεπεπιι«ε επι” «Πε ν«ιπ ΨπΙι ιιειειο!ι

πετε Ρει·ε οεεεε. «Με Τεοιιι«πε!ίε!!οε ιιιιεε. Πιι«!πεοιι ει·εοιι«-ιπ«.

«Με Ηιιπιεπεε επενειε Πει'εε ει:εΙιεπ«ι ππ«ι Με ει· "ω ει«ειιιιιπε

ει: εΒ·εειιετ.

ιε θειιϋερειιίππε; εεπιειιε, «Πιεε «Με θειι6εν«=ειπϋεεπ «Με

«Μπι 5. Βερ«επιι›εε ετινειε επειιο!«έει:«ιπ,εεπ Με. Σ'Πιιιι·«ιιι«! «Πι.

πιπΙε Ρειιιεπι1ιπ «Πε Ε'ιιιει.εεερι·ε«:!ιε επι 7-8 Ποια ιιϋι·ι;«-. επ

ινιε«! Με” «!ιε Πιιετεεερι·εο!ιε επι' ό Μειεε Β«ιιιι”εειιπιιε «Μπα

ππ«! ιιεεεεεε ειοιι «Με θειιϋε «ιπεο!ι «Πε Πιιι'ι.«!«ιπο!ιε ππ«! Μπε

επ,<εε «Με ΤεππιιιιεΠ'ε!!εε ειπε εε!ιε ινεπιιε·. Πιε Βιιπιιπ,<.εειιιε!

νιιιι·«ι επι' «Μπι 8οιιειι.ε! επΠεεεετει, πιι.ο!ι !ιιιι«ε εειιιιετ πιι«ι Με

«Πε Πεεοερ«ιοπει'ειιις!«ειτ επι' «Μπι οετεοεγιιιππππ.Ιειι ννεειε πε

«Πε ΒΠιππιππιιο! ειπε Ιει.ιιιεεεε Με απ! «Μπι ε.εεοεγιιιρειιπ!επ.

@Με θειι6ενεεεεεεεεππ«ε Με επι' «Με ειπε!! «Με ΟρεεπΠοπ

εεειε!τε Βεειι!τε!: Με" ειοιι «!πεοΙι Ιιπι'ε«!οπο!ιεπ, Μιιεεεεε «Με

ΤεοπιιπεΙΜ1!εε ππ«! «Με Κιιδοιιειο!ιειι πιιτ «Με Σιιιοεεεε!ιεπ

ε1εειιεο!ιεπ Βεπο!«εοπ«ιε Με ενπιιεεοιιειπ!ιοιι νοεεπεεειεειι.

Βει «Με Ρεει.«,;ε πω!! «Με Αει:ιο!οειε ειπεε επ ιιοοιιεεπ

«Πεειι !ιερεεοετοιιεε!ιεπ νεεεπεεεππρ «Με ειπεεεεεπ ω”

8επεεε πιιιεεεπ ειε επιει!π«!!ιο!ιε Ρεοοεεεε ι«π επεεεεεπ

θειι6επεπεε εεερ. ιπι Μιττειοιιε Με Πεεεοιιε ειππειι«ιιεπ.

Βιεεεε Απιιε.ιι«πε ειιι:ερειοΙιτ Με «Πε νοιι «Με ΡεΠεπτιπ

επεεεεΒεπε 8οιιπιεεε!ιείτιεΙ«ειι ππ«! «!ιε «!επιιι επεε.ιιιιιιεπ

!ιειιι€επ«ιε θειιοειιεεεεεετεππ8. πωπω ειπε «!ιε Απεε!ιεπ

«!εε Ρε.Πειιτιπ εεο!ιτ ππΒεπε.πο; εε πεειει ειε ε.πίπιιπε

_ιε«!εε νοτιιεειΒε Εε!«εεπΙ««εειπ «!εε «πω, πεο!ιιιεε με!

ειε «!ιε Μϋε!ιο!ι!«ειτ ειπεε ι”ειιιιεεεπ Εε!«εεπιεππε επ, «πιτ

«Με ΒειπεεΙ«ππε, «!εεε ειε Ι«ειπε πεπεπεεεπ Βε!επ επε

ίειιιιεετεε Κιπ«Πιει!: «ζειιειι Ι«ϋππε, «Πι «Πε Μπιιεε ίειΠι εε

ειι«›ειιεπ. .ιε«!επιπΙιε ιιειιεπ Με εε ιιιεε πιιτ ειπεε «πιεσε

ιιεπεπ ππ«! πιοιιι !ιεεε«!Πεεεπ Αττεειε επ Πιπιι, «Πι ειιπιιπι

Πο!ιε ΑπθειιϋειΒεπ «!εε Ρειιιεπειιι εεεππ«! ειπε πιι«ι

Ρε.ΠεπΠπ εεΠιει ε.ππιιιιεεπ«! ειπεπ Ζειιιιππ!«ι επεειιεπ

ι«ειιπ, νειιππ «!ιε Βεε«:!ινεεε«!«=ιι ιπι ΟΙιε ειιΓεετεει:επ ειιι«!.

ΑπιΜ!!επ«! Με ππε «Με εε!πιιν εο!ιπεΠε ννεο!ιεειι «Με

Ηγρεεοετοεε, «Μ εο!οιιε Νεπιιι!«!πιιε«επ πιειετ ειπε εειιε

Ιεπεεειιιε Επενειο!«ε!πιιε 2ει8επ ππ«! πει ιπεεπ«!!ιο!ιεπ Ιπ

«Πνι«!πεπ εεΠεπεε ειε Πει ε!ιεεεπ Ρεεε«›πειι επΠ;εει.επ.

Ιπ εειπεπι !με!ιειιπ«:ιι «!εε οιιιεπεριεο!ιεπ Εε!«εππΙ«ππ8επ

«Με ΟΙιεεε !ιετοιιι Ρεοι. Η. 8οιιινειεεεε, «!εεε «Με

ιιπεεεεε θειι6εεεπΒ ειπε Ρεε«!ιΙ«=ο«ιοπεεεεΙΙε Πιτ «!ιε Επι;

ινιο!«ε!πιιε νοπ Βιιοετοεεπ εει, «Πε «πειετ, πιο πω, ν«ιπ

«Με Ιιιπτεεεπ Μπα ε.πεπε!ιοπ ππ«! ειοιι εεειι.ιιπειε Με

«Ποιιτ εεε «Με ΤεοιιιιιιεΠε!ι επτινιοΙ«ε!ιι.

Κιειπετε Βιι«ιετ«ιε«επ, πεει.ιε!Ι: ο«Με επιι«ι!ιο!ι, ειπ«! ειπε

εεο!ιτ !ι€ιππε·ε Εεεο!ιειιιππε ιιπ ειπεεεεεπ Οειι«ιεεεπεε ππ«!

Μπίιεεε πει ιιιιεεεεειεο!ιεπ Υ«ι!!«εεπ, «!επ Πεειπινοιιπεεπ

Αιπεει!«εε, νει! Π7ειο!«εε, 8ειι€πιε.ιιπ, ι|ιεο!ιοπ·

ππ«! ΒΙε.Ι«ε ιιεεο!ιειειιεπ ιεοε«!επ. Βει «!επ Αιτιεει!«επεεπ

Με ππο!ι Αιιειο!ιι: 8ε!ι8ιπε.ππ°ε ππ«! ννε!ο!«εε'ε «Πε

ΚππειΙιο!ιε Ρ«›ε«ππιιΒ Ιππεεεειεεοιετεε επεσε «Πε Πεεεο!ιε

«Με ιι«ιπιιεεε νοε!«οπιιιιεπ«!επ Ειιοειοεεπει!«!ππεεπ.

Ειιτειιιι«!!ιο!ιε Ρεοοεεεε ιπι ΜιττεΙο!ιε εεερ. ιπι ιιπεεε

εεπ Θειι6εεεπεε ειπ«! Με ειε «Με πεεπε!ιΙιο!ιε Μ«›ιπεπι

επεπεε!ιεπ, επ νεε!ο!ιεε ειοιι «!ε.ππ ρεειοεΠΠεο!ιε Β.ειεππ

εεπ Με πεοπ!ϊ«!,ε,ειι«!επ Ει:- ππ«! Ηερεεοετοεεπιιι!«!πιιεεπ

επε«>εοιι!οεεεπ !ιπιι«-›π.

Ζππι $ο!ιΙπεε «π«ιο!ιτε ιο!ι ποο!ι «Πε Ρ'επεε εε«5ειεεπ,

νεεε «Με ορεεετινε Βιπ8ειΠ ιιεεεοιιΠει ο«!εε πιο!ιτ, «Μ.

ι«ειιιε «!ειπΒεπ«ιε Ιιι«!ιοειιοπ επι· Ορεεειιο«ι νοε!ειες.

Νεοιι Ρεοι. Η. Βοιιιεε.εωε Με «Πε Εποτ«ιεεπ-Ορεεε

Ποπ «!εππ ιιι«!ιοιετ:

1) Ψειιιι «Πε Εποει;«ιεε «!επ θειιϋεε;επε ίεετ νεεεοιιΙιεεετ,

πιι!; Μιττε!ο!ιεειιει·ππε οοιιηι!ιοιει: ιετ ππ«! ιιεεειιε ΑπΖει

οιιεπ νοπ Βιιεεεετεπιιοπ επιιεειει:.

Μ?

Με· ε. _

2) Ψειιιι ιιει«ιε θειιοεειιιιεε «!«ιεο!ι Βιι«ιειοεεπ νϋΠιε

ο«!εε Μ!. «Με νεε!«>ετ ειιι«! πιι«ι «ιε««ιπεοιι !ιοο!ιεεε«!ιεε

5οιιινεειι6ειπ!«ειτ. ιιεειιει€ειιι!ιεε Μ.

ε) νι«'εππ εε Με ειιιεειιιεεε Ειι«ιει:«ιεεπιιι!«!πιι8 επε Π!

οεεπιιοπ «Με Ηεπτ ο«!εε επι· Πεε«ιπ!ειιοπειιι!«!ππε ΒΘΚυ!Π·

πιειι ει.

η ν7επιι ιιει ειπεει1ιεεε Βιι«ιειοεε«ιιιι!«!ιιπε ππ«! «!›ι«!πεοΙι

ιιε«Πιι€Με ιιοοιιεεε«!ιεεε 8οιιιε«·ειισειπ!«ειι «Με "Με οι”

ιιπε π.ιι«!εεεπ Πεεε.ο!ιεπ πιιιιειΠιεε τειπιι Με.

Βει ειιιοιεε Βειο!επιιΒ «!ιεεεε Ιιι«!ιο«ι.Ποπεπ Πειτε «επ

Βεινιεε ιιι«:!ιτ ορεειεεπ εο!!ειι «Μ. εεε«!εε Ειι:εεπιιε ποοιι

ΒιιεεεετεπΠ«ιπ; εεε«!εε «!ορρειεειι!Ηθ ΕΧ08ι08"ΠΒ"ΔΠΠεε

εποε Φωιππ«π« «!εε πιι«ιεεεπ, πιοιιτ νεεεπειεπ' Οιιεεε νοε

Ιε8. Πε ΡπτιεπΠπ _ιε«ιοο!ι ιιιιεε πειιιεειΙιιιε 8οιιιιι«=εεειι

ιιπ ΠιιΙ«ειι ΟΙιε Μπειε, «Πε επεειι!ιο!ιε Πεεεο!ιε «Πεεεε

8ο!ι«πεεεεπ ιε«!οοιι ινεεεπ «!εε !ιοοιιεεει.«!ιεεπ 8τειι«ιεε «!εε

0ε!ιοεοειιπ!εε πιο!ιτ πεοιι€εινιεεεπ «εεε. ιιιιεεεεΙιεπ ιεεε«!επ

!««ιππιειι, εε πει!ιπι ιο!ι ειε Πεεεοιιε «Με εε εε!ετιν εο!ιπεΠ

Γοετεο!ιεεΠεπ«!επ !!ερεε«ιετ«ιεεπιιι!«!ππ8 ππε επιειιιι«!!ιο!ιε

Ρεοοεεεε ι«π επεεεεεπ Θε!ισεεε.πεε ο«Με Μιιτειο!ιε απ.

Ε'εεποε εείπεο!ιτει.ε ιο!ι πει ειιιεε εινεπι€επ ιι.πιτεετεπ«!επ

Ειτεεπιιπ ειπε Ειτεεεετεπιιοπ, οιιειειο!ι Με Ζειτ. Ι«ειιιε

Οτ«ιεε!ιοε ιιεεπιπ«!.

Βειε εεενιεεπ«!ετε Μοιιιεπι, ινειο!ιοε πιιο!ι ιιπε Οποτε.

Ποπ νεεεπΠι.εετε, νετ «Πε Ηο!ιιιπιιΒ επι θειι6ενεεεεεεε

επιιπ, ιιι«·ιο!ιε Αππειιιπε ειοιι εποε Ιιιιο!ι «!εε Ορεεε.ειοπ

ιιεινιιιιεπειιειε. Βει «Μπι εε!ετιν εοιιπε!!επ Ε'οετεο!ιεει€επ

«Με νεεειιε«>επιιπ «Με επεεεεεπ (ιε!ιοε!«επειεε "Με εε

εε«ι!«Ι εεο!ιιι Με επ «-ιπεπι το«««ι!επ νοεεο!ιΙπεε «!εεεεΠιεπ

με!««ιιιιιιιειι ππ«! ε«-πιιε νε«ιιι! «εποε επι· Γεει νϋ!!ιεεπ Τεπε

!ι«=Π πω” «!ειπ !ιιι!«ε«ι «πω, ινε!οιιειπ Πειιε!ετεπ«! ιοιι «!πεο!ι

«Πε Ορεεε.ιιοπ νοειι«=πρεπ ινο!!ιε.

Εε Με «Μπιτ πιοΙιτ «Πε 13ειπΒιιειι1«ειτ «Με Ορεεπτιοπ

εεε, 'Με ε.ιιεε ιιιε!«. ιο!ι ειε Με «Με εοεΒ8ΙΙ επεεΓιιιιεεεπ

Οιειιπ«!επ Με ποτιιιιεπ«!ιε ιιπ«ι εοιπι«. πποιι Γπε Μεοε!πόεΧ,_

Επι Η!! «πιει 8εεο«ιιιιε «!π«ι«!ειιι, ειπε 0νπειπιογειε

νοε!επεοιιε«ι«ι.

Με πιιπειι€ειτι ΒειοΙπ ορεειει:, ιιπ«! «!επιοιιειειε«. επι «Μπι ΧΙΙΙ.

Πει. Αεεει:ετεεε επ Ειπε.

Ποπ

Πε. ινοΙιεε«ιπ,

Βιεει.

 

Με εεε!οΙιειι Ζπιιι!!ιε!«ειι.επ «Με θγπιιοοιοθε ιιιιιιιοιιιιιπ!

επ εοοιιιιειι πω, ιιιϋΒε Γο!πειι«!εε επι «ιεε!εεεπ.

Απι θ. ΜΒΜ ει. ο. επειιιε πιιο!ι Γεω Π. ιπ πιειπεε θειεεοιι

ειιιπ«Μ Με πιο Ππτεεεποιιιιπς «Με ιιι ιιιι·εε Βεπε.!ιεππ«ε εεεε!ε

επειιο!«εεεει.πςεπεπΓεειι ει·ι.ειειιτ ειπε ρε««Π εΙε.ε«ιεειιεθεεο!ινεπΙει.

Με !ιιι.ιι«!!ιεειε «Με «Μ«ι Νειιο! εειο!ιειι«ι, «Μπι Πεεειιε ιιι Μετεο

ιιεκι«ιιιεειεΙ!πιι€, Πει' ν‹ιπ «Με θεεο!ιενιι!ετ π«ιο!ι ιιιιτειι ε;ε«!ι·ιιοΙει,

ν«ιε«!ει· 8πΙριπιτ ιιε.ο!ι Ονπειειι ιιειο!ιινειειιε.ι·. Πεεεπε ππ«! θε

εειι»«·πιεε ειπε ε«:ιιειιιιιπε ιπιιιρ; νει·ινωπεεπε ππ«! ππΙιεινεειιοΙιε

Μειεεε.

Νεοιι Βι·ϋιι'πππε «Με Βεπο!ιιι«Πιιε ιπ «Με 1ιιιεε. π.ΙΙιε πεει.«ιΙοειι

ειο!ι «Πε νεε!ιιιιτιιιεεε εεοιιτ εοιιινιεειε; εεει. πιιοιι«!ετιι «Με Νεα

πιιεςιειιιε ππι.ει·ιιιιπ«!επ ππ«! ιιιιεεετι·εεειι, ννεε εε ιιιϋρε!ιοιι Πι «Πε

'ΓιεΓε επ ιεεΙειιε;επ ππ«! Πιιιεεεπι «Πο Α«!!ιεειοπεπ επ Ιϋεεπ. «ιο«:ιι

πι«:ιιτ. ΜΜΜ, «Μιιιι οιιεπ ππ«! !ιιπτειι εο!ιειιιι: «Με 'Γππιοε επι!. «Με

ινιι·!ιεΙεεπ!ε νεεινειο!ιεειι. εεεε πεοιι 8ρε!τιιπε: ππ«ι Βιιτ!εεεππε·

ειπ«-ε Μεπιζε «!ιο!«Ι!ιιεειι.εεε «!ππ!«ε1ι·οι.ιιεε Ε!ιιεειπ!«ειε Μιεει ειο!ι

«Με «!ιοΙεννειιι«!ιεε Βεο!« ΜΜΜ «Με «Μπι Βεο!«επ Ιιεεπιιεεο!ιιι!επ,

ιιι«!ειιι εε πιεεεειι«ιε πιιτ «Μιι θειιιιιι.Ιιειι ιιιιιιες νεειιππ«!επ Με.

ππε επ «Με ιιιπι;εεεπ Ριιι·τιε ιπ «Με Βϋ!ιε «Με Ρε.ποεεεε ει.ϋεετ

πιιιιι Με Πε«!επτεπ«!επ Ψι«!εεε!πιπ«!.

Νεο!! Ι.6εππε «Με !επεπ Α«!ιιε.ει«ιιιεπ Ιιειιεπ Με εοΜ;ειι«Ιεε

Με: «Πε Ογειε @Με ιπ ειπεπ ει:νεπ 5 Ε'ιιι€εε «Πο!«ειι επει πω»,

επι' ινε!ε!ιειιι «Με Μεεοοο!οπ ι›εειι; εειτειι«ι ιπεεειετ; «Μι κι! Παπ

ειπειι Ρεπει·εειειιιπιοε νει·ιπιιΠιειο,εΙππιιιε ιο!ι ιιεειι.εε ιιιο!ιι; νοε

«ιειππειι επ ιιειιπο!ιεπ, ε«ιπ«ιεεπ οπτεειι!οεε πιι«:Ιι, «ειε εε Ρεοι'.

Α. Μ ε ε ειε «νοεεεπιε ππ«! Βεπιππειεειιοπ Β«εεΠπ 1890), ιπ ειιι«επι

Ε'ε!Ιε νοπ Ρεπ«·ι·εεεογει.ε ε;ειιιιι.π. «!«·π ειιει Πι εειιιεε εεειπ2επ

Ρεειριιει·ιε επ ιιιπει.εο!ιεπ ππ«! επ ππιει·ιιιιι«!επςΠοειιιε.!ιιιεετε;«ιε)

ππ«! «Με ινειιιε ιι!πιτειι«!επ Βιπιιιρι' «ιπι·ο!ι Ηεειιιιεε:ιειιεπ νου

Ρει·ιτοιιειιπι πιιτ ίοι·ιΙε.πι“επ«!ει· Οετειιτπειιιε Εεεε μπαι «Πε

Βιιποιιϋιι!ε ε«Μπεο!ι!ιεεεεπ.



Ρο.ιιεοιιιι Με άοο Βιοο;ι·ιΙΐ Με ιιοειειεοάεο οοά ει·Ιιιοιιε Με

Μι· οπο· Με ΙιΙοΙιεοάε Ρι·οο νοι·ι.οειοΙΙεο.

Αιιε άει· Βεεοονιι.Ιεεεεοε ιει ειικονοοι·εο. άεεε Με ΠιιιιοιοΙιε

εοι'ιιιι ιι»ιεΙι άει· Ορει·ιιιιοιι Ζ'|ι"/ε ΛιιοΙιει· ει·Βιι.ιι, νι·εΙοιιει· ιιο

Βιιιιι'ε νοο θ ννοεΙιειι οι!οιεΙιΙιειι νει·ειιιιινιιοά.

Βιε νεοι Ηει·ιο Οο!Ιι-;ιειι $οΙιεοει·ι. ν0ι·ΒοοιιΙΙ1Π10Π0

Μειοεοοριεοοε Πιιιει·ειιι·οοιιε «Με ειιιε ει·οεεε Πεοει·

Γο.ει·Ι1ιιοε. Αιιετοιτ άεε ει·ινιι.ιιεο·ιι Ροιιοι·εεειοιοοι· ει·Βιιο

ειε ειιιειι Βιιι·ιοιοιιιοι·. ινεΙεΙιει ιιιιεΙι εειοεο οοιιιοιοιεοΙιεο

νει·Μιιιιιιεεεο οιοιιτε εοάει·εε εειο Ιιοιιοι:ε Με ειιι Πιιοάε

ιιοιιιιιιιιιιιι·; ε.ιιεεει· ειιιειο ειινε ΤΙιε.!ει·ειι·οεεεο Μάσι:

ιιοιιιιιι!ει· ΒοοάεοοιιιεεοΙειΜιειιτ, Ιιεετειιι άει· ιιιιιιιε άΙιι·ιΒε

'Ι`οιιιοι· Με άει· εοΙΙοεεε! Ιινοει·τιοροιιτειι οιιά εοι·οοιοειοε

εοι.ει·ιετεο Μιιει:οΙοι·ιε, Μι ειιιει· άιιοοεο 8ειιιοοι Βει·οεο

Μοτο εεο.

Με ενειἱεοΙιε Ε'οι·ιιι άεε οι·ερι·οοιιΙΙοο εοΙιάεο 'Ι'οιοοι·ε

ει·ΙιΙοι·ι; Με ΙειοΙιτ. ννειιο ιιιιο εὶοο νοι·ειεΙΙι. άιιεε άει·

εοΙιοεΙΙ ινε.εΙιεειιάε Τιιιιιοι· οι Ε'οιεε ιιιοοιιεΙΙιοΓιει· οπο»

ι·ιιιιι.ι σεοιι·ιιΙ εει·ίει1εο οοά ειιιει:ιιιοε!2εο ιοοεετε, ειιιιιιιΙ

οει άει· ει:Ιιννει· ειοειτεοάεο ?πιο ιιιεεΙιεοιεο!ιο Ιοεο!ι.ε“ιιοά

οειιιι·εΙε Ηοειοοι·ι·Ιιιι€ιεο άεο Ρι·οοεεε εεεειιΙεοοιεεο Μοϊ

ιεο (θειιεΙιει·ι).

(Πιιιοιιιιεειι ιοιει·εεεεοτ Μ; ιο οοεειειιι Ιθ'οΙιε. άεεε ιιιει·

ειο τοε.Ι·ι·ει·οεεει· ΒεΓεει ιιο 0οοάεοοιο οιοιιι οιιοιι άεο

Β.ειιι-Ιιι άει· ιοοάειοεο Πε.ι·ιοοειιτ νει·εοι·ιιι ινοι·άεο ει οιιά

άειιοοι·Ιι άει· Βει·ιιι Ζει· νοΙΙΙιοιοιοεοειεο Ζοίι·ιεάεοοειι:

Γοοειιοοιι·ι, Βιεοοεεοει·εοοειοοοεεο ειοά οιοοι νοι

Ιιεοάεο.

Ψιε ινοι·ε άιεεει· Μ!! νιιοιι1 νειΙεοίοο, ννειιο άει· Ζο

ίιιΙΙ Πιο ειοειο οι·ιοοιοιεΙΙ νεειοεΙ νοι·Βειιεοάεο ΟοΙΙεΒεο

εοεείοΙιιι; Ιιεττε?

Βοοιιειειι:εοιειι ιιοά Βεεοι·οοιιοιιοειι.

Ι.ιροινειιι. Ι.ειιίεάεο άει· 'Ι'ιιειεριε ιιιοειει· ΚιεοΜιει

τειι Μι ιιεεοοά. ΒειοεΙιειοΙιιιΒοοε άει· τΙιετερειιι.

Βεει·οοάοοε οοά Τεο!ιοιΙι. ΒΡι·ξη2·επ_

«Πιε Τοει·οριε Μ: Ποάειιιεο!ι άει· Μεάιειο». νοο άιεεεοι θε

ειοΙιτεριιοει Με, Μι. ει·ϋεειιοοιιΙιεΙιει· ΟεοτιοΙιειι·ιιιιε; ιιοά

ιιιιιει· Βειι·εοΙιι.ιιοει οΙΙει· Βοιιάει·άιεειρΙιιιειι άει· Ρι·ιιιιιε ιιοά

'Ι'Ιιει·εριε νεοι ειο!ιοιι.Ιιειιεο Βιιι.οάριιοετ άεε οι·ειοι:. Αι·ετεε Μ:

νοιΙιεςεοάεε Βιιοιι ειιι.ει:εοάειι. νοο οΠειι ΤιιειΙΞεοιειεο άει·

Τοει·οριε οι ιο άειοεεΙοεο άιιιιει· ειιειι άεε ειιιΙιιιιι.εο, ννοε άειιι

ρι·ειοι. Αι·ει. ιςεΙε.ιιιι,ε εειιι ιοοεε. [Με ι·ειιι ρι·ε.ει.ιεο!ιε Ρι·ιιιοιρ

οι ειιοΙι οι» άιε Βιοτιιειιιιοει άεε $ιοι'Ι'εε ιοεεεεεοεοά εεννεεεο;

εοοιιοιιει ινει·άεο άἰε Ιοι'εσιιοιιειιι·ιι.οΙιΙιειτειι ιΜεεοι·ο, θειιιιι·ΙοεΙι,

ΠιοΙιιΙιει·ιε, Τγριιιιε ιιοά θε1εοει·Ιιειιιιιοιιεοιοε) εοεεοε.οάεΙι,

εοάιι.οο Βι·ιιι·ιιοΙιοοε·εο άεε Ηει·2εοε, άει· Νιειεο ιιοά νει·άειι

ιιοεειιιο.ιιΙιΙιειιειι. Πιιι·ιιοϊ ιοΙιι·ι ειοε Ιειάει· ειινε.ε Ιιοιιε

ΠιοιοιΙιει·ιιριε, άο.οιι θι.οοινεοοεεΙΙιι·εο!ιοειτοο ιιοά Βι·ιιι·ιιοΙιιιο

ε·εο άεε ΒΙοτεε.

Βε ιει ιιιιιοιΙιεΙι, άιιεε :ιοί ειοειιι Θεοιει, Με ιο ειιεεειιΠεεε

Πο!ιειιι Μοεεεε θεοΙιε ΐειοΓιιιιΙιειει· Βοο_ιεετινιτειτ ιιοά 'Ρεοτεε Μ.

Με άιε 'Ι'ιιει·ε.οιε, ειειι άει.ειιιι·ιε νιιιεειιιιί'ιεο Με ννει·άεο ι.ιεΙιεο

Ιεεεειι Ιιοιιοεο - ιιιιι· άϊε ΒοοΙιειι·εεεο. άε.ε ι·ειο Δεοεεει·Ιιειιε

Ιιειοο οεει·Ιιι·ιεοειι ινει·άεο - ιιοά οιιι· ιι·εννιεεε ει.ΙΙΒειοειοε !ει

τεοάο θεειοΙιτεοιιοειε ειιιά 2ο οειοοεο. [Με νοι·Ιιεεεοάε Βιιο!ι

Μιά άειΙιει· Μι ι;ιοεεεοι Νιιτεεο νοο _ιιιοι;ει·εο ΟοΝεεεο εε

Ιεεεο ννει·άεο, οοιει· άιεεε·ο οοοιι εποε οεεοιιάειε νοο άειιεο,

άἱε οιοιιι; άεε θΙἱιοΙι Ιιο.οειι οοετειιάιΒ ιιο ειοειο ΗοερΙιεΙ οικω;;

2ο εειο.

ΧΚΠ ο ο ε ι· π.

ΙΝ. Βοειειο: Με εοι·οοιεειιε ΒιοΙιΙνει·ετορΓοοε ιο άει

ΤϋθθΐΪθ Πω ΡΓθιΧΪ'5· νει·Ιεἔ· νοιι Ρειάιιιεοά ΒιιΙ·ιε. 1901.

Βιοι.ιοειτ.

Βε πι; _ῇε ειοε εΙΠιειιιιοιιτε 'Τοε.1εοεοε. άεεε Με οεοιτιιεΙΙε

$τοιιΙτι·ϋ.Βιιειι: ιιοά Ηιι·ε ΓοΙοε, άιε οΙιι·οοιεοΙιε ΒιιιοΙνει·ειοριιιιι8·

Μι ειι άεο εΙΙει·Ιιειιο,εετειι Ι.ειάειι άει· ΜεοεοΙιΙιειι ε·ειιοι·εο.

Με ινιεΙιιιιι· εε οοιι επ ιεάειι οι·ε.ει1εοΙιεο Λεει; ιει Με Βιε

οειιοτεο Κι·οοΙιΙιειιεει·εεοειιιιιιιεεο ιιοά άεο Μισο άιεεεΙοεο Ιιει·

νοι·ριει·ιιίειιεο Νεο· ιιοά Γει·οιι·ιι·κιιιιο·ειι νει·τι·οοι 2ο εειο, ιετ

οι οΙιοε ννειιει·εε ΙιΙε.ι·.

ι

Απε άει· Πάει· άσε ΙιεΙιοιιοιειι θϋττιοςει· Ρι·οιεεεονε ετειιιοιι:

ιιιιο άιο νιιι·Ιιει.ιεοάε Μοιιοειιιροιε, ινεΙειιε ιιιιε ιο εποε νοι·ειιι;

Μ" ννειεε οε!ειιι·ι. οικο- σε ειιιειιι·εοάεο 'Πιεοι·ιοιι άει· Ποτ

ειειιοοιιεννοιεε άἱεεει· ιοεοεειιΙιειιεο ι°Ιιιειε, Ποιο· άιε ιιι·οεεε

Αιιΐε·ιιοε, ινι·Ιε1ιε ειπε ι·ιιτιοοεΙΙ ΜεεειιεεΙιειιΙιεΙιε ΒεΙιιιιιάΙιιοε·

Με· ειιιιΙΙειι !ιο.ιιο. 1ο εεοειιει·, ειιεϊϋιιι·Ιιι:Ιιει· ννειεε νει·ειιειιτ

εε Εεε ιει ο οιιιιιεοτιιι·ο άεο Ζοεε.ιιιιιιεοοιιιιει 2ινιεεΙιειι άεο

νει·εσιιιεάεοετεο Κι·ειιιιιιεπεενιορτοιοεο ιο ειιοε εοιΙεεειιεο

θι·ειειιοιι Με άειιι οι·ιοι5.ι·ειι Βειάειι, ειιιει· Ιιεει.ειιειιάειι ΗιιιιιΙ

ιι·ε.εΙιειι. οάει· άει· ι:Ιιι·οοιεεΙιειι θοοει.ιριιιιοιι :ιι ει·οιι·εο. ἱιιάειιι

ει· Μισο ειιιιΙιειοοε άει· Αιοειτ ειιι 8ειιΙοεεε οι-ιεειιιε·ιε Κι·ιιιι

ΙιειιςεεεΙιιοΙιιεο ιιοε ειοε άει·ιιιτιο·ε ΖιιεειιιιιοειιςεΙιοι·ι.ε·.ιιειι. νοι·άε

οιοοει.ι·ιι·ι. Πει· Ρι·ιιο·ε ϋΙιει· άιε Βειιιι.οάΙιιοι-ι άἱεεει· Ζιιειειιιιε

πι. ειοε εοει”ιιΙιιΙιεΙιε Βεειιι·εοΙιοοι; 2ο 'ΠιεἰΙ ρ.ιεννοι·άεο. ννοιιοι

ιιοτει· εοάειειιι πο. εεΙιι· ινε.ιιο επ άειι θειιι·ιι.οοο νοο ΟεΙ

Η ειοεο ειοιι·ιι.1:.

Ϊιο Πεοι·ιεεο νει·ινεἱεεο Μι· ειιι' άιο Αι·οειι εεΙΙιετ. ινεΙοΙιε

_ιεάει· Ριο!ιιιιιει· Μι άεοι οιΙει·ε·ιοεετεο Ιιιι.ει·εεεε Ιεεεο Μιά.

Ηεεεεο

Β ο ο εε: Ι.ειιι·οιιοΙι άει· Μεοεοιιεο.

Ι. Ρεπό. νομο.

ι'νε.!ιτειιά .Τεάει·ιιιιι.οο Με ιςεινϋιιοΙἱεΙιειι «Βειιι·ο. ά. ΡΙινεἰοΙ.τ›

Ιιειιιιι Με Ι.εετϋι·ε, εοοάει·ο οοι· ε.Ιε ΝεοΙιεεοΙιιοεοοεΙιει· εε

ιιιιι2ειι Με. ιιιι.οιι ιιιιιο νοο άεο1 νοι·Ιιεεεοάειι ννει·Ιιε ποπ

8ιοΙιει·Ιιειο ΙιεΙιειιοτεο, άε.εε εε Με νει·Βιιιο.ε.·ειι άοιοιι

ι:εΙεεειι ιιοά Με άειιι εειιιιιι ΙιοΙιεο Ηεοοεεεε ιιοά. Β·ι·οεεει·

Αοι·εεοοε· εεε άει· Ηιιοά κεΙεει. ννει·άειι ινιι·ά. Νιειιι: οοι· άει·

άειο νει. ειςεοε ι.:Μο2ειιάε, ΙειεΙιτε Μι, εοιιάει·ο οιιοιι άίε

Αοοι·άοιιιιε άεε Μετει·οιΙε ιιοά άιε Βιι·οεεε ?Με άεε θεοοτειιειι,

Ποιο ιο εο.ειε ιιει·ιώιοΜΜιε ?σιντι ε·ερι·εεεο, ΓεεεεΙο άεο Ιοεεει·.

νει. οι·ιήιιιιι Με 28 ΠεριιεΙ, Με άειιειι άει· Ι. Βεοά οεειεΙιτ.

Με άει· ΡιιγειιιΙοε·ιε άει Βιιιιιεεοι·Βιιιιε (ΙΟ Οοο.), εοάιιοιι Με”

άιε Ρ!η·ειοΙοε·ιε άοε Ηειιιι·ιιε οι θ Πιερ., εοά:ιοιι Βι:οΙοί·', Ηνριιο

Νειιιιιε. νι·ιοωι-εεοοιι. Ηγιιιοε.ιιιιι:ιιε, Με. Μιιε!ιεΙ- ιιοά Νει·νεο

ριιγειο!οιιιε, τιιιει·ιεοΙιε Πιει:ι:ι·ιοιτά.ι, Βιιιιιιιιε ιιοά Βρι·ειοΙιε, Ροπ

ροειιεοοιζ, νει·ει·οοοε ιιοά Βεεεοει·ει.ιοο.

Βιοοοεοει·ι·εε·ειιά ε;ειε.άε2ο οι: άιε ΒεΙεεεοΙιεἱι άεε νεα.

Πιιοει νει·Ιιει·ι: ει· εἱειι εοει ιιιο ιο ΚΙειιιιε·Ιιειι.εο, εοιιάει·ιι ιιο

Μ$.Ιι επειε άεο ιιοιιει·ειι, ιιΙΙ.ειεοιειιιειι Βιο.οάριιιιοτ Με νοο άειο

Με ει· άιε ΒιοοεΙΙιειτεο οετι·ε.ειιιει; ιιοά ιιει·εάε άιεεεε Ηει·

νοι·ιι·ειειι οιιιει· ιιιι.εειι!ει·τειι οιιιΙοεοριιιεειιειι Πεο!ιο·ειεε, άει·

ειο ετοιΙ‹ ιοάινιάιιε1Ιεε Νεοιεςε ειιοε.ΐιετ, Ιε.εει άιιε ΒιιεΙι Με

εε εοειειιεοά ιιοά ιεεεεΙοά ει·εειιειιιεο.

Ι)οε ννει·Ιι εεἰ ινε;ιιοετεοε ειιιοϊοοΙεο!

ΡΙινειοΙοειε άεε

ννιοΙιει·ι:.

Ρι·οιο!ιο!!ε

ι1εε άειιτεοΙιεο ειι·ιιτ1. νει·ειιιε πο. 8τ. Ροτει·εοοι·8.

1308 Βιιι.οιιο· επι 24. Βεριειοοει· 1901.

1. Ύνειιε.οιι ετεΠι ειιιειι 52 .Τ. ει. Με.ιιο νοι·, άειο ει· σε

Ρει·ε ονΙοτιοε. άεε Μιιε;εοε ινεεεο θε.ι·οιοοοι

τεεεοιι·ι Με - Ρετ. Μ. Με νοι· 2 Ποιιετεο εποε εεειιοά

Β·εινεεειι. Πε.ιιιιιΙε ι.ι·ειειι 8οοιιιει·2εο ιοι Ερι;·ειετι·ιιιιο, οεεοο

άει·ε ιιιιι·Ιι άεο Με.ιιΜειοεο, Με Ρετ. ινιιι·άε εοοινε.εΙι ιιοά πιο.

ιςει·τε ι·εριάε πο. Βι·οιεεΙιεο Μ; Μάο Μιά ε.ιιΓ,εει.ι·ετεο. νω

1 Μοιιειι ννιιι·άε ειιι Τιιιιιοι· ιιιι Ε)ριεεειι·ιιιιιι οοιιειιιιιι·ι.. Ρετ.

ιι·ιιι πιο ΙΒ. Αιιο·ιιει; 19ΟΙ ιο άοε Ρειει·-ΡιιιιΙΙιιιεριτε.Ι ειο. Ποσο

ε·ι·ιιάιαε 8οοιι·ε:οΙιε ιιοά Αιιιιιιιιε, ΚοοεοεΙοάειο. Αοι1ΜεεΙιεε

ενετοΙ. Θει·ειιει:Ιι ιιο άει· Ηει·Ζεριιεε. Βεειιτε νοο άει· 1οιιιει

Ποιο ιιο Βριε;εει.ιιιιιιιι ειο ΙιοΙιιιει·ειρ;ι·οεεει·, ιιιιι·ιει·, ΙιδοΙιει·ι,ι;ει·

οιιι·οιρΠιιά1ιεΙιει· Τιιιιιοι·, άει· ειοΙι Μισο εΙΙειι ΒιοΙιιιιιιεεο Πει

ι·ει·εοιιιεοεο Ιεεει. Μοι.ιιιιΜ άεε Με.ε·ειιε Γεει οοι·ιιιο1, ιιο Πε.

ιεςειιεειι Ηροι·εο νοο ΗΟΙ, Ι:ειοε ΜιιεΙιεε.ιιι·ε. - Αιο 18. Αιιιςιιει.

Ι.ιιροι·οιοιιιιε ιο άει· ΜΜεΙΙιιιἱε. Ι)ιιε θει·ειοοιο ιιιοιιιιι: Με

ιιιιιιει·ε δνε.οά άεε Ρε.ι·ε οιΙοι·ιοο ιιοά ειοεο 'ΓΙιειΙ άει· ΙιΙεἱοεο

Οιιι·νειιιι· ειο, οΙιοο ε.ιιι' άεο ΡνΙοιιιε εεΠιει ϋοει·ΖιιΒ·ι·εΠ'εο.

Κειιιε νειιννοοΙιεοοεεο Με άει· Πιιιοεοιιοι:. Πιε Βεεεοτιοοε

εο!ιοιιιο ννει·άειι. Με εε νοο άει· ΝειιοιΙάοοε·. ειιιει·εειτε άιιι·ειι

άε.ε Ι)ιιοάειιιιιιι, εοάει·ει·εειιε αν”. ει.ο άει· θιι·εοιε άεε ιιιιΜ:Ιει·εο

ιιοά ι·ει:Ιιτεο (ρνΙοι·ιεεοεο) Πι·ιιιεΙε άεε Μεεειιε εει'ϋΙιι·ι. Πιο

Ι.οιιιιοιι. άεε Ι)ιιοάεοιιιιι ιιοά άεε Μειε;εοε ινει·άειι νει·ιιο.Ιιτ;

Θεειι·οιειιιιιοετοιιιιο ι·ειι·οοο1ιοο- ροειει·ιοΙ ιιε.εΙι Ηιιο!ι ει,

Βιιιει·οειιειειοιιιοεε εννιεειιεο άειι οειάεο ΒοΙιειιΙιεΙο άει· ιιο άεο

Μεις·ειι ,ςεΙιει'τει.εο Πίιιιοάιιι·ιοει·οΙιιι8·ε. Βοοειιννιιοάε νει·ιιιι.Ιιτ.

Βι·οι·εοΙιειι ιι·ει οιιι· ειοιιιοι. επι Β 'Γεε;ε οιιιειι άει· Ορει·ειιοιι,

Μι. εοοει. Βιιιοε ε;Ιεττει· νει1ειιι. Αοι 28. Βειιτεοιοει· ι·ειει Ρετ.

ιο εειοε ΗειιιιειΒο ΗιιάιιιεεΙοιιάι ειιι·οοΙι.

Ψ. Μι άεο ΚΙ'Μι1(Βιι άεειιιιΙο νοι·εεΓϋΙιι·ι. ννεΠ εν ιιοΒε

ννϋΙιοΙιειι ,ε·οοετιΒε ι:Ιιε.οεειι οι» ειιιο ΒεάιοεΙΙιειΙιιοι.ι οιετοι: άιο

Κιιιο!ιοειι Με ει·ει νει· 2 Μοοειεο οεΒοοοεο, άει· Τοοιοι· πω·

εποε;; Ιοοε.Ιιειι·ι, άιε Βεεεει;ιοιι Ποεε ειοΙι ιο εεε: ι;εειιοάοοι

θεννεοε ειιιεΓϋιιιεο. εε Ιιεει:ιιοάεο ινεάει· νει·ννεοΙιεοο,ι;εο ιιοεΙι

Βι·οεεοοεεεοινοΙετε. Βο1ιιιιε Βεάιοι.ιιιοοεο 1ιοάετ. οιιιο οιιι· εεΙτεο

ιιοά άειιιεοιερι·εοΙιεοά ειοά άιε ΒεειιΜι.το άει· Βο.άιοιιΙοοει·ετιοο Ιιειοι



. ιςεΙιτ ε.Ιιει· επ ΒεειΜνεπ επ θι·ιιιιιΙε.

Μει;ειιειιι·οιποπι ιιοοΙι τεεΙιτ εεΙιΙεεΙιτ. Με Μιιιει·πιι ε·εΙιειΙτεπ

Ριι.ΙΙε Ιιι.εεεπ ειεΙι ιιιι Μπι Ριπεει·π Ιιει·ειΙΙιΙεπ. Με (ιρει·ετιοπε

τεεΙιπιΙι ιετ ιετετ εοινειτ επειιεΙιιΙάει, ιιιι.εε ιιω· νει·Ιιε.Ιτπιεεπιιι.ε

ει; ννεπιεε Κι·επΙιε ιιπ ιιει· Ορει·ειιοιι ετει·Ιιεπ, Με ΜεΙιι·ειιΙιΙ

Ι)ιε ιιιτΙιεε.τιοιιεετεΙΙιιιιε

νιιιιιι·τ ιπιιει·ΙιιιΙΙι ι.νειτει· θι·επεεπ.

ινιιΙιι·επιι ειπει·εειτε Με ΑπειεΙιτ νει·τιετεπ Μπι, Μιεε Με

'Ι'ιιιποι, πει· ειεΙι ιιειιιΙιοΙι πιιΙπιι·επ ΙΙιεει, εεΙιοπ επ Με νοι·ςε

εεΙιιιττειι ιετ πιπ ι·ειιιεε.Ι ειιιιει·ιιτ ενει·ιιεπ επ Ι·ιϋπιιειι. επει·ιι·επ

Απιιει·ε εοε·8.ι· ιιοεΙι Μι νει·ινεοΙιειιπΕειι πιιτ εεε ΟοΙοπ τιιιπε

νει·ειιπιΙ Ι)ιεεειι Ορειειιοπεπ πιδοΙιτε ιν. ιιιεΙιτ Με ενω-ι ι·ε

τιεπ. επιιι·ει·εειτε ιιιιει· Με θιεπεεπ τω· Με Ορει·ε.ιιοπ ειιεΙι πιοΙιτ

μι· ειι ειι€ εεεοε·επ ινιεεειι. Με ΒπτεεΙιειιΙιιπε·, επ ιπειπ ρεΙΙιε

ιιν (Θεειι·οεπτει·οετοιιιιει οιΙει· ι·εΜεειΙ οι·ιει·ιι·επ επΙΙ, Ιιιιπιι πω·

πιιεΙι ΕΙι·ιιιιπιιπε· όει· ΒεπεΙιΙιεΙιΙε ιιπιι πεπε.ιιει· Πιιτει·επειιιιιις

ιιει· ΒεειεΙιιιιιι.ζεπ εεε 'Ι'ιιιιιοι·ε επι ΝεεΙιΙιει·εεΙιε.ιτ ιςετιΙΙΙτ ινει·ιιεπ.

Ζωπ 8εΙιΙπεε Ιιετοπτ ει. ποεΙι ειππιεΙ, τιεεε τει ιιπε ειι Ι.ει·ιιε

Με Κι·επΙ‹επ εεΙιι· εεΙιεπ ιπ εοΙεΙιεπι Ζπειεπιιε ιπ εΙιιι·πι·ειεεΙιε

ΗειιΐιεεεΙεπεεπ, ιιεεε ειε ιπι· Με ΒειιιοεΙορει·ετιοπ εεειςπετ

ει·εε ιειιιειι. ·

Π ' (Αιιτοι·ει“ει·ετ).

ι ε ο ιι ε ε ι ο π :

Ινεε ιρΙι ιιΙεπ Ι›εετΙΙ.ιιατ, Μιεε πω· ννεπιι;ε ΓΙιΙΙε ειεΙι επι·

Βεεεετιοπ ειεπειι ιιπιι Με Γι·εεε Με· ΒεεειιτιοιιειπεςΙιεΙιΙιειτ πω·

πεεΙι Πτϋιιιιιιπε (Ιει· ΒιιιιεΙιΙιϋΙιΙε πιιτ ΒιεΙιει·Ιιειι. ειιτεεΙιιετΙεπ

νι·ει·ιιειι.Ιιϋππε. ει. ετιππει·τ εΙεΙι πω· 4 ιιει·ιιι·τιςε ΕιιιΙε ρεεε

Ιιεπ επ ΙιεΙιεπ. Πει· ει·ετε ιιει·εεΙΙιειι ινιιι·ιιε ι·εεεειιτ, ετιιτΙι εΙιει·

επ ΑετΙιει·ριιειιιιιοπιε, ιιει· εννειιε ετει·Ιι ιπι ΟοΙΙερε; ιπι 3 νι·ιιιιιε

νι·ε.<.>ιεπ εΙειεΙιεειιιε·ειιι ιιπει· Με Ρει·ιιοπεπιπ νει·Ιιι·ειιετειι Με

πυεοεειιε Με ΒειιοΙιΙιΜιΙε εΙειεΙι πεεΙι Βι·ϋ2πιιπιι· ι·Ιει·εεΙΙιεπ

ινιειιει· εεεεΙιΙοεεειι. Πει· 4. επτεοε ειοΙι ιιει· ΒεΙιειιΜιιπΒ·. .ιπι

εΙΙειειπειιιεπ ειπά εε Με Τιιιποι·επ νοπ ΙιιπάεεεννεΙιικει·, εειι·ιΙιο

τιεεΙιει· ΒεεεΙιειιεπΙιειι, νι·εΙεΙιε ιιιπ Ρι·Ιοι·ιιετΙιεΙΙ ειτεεπ, ννεΙεΙιε

ειεΙι επ Με Βεεεειιοπ ειΒιιεπ. Μειεετεεειι ειπε πει Μεεει·

1ι'ει·ιπ εεε Κι·εΙιεεε ινεπιι;ει επ ει·ννει·τεπ. 8 τι·ιι.ιι εε Ιιει·ιεΙιτετ

Με· ΡιιΙΙε νοπ Βεεεετιππ, ννεΙεΙιε ιιΙιει· 8 .ΙιιΙιι·ε ιωιιιινωπ ε

ΙιΙιεΙιειι ννει·ειι; οιΤειιΙιει· ΙιεπειεΙτε εε ειεΙι ειιεΙι ιιι επ

Β τ ι· ιι π ε ε'εεΙιεπ ΡεΙΙεπ ιιιπ ιι.πεΙοι;ε ειιιτει·τιε·ε Κι·επει'οι·πιεπ.

_ 'Ι' Με ε· πετ ποεΙι Ιιειπ ΗΜ ειι ι·εεεειι·επ θεΙεεεπΙιειτ Βε

Ιιε.Ιιτ. Ειπε ΒιιΜοεΙορει·ετΙοπ ειιεειιιιιΙιι·επ ιετ πισω ιετΙιειιιιι,

νι·ειιπ Με Ενω Ιιιιι·ιιεεπ ει·Ιιοπ ιπιιΙτι·ιι·τ ιςειιιπιιεπ ι.νει·ιιεπ.

θιει›τ ιΙοεΙι :Με Βιειιιιιιιιοει·ειιιοιπ, πει ινεΙεΙιεπι ειπε Βπττει·πιιπρ,·

ειιπιτΙιεΙιει· ιιιιιειι·τεπ Πι·ιιεειι ιιοεΙι νει·Ιιιι.Ιτπιεειπιτεει8· ΙειεΙιτ επε

ιιιΙιι·Ιιει· ιιιιιιιει· ποεΙι ?Ο οτ. ΒεοιΜνε. 'Γ. ιετ Μι.Ιιει· ιΙει· Απ·

ειεΙιτ, Μιεε ινειιπ ιιει· ' ιιιποι· ιιιεΙιτ ειιιιε ΙιεννεεΙιεΙι ιιπει Με

Πι·ιιεεπ ιιιεΙιτ ι·οΙΙετιιιιιΙι,ς Πει ειπε, Με θιιετι·οεπτει·οετοιπιε πει·

Βεεεειιοπ νοι·επειεΙιεπ ιει. Ειπε θεειι·οετοπιιε ιιΙΙειπ πιεεΙιτ

Ρετ. επ νιεΙ ΒεεεΙιννει·‹ιεπ. Ζπ ΙιειιεπΙιειι ιετ ιπ ποεΙι ιεεεε

ιιοπετε.Ιιιεεπ ΡεΙΙεπ Με ιιειπ ινειιειοΙι'εεΙιεπ, ιΙεεε Με ΝοιΙι

ινεπιιιε·Ιιειτ, ιιπ νει·εεΙιιειιεπεπ 8ιεΙΙεπ Με Πειπιιι·ιιετπε εεε;;

ιι2ΙτιΒε ιιορρεΙεειτιεε ΝιιΙιτε επειιΙειι·επ, ειπε ΙιειΙειιτεπιιε Ζειτ

πεππερι·ιιεΙιτ; Με Ορει·ιιτιοπ νι·ιι·ιΙ τΙειιιιι·οΙι εεΙιι· ιπ Με Ι.τιπεε

ε·εεοι;επ ιιπτΙ Μιι·ιτεπ Με Κι·ΙΙιτε εεε εεεεΙινν·ϋ.εΙιτεπ Ρετ. επ·

ειπεπ εΙει·ει·ιιειεπ Βιιιει·ιιι' Ιιειιιιε· πιεΙιτ ιιιιει·ειεΙιεπιιε εειπ.

· Κει·πιιι· ει·ιππει·τ ε-ιεΙι ειιιεε ΓειΙΙεε ιιι ννεΙεΙιειπ Ιιει ιΙει·

ποοΙι _ιιιπ,<.ιεπ Ι·`ι·ειι ειπε θειετι·οεπτει·οετοιπιε ειιεειετιιΙιι·τ ννιιι·ιΙε.

Ρετ. Ιιεεεει·τε ειεΙι πε.εΙι ι·Ιει· Ορει·ιιτιοπ ειιεεΙιεπ‹ιε ιιπά ννιιι·άε

εοι;ιιι· εεΙιπ·επεει. Με ΗεΙιιιι·τ νειΙιει” πειιπιι.Ι; Ρετ. ειπε επει·

πιεΙιτ ιιπ ιΙιι·ειπ Κι·επεΙειιιειι. εοπτΙει·π επ ειπει· Ριιει·πει·εΙει·

Ι‹ι·ε.πΙιιιιι;. ειιιειιι ΡιιειιιποτΙιοι·ειι πεεΙι ειπει· Βιιπε·επεπιιιοΙιε ειι

θι·ιιπιιε. '

· ΒεΙι ιπ ι τε ει·Ιιιιιιιιιει ειεΙι, Με Ιεπεε Με Ορει·ετιοπ ιπι

Ιλ' ε ιι ε ε ιι'εοΙιεπ Ρε.ΙΙε εειιε.ιιει·τ ω.

_ ΙνειιεεΙι: ει.ινεε ιι'ιιει 2 Βιιιπιιεπ. Ηιει· εεΙιειιιι, Με

εειιοπ ει·ινιιΙιπτ, Με Βεεεοτιοιι εεΙτειι ειιειςετιιΙιι·τ επ ννει·ιιειι.

ιιι ΠεπιεεΙιΙεπιι ινει·ιιεπ Με ΙπΜοπτιοπειι οιι“ειιιιιιι· ννειτει· εε

ετεΙΙτ, ινοιπιτ ειεΙι πι. ιειιοεΙι ιιιοΙιτ ειπι·ει·ειεπιιεπ ει·Ι‹Ιει·ειι

Ιιεππ. Πε.ΙιιεΙειιιι.; ΙιεοΙιεεΙιτειε ΠΙΙΙε οΙιπε ΒεειΜν ιιιΙιιεπ εποε

Ιιειιιε ποοιι ειπε 8εΙιεπΙιειι. Ζεις ε ιπ Ποι·ρετ ω ιιιιεΙι ιπ

οιιει·ιιΙιεΙε ΙΡε.ΙΙε ι·εεεειιτ επι Ι:ιεεεει·ε ιιιπετιοιιεΙΙε ΒεειιΙτετε επ

ει·ειεΙεπ.

ΨεετρΙι ιιΙειι:

εεετΙοιι ειΒ·πεπιιειι

Ζω· Ρι·ιιειειι·ιιιιε; πιει· ειεΙι ιιοεΙι επι· Βε·

ΡιιΙΙε ιινιιι·ε Ιιιπειιειιιιιι.τεπ, ιΙεεε ι`οΙε;επ‹ιε

Βειιιπειιιιι-ιεπ ειιιιΙΙτ εειιι ιπιιεεεπ. Ι) Τιειειε.πτΙ εεε ΙΙιει:επε

ιιιειετ ιπ ΡοΙι;ε 2) Επι.π·ιεΙιεΙππε ειιιεε Ιιει·τεπ. ιι·επιε· επ Ζει·

τ'εΙΙ ιιειεεπιιεπ 'Ι'ιιιποι·ε τΙει Βεειο πνΙοι·ι, 8ι ει·οεεε Βεννεε;

ΙιεΙιΙιειιιιεεεεΙΙιεπ, 4) ιιιιιτιιπιεεεΙιεΙι εει·ιπ,ι;ει· Ζειιε.ΙΙ, νι·οιιιι·

ιπειετ ΑΙιπ·εεειιΙιειτ νοπ ΒΙιιτ ιπι ΜεεειιιιιΙιεΙτ ιιιι‹ι Ροι·ιιΙειιει·

άεε Αιιρετιιεε εοινειτ Μεεει· πιεΙιι εινι·ιι ιιιιι·εΙι Με Βτεε·πετιοιι

εεε 1ιιεεετεε νει·ιιιεεεΙιτ ινιι·ιι, ερι·εοΙιειι ειιιιωιι.

2. Κει·πιες ι·ει"ει·ιι·τ ιιΙιει· ειιιεπ ΡεΙΙ νοπ Ηι·πει·πι·

ι·ειιιε. ΓιιΙΙε ειιεεεειι·ει· δτει8·ειιιπς πει· Κει·ρει·τεπιρει·ετιιι·

ειπε ιιι.ετ ειιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι πει ΒΙιειιιιιετιειπιιε εε. επι· ΒεοπεοΙι

τιιπε εεΙεπε·τ. νει· .ιεΙιι·ειι πετ Κ. ειιιεΙι ιπ ειπιβεπ Ρπειιιπεπιε

τ'ιιΙΙειι ιπι Βε,ειπιιε ιιει· Βι·Ιιι·επΙιιιιιε· ειπε Ηνρειρνιειιιε επ

ΙιεοΙιιιοΙιτεπ ί.ιεΙεεεπΙιειτ €εΙιιιιιι. Ρι·ιΙιι·ειπ πιιιιι ιιπ, (ιεεε

ιπ ειπι,εεπ .ΙεΙιι·επ ειεΙι εοΙεΙιε Πι.ΙΙε ΙιειιΓεπ επι ιιιιπιι ιπι· ειπιεςε

Ζειτ ινιεάει· νοπ ε" ΒιΙιιιΙεοΙιε ειι νει·ε‹·Ιιινιπ‹ιεπ. Ιιπ Κει

 

ιι ι ε'εοιιεπ ΡεΙΙε ΙιειιιΙεΙτε εε ειεΙι πιιι ειπε Ρετ., ννεΙεΙιε επι

8. .Μπι 1901 ιπε ΟΙιιιεποννΙιπεριιεΙ ειιιιι·ετ ιιιιιι ιιπ εε. ΕΙιεειιιε

ιιειιιιιε Μι· Ριιεε- πω! Πειιιι,ε,·εΙεπΙιε πιτ Ιπ ιιεπ ει·ετεπ Τειι·ειι

εειε;τε Με εεε·ϋΙιπΙιεΙιε Τειπρει·ετιιι·επ εννιεεΙιειι 88 πω! 3θ° Ο.

Αιιι ΑΙιεπ‹ι εεε θ. 'Ι'εεεε ει.ιεει Με 'Γειιιρει·ετιιι επι' 89,7. Αιιι

Π. .ιιιΙι (ΙΟ. 'Γεω ετιει.ς Με 'Γεω ει·ιιιιιι· επι Μοι·ι.πεπ Με

40.6° Ο. πει εΙπειπ ΡπΙεε νοπ Ι2Ο. ιιι 12 ΠΙιι· Πιιιιι.ε·ε ννιιι·άε

Ιπ ιιει· ΑεΙιεεΙΙιϋΙιΙε 42,8, ιιπ Βεετιιιπ 42,4° εειπεεεεπ. Αιιι

Αιιεπιι ναι· εε ιιιεΙιιιιε·επ, Με Τειπρει·ετιιι· Με 32,5° Ιιει·επειι

ιιι·ιιοΙιειι; ΜεεεΙΙιε εεΙιυνεπΙιτε ιπ σει· ΝεοΙιτ εινΙεεΙιεπ 89,8 Με

40,2 ιιπιι ει·ι·ειεΙιτε ιπ ιΙεπ πεεΙιειεπ 'Ι'εειεπ πιοΙιτ ιιιεΙιι· ειπε ευ

εεεεεεινε ΠϋΙιε. Βεπιει·Ιιεπεινει·ιιι ιετ, Μι.εε ννεΙιι·ειιιι εεε Ρε

ι·οιιι·επιιιε Με ΒεΙιιιιειεεπ πεεΙιΙιεεεεπ; εε Ιιεετεπιι ΙειεΙιτε Βε

ποπιιπεπΙιειτ, ΒοπιιιοΙεπε υπό ι;ει·ιπςε θγειιοεε. Ειπε ΗιΙιει·ιε

ι·πΙιιιι »νει ι·ειεΙιΙιεΙι ειιεε·εερι·οοΙιεπ.

Πιε ΒειιεπόΙπιιε; εεε ΑιιιεΙΙε Ιιεειεπτι ιιι Βιιιιει·π (2 νοιι 25°

3 νου 22· Β.),ι;τοεεε 0ιιΙιεπ ΟΙιιπιπ (Ι,5 ε;ι·ιπ.Ι. ΥΙΙιε κι" ινειτει·ε

δ'ει·Ιεπι εειιετε, Ιιε.πιιεΙτε εε ειι·Ιι πιιι ειπεπ Ιεπεινιει·ιε;επ ΕΑΠ

ΒΙιειιιιιιιιιειιιιιε οΙιπε ΟοιπρΙιεειιοπεπ; τγρΙιιιεεε Ε`ιεὶιει· ιετ πω.

8ιεΙιει·Ιιειτ πιιεεπεεΙιΙιεεεεπ. Βιιιιοεει·Μτιε ιετ πιεΙιτ ειπε,εττετειι.

Ιπ ειπειπ ΡεΙΙ νοπ Ρι·ιΙιι·επι ειει·Ιι Με Ρετ. ιιπ ΑπιιιΙΙε πει

ω" 'Ι'επιρ. νοιι 48° Ο.

ΒεΙιιπιτε ειΙιιιπιιιι.ιτ ειι:Ιι, σε πιεΙιτ ινειιει·ε θεΙεπΙιε ι·Ιιειι

ιπετιεεΙι Ιιετιι.ΙΙεπ ννιιπιεπ.

Κει·πιε: Μι· Ρι·οεεεε ΙοΙ‹ιιΙιειι·τε ειεΙι ΙιειιρτεεεΙιΙιεΙι ιπ

τΙεπ Ηεπιιε·εΙεπΙιεπ ιιι ενεΙεΙιεπ εε ειι ΙιειΙειιιεπιιει· νει·ΜεΙιιιιιι;

ιιει· ΚερεεΙ ιιπιι Μι.Μιι·εΙι Ιιειιιιιιιτει· ΑπΙινΙοεε Εεεε Ρετ. Πτι.

επεεετάειπ επ ειπειιι Τι·ιπρει·.

Ρ ε τ. ε ι ε ε π : ινπι·ιιεπ Οοιιοεοεεεπ πεεΙιεεινιεεεπ?

Κει·ιιιε·: Οιε Πιε.εποεε ιετ ιιιεΙιτ ΙιεΙιτει·ιοΙοειεεΙι πιιεΙιεε

μια ννοιιιειι.

Ρειει·εειι: πι.» νει·ιιιεΙιιιπε ιιει· πωπω Με δνπο νιεΙιε,

ννεΙεΙιε ειεΙι πεοΙι 8·οπει·ι·ΙιοιεεΙιειι ΑΠ`εετιοπειι άσοι· ΗεΙεπΙιε επε

τιιιιιειι, Ιεεεειι ειεΙι εεΙιι· ει·Ιιόπ ιιπ Βϋπτε·επΙιιΙιιε ΙιεοΙιεεΙιτειι.

Ι)ιε Ιειιεε Βιι.πει· τΙει· Βι·ΙιιεπΙιιιπε· ιιι Μεεεπι ΡεΙΙε, εε ννιε

εποε Με 'Ι'οι·ριΜιετ ερι·εεΙιεπ ινοΙιΙ επ ειπειι εοπει·ιΙιοιεεΙιεπ

Πι·ερι·ιιπιε εεε Ι.ειιΙειιιι.

Ι)ιι·εετοι·: Οι. Ν. Χει·πιι;.

θεει·ετιιι·: 'Ι' ιι. Ι) ο ιι ιι ε ι· τ.

ΜιιιΙιειΙιιπεεπ

ειιε ι1ει· θεεεΙΙεοΙιε.ιτ ρι·εΙιτιεειιει· Δει·ετε

· επι Βιμ.

8ιτεππ,ι; νοπι δ. βετ. 1901.

Ι. Πει· Ρι·εεεε (Οι Βει·ιι ω οι·ι“ι) ε,ιειιεπΙιτ εεε ειπ 29.8επι.

νει·ετοι·Ιιεπεπ οι·ιιειιτΙιεΙιεπ Μιτι;Ιιεόεε: Πι. Β π 8·ε π ν. ΒοεΙι -

ιιιιιππ. 35 .ΙεΙιι·ε Με: εει τΙει·εεΙΙιε ΠιιιςΙιειΙ ι:εινεεειι ιιπιι

ετννε Με ΗιιΙιτε Μεεει· Ζειτ ΙιεΙιε ει· ιπ ιιπεει·ειιι νει·ειπ Δειπ

τει· Ι›εΙιΙει‹ιετ. 5 .ΙειΙιιε Με; εει ει· Βεοι·ειιιι· ι.ιεινεεεπ, 2 .Ιε.Ιιι·ε

Ρι·Ιιεεε πιιιΙ ιιΙιει· ΙΟ .ιεΙιι·ε ΒιιιΙΙοτΙιεΙιιιι·. ΑΙε βειετει·ει· ΙιειΙιε

ει· ιΙειι Κετε.Ιοι;ι· επεειει·τιιιτ, ινεΙεΙιει· εε ιιπε ει·ετ ει·ιιιδ8·ΙιεΙιε

ιιιιε ιιιιεει·ε ΒιΙιΙιοιΙιεΙι ι·εεΙιτ επ Νιιτεε επ ιπποΙιειι ιιιιιι ιινεΙοΙιει·

νοπ Ιιειπειιι θει·ιιιε;ει·επ. Με ΒιιιιοΙι` νιτεΙιοιν ιιι επει·Ιιεπ

ιιειιιιετει· Ι'νειεε Ιιειιι·τΙιειΙτ ννοι·πιεπ ω. Ιπ ιιεπ Ιετειεπ .Ιε.Ιιι·επ

Ιιιι.ττεπ Κι·ειπΙιΙιεΙιΙιειτ ππιι Βει·ιιιεεεεεΙιΜτε ιιειι ππιι νει·ει.οι·

Ιιεπειι νει·Ιιιπάει·τ, Με νει·ειπεειτειιιιιζειι ι·ειι·εΙπιεεειρ; επ Βε

ειιοΙιειι, εε ιΙεεε ει· ω· ιιιπεει·επ θεπει·ε.τιοπ ιπ ιιπεει·ει· θε

εεΙΙεεΙιει'τ ννεπιρ; ΙιεΙιιι.πιιτ ρ;εννεεεπ, ιιοεΙι ΙιΙΙ.ιτεπ Με Βιειεςπιεεε

εεε νοι·ιε·επ Βειιιεετει·ε .<.ιεεειει, ιιεεε. ννεπιι εε ι;ιιΙτ ιιι €ετειιι·

ιιετει· Ζειτ (Ιειπ Υει·ειιι πειειιερι·ιπε;επ, ει· ειεΙι ιιιιι·οΙι Μεεε Βιιι

ιιει·ιιιεεε πιεΙιτ Ιιε.Ιιε εΙ›ΙιεΙιεπ Ιε.εεειι. ΑΜ' ΑιιιιοιιΙει·πω.: ιιεε

Ρι·ε.εεε ειΙιεΙιειι ειεΙι Με Απννεεεπιιεπ, ιιιπ Με ΑπάειιΙιειι εεε

νειετοι·Ιιεπεπ ειι εΙιιεπ, νοπ ιΙιι·επ 8ιτεειι.

2. Ι)ι·. Η ιι ιιι ιι ε Ι ιι ΙιετιεΙιτετ ιιΙ›ει· Με Ιετειε Η ι· ε. π ιι ιι ει τ.

Οι. ν. Β σε ιι πι ε. π π'ε, ειιι ΟεεοπΙιεεπεεει·ειιιοπι ιπιι ι.ει·ιιιι

πεΙει· Βιιπεεπεειι€ι·επ.

Με ει·ειειι Βι·εεΙιειιιιιπε·ειι. ννεΙεΙιε π» Ρι·ιιΙι_ιεΙιι· Μεεεε .Τε.Ιιι·εε

ειιίτι·ειειι, πεετεπιιειι ιπ Ιιείτιιι·επ εριειιετι·ιεεΙιεπ 8εΙιιιιει·εειι, -

ννεΙεΙιε εοπετ εΙιει· ειιι θεεορΙιει.ιιιεεει·ειποπι ειιεεεΙιΙιεεεεπ -

ιιιιιΙ ιπ 'Ι'Ιιοι·εεεΙεεΙιιπειεεπ. ΑιιεΙι Με επιιιιιεΙιεΙιε ΡεΙιΙειι νοπ

εεΙιΙιπε·ΙιεεεΙιννει·ιΙεπ ερι·ιιοΙι ι;εις·επ ΟεεορΙιεε·ιιεεει·ειποιπ, εε

Μιεε πιεπ οΙιπε ιπετι·πιπεπτεΙΙε Ππιει·ειιεΙιιιιιρ,· ιπι ΗιπΙιΙιεΙι επι'

άειι ΑΙΙ;ειπειπεπετεπιι ιιπ‹ι Με ντιπ _ιεΙιει· ΙιεειεΙιεπιιε Αιιεει

ειιιιι ειιι· Πιιιε:ποεε ειιιεε Μεε;ειιοει·ειποιπε ε·ειιι·ιιπετ ννιιι·όε,

πιιτ πει· Ι.οοε.Ιιεετιοπ επ πιει· ΙιΙειπειι θιιι·νιιτπι· οιιει επι Ριιιιιιιιε.

Πε ινοεΙιεπ νει· (Ιειιι Τσάι: ετεΙΙτε ειεΙι ΙιπΙιεεειτιιχε ΡΙειιι·ιτιε

ιιπ‹ι νει·ΜεΙιτιιπρ,· εεε ΙιπΙιεπ ιιιιτει·επ ΙιππεειιΙερρειιε επι, »Με

ΠεΙ;ιει·εε.ιιις ιπ Ι.ιιιι€επεειιιι·ι·ιιιι, ννεΙεΙιε τεεεΙιειι νει·ιεΙΙ ιιει·

Ιζιζειιε επι· ΡοΙΒ·ε τω.. ιιιιτΙ ιπ Με 'Ι'εεεπ ιΙεπ 'Γοιι Ιιει·Ιιει

ιιι ι·τε.

Βιε Βεετιοιι ει·,ε·εΙι ειπ ΝεορΙιι.ειιιε. ιιπ ΟεεοπΙιεεπε ιπ ιιει·

ΗϋΙιε ιιει· Βιι'πι·εει.ιοπ ιιει· 'Ι'τεοΙιεε; επ Οει·ειιιοιιι οιιει· 8ε.ιεοπι

νοι·Ιεε·, Ιεεεε ειεΙι ιιιοΙιτ ειιιεεΙιειιιεπ, Μι Με ιιιιΙιι·οεΙιοπ. Ππτει·



επεππυι:ι· πεεπ πιεπι πεευπει: εει. Ιυ πει· θε ευπ πει Οει·πιε

ι”εππ ειειι ειπε ινειιπυεεειεεεε πιειεειεεε. πιε ει·πιειεπ ειιεεειι

πει· εειυ ιιιυιι·ευπ, ειι”εππιιι· ειπε ιπέιειι·ιε πω”. ?ει·πει· πεπι

ι·ειι·πε επεειεεευ ιπ πει· Ι.επει·, πεπ Νιει·ευ, ιιπ Ηει·ειιειεεπ.

Αιιεεει·πειπ ειι.ε Αει·ιευειιιειεεε, ιιειιιε 'Ι`ιιπει·ειιιεεε.

8. Πι. Ηε.ιπρεΙυ πει·ιεπιει ιιπει· πεπ ιιι πει· Πιεευεειοπ

επι” πει· νει·ιιιευ Βιιευυε· νεπ ιιιιπ ει·ιινιιιιυτεπ επι νου Π ει·ιπ

εεειυ ειεπ, ιπ ι.νειειιεπι ειεπ πει ε" θεειιευ ιι ειπε

Βιι·ευε;υιει.ιε πει'ιι ι·ειιε ι'ευπ.

?ε ιιεππειιε ειειι υιπ ειιιειι _ιιιιιε;ευ Βιιευπ, πει· ι'ι·ιιπει· ιπιιιιει·

ειεειιυπ ,εεννεεεπ ιι·ει·. Απι Απεππ νει· εειπει· Βι·ιιι·ευιιιιπε

πειτε ει· Ηειεριεπυιιυειιευ ,εεεεεεευ, 38τυυπευ επειει·, ειυ 12

Πιιι· Νιιεπιε. ειεΙιιευ ειυπ πιε Ει·εειιειυυπεεπ πεε Μιεει·ει·ε ειπ.

Ππι 2 Πιιι· Νπεπιε Πεπει·ιιιιιι·υυε; ιιιε Κι·ευιιεππευε. Με νει·

εεειιΙεπευε Ορει·ειιεπ ινιι·π νοιτι Ρειιεπτεπ ειιιιιεπε·εννιεεευ,

'ιγειυειε πΙειπευ επυε ει", εε ε·ειιειι πυι· ι·νιωε επ. Ι)ιε

Αιιιιι·ειππυιι· πεε πειπεε ιει. υιεπι πεεπει·επιπ. Ρετ. εειιεπιι·ι.

ιπεπι υππ πιεπι·, ιιιυ 2 Πιιι· Νεεππι. ειιειμ πει· Τοπ.

ι)ιε Οππιιειιευ ει·ι.ι·επ ιιειπε Αεπεεππι·ειιυυε·, ιιιειυε Απεεπυιι·

ι·υυε. ιπιι·: ιιειπε πει· ε·εινόπυΙιεπευ Πι·εεεπευ ειυετ θεειιιειεπ;

πιε ιειιιειε πει· νιειιιιειιι· πεπιιι·επ πεπιυει, πεεε ειυ ε·ι·εεεεε

ΟευνεΙυι. Πιιπππει·πιεεπΙιπ8·ευ - ιιπ θεπεεπ εε. 5 πι. Ι)ιιυπ

πει·ιιι ειι:π ιιπει· πιε πειιυι·ε ειεςιπειπεε. πιυιιπει·εειεςει·ι. πειτε,

8εινιεεει·υιεεεεπ ιυιιιε ννει·, εε πεεε επί πιεεε π'νειεε πιειειι

πειιιιι; ειπε ΟεεΙυειευ πεε Βιιιιυπει·ιπε ιι.πει· ?ιειυι· ευ Βιεππε

εειιευιιπευ ννει·. Πει· Πιιππππι·υι πιει· πυι·ειι πιε ι·επιιι ιυεεευ

ιειιπιϋπει· ειει·ιι€επιιιπιευ ?ιειιιιι· Με νου ειυειπ Βιυε πιπ

εε π`ι·ι.

Ιυ πει· υευει·ευ ιιιτει·ειιιι· εειευ πει·ειιι€ε ?ιιΙιε πιοιιι ει·

ινιιιιυι;,ννεπι επει· πεεειιι·ειπε πειειιτευετει·υ ιιπυιιεπε,

πιε ειεπ ιππεεεευ νου πειπ ιυ Βεπε ειεπευπευ ?εΙιε Πι·. Ηειπ -

ρειυ'ε πεπιιι·ειι υπτειεεπειπευ, πεεε ει·ειει·ε επιπιπτιιοπ επι

ειυει· Αειιεεππι·ειιιιπε εοιππιπιι·ι ννιιι·ευ. Αιιεεει·πειιι ετννειιιιιι.

ι. ε ι επ τε π ειε ι· υ ι“ιειππε Βεεπειειιιιιυι;επ εππε «πω. θεω

πιπιιιιου - απ. ιιιεε υπεπ πει· Βεεειιι·ειπυυε Με πειπ ?ειιε

Βι·. Η'ε ιιπει·ειυειιιιιυιευ πιιιεειεπ, - πεεινειι”ειε _ιεπεειι πιο

ΚιεπιιιιΙιειι πει·εεΙπευ. ?επ πει‹ευυι.ει·επ Οεειυειευει'ει·ιπευ

ιιεπιιπε 'Ι'ι·ενεε' ‹<Ιυεει·εει·ει.ιευ ιιπει· πεπι Βιι·ειι€» πειπ εει

ιιιιιεπ υιπ υιιεπειευ.

Αεπιιιιειιε Υει·ιιιιιιυιεεε, Με πει πειπ επευ πεεειιι·ιεπεπευ

“Με νοε-ωεεεππει· ειιειι πει πευι ?επ «·ιιιιιιιι» νοι·επε. Πεε

εεεειε ?Με πεε ΙΙεπιπ πιιιεεε πυι·ειι ειπε Οοιουεειιιιυε·ε επιπ

ἔιιιπιι·ι ιιεινεεεπ υππ πιεεε πει πει· Ορει·ειι.ιευ. ννιιπι·εππ πεε

`ιιεπεπε πεειι πει· θεειιιειεπεειειιε, ευι·ιιειφ;εεεπιιιριτ εειπ.

Πι. ν. Βει·,ες πι τι ιι π ιπειπι, πιιειι πει· πει·ιιπη;ει·ειειιιεπ

Βιιι2ιε ευ ιιι·ιιιειΙεπ, πεπ νου Πι. Πε ιπ ρειυ πευιε πεεειιι·ιε·

πεπεπ πεπ ιιπ- ειπε _ιευει· θεειυειουει'ει·ιπειι ιιιιιτειι ευ ιπιιεεευ,

πει ινειεπεπ πει· πυιειι εππει·ιπε θεεερευπιιυι.ι ιζεπιππιε Πιιυπ

πει·ιιι ειι·π επι πεπ Πιειιπει·ιπ Β·εεεπιιιυπευ πεπε. Πιε ?Νευ

πει·ιιππευ εειεπ ειιει·πιπε·ε ιπ πιεεεπι ?ειιε ινευιε; ευεεεεριεειιευ

ιιππ εε πιειιεπε ειειι πιιιιει· πιει· υιειιι ιιπι ειπε επεειιιιε Οποιε

ειευ ιιειιευπειι ειι πεπευ; πιο ειιεεεπιιπειεπ ?ει·ιπευ πιεεει·

νειεεπιιιεεε ειιπευ ειπε επεειιιι. ιυι"ευετε Ρι·οε·υεεε.

Νειππ·εππιιι επ πεε Ζιιειιιυπειιειιιυιευ εειειιει· Οειπει·εεειεπευ

πιιιεπ ειπε Πει·πιεεπιιυε·ε εει ειεο ειιιε ειππει·πιε θεεερευπυπι.ι

ιυ πει· εειπρι·ιπιιι·ευπεπ Βεπιιπ8·ε, εππε πιεεειπε πειιε Βεπυει·

ειπε Οειπριεεειεπ Πιτ ππυιπειιεπ. Βεπυει· πεπε εοποπ πει·

επι ιιιπιιεννιεεεπ, πεεε ιπιιπ ε. Β. υιεπι εειιειι πιε ?ιειιιιι·ε

ειππιειπεε πεειι ι·εειιτε ιιπει· πεε Οεεειιιπ ε·εεειιιεε·ευ ιιυπε, πει

Απινεεειιιιειι _ιειιιιειιει· θεειιιειευεει·εεπειυυυεεπ.

Ν” ερεειειι πεπ ?επ 'Ι'ιπ ιιι ευιευε·ε, εε ιεπιε Με ειιεπ

πει· Νεεπινειε ειπει· επιιει·πιευ Βεινει.ιιιεπιιειι; πεε θειεπ εεεεπ

πευε. Με ειε ιιιι· πεε 2ιιειευπειιειππιεπ πει· νου Πι·. Η ειπ

ρειιι ευε·επεπιιπεπευ νει·ιιιι.ιιυιεεε πείοι·πει·ι ννει·πευ ιυιιεεε.

Πι. Βειιεπει·ι; ερι·ιειιι. ειεπ πεπιπ εεε, πεεε πεε ι'νεεευι.

ιιεπε ιπ Ι)ι·. Η επι πεΙπ'ε ?επ πιε Ιποει·εει·ετιευ πεε Πιιυυ

πει·ιπε εειυ ιιιιιεεε; πει εειιπειιε Τοπ ερι·εειιε πειιιι.

Οι. Ηειπρειυ: ?ε εει ι·ιεπιιιι, πιιεε ιιιι ?ειιε Τιπι·ιιι

ειπε επιιει·πιε Βεινεε·Ιιειιιιειπ πεε θειου εεεευπευε ιιπ θεειιευε

ριετειιεΙι πιειιι νει·πιει·ιιτ εει, επει· επεπεεινεπιε; εει ιπ πεπι

εειπεπ ειεεεε·ι. πεεε πεεεειπε πειπιει ε;εινεεευ. Μευ ννειπε ιπ

Ζυιιιιυιι πει πει Βεειιεπ πιεεειπ Ριιπιιιιε πιειιι·. Αιιιπιειιιεειπ

πει ευννεππευ πππ ε.ιιειι πεπειινε Βει`ιιυπε επι'ιιειεππεπ

πιιιεεεπ.

4. Βι·. Ο. Βι·ειι ιπ (Με θεει) ειειιι Β ?ειιε νου ε· ι·εει:ιι ι

πω. εε ιι ενιειιιει·ε πει· Ηευπ πεπει. πεπ ππευεειιιιιιιιεπ

Βϋιιιιιεπριιοιεει·εεπιειι νει· (πιε πεε·ιειιευπευ Αιιειιιπι·ιιυπευ

ει·εειιειυεπ ιπι Βιιιειι).

ε. Πι. Ο. Βιιι·επει·π ειειιι. ειπεπ ?εΙι νου Αιτι·επιε

πειιε νει, ιπιι. ε·ιειειιεειιι8·ει· Βεπιευετιε.ι.ιευ επι' πεπ ?επι

πειιι,ειιεπει· Βιιπιπειιιιιιι'πειιυιεπ. πιω ε·ευειιει· Βει·ιειιι. ει·

εεπειυι ιυι Βιιιειι).

Βι·. Βειιι·: Πει· πω. ινεΙειιεπ Ηει·ι· Οειιεςε Βιιι·επει·π

εεεπειι νει·ειειιιε, ιει ιυ υιεπιπιειιει· Βεπιειιιιπ,ε; νειπ ιιιιιεειεπ

Ιιιιει·εεεε ιιππ νει·πιεπι ιιυεειε πευεε Αυιιπει·ιιεειπιιειι. ?.ιυιιιεΙ

ειυπ «κι ?ειιε νου ιειυει· Αιιιι·ειπεςειιε ιιυεεει·ει εειι.ευ ιιππ

εεππι·επ ιιι πεπ ιιιι·πεειευ επειιιειιεειιευ Βιιι·ιι.ειεπ, εννειιειιε

ιει. επει· πει· πεερι·εειιεπε ?Μι πιεπι· πιε ριεειιιυει. πε ε·ι·εεεευ

Νειιννιει·ιεπειιεπ ει·ιιευιιευ ευ ιεεεεπ, π·ειειιε ππιει· Πιπειειιπευ

πει· ιιιειεπεεε Αι‹ιειιιειιιιιιε ευιιει“ιευ. Η ειιΙεει υιι·ει· πιειπι.,

πιε Αιιι·ειιιειιειιε ννιιι·ε νιει ιιε.υπε,·ει· ευ πεοπεεπιειι, πιε πιεπ

εειιιεειιιιιιυ επυειιπιε. .Τεπειιι'ειιε ιει. πει ιιπε επ Ι.ιευπε πε

Αιιτειιιεεειιε εε ννεπιε· πεπεπυι. πεεε ιπειπεε Ψιεεευε πιει· ιπ

ιιυεει·ει· ιιεεειιεεπειι. πιιι· ειυ Επι. πι ε·πιιιπε νει· σε. 12 επει·

18 .Ιειπι·ειι νεπ Ηει·ι·π Οειιεεευ πε υ ει·π Θεπννει·ε πευιεπ

ειι·ιιι. ννυι·πε.

Ψεε πιε Βιιιιιιιεεε αΑιιι·ειυεε;ιιιιε» πειι·ιι'ι“ι, εε πι: πιεεειπε

ειιιιεειι, ινεπιι ιιιιι.π ειειι πει· ευ πιε νει·ει·ιιεεει·ιιιι πει· ?πιπε

ιιιιιιιιειι ιιππ πεε Κεριεε πεπ, πιεεε ειιιιειΙεππειι ει·ιι.υπει·υυ

ιζευ ειεπι ειυ .Ιεπει·, - πειπιιιιι. ιπεπ πεπ επει· πει· θεεπε επι

πεπ (ιι·ιιππ ευ πειιεπ ιιππ πιε Αιιι·επιεε;ειιε, ιιιι θιυυε νου

Ριει·ι·ε ιιΙει·ιε. νεπ ευπειευ Κι·ευιιπειιεπ επειιει·ευ2ευ. εε

ειειιι πιειι πιεινειιευ νει· πεπ ειΙει·ει·εεετευ Βειιννιει·ιεικειτευ.

Μευ νειι.ιιειειιε πειεειειεννειεε «κι πιουειιι·εριιιε νου Βτει·υ·

πε τι; (Βειιιιιιιιιυιι νειι Νε ι.ιιυει;ει) Με ιεεε πεεειπει. πεε

Κεριιει «ΟιεΒιιοεε ιιππ ΠιιΤειευιιειπιε.ε·υεεε» επι πεε θεεεει;ε

επ πειιιειιιεπ. Πε ννει·πευ. ννευυ ιεπ υιειιι. ιι·ι·ε πι. 80 επει·

ιπεπι· Κιε.ιιιιπειιεπ ιιιιι'ε;ειιιιιιι, πιε εε πει· Βιπ'ει·ειιιιε1πιειιυεεε

ιυ Βειιεεπι ιιειιιιπευ. Ηει·ι· θειιεεε Βιιι·επει·π ιιει ειεπ

πειιει· πει ε" Βεερι·εειιυυπ εειυεε ?ειιεε σε ε;ι·εεειε Βιιιπε

εεεεπεπ πεπεειπεπ πιιΤει·επιιειπιεευεειιεεπ επευε·ι·ευιευ ιιππ

νει·ειιεπτε ιιιιειιιιιι·ιιειι ευ πεινειεεπ. ειπε νι·ειειιειι θι·ιιυπεπ πει·

νει·εεειειιιε ?ιιιι πιε «Αιιι·ειπεπειιε» ιιπ ειι·ευπευ διυυε πεε

νι7ειιεε ειιι'επιεεεευ ιει. ινευπ ιεπ πεπ Ηει·ι·π Οειιει.ιευ Β.

ι·εειιι. ι·ει·ειευπ, εε ιεεει.ε ει· σε Αιιιεπιειιειιε πιε Κι·ευιιιιειιε

ειπιιειι. ειε ευιιιε ιπει·πιπε ιιππ ι”ιιπι·ιε εειυε πεπ” Πεπυειιευ

νεπ πιεεεπι θεειειιιεριιπιιιε εεε. 1ειι νι·ειεε υιειιι. επ ειυ επι

επει· Βιιιυπειιιιιιι. επι νειιιιοιππιευ πεπειιριευ ιιιεει. Με

ιιιιιεεειι πει πει· 8ειιιιπει·υπε πει· Αιιι·ειπεευιιε πιει (ιι·ιιρρευ

ευεειιιιιιιπει·ιιιιιιεπ. Ι)ιε ειπε θι·ιιρρε »ιιππ ιεπε Βι·ιιι·ευιιυυςεπ,

ενειεπε ε·ιειειιεεπι εειιι ειπεει:ειι, πιε ννιι·ιιιιειιε Κι·ευιιπειιευ

πεπ ιι1ευεεπευ πει'ιιιιειι υππ ιιυιει· πεει.ιιππιι.επ Ει·εειιειιιιιυπευ

ιπ Ιευι;ει·ειπ επει· ιιιιιεειειπ νει·ιιιιιιε ειιιπ 'Γοπε ι'ιιιιι·ευ. Ιπ

πει· ενι·ειιειι ι5ι·ιι με ιιευπειι: εε ειεπ πει εεπειιιυιιευεΙιε Βι

ιιι·επιιιιπΕ·επ, ικ·επιπε πιε ννεεπει:ιιυυιεευειπειιευ ευι'ευπιεεευ

ειυπ. διε πεε;ιπυευ επι· Ζειι πει· Ζειιππυς, ει·ι·ειειιευ ννιιπι·ευπ

ω» Ριιπει·ιει ιιιι·ε ε·ι·πεετε ιΕπιι.νιειιειιιπε· Με νειπει·ι·ευ πεπυ

ιπ πιεεεπι διεπιιιιπ. - Βιιπιιειι πι·ιιι.επε πιιιεε πιιιυ επ ι·ειιι ε -

πει ε Η ν πι ρ εε πι ε πει·ιιειιειειιιι€επ, ινειειιε ευ πεπ νει·εεπιε

πεπειευ Κι·ιιιιιιπειιεπ πιππιιιι·ειεπ ιιππ ειεπ ιπιτ πεπεειπειι εε

εεειιι·ευ. ιιινιιϋπεπι. πιει·πιιε Βεεεπενι·ιι. Πε ιει. υιιι· υιιυ ιπ νει·

ιιει.ιευπειπ ?ειιε υιειιι. ιιιιπε πιει· ι.ιεινει·πευ, Με πει· Ηειι·

Οιιιιεε·ε Η. ειειι ει. Βεειιε πευιιι. πε ει· πιε Αιιιεπιειιιιιιε Με

Κι·επιιιιειιεειππειι; ειιιιιιεει. ννιιπιεππ ιιιευ πεειι νει· υ.Ιιειι

ι)ιπι.ιεπ ειειι πειιιπει· ειπιπεπ πιιιεετε. ιπ ινειειιε θι·ιιρρε ε"

Αιιι·επιεεεΙιε «κι Ρειιειιιιιι εειιπι·ι. Ηειιπειι εε ειεπ πειεριειε·

ι.νειεε επι ειπε θευειιιιιιιειιεπιιειιιιιιιε επει· επι ειιι·επιεε;ειε

Βνιππιεπιε πει ειπει· πιειιτ ι·πιιιε ειιι8·ειιιει·ιεπ Βιιιι·επιιιιυε?

Πιεεει· ιειειε Ριιπιιι. εεπειυι υιιι· πεεπ·ι-πειι νειι Βεπευιιιυπ·,

π·ειι πει ε” εεεπευ νοι·ιεεεεειιιεπ Κιειιιιειι νιειε Βνπιριοπιε

επ ι”ειιΙευ εεπειιιεπ, πωπω πει· Αιιιοιιιεπειιε πιε ευιιτε πιοιπιπε

ιιυπεπιπἔι. ευιιειπιπευ. νει· ιιιιειι Βιπε;ειι ιεπΙι πε νει·ε·ι·ϋεεε

ι·ιιπιι· πει· πιειειεπ Κποεπεπεππεπ. Απε πεπ πι" ι·ει·ιιε;ιευπευ

Βϋπιι:εππιιπειυ ιιιιυπ ιειι ειπε νει·Βι·ϋεεει·υπε· ε" πιει.ειευ

Κυεεπειι υιειιι ειι‹επιιεπ. ιιππ ειειιι επι' πειιι ΒιΙπε ειπε νει·

ει·εεεειιιυε πει Ψειειιιιιειιε, πεε επει·, πεε πιε Αιιι·οιπειε.ιειιε

ιιπ Βιππε νου Ριει·ι·ε Η ει·ιε ειιει·ειιτει·ιειι·ι, πιε ι'ει·ι.ιι·πεεε

ι·ιιυει πει· Κπεειιεπ, πι πιειιιι νι·ε.πι·ευυεπιιιεπ. Ιεπ ειιε.ιιπε ιπιι·

πιι€επεπ ειυ Βεπιειιι·ειπιπ επ πειπεπειι·ιι·ευ. ννειεπεε ιιυ θεεεπ·

εει.πε επ πει· πιει· νεηιεειειιιευ Κι·ε.πιιεπ, ειπε Κιιεειιειινει·

ιιππει·ιιππευ ειιίιι·ειει, ινειειιε πει· εεπτεπ Αιιι·ειιιεςειιε ευ

ιιεπιιυευ (ιιειιιεπετι·. πεε Βεπιει.ιι·ε.ιιιιπεε). [Πε νει·ιι.υπει·ιιυε·επ

ειυπ εε ειιεε·εερι·εειιεπ, πεεε ειυε ννειι:ει·ε Βεεειιι·ειπιιπΒ· ιιυυιιι:ε

ει·εειιειπι. Βιε εεπειι πιει· ει. ιπειιει·ιει·ιπιεε Απεπιειιιιυε πει·

Ριιειε.ιιεευ, ννειειιε Ηει·ι· ΟεΙιει.ιε Β. ιυ εειπειπ ?ειιε ιιππ ευειι

Με πεπ Βιιιιιςεππιιπει·υ πει· θ πε ι· υ π ε ι· ιε'εειιεπ πιουεει·ε.επιε

νει·ιιιιεει. νι7ευυ ιπεπ πεε νει·ιιει,ιεππε Βευιιιειιπιιπ πειι·εοπτει,

εε πει ιπεπ πεπ ιπιυπιυειι πιε ννιιι·πε επ Ηεππ ευ ειυεπι νιει

Βιεεεειειι Ιιιπινιπυυπι ι.ιειιειεπ, Με ιιιι 'Γι·ιιιιει· ιιιυ.ιειιοπιιειι

ιει. Ι)ιε Βιιπεπειεπειεπ ι'ειιιεπ πει πεπι Ρειιεπτευ επει· Με

ει:ιιι·ιι νει·ιιι·ιιρρειι. ιιι ε." ιινειεε, Με πιευ εε πει πει· Ιιερι·ε.

πει· θνι·ιπεειπνειιε ετε. πεεπιιειιτει. Ιειι πεπε πειιει· ιε.υι;ε

ιιεεεπννεπιιι πιεεεπ ?ειι ειε εειιιε Αιιιειπεςειιε επειιεριεειιεπ,

Με _ιεποεπ ειπε ι'ει·ιεεεειεπε Βεεπεεπιιιιιιι· ιιππ ιιεπιι·ειεπε

Βεπειπιιιιιιιεπιιιιιιυ8επ ιπιεπ ιιπειεεπει.ευ, πεεε πε ει·ννιιπιιιευ

Ει·ιιι·επιιιιπειεπ ευεευεειιΙιεεεεπ Με πιε ενιπειι·ιεειιε νει·ει·ϋε

εειιιυε επει· πιειειευ Κυεειιεπευπευ πεεπ πει· πει· Αιιι·επιε

@ειπε ευιιειυιιιεπ. .ιεπ πεπε ιπ πει· Ι.ιτει·ει.ιιι· ειυευ ευειεε;επ

:ιιι ε·ει'υππεπ υππ ει·ιειιπε ιπιι· πεε Βιιπ πεεεειπεπ ιιιει· νει·

πυννειεεπ. (ει. «ιιππ επι νεπ Αιιιειπεεειιε νου πι. Ο. Β ιι π ε τ.

ιιτειιιεπε Βυππεειιευ 1892 Νι·. 40). Βειπει.ιεπεππ ιεειπυιι εε »οι

πει· Πιπει·ευι.ιειπιεε·ιιεεε πει·ε.ιιι” επ, πε ΒεπειπιιιιιιΙερι·ιιιυυε;·

επι' ειιε ἐιιειιιειεπ ειιεειιπεπυευ υππ ειπε Ρι·ιιιππε· πει· πιε

εεειι·ιεπ ιπριιππυυεεπ πιειιι. επ νει·ειιιιιπειι. Ηει·ι· Οειιεπε Β.

πει. ιειπει· πει εειυει· Πυι:ει·ειιεπιιυε; πιεεευ Ρυπιιι επεεει· Με
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ε!εεεοπ, εοπεεε πεοι! πει· Βιο!ιιππο !ιιπ πει· ι·οι·ι.ιεειο!!!ο Ρο!!

πιιιιε! ιι!οιι›ι.

θεειειι.οιι 8ιε ιπιι· ποο!ι ιπ οιπιιιοπ ννωιει! επι ποπ νεο ιπιι·

!ιεο!ιεο!ιιοτοπ Ρο!! πιιι·ιιο!ιιπ!ιοπιπιειι. (Πεπιιιιιειι·. ειιιοι· Ρ!ιοιο

ο·ι·ιιιι!ιιοι. Πει· Κι·επιιο πιο ειιεεε!· πει· νοιειοεει-ιππε πει·

Βιιιιοπιιιει.ι·ιι, ιιπ Α!ιιπιιιιιιιιι·ιο ι!ιοιπο Ροι·ιπο!οπιοπιε!ι, επ Νγ

Βι.Β:!!ιι1ε ι·πιπιοι·ιπε, επ ειιιοι· Βο!ιιπποι·ππο· πει· εεεοοιι·ι.οπ Απ

ε·ι·ιι!ιοιιιι·οο;ιιιιςοτι εεε!! !ιιι!ιε_ ιιπ οιπει· επιι!πιιιιιιοπ πεε !ιπ!ιοπ

8ε!ιιι!ιοΓεε!··ιιι688, (Ποπιοιιειι·ει.ιοπ οιποε επι.ερι·οο!ιεπποπ πο”

πειιιιι!ποει, ιιπ ειποι· Αιι·οιιι!ιο ποε !ιιι!ιοπ 8ο!ιιι!ιοιιιιιι·ιε!ε, επ

οιποι· οιι.ιειιι!ιιιιιι!ιο!ιοπ Υει·πιι·ιιιιπε· οι» Πεειο!ιτειιεπι ππι! ιιπ

πει· νει·ι.ιι·ιιεεει·ππο·. οιπεε Αι·ι:!ιποι·ρο!ε. (Ποι·ι· Οο!!εο·ο ν ο ε ε

νεοι· εε ι'ι·οπιιπ!ιο!ι πιοεοπ Βοι'πππ επ ε!·!ιοιιοπ). Πε πο! ε!!επ

θιπιηιοπ πει· Α!ιι·οιπε;ε!ιε ειπε νει·πιιιεεο!·ιιπο; πεε Κει!!!ιοιιι'οε

ιιεοεπο!ιιοι πιιπ, εε »πιο ποο!ι πο!!! ειπε !ει·γπο·ο!οι;ιει·ιιο Πι!

ιιοι·ειιοιιιιπο ιιι πεπι Γε!!ε ποε πω" Οο!!οιι·οπ Β. πει!!νιιοππιο
Δ πειι·εεοπ, ππι ειιο!ι πιοεο θειιο πει· Β'ι·ειι·ο επ !ϋεοπ, ινεε ειιοι·,

εοννοιι: ιι·!ι νε!·ειεππ, ππιοι·ιι!ιοιι.

!ιι !·ιι-ιτειι πει· Αει.ιο!οΒιε ιπιιοι!ιο πε πει·επι !ιιπννοιεεπ, πεεε

ιιιοιπ Ρετ ειπ 'Ι'ι·επιπε ειιεοιιιι!πιπιο.

!πιπε πιο 'Γ!ιει·πριο !ιοιι·ιιι'ι, εε νει·οι·πποιο ιο!ι !πει·ο!ιεο!ιο

Έ!ιγι·οοιι!ιπιειιιει.ιοπ,(πιο επ Β Τειι!οι.ιοιι Μπι.) Με ιι;!οιοιιιοιιιο·

Βοιιιι. Ε'οιι·ιει·ι. ω. Βινε!π: Τιιοι·ιι.ριο πει· ι·ιο8·επννοι·ι !899).

!ινε.!ιι·εππ πιοεοι· Μοπιοιιιιοπ οι·!ιο!ιο ειοιι πει· Ρειιοπι ειο!ιι:

!ιο!ι, πε!!ιιι ιιπ κει· οι·ιι·ενιιιο!ιι επ ιιππ πειιιιο !ιειιιοι·!οι Ρπ!ε

εποιπε!ιοπ οποι· επ οιινειιι.ι.ιο Βιιιιιιιοιπο ποε Τ!!γι·οοιπ!ειππε.

ιι'πεεο Μι πιιε θεεεε·ιε επειιιιιιποιι, εε !ιεππ ιοιι ποπ νεφε

ειο!!ιο!ι Γι!!! πεε Ηει·ι·π Οο!!ειιοιι Β. πιο!ιι ε!ε εο!ιιο Α!ιι·οιπο

πε!ιο ιπι 8ιππο ποπ Ριοι·!·ο Η ει·ιο πποι·!ιο!ιποιι.

Πε ιο!!!ιοπ, πιο “εποε πιο Ηεπιιι!ιειιιι2οιι:ιιεπ πιεει>ι· Πι·

!ιι·ειι!ιιιπει, πιο νει· ιεεεει·ππιι; πει· πιειε!επ Κποοιιοπ. Πιο νει·

Βιιιεεοιππο; πει· ιι ειο!ιι!!οι!ο ε!!οιπ ο·εειιιιιοι. πι. Π. πιο!ιι: πιο

ιει;ποεο οιπο!· ιπε!ιι·οπ Α!‹ι·οιιιοεε!ιοι

- (Απτοι·οιει·ειι.

ιο!! !ιο!!ε!ιο ιπιι· νει· πω!! οιπιπε! επι' πιοεο Β'ι·επο επι·ιιο!ιππ

!ιοιιιιποπ.

Πι·. ν ο ε ε !ιοεπι.ννοι·ιοι. Π ι·. Β ο ιι ι·ε ?εποε πιι!ιιιι, πεεε, εο

ιιιοιι οι· ειο!! οι·ιπποι·ο, ιπ ποιο νοπ ι!ιπι ιιπι.ει·επο!!ιοιι Γε!! πει·

Δι·γ!ιποιβε! νει·ι.ιιιιεεοι·ι ιιππ επιιγ!οειι·ι πω; ποο!! !ιοππιο πιιιιι

πο! πει· ιιοπειιοπ Βενιιοπιιπ,ε·ειπιεπιιοποπ επ πιο! νικε!ιι·ι!ειιπιοπ.

Πεε εεειιππε ειιιπιπιιεππ ιιιιοι·εοι!ι·ιιι: εοι πει· Ρ!10ιιιιΕι0!1 πιο

ιπιιιο!!ιπιο.

Πι·. Β π ι·ιι!ιει·π: Πεεε πει· Ππιει·ιιιει'ει· πιο!ιι νοι·οι·ιιεεοι·ι.

εοι, εριοι·ιιο πιο!!ι: εεεοπ πιο Πιεο·ποεε «ΑΙιι·ειπο€ε!ιο», εε εοι

ιιο!ιεππι, πο" εε πο!·ιιι·ιιο;ε ιοι·ιποε ιι·πειεε μπε.

Με!! 1ιππο εο!ιο!ι οιποπ Γε!! νεο Αιιι·οιιιοι;ε!ιο, εοι ινο!ο!ιοιιι

ει!ο 6γιιιριοπιο νοι!ιεπποπ εειοπ. - Απε ποιπ Ε'ο!!!επ πει·

Πτιιοι·ιιιοιοι·νοι·ο·ι·ϋεεο!·ιιπ; οι!ι!ει·ο ειο!! εποε πεε Νιο!ιινοι·!ιιιπ

πεπεειιι πει· Κγιι!ιοεο. Πεε Ζιιει.ειππο!ιοπιιποπ π" !οιπιοι·οπεοι

πιιιπ!ιο!! πει·πιιι“ 2πι·ιιο!ιειιιιι!ιι·επ, πεεε πει· νειι.ιι·ι;ιεεει·ιο Ππιοι·

!ι.ιοιει· ειιιι!ιοι·ο!· ινιποι·ιεο·οι· ιιοπιιι·ιο. - εε ι·οεπιιι!·ο ιι!εο ειπε

νει·ιιιιιεεει·ιιιιι; πει· Κορι'!‹!ιοο!ιοπ πππ Με νει·ι!ιο!ιι·ιο θεειιιιιπιιι

ε·ονι·ιο!ιι. ποε Κοριοε ιιιιιπο·ο πεππ πιο Κγρ!ιοεο επ 8ιεππο.

Πει· νιιιεοειο!!το Ρο!! εοι οιπ εο!ο!ιοι·, εοι ιιιο!ο!ιοιπ νοι·ιι·ιο

εειιπ πιο ινοιο!ιι!ιει!ε οι·ειι·ιποπ εοιοι!; εε εει ειπε π!!ε;οι!ιοιπ

επει·ιιεπιιιο Τ!ιειεεο!ιο, ππεε εε εο!ο!!ο Ρε!!ο ι.ιο!ιε; εε εοιεπ

πιει· εε νιο!ε ι!!ιι·οπιεπε!ιεο!ιο $γιπρτοπιο νοι!ιεπποιι, πεεε ειπε

πιο!!! ιιοιοο!ιιιιιιι εοι, πιο Πιπιιιιοεο «Α!ιιιοιπο,ο·ι!!ιο» επ ειε!!οπ.

Ε'ι·οι!ιο!ι !ιοπο ειπε Κοιιι!ιιιιιιιιοπ ππι: Μ ·ιιϋποιιι νοι·. _ιοποο!ι

εοιοπ πιο πιγιιοπεπιει.ϋεεπ Βγιπριοπιο επι επ !ιιι!ιοπ Ριιεε εο

εοιιι·ιι.π!ιι. ινπιοπ πιο ιι!ιι·ιιιοπ Ηγιιιιιιοπιο επο!ι ειιι' Μγιιοποιπ ειι

!ιο2ιοιιοπ, εε ιπιιεειοπ, πει πει· επει!ιεππι. ειο!ιει·ε!ι ινιι·!ιιιιιι;

νοπ Τιιγι·οοιποε!ρι·ερει·ετεπ επι ο!!ο πιγιιοποιπειιιεεπ Βι·εο!ιοι

ππιιιιοπ, ποιοι· ποπ! θο!ιι·επο!! πει· Τιιγι·οοιποετε!ι!ειιειι πιο!ιι

ππι· ιιπ! !ιπ!ιοιι πο”, Με” εποε ιιπ επποι·οπ Βιο!!οπ πιο

νιο!ι!ι!ιο.ιι€οπ ινιι·ιιιιποοιι πει·εο!ιιοπ επ Το” ι.ιοιι·ειοπ εειιι.

Πιο Βιιιιιπιο πει· Ρειιοπιιπ !ιε.!ιο νοι·ιι·εποπποι· πιο!ιε πιο πει

εοι· ιιοποιοιιιιει, ει· !ιε!ιε νιο!ιιιο!ιι· εεεεε·ι, ειο εοι ππι πειπ Πιπ

εετεεπ πει· Κιε.π!ι!ιοιι. Ποιοι· εο!ι·οι·ποιι; πιοεοε !ιιιππο πο!!!

πιιι· επι οιποι· νοιιι·ιεεεει·ππει πεε Κο!ι!!ιοριοε ιιοι·ιι!!επ, ινε.ε

ειοιι επει· !ει·γπποε!ιοριεοιι !ιε.ιιιιι πεοιιινειεεπ !ει.εεε. Απε πιοεοιιι

θι·πππο !ιοι!ιε οι· ππι πιο Αιιειιι!ιι·ππε· ειποι· !ει·γποιοε!ιοριεο!ιειι

Ππιοι·ειιο!!ιιπο· !ιοιποπ ινοι·ι!ι ειο!οε;ι.

Πι·. Μ. Βο!ιιιπιο!πι: Βοι ποιπ !ιοπιιι;ςοπ 8ι.ε.ππο πει·

Αιιι·οιποοε!ιει”ι·ε,ε·ο εοιιοιπε ι!ιπι οιπο ειι!ιιει!ο Βειιι·ιιοιιιιιιι; πιοεοε

θοιι·ειιειππποε πιοπιε !οι!ποππ. !!πο!!ι· !ιιιππο πιεπ πιο!!ι εεεεπ,

ιι!ε πεεε εε ειο!ι ππι Βιιιιππιι·επ ιπ πει· !·ιγρειι!ιγειε ιιππ 'Πιγ

ι·εοιποπ πιο Πι·εεοιιο πει· Κι·επιι!ιοιι !!εππ!ε. - !ιπ νοι·!ιοι;οπ

ποπ πο!! !ιοε;ο ιιο.ο!! Βοπποι·ε !ιΙοιπππιι· ειπε Κοιιιοιπειιοιι νοπ

Λ!ιι·οπιο,ι,ιο!ιο ιπιι: !!πιιιιιποπι νει. Πιο θγπιριοιπ ιιππο ει· ποο!ι

εοι πει· νοι·ποειο!!ι:οπ Ρπι.ιοπιιπ, επι” ποιο Πι·. Βπι·ο!ιιιι·π

ιιιο!ιι: !ιιποοινιοεοπ πω, πεε εοι οιπο νει·,ει·πεεοι·ιιππ· πει·

ι·οο!!ιεπ θεειο!ιιε!ιε!ι'ιε. Πιο Μπορειτε εοι ι·οο!ιιε επεοι·, Με

!ιπ!ιε; πιο εει.ιιππεππο Οριιοπεειι·οο!ιιε ι·οο!ιιοι·εειιιε εο!ιοιπο

πει·ιιιιι !!ιπποπεπιεπ, πεεε πιιο!ι πιο Κποο!ιοπεποειιιππ π! πει·

ι·εο!ιιεπ ιιεειοιιιεΙιε!ιτο νοι·πιε!ιι·ι: εοι πππ ειπε Οοιιιρι·οοειοιι επι'

ποπ Οριιοιιε επειιιιο.

Πεε νοπ Πι·. Βε!ιι· οι·ιιιιι!ιπιο !'οι·!ιοπι!ιιοπ νεο ο!ιι·οιιιεοιιεπ

ιιππ εοπτοπ ε!ιιοιποοε!ιεο!ιοπ Ζπειειπποπ εοι !οιο!ιι νοι·ει.ιιππ!ιοιι.

!π ποπ Ρ'ι!.!!ειι πει· οι·ειεπ Κιιιοεοι·ιε !ιιιππ!ο εε ειο!ι οι'ιοπιιει·

ιιιπ ειπε οιιι·οπιεοιιο Ιιιεπιιιοιοπε πει ιπ ιιοιι·.ιο!ιι. !ιοπιπιοπποπ

Οιιι·ο.πο, πει ποπ ε.οιιιοπ Ριι.!!οπ πιπ ιπιποι·πι·ιιο·ο Ζιιειιι.ππο οποι·

ιιπποι·ο πιο!ιι· οποι· ιιιοπιιι·οι· ρ!ειι!ιο!ι οιπεοικοππο !πι·ει·ππ!ιπποειι.

θεο: ε!ιπ!ιοιι !εποπ πιο νοι·ιιε!ιπιεεο εοι πει· Βιιεοποινεειιοιι

Κι·ιιπ!ι!ιοιι:. Απο!ι !ιιοι· κοπο εε ι·'ιι!ιο, πιο νιο!ο .Ιειιι·ο ιιππ·

ειππε!πο Βεεοποιεεγιποιοιιιο ποιε;ι.οπ. ννε!ιι·οππ πππει·ο Ρπιιοιιιοπ

ιπ !!|ι-2 .Τειιι·επ ιιπ οποιοι· Βπεοπονν'εο!ιοι· Κι·επιι!ιοιτ. επ

Θι·πππο ιι·ιπι.ιεπ.

Ποπ Οιιι.ιιπιειιιπε Πι·. Βπι·ο!!πι·π'ε ιιειι·οπ'οιιπ πιο 'Πιγ

ι·εοιποειι!οι·πιιιο ποιοι Μγιιιιποπι !ιπππ Βοποι· πιο!ιι ι!ιει!οπ.

ΑΜ' πιο Πεπει· εοιεπ πιο Βεειι!ιεεε πει·εοιιιεπ πιοιιιι ε!ι·ιιιιοι!π.

Πει· Μγπϋποει!ιι·ε.π!ιο, ποπ Βοππει· νει· ειπικοι· Ζοιι. !ιιοι· ιιπ

νει·ειπ νοι·ο,·εειο!!τ ιιειιο, εοι ιι·οιε νιιοπει·ι!ο!ι.οπ '!'!ιγι·οοιπεεε·ε

ιιι·ιιιιοιιε μια οι·ιι!ιππει.

Πι. Βο!ιο!ενιιε!ι ι πιο!πι:, πεεε ιιιιιπ πιιιιιι·επ πει· Πιιιπποεο

«Α!ιι·οπιεππ!ιο» ιιπ νοι·ιιοι.ιεπποπ πο!! πιο!!ι. ι·ι!ιτο!π Ιιιιππο.

ποοιι εο!!!ιεεεο οι· ειο!! Πι·. Βο!ιι·ε !ι!ειι!ιιιιις επ, πο” ππι·ππι.οι·

πιιι· οιπ 8 ·πιιιιειιιοποοιιιιι!οιι επ νοιειο!ιοπ εοι, πωπω ειπε

Βο·.ι!ειτοι·οο οιπππο· πει· νοι·εο!ιιοπεπειεπ Νοινοε!ιι·ππ!ιιιοιιοπ

εειπ !ιιιππο. Πιο Γ!ιγι·οοιπειι ιιππει Βοππει· ιιπ νοιεεειο!!ιοπ

Γε!! νοι·ιιι!οιποι·ι. -νοι·ιιπποι·ππο·οπ πει· Τ!ιγιππεπι·ιιεο ειππ οπο!!

εοιποι· Απειοιιι: πιο Κι·ιιπ!ι!ιοιιεπτεεο!ιο πιο!ιι. ππ!ιοπιιιπι οποιε

εο!ι!ιοεεεπ. Απε ποπ! Νιο!!ινοι·ιιειιποπεοιπ οιποι· εο!ιπ·ει·οπ ρεγ

ο!ιιιιο!ιεπ Α!ιοι·ιιιιοπ !πγιιϋποιπ ετιε2ιιεο!ι!ιεεεεπ, πιο Πι·. Β π ι· -

οιιει π οε πω, πιο Βοππει· πιο!ιι επ· επειιπιιιι€.

Πι·. Βειιι· ιιοιιιοι·ιιι ιιοε·οπιι!ιοι· Πι·. Β ει·ε!ιει·π, πεεε

πιο!ιι ππι· πιο νει·οιεεεο!·πιιε ποε Ππιοι·ιιιε!'οι·ε π! πεεεειι Ρε!ι

ι'ε!ι!ο, εοππει·π ιι!ιοι!ιοι.πρι πιο νοι·ι;ι·ϋεεοι·ππο· πει· πιειιι.!οιι

Κποο!ιοπ; ειπε ννοιο!ιιιιει!νει·εππει·πποεπ ε!!ειπ !ιιιππε πιεπ πιο

!ιιιιε·ποεο πει· Αιι!·οιιιεεε!ιο πιο!ιι ετε!!επ.

Πι·. !επι·ο!ιιιι·π ιιοιπιι ειο!ι ποιπε·οι;οπιιιιοι· επι' Πι·. ν.

Θε π πιο π ε ο !ι'ε Πι·ι!!ειι, ιινο!ο!ι!ει· εποε ει!! Βεπιοι:ι·ειππι πιο

Κιιοο!!ει! πιο επ ει·εεε επ ειπε !·"ιειιοο!!ιι.ιιπ οι·!ι!ιι.ι·ι; εποε; πε

πιοπιιιο!! ίε!!ο πιο θι!·πιιπρ!!ε!ππιι πεε !ι!ειπεπ Ριπιιιοι·ε πει·

!ιιι!‹οπ Ηεπι! ε!ε επ ει·οεε επι'.

Με πιο ποπ Πι·. Β ο ι! ο π ιο ! πι !ιο!ιεπριοιο Πγρει·ιι·ορ!ιιο πει·

ι·οο!ιι:οιι Ηιοειοιιιε!ιε.!ι'ιο επιιιπιιο. εε εοι πει· !πιππιπο!ι, ποπ ιπειι

!ιιοι·νοπ οι·!ιε!ιο, ειπ εοι!ι· νι·οο!ιεο!ιιπει·. νει· 14 Τειοοιι !ιπ!ιο

πιο Ρε.ιιοπιιιι εο!!ιετ. εειποιπι.. !ιιι·ο !ιπι‹ο θιεειο!ιι.ε!!ιι.!ι'ιο πει

ε·ι·ιιεεοι·. !π Βοεπιι επι' πιο ι;ιιπειιιι·επ !πι·ι'ο!ιςο πει· λίγπϋπειιι

Ιιοιιιιιιπ!ιιπι:ς ιπιτ. εο!ι!!ππι·πεοπρι·προι·ειεπ !ιιιιιο πωπω· ππι· πιο

νοπ ιι Με! ιιπ Νοι!!ιιεςε!'εο!ιο!ι !!ειιπεπε!ι επει.ιεεριοοιιοι!οπ

Απειο!ιιοπ ιιιιοποιοοεο!ιοπ Πειιεε!ι εοι εε ειιππιιο!ιοπ. πποε

πει·ιι Αιιεεε:ποπ πει Βο!ιεππ!ππο· εποε πιο ει·ειο!ιο Βεεεοι·ιιπε

νιιιοποι· εοιινιιιππο, εοι οι·ποπιοι· Βο!ιεππ!ππο· ειο!ι ε!ιοι· ποο!ι

ιπιιπει· ιιιιιεπει· ειπειο!!ο.

Ιπ ποπι οιποπ Ε"ε!ιο Πι·. Β οι! ι·'ε ιποιπι: Βεπποι· Α!ιι·οιιιεεε!ιο

επεεοιιιιοεεειι επ !ιιιπποπ, πο. επι πω!! ποπ Πι·. Βε!ιι· νοι·π·ο

πειι.ιιοπ Βεπι-ιιιι·ε.ιιιιπ ποπ νοι·!‹ι·ιιριιο!ππ8·οπ πει· Βππο!ιε!πιιοοπ

πει· !·`ιπι=;ει· ιιιιποιι, »νεο πεο!ι Βιοι·ποοι·ο·'ε !πειιιππι; πιι·οοι.

ιιο,ι.>ιοι! Αιιι·οι!ιοι.τε!ιο επ νοιιινοι·ι!ιοιι εοι.

Πι·. ν. 8οπ πιιπ εο!ι ποιοι; επι' πιο ιι·ιοεεο 8οι!ννιοι·ιι.ι!ιοιι

πιο, ιχειιιιιιο νοι·.ι.;!·ιιεεοι·ππο·οπ πει· Κπεο!ιοιι ε!ε ρει!ιο!ο,ιςιεο!ιο

επ οι·!ιοπποπ, πιει! οπο!! πιιι.οι· ποι·ιιιε!οπ νοι·!ιιι!ιπιεεοπ πιο

θιοεεο ποι·εο!ιιοπ !ιετι·ε.οιιι!ιοιιοιι ιιιπινιπι!ο!!επ Βοιιινππ!ιπποεπ

ππιει·ινοιι'ειι εοι. !ιπ Γε!!ο Πι·. Βο!ιι·'ε ιι!!ει·πιππε εοι πιο

νοι·ει·οεει·ι·ππο· εο!ιι· οι!πε!!εππ πππ !ιπ!ιεπιπιιι ε!ε !ιι·επ!ιιιπι'ι

επιππιεεεεπ.

π. Ζ. Βεοι·ειιιι·: Πι. Βο ι·ιο!ε.

!ιοι·ιιιιοοιιιεε.

- 0ι·ποπενοι·ιοι!ιιιπο·επ: Πει· ει. !πί!επιιιιιι·

Ο ι·π ο π Π. Ο ! εε ε ο - ποιπ Πιι·οοιοι· ποε Μοπιοιπε!πορει·ιο

ιπεπιε, Ηο!ιειπιι·ει!! Πι·. Β εεε ε ι π. Πει· θ ι. !ιν!ο.πι πιιι·

Οι·π ο π Π!. Ο ! εποε -- ποιπ Πιι·οοιοι· ε" !!ιοειεοπ !ππιοιπ

ππιιο;εεπειιι!ι, πω!. Βιιιει.ει·:!ι!! Ρι·οι'. Πι·. Ε' ο π ο πι ο π ο ιν

Με πο!!! Οιιοι·ει·2ι. πει· Θε. Ροι.ει·ε!ιιιι·ιι;οι· (ιοιι-ι.πε·πιεεο. νιιιι·ιι!.

Βιιιιιιει·ει!ι Πι. 8ι:ι·ο!ιπι. Πει· 8ι. !ν!επιιπιι·-0ι·ποπ

Π!. Ο!εε εε - ποπ! ιι.!ιοι·οπ Αι·πι ποε !ιιεειοεπ Νι!ιο!ει-Κιπ

πει!ιοεοιιε!ε, πιω. 8ιειιιει·ε.ι!! Πι·. Η. Η ο ι· ε ο !ι ο 1 ιπ ο π π;

πο!! οποιοι! Αι·πι πεε Μει·ιεπ!ιοεριιπ!ε !ιιοι·εο!ιιει, Βιεει.ειιιι!ι

Πι·. ιν Κ πο ο!! Με ποπ! ιι!ιει·ειι Οι·πιιιετοι· πεε !ιιοειε·_οπ

!!!!ιειι!ιοι!!-!(ιππο!·!ιοειιιιε!ε, Βιο.ειει·ει!ι Πι. Τ!! Ηπεεο. Πει·

8ιεπιε!πι!ε-Οι·πεπ Π. ()!πεεε ποπι Πιι·οοιοι· πεε

Ο π ο ο ιι ι π 'εο!ιοπ Κιπποιεεγ!ε, διεει.ει·οι!ι Πι·. Η ο ι π ι· ι ο ιι

Τοπ ο ο; ποπ! ιιιιιο·οιοιι 0ι·πιππ.ιο!· ποε !ιιεειποπ !π!ιειι!ιοι!ι

Κιιιποι·!!οεριιπ!ε Πι·. Μ. Α !ιο!ιπεππ ιιππ ποιιι ειο!!ν. Κι·οιε

επι ιπ Ρ!εε!ωπ. Πι·. Ργο!!!επ.

- Απι 30. Πεοεπιιιοι· ν. .Τ. ιιο,ι.ιιπ,ε; πει· Ρι·οιοεεο!· πει· Ηἔ·

ι;ιοιιο πει· ιπι!ιιιιι·-πιοπιοιπιεο!ιοπ ι-!οι!πειπιο Πι·. Θ. 8 ο !ιι -

!οινο!ιι πεε 80-_ιε!ιι·ιε·ο .ι π!ιι!ο:πιιι εοιπει· ινιεεοπ

εοιιπιι!ιο!ι-ιποπιοιιιιεο!ιοπ Τι!πιιο!ιειι. Πει· .Ιπιιι!πι·, νιιο!οιιοι·

ιιπο!ι Αιιεο!νιι·ππο· ποε θπι·επε επ πει· πιοπιοε-ο!ιιι·πι·ι;ιεο!!επ
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Δεε.ε1ειιιιε εε1'εεε.τε 1ιεεε1εε1ιει1'εεει·ιε εεε1 Μ.ιιε Μι1ιιιιι·ει·ιε ννει.ι·,

1ιε1ε1ε-ιεεε εειε ειε-ιιι 'Ι'ειΜ Με. 11ο 1ιι·ο ε 1 ε νιε 'ε Με Ιιε1ιι·

εεε1ιι Με Ηγιειειιε εε Με· Αε·εε1εειιε.

- Με 80. 08ε:ε·111116Γ ν. .1. νο11ειιε1εεεε εἱε1ι 80 .1ει1ιι·ε εει·

ει· ει1ιε1ιεε Τ1ι1εειι.:1ιειε Με θιε1ιιι1Γεε ε1εεΟ1ιει·ιιι·εεεε

Με Ο1ιιιεεοιν1ιοεριιε1ε, Ι)ι·. Α 1. 'Ι' ι· οι ει ε ο ιι· 'ε. 'Γ. Με εειειε

ιιιεειιειιιιεε:1ιε Αεε1ιι1ε1ιιεε εει Μι· Κεεεεεε1ιειι Πεινει·ειεειε εεε

Μι· ειεε1ιοο-ε:1ιιιει·ε,·ιεε·1ιι-ε Αεεε1εειιε ετ1ιε1ιεε.

- Πει· εεεεει·οιεεεε1ιε1ιε Ρι·οε'εεεοι· Μι· Κιιιε1ε>ι1ιει11εεεε1ε

εε Μι· ειι1ιε1ιι-ιεεε1ιειειεε1ιεε Α1εεε1ειιιιε Πε. Ο ε ιι ει ο 1ιι ε ειε

πει οι·ε1 εεε11ε:1ι ε ε Ρι·οίεεεοι· ει·εειεεε ινοι·ειειι.

- Πει Οιε1ιεεεοι· Με 8ορ1ιιειι-Κιεε1ει·1ιοεριεε1ε 1ε 11οε1ιεε,

1)ι·.117.'Ι' 1ιοειιιε, ιεε ειπε ε.1εει·εε Αι·2ε ειιεεε>ε Ηοερι

ειι1ε ει·ιιεειιε ννοι·ειεε, εε ννε1ε1ιειε ει· 1ιει·ειεε ιι1ιει· 60 .1ε1ιι·ε

Με Αιεε ι1ιιιε18· 8εινεεεε ιεε.

- 11ιε Β ει ι; ο ι ε 1ε ι - Ρι·1ιει ι ε εει εεεεοιιιιεο1ιε Αι1ιειεεε,

νι·ε1ε1ιε :Με 4 .1ε1ιι·ε εει Μι· ιει1ιεει·-ειεε1ιοιιιιεε1ιεε Αε:εε1ειειε

εει· νειι1ιει1ιιεε εε1ιιε,ε.ιε, ιιι ε·1ιεειιιε1 ιιιι Βεει·ει,ε·ε νοιι 9000

11.61. Μπι Ρι·ιι·εεε1οεεεεεε Μι· Μοε1εεεει· Πεινει·ειεει.ε 1)ι·. Με1

ιιι 1εο να -11ει ε ινε ε1 ε ε 1ι ο νι· εεεεεει·οε1ιε:ε ννοι·ε1εε.

9- Ζεει νιεεε1ιι·εεεο ι· εεε 8εεειε1ει·ε ιιιεεε 11 εε -

εεε ιε Β.ιε·ει. ειε νοιε 8εειε1εειιιε Μι· Ρι·οεεε:εοι· Μι· Αεεεε1ε

1)ι·. Αι· ε1ιει· 8ε:1ι ε1ιει· ε εεε1 :ειε ε1ιι·ιιιιι·εεεεε Αι·εε Μι·

Π. ε1ιεεερεεειεε:1ιεε Α1ιε1ιει1ιιες Με Κι·εε1ιεεεειιεεε 1)ι·. Ο ε -

εεεν 1(ιεεει·ιεε1εγκεννε1ι1εννοι·εεε. _

- Ζει· Βεεεεεεει; Με ε1ετε1ι Με Βιιε1εει·ιεε Ρι·οι'. Β εει -

ει ο ιν ε ει·1εε11ιςε.εε 11ε1ιι·εειι1ι1ε Με ε:1ιιι·ιιι·5·ιεε1ιεε 11οεριεε1

1ι1ιει1ε ειε Μι· ειι1ιεε.ι·-ιεεειειιιιεε:1ιεε Αεεε1ειιιιε- ιεε ειε 0ο ε

ε'ε τε εεεεεεε:1ιι·ιε1ιεε ινοι·Με. Βιε εει· Μ1ιειιινεε ν7ει1ι1 Με

]Νεε1ι1'ο1ςει·ε εεε ε11ε θοείει·εει Μι· ιε11ιιει·-ειεε1ιοιειεε1ιεε Λεει

ε1ειιιιε Με Ρι·ινειεε1οοεεεεε 11ι·. 11. 177ι·εε1εε ιειε Μι· Α1ι1ιε.1

ειπε· εει· νοι·1εεεεεεε εεε1 Μι· 11ειιιιιιε Με 1. ο1ιιι·ει·81εο1ιεε

Α1ιε1ιει1εεε Με 1ε1ιειεε1ιεε Πι1ιε1ι.ι·1ιοεριεει1ε 1ιεει·ιιιιε.

- νει·εεοι·1ιε ε: 11 Αει 25. 1)εεεει1ιει· ιε 1νεεε1ειι Με

ε1οι·ειε·ε ει·ειρι·ε1εειειι·εεε1ε Απε 11ι·. .1ε1εο1ι Α1ε π. 17ιεε ·

1ι οιινε1εν ιει Α1εει· νειε ειι1ιεεε 86 .1ε.1ιι·εε. Πει· Ηιεεεεε11ιε·

Μεε εεε.ιειεεε ειιε 1.1ν1ειεε1 εεε 1ιιιειε εειεε ιιιεει. Αιιε1ιι1ειεεει·

ειε Μι· 1)οι·ρεεει· Πεινειειιιιε ει1ιε1εειι, ειε ινε1ε1ιει· ει· νοε 1884

Με 1839 ειεε11ι·ιε. Νεε:1ι Α1ιεο1ι·ιιεεις Με Οιιι·εεε 1ιεεε ει· ειει1ι

1852 Με 1.εεε1ει·εε ιιι Μιιι 161εε:1ιεε Πιι_ιεε (1.ιι·1ιιεε1) ειεειει·,

@ο ω- Μωβ Με Αι·2ε Μι 11ειειεεε1οει1εεεε ειιεςιι·εε. Με ει· ι. .1.

1869 "Με ννωεθε ιι1ιει·ειεε1ε1εε. 1)ει· Υει·εεοι·1ιειιε ει·ε'εεεεε

..Με Βιιμοισμο11 ιιι εειιιει· 1.εεε1ρι·εειε ειιιειε ιιι·οεεεε Βε1ιε1ιε1ιειε

εε18 Αι·κε Με ειε Μεεεε1ι. 51) 1ε .1ε1εει. ε1ει· Τει1ε.εε1ιε Απε

.Το1ιεεε Βιι.εε εε1ιοιν, ινε161ιει· εει Μι· ι1ιει εε1ι6ι1ε·εε

'1'1ιεεειεεο1ιιιιεεΐει.ει·ι1ι ειε 1ζι·εε1εεε1ιιιιιε ειιιει·1ιιε1ε. 1ιι ιινε1ε1ιειιι

ει· ιε1ι1ι·ειε:1ιε ι-;ι·6εεει·ε θρεεεειοεειι ειιεΠι1ιι·εε, ειε 11ιει Με

Εεε' ειεεε ε·εεε:1ιιε1εεεε 01ιιι·ιιι·ιεεει εεε·1ι ιε νι·ειεεεεε Κι·ειεεε

νει·εε·1ιεε'εειι. Με ει·2ε1ιε1ιε '1'1ιεεει€1εειε Με ει· εειε 1886 εεε

Β·ειι1ιι. 81 Ιε θι·ειιεινε1ει Μι· ι'ι·1ι1ιειε Ρι·ωε>εεοι· Με 6νειι1εο

1οι.ειε εε εει· Μπι εει Πεινειειεεεε Οι. Ηειιο Ρει·ιιιεε,

ινε·1ε·1ιι-ι· εειε εννει ει1ιτεε ιιε Βε1ιεεεεεειε 1ε1ιεε. ιει 78. Βε

1ιειεε_ιε1ιι·ε. Πεει 1.ε1ιι· ει·εοεε1 Μι· θιειτ'εινε1ε1ει· Πεινει·ειεεε

Με ει· 40 .Τε1ιι·ε Με ι·ειιιιει·ιιιε εεεειι6ι·ε. νοε εειεειι Νεε

ι·ιιι·ιεε1ιεε Αι·1ιειεειι ιινο11εε ει: 1ιιει· εει· εειιιε 8ε1ιιιι“ε «Πε1ιει·

Με 8ε1ιειεεο·1 Νεεε·ε1ιοι·ειιει· εεε Μεεειι Βε1ιειιε11εεε: ιειε

Β1ε1εεειειιει» ει·ιινε.1ιεεε. 41 1ε θει1εεεεει Μι· θειιει·ειειιι·εεεοι·

Με 111εε1ιε:ιεε1ννεεεεε νοε Βι·ιειεε:1ι-1εε1ιεε, 1)ι·. 11. Η ειι·νεν.

- Ζιιει εειεεει·οι·ε1.1)ι·οεεεεοι· εει· Ο1ιιι·ειειε

επι ε1ει· Πεινει·ει εεε 1Βι·1ειεςεε ιεε Με 6ιε1ιει·ιειε

Ρι·ινεεειοοειιε Πι·. 11 ειε ν. Κι· ν ε· ει, ει εεει· Αεειεεειιε ε.ιι Με·

ε1ιιι·ιιι·ις. Ιζ1ιει1ε Με νει·εε. Ρι·οι'εεεοι·ε ν. Ηει ει1εε, ει·ιιεεεε

ινοιε1εε.

- 1ιι Βει·1ιε ιεε εει ε1ε:1ι1εεεε Με .1ε1ιι·εε. Με Με Μι· «ΑΙΜ.

εε. Ο.-Ζιε.» εεεεε·1ιειεε. Με Ρι·οιεεεοι·ειιε1 ειεει· Αιιεκ1ι1 εει·

νοιιεἔειιὰει· Αει·εεε νει·1ιε1ιεε ννοι·Με, νεο Μιιεε ειε Με1ιι·

2ε1ι1 ει· Πιιινει·ειεειε ειε1ιε εει.τε1ι6ι·ειι. Εε ειιιε1: 1) Πι. Τε εο

ε1 οι· 8οιε ε: πι ει· ΜΗ, ρι·ε1ειιεε:1ιει· .Με ιε Βει·1ιε, Μι· ειε:1ι

οεεε νει·ε1ιεεεεε εει ε1ιε 'Ι'ιι1ιει·ι:ε1οεεεει·εςε ε1ιιι·ε1ι εειεε

ε1ιιιεεεε ιι1ιει· Με Βε1ιεπιρεεεε Με 1.ειιεεεεε·1ιννιεε1ειιε:1ιε ιιι

Εεεεειι1ιει1ειεεεε·ιι, εονειε ειιιε1ι ε1ει·ε:1ι εε·ιε ιι·ε4Πιε1ιεε «Ηειιιι1

1ιεε1ι Με θεινει·εε1ει·ε.ε1ε1ιειιεε ει ινοι·1ιεε Με. 21 1)ι·. θεο τις·

Τε! ε ν ε ι· , ε1ιειιιιι11ε ρι·ε1ει1εε:1ιει· Απε ιε Βει1ιε, 1ιε1εεεεεειιιι·ο1ι

εειιιε ε1ιε.11ιει·ε.ε'ειςε 1·"6ι·ειει·ειιε· Με 8ειιιειιιεει·- ειιε1 Ηεεεεεε

ινεεεεε ιιι Πειιεεε:1ι1ε.ιιε1 εεε Μιτει·ιιιιε1ει·ε1ειΒει1ιεεει· ΗεεειιΠεε

εεεε11εε·1ιιι€ε ε1ει·ειι Πιτεοεοι· ει· ιει. Ετ ειε1ιε ειεεε1ι ιειε 11ι·.

.Τ ε.ειο1ι εο1ιιι εεε! Βι·. 1ιιε1ιε Με <‹Ηειιε11ιιιε1: Μι· Κι·ειι1ε

1εεενετεε›ι·ιςειιε εεε Κι·ειι1εεερΠεεε-» 1ιειε.ιιε εεε ιεε 8ε:1ιιιϊε

11ι1ιι·ει· Με Οοειιεεε πει· Βιιιιιιιιε11'οι·εο1ιιιιιε; ιι1ιει· Με Κι·ε1ιε. 31

11ι·. .1ε1ιεε Βε1ιινε11ιε, Μιιιεε1ειοεειιι· εει· «Πειιεεε1ιεε

ειεε1. Ν'Υοε1ιειιεε1ιιιιτ», ννε1ε:1ιει· Με 11ι·. θ. Θ ε ε ε ιιι ειε ιι 'ε

'1'οε1ε ἔειιιειεεειιι Με Επι. Α. Βιι1ειι1ιιιι·ις· ειε €ειιεεεεε

ζε1εεεε; 1ειιεε εεε1 εεο1ι Με ε1ιε1ιει·ειεει.ιε1ιει νοε ινιεεειιεε1ιείε

1ιε1ιειι Βιιιειιιε1ννει·1εεε ειε:1ι νειε1ιειιε εειιιιιι1ιε Με.

- θεεεε Με 1ιε1εε.εεεειι Ρι·οεεεεοι· Μι· Ρ1ινειο1οι.ειε ειε Μι·

17ιεεει· Πεινει·ειιεε Πι. 8 ι ε εε ιι ιι ει Π ιι ιι ε ι· ε'ειιε1ειι ιιι 1εεεεει·

Ζω ιιιεε1ει1ιο1ε 1)ειεοεεει·ειειοεε ιι εει· Μεε1ιε:ιιι

εε ε ε ι ι· ε ε ε1 ε ε ει:ιεε. ιιιει1 Με Βιιιε1εεεειι Ρι·οι. 19 ιι ιι ει·

εει· Με Πι1ιε1ιει· Με εεεεε ι·ι€οιοεεε Ρι·ιιι'εεεεοι·ειεεεε 1ιε1εεε.

-- Πιο Μοε1ιειεει· θεειειενει·ινε1εεειι· Με Μπι εεεεεινει·ε1ε·

ιε Ποε1εειιι εεεςεεε1εε 0οεεει·εεε ι·εεειεε1ιει·Αειειε

2ειε Αεειεε1εεε εε Ριι·οε·ονν ειεε δι11ιειει1ειει

Βεει· εεε νοε 5000 1361. 1ιεινι1ιιι.τε. ειιε1 πινει· 4000 861. εει·

Ηει·ειεει.=ειι1ιε Μι· νει·1ιειεε11εεεεε Με θοιιει·εεεεε εεε 10.0 Β1ι1.

εει· Αεεεε1ιειε Με θ1ιειε.

- 1ιι Με 1εεεεεε '1'ειι·εε Με ΠεεειεΙιει·-Μοεειε τε.ε·ιε ιε

Ποε1εειιι Μι· Π. 0οεει·εεε εει· ι·εεειεε1ιειι Ο1ιιιιιι·

ε.: εει. εε Μπι ειε1ι ε_εεεε 200 Αει·εεε εεε ε11ειι θεεεεε1εεε1εε

Βειεεε ειεεεειιεε1εε 1ιεεεεε. Νεο1ι Ει·61ϊειιειι· Με Οοιιει·εεεεε

ειιιτε:1ι Με Ρι·ειεεε Με 0ι·εεειειιιιοεεεοιειεεε Ρεοΐ. 1)ι·. Βο

1ιι·ο ιν (Μοε1εεε1 ννεεε1ε :ειε Ρει1ειειεεεεε Με Οοεεει·εεεεε Με·

Ρι·ο1'εεεοι·ε1ει·Κεεεεεε:1ιεε Πεινει·ειεεε Πι·. 117. Ε. ε ε ιι ιιι ο ιν ε 1ει

εει 2ιιιιιν166ρΓε1.8106111811 1)ι·. Β. Κ οε1ο ιν ε 1ε ι. Αι·εε ειε Μει

Κι·ειι1εειι1ιεεεε Μι· θι·είεε Βο1ιι·ιεε1ει ιε 8ει_ιε1ε. (Θεων.

Κιειι·). ιιεινε1ι1ε.

- Αιιι 90 Πεεεεε1ιει· 1'εεε1 1ιιει· Με «πιω Ρ1εεει·νει·

εειειιιι1ιιεε· εεε Μ.ιειε Μι· 8ε:1ι1εεε εεε ΧΙ. (Εεε

ε·ι·εεεεε ι·ιιεειεο1ιει· Νεεει·ίοι·εο1ιει· ιιιιε1 Αει·εεε

εεεεε. Ζειιιι εεε1ιεεειι νει·εεειιιι1 εει:ςεοι·ε ννιιι·Μ

0ε1εεε ε ε;εννιι.1ι1ε, ινε Μι· 1411. Οοιιει·εεε ιε Μι· ει·εεειι Βερ

εεει1ιει·ννοε1ιε Με .1ε.1ιι·εε 1904 εεε·ειι Με. - 1ε ε1ιεεει·

8ε:1ι1εεεειε.ειιιιις ιι1ιει·1ιεεε1ιεε Με. 11ι·. Ροεεει· εεε Βει·1ιε

Με ι·εεειεε:1ιεε Αει·2εεε εεε! Νεειιι·ι”οι·εε:1ιειε Με Πεε1ε Ρι·οι'.

1)ι·. Β ε ει Με 1ι ν ιι· σε ο ιν 'ε ειε 11ιι·ε '1'1ιει1ιιιι1ιιεε εε Μι·

196161' εειιιεε 80. Θε1ιιιι·εεεεε;εε. νοε ει." Με ειε·1ι Με. Ρο ε ·

εει· εεε1ι Μειε1εειε ιιεε·ε1ιεε εει ε.εε:1ι «σε Μπι Οοιιε;ι·εεε ι·ιιε

ειεε1ιει· 01ιιιει·ι;εε εεε Μει 0οειιι·εεε ι·εεειεε1ιει· Αει·ειε :εει

Αεειεε1εεε εε Ριι·οΒ·ο ιν Με θι·εεε εεε 1)ει.ε1ε Ρι·οι”. Υ ιι·

ε ιι ο ιν 'ε εει·εϋιι1ιε1ι ιιι ιι1ιει·ειιεεε1ιι.

- 1)ει· 14. ιεεει·εεειοεε1ε ιεεε1ιε:ιειε εεε 0οε

ειι·εεε ινιι·ε1 ιτε Αρι·111903ιε Πεε1ι·ιει ιιιιτει· Μει Ρι·ει

εεεεοι·εε Μι· Κ6ειεςιε-Βεεεεειε εεε Με Κ6ειΒε νοε 8ρεειεε

ε.1η;ε1ιε1εειι ννετεειι.

-- Ρεεειιεε1ιι·ιο1ιεεε. 1ιι 8ιεγι·εει. ιεε εε Εεεε Με

Πεεειεεει·ειοι·ιεεε ειε ιι ε ιι ει· Ρ εε ειναι εοεεεεειι·ε ινοι·ε1ε·ε.

1ιι Αειιιγ ρεεε ειε εειε Μπι 7. 11εε·ειιι1ιει· 1εειε ιιειιει· Ρωτ

ΐε11 Με Αε2ειρε εε1ειεεει. 1ιι 1ιι ε1ιειι 1ιειι·εε1ιε ειε Ρεεε εεε

εεεεεε:1ιινεε1ιε ειτε εεε ει·ο1›ειε ειε·1ι εοει1ι ιειιιιει· ιιεεε θε1ιιεεε.

- Ιε Βιι ε ε 1 εεε ειεει, εεε νοι·εε1ι1ε8· Μι· Α11ει1ι6ε1ιεε ειε

εεεεεεεεε 0οιιιειιεειοε εει· 17ει·1ιιιειιειε; Μι· Ρεεε, ειε εει· ειε

Ρι1εει·ιε1ιι·εεε Μι· Με1ιειιεεε·1ε.εει· εεε:1ι Ηεε1_ιε.ε ει·1ιιεεεεεε εεει

ροι·6.ι·εε Βεεειιειιιιιιι εε εεε:1ι εει Με .1ε.1ιι· 1902 ινειεει· ιε

Κι·ειι'ε ιιε1ε.εεεε ινοι· εε. ΒΕ.

- Πιο 61εεειειεεεε1ι1 εει· Κι·εε1εεειε εεε εινι1

1ιοεριεει1ει·ε Θε. Ρεεει·ε1ιιιι·ς·ε 1ιεει·ειι· εει 92.1)εε:.

ει. .1. 8569 ι198 εεε. ιι1ειε ει. νοι·νν.1.ε1ει·εεεει· 676 'Ινε1ιιιε -

(30 ινειι.1, 794 Βνιι1ιι1ιε-(91 νι·εε.1, 821 8ε:1ιει·1εεε - ε58 ιιιε1ιι·).

115 1)ιρ1ιε1ιει·ιε - (1 ειεΙιι·), 52 11εεει·ε - (16 εεε.) εεε 15

Ροε1εεε1ει·εε1ιε - (5 ινεε. ιι1ειε Με 17οι·ιν.).

1ι1οι·εε1ιεεεεε-Βε11εειε 8ε. Ρεεει·ε1ιιιι·εε.

Ρετ ειε ι17οε1ιε νοει 16. ειε ειπε 22. 13εεειειιει· 1901.

Ζε.1ι1 εει· 8εει·1ιεΓε11ε:

1) εε.ε1ι θεεε1ι1εε1ιε εεε Α1εει·:

εεεε·εεεεεεε·εε
ΙΦΒΖ°°°=ιἔεεΞεεεεεεεεΞ

Μενεντεεεεειιειιεεε
0””"Φ:ΞΒ1ΞΠΕΕ:ΞΟ

418 818 781186691382615 18 67 67 46 5446 89 161

91 ειιει1ι Με '1'οε1εεει·εε.ε:1ιεε:

1'νιιζ1(ι. ειιεεε1ι. 1, 'Ι' ε. Μιά. 19. Ρ`ε1ιι·ιε ι·εε:ει·ι·εεε Ο, '1'γρ1ιεε

ο1ιεε εειειιειιεε;ε1ει· οι·ιε 0, Ροε1εεε 0. Μεεει·ε 18, 8ε:1ιει.ι·Ιεε:1ι 28.

Ι)ιρ1ιε1ιει·ιε 84, 0ι·οερ 4, Κειιε1ι1ιεεεεε 8. 0ι·οιιρ6εε 11εεε·εε

εεεειιιιε1ειιιξ 96. Βι·γειρε1ειε 9, Ηι·ιρρε 8, 01ιο1ει·ε εειεειειε

Ο, Βιι1ιτ 1. Πιι1Μιειεε:1ιε Μεειει;·ιειε 0. Αεεεει·_ θε1εε1ει·1ιεε·

ιεε.ειειιιιιε 0, Ρει·οειειε εριειειειοε Ο. Βοει1ει·εε1ε1ιειε 0, Αεε1ιι·ειε Ο,

1·1γε1ι·ορ1ιο1ιιε 0. Ρεει·ρει·ε11ιε1ιει· 1, Ργιιειιε εεε18ερειεε.ειειε 9,

Τιι1ιει·ειι1οεε εει· 1ιεεε·εε 115, '11ε1ιει·ειιι1οεε εεε1ει·ει 0ι·ει·εεε 17,

Α11εο1ιο1ιειιιιιε εεε 11ε1ιι·ιειιι ει·ειιιεεε 3. 11ε1ιεεεεε1ινν1ι.ο1ιε εεε!

Αει·οιι1ιιε ιεε'ιι.εεειιι 44, 111ει·ε.ειεεε εεει1ιε26, Κι·ε.ε1ι1ιειεεε Με

νει·ε1εεεεε·εοι·ι.ιεεε 68, Ί'οε1ει:ειιοι·εεε 26.

 

σ 1ι1ειο1ιεεε 8ιεειιιιε εεε νει·ειιιε 8ε. Ρεεει·ε

1ιιιι·Βει· Δει·εεε: Βιεεεεε.8· εεε 8. .Τεειιει· 1902.

+ Νε.ει1ιεεε 8ιειιιιεε ε1εε13ειιεεε:1ιειι ε.ι·πε1ιο1ιειι

Τει·ειεε: Μοιιεε.ε Με 14. .1ε.εεει· 1902



θ

πια από Νοι·ι·απποΙινι·ιι.οπο,

Ια ΜοεΙαια:

Α. .ΤοακοννεΙιγ,

ΙνιααΙει Μοτοεοιν.

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ

  

ΙνατινειιΙΙα, Ηειιιε α" θεααΙΙαα!ιαΠ

ι
Ναι· από ια όει· ι·αεειεαΙιεπ Οτιειι·ια!-Ρειοκαπ8.

οοοοοοοοοοοο θοοοοοοοοοοοοο

ΣΑΝΙΣΤΟΠΕΠ. π

κι·έΙΙΙιααπαε- από ΙΙιιατιεοΙιαιιαειιιιΙΜ, ιιιιιπειιτιιοΙι πα απ: Ναι και.

Με ό ι 51 τ. ο τι π κ: Ιι ο ε Ν Η π ι· α ι· Η π ιι ι· π ι πει Ι.αιιααιιαταπΜιοΙΙαιι, Καπνο

Ιιει Ι·'ι·παπιιΙεΠόαιι, ΒΙαιαΙιααοΜ από ΒΙαπαι·πιαΙΙι,

Ικα ΙΙΙιι.Βοπ- από Βιιι·ιπΙοιόαα, Με Βι·παιιι·απαπεΙϋι·απποιι όο ι· Κια όοι·.

ια όειι· ΒοποπναΙαποσιια πασα ετε‹:ΙιϋιιΙ'επόειι ΚταπΙΙΙιαιτεια,

πι· ΐοτπιαΙιταπε-όοι· ΙΙἰΙοΙι ΜΙ εΙΙΙΙαιιιΙοπ Ι·'ι·ααοπ.

τ απιππι (ιιιαιι(ιιιιΙιιοι
νοπ όεπ ιπεόἰοἱαἰεοαοπ Ααι.οι·ιτ.ατοπ αΙιετ Μ.πόοτ:

(1Ιοιιοιιιιτϋ.ιπο ν. Βιιτςιαιιππ. ΕαΙιιαΙιαι·ς,

ιπεόιοιπιεοΙιεα Μπακ όεε ΗοίιαιΙΙιει ν. 8οΙιτ(Μ.οι·, ό” Κιιιόει·ΙΙΙιαιΙΙ Με

ΡτοΓεεεοι·ε Ι·'ι·αΙινιαιΙό, Ια αει· 11.-Β. Μιαόεε-Ιτι·επαππιπΙι ννιωι οπο. ατο.

ΙΙοι·ΒεειεΙΙΙ όατοΙι Με Πωσ. Βιιαοι· & θα., Βοιαιπ. 8. Ο. 16.

Ζα Ιιιι.Ιιειιι Ια ειΠοπ ΑποΙΙιαΙΙαπ από ΙΙι·οαπαι·ιοπ.

-- νετττεΙυτ (τα Πα5ε.Ιειπό -

δ·

©

“Σ
ια όεα ΚΙἱαΠΙεπ όσα

ΤοΙιοΙό ια Βω·ιιπ. ια όετ όι·Μεα

Ια Μ. Ρετει·εΙιατε:

Ε. ΟταΙιε Νεοπίο18οτ,

ΙΥπεε. Οαττ., ΣνοΙσποινιιΙσ Ρετ.

Ηιιαε Ντ. 5.

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΏ

οοοοοοος;οροο θοοοοοοροο99_απ

ΒιπαπΙιπιιΙαπ ΚοοιιαπΙΖαιιοΙΙοπ. Πιιαααι·ιι·ιεΙαιοΙι Ια Πει!

ΙΙι·π Η α. 8τοπ'ινεπιιπεΙαι·πιιΜπακ. α. ΟιτοιιΙπιιοπεει6ι·ιιπἔ.

ΠιιΙιοτιιΙΙ πα ΙιιιΙιοιι. Βι·οεοΙιἰιι·επ από ΑππΙιεειι -ι:ι·α.ιιε

από Ι'τει.αΙιο όαι·οΙι όΙα ΊΤοι·ιααΙΙ:αιιε όσα· από. Πιαοι·ιιΙ

ΜΙΝΙ' Κἰεαἰαεοπ από πωπω Ρι·ιεόι1οΙι Ε·Ιειιειαε. Επι· Ειπ1°Θα

  

Βιοπὶπ

Ετιαι.ια απ· Οοόειπ από ΜοηιΜιι.

Ιιοεοαόειια Ικα ΕταταπΒιιαμπ ό”

Βεειριι·α.ιΙοααοι·μι.πο.

Βατἔὶα

πϋι:Ιιατρι·οοεατιΒο εΞΙΙιαι·ειινοιεε

νιπΙιΙπόιια;;. αιιεΒε2ειαΙιαει απ

όιο Ηοιιαι·ι·ιιοα-. Ψαπό- από

Αιι€επτΙιοι·πρια.

ᾶοόιριπ

Ιιανι·εΙΙιι·τει· Επαπικ απ· .]οό!;αΙιιιιιι.

Βρεοιποαια πει τοι·τιπι·ατ Ευα: α.

ννϋ.Ιιτι; αει Αετιιιαα, ΒιιιρΙιγποιιι α.

ΒΙΙτοΓαΙοεε.

θΠθΟΟθΟ©θθΩΌθ©θΘ©ΟθΟθθΏθΘ>©θ

ΔΗ°2ω Ιιεαοιιόει·ε Βεπιιααπειιιπαιιπποπ. Ρι·οΙιεα ΙΙοειτααΐι·οι. _ (85) 22-ΙΒ.

 

$ΙγΡΙ1οιπ

Ιιενιια.Ιιι·Ιοα Η πια οεπιτιοαπι νοι·2ιιπΙ.

παω ια όει· ιηαπο!ιοΙοα. από

πα1ιππτ:ΙΙιαΙιεα Ρτιικιε.

Ταπαοἰοιπ

παιιιζειαιοΙιπετσε Αόειι·ιαπειιε· από

Αιιιιόιπι·τποιοααι.

Βτοπιπιπ

πειιεε 8εόατιναιπ. ιπειΙιεεοαόει·ο πε

πςαπ ιιοι·νϋεο Ζιιειιειιιόε από Βια

Ιερεια :ιι εαιρΙαΙιΙοπ.

.ΒιΡπΙπο:ιοποιΙεοταω

ιιιιιαιΙΙΙ:Ιι ι;ιηπα(Ι, 5ΟΟ-ίαοΙι ιιαό ΙΟΟΟ-ίειοΙι ποτιιιπΙ_

Βια τειοΙιΙιαΙτιΒο Ι.ιτετιι.τατ (Μια από Ιτει.πΙΙο.

  

 

από Με 8Ι.οόννοοΙιποΙ·

ει.ϋι·απε;οα.

Βειι:|8ειΙιει:ΙιΙΙι·ΐΒοπιθ`ποιαεΙιπαπποπ.

Ροϊοι·εΙιιιιιατ δω" δι 8ι:ΙιιιιιόΙ. Σ

(19) 2-1. .

ΜΙΙ::οεποπο πω. από
πα ΡιιΙιι·ιπ τοιειιιι οιιιαπεΙιΙΙ. ΜΜΜ: (ΜΜ

Ιιοι·αι, 8ι. οι.οτιιΙιιιι·ι;, ΝοεατοσεοπαΙΙιήσ

.Τα Η. (Ι8ι 1-1.

  

 Μπα-π

Ι

πα ι·ει·ΙΙ. Θα·ιιαόπϋοΙΙ .

Μια απ! πια.

αποΙιετ. Νιι.Ιιε νοπ Εἱ- ;.

παιιΙιαΙιααΙ. Τι·ιιαινιπμ. νοπ νΙΙΙαπ αια- °

ι Β·αΙιειι. ΣΥαιιόει·νοιια ΑιιααιοΙιτ. πιιί”ε

Ι πι." από Μα .Νασαι ΠπαιιΙ.ιεΙΙαιτε

νοι·αιΜεΙαπε; πια. όιεπι Βιςοιιιααια..

ινεΙαΙιει· ΜιειΙπαΙιιαοα ΙΙΒαπτε. Ναιιει·ιεει

ι πει Ηετι·π πωπω, νιιαι ΖοαΜι, Ανο

αιιο ΒεΙενιιε. Μπα, Γι·απιιι·οιι·α. -

(145) 3-8.

 

._:·Απ·

 

·+ιι+θθ·Ο +0©0θ

Μοπατ·οαΧ.

ΚΙἰαιαΙ. Καπο” από 'Ι'τααΙιοα-Κατ πια

Ποιιίοι·-Βιιο. Ηειιιι_ο π: ΗετΙιει, ιιτιπω,

παιιι_μιιι- ι_ΑαειιααΙιιε Μπι). Ει·ΙιοΙααμ

Ιιεόαι·ΓΙι;;α πιιόειι Ζἰπιιπειι· από ΓτειιιατΠ.

ΑαίιιαΙιιαε ια σ” Ρι·ινειι:-Ροπειοπ Ποια·

ιιαΙιαΙιππιια, ΜααιτειιΧ. πω. ΟοΙοιαΙιιιι

(ΒαΙιπ|ιοΕ-Τεττιται). αθιοπιιιΖω τιι!ια;ο

“από Ζιιπιπει· παπα όεαι Βαόιεπ. ΒειΙοοιιε,

(Παππ- Βοιοιιαατιιαα. ΒΙΙόει·. - ΑιιααιοΙιι

ν πι" όεα $εο από Με Βει·ι;ιο. 5 Μια. ω...

Β2ΔΙΙΙΙΙΙΟΙ.· ΤθΙ'Ι'ΙΙΒί από νη;" και·ΜΜ([

ιιιππεΙιεπ νοπ οιποαι θιιτιοα, α" πι Έση·

πικαπ πα απ: Βεε ι·ειαΙιτ. ΒαΙιιιιΓΙΙ. Ααα

; Ικαιιϊιο ινοι·όεπ ετΙ.!ιειΙΙ. ΥοτΙιει·ιειι Απ·

πια!όαπα· ει·ιιαιιααΙιτ. (ΠΕΠ Ι8-(5.

·Ό·#Ό· θ Διάθ

ναιπΙας νοπ ΛαςαπΙ ΙΙιταο|ιαπΙό ια Β€ι!ιὲ

ΒοεΙιεπ ειαι:Ιιιιιιιοιι:

Βοιιπ·ειΒο πω·

Βιιι€ΙΙιιιιιιια ιιιι ΚιαΙιοιαΙ(ιιι·

ιπιτ Ιιαεοπαετοι· Βει·αοΙαιιοΙιια:ιια,ι:

αει· Ρεττεαι:Ιιτ

ποιοΙι επιιιειιιααπι αιιι Ρι·.-Ποοεατ. Πι·. ΙΜΙ

παι·ι από Ι)ι·. Κιιει·ΙιοΙ νοι·μχαποιαιαειιοπ

Πατοι·ειιαΙιαπιςεπ

νοπ θεΙι. Μεό.-Βαι.Ιι ΡτοΓ. Πι·. Π. ΚαΙιιιπι·.

Ι9ΟΙ. ΜΗ] ΑΙ)ΙιιΙόιιιη:; ιιιι 'ΗΜ. 2 Ματια

 

 

 

Ι(Β·ΙΣιἔῷ›π Αιιπαε( ΗΙι·επόινιαιΙό Βοι·Ιια.

1902 οι·επποιαι. ό” 12. όι.ι.Ιιτ,αππα:

ΠγαιιιιιειιΙιιι ΒιιιιιΙειιΙιειιι.
Ηει·πιιιιπεςειιαιι

νοπ

Πι·. Ο. Ρι·ποπιεσΙ. Ρι·οΙ'. ό" Ηγ,<;·ιεαε ια

ΗειΙΙε·. Πι·. Μ. ΚιιΙιιιτιι·. Ριο('. ό Ηγα·ιοπιε

ια ΒετΙια. Πι·. Γ. ΗαπΙΙιοι·. Ρι·α('. ια Βει·Πιι.

ΜοιιατΙιοιι "νει Νιιπιπιοι·π.

Αποππεπιεαιερι·εια ΙιαΙΙι_ιαΙιτΙιοΙι Ι4 Μαιας.

 

Δότειπποπ νοπ Κι·:ι.αΒοπρόαειιιιααοα:

Παπ 0ιιιααι·άπε Μιοπε1εοπ, Γαταραπ

ακα:: "ααα π. 30. κα. Π.

Βοαιινεεωι· Οοαιιι:. 8οΙιιιιιότ, Ποτε

ΙΙα·ι·α·Βοαοκα.π γαι. ιι. Θ, απ. 20.

πό. Μ.

Δ Ρταιι θι'11αεπ, Ν. Ο.. Π Ι.ιιιιο, Ηιιιιε Με 16.

(Μ. ΙΟ.

ΜαΠε ΨΙΙ.1ΙΠετ. απ. ()οαπαοιια απ!). ιι Ηπα

·ι·ιιιιαΠιιοποποπ απ. α. ό. κα. Π.

?πια Ματια Καπακι. Οι. 8ΙπΙΙΙιοΓει.ι.

Ηαιια ό. ΡιαπιππΙιειι ΜΜΜ θ-8, Ο. Π).

Α1εκαπόι·α ΧααατΙαοιια. Ηακοπποαοκεια

γα. π. (51, κα. 82.

Γιαπ Ε. Δ. Βοεοε1αννεικαῇε.. Ετ(εΙεΠ

ΡεταιιΙοα Η 1θ. Ωιι. θ.

 



-ιιιιιιιοειοπ ιιιριιιοι·

 

° ννΑεεειιιιιιιι.ΑΝειΑι.π

ΕΕ·.ΑΠΣΙ- οι Μ” ο <ιο<>π ‹οιθιοω›

Βοοιπποπ-οθεπΘπιθποι ι:ι.Επιιιιι:ι.ιιι3°ιιιι·5.°.ιι.π

ΤΠΒΒΒ()ΠΙ.ΟΒΒ ιιιιεἔοε‹ιιιιοεεειι.

ιιιιιοιι·. Ρι·οερ. ιιιιι·οιι Ι)ι·. Βιιιιιιιιιιιιι.

_‹ιο2› οο-ιο.
 

ι>ιοοιιιι7ι Βου”,

οιιιιιι, οοιιιιιιιιιιι πι. ιιιιιιιι Β. Α. ΜΔΠΑΒΒΕΠΠΑ.

ιιο;τι. ροιι:1ιιιιιοκι

Πριιψ. Β. Β. Ποιππιπιποοπιιοτο ιι ;ι-μιι Ο. Β. Β.ιπο.,πιπο.πο.ιι.ποιιο.

. .ι._ ο το

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Η Η Α :

ιι Ο·ι·ιι·πι.ιι ΠρΠΓΕΠΠΠΒΒΗΠ ιι ιιοροιιοιιιιιιιιι πιο ιιο·ιιιιι. ο·ι·ροοσιειι·πι ·ποοροπιιιιοοιποιι

ιι κιιιιιιιιιιοοκοιι ΜΘΠΠΠΠΠΗ, ο ·ι·ο.ιιιιιο οοιιιοο·ποοιιιιοιι ιι πιω-Ποπ Γ"ΓιθΕΙ::'7 οι. ριιογιικιιιιιι

ιι ·ι·πι6ιππιιιιιιιιι.

ε) ΟΤ8.ΤΕΕ ιιο ιιοπιροοιιιππι πιιιιιιιο6ιιιιιιο οποιο..

81 ΡθΦθΡΒΤΗο Β8ΓΡ8ΠΠΠΠΗΧΈι ιι ργοοκιικ·ι. ρο.6ο·ι·ιικ·ι. πιο ιιοιιιι·ι. θ'ΓΡ2ΙΟΠΠΠ'Β ιποιιιιπιιιιιιιι.

4) Ο·πιιε·ι·ιιπ ο ιικο·Βιιοιιιιικ·πι ι·πιειιιιιιιι·ιι ο6ιιποο·ι·ιι·ιι, ο ιιοιι·ι·οροκιιιι·ι. ιιιιοιιγ·ι·οπ ιι

πιοο6ιιπε ο οσε” οο6ιιι·πιιικ·ιι, κειοπιιοιιιιιιιοιι ιιριιιιοιι.

οι Ιιιιοι.ππο. Π8'Β ι·.ιιιιιιιι·ιιιιιιιιιιιι. ιιιιιιιιιιιιο-ειπροιιοιιοκιικι. κγ.ιιι.·ιγρειιιικι ππειι·προιι·πι ο

οοο·ποιιιιιπι ιιιοπιιιιιιιιοιιιικ·ι πι ΒΡ8.πθ6ΒΗΧ'Β ιιοιιροοοιι·ι. πι. ιιιιοο·ι·ροπικιιιι·πι ποογιιορο·πιιιι.ιι·ιι.

Η) Ροιιοιπιιιιι ιι 6ιι6ιιιοπρειψιπι ργοοκιιιι·ι. ιι ΠΠο0ΤΡΒΒΒΗΧΈ ιιιιιιι·πι ιιο ιιιιοιιιιπιπιιιιιι

ιι ι·ιπι·ιοιι·ιι.

Τ) Κορροοιιοιιιιοιιιιιιι. ιιιιοιιιιιι ιιι. ροιιιικιιιιο, πιο.οιιιοπιιιιπο.ιι ιιοιιροοοιιιι ιιριιιιοοιιο.πο ω”.

οι Μοιικιπι ιιιιιιιισπιιι. ιιοιιοο·πιι, ωιγκιι ιι. π. ιι., κιιοιιιοιιιιοοιι ιιρειιιο6πιιιιιι·πι πιοιιροοοι·ι·ιι.

Θ) ιι€ιιοιιοοιιιιοοιιιε ιι ιιοκροιιοτιι οι ιιορι·ρεπειιιιι ιιιιιιιοποιιπιικοιι .ιιπιπι·ι. πιο. πιοπιριιιιι·Ιι

πιο,ιιιιιιιιιιι.ι.

10) Οιιιιοοκι. 88Π["".[θ"ΠΗΧΈ ιιιιοεορ·πιιιιιιι οι. ργοοιιιιια. ιιοιιιιιιιιιιοιπιιιιι. Φιιιιιγ.ιιι.

τετοια.

Π) Οιιγιιιο6πιιιιι ιιιιοπιιιιιοιιιιι ιι ιιερειιιιιιι,οιιιιπ ιιριιιιοιι πιο ιιοειιιιοιιγ ιι πιο πρωι:

18.ιιοκοιπγ ιιιιιιοιπο·ιιιιιιι·ι..

12) πρωιιοιιιοιιιιι: Κροπιποο οοιιορικοιιιο ·ποιηπιπειι ιιπι·πορο.·ι·γριιι ω. ιιο·πεκπιιιο ιιοιιιι.ιιιι

ιι ιιιιοπιπιιιι.

Ημ‹›κ·ι. ιιι.ιποπο ιιιγριιο.ιει πι. π·ιιιι·πι. ωκοιιι·ιιιι.ιιιιιι.ιϋ.

Ποιιιιιιιοιιιιιι ιιιιιιο, οι, ιιοοπιιιιιιοιο ιι ιιοροοιιιιιιποιο, ιπι πο” 9 ργοιιοιι.

Ργκοιιιιοιι οι·.ει·πειι ιι πιιιοοιι·πι πι. ρωιπικιιιιο. ιι ·πιιιιιιιο ο·ι·,ι·ιι.ιιπ.ιιιιιιι ο·π·ι·ιιοιιιι πι ιιιιιιι·ιι.

ΠΡθΠΒιιΒΠκΠ88ΜΗΠ μια <<Ρ)·οι·κοι·ο Βριιιιιι», ιιρι›ι:ιι·ι··ιι ΠρΠ('ΗΠιιΤΒ οιιιιοιιιγ και, ροιιιικ

ΤΟΡθΒ'Β οπο πιοοιιι. Β. Β. Ποιιιιιιιοοιιιιοιιγ ιΟιιεοοιι, δ'ιιιιιιοροιι·πε·πι.ι ιιιιιι 11·ΡΥ Ο. 8. Βιι8ιπΠ·

οιιιιιιιοιιγ (Ο.-ιιο·περ6γρι··ιι, Πιιο.ιιοιιοκιι.ιι, Ν: Η.

Ιιοιιιιιιοκ:ι ιιριιιιιιιιιιο·ποιι οι. κιιιιιιιιιοπιι·ι. ιιιιι·οοιιιι·ιι ιι. ιι. Ριιιιιιοριι οι Ο.-Πο·περ

6γριι·Ιι (Ηειιοκιιι. 14) πι ·ι·ιικικο ιιο πο” ιιιιιιιιιιιιιικι. πιποι·οοιιιιοιι·ι..

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ8

Με8ι.Ροιοι·οιιιιι·οοι·8οιιιοι·ιιοι·-ιΙοι·οιιιο,

Κειεπι:ιτεοιπειειαιιο4,ννοιιΠ.12.

νιωθω:ιοίΒιιιριοιιιιιιιΒ·ειπιοιιΑι·ιτοπιοιιοποιιιοπιΜιτειιοπιοιιπιωνοι·οιιιο
ιιιιοπι·Κι·ο.πιικοιιριιοςοιιοπιιννοιιιιι€οιιθοἔοιιετοπιπιοπιο:ΒοιΙιιιιιιιιο,ννοεπιοι·

ιιιοτπ·ιιωεπι,'Ι'ι·ο,ςιιο.ιιποιι,ιπι-πωπω,ννιιππιιοιι,Βιιιιιοιιιοι,Ιι·ι·ιεο.ιοποπιω.

:ΜεΚι·ει.ιιιποπιιο.€οπΜ;τιιΒιιοιιν.10ΜεοΠιιι·(ιι.ιι8οιιιιιιι€οιιν.12Με2)εοϋιι'ιιοι.
Μενοι·ννιιιι.οπιιιιοπΠιοπιετο.8επιπιπιΓπ·οιποο;οπιο2-8οι”ιιο.ιποιοοι

ιιπιρι·οοιιοιι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΒΧ

ιιιι Ποιιιοοιιοπι ΑΙοκοιιιιοι·-Ποεμιτει.ι Μπι

Νοοιιινοιιι οι·τιιοιιτ πιο πι· Ζω ιιιο-ιιιιτ

πωω Ρποςοι· ιιιιιι Ριιο8οι·ιιιιιοιι πιο· ιιιο

 

 

ρι·ινο.το Κι·ιιιιιιποιιριιοΒο (ςο8·οπι Ζοιιιιιιιρ

νοπι ΕΟ Οορ.).
 

  

Σ.8ιιιιιονι·ειιι.

Ρειι·ειιιιιοιεϊπεειιιι·οεΕιεοτι:Μι8οι:ιιιιιιιοιιεττιΡιιοεριιοι·.

ΒιιιιιιρειοΒιιιι€ι

ιπΝ01.1.&θο.,Βιι€ιδέοιποιοπιαποΒιιοιιι.Έ
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ι ω
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ΜτΙιιπιιιιιιιιιω.ιιιιιιιιιιιι:ΜΜιιιΜπιτΜπιοιιιιιιιιιιιιιι.

ΜιιιιινιπιποιιτιοιιΡχι·οοοιιοπϋ.ρειι·πι.τ.οι·ειπιιιιοἔοειιιιπιοΠιιιπτιιιοιιιπιο.

Αιιιι·οιιιιιιιη;ιιι8Με200/ο·ιΒ'θι'Ρειειο.

ιιιιοι·ειιιιι·ιιιιιιΜιιειει·ιιιΠιοιιιιιοιι.

ΕΜΕΗΒΚ'8Ρ"ι
.περιπου

ειιιιι(καιάιοΟτοε.επιποέςιιοιιιι:ιιιεοπΚιιεειειικιειπιΟτι ΖιιΒε:2ιειπεπιοειοπειἰπο‹:τ.εποεπιειΡειιοτιιι.
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Γ)'ΓΪἰΓΙ›Ι'Ι'Α ΠΟ,Ζ[ΠΠΟΕΑ ΠΑ 190? Γ. '

ΒΜ"ΒΒΤθ ΗίΥΡΗΑΠΑ

Η'Ι'ΠΠΠΠΒ ΡΥΠΕΚΠΠ ΧΗΡΥΡΓΙΠ
@ποπ ΒΒικοΒΒτΒ Μ. 1902 τ. ΒΒτκΒΒιο ΒΒΒ τΒΒοΒιιΒ. κΒΒ)κΒΒΜΒ ιτε

ινιοΒΒο 8 ΒΒοτοΒι ΒΒΒ«ΒΒΒ.

ΡΥΟΟΚΙΠ

ῖττττττπτοτττ .ττ
ΡΕΞ[ΑΚΤΟΡ'.Β-ΜΒΠΑΤΒ.)ΙΒ

Η. Α. ΒοπΒΒΜΒΒοΒ·Β,

Προ‹ρεοοορ·ι. ΑΒΒποΒτριεοΒοί) Χττρχρτιυιεοτ‹οϊὶ ΗΒιιΒΒκΒ.

Ρ Β ,Π Α Η 'Ι' Ο Ρ Η:

Μ. Μ. ΡΒΒμΒοΒοΒΙΒ.

ΠροερεοΒορε ΓοοπΒ

Γ()~ )ΠΊΠ

Μ. Φ. ΒΒ6ΒΒ·ΙιοΒ·Β.

ΟτΒριπἰΒ ΒρΒΒ·ι.

Α. Δ. ΒοοροΒ·Β.

ΠροΦεοοο π. ΦΒκνπι.

·τΒ·τοΒοΒ ΒργρτΒΒο- ·τΒπτ.ΒοΒ ΝΒρι.·ρτΒΒο- Ο;ιοοοκοΒ ΓοροποΒ‹›Β

οπο!) ΜΒΒΒΒΒΒ Μ. Μο- σκοΠ ΙἰΒΒΒΒκΒ Μ. 6οΒτ.ΒΒπι.τ.

τικΒΒ. ΚΒΒΒΒΒ.

Κ. Μ. (7Βπ·ΒΒ:Βο. Κ. Π. 1'ορΒΒΒΒ1..

ΠρπΒΒ·τΒ-,ί[οπεΒ·τ·τ. ΟρμΒΒΒ·τορι ΑΒΒπε

ΝΒΒΒοροΒ·τε·τΒ Οτι. ΒΒΒεοκοΒ ΧΒρνρτΒ

ΒΒΒ,1ΒΒτρΒ. ΒοοΒοΗ Μπιουτ”.

Β. Δ. ΤΒ.ιο. Μοτο ΦοΒ·τ.-ΜΒΒτοπ- Γ. Φ. Ιιοτῖ,ι.τορι.

Π ΒΒοτυΙΙοποεπ Φωτ” ΙΪρττΒΒτΒ-ποποΒτ1.

ΒΒορΒ·ι·οροΒοΒ ΠροΦοοοορι ΧΒργρ- ΗΒπερΒ·τοροΒοΒ

ΒοοΒΒο·ΜοΒΒπΒΒ- τύΒ ΠΒΒορΒτ.φοΒΒτο ΒοοΒΒο·ΜοπΒιιΒΒ

οπο)! ΑΒΒΒετι)Β. ΥΒΒρδροΒ·τείι·Β πι. οκοΒ ΑΒΒΒΘΜἱΒ.

ΒΒΒ ·.

.)Β.ΥΡΠΑ.)Ι'Β ΡΙΒ,ΠΑ 'ΡΟΗ ΠΡΠ διΙΑΟΤΙΡΙ:

πω). Α. 'Γ. Β ο τ Β ο Β ο κ Β. τ ο (ΚρεποΒπνΒΒ), προτρ. Η. Α. Β Β τ ν ο Β Β (ΟποοοΒ). Β-ρΒ.

Μ. Η. ΒΒΒΒοοΒΒΒΒ (ΟποοοΒ). Βρο‹ρ. θ. Ε.. ΒορΒτΒγπτΒ ιΚτοΒ·ι.). .π·ρΒ Ρ. Β..

Β γ τ π Β (Ο.-Πο·τορ6γρτ·1.). Στριπ. Π. Π. Β ν κ π Β Β Β (Ο.-Πετερογρτ·Β), .τι-μι Κ. Α. Β Β π ι.

·τ ο ρ Β €θ.-Ποτορ6γριπ.). προερ. Μ. Α. ΒΒ ο Β π Β ο Β ο (ΒΒ π1ΒΒΒ), προτρ. Α. Α. Β Β ο Β ο Β

ο κ Β το ('Γοποκ·Β ·, προτρ. Κ. Η. ΒΒ Β ο τ ρ Β ,πιο Β Β 10.· οτορ6)Φτ·Β). προ Ο. Β. Β.Β Β

Β Β ο .Β Β Β .Β ο Β Β (Ο.-ΠοΦορονρΒΒ). ΒρΒΒ.-Βοπ. Η. Μ. Βο π Β ο Β Β Β Β. ςΚΙσΒ·ω, Β-ρτι Π. Η.

Γ τι τ ο Β τ. - Τ ο ρ Β Β (Ο.·Ποτορόγρτ·Β). Β-ρΒ Α. Α. Γ 11 Β ο ο Β ο κ Β τ ο (Ο.-ΙΙΒ·τΒροχρτ·Β),

π-ρΒ Β. Ε. Γ το ο 6 ο Β ο τ ο. (Ο.-ΤΙΒ·τερ6γρτ·Β). Βροτρ. Ο. Η. ,Η ο .Β Β π Β Β Β (ΧΒρτ.ΒοΒ·Β), ῖ

πρ.. Κ. Π. οΒ6ροΒοΒΒτο (Ο.-Πετερογρτ·ι.), προτρ. Ι. Φ. Β ο τι Βιμ: Β.το (Ο.-ΙΙΒ·τορ6γρτ·ι.). ο

Β-ρΒ Β. Η. 8 ο Β ο Β τι ο (Ο.-Ποτερονρτ·ι.), Μπι Η. Η Η Β Β Β ο Β Β (Ο.-ΙΙΒ·τορ6)·ρτ·Β).

πω. Α. Α. Η. τη Μ: Β Β (Ο.-Ποτο 6γρτ·Β). :ι-ρΒ Ε. Ο. Η ο Β .Β ο Β ο ΒΒ το Μάρω), ποπ. ,

Μ. Μ. ΙίνΒΒΒποΒ Β(ΧΒρτ.ΒοΒΒ .11·ΡΒ Α. Γ. ΙΜ· .ΒΒ6κο-ΚορΒπΒΒτο (.ΤΙΒπεπΒ·Β),

Βρο.ρ. Α. Μ. .Π ο 6 ο τι ο Β Β ‹Ο.-Πετερο`νριτι.), προερ. Η. Π. ΠΙ ο Β πι Β Β Β (ΜοοΒΒΒ), προιρ. )

Β. Β. Μ Β Β ο Β Β ο Β Β (ΒΒ π1ΒΒΒ). ποπ. Μ. Π. Μ Β Β Β ο ο ο Β Β Β ιΟ.-Ποτορογρτω. π-ρΒ .

Η. Α. Μ ο Η Β τ Β τι Β (Ο.- ετορ6γρπ), Β-ρΒ Α. Β. Μ Β Β Β Β Β 4θ.-ΠοΦορογρτ·Β). Βροιρ.

Β. Μ. Μ τ.ιπ1Β ( οτιοΒ·τ.), προ. Γ. Γ. Η ΒΒοΒιπ Β Β Β (Γ.Β·ΜΒΒει), προς). Γ. Ο. Ο·τ·τΒ ο

(Ο.-Ποτορ6νρτ·Β), προ. Μ. Φ. Β ο Β Β ο Β Β τι Β ΗοΒτοροπ·Β), προτρ. Β. Α. Β τ Β π ο Β τι

(Ο.-Ποτορ6νρτω. προ(ρ. Γ. Π. Ρ ο Β Β Β (Ο.- ο·τορ6)ρτΒ). Β-ρΒ Ι. Γ. Ρ ο τι Β ο Β Β Β ο

ΗΒΒτΒΜ-ΜοΒΡο οΒ·Β), Β-ρΒ Γ. π. Ρ ο Β Β Β (ΒΒπτ.ΒΒ), προφ. Π. Κ. Ο π Β :τι Β ρ Β Β τ ο

1 οοκΒΒ). Β- Β .Β. Ο ο:: ο π ΒΒ [ΙἱἱΒΒ°Ι›), προερ. Α. Π. Βρ Β Β ο πι: .ατο (Ο.-Πο·τερ- )

6γρΠ.), προι8. Α. Ο. 'Ι'Βνοο Β ίΟ.-ΠΒ·τερογρτ·Β). προΦ. Γ. Φ. ΤΒ.πΒΒτΒ (Ο.-Πε·τορ

6νρτ·ι.). ποπ. Π. Π. 'Ι' Β κ ο Β Β ( οοτρο1ΒΒ). Β-ρΒ ΙΟ. Η). 'Ι' ρ ο Β ο ο ρ τ Β (Ο.-ΙΙΒτορ6γρτ·Β),

προ. Α. Α. 'Ι' ρ ο Β Β ο Β Β (Ο.-Ποτορ6γρτρ), π·ρΒ Η. Π. Τ ρ Β Β κ.π ε ρ τι (ΧΒρτ.ΒοΒ·Β).

προιρ. Γ. Π. 'Ι' ν ρ Β ο ρ Β (Ο.-ΠΒτερ6γρτ·Β). Β-ρΒ Β. Μ. Φ Β ο ρ Β Β Β Β τ Β (ΧΒρτ.ΒοΒ·τ.). )

Β-ρΒ Β. Α. ΦρΒτ·Β Β Β Β (Ο.-Πε·το 6)]ρτ·1.), π-ρΒ Ε. Α. Φ ρ Β κο ρΒ. (ΟπεοΒΒ). πω. Β. .

Β. Χ ο ρ Β Β π· Β (Ο.-Πο·τερ ἄρα), . . Ί Β ρ Β ο τι ο κ ο Β (Ο.-ΙΤοτορ6γρτΒ), προιρ. Η. ι

θ. ΙΠΒΒΒοΒοκΒΒο(Ο.- ο·τ·Βρόνριπ.). Έ ·

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΡΗΑ.ΤΙΑ Ο3Ι'Β)[ΥΙΟΙΠΑΠ:

Ι. ΟρΒτΒΒΒΒΒΒΒΒ ο·τΒ·τι.π πο Βο·Ισπ·τ. ο·τΒ·Β.ττΒΒ·Β ΧΒργρτἱΒ Β ροΒο·τΒοΒΒι.ικ·Β ε!!

οποτπΒΒΒΒοοτοΒ.

Π. ΜρΒ·τΒκΒ Β 6Β6ΒἱοτρΒΦἱΒ.

ΠΙ. ΡοιρερΒ·τ·τ.τ. .

ν. Ο·τπο·ττ.ι ο π·ΒΒ·το.ΒΒΒοατΒ ργοσκΒΒ·Β Β Βποο·τρΒΒΒι.ικ·Β κΒρνρτΒΒΒοκΒΒΒ Οο- 1

πτεο·τΒ·Β τι Ο·Β·ΒΒΒοΒ·τ.. .

ν. ΙἰορρΒοποΒπΒΒπἰΒ.

ΜΙ. Ο6·ΒΒΒ.ιτοΒτ.Β.

ΓντεοπΒοΒ (Μ. ΒΒΒΒΒΒΒικρ 6ΒΒπορο.νιΒκι Β ΒΒΒΒοΒΒΒι.ιΒ, πο ΒοΒΜο2ΚΒιι0ΦΒ. Βετκο

Β ΒΒ ΜΒΜ ο·τοροΒ·Β .ΒΒο·τΒ) προωττ·1. Β.ιπρΒΒΒΒ·τι. τω. πω: Κ. Π. Οο ρ Β π π ΒΒ (Πτω

.ΒορΒΒ.Β, 80, κι: Ι). ΟτΒ.·τι.Β, τ·ιτΒ-ΒΒ6ο Πω οτπεΒΒ·τΒΒιιτ.ιΒ, Βο τιρΒΒΒΒΒτο·τ‹·Β. ΡοΒΒΒπἱΒ ρ

οο·τΒΒΒΒΒ·τ·Β ΒΒ οο6οτο ΒρΒΒο.ΒΒ. ωτνΒΒΒ ΒοποοΒοο·τΒ, ΒΒ:ΒντΒ οοΒρΒπτοΒἱΒ Β ΒΒΒο·τορι.Βι

ΒΒπ·ΒΒΒΒτΒ πι. τοΒο·τ·Β ΒοΒΒ·τΒΒΒι.ττω. οτ:ιτροΒ. ΡγΒοπΒοΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒτΒΒΒι.ικ·Β ΒΒποο·τοΒ- .

·τε.πι.Βτ.ικ·Β ρΒ6ο·τ·ι. ιερΒΒΒ·τοΒ ω. ρεπεικπἱπ, Β:ιΒ ΒοΒΒρΒιπΒΒΙΒ Β.ΒΤορΒΒΠ., πο πρ. ·τρεοο- ρ

Με... (Βοπ·τοΒ--ΒΒ π”. αποτο.), τη. ·τΒοοΒτο 2 Μεττ.; ΒοΒΒρΒπτοτιἱε ΒοΒΒποΒΒτΒΒΒΒα·Β

ροΦερΒτοΒ·Β, ρεποΒΒΙΒ. κορροοποΒιεΒιτἱΒ Β πρ. ποο6ΒΒΒτΒ:ττ.Βο. Π:πντΒ .κι ροερορΒτι.τ τι )

ρΒπεΒΒὶΒ--8Ο ργ6.π. στ. ΒΒο·τΒ. Μπιτ πορετοΒοροΒ·Β ροΒΒκτορπ. προιρ. Η. Α. Βο .Βρε π Β- )

Β οι”. (ΚΒροΒΒΒΒ, 18) πρπΒΒΒΒο·τ·Β πο οροπΒΒ1. οτι. 10 πο 11 Β.ιο. γ·τρΒ. ·

Ι1ΒΒΒ ΒΒ τω”. οι ΒεροοΒ:ΒΒοτο Β ποοτΒΒΒοιο 8 ρνο.

Πο.ιπΒοκΒ πρΒΒΒΒΒοτοΒ Μ. ΒΒΒΒτΒοιΒ·Β ΒΒτΒΒΒΒ·Ιι Κ. Π. ΡΒΒκο ρο, Μ. Ο.-Πε

·τερ6νρτ·Β, ΗΒΒοΒΜ πρ.. 14.

Ο ΒοΒΒοΗ ΒΒΒτ·Β. ΒρΒοΒΒΒΒοΒ Μ. ρωτοκπἰτο, Μι.ΒΒοτοΒ 6οΒΒΒΒτΒοΒ ο6ΒΒΒΒΒΒἰΒ.
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Ο)

.....ε:
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:Β
ι-‹

σ.
φωσ

ΝΝ

ΒΒ

ωθ
Ο

α!

Μ

ΠπεοΙιΒο1τοποε,εποΙιοτνν1τ1τοποοεΜΜΜΒοΒοπ

Κοποο11πετο11,ΚοΙι1ΚορΓ-π.Βτοποο1ΒΙ1ωτειττ11..

ΒτπιιττΙι,ΡτΒυΒΒΚτΒΒΒΒοὶ

2ορε2ἰεροπΠιΓΙΒΒΒΙιοΒνοπστι.250μ.ΙΒΜ.ΙτάπτορΜΒ.ΑροιΙιεΕΒ.

και,ΝοτνΒΒπω!ΗΒιιτ

ΒτΒΒΜιοἱτοΒοτα.

Ι.Μει·Βιοτ:Μερα:'ΓΙιοτΒρΒΒι1ΒοΙιΒΒΒτΙΒΒ·εΝτ.7ε!.Ι)....Βκνθρω.ωΒ.-.

απο.Ν».56α.Α.π.ο.2.(ω),

θΤ.ΤΒΒΒ·ΩϋΕ'ΒΒΕ

Ντ.27

Ντ.29ό.Α.Β.Ο.(99);Ντ.Ι?πω·

νντοποτΜετΙ.ΒΙ.(ΙθΟΟ);ΥνἱοποτΑει·πΙ.ΟοπττΒΙιτςΝτ.12ΠθΟΙ).

ΗοτεοΒΙ:ΒΙΙϊ.ΠιΜατΚοπιπιΒΒΒΒΒροπ-ΑροΗιοΚοΕ.'Ι':ιοΒΒΙιΒοηΒετΗΒθ.
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1Σ..ιι 1.8 ΗΜ

Π. ιιιιιιιιιιιιιιιιι

ΜΒΠΙΠΙΝΙΒΟΗΕ ΉθυΒΝδΠΠυΙΡΤ
πιει· σει Πεσιιοιιου νου

Πι. 1ουυιιυεει Κι·ιιυυυει!ε.

Βιμ..

ΧΧΧ!!! ΜΗΒθιΑΝθ. Νει1ε ΡοΙυε ΧΙΧ. σουτ.

Μι. Ρι·. Κέιτ! Μισο.

ποῖον( οι· στ).ρ Οι. Βυσου' ιΔιειιιιιου.

8ι. Ρειει·ουιιτρ·.

 

Με ι8ι:. Ρειοιιιι›ιιιι;ει Μεσιοιυιει·.Ιιε ννοειιουιιουι·ιιιι ει·ιιευειιιηεσευ τ' Αυουυοιυευτε-Αυίυτσμ ιιοννιε ιι11ο Συεει·ειτ.ε ά

8ο ιι ο Δυο υ σ. - Πει·Δ'υουυεωου”οι·ε|,. υπ ιιι Βιι"1ουσ, Β Κυ!. Πιτ σου ΜΜΜ: οι” ουιιιιο!ι!ιοειιιιου συ σιε Βιιοιιιιυιισιιιιιε νου Κ, Ε. Ξσο1:ει·Ευ

σουτ, Δ Κυ!. Μι· σου υυΙυε σουτ Με!. Ροετιιιοι.εΙΙιιυε, ιυ σου ε.ιισει·ουίδι.Ροτει·ουιιι·Ε,Νεννιιυν-Ρι·οορεεεΝ Μ, ιιι ι·ιουιευ.-Πο. υπο στη”

“Εισ.οτυ ?Ο Πει! βυι·Ιιευ, 10 Πει·Ιι υεΙυισιιι·Ιιευ. Πει· Συ'0Πιιουηπειε ιιονιιιο υΙΙο υιιι“σιε Β.οσοοιιου υειυεΙιευευ Μιι.τιιειΙουεευ οπου ΕΙΔΗ ευ

Ευι·σιε 3 ιυυΙΒευρυΙιιουο ΖειΙο ιο ΗΜ Μ; Η Κου. οσοι· 3Ξι Ρίουυ.-Που σου ε εεε υ υ Με ιιι υ το ιι σ ο ιι Κοσιιοι.ειιι· Οι. Βιισ.οΗ Ώ'ι.ιιιου ιιι θι..Ρε

Λιποι·ου ννοι·σειι 258εροι·οΒουυϋεοιυι·οι· θι·ιαιυοιοι·ΗυοΙ ιοΒοοοιισι.- ακουστε, Ροιει·ιιυυι·χει· 8ειι.ο, Ρειει·-Ρου!υοοριτοΙ ιιι ι·ιευτου Βρι·εου

Ποιοι·οιε ννει·σειι υοου σειιι Βουνο νου 18 Κυ!. ρι·ο Βοχειι υουοι·ιι·ι. υι.υιισειι Μουι.οε, Μιι.ιννοοιι ιιυσ Γιειι.οε νου 2-3 Πυι·.

Μ Σ Μ. Ρειει·ευιιη;, 12. (25.) .Τειιιιιοι·

Ι11υΒΙΕ: Πι. ιυεσ. Κυτιευυι·υευει·: Γοι·ιει·υι·ιιιε πι” σευι θευἰετε σει· Γιυεου'ιιοΙιευ ΒιιρυευειιυυσΙιιυι;. - Βυουει·ε.υ

2ει€ευ ιιυσ Βεισρι·εοΙιιιυι:ου: Με Ρι·ιιιιιιι σει· 2εΙΙουΙιιει>ιι ΒευυυσΙυιιι; σει· θειειειιυτουυευ. νου Πι. Π. Κε.Ιιυυε. -

Κυοειιευει·υιευυιιυμευ ιιυ ΒουηςευυιΙσε, νου Πι·. ΑΙυιιιι ΚουΙει·. -- Ηο.ιισυιιου σει· θεοευιι·|ιιε σει· Μεσιι·ιυ υε,ι;ι·ιιυσετ νου

Μ: ΡιιεοΙιιιιιιιιιι, υΒΝΝ188'08ε·υευ νου Νειιυιιι·ι;ει· ιιυσ Μαιο!. - νοι·ευειεικιιυ,ςου ουσ Ηι·ιιυσουιυε σει· ιυοσει·υευ 'Ι'ι·ιυ!ιοι·

υι·υειυσΙυυε: νου Βι·. Ε. ΟοΙΙο. - ΜιιιΙιειιιιιιιιου σου σει· θεεεΙ1εοιιιιίτ υι·ιιυιιεεΙιει· Αει·πιε ιιι Μ”. - Αιιευιιε

ιιιιιι σου Ρι·οιουοΙΙειι σει θιειιεΙΙιιο!ιιιιι υτει:ι. Αετιιε ιιι Μο”. - Υει·ιιιιοι:_υτεε - Μοι·τυΙιι.ιι.ωι-ΒυΙΙειιυ

 

88. Ρει.ει·ευυι·Βο. - Αυυει€ειι.

Ροι·ιεουιιυε ιυιι σειυ θευιειε σει· Γιυεευ'εουευ

|.υριιευευουσιιιυο.

νου

Πι. ιιιεσ. Κιιιιιουυι·οουει·,

Μουτ. Αι·ιττ ιυ Βρυυσιιιι.

νοι· ινειιιι;ευ .Τιιυτευ ειετ σει Ε'ιυεευ ιιι Χορευ

υυΒειι ιιιυ εειυει· εροοιιευιεευουσευ Ειιι.σεουιιυε υει·νοι·,

σιιεε Μι ιο σου οΙιειιιιεουευ Ι.ιουιεττοιιΙειι ειυ ΗειΙιυιιι.εΙ

Βοι;ευ ειιιε σει· ει:Ιιιι·ειετου, υιιιιυσουιεετειι ουσ υιι σου

ει:ιι!ιιυιυειευ ΕυιειεΙΙιιυ8ευ Πιυιευσου ΚιιιυΙιυει1ευ, σευ

Ι.υρυε, υεειι:οιι, εεεευ ννειευεε εΠε εουει. νειευοιιτειι

Μοτυοσευ, Με οροι:ιιινε ΕιυΒιιυ'ε, Αειειιυ8ειι, Οειιιτειι

ευτιοιιευ σει· νειει·υιεσευειευ Μι σ. ε. να., εοινου! ινεε

σιε Βιουειυειτ σει· ννιι·Ιιιιυ8 Με ιι.υου συε υοειυειιεουε

Ευσι·εευ!ιιιι υειτιιΐι;, ινειι ιυ σου Βευειτιευ ιι·ειευ.

Βει σει Πυ2υΙσυέ!ιουυειι ιιΠει· 8ευευυι.ευ, υιευει· Βε

Ιιευυτευ Μιιι.εΙ πω· εε υεειεισιου, σιιεε ιυειυ ιιι Αει2ιε

Ιιτειεευ ιιυ ΑΝεειυεἱυευ σει· υειιευ 'Ι'υειοριε ειιΓουΒε ειυε

εεννιεεε 8Ιιερειε ειιιεεεειιυτειοιιιε, Με σιε ιυιι; ΗιΠε σει·

Γιυεευ'ει:Ιιευ Ι.ιιριιευευιιυσιιιυε 8εΙιει!τευ πιυΙτειουευ

Ρειιιευιευ ιυιι σευ εουνιειειευ Ε'οιιυευ σεε Ι..υριιε σιε

ΕτΙιευυι.υιεε 2ιιιυ ΑΙΙΒειυειυΒιιτ σει· Αει·ετε εειυοευτ υσ

υευ, σεεε εε τυοιεειευ!ιου υιοΒιιου Μ, σιε εευου υιυ8ει·

υευιιυυτε υιιοτειιοισε Κνιι·Ιιουι; σει· συευιιεευευ Μουτ

ειι·ιιυΙευ Νιει·ο.ρευιιεου ευ νει·ινει·ιυευ υει ειυει· υιευει·

80 ΖιειυΙιευ Μου υευειιιυτευ Μιιι.εΙυ ι.τοιεευσευ Αυεοι;ιου,

Με σει· Ευρω ειε σιιιετεΙΙι.

Πιο Αυινευσυυε σει ευειιιιεοΙιευ ΠοιιιετιειιιΙευ, Με Με

μοι ειΙΙΒευιειυ ιιυσ ἱυ Βειιι.εουΙσυσ ευου ιο Πυινει·ειισ.ιε

ιυειιιυιευ 8εσυτ ινιισ, εεεουιευτ υευειυυΝιου ιυ σει·

Ψοιεε. Μου ιυιιυ σε.ε 8ουυευ!ιοιιι οσει· εΙευτιιει·Ιιεε Βο

Βειι!ιουΙ3 σιιτευ ει.ιιι·Ιιε ΒιιιιυιυεΙΙιυεευ εουι:ευιιιι·τ ιιυσ σιιιου

Ψυεεει·υσυ!ει· σο! σιε υι·ιι.υΙιε ΒιεΙΙε Ιειτει, ννε!ουε @σου

πιω συιευ ΟΗιεει νου Βειι;ΙιτνειεΙΙ υιουΙιεΙιει υ1υσεει·

εειυειευτ ινει·σευ, ιιιυ ειυ ιιεΓειεε ΕιυστιιιΒευ σει· Μουτ

ειιευΙευ ιυ σιε θιεινευε ευ ειιυ08Ιιουευ. Με Βευευσ

1ιιυε κι ι·ϋΙΙ18 εουυ1ει·2Ιοε, σε σιε ιιυ Μουτ ευιυιστευευ

Ψυιιυεο1τουΙευ σιιι·ου Με Ψνειεεει·- οσει Κυριεινιτι·ιοΙ

 

εουιευτ ίσοι μια ευεοτυιι·ι ινει·σευ. Σε συιΓιε ννουΙ

ιιΙΙΒειυειυ υευιιιιιιιεειυ, σο.εε υιιι· σευ εΙιευιιεουευ (υυιυευ,

νιοΙειιευ ουσ υιιτιινιο!ειιευ) ΒιιιιυΙευ ειιιε υειοιει·ιεισε

Κνιι·Ιιυυε 2ιιυουιιυι.. 8ο ινιιοσει·υοτ Με Ει°ΪοΙΒε ινοι·ευ,

ινε!εΙιε ιυιιιι ιυιι. σει· Ριυεευ'ι-ιουευ Μετυοσε υι5Ιιει· ει·

2ιεΙτ Μισο, 80 ετιιυσευ σοου υιευει· σει· ιιΙΙΒιειιιειυειι Βιο

Ι”υυιιιυε σεε νει·Γιιυιευε υοου 2ιιυΙιειουε Βουινιειιευειιειι

ειιιυι·Βειι. Ζυιισε!ιετ ει·Γοι·σειτευ σιε υουειι Κοετευ

(3-4ο00 Μεση ειιιει· 80Ισυευ Βιιιι·ιευιιιυυ 8ρεειιιιιιυειι

απο, νιε!ουε ειιυΙειοΙι ιιοει· ειυ 8ι·οοεεε Ρει·εουιιΙ νειιιι

8ευ, σε σιο ειιιιεΙιιε Βιι.2.ιιυε ιεσεειυεΙ υιιιισεειευε ειιιε

Βιιιιισε σε.ιιειτ, ινευτειισ ινεΙουει· πι· Ηιιιισυιιυι1υΒ σεε

ΙΔι·ιιοΙιεΙυεεε εισυσιε Μι· ]εσευ Κι·ιιιιυειι ειιιε υεοοιισει·ε

Ροι·οου ετΙοι·σει·ΙΙου Μ. (Ιιι σειυ Ε'ιυεευ'ει:υευ Ιυετι

τω: ιιιιιει·ιιεΙιευ ειου ευυΙι·ειευε Πειιιιευ σει· υεεεει·ευ

Κι·ειεε Ι`ιειινιΙΙι8 σιεει>ιυ ΙΔιευει.) - ΑυθεεεΙιευ νοιυ

8οιιυευΙιοΙιιε, ινεΙουεε ιιυυιει· υιιι ευ Βεννιεεευ .Ιουι·εε

ιιυσ '1”εεεε2ειιευ πι· ιΙιειειρευι.ιεευευ νετινευσυυε ιο

Βετιιιευτ υουιιιιτ., υειιυιΖι. ιυο.υ ειε.ι·υε ΒουευΙιιιυρευ (σο.

80 Αιυρει·ε) ευ σιεεειυ ΖινεοΙιε. Ι1ιιυει Μ; σιε Μευ8ε

σει· ειειεΙΙ.ευ ευειυιεευευ, ιιΠειυ νει·ννευσυειευ Βιι·ε.Ιι!ειι

ειυε νειΙιεΙιυιεειυσεειε εειιυ8ε, ιυσειυ σου. Βρει:ιιυιιι σει·

ι.ιευι·σιιου!ιουευ εΙευιι·ιει:Ιιευ Ι5οεευιοιυρε συει σοι· ΗεΙΓιε

ννει·υιεει.ι·ιυιΙου ευιυσιι, ινε·Ιειιε ευειι σιιι·ου σιε εουοιι

υεεουιιευευευ ννυεεει·υ!τει ιι. ει. ιν. ευιυιυιι·ι ινεισευ

ιυυεεευ.

Εε 1ιειιυ ιιΙεο σε.ι·ιιιιί ευ, ειυε Ι.ιευισιιεΙΙε ευ υυσευ,

ινεΙουε ιιυ ΟεεειιειιιΖε υιιιυ συιιευευ ΚοιιΙου-Βιιεευ!ιουι.ε

ειυε ιυσ8Ιιουει υυετινιεεευσε Αυπο.υΙ ουοιυιεουει· Ι.ιοιιτ·

ειτουΙευ υει ιυ08Ιιευει. ινευιΒ ννυι·υιεειτουΙευ υιιίινειει.

Βιε Υειευι:Ιιο, σιε υιιυ ιιυ Γιυεευ°εουευ Ιιιειιιιιι

εειι.ευε σου 1ιισευιειιιε ΚιεΙσεευ ιυιι σου νετεειιιεσευειευ

Μετε.ΙΙευ εσυ Ειευτιοσευ ου ΒιεΙΙε σει· Κουυ=υετιίιε ἱυ

σιεεει· Βιουτυυε υιυ ειυΒ€8Ε8ΙΙΙ. ινιιι·σευ, ίυυι·τευ ευ σευ1

συειιυεευευσευ Βεευιιιιιε, σειεε εειεισε συε 5ρεοι.ι·ιιιυ

σου Ειεευε ιειου ευ ευειυιεεΙιευ Βιι·ιιιιΙευ Μ, ινσυτευσ

εε υιιι· εευι· ιιιιευιε ννο:ιιυεειτου!ευ ευι.υυΙι. ΑΜ θιιιιυσ

σιεεει· Βυισεουιιυ€ υει σου Χ_ιεΙσεευ ειιιε Ι.ιιιυρε πι·

ιιι υεουυευσιισΙυυε οουειι·ιιιιι, υει σει· ει· υου!ε ιιυ Μ·



Ι2

ποιο πιιι ιιιοοεοποοπι νοοεοοι· οοιιιιΜιο Βιοοποιοοιι·οοοπ

νοτποποοι. πιο Βιιιε πο! οοι· ιοι;πτοπ Νοιοι·ίοι·οοιιοτ

νοι·οοιπιπΙοπο ιπ Ηοιποοι·π ιιοι·νοτιιοπ, ιιιιιτοπ οιο :ποιοι

ιιπ Ριποοπ'οοιιοπ Ιοοιιτοιο οπποετοΙΙιοπ νοι·οοοιιο οιο

ιο ιποι·οροοι.ιοοιιοι· Βοπιοιιοπο πΙΙο Ει·ποι·ιοπεοπ οποτ

ποιππω Βοοοιιοι. Μοο οι·ιιοιι οιπ ιιοοοοι·οτ ιπτοποινοε

πω, πιο: ποιοιιοιπ ιπποι·ιιπιπ 8 Μιποιοπ οοτοοιιιο Μοτο,

ποοιιοοιιο Με”. οποιοτιοιοο Βιιοοι. ποιοι πιω, πιο ποπ

οοι· ειΙτοπ ΒιπτιοΜοπο ιπποτιιοΙο οιποτ 8τοποο. Πιο πο

ποποιοπ Μιιιιιοιιοπεοπ ποτοπ οιο νοτοπΙοεοοπο πο οιο

Βοποποοπ νοτοοοιιοπ, ποιοιιο Με: ιο Βοι·ιιπ ιπι Απί

ι·οοιιτ'επιιοπ Ιποτιιοι. οπου οιο ινιι·ιιοπο οοι· Ειοοποιοιι

τι·οοοπιοιπρο :ιοί Βοοιοτιοπ ο.οποετοΙ1ι. πιιτοοπ οπο οιιοι·

ποιοιιο ιοΙι ιπι Ε'οιεοποοπ ιιοτιοιιιοπ ιποοΜο.

Βιο νοτοοοιιοπποι·οοοπε πω· ιοΙποποο: Ειοιιιοποιιο

ο Αιπροι·ο-ΟΙοιοιιετι·οιπ, Ι.ιοιιιοποΙΙο νοπ Ειοοποιοκι.ι·οοοπ

ιπιτ Ψοοοοι·ιιιιιιιοπο οποοοιιοπο; 1.οιπροποποποοπο 40

νοιι. 10 (Μπι. νοιι οοι· Ι.ιοιιτοοοΙιο, Μπι πιοΙιτ ποπ

οοιιιι·ιτι:.

Με Νοιιτοοοοιι·ο.ιο πιιι·οοπ 15 ω. Νιιιιιι·οοΙοτιπο,

το θοποοοοοοπ οπο ΤοοοιιιοΙΜιοιιιοπ, 2 πω. ιπιτ ετο

τι1οιπ Βιοι:81οιοιιιποοοιπ ιιιιοι·ποποποτ (Βιγ

οοι·ιο-Αποι·; πιο Τοοι-ΟΜοοιο: 'Προπο οποοιο., Επο

ιοι·ο ποιοι., Βι:ιορτοοοοο. Νοε., Βοοι. οοιι ο., θοποοοοοοπ

οπο ΤοιιοτιιοΙοοοιΙΙοο πωπω.

Βιο Αοεοοοι οοι· ιιοι.τοιιοποοπ Βοοι:οι·ιοπ ποτοο οιιτοιι

οιιτιοει Ποοοι·οποιοιιοπ οοτ ιο ετοι·ιιοιπ ΒιοΙοοι·πιπ ο.οίεο

εοιιποιπτπιοπ Οποιοοοιιοπ-ΟοΙιοι·οο :ιοί οοπ Ριοτιοπ πιο

ποιο Ροοοι·ιοιιοο ιιοποτιιοιοιιιΒιι. 8οιπιπιιιοιιο Βοιωτ

ριο.ιιοπ, ποιοι οιο οποιο. Οοοιι·οιιο :πιο ποπϋιιπ1ιοΙιοιπ

Ι.ιοιιιο οοιιπποοιιοπ, ιιι ΒΙοιοιιοι· ινοιοο ιπιιοιι·ι.οπ Ριοτιοπ,

πιιι·οοιι πιο 22° Ο., ποπ. ιιοι 87 ° Ο. 8οιιο.ιι.οπ.

νοι·οοοιιιιοο.ποι· Ένιιιι·ιιππιχ

 

Μιιιι·οοι·ςππιοιππο

'Προπο οιιοοιιι. 1 8οι‹πποο ι -ι

» ο Β » ι χ

» » 80 » ' χ

» » 80 :ο _

Κοπιι·οΙΙο 60 » χ

ΟιιοΙοι·ο. ποιοι. 5 » χ

ο » 80 » χ

Κοπι.ι·οΠο 60 » +

Βιιιο. ΤοποτιιοΙοο. 5 » χ

» » 45 » χ

π » (50 » χ

Κοπιι·οΙιο 45 >› -ι

Ηιιιι·οΙι. 8οποοο. 1 » χ

» » 5 » χ

» » 30 » 'χ

Κοπτ1·οΙΙο 30 » +

Βιι·ορτοιιοικιι. Νοε. 2 » χ

» » ιο » χ

» » θθ » χ

Κοπιι·οιιο 60 » -+

οπο. οοΙι. οοπιιπ. 1 >> -ι

ο » ο δ » χ

» » » 60 › χ

Κοιιτι·οιΙο 5 » -ι

ΜΚ. ππΒιι1·οο. (ΠιιιΜ·.) 1 » -ι

ιι ο » 5 » χ

» » » 80 » -

Κοπιι·οιΙο 30 » χ

 

Νο.οιι 48 Βιοποοπ ποιοοιι οιο ποιοοοιιι:οι.οπ $ιοΠοπ ο.οί

θογοοιιο-Αποι· οιιποιιπριι οπο 2 Τοπο πει Μ" Ο. πεποι

τοπ. Σε ποιοτο οιοιι οο.ππ πο οοιι 8οποοιιοοποπ Οοιοπιοπ

ποπ. επ οοπι $ιοι·ιΙΜοιποπ οοι· Βοιιιιοπ, οιι οιο Βοοιοι·ιοπ

ποοιι ιοποποιοιιιε εοποεοπ ποτοπ οοοι· πιοιιτ.

Μι Μοτο ιπ οοι· 'Ι'οοοιιο οιο οιπποιποπ ιο οιοοοι· ιΠοιοο

ιπιι: οοπ νοτοοοιοοοποπ Βοιποοιιοτοπ οιιοποιοιιτιοπ νοτ

ειιοιιο, οοπιο οιο Βοοιιιιοι.ο, οιο πιο οτοοιιοπ, πο.

Ποτ Ειπιοοιιοοιι; ιιοιιιοι· ιιοοιοπτο ιοιι πιιοιι οοι· ίοιποπ

οοπ Βοποιοιιοοιιποο:

-ι- ννοοιιετιιοιπ,

χ οοοιιιοπο ΕπιπιοιιοΙοποοιιοιπιποο8,

- Αιιτοοιοπε.

ινοππ ιοιι ποσο οοι·οοιιιιο πιοιιι. επί οοιπ Βιοποροπιοι.ο

οιοιιο, νοι·οοοιιο οιο Βοοτοτιοπ-Ριοιι.οπιιοιτοτοπ οιιπο που

ιοτοε ποπ ποιοι Μ· οοπ ιποποοιιιιοιιοπ Οτποπιοιποο πιο

ιιοποιοοπο οπποεοιιοπ, 80 Ιιοπι οοοιι Μοι· οιο Νοιποοποπ

οοπε ω, οο.οο οιο ποοιοι·ιοιοο Καπο οοτ οιιοιπιοοιιοπ

Βιι·οιιιοιι οπο ιιιτο ΗοιΙπιτιιοπο ποι οοι· Ηοοιιιιοοτιποιοοο

ιπ οοι· Ρτοιιιο επ ποιιιιοοοπ Ροιιοπιοπ οι·πιοεοπ οι οπο

πιτ οο Μου που οιποιπ Αρρο.ι·οι πο ιιιοπ ιιοιιοπ, ποΙοιιοι·

οιοποιοοπ Βοοοιιοι:ο ιπ οτιιοΜιοιι Κιιτποι·οι· Ζοιι: οπο πο»

ποεοπτΙιοπ 8οτιπποι·οιπ Λοιποποο οΙοιαι·ιοοιιοι· “οι Πο

ιοτι; πιιιιτοπο, πιο οοιιοπ οι·πιιιιπτ, πο οοι· ιιιτοπ Ριπ

εοποιπι·ιοΜοπο οιπο ΒΙ.ι·οιπιποπεο νοπ 80-100 Απιροτο

Ιιοποιιιιπτ ππι·οο, Μοοοιιι οιο ποπο Ι.οιπρο, ποιοιιο ποιοι·

οοιπ Νοιποπ «Ποτπιο» νοπ οοι· ΕιοΙστιοιιοτοποοοιιεοππι

Βοπιιοο 2ο Βοτιιπ ιπ οοιιτ ιιοποιιοιιοτ Ε'οι·πι ιπ οοπ Ηιιοι

οοι ποοι·οοιιι πιτο, που ο Αιπροι·ο, πιο οιοοοιι›ο ννιτιιοπο

ιιι 3 Μιποιοπ, πιο ιοπο ιο οιποτ 8τοποο ιιοι·νοτοοπτιπ

ποπ. Πο. πιοιιι. πιο· οοιιτ νιοι Ζοιτ Βοοροι·ι. οπο, εσπ

οοτπ ποσο οιο Αποοιιοποποοιιοοιοπ που οιπο ή", οοι· οι

τοπ Ειπτιοιιτοπ8 Μπομπ οπο ΗιΠεροτοοπο.ι «πιο οπι

ιιοιιτιιοιι πο, ιει ιοοοι· ρι·οι:1ιοοιιο Απο ιπ οιο Ι.οπο ισοτ

εοπτ, ιο οοιποι· 8οι·οοιιοι.οποο οιο Ριποοποοιιοποιοπε

εοιοετ ιι.οποπιιιιοπ. Π” Βτοοιιειοο πιι·ο οοι·οιι οιπο οιο

Μοιιτοοοιτιτιεοπποπο οοι· Ι.ο.ιπρο νοτοοιιιιοοεοοοο Βοι·8

Κι·ποιοιΙοοποιοο οποια, ποιοΙιο οποιοι οοτ οοιι·οιι"οποοπ

Βοοτροιτιο οοιποΙοετ πιτο. Ειπο ννο.τιποοιπροποοπε

πιο ιιιιοτιιοοπτ πιοιιι πιο”, ιπ οιποι· Εποίοι·ποπε νοο 10

Οπο. νοπι Ι.ιοΜοοοοπ οοιτοπι οιο Ποτοιιοοιιπιιτοιοιπροι·οι

τοι· 22" Ο. Πιο Μοτο ιι·ι·ιιιτοποο ννιτιιοπε οοι· οιιοπιι

οοιιοπ 1.ιοποιωιιιοπ, ο.οι ποιοιιο ο. Α. Ριποοπ οοιιοπ

νοι· .Ιο.ιιτοπ οοιιποτιιοοπι ποιποοιιι ΙΜΟ, πιο οιιοιι ποι

οιοεοπι ποοοπ Αρροι·οι οοιιτ οοποπίοιιιο ιπ οιο Ειοοιιοι

ποππ, ιποοιπ οοιιοπ ποσο ποπιποπ Μιποι.οο οοι· Βιιιπιτ

ιιοπε οιπ «πιο, οοιιιποι2ιοοοο, οπο πιο οιο Βοοιιοοιιιοπ

ποπ ιπι Ε' ιπποποοιιοπ 1πειιιιιιο ποποιετ ιιποοπ, πιοποιο

Μπι; οοοιοιιοποοε Ει·γιιιοιπ οιιιιτιιι. 8οιιι· ο.ποοιιοοιιοιι

οποιο οιοοο ιι·τιιιτοιιοο ππιπιπ8 οιο ποοοποιοιιοποο Α5

Μιοοπ8 ιιιοοιιιτοπ, ποιοιιο νοπ οοιπ Ατπι οιποο ποεοποοπ

Μποποο επιιπιπι. Ιοιι ιιο.ιιο οοπ νοτοποιι ιο οοτ ινοπο

  

ο Γιιιεοπ: «Βου Ποιο Με Ιποιιπιποπι»,

 

  



Π!

ο.υοοετοΙΙτ. οπο ο.υί οἱο Ηουτ οουκνου2ο (ουΓ οου

ΑυυΠουυο οου ννοἱοεου ουτερνοουουοο) Ρυρἰονυυουοτουου

οιυίΒου!ουτ ννυνοου, ννοτουί ἰου Με Μουτ οου Ι.οπυρο 8

Μὶυυιου οὶυννὶνυου Ποεε. Ευ υὶυΙοτο οἰου ο.υϊ οου νοου

που ΙΙουτροντὶο, ου. 2 8τιιυοου Μου ω· ΒοετυουΙουο.

οἱυ ἰυτουεὶνοε Ε·Συντυοιυ, ννοΙουοε ουν Μο ιιυτου τΙου Ρο

ρὶουυυουετουου ΙΙοεουοου, νου ‹1ου Ι.ὶουτετνο.υΙου Μουτ

οοτνοΠουου Ηυυτρουτὶου του Ιἱοεε, οο οοεε εὶου υοου

Αυυουτυο οοε Ρορὶουε Με Ψουτ «Βοννυο› ἱυ ννοὶεεου

Βυουοτουου ἱυυουυο!υ Με Ευντυοτυο ουυου. - ννουυ

ὶου ευου Μου ὶυ ονοτου Ι,ὶυὶο οὶο Αυννουουυε οου ΡΜ

εουοουου Μοτυοοο υοὶ Ευρω υουνουαουουου υουο, εο

Πεμ οοου ουί οου Ηο.υο. οοεο εὶου Μο υουο Ι.οτυρο ἱυ

εΙοὶουον Ψοὶεο υοὶ οου υυνΙΒου οου ΡὶυοουυουουοΙυυΒ

υυεουΒΙὶουου ΙΙουτυνουυυοϋτου νονινοιιοου Ιυ.οοτ. Βοοϋ8

Που οουοο!υου κυοουτο ὶου υυί Μο Ιοτ2του νοτοΙΤουτ

Ιὶουυυ8οιιΪ_Ι.οεεου'ο Με οουυ ΒουΗυου Πυἱνονοἰτοτε

ΡϊιιεουΙυετΠ.υτο Μ των ΖοϊτεουτΞΙτ Μ· ὰὶοτοτὶεου-ρυνοὶ

υοΙ3οουο Τυουορὶο νοτννοὶεου.

Βυουονουιου;ου ουν! Βοορνοουυυοου.

Πο Ρνουϊε. οου 2οΙΙουΙοεου Βουουο!υυο οου θοὶετοευνουυου.

νου Μ Π. Η Μπι σε. (που Με. ιοοι, υίουυοΙο).

Βἱυο υυν:ο υυου2οιιςοιιάο ΡυοΜετ νου σΙου Πουουυἰἱεεἰευοἱτ

που ΒουοᾶΙἱοΙιυοὶτ ο” ΙοοΙἰυ:οΙΙο! 'Γυοτ2 υΙΙοιυ ννἱυ‹Ι οο ἱυ

καὶ υοου Μουτ ]οάοιυ ΑυετοΙτεοι·:τ. Μο υνοττο υυονρ.ς Ιυ

υυοου, νουοϋυυτ εοἱυ νου 500 Κυο.υυου υοὶυου οἱυοΙ€ου ὶεο

Ιὶυου ου πυυεεου.

νοεε.

Κυοουουουυυουυυιιοου υυ ΒουτοοιιυὶΙοο, νου Πι·. ΑΙυιιυ

Κ ο υ! του. χνὶοευοᾶου. νουΙοο; νου Ι. Γ. Βοι·αιυο.υιι. ΙθθΙ

Πιο 'Ροτ'οΙυ υυἱυεου ΑυυἰΙἀυιηυου νου Κυοουουουυνυυυυυρου

Μ Βο.άιοο:υουττυου νου εοΙτουου ΚΙουυοἰτ υυά ΠουτΙἰουυοὶτ. Μο

ρυοοτΙοουο Βοοοικινης οοΙουου Ρυοτοενορυἱου υνουουτ που!

υιουτ υουουάουο υουνονοο!ιουου ου ννουοου. υΠτ ΗΠτο τΙου

Χ-8τυουΙου ειυά νυν Μι Βτυυάο Μου Ιοἱουτουο Κυοουουυτῖοοτἰο

υου. οφ υπο ευιυ 'Τοοο Μου κιπυ ουΠνυνο·. ΒἱυουἱΠο τουτου, άου

βοουοουτυυπ ουουυο;Ιιου ου πυιιουου. νου τΙου ρυοοτἱεου Μου

τιοετου Βι·υνο.υυυυοου εἱυτΙ υιουυουο ΑυυἱΙὰυυςου ννἱοιἱοηζουου.

Ώου οουου.·οοεε άπο Χ-$τυο.υΙου ΤυοτοοοΙιου πι· Αυεουουυυο

υυιυπου, οιο εουετ επί' άουτ Βοοἱντὶεουο άοιυουετυϊυτ ννουάου.

ννιο υοι οιυίονΙιοι· ΑτυορΜο τω· Κυοουου ᾶιννουουυΒἰἔου. οου

Βουο.ττου πο οουιντου ΒΠάο ννουὶοοι· τὶοτ' οπο.

ννουυ ννυ· ουιο τυυουουΙοεο Κυοουουουυυουυυυο ἰυι ο.ΙΙου

ουετου Αυτ'ουιυο ουυουυου που ΙοουΙἱο1υου, υουυου ννἰν όπου

οπου ουτερν·οουουά τυυυου Βἱυονἱτῖ'οτ'τ @Με υυτυου. Κ υυτου

εουουΙοτ υτουοἰ Η Ί'νρου.

1. Βἰο ουσ" 2οἱΒ·ου υυν οἱυο οΗτυοο Κυοουουοτυορυὶο Μου

οτου (νυοοοε.

2. ΠΙΠυεο Ατυορυἰο νουεουἰοἀουου θυνιτΙοο. 8.!! οἰυ2οὶυου

Κυοουουρουτἱου ιιυι·οε;οΙιυυυεὶοο ΡΙοουυυο· υυνΙ 'Ι'υρΐοΙυυ,=.;.

δ. υ'ουΙου ]οάου Ατι·ουυἱο, ου οἱυου ΒτοΙΙο Με Κυοουουε ου·

οιιτυεου1ρτοΙοιουτ ουυουυτεευνο Ρυυτἰο ιυἱτ :οουὶεουυ Βοιιάο.

.ΝἱουΙ υυυάου ἰυετυιιοτἰν εὶυά Μο ΑυυτΙουυεου υοἱ: Οετοοιυνο

Ιιτνε. Ι.υοε. ΑυτυιΜε οοτουνυουο. 8ουοοτυ, Βουυυουουι.

Πιο κου” .Αυοετο.ττυυο; Με Βυουοε ὶοτ οἱυο νυυετοι·υοί'το υυο

οοΠτο οο ιυ οιυου ου25οεονοιι των. ΒὶυΙἱοτυου Μουτ Γο!ιΙου.

Βυτε.

ΙΙνιυουυου ουν Οοεουἱουτο οου Μοὰὶοἱυ υουυυυοοτ νου

Μ. Ρ υ ε ο υ ευ ο υ υ, υουουοΒοοουου νου Ν ο ιι υ υ υ

Β οι· ουν! ΡυοοΙ. Μο!. Ι. (υ;ωνΜ-)_

Βε εοὶ υἰοντὶιιυου Μο ΑυΓνυοι·υευιυυοἱτ Φον ΟοΙΙοο;ου νεου' Μο·

εεε ιυ ΙΟ Μοτονιιυ,οου Ζυνυ Ρνοἰεο νου 4 Μ. ουεουοἱυου‹Ιο

ιυτονοοευυτο 8ουιιυοΙννοι·υ ο·οΙουυτ, οοεεου ουοῖϋυυΙὶοΙιο Βο

ερνοουυυο· ΒοΓ. εἱου υο.ου υΞυεουοἰυονι ευνυιυτυουου Ιυοίουυυ,ο;ου

νουυοΜΙτ. ΠΙο νουΙἱοςουὸο ουετο υἱοΐουυυο ουτΜ5.Ιτ υοου οἱυου

ΐοεοοΙυο εοοουνὶουοτιου οΙΙεοτυοἰυου ΒἱυΙοΙτυυε; νου Ρο ε ο υ -

ιυ ο υ ιι!ΑυΙιουὸΙυυενου νου Βο ν το Ι ε (Πουου ο. νυοᾶἱο. Κουυου

οου ΝοτυυνοΙυον). Βουουυο (Π. Ποεου. ο. Μοᾶἱοἱυ υοἰ ιΙου

οετοειιιτ. ν61υουυ), ν. Οοτ'οΙο (νουΜρρ. ΜοάΠοΙυ Ψοοτοεἱουε,

Αοενρτουο υυἀἶ‹Ι. ιυοἀἰτουνουου νουουὶου). Ρυ ο υ εε (Μοτὶἱοἱυ

ο.".Ιιποου),[ΒΙο ο υ Πυᾶἱεουοπυἱοἀἰοὶυ) υυά Ρ υ ο υ ε (θοοου. ο.

Ηοἱ!υυυοο τ!. θυἰοουου - άου Αυτουο·). Βοἱ ]οοουι ΑυττυοΙ

υυάου εΙου υοΙουο Ι.ὶτουοτυυουοουου,

' τν ὶ ο υ ο υ τ.

νουουεεοτουυοου υυο Ουυυοοο.τυο οου υνοοουυου ΤνΙυυου

υουο.υοΙυυε νου Βυ. Ε. ΟοΙΙο. (ετοιμο Μο, 1901,

ΜουυοΙο).

Ιω νουυοιυουάου νουτυοοο υοερυὶουτ Ο. Μ οΙυοουουοου υυά

ἱὶυου2ουοουἀου ννοΠεο Με Μουτυνο 'Γυουιο.. Υ'νουυ που Νουοο

υιουτ 8ουοτου νουά υυ‹Ι ειοΙΙουννοἱεο άου ΒουοΙιυυυοεοΠοι· 211

οὶυὶοου Πουουτυοἱυιιυο τ'υυντ. («άνευ 'Γνἱυυοι· νουΙἰουτ εουου άυυου

υΙοὶυο Θνιυου ΑΙυουο1_ Μο εοννουυυο!τενυυεευ; εουοεεου ινου

οου Με τ'οτυουο Βυπρυυάου τυν Ρυἱουτ, Μο Αυυου.εΙιιετ υυο ιΙου

88υυ ΠΠ· Με Πουο» - υἱου2υ ιυοουτο Βοί'ουουτ υουυουυου, Με”

υυτον 'Ι'υΞυυου οοιυυνιου σΙοιήουτεο ου νουετουου πονο, οου «ο ο

ννου υ υ ο ἱ τενυοεεΠο·» ΑΙυουοΙ οουἱοεετ, ουτ' οι” Ωυο.υτυνυ

Μτυιο οι: :Νεο υἱουτ ου; ννυυο οο Μουτ νἱοΠοἰουτ υἱοΙιτὶςου υυτον

Τυἰυυουυ εοΙουο ου νονετουυ, άουου ΑΙυουοΙοουυεε οἰυ Βοάουτ'

υἱευ ε;οννουτΙου. ννἱο άουτ ΗουΕυἱυἱετου άνευ Μουουυιυι Ή εο

υουυ ᾶὶο υΙοἱυο ΑυυοΙτ ουν οοτυνο «Μου .ΤοτΙουν οιυρΓουΙου

ννουάου. ΑΜ' ο1υυ.υο ννὶουτἱεουο Ρυυυτο πιο!! υοου υἱυςοννἰοεου

ννουάου. Ιω θοοουευτι ουν· εοννουυΙἱοΙιου Αυτοιεευυ,ο Με

Βοςυἰυ"ε Ι υ τ ο Ι ο υ ο. υ ο Με Μουο;ο! ου ΨὶἀονετουἀευυοΓτ ιΙου

ΝουνουοοΙ1!υου, Γυεετ Ο. ᾶὶοεου ΒοουἰΠ ννοὶτον υυο οουυτ ὶυυ

Μου των τυο υϋυρουΙἰοΙιο ΘουΜψυυς Με. ω ἀἰο Μουεουου

ουου ὶυ οουυ νοι·εοΙιἱοᾶουουι Μο.εεο υυτουννουίου νουά. Πυτου

Α Ι υ ο υ ο Ι ο ο Ι Ι ο ο ε ὶ ο τετ οτυο εουΙιιιυτυουυοο ορὶΙορτἱεουο Αυ

Ιεαο ου νουετουυ, Μο ι!υνου ΑΙυουοΙ1υτουνοοιΙου »που οουιιτ'ου

υυ‹1 ουουυον Μή. Με οἰυιἰΒο υοτυουοΙΙο ΒουουοΙιιυοευιο

τυουο (Ιου 'Ιυ·Ιυυου υπ το τοΙο Α υ ε Η υ ο υ ο ὶυ εοοΕο·ιιοτου

ΑυετοΙτου ου υουοἱουυου, οπου εουνιοε ΡουεουυΙ υυυοιϋυο·τ

ουετἱυουτ εοἰυ ιυυεε. Αυετἱυοιιυουεουοἰυιιυςου υοὶ ρΙϋτοΙἱουου

ΑΙυουοΙουτιἱο!ιυυς Μουτ ου Μουτ, ;.υου!υςσ.τυοοκο νυοτουἰεουο

Πυυυυο απο οικου 'Ιυ·ἰουε.Ι υυά ΒΜου υουυιυρυ'τ; ου Αυοοτὶουου

Με Που2ουε υοἰ Τυἱυυουυ ου: ΒοτυοΙ εΠυο, υιυοε οἱο 'Γυυτὶουοἰτ

οοεεο!υου "υπο υυουννυοΙιτ ννουιΙου. Αυου υπ ΒοΙἱυΕυυι τυοιυουο

πουο ιυου υουυου ΑΙυουοΙ. ννὶουτυυου οΙε Μο 'Γυονορἱο τετ τυο

ΡυουυνΙουο, οε Μ. ΡυἱοΙιτ άου Αου2το εἰου τΙου ο·υοεεου εοουιΙου

Βοίοι·υιυοννοουυο; ο·οο·οιι άου ΑΙυουοΙ μυ: ουιυεοΙιΙἱοεεου.

νοεο

Μττυοἰ!υυοου

οσο άου ΟοεοΙΙοουοϊτ ρυουτἱοουου Δουυτο
:να Μονο.. τ

8ἱιιιιυ;; νουι 17._Οοτουου 1901.

Ι. Βυ. Μ. 8ουουτ'οΙοτ ετοΙΙτ οὶυουΡοΙΙ νου Η ν:ιονΙουι

νου. ννοΙουοι· υυτου οοτυ θουνουου νου 'Γυνι·οοἱᾶοο.τουΙοττου

ἱυ 8 υνοουου οΙυο μου υυο·οννουυΙτου ο·νοεεο Βοεεουυυν; ου

Γουυου Ιιο.τ.

ΡοτΙουτὶυ. 40 .Ιουνο ου, ουυυουυτο νου 4-5 δουυου υυτον

οΙ!νυΜιΙἱουου 8ουννοΙΙυυ,ο; «Ιον Ηο.ιιτ, ννοΙουο τυοουου υυο ου

εουοΙίουυο ννυι·οο; ΔυετοΙΙ :Ιον Ποο.ι·ο. άου ΖΙ$.υυο, ΒΙυτυυο·ου

ουε ω· ΠυυάεουΙοϊυιυουτ. Πε ετοΙΙτο εΙου οἰυ Ζυετο.υο Κου

ΒουΙἱουου υυιΙ οοἱετἰοου ΗΙΙΙΙοευνυοττ οἰυ, ἰυ άου Ιοτιτου Με

ουν ου υουυτο ΡοτΙουτΙυ ννοι;ου Βτοἰυἔυοὶτ υυά Βο!ιννουο άου

Βοἰυο Μουτ ιυουυ ιιτυΙιουτυο!ιου.

Βου 8 ννοουου υιιυ υυοιιουτ Ροτὶουτἱυ ΤυνυοοἱοοοτουΙοττου

που υννυν νοιυ ουεΙἰεουου Ρυυρεινοτ το.ο·Ιίου οἱυο 'ΓουΙοττο

ο 0.8 του' άνω θουου νουτυοἰΙτ. Βου ΜΜΕ οΙοεου Μοᾶἱοοτὶου

υπ οἱυ υυουννοι·τοτ ουυετυςου οοννοεου. Ι)ιο ΚΙουΙου, οἱο ἱυν

νου Βοςἱυυ άνευ Ουυ ειιτ μπετου. υττυο·ου ἱυυ _ὶοτπτ του Ι.οὶυο.

Ζυν ουετου ΟουευΙτοιἱου ιυυεετο Ρυτἰουτἰυ νου ΞΙιι·οι·Βουννοετοι·

ὶυ Με Βρι·οουιἱνυιυου ο;οεο!ιουου ννονάου. υουτο Μ εἱο ου

?Με υἰοι·υου Βουοτυυιοιι. Πἰο άουτυΙε νοι·υιιυόουο Βτυρἱἀἰτοτ.

τυο ρενοΙιἱεουου Ι·Ιοιυνυυυο;ου εἰυ‹Ι οοεουννιιυοου, κΠο οοευυιιυτο

Αυουιυοεο ιυυεετο άο.ιυο.Ιε νου όου Βουννοετοι· ουΙιουοιι ννουοου.

υουτο ἱετ Ρυτἰουτἰυ εοΙυετ υυ 8τουτΙο Βοάο υυο Αυτννουτ ου

ετουου. Με Β.οετ οου ιυνυϋάουιοτοεου νουυυιΙουυυο εἱυ‹Ι υοου

επι Ιὶυυου Ανω υυοττ!ιο.υτο Ρο.ττΞου ευ οοΙρἱυου.

Ποε νουι νουτυο..οουοου άοτυουεΜι·το. νου Βοοἱιιυ οου Οιιν

υ.υςοΐουτί το ρυοτοουοουΙεουο Ρουτυοτ οου Ροτὶουτἰυ ιοἰοτ

άουτΠου ου Ε.·ννοεοου Πυτουεουἱοο 2ννἱεουου Πινοιυ ουιυο.Ιυ.ςου

υυτΙ υοιιτΙο;ου Ζυετουι!.

Με Ρυοο;υοεο ο.υΙο.υεουά ουι·ἱουτ εὶου Βν. Β ου ο υ τ'οΙ ε! τ.

υο.ου ΕυτΓουυ·ιυς τυο· Ροτἰουιἱυ άοΜυ Με, οικον Φο ουυοΙουτο

Βοοεουυνιο· Μου Αυεεοτιου οον 8οΙιἱΙὰουυεουρι·υυουοτο ννουΙ

Μουτ Ιουοοι· Με 4-5 υίουυ.το ουυοΙτου ννουιυο. Μου οο εἰου

ουν υιυ τ“υυοτἱουοΙ!ο 8τουυυο;ου ἱυ ντου Πυυεου !ιουάοΙο, εο εοΙ

υΙΙουᾶὶιιοε οἱυ υΜυουοου Βυτ'οΙο υιΒοΙἰοΙι.

ΑΜ' Ι)ν. Πο.ιιοοΙετουιιυ'ε Ποιον: υοου οονυ ορΙιτυοΙιυο

ευορἰεουου ΒοΓυυά Μουτ Πι·. ΒουουϊοΙοτ ου. Μ" οἱο

τοπυρουο.Ιου ΡορἱΙΙουυυΙΐτου ο!υ ννουἱο ουοουΙοεετ εοὶου, ἰυι

Πουι·ἱοου εοἱ Με· Βοτ'ιιυο υουυιου

Ι)υ. Βιι υο υ οπο ουυυυἀἰετ εἱου ονιυοου, ου Ροτἰουτὶυ δώ

υυυεου ἱυ οον Μουετυυοτἰου άουεουοτου υουο υπο ου άΙοεοΙ

υου @του τυο 8οΙιἱυὶἀυἱὶεουτυουουἰο υοοἱυΠιιεετ υ·οι·οου υοἱου.



Η

1)ι·. 5πιιιϋ π ι'εΙ πι τ: 1)ιε Μεπειι·πιε.πιοπ εει ιι·ιι1ιει πιιιι·εεε1

ιιιιιεειε πιεινεεεπ. Ππι ειιιειι ΜΜΕ πω· 'Γιινι·εοιπιεπιτειιΙειιεπ

πιιιιι πιιεεει Βιπ·ιιιιιιιε; επι εοπιεπε.ιιιειι, εει πιιε Βειιειιπι1ιιιιςε

πιε.ιιει· ειι 1πιιι2.

2. 1)ι. ιν. ν. Βιεπιει· ιιιιιπ εειπιεπ ιιιιι;ε1ιιιππιιετεπι νοιι:ι·ι19.:

1)ει· Α1ιπιοπιιιπιι1ι.νριιιιε ιιι ει” ιπι .Τ πιιιι·ε 1900.

(Πει νοι·ι:ι·ιιι.ι· ειειιι: ιιι νει·ιπϋιππει ιιοιπι πιεπ 1πιιππιπ. ειιιεε ιιι

«νιει·πειιιιιιιεεειιιιιι: ΠΠ· ϋιΐειιτ1ιειιε θεειιππι1ιειπεριιεε;ε» 1901

ει·επιιιιεπεπιειι Αι·Ιιειι ινιεπιει·.)

1)ι·. 1) ε ιι ιι πι ε π· ει·ιπιιιιπιιετ ειειι 1ιειιιπι νοι·ι.πεπιειιπιεπ πιειιεπ:1ι,

οι: :πιειι ιιι πιιεεειπ Βοπιιπιιει ειπε '1'νριιιιεεριπιεππιιε ιιι Η” πε

ει.ιιπιπιεπι 1ιε1ιε; ιιιιπ:1ι πιει· Ζειι1 πιει· Τγριιιιειιιιιπιειιππεπ ιιπι επω

1πι·ειιιπειι1ιειιεε πιιιεεε ιιιιιπ πιιεε ννοιιι Πιτ ννε.ιιι·εε1ιειιιιιειι

ιιιιιι.επι.

1)ι·. ν. Βιεπιει·ι 1)ιε Ζε.ιι1 πιει ε;επιειπιετεπ ?Με εει ε11ει

πιιπιζε ιιιϋεεει· ιι.'ε εοιιετ. πιπιε1ι

ε·πειιιιιιει·επ ΑπιΒ·ιιιιεπ πιπιπ:1ιεπι.

Πι. 1)ε ιιι πι ει· επιιι1ιεεει ειειι πιει Μειπιιππι· πιεε νοι·πι·ε.ειεπ

πιειι ιιι Βεειιιι· επι πιειι Μοπιπιε πιει· 1πι'επιπιπιιι νοπ Ρει·επιπ ιιι

Ρει·εοπ νο11ετεππιιιι· απ. ιιιι Απι'επε πιει 1Σριπιειιιιε πιεε νοι·ιε·ειι

.1ειιιεε, πιιε νιεΙε εειινι·ει·ε Έν ιιπειπι·ιιπ1πε ιιιε Κιειιιπειι1ιειιε

ειιιιπιιιιιεπ ιιππ1 πιο Ζπι1ι1 πιει· Τοπιεειει1ε ειιοεε Μπι, ιιει›ε εποπ

πω· πιιιε Ριιεεερειεοπε1 ιιπι.ει· πιεπι Βιππιι·ιιειπ πιει· ιι11ειιιιπι

επ:1ινι·ειιειιπιεπ ειι·οεεεπ θειειπι πιιε ιιιπι ειππ.ιεεειιι6.ι·ίτεπ νοι

ειπ:ιιτειιιεεει·εε;ειιι εειππιεεειιιιιιιι. παθει, πω" εε εει ιπ πιιεεει

ει·ειεπ Ζειτ ιπειπιε ειπι21εε 'Γγριιιιεει·ιπι·επιπιιπε· πιπιπει· ιιιιιεπι

νοι·πιειποιιιιπιεπι. πιπιιιιπι.π.τει;επι εειεπ εριι.ιει·, ειε πιιε Πει”τιε·ιπειι. πιει·

Βριπιεπιιε ιιιιπι ιιιιπ. ιιιι· ννοιι1 ιιιιειι πιιε νοι·ειπ:1ιτ πιεε Ρειεοπειε

ιιε.ειιιιεεε. ιπειιιίε.π:ιι Ιπι'επιτιοπιεπ ειι”οιετ. Βεπιπιει· 2ιειιτ. 1ιιειε.ιιε

πιεπ Βειιιιιεε, πιπιεε πιειι πιιιι·ειι Βεο1ιεειιτιιππ.ι πιει· ιιΒιιιιΒ·επ νω

ειειιτειιιεεει·π·εειπι ειειι ιιιιι Βιε1ιει·ιιειτ νει· Απετεπ:ιπιιππι νοπι

θειιεπι πιει· Αιιπιοπιιιιιιιιγριιιιε1ιι·ε.πιιεπι επιιιιιι:επ ιπϋπιπε.

Πι. ν. Βιεπιει· ειιπιιπιτ πιειιι εει Με πιειι-ιι. πεπιειιι:1ιειι Με

πιιε θειε.ιιι· ιιιπ, πιιε πιει· Πιιιι;πειιιιιιε· πιεε Κι·πιπιπεπ νοπ θειιεπ

ω· ννιιεπιιιε ιιππι πιει επιιιιιιι πιει· ι.ειεπει·επι πιι·πι1ιεπ - ειιι

Ριιιιιππ, πιει· θα εε1ιιει ιπ πιεπ ιιεειεπ Βειιιπ·1ιτειι πιεε Ριιιι1ιιιιιιπιε

ιιιπιιιι ε·επιιιςεππι ιιειιιειπειειιτιετ ιινει·πιε.

Όι. Ηιιιπρε1π: Βειιπι Αιιπιοιπιπειιγριιιιε πιιιεεε πιειι ιιιι

Θεπιειιεπιτ: ιιι Με: ιιι1ειι επιπιει·επι 1ιιιεειιοπε1ιι·επιιιιειπειι επ

πιεπι Πιιιειεπ:1ιιει1 εννιεπ:Ιιεπι Βπιειειιιιπιπεοιπ ιιππι νειιιιειιιιιιιιε

ννε,εεπ εεε 1ιιι“επ:ιιοιιεειι·ει:ει·ε ι'εεπιιε.1πειι. 8ει ιπ ιεππτει·ει·

Πιπειειιπ πιιε Βεπ1ειιιιιιιε πιεε Ί'ι·ιιιιπννιιεεειε ιιΙιε·ειιιειπ επει

1ιεπιιι, εε εριεΙε επιπιειειεειιε ε.ιιο1ι πιιε Βεεειιειιειιιιειτ πιειι

θιι·ιιιι‹ιεε ιιπιπι Βπιπιειιε 1ιει πιει Επιιεπειιιιιιε· νωπ Βριπιειιιιεπ ειπε

ιιεινοιιιι;.;ειιπιε Βοι1ε. 8ο πιιι· εει πιιε νιε1ι`ε1πιι; πι;ειιιεπ:ιιπε Βε

οιιιιπ:1ιππιπιπι επι ειιιιιιι·ειι. πιιιεε πιιε Τνριιιιειιιοιιιιπιιτε.π. ιιεπιιι Ειπ

ιιιιιι·ιιπΐ ειπει· εινεπ:1πιπιε.εειεεπι Οιιιιιιιιεειιοιι ειπ1ιε. 1ιι ειπειιι

Τ1ιειΙε ιιιιιιιιεπιε ιιιιιιε πιει· 'Γγριιιιε Με νειεοι·Βιιπε· πιιε

ειιιεπι Τιιιιιιιι·εεεει· Γοι·πεεννϋπιιει Με ειει ιιιι.ε1ι Ειιιι`ἱιιιιιιπιε

πιει Οιιιιε1ιεειιοιι ε.ιιι€ειιϋιπ.

Πι. ιιι εν: 1)πιε ειπριοειοπεε.ιιιςε Αιιιιιετ.ειι πιεε νοι·ιπ:_ιειιιιιςεπ

'Γνριιιιε εει νπιπ Πι. ν. Βιεπιει ιιιιι π.ιιιιει Βεπ.ιιϋπιπιι.ιπιΒ· επι'

ειπε νειιιιιιειιιιιιιιπε· πιειι Τι·ιιι1ιινε.εεει·ε επιι·ιιπ:1ιρ;ειιιιιι·π πιει·

πιεπ; πιοειι πιειιτ ιπ ει1επ Εριπιειι1ιεπι 1ιεεεπι πιιε νειιιιι.ιππιιεεε

επι πω. Ιπ ειιιεπι ιπϋι·ε1ιειι νοπι ΜεπιιειιιεΙπ:ο11εε·ιιιιιι Ηε.πι

ιιιιι·ι;ε ιιει·ειιεπε;εεειιεπεπι Βιιε1ιε, πιειι πιιε θιεειιππιιιειιενειιιιι.ιι

ιιιεεε Ηιιιιιιιιιιπιε επιιιι θε,πιειιειεπιπι 1ιε.ιιε. ννειπιεπ ειιιιεε πιει

ιιιζε Βιιιπιειιιιειι πιειπ ι·οπ πιεπ Ηιε1επι πιιε νειιιπι·πιιιιιετειι Κει

τιιπεεινεεεει· επι Ι.εει πιειεε·ι, πιοειι ινει·πιε ε.ιιεπιι·ιιπ:1ι1ιειι ωφε

πιιε1ιειι, πιιιιιε πιιπ·εε Ει·1πιει·ιιιιε· πιειι πει Με ιΡιπ11ε ριιεεε. Πε

ιιιιιεεεπ ιι1εο ιιοπ:Ιι επιπιειε ππε νοι·1ε1ιιιιιι ιιπιιε1ιππιιιιε Ρπιπ:ποιεπι

πιιιιιει ειπιε Πο11ε εριεΙεπι. ννοιιει ιιιε.ιι ειιπιιπ:ιιει. επι πιιε ννεειι

εειπιπιε νιιιι1ειι2 πιει Κι·επιπιιειτεει·ιεεει, πιιιιιπ ειιει· ιιπιπ:1ι επι

πιιε ιινεειιεεΙππιε Πιεροειπιοπ πιει· ιιιειιεειιεπ πιεπιπεπ πιιι.ιεεε. Επι·

ειπε Βειιιειιιεπιιιι€ πιει· θι·πιπιπινι·ιιεεει·νειιιιιιιιιιεεε 1εεεε ειο1ι

πιεπζει;ειι ε.ιιε πιειι ΗειιιιιιιιΒεπι Βεοπεε1ιππιπεειι 1πειιιε Βιιιτεε

1ιειιιιιιιε·επ.

Ι)ι·. Ηιιι.ιπρει πι: Νε.τιιι1ιπ:1ι ε ιε1ε νιι·πι1επε Με Ι)ιεροει

πιειι ειπιε Επιι1ε, εε επειιε ε.1ιει· επι ει·ει·εειτε ιεει. ιιιιπι εει πιειι

ιιεε1ι ινιπιιιιιε. πιιιεε ιιι1ειπ πιιιι·πιιι1·Ιει·επειιιιιιε; ειιτει·'Γιιιιιι

ννιιεεει·- ιιιιπι (ιιιπιιιιιεεπιοιιει·ει·ιιιι.1ιπιεεε πιιε Τγριιιιεεριπιπ>ιπιιεπ

νειεπ·ιιινιιιπιεπι: ιιι Βει·Ιιπι ε. Β. εει πιει· Αιιπιοιιιιπιιικνριιιιε ειπε

Βιιιιιιιπ Βεννοι·πιεπι. Αππειι Βιμ ινει·πιε ι1ιπι νοι·ειιεειειιιιιειι,

πιιιπ:ιι Βεπιπει·ε ιεεπει Πειιει:ειιειιιιε;, νει·ιιειειι. εοιιιι1πι ιπ πιιε

εειι ι1ειπιεπι Ριιιι1πτεπ Αιιιιιιι“ε ,ε;εεειιιιιι”π. ννειπιε.

Πει· Ριιιεεε (Πι. Βει·πεπιπιι·ιι) μπι πιει· Ηοιιιιιιππ;

Αυεπιι·ιπειι, πιεεε πιιε νοι·ιι.ήιιιιι·ιρε 'Γνριιιιεεμιπιεπιιιε ιιπιπι πει νοιι

Πι. ν. ιιι επιει· 8ειιιιιι·ιε Νπιειιννειε νοπ πιει· ιι·ιειιι.ιεεπι Βοιιε

πιεε '1'πιπιιινι·ιιεεειε πω· πιιε Επιπειειιιιπε· πιει·εε11ιειι πιειι Απιεποεε

επι ειιπι1ιειιεπ Βεπιειιιιι,πι πιει Τι·ιιιιπινεεεει-, πιειιι πιιιιπιει· ειιει

ειιπιιι πιει· θεπειιιεε.ιιοπιε Γιιιπιε ,ε·ε1ιεπ ιιιϋπ.ιε.

Μ. Ο. Κ1επι πι πω. ιιο.π·ιι ρει·επιπιιιιιεπ 1ιι·ιειιι·ιιιι€ειι πιειι

Βιιιπιι·ιιειπ πειι·οππειι, ειε οι εε ιιι ιιιιεει·ει· Βιιιπιτ ειπε Βειιιε

νπιπ Ηειιεει·π μια ννειειιε ειε πιιιιιει·ππιε 'Ι' ριιπιειιει·πιε 2ιι πε

τιεπιιιιειι εειειι. 5ο ιιιι.ι:ε ει· ε. Β. ιιι ειπειιι ειιεε ιιι 7 .ιειιιειι

8 Τνριιιιειπιεπιιπε εε1ιειιτ, ιιι ειιιεπιι ενπειιειι 1ιειιεε ειπε @Με

Βειιιε πιειεε11ιεπ.

Πι. ν. Βιεπι ει: 1)ειε.ι·ι;ι,πι;ε Πιιιιεει· εε1ιειιιε εε ιιι πιει 'Τιιει:

7ιι πςε1ιειι, πιοπ:1ι εει εε εειιιν1ειιε, πε Βιιι:ε1ιε11 ειπειι νο11π.πι1

1πϋπιπε Βεπιιιει πωπω ιιειπιε

 ιιπιειι Βειι·ειε πιιι.ι“ϋι· ιιι ΙιεΓειπι. 1ιι νιειειι Επι" 8·ειιιι.ιιιιειι

νοιιιοιιιιιιειιε νοιι Τνρ1ιιιε ιππι εε11›ειι Ηειιεε 1πϋιιπε πιειι πω

θε,πιειιιιιει1 πιιιειιιινειεεπι, πιε.εε πιιε ειιιεειπιεπι Ιπι'εειιοπιεπι Με

νειεειιιεπιεπιε Ωπιειιεπ ιιιι·ιιπ:ιπειιιιιιιι·ειι εειεπι.

Πι. Η' οιοειιιιιειι ν: Πε εει ιιι επιιιιιιπειιεπ, πιιιεε πιιε

'Γγριιιιειπειιιιε ειειι ιιπ Βοπιεπι ει·1ιε.1ιεπι πιειι νεππιειιι·επι ιπϋπιιειι,

εε εει ε.ιιπ·1ι ππιπιιιιιπιιι, πιεεε ε. Β. ιιιιεει Ι.ειπ.ιιτιπιεινεεεει· ιπι νο

ι·ιεειι .1ιιιιι·ε νοπι Βπιπιεπ ειπε νειιιιιι·ειιιι,π.ιι ννοι·πιπιιι εει, πιει ιιιεπ

εειινιιει· νει·ει.ειιεπ ιπϋπιιε, Με ειιι επι πι1ιειιιιεει· 3ιι·πιιιι Με πιι

εει·ε Ι)ιιπιε πιιιι·ε1ι σε Βιιειειιιεπιε ειιιιχει Β'ιοεεει·1ιειπει· ιπ επ›

ιιοιιεπιι Μιιεεε ιιιιιπιιιι ινει·πιεπι ιπϋπιιε. Τι·οπεπιειπ ιιιιιεεε πιειι

επι πιει· ειοεεειι ννιο1ιτιεπιπειι.. πιιε ιςειιι.πιε Με '1'ι·ιπι1ιννιιεεει ιπ

πιιεπει· Βειιιε Πιτ πιιε Κι·ιιιιιιιιειτειι1ιειιι·επιιπι;; πωπω. ΓεειΙιεΙιεπ,

πιειιπι πι1ιπε πιεεεεπι νει·πιιιιτειιιιιε· ιπϋππιειι πιιε 'Γιιιιιιιε1ιειππε

πιιε1ιτειιε πιεπι Βοπιεπι ιιι πιεπ ιιιεπιεειι1ιπ:Ιιεπι 0ι·πιειιιειπιιε πιε

Ιεπιεειι. 8πιιινοιι1 ιιι πιει· Ειριπιειιιιε πιεε νοι·ιςεπι .Τειιι·εε ειε

ιιιιπ:ιι ιιι πιεπ Ιει:ιεπ Μοπιε.ιειι πειτε ειπ:1ι πει ιιι.ει. πι.1ιεπ 'ι'γριιιιε

ιιιεπιπεπ ιεεπειεΙιειπ ιπιεεειι, πιεεε ειε ιιιιε·,ειποειιτεε Πιιπ.ιππινεπεεει·

εει.ιιιπιπεπ 1ιιι.πτειι. ΚΨΜ πιιε Πειπιιιιιπιει Βιειιει.ι1πεπι νοι· πιεππι

.1ιιιιιε 1898 1ιεπιειι“ε. πιο ιππιιιπιε πιειι πει ιιιπειι ειιιε Πιτινιιιππιπιε

πιειι '1'ι·ιπιιιιινεεεει·ε Πιτ Με Ζπιειεπιπιειιιοιιιιιιειι πιει Βιριπιεπιιε ιε

πιεπιπι.ιιε πιιειιτ ε.ιιεεειιιιεεεεπι, πιο Με επιιιι 8·επε.πιππειι .Τε.1ιι·ε

Ηειπι1ιιιιπι πιιιι ιιιιιιιιι·ιι·πειιι ιΒιιιιιππεεεει· νοπ εειιι· εε1ι1εειιιει·

0ιιε.1ιιιιι ι·ειεοιπ.μ ιιιιπι ει·ει ιιπ εεπιπι.πιππειι .Τε.ιιιε ειιι νοι·ιιιε·

Ιιειιεε Ε'ι1ιιιιιιοπιεενειειιι ειιιπιειιιιιιι ιι·οιπιειι εει.

Πι. Τ1ιιιο: Βιπει· πιει· ιιεεπειι Κεπιιει· πιειι ιιιιιιιιιιιι·ι;ει

ννιιεεειε ιιιιιιε ιιιιιι μπει, πιεεε πιεεεειιιε πποειι ιπιιπιει· 1ιει.ι·ιιπ:1ιπ:

1ιπιιι νειιιιιιειιιι,ε·ι εει.

1)ι.'Ι'ι·ενπιεππ: Με επιις1ιεπ:1ιε Μπει·ειιιι· εει ιειειι επι

Βε1επι·επ ιιι πιιε Τι·ιιιΙππνεεεει·ι1ιεοιιε, ι“ει·πιει πω" ειιπιιι πει πιιε

νειιιι·ειιιιιις πιεε Ί'γριιιιε πιιιι·ειι ειπε. 8ο ε. Β. 1ιε.1ιε ειπ:1ι

πει ειιιπει· ιιοπιιι1εριπιεππιε ιπ ιιοιιπιοπ, ιππο πιιιε 'Ι'ιιπιπνπεεεει πιιε

πεπιε11οε 1›ει`ιιπιπιεπ ινιιιπιει ιιειππιιεεεειειιι:. πιεεε εει.ιππιιιιπ:1ιε

Γπιιπ11ιειι, ιιι πιεπιεπι '1'νριιιιεειιιι·επιπιιιιςεπι νοιε·ειποπιιπιεπι ινιιι·επι,

ιιιιε Βιι1πι1ι νοπ πιει·εειιιειι Βιε1ιε 1ιειοπιεπ ιι5.ιπεπι ιιπιπι πει πιει

ιιιιιιει·ειι Ππιπειειιπ:1ιιιιις ι”ειιπι ειειι επ πιει ιιετι·ειι'επιπιεπ 1ιιειε·

ιπιιεεεπε11ε Με Αιιιιιεινειιιιιππιεςειεεε επ πιιε Μι1πιιι ειιι Βιοε

εει· εε1ιιππιιιιιι'πει Βοτ.ι:ιπ:1ι. 9ο ιιι6ε·ε ιιιιε1ι πιιε Βιιιετειιι πιειι

ε1ιειι εππιειειι ιπ1ειιιεπ Ηει·πιεε επι ειπε εεπιειπιειπιπε Νειιι·ιιιιι:ςε·

ιπιιττε11ιεειιιιεπιιιε1ιε επι1ιε1ιειιιιι1ιιεπ εειπ.

Πι. Πει· Επειιιει·ιπτ ιπ Βειιιεπ επι' πιιε Βιιιιιιιιιι·πιει· ινιιεεει·

νεπ·1ιεπιπιιεεε. πιεεε πιιιεε1ιιετ εειι. Βιιιι'ιιιιιιιιιε· πιει π:επιιπ·ιι1επι

Γιιι.ιιιιιοιι 1πειιιε 'Γγριιιιεεριπιειπιε ιιιε1ιι· ιιεο1ιε·:ιιι.ει ννπιι·πιεπι εει.

Πι. ν. Βιεπιει: Με ιιει'επι Ηιιιιιιιιιι·,ε·ει Ηνι;ιεπι1πει Η ιι ιι

1ιει· Με Βειιι ε ιι ε εειεπ Αιι1ιιιπαει· πιει· '1'ιιπιιινε.εεει·ιιιεο

Με, ινιι.ε επι επι πιειιι· ιπε θεινιοιιτ ι“πι.11ε, Με πιει Βει::ι.ειε ι'ι·πι

1ιει· ειπ θεεπει· πιει·εειιιεπ 8εινεεειι εει.

πι. Ζ. Βεπ:ι·ειιιι: Πι. Βει·ι.ε1ε.

Αιιε:πιιι εεε πιειι Ριπιιπιιππιιιεπι

πιει· θεεε11εεπειτ πιεσε. Δειετε επι Ι..ιι›ειι.

Βιτειιπε· νοπι ό. Οπ:τοιιει· 1900.

νοιειι:ειιπιει·: Α. πιε Γοιεεπιει·. εειιι-ιεπιιιιιω-ι θ. Ριιε ε

πι ιι ιι π.

1. Πι· Ε'οι·εειιει· πιωιππ ειπε 1ιι·πιιι νοπι 65 “Με πω

ειιιειπ ιιεειιιε·επ Βιιεπι1ιειπ ιιιιπι πει·ν6εεπι Ειι·επ:ιιειπιιππιεπ ναι.

Απιε πιεπι νοιι ειπιειιι ε.ιιεεει1ιεΙΙι πιεε νει·ειπιε ειιεΙιεπιπιεπι Οο11εεειι

πιιι.π.ιεεεισειιεπ Ηε1ειιεειιι·ειιιεπι πι ιιι ει·εειππιπι, πι” πιει ιιειι·ει'

ι'ειιπιε ΑΜΙ. :ιιι πιιε Βιινπειιπιεειιε Κι·επιιπιπειι. πιεπιιι.ειιι. ιιιιιιε. Πει·

1'οι·ειππειιπιε Γοιπ1ει·π πιιε Αιιινεεεπιπιειι και, ειειι ιι1ιει πιεπ Πει!

επι ιιιιεεει·ιι.

Πι. Ρι·ιεειιιειιιι 1ιεεει. ειπ:1ι ιπ εεπεπεπι ιιιιει· πιειι ιιιτει·εε

ειιιιππιιι Κιεπιιπιιειτειε.11 Με. Αιιι' θιιιπιπι πιει Αι.ι·οριιιε πω· Μπι.

ιπιπ·ιοεε., πιει· Κ1ειιι- ιιππι θιοεειιππιει·1ιιι1Ιεπι, ω· ιιι·ει1ειιι6ιππιι€επ

διειιιιιι8· πιει· Ριπεει, πιει ιιιειιι·ιεπ:ιι νοιιιιιιιπιεπεπ ρειιιριιιςοιπιεπ

Β1εεεπι ιιππι πιει· ιιιιε πιεπεε1ιιειι επι ειιιιε1πιεπι $ιειιεπ επιει.ιιιιπιε

πιειι, επιπι '1'1ιει1 επιιε·ι·επϋεεπι θεεειιινιιι·ε ιιιιπι 1ε.ει, ιιοτ1εε.ει:

επι' θι·πιππι πιει· επι Οιιει·- πιιιπι Πιιιειειιιι·επιιτειεπ, επι' πιειι

(ιιιιιιιεπι πιιιπι πιειπ Βιιειιεπι νοι·Ιιειιπιεπεπι ιπ πιει 8ειιειιιιπιπεπ

ειιιι1π 1ιειιιιη;εεεπετεπ, π:επι.ι·ε1Μεεεειι, πιιι.ιιπιτει· ετι·πιριιιεπ:1ιεπ,

ρει·ιριιεπ· πιιε ειιιεπιι επινε.ε ειιιε1ιεπειι, ειντιιειπιιπϋεειι Β.ιι.ιιπιε

νειεε1ιειιεπ Ε`ιεειπειι, - επί θι·ιιππι ω· πιει εεπιιιππι.επι ιιιιοιπεπτε

πιιιπιιιι Ρι·. πω. ειιει· Βεεπιπιιιιιι.1ιειι: Βεριε ιπιεειι1ο-επε.εετιιετιεπ

επι. Πιιιει·επτιιι1πιιεςιιοει.ιεειι 1ιοιιιππι ειιει Βνιιιιιιοπιιγειιπ·, ειε

Βενιιειιπιεε1ιε Κιειι1πιιειι ιιι Ρι·ιιεε, ννειιπ.ε;1ειειι :ιιι 1ιειπιεπ Ηπιιιπι

Βειεπι1πειι τω “πιειι ενιιιπιει.ιιεπ·11 οιιειιιεπιιι1ιε1ιε θεπιει·ειεπι

νοιιιεππιεπ ιετ. Α1ιεε Απιπιει·ε εριιειιι _ιεπιοειι ε·ε.ε·ειι πιιε Βεν

ιιειιπιεειιε Κι·επι1π1ιειπ.. θεεεπι $νιιππιπιιιιι·π>1ιε ερι·εειιειι νοι· Α11ειιι

πιιε Ηε.ιιι.ει·εε1ιειπιππιεεπ, πιιεεε ιϊπι 1ιεριε επι ιιιιεπεπιε τνριεε1ιεπι

Ρ1επ:1πειι; πιιε πει 8νιιιιιιοιιιι·ε1ιε 1ιεοιιιιειιιεπειι Ηειιπενιιιριοιιιε

ειιιπι ιπε1ιι νοιι νοιι11ιειεπειιεππιει· Πιιιιει, ιιιτιειιι·ιπιΜιιι1ιειιε

Βιιε.πιιιιεπιπε πιπιπι ιπιειπει·ε Βι·νιιιειιιε, ιιιειιιιιιιε ιιοπιιιιιεπι Γιεειπειι

νοιι πιιεεειιι πγριεειιεπ Απιεεειιιι νει. 1Ξε ι'ειιΙειι ι'ει·πει· πιιε Επι·

8γι·ιπιπ,;οπινειιε εο ιι1ιειε.ιιε ειιιιιειππει·ιειιεε1ιειι Αιι·οριιιεπι πιει

Βιιπ:ιιειιπιπιειπειιι, ννειπ:1ιε ει» ,εει.νϋιιιι1ιπ:ιι νει·1πιιιιιιιπιιπιειειι πιει
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ννιι!ιε!ε!!ιι!ε !ιιι θει'ο!ἔε !ιε!ιεπ, ειιε!ι Με Επι· 8γι·!ιιεειπνε!!ε

ρε.ι!ιοε·ποιιιοπιεε!ιε Α!ιει·ει!οπ π... Βο!ιννε!εεεεειει!οπ ιν!ι·π πε!

πει· Ρπι!επι!π νει·πι!εει. Νπι· ι·ειε!πεε1ιε Βι·εε!ιε!ιιππεειι νοπ

8ε!ιεπ πεε Νει·νεπενειειιιε !ι!!πιιιεπ πει!!ι· ερι·εε!ιεπ. ποο!ι !!!ιει·

νν!εις·επ ιιιιιιεπ!π,ε_ι π!ε 8νπιριοιιιε πει· Ι.ερι·ιι. Με πει· $νι·ιπ8·ο

πι ε!!ε. -

,Πι·. .Ι ...Πι Μι!! ιπιιιε!ιι ω· π!ε Απε·ειι πει· Κι·ιιπ!ιεπ επι'

ιπει!ιεεπι. επ πεπεπ ιι!!ειςεερι·πιι!ιειιει· Ιιππορ!ιι!ιιι1ιιιιιε πππ Πε

ιι·ορ!πιιι επ οοιιειιιι!ιεπ Μπι!. Ρει!επι!π !ιιιππ π. Ππει· π!ε!ιι

πω: εε!ι!!εεεεπ.

Πι·. θο!π πει;; ιπε!πι, επι· πεπιι!ι!νεπ Ρεειειε!!ππε·, πει·

Ι)!ε.,ε·ποεε εε! ειπε ιιι!!ιι·οε!ιοριεε!ιε Ππιει·εω:!ιππΒ· πω' ερεε!πεεπε

Βπε!!!επ ιιοι!ιινεππ!π.

Πι·. Ρ ι ! εειπ ιι π π ερι·!ε!ιι ε!ε!ι !π εο!'ει·ιι πεπεπειι ειπε. Με

ει· Νοε ε!πεπ ροε!ι!νεπ. π!ε!ιι πω· ε!πεπ πεπει!ι·επ Βειιιππ ππ

ει·πειιπεπ π·!!ι·ι!ε. πι! ρ;ει·επε Με! πει· ιιιπεπ!ϋεεπ !ιειιι·ει'οι·πι ε!ε

Βιιε!!!εππιιε!ιινε!ε εε!ιεπ ι.ιε!!πει; ιπ!ιιιιιιει· ε!ω! Βιιε!!!επ ει!!ει·

π!πεε !π Ηεπι- πω! Νει·νεπει!!επε!ιεπ κι! πωπω, ποε!ι !ει ε!ε

πει.ζει!νει· Βεπιππ !π ε!ιιεπι εο!ε!ιεπ ?Με π!ε επεε!ι!εε·Β·ε!ιεππ_

Σ!. Πι·. Θο!π!ιει·ι.>; πειιιοπειι!ι·ι ε!πεπ 22 .!ε!ιιε ειΙιεπ !πε.ππ

ιπ!ι ε!πειπ πιει πιι!ι·ει·εε!!ειι Μο!!πεεππι ιιι!ιει·οιπειοεπιιι. Απι

ιιιε!ειεπ !ιε!”ιι!Ιεπ ε!ππ Βι·ιιει, Β!!ε!ιειι πω! Οπει·ειιιι·επι!ιπ.ιειι,

πππ ιτε! ε!ππ Νοε ει.. Πιιιει·ειιιι·ειπ!ιπι.επ. Π!ε !!ειιιι !ει επ

ι;ειιιι.ππιεπ Ηιε!!ειι νοπ ειεε!ιπππε!πορι- Με ει·Ιιεειιςι·οεεεπ,

ι·πππ!!ε!ιειι, ινε!εε εε!ι!ιιιιπει·ππεπ. πω.. ιι·ιιιιερει·επιεπ, ειννειε

ει!ιιι!ιεπεπ (!ε!ι!!πεπ ιπ!ι ε;!ε.ιιει· Οιιει·ί!!ιο!ιε ιν!ε !ιεεε.ι. Πε!

ε!ιιεε!ιιεπ !!ιεει επι!! επι Πι·πι·!ι ειπε !ιε!πε!ιε !ιι·ε!!ις ιι!ιιιιει·!ε·ε

Με.εεε !ιει·ε.ιιεπι·!!ε!ιεπ. Αιιεεει·πειπ νι·ε!ει Ρει!επι επ!ι!ι·ε!ε!ιε

Αεπεριιειε!π, Οοιπεποπειι πππ ε!ππε!πε Ε'πι·ππ!ιε! επι”.

3. Πι·. Ρι·ειςει· ειε!!ι ε!πεπ 35-_!π.!ιι·!εεπ Πιιιιπ ιιι!ι επιπ

ι·ε!ε!ιεπ Ρειεε!ι!ειι νει; Ζε!ιππε!εε!ι πω! ΖππΒε ινε!εεπ !ι!πι!πειι

Μπι;; πω'. Πι·!π ιιππ Βιπ!ι! οιιι!ιει!ιεπ εε!ι 'Ι'ειςεπ ν!ε! πω.

Π ι·. Ριπ.,ι; ει· π!πιιιιι δεοι·!ιιιι επ.

Πι·. !·ιι!εειπε.ιιπ !ι!!!ι πεπ Μ!! ι“!!ι· Μοι·Ιιιιε πιεσε!.

ννει·Ι!ιο!!!. Βε! 8εοι·!ιιιι εε! ιπεπ 8εννϋ!ιπι Απποε!ιειππε πεε

. Ζε!ιππε!εο!ιεε. ιοει.!πεπ (!ει·πε!ι πιιε πειιι Μπππε πππ ει!ιι·πει·ε

Β!πιει·ιιἱ!εεε. ει.. επε!ι Μπεειι!πιπι ιιιιπ Γεεειεπ !ιειι·επειι, επ

ι!ππεπ. Βεπιει·Ιιεπειι·ει·ι!ι εε! !π π!εεεπι Ριι.!!ε ππι· Με Ιπιεπε!ιιιι,

πι!ι πει Με ε!ιι2ε1πεπ $νιιιιιιοιιιε, ερεε!ε!! π!ε Β!ιιιππεεπ Με

πεπ !ιιπει·ιι ()ι·ιιιιπεπ πιιπ πιιε !!!ε!ιει. ειιιιι·ειεπ ·).

4. Πι·. .!ιιιιι!!ιο!π ερι·π·ιιι πι! πει· Ηε.ππ νοπ Ρι·ιι.ρει·ιιιειι

ιι!!!ιει· Πιει·ιιερο!Ηιεπ».

Ιπ πει· Π!εοιιεε!οπ !ιε!ιι Πι·. ΙΙ!ε!ιε!εοπ !ιει·νιιι·, πε.εε !π

πει· Αει!ο!ος!ε πει· Ρο!νρεπ π!ε!ιι εε!ιειι Ρεεεπι·!επ ειπε ιιι·οεεε

Βο!Ιε ε !ε!ειι.

Πι·. `ι·!επ!ιει·ε·: Με.π !ιεππ ππι· !π πεπ !!'π!!επ νοπ

Ρεεειι.ι!επ ε!ε εει!ο!ο8·!εε!ιειπ Μοπιεπι ερι·εε!ιειι. ιι·ειιιι ιπε.π ε!ε!ι

νοι· Βιπ!εεεπ πει·εε!!ιεπ ε!ε!ιει· ππνοπ !!!ιει·πειιει πω. πιιεε !ιε!π

Ρο!νρ ι·οι·!ιεπε, εοπει. νει·πι!!ι πιιι.ιι !ε!ε!ιι !π πεπ Ρε!ιΙει· πεε

ροει πω, ιιιορι.ει· Με.

νει·ιπ!επιιιεε.

- 0ι·πεπενει·Ιε!!ιππε·επ: Πει· 8ι. 5|:.ιιη!ε!8.πε

0ι·πειι 1. ΟΙιιε εε ·- πεπι Βεπιοι· πει· Τοιιιε!ιει· Ππ!νει·ε!ιει,

Ριοιεεεοι· πει· Ηνι;!επε, ιν!ι·!ι!. διεπιει·ιιι!ι Πι·. 8 ε π π ιι [ς ο ω

ιιππ πεπι Ρι·οΓεεεοι· πει· θνιι!!!ιο!οε!ε επ πει· ()!ιπι·ποινει· Ππ!

νει·ειιει. ιι·!ι·!ι!. Βιειιιει·πι!ι Πι·. Το! οιεε!ιιιιο ιν. - Πει·

8ι. ιν !ππ!πι!ι·-0ι·πεπ 8 ΟΙεεεε - πεπι ΟΙιειιι.ι·ει πεε

Πεε!ιεπει· 8ορ!ιιειι Κ!ππει·!ιοειι!ιε!ε, Πι·. .Τ ε ιι ! ο ι. ο νι· ; πεπ

Ρι·οιεεεοι·επ πει· ιπεπ!ε!π!εε!ιεπ Ειιεπ!ιε.ιεπ: Πι·. Α. νει;; ι πππ

Πι. Α. Ροερε!οιν !π Μοε!ιεπ: Πι·. ι. 8!ι ινο τεοιν Με

Πι·. δ. Ροιιοιν επ Ο!ιει·!ιοιν; Πι·. Α. Π!ιοπ!π !π Κ!ενν. -

Πει· 8ι. νν!επιιπ!ι·.-θι·πεπ 4. ΟΙε.εεε - πεπ Ρι·οιεεεο

ι·ειι- πει· Μεπιειιι. πω!. Βιεπιει!!.ι!ιεπ: Πι·. ·ιιωι.ι.π π.

.!πτ_ιενν (Ποι·ιιιιι); Πι·. Ε! πε π πι ο ιν ε ιι !π Κεεεπ. Πι·. .Τε ε -

ιι·εποιν !π ινιιι·εε!ιεπ πω! Πι·. Κπ!ιεε!ι!ι2!ι! πι Ο!ιε.ι·

!ιοιν. - Πει· Βι.Αππεπ-0ι·πεπ 2. Ο!ε.εεε - πεπ!

Πιι·ε‹ιιοι· Με Β!!επ!ιει!ι- πω! Μιιι·!ειι-Κ!ππει·εεν!ε, Πι·. Ρ.

Βιειιι. - Πει· ει. €ιιεπιε!ιιπε-Οι·πειι 2. ΟΙεεεε -

πεπι Ρι·οιεεεοι· πει· Ρ!ινε!ο!οι;!ε !π 'Ι'οιπε!ι Πι·. Γ. Κ ι·!! ι: ε τ,

πεπ! ιιιιεεειειιι.ιιιι. Οοπειι!ιεπτεπ πεε θπεεεπει· Ν!!ιο!ε!!ιιει!

ιπιε Πι·. Ο ει! πο!! πι!πι πππ πειιι Αι·πι πει· 'ινο!ιιιει·εο!ιεπ

διππιεε!ιιι!ε Πι·. ν. Π π Με π.

-- Βε!'ϋι·πει·ι: Ζ π ιν!ι·!‹!!ε!ιειι Βιιιε.ιει·ιιι!ιεπ:

πει· Οιιει·ει·Ζι πεε Μοεπιιπει· θο!!εγπ-Ηοερ!ιε.!ε Πι·. Πει·π -

ε π ι π ε π ι. Με Με Ρι·οΓεεειιι·επ πει· Κ!εννει· Ππ!νειε!ιπι Πι·.

'Τ ι ο !ι ο πι ι ι·ε νι· (Απιιιοιπ) πππ Πι. 'Ι' ε ε π ε ι· π ο νν (Ρέιππιτει·).

- νει·ειοι·Ιιεπ: !) Αιπ 1. .Τιι.ππιιι· !π Β!ἔιι Πι·. Β.

Πεπιιιιι τ. - 2) !π Ππεεεε. επι ει. Πεοεπιπει· πει· Οι·π!ιιειοι·

επι ποι·ιιεειι Βιε.ι!ι!ιοεριιει! Πι·. θ. π!. ιι εεεε! ο ιν ε π! . ινε!

0!ιει “Οι ε!ε Πιι·εει.οι· πεε νοπ εειπειπ θι·οεενειει· ειι·!ε!ιιειεπ

Ρενν!οινεε!ιεπ (!ε!ι!!.ππεε ιπ!ι !ι!!!!πειι !νο!ιιιππε·επ ιππε·πιε. -

Η Ρει!επι !ει ιιεο!ι ε!ιι!ι.ιεπ Τιι;ειι ππιει· Νεε!ι!εεε πει Β!π

ιππε·ειι ιπ !ιοε!ιϊειιι!!ειιι Ζπειιιππε νει·εε!ι!επεπ.

8) Ιιι θεπι πει· !ι·!!!ιει·ε Ρι·οιεεεοι· ω· Οιιιι·πι·.ε·ιε επ πει· πω!.

επ Ππ!νειε!ιϋ.ι Πι·. Π. 8ο π πει ι·ι !πι Α!ιει· νοπ θ! .!ιι!ιι·επ.

ιει· νει·ειοι·!ιεπε. ιι·ε!ε!ιει· !ιε!ε.ιεε!ιει· Ηεπιιιοι· πππ νν!επει·!ιο!ι

Β.εειοι· πει· Πιιινει·ειιπι (Μπι ννιιι·. !ει νοπ 1885-1898, ιι.!εο επ.

58 .!ιιιιιε ε!ε Αι·ει πω! Πιι!νει·ε!ιπιε!ε!ιι·ει· ι!ιιι.ι!; ιι·εινεεειι. -

.ιι !ιι Βι·πεεε! .ω- Π!ι·εειοι· πει· πιιι·ι!ε,επ ει. πιεππιιπ!εο!ιεπ

Κ!!π!!ι Ρι·οι'. Πι·. Πεειι·εε !πι Μ. !ιε!ιεπε!ιι!ιι·ε. -- 5) Ιιι

Ριιι·ιε πει· !ιε!ιε.ππιε Πιιινιιεο!οςε πω. Η ο π ι; πε ιι !ι ε ! πι ,

Ι·Ιει·πιιεπε!ιει· πει· «.-ιπππ!εε πεε πιεπιπ!εε ε.. !'οτει!!ε ει ππ πι·

ηπα».

- Αιιι θ!. Πεοειιι!ιει· ν. .Ϊ. !ιεις!πε· πει· Ρι·οιεεεοι· πει· Ζοο!ο

Β·ιε πω! νει·,ε!ε!ε!ιεππεπ Αιιιιιοιιι!ε επ .ω- θ!ιιιι·ποννει· Ππ!νει·

ε!ιιιι Πι·. πιεπ. ει πω!. Α. Βι·ιιππι πεε 35_! π.!ιι·ιειε πππ!

Μ!! πι εε!πει· ιιππεποε! εε!ιεπ πππ Ι! ιει·ει·!εε!ιεπ

'Γ!ιπι!ι;!ιε! ι.

- Πει· επεεειοιπεπι!!ο!ιε Ρι·οίεεεοι· πει· ()!ι!ι·πι·ε!ε ει! πει·

Πιι!ι·ει·ε!ιε.ι .Ϊιιι·!ειν ιΠοι·ριιιι Πι·. Πι· π ε !ι ! π! π !ει ε π ιπ

οιπεπι!!ε!ιεπ Ρι·οίεεεοι· ει·πιιππι ινοι·πειι.

- Πειπ πει.ι·επιιι·πι·ι!ε· !π .Ϊιιι·!ειν ιΠοι·ιιιιι) Ιε!ιεππεπ νει·ιι!ι

εε!ι!επειεπ Θε!ι!!Γεπ πεε Μ!!!ιιι.ι·-Μεπ!ε!πε!!περεειοι·ε πεε ε!ε!

ι·!εε!ιεπ Ει!!!!ιπι·πεε!ι·πε ιν!ι·!‹!. Βιιιιιιει·ιιι!ι Πι·. Ν ι !ι ο Ι ο! ν ο π

Βϋ!ι!επποι·Π !ει ω· πι. Βιππ!ε!ιιπε-Οι·πειι Ι.

ΠΙπεεε νει·!!ε!ιεπ ινοι·πειι.

- Πειπ Ρι·ινιιιποοεπιεπ πει· Οπεεειιει· Πιι!νει·ε!ιπι Πι·. Α.

Μεπποινε!ι! πω! π!ε νοι!εειιιιε·ειι !!!ιει· Η!ειο

Ισρ;!ε !π ε." ιπεπ!ε!π!ε‹ι!ιεπ !!`ιι.επιιπι πω. ε!πει·

Βεπιιιπει·πι!οπ νοπ 1200 πω. !!ι!ιι·!!π!ι !!!ιει·ιι·πεειι ινοι·πεπ.

- Πει· .πιει Νιιις!!ι ι π !ει ιιι!ι Α!!ει·!ιϋεπειει· θεπε!ιιιι!ειιπε

Με ειε!!νει·ιι·ειεππει· Ρι·οεεειοι· !ιε!ιπ Πεπι

ειπ!ι! ε." Απειοιπ!ε επ πει· Οπεεειιει· Ππ!νει·

ε ! ι ιι ι ππεεειε!!ι ννοι·πεπ.

- Π!ε Βει·Ι!πει· Μεπ!ε!π!εε!ιε θεεε!!εε!ιπι'ι

πει !π !!ιι·ει· πω 8. .Τεπιιιιι· π. δι. ειιιιι€ε!ιειιιεπ θεπει:ι!νει·

επιππι!ππε· !!ιι·επ Ιε.π,επι.!ιι!ε·επ νοι·ε!ι2ειιπεπ Ρι·οι'. Β ππ Με π

ν! ι· ο !ι ο ιν πι!ι !!!ιει·ννπ!ι!εεππει· Με_!οι·!ι!ιι ιν!επει·εενν!!.!ι!ι Με

πειπεε!!ιεπ πω' εε!!! Κι·ιιπ!ιειι!πι;ει· ε!ιι Βεει!!εειιιιπειεΙεπιπιππι

πεεεππι. (Α. πι. Ο.-Ζιιι.)

- Ζιιπι ππεεει·οι·πεπι!!ε!ιεπ Ρι·ο!'εεεοι πει·

Οιιι·επιιε!!!ιπππε πει· !!π!νει·ε!ιε.ι θ!εεεεπ

!ει π.» Ρι·ινιιιποεειιι Πι. Πε π ι ει·ι !π Κϋιι!εε!ιει·ε.· ει·πιιππι

ινοιπεπ.

~ Πεπι Ρι!νειποοεπιειι πππ ππ!8·πεππεπ Μπι πεε Ρ ε π!

θ'ει·!ιιιι·π ι - δι!!“ιεε !π Βει·Ι!π. Πι·. Ο π ειιιν πε Βπ ν ιει·,

πει· ν!ε!ε .!ιι!ιιε Αεε!ειειιι Ρωι. ν. !!ει·ι:ιπ πππ' ε πιει, ιει

πει· Ριοι'εεεοι· ι!ιε! νει·Ι!ε!ιεπ ινοι·πειι.

- Π!ε Ρι·!νιιιποεεπιεπ πει· Μι!πε!ιεπει· Ππ!νει·ε!ιιιι Πι·.

!!πιιι·ι!π Ηιι!ιπ Μπι· Ην.ι.;!επε) πππ Πι·. Α πο” Βε!ιιπ!ιι

πι!! Ο!ι!ι·ιιι·ε!ε) ε!ω! επ ιιιιεεει·οι·πεπι!!ε!ιεπ Ριο

ιε ε ε ο ι· ε π ει·ιιιιπιιι ννοι·πεπ.

- Πι·. ιν ! Ι π ε! πι Β π ο ρ εΙ, Απιπε!!ππε·νοι·ειε!ιει· !ιε!πι

Ιπει!ιιιι επ Ηι·ι;!επε Με ει: ει!ιπεπιε!!ε Τ!ιειιιι.ιι!ε επ π..

Ππ!νει·ε!ιπι Μπ.ι·ιιιιι·.ε, Με πεπ ι· ο Η ε ε ο ι· ιι ι ε! ει·!ιπ!ιεπ.

- Απι Ι. .!ε.ππιι.ι· π. δι. πεε!" Με Πεορο!π!π!εε!ι

Οιιι·ο!!ιι!εε!ιε πεπιεε!ιε Απεπειπ!ε πει· Νιιιιιι·

ι'ο ι·εε ιι ει· !π ΗπΙ!ε. ννε!ε!ιε 1852 !π Βε!ιννε!πίπι·ι· νοπ

πειπ ποι·ι!Βεπ Αι·ει Πι·. Βιιιπ εε!ι πε.ε·ι!!ππει ννπι·πε. !πι·

2ὁΟ_!π!ιι·!εεε .Τιι!ι!!πιι πι. !ίε.!εει· Ιιεορο!π Ι. πππ ερ!!

ιει· Κιι!εει· Κει·! νι!. ειιι.ιιειεπ ε!ε πππ. επεεει·οι·πεπι!!π!ιεπ

νι-ι·ι·εο!ιιεπ ειπε: !!ιι·ε Ρι·πε!πειιιεπ ει!ι!ε!ιειι πεπ ει·!ι!!ε!ιεπ

Βε!ο!ιεε.πε!, ννπι·πεπ επ ?πι!επιιιι'ειι ει·!ιοΙιειι Με !ιιιιιεπ πεε

Ρι!ν!!ε,ι;!ιιιιι ιιιιε!ιε!!ε!ιε Κπιπει· Με ε!ιε!!‹·!ι επ !ε,ε·!ι!ιπ!ι·επ, ππ

ε!ιι·!!ε!ιε !.επιε ε!ιι·!!ε!ι ει! ιιιεε!ιεπ πππ Ποειοι·επ. Ι.!πειιι.!ε.ιειι.

Μεις!ειει· Με Βιιεεε!ιιιιι·ε!' επ ειπεππεπ. Πιε Λ!ιεπειιι!ει ννεΙε!ιε

ετειε Με ιιεπεπιειιπειι>π Ηε!ε!ιι·ιεπ πει' πειιιι·ιν!εεεπεε!ιειι!!επεπι

Οε!ι!ει, πει.ι·ιιπιει· ειπε!! ν!ε!ε !ιει·ι·οι·ι·πειεππε Αει·ει.ε. επ !!ιι·επ

Μ!ι.ε!!επειπ ε·ε·2π!ι!ι Μι, ειε!ιι. !π !ιο!ιει· Αε!ιιιιπ,ε !πι !π- Με

Αιιε!εππε.

- Πει· νΙΙΙ. Οοπει·εεε πει· θεεε!!εο!ιιιιι ι·πεε!

εο!ιει· Αει·πιε επ πι Α π‹!επ!‹ειι επ Ν. Ι. Ρ!ι·οεοιν

ιι·ιιι·πε πππ ε. .!ιιπιιπι· !πι ιιειιειι Οοπεεινπιοι·!πιπεεεε!ε !π Μπε

!ιιιιι πιιι·ο!ι πεπ νοι·ε!ικεππεπ πεε ()ι·πππ!επι!οιιεεοιπ!ιεε Ρι·ο!!.

Πι. Β ο π ι· ο ιν (Μοε!ι:ι.ιιι ει·πιΐιιει. Ζπιιι Ε! ιι ι·ε π ο ι· ε ! π ε π

ι.ε π π ε ε Ο ο π ε: ι·εε ε π· ε. πι! π·ε!ο!ιειπ επ. 2000 Αει·ειε πω!

!!ιι!νει·ε!ιπιε!ε!ιι·ει· ε.ιιε π!!επ θε εω!επ πεε Βε!ε!ιεε ι!ιε!Ιππ!ι

ιπεπ. νι·πι·πε ε..! Ρι·οΐεεεοι· πει· νε;!επε πι Κιιειιπ Πι·. Κε ·

ιιιιει! π, εππι ν!εερι·!.!.ε!πεπ ιεπ πει· Π!ιε!` πεε Βιιπ!ιε!.ιε

ινεεεπε !ιιι πιουν. Τειιπ!ιονν Πι·. Μο!!ε εοπ πω! επ Β επιε

τι ι· ε π πει· Βεπ!ι!!ιεπι·ει πι ννοι·οιιεε!ι Πι. Ί' ε ε! ε π ο ιν πππ

πει· Επιιπεε!ιει.Γιεει·πι Πι·. Β ε ,ε ει! ε ιν ε π ! , Ρι·ε!εεε πει· θεεε!!

εε!ιιιιι πει· Αει·ειε !π Κιειιιεπιεε!ιπε. ι;ειι·ι!!ι!ι. Πε ι“οΙειεπ επ

πειππ π!ε ρι·οε·ι·ιιιπιπιππεε!πειι νοι·ιι·ππε νοπ Ρι·οι. Βε. ε π -

ιποννεπι (Κεεπιιιι «Πε!ιει· Με Γοι·ιεεπιπιε πει πωπω πιιπ

Ο!ι!ι·πιειε !ιιι Η!. πιι.!ιι!ιιιππειι». πω! νοπ Πι·. Πο! ε !ι ειι!ιο ιν

(Πιιππεε!ιε.Γιεει·πι !π ΚιιιεΙι): «Πε!ιει· Με !ε.ιιπεε!ιε.π!!ε!ιεπ πππ

εοιππιιιωιι!επ Βιιπ!!!ι.ιεε!πι·ιε!ιιιιπε·ειι !π Βπεε!ειππ». Ιπ Μεεει·

8!ιεπω.τ ννπι·πε πιιι·ε!ι Ριοι'. Ροεπ ει· !Βει·!!π) επι θι·πεε νοπ

Ρι·οι'. ν ! ι·ε !ι ο νι· !!!ιει·ιιιπιτ!ιι πππ ππιει· πεπ :π!ι!ι·ε!ε!ι ε!πιι·ε·

Ιπιι!επεπ 'ΓεΙεει·ππιιιιεπ πππ!! επι Βειι·ι!!εειιιιςειε!εει·πιιιπι νοπ

πεπι ι'ι·!!!ιειεπ Μοεπεπει· Ρι·οϊεεεοι· Πι·. πιω πιε.ιι π ειπε Ζ!!



ιο

"οι νοι·ιοοοιι. Βοιπιπιιι ινιιππιο οοιιοιιο πιεο Οοιι.ειοοοοο πιει·

Ι)πιιιιπ πιιιι ιο1οει·οριιιοοιιοπιι ννοε·ο ιιιιει·ιπιιαο1τ. Ζιι ιΒιιι·ειι

Ρι·οι'. Ροοιιοι·'ο ννιιι·πιο νοιι πιο" Οοιιει·οοοιιιιιο·ιιοπιοι·ιι οιιι ζ

Απο 4. .ιιιιιιιιιι· ιιοεπιιιιιοπι πιο νοι·ιιιιιιπι- Ξι)οιοιπιιοι· νοι·πιιιοι:οι:οι.

ιπιπη;οιι ιιι πιοιι ιπιιιιι·ειπ:1ιειι 8οοπ.ιοιιοιι πιοο Οοιιο·ι·οοοεο.

- ιιι πιο: ιοιποιι Βιιοιιπιε πιοο Π. ο11ι·πιοοιοοιιοιι σου.

ι· ιι ι·οο ιι -Ο οιι οπο οοο ο (πιο 81. Πεοοιιιιιοι· ν. 1.) ννιιππιε,

πιοοιιπιοιιι ιιπ Πιοοιπιιιι ιιιιπι Ροιοι·οιιιιι·Β· πιο ιιπιοιιοιοιι νοι·οοιιιιιι

1ιπιιπποοι·τ πιιο ς1π·ιοιιο δι.ιιιιιιιοιιιο1ιι (70) ιιοι;οοοιιοιι ννοι·πιειι ννοι·, ·

πιει· Βεοοιιιιιοο ο·πιιιιοοτ, Μοοιποιι παπι Βιι.ο πιοπι ΠΙ. (ιο ιι-·

ε: το ο ο ο ο ο ιι νν ιι ιι ι ο ιι , πιο πιιο Οιιιι·ιιι·ε·οιι-0οιιει·οοοο πιοοειιιιιτ ι

ιιιο Ι.οιιοιι επει·ιιιοιι οιιιπι. Αιιοοοι·πιοιιι ινπιι·πιο ιιοοτιιιιιιιι.. πιοοο απο

οιι? πιειιι Οιιιι·ιιι·οοιι-0οιιε·ι·οοο ννοοειι Κιιι·οο πιοι· Ζοιι οιιιιιοιπ

εοοιο11τειι Βοιοι·ιιιο ιιι πιει· οιιιιιιι·.=.;ιοοιιοιι Βοοιιοιι πιοο Ριι·οεοιν

Οοιιε;ι·οοοεο οιιι· νοι·1εοιιιιε εοιπιιιοεπι οοιιοιι.

- 0ιο<<Οοοιοι·ι·οιπ·ιιιοοιιο Αοπ·πιπ.1ιοιιονοι·οιιιο

ποιπιιιιο», ινο1οιιο νοιι Πι·. Οπιι·1 Κοιιιι ιιοι·ιιιιοςοεοοοιι

Μιά. 1ιοι;ιιιο· νοι· Κιιι·οοιιι πιιιο 25ιππιιι·ιο·ο .ιιιιιιιοπιιιι

ιιιι·οο Βοοι.οιιοιιο.

- Βοι:ι·οΠο πιει· ιιιοι·οι·ιοοιιοιι Ζοιιιιιιε;οι'οιι

πιοιιιιπιτπιιο ιΤι·οιο νοι·οιιιιειιιιι.: πιοι· ιιιοπιιοιιιι

οοιιοιι Γοοιιρι·οοοο πι” Δικτυο πιοο Ρι·οι“. Βινιιιπι

(Βοι·ιιιι) ιο1οεπιπιο Τιιοιιοπι οιιιοι.ιιιιιιιιε· οιι.ε·οιιοιιιιιιοιι:

οοιιιιοοοοιι; πιιιι· ιιι Αιιοιιοιιιιιοιιιιιοιι ννιιι·ο πιοιιι Β πιιιο ιι.οοιιπ.

οιιιοι· :ννοιπ.π·ιι Β.οριιιπ (Πιηιιιιπ) οιιοιιε·οοιοιιοιι. ιιιιιιιοι· οιιοι·

ινιιι·πιο Α. πιο.ο Βοιιιπποοινοι·τ. ιιπιιιοπι. 2) Βιιιο·οοιιιιιικοιι (Βοριιιπ, .

Π11Ριιιι θα.) ιπϋιιιιοιι ιιι Ροπιπ ιιιιπι ιιι πιοι· οινειτοιι πωπω πιοο ι

Βιιιπ.τοιι πιοπιι·ιιοιππ. ννοι·πιοιι. ιιιιοιι ννοιιιι πιοι· οποιο Αιιιιιιιιο ποιοι·

πιοιι Οπιειιιιι1ιοπι "οι ε·ι·πιοοοι·οιιι Βοιιι·ιι“ιοοιο οποιοι. θ) Πιο

πιω νει·οιιιιοιιπιο πιοπ· ιιιοπιιοιιιιοοιιοιι Ειιο1ιρι·οοοο οιιιοιιιιι πιο.

πιο.οο πιιο Βοπιο.οπιοιιοιπ οι·ιιιιι.οιιι.ιι;ι. οιιιπι. ειιιιι·ειιοιιιιο ιιιι·ινιπιοι·ιιιι

επειι ιιιιιι πιοι·ειιοιοιιοιι νοι· ιιει· πιοιιιιιιινοιι ι)ι·ιποιπιοε;πιιις πιοιπι

οιιοοει·ιιι'οιιοιι Αιιιοι· ιιιοιποιο1ιοιι.

· (Ρι·ιι.8. ιιιοπι. 1ινοοιι.)

·- ιιι πιοι· ιιιοπιιοιιιιοοιιειι ιθ'οοιιιι.ιιτ πιει· Πιιινοι·

ΜΜΜ. .Τιιπ·_ιονπ (ι)οι·ριιι) ννπιι·πιοιι ιπι ω" 1901 07 ιιιοπιι- .

οιιιιοπιιιο Εοιοιιι·το πιι·πι.πιο ιιιιπι ινιιι·πιοπι νοι·ιιο1ιοιι,

ιιιιπι οννοι·: πιοι· θι·οπι οιιιοο Αοοοπιοιιοιιι·ο 11 Ροι·οοιιοιι. πιιο

Μπι-πιο ειιιοο Κι·οιοοι·ιιοο 8, πιει· ι)οοιοι·Β·ι·οπι 7 ιιιιπι πιει· Απαι

ι;ι·πιπι 71 Ροι·οοιιοιι.
- πιο» ι·οοοιοο1ιει·Οοιι.<.ιι·οοο Πιτ ινιοοοιιοοιιοΐι°ι

ι1οιι ο Ρ1ιοπ·ιιιιι.οι ο »πιο πιιιιιιοοιιοιι πιει· Ε'οιοι· πιπιο 20ί)_ιιι1ι·

πιπποιι Βοοιοιιοπιο πω· Αροπιιειποιι ιιι Βιιοοιιιιιπι νοιιι πι. Μο 9.

Μιιι·ο πι. π. ιιι θι. Ροιοι·οιιιιι·ιτ οιοι.ι.ιιοπιπ>ιι. Οοο Οηι·οοι

οιιιιοιιοοοιιιιτο ιιοοι.οιιτ πιπιο πιοιιι Ρι·οι'. Πι·. Α 1. Ρ πι ιιι οιο Ριο

οιπιοιιιοιι. πιοιιι Ρι·ιι·οι.πιοοοιιποιι Α. Ο ιιιι οιιοι· πι· Μο 8οιιιιι`π:

Γιιιιι·οι·. πιοιιι Δροι.ιιοιπει· .ι. οι ιιι ιιι ο ι· ιιι ι·ι πιο Οιιοοιι·οι· πιπιπι

πιοιιι Αροιιιοιποι· Ν. Βιι ο οο ιν πιιιπι Μποξ. .1.Ροι· Γε) ιι ο ιν πιο

Μιι.ιι·ιιεπιοι·πι. Ποπ· Πιτε·ιιοπιοιιοιιι·οε ιιι. ποπ' 15 οπο.

ι'οοπε·οοοτει.

- Ποι· 28. πιοιιτοοιιο Βο1ιιοοιοεοιι-Οοιηιπ·οοο)

ννιι·πι νοιιι 7.-ιι. Με" 1902 (πι. 88.) ιιι Βιπιιι€οι·ι ποιοι· πιοιιι

νοι·οιιο Ρι·οι'. Ι.ιοιιι·οιοιι'ο τιιι;πιιι.

- Βοι πιει· Πιιιτιι.ι-ιιοπιιοιιιιοοιιοιι Αιππιπιοιιιιο οι ειπε οιο- ·

οο1ιοοιιιιιι πι” ιιοι·ιιιιι.ιο ιιιιπι ροι.ιιοιοοιοοιιο

Ρονοιιοιοε·ιοςοςι·ιιιιπιοπινοι·πιειι.

- Πιο νοιι: Ηεπι1οιιιοιπιοιιοι·τειιιοιιτ ιιιιο Αιιιιιοο πιοι· πιι·οιιοιι

πιοιι Ροοπεπ>ιοιιι· ιιι πιιε Κι·ιιιι οιιοοιιιιιιιιιιπιιι·ποιι Αοι·ικο οιιιπι 2ο- 1

 

ιι

ι) .πιο ,

ιιιοι·πιι·ιοοιιο Ροιιπιο ιοτ ιιιιτ πιει· Βοιιιιιπ πιοο οποιοπι Αιιιοι·ο επι ;

οιπιποι·ποιιιιιι .ποιππιπι οπο· ινοι·πιοπι οι πιει Βιιοπιιιο.ιιπι1ιιιιο νοιι πι. π.. πιποκοιπ οτ

ει. Ροιοι·οιιιιιο. Νονοιπν-Ρι·. Μ. οοινιο ιιι ειιιοιι ιιι- ιππιπι οιιοιιι.ιιπι. Αιιιιοοοοιι-0οιπιριοιι·οο ειιιοοιιοπιιιιιοιι.

ι ι·ιιοιποοι·οιοιι ννοι·πιοιι ; οιιοιιοο οιιιπι πιιο οιιιιιιιι.ι·οιι Βεοιοιιιιςιιιιο·οιι

πιει· οινιοοιιοιι πιοιι ιπι·ιιιιοοιιοιι ιιιιπι ιαιιιιποοιοοιιοιι Ηιιιοιι πιοο

8οιιινοι·οεπι Ποοι·οο οιιι·οιι·ειιπιοιι 8οιιιΠο οιιΕοοιιοοοιι ννοιπιοιὲΕ

- Μο 01οοοιιιιιιιιοιι1πιοι· Κι·πι.ιιιποιι ιιι πιοπι οινι ι

ιιπιιιιιιι.ιιιοι·ιι οι. Ροι.ει·οιιιιπε·ο ιιοιι·ιιεπ ιιιιι 29. ι)οο.

ι πι. .π 8304 ι205 νοιι. ιιιιιιιι πι. νοι·ιν.). πιοι·ιιιιτοπ· 022 'Ι'νιιιιιιο -

' (54 ννοιι.). 008 Βνριιιιιο-(18 ινοιι.). 801 8οιιπιι·ιιιοιι - π20 νι·οιι.).

ι2Β ι)ιριιιιιει·ιο -- (8 ιιιοιιι·). 44 ιιιιοοι·ιι - (8 νοιι.) πιιιπι 15

Ροοιποιιιπι·πιιιπο - (8 νοιι. πιο ιιι πιοι· νοι·ιι·.). .

ιιιιοι·ποιιιοπωοοιιοιιιι Μ. Ροτοπ·οιιιιι·οο.

ι·`ιιι· πιιο ν7οοιιο νοιιι 16. Μο πιο 22. Βοοοιιιιιοι· 1901.

“οι πω· οποιοεπιπιιοι

ι) ιιοοιι θοιιο1ιιοοιιι. ιιιιπι Αιτοι·:

 

Σ ==ΗΒΗΒΒΗΒΗβ;έΒέ

·ιωθοιιεθιιι°°·ἔᾶπἔ°ἔἔ°ἔἔ°ἔἔπ'·ἔθ=

ι__Δ-`==η··»·ση>ο··οι·ο··ιη>·οοει

.οι

ιιειιιπιπιιιιιοιιο
ο·····ε:·.οεπποεο:ο=

898810703188511032216 10000-40ι 5161421.32

2) ιιοοιι πιοιι 'ι'οπιοοιιι·οοοιιοιι:

ιι. Μπι. 20. Ροιιι·ιο ι·οοιιι·ποιιο Ο, Ί'χριιιιο

οι·ιιι 0. Ροοιιοιι ι. ιιιιιοοιιι 13. ιοιιιιι·1οοιι 18_

1, Κοιιπιιιιιιιοτειι Β (ιι·οιπροεο ι.ιιιιι:οιι

(ιι·ιρρο 7, (ιιιοιοι·ιι ιιοιπιι.ιοο

τ Γνιιιι. πικοιιιιι. Ο, ·ι·

1 οιιιιοΒοοιιιιιιιιπιιιο·πιοι·

π Πιριιιιιοι·ιε οι, θι·οιιρ

' οιιιιιιιιπιπιιιι; 25. ιιι·)·οιροιπιο 4,

Ο. Βιιιιι· Ο. Βριπιοιιιιοοιιο ιιειιιιιειιιο 0. Απ:ιιτοι· (ιοιειιιπι·ιιοιι

ιιιιιτιοιιιιιο Ο. Ρο.ι·οπιιιο οριπιοιιιιοπι Ο. Βοιοιπι·οιιιπιιοιι θ. Αιιιιιι·οο Ο,

π Ηγπιι·οριιοιιιο Ο, Ριιοι·ροι·ιιιιιοιιοι· 0. Ρνιιιιιιε πιιιπι Βορι.ιοιι.οιιιιο 5.
ι Τιιιιοι·οιιιοοο πιοι· ιιιιιιι>ποιι 105. Τιιιιοι·οιιιοοο ιιιιπιοι·οι· 0ι·ιιοπιο 19.

Αιιποιιοιιοιιιιιο ιιιιπι ι)οιιι·ιιιιιι ιι·οιιιοπιο ιι. 1ιοιιοιιοοοιιιιιιιοιιο ιιιιπι

Αιι·οιιιιιιι. ιιιιιιιιιιιιιι 44. ιιιιιι·ιιοιιιιιο οοιιιιιο 24. Κι·ιιιιΒιιοιτοιι πιω

ῖ νοι·πιοιιιιιι;οοι·ιι·οιιο 57. 'ι'οπιηιοιιοι·οιιο 29.

 

π

0 Νιι.οιιοιιο Βιιοιιιιο πιοο νοι·οιιιο 8τ. Ρετοι·ο

· ιιιππ·οοι· Αστειο: Βιοπιοι:οε πιοιι 22. .Ιοπιιιοπ· 1902.

Ι'Γο.ο·οο οι·πι ιι ιι ιι ε: 1) $οιι ιι ι τι: Ψειο1ιο Ριπιο·οι·οοιιιο οιι

1 πιω Βοιιοιιπιιιιιιιι· πιει· θιοιιοιι·ιιοο πιοο

ινοιιιοο πιοιιοιι ιιιιο οιιιιππο 'Ριιιιτοπιοιιοιι

π :πιο πιοο Βιοιοι.πιο πιοο ιιοιιοοοοοπιο ιιιιπι

πιπιο νοι·ιιιιιτειι ποοιιοι·ι·ιιοιοοιι ιιιιιοιι·

πει· θοινοιιε?

π 2) Βοι·)·: Αιιοο ιιιιπι Νοιποο ιιιιοι· πιιο

νοι·ιιιιιιο 'Ι' ι·ον'οοιιο Αιιοτοιπ.

1 σ Νοοιιοτο 8ιτιιιιιιο πιοο Βοπιι:οοιιοπι πι.ι·οο1ιο1ιοπι

7οι·οιιιο: Μοπιπο.ε πιω 14. .ιοπιπιοι· 1902

1

ι

 

ιιιι:οιιοινοτοο Κι·ιιιι:ιειιιιοοιιιιτιο1.

Βοι·ιιπι δ. Ο. πο.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ«ιι

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧέΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ '

8ΔΝΑΤ00ΒΝ

ι·πι.οοιιπι ι:οιιιοοιιο Ψιι·ιπιιιιο. Αιιοοιιιιι ι·οιοιοο.

Ποπ Ηοττοιι Αοι·Ζτοιι Ρι·οιιοπι ιιιιπι ιοιτοποιτιιπ @Με

ιιιιο ι”τοιιιοο νοιι πιοι· νοτττοτπιπιπέ: Α. 3οι·1πιοινοκν,

Μοοιποιιι, )Νοιι·νν·οι·ιπει, Ηοιπο )λΠιιιιιοι Μοτοοοιι`.

ι:ειιοπιιποιιιοτι Β811ΘΓ δ6 0ο..

 

ιιιιπι ο11ο ΒιοΕιιπποο1ιοο1

οοϋι·ιιιιιςοιι.

Βοπ·ι 8οι:οοιιιιι·ι`Βοιιιΐοπ:ιιιοιιι·ιιιιι·ιοιι.

Ροιοι·οιιιιι·ο: 8ιπιιι 8π $οιιιιιιιιι.

πιο) 2-1.
 

ΗθΙ'70Ι'·· ιιιποιιιιιιιιπιιιιιιε 0ιιιοιιιν Ι·'οπ·ιπ. Οι ιιι. ιι. Η.

ιιοιροις. οιιοιιι

Ριτ·οο·οπ1°, Ατ1ειο.

νοι·ιιιε· νοιι Διπέιιοι.-Ηιι·οοιιιι·πι1πι ιιι Βει·ιιιι.

8οοιιοιι οιοοιιιοιιοιι:

Ι.ιθιι1ΐποτιοπι

Ζιιι'

ιιιιιιοπιιιπιιι ιιιιιοποιπ:ιιιιπιπι πι. ιιιιιιιιο

ι οι· 0.$ἔΠιιιιεει.

1 Ζινοιπο Απο. Μι. 4Ριο.ιι.4Βιιιιπιτοΐοιπι οιι.

 

 

(2.5) 20- 1.
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ιιιειιιιι.νιιιιεεειι κι.
Ποοοιιιιι ιιι ιιιι1ιοιι Βι·οει:1ιιιι·ε απο ΑιιοΙι·οοιι

μοι” πω! ΪΗιιιοο. Επι» Η. Η. Αοι·κιο 1ιοεοιιιιετο

Βο2πε1ιοάιιι,9,ιιιι€οιι. Ρι·οοε·Πιιεο!ιοιι ιιοειοιιΐι·ει.

νιιι·ιιιιιτιιιιε σ" ω. Πιιιοι·ι.ΙΝάοι ΚιιειιιΒιιιι ιιιιι1 Βοο!Ιοτ.

1·'ι·ιοι1ι·ιοιι 1Ιοεειιιιι;.

 

ννιιιτοτειειτιοιι του Ι.ιιιψοιι1οιοοιιτιο.

5ειιιειτοτιιιιιι ννωιωω.ιισ

ιιοι Τοιιιιιιοοιι ιιιι Μι. οπο. Βοιιινιιι·εννιιιι1..

Βι:ιιιιοιι ιδ.'ειιι· (Βιιιιιι1ιιιιο ΒιιιιοΙ- Βοιιοιιιιιιειιιι

Βιιοιιιιιςοιι) 861 ιιι. ιι. ει. Μ.

Νοιιειιιιιιι'το ιιιιο1ιε'φοιοοειιο ΗοιιιιιιεΜΗ

Ποιι1εοΒιΔΜε Μι· 1.ιιιιιιοιιιιιιιιιιιθ_

ΒοιιιιιΒιο. ιινιιιάκεειο1ιιιιιω Εεεε, ιιιιιΕο1ιοιι νου

ρι·ιιοιιτνοΙιοιι 'Γειιιιιειιυνειιιιιιι€οιι.

Υοιικοιιιιιιοιιετε Ηγειειιο. 100 Βεττειι.

 

  

ι

Ηιι.ιιρτςο1ιαιιτιο πω! Ποιιιοιιιιιιιε.

Β6α1ιετοι· Οοιιιιοι·ι.. ΙΒΜιιι·ιιο1ιεε 1.ιωιι. ΗΜ. θειιιτιι11ιο1211ΠΕ

Π" “πιο .ΗΜ Βοοιιιιοι. Υοι·ιιιιι;Ιιο1ι ιιοοιΒιιοτο 17ιιιιοι·πιι€ιοιι.

τιιιιΒιιωιω ΑΜΙ: 1)ι·. Μ”, ιιιιετ2ι 11. Αιει :ιιι Όι. ΤΙιτΜπ'8 ΞοΙΗΜ0Γ111.11 @ΜΒ

ινιιιι0ιωιικιωι Πιι·οιιιοι: 'Κ. ΠΠ.

ΡτοερεΚτε όιιιο1ι Με Ι)ιτεοτιοιι. 

ΒΒΔ..Ν

 

ω.Μ.Ειιι ΕιιιιειΕι

ιιιι Μ ει ο ιι 6111101” (Ο1ιοιιιιο.ιε)
. . . Γιιι·ιΝοι·ι·οιι- ιιιιιι θιιι·οιιιεοΜιτειιΚο

81ιάΐ11°οι·οθε181'Γειω1 ριιγε.-ιιιδι.. Βε·ιι:ιιιόι.. Μιιειιιιιι·ειι.,

ΤΠΒΒΒΟΠΕΟΒΕ 11 ."1ιιι-Μειω- π|ρωθι· 1Ιιιιιιιι·. Ρι·οερ. ιιιιτοΐιι:115Έ·ΞβέΒίξπ.

ΗιΝΝΑ..Β.Ν κιοιιι
ι·ο1ιτειι Πιιιιιιιιόειιιιι€ειιο ιιιιτι -Βηρτιοιιιιι.

θεεοΙιιιιιιοιιιοε. ιιιιεοιιΜιιοιι, ιιι6ι·ι ι1οιι Αιιιιιιιιιι Πισω. '

Ιιιιι.: Βιιιι·ι·ιιϋειι Μαι· ΑΝ, Ιιεεοιιι1ει·ε Μι· Κιιιάοι·, "οι ιιι ιιι

1ιοιοιιΙοεειι ΓειΙιειι νι·ιιιιιο.ιιι.

(Κιιο111

Πιιιιινιι·Κοιιιιοε Ργιοεο.1ιοΙρι·Εριιιετ. τιωιιι άιο ι:οοιιιιιιο Ηει.ιιι

ιιιοΙιτ επι. Υνοι·ιιινοιΙειι ΜΜΜ ιιι Μ: Βοπειιιοοιιειιιάιιιιις.

(ΚΜ)

Διιτιργι·ιιι-Βιεειιοιιιοιιά οιιιιο ΑετΖινιι·ιιιιιιις. -

Βιιοιιιοετοιιοιιιιι, Με. Μι Νιιεειι- ιιιιι1 Με.ι.ιοιιοΙιιττιιι€; 1ιει Ι.ιιιι€ειι

Μιιιιιιιιςοιι ιιι Β'οι·ιιι νοιι Ιιιιιοιοτιοιιοιι.

1.ιωωωι ιιππ! Μιιιιιοι· ιιι Βιοιιε1οιι. ·=-·-ι-ι==·

8ι 0ο., Β11€1ικι1€811ειΓε11 ε. ΒΙι_

 
 

 

 

»ο

ΧΝΟΙ11.ι

  
  

_ἑ/ ...*---.-- Φ·

 

ινιι·τ1 οιιιιιιοΜειι Με τοιιιεο1ι,

ιιτιιιιιοιιιι ιιιιιι :1ιιι νοι·άιιιιιιιιε

1ιοιιιι τιοι·ιιιι.

Βου Μοτο Ι·'ι·οιιιιι1 Με

Πιι€οιιιι.

Ειπε Βιοοιιιιι·ο πιο” ι1ειι

ννειιι 8ι. ΕΜ 1ιιι.οι Με Μιο

. ι·οιιιιοιι ιιιι‹ι ιοιΙειπιειι 1ιιι

ιο1. νοιι

13ι·. ‹1ο Βο.ι·ι·ο

Μπι .Με νοι1ιιιιιιοιι ευκο

ειιιιιό.1)ει·νΨειιι ιετ νου νοι

2ἱιςιιο1ιειιι θεεοιιιιιιιοιι.

0οιιιρειςιιιο ιιιι νιιι ει.

  

Ριειιιοιι. (ει) ιο-1.
 

ΞΕΞει.ε.ι·ιο ε.τοΞ·ε:ι;:.

σ”

ιιιιιι-ιιωιιιιιιιι ιιι ιιιιιιιιιιιιιιι ΜΜΕ

'1'ι·ο.ιιιροάιο1ι & θα, Βιμ

Μ. οιιιο οι·ρει.ιιιεοιιο Ειεειι-Ειινοιεε

νει·1ιιιιιιιιιι€. Με ειο ιιιι Βιιιτο νοτ

ιιοιιιιιιτ. Πε ιιιειιτ Με ΗοιΙιιιιτιοΙ ιιι

ιιΙιειι ιιοιι πιω" ιιι ιι·οι:Ιιειι Βιεειι

ιςο1ιι·ιι.ιιο1ι ιιωωιι·ι ω. Ηιιοιιιιιτο,·ιειι

Μπι νου ιι11οιι.Πιιιειινω1ιιιισιιιιιιοιι

πιο εοιιιιοιΙετοιι ιιιι Κ6ι·ροι· ιιιιι€8·
εοι21:. .ι

(ΜΜΜ: Μιά «Με Ρι·ιι.ραι·ει.ι. ιιι

ι'ο1Βιοιιι1οιι «κι Β'οι·ιιιιιιι:

Ε1118818 (οοιιοοιιτιιι·ι.εε ι;οι·οιιιιςτεε

11ειειιιο.ι;1οιιιιι 7ΟΨο; θεεοιιιιιιιοιιιοοι

ἔἔβοιιε: οιιοιιιιε·.:1ι τοιιιοιι θιγοει·ιιι

Α, Μιιιιι€ωνειιι 10%.

Τι·οοιιοιι ιιι ΡιιΙνει·.

πω..." ιιι ΟιιοοοΙειάοιι1ιΙειωιι.

Ζιι 1ιιι1ιοιι ιιι ε.Ι1οιι ιιι·6εαοιοιι Δρο

τιιεΙιειι Μιά Βιοςιιοιιιιιιιιο1ιιιιςειι.

(127) 4-4.
  

 

ι νιιι·ιιι.€ του Διιιιιιιιτ ιιωιδιωιιια ιιι Βοι·1ιιι.

11

8οε1ιοιι οιεοιιιει1:

Βοιιι·ιιεο πω·

Πιιιιιιιιιιιιο ιιι Κιιιιιιοιιιιιοι
"οι 1ιοιιοιισει·οι Βοι·ιιοΙιειοιιιιςιιιι.ι.;

αει· Ρεττειιοιιτ

ιιιιο1ι 8ειιιειιιεο.ιιι ιιιιτ Ρι.-Βοοειιτ Πι. 11'ο1

μι” ιιιιτι Πι. Κιιιιο1ιοΙ νοι·ςοιιοιιιιιιοιιοιι

Πιιτει·ειιοιιιιιιιςειι

νοιι θεο. Μω1.-1ωιι Ρι·οΙ'. Με 11. Βιι1ιιιοι·.

1901. Πιτ 1 ΑιιιιιΙάιιιιιι· ιιιι Τεκτ.. 2 ΜΜΕ.

1ιιι Ποιποοιιοιι Αιοκο.ιιοοι·-ΗοιιριαιΙ Μπι

Νιιοιιννοιιι οι·ι1ιοιΙτ πω· πι· Ζω άιο-ιιει:

Ποιο Ριιοειιι· ιιιιι1 Ριιοςοι·1ιιιιοιι πιτ άιο

ρι·ινιιτο Κι·ιιιιιιοιιρι1οςο (ιι·οΒ·οιι Ζιιιιιιιιιε

νου 60 Οοιι.ι.

Αιιτοεεοιι νου Κιο.ιιΙιοιιρι1οΒοιιιιιιοτι:

Γι” Δι:1ε11ιοιτ1 νου Ε'ει·οοιι θειου.

ι·.ιιειιοιι.ιιιιΙ 81, Ω. 20.

Β1ιεε Β1ειιι, .Πιιτοιιοιιιιιι 58,ιιιι. 15.

?πιο Οιιι1ιιιι·ιιιο Μιο1ιε1εοιι, Ι'ει·ιιριιι

οιιιιιι γιιιιιιπ ιι. 30, ιιιι. 17.

8οιιι.νοετοι· Οοιιετ. 8ο1ιτιιιατ, Ποι·ειρ6. οι.

Μιιι·ιι·Βοιιοπωι Π. ι. Θ, πο. 20.

Ρι·ιι.ιι θι“%ιοιι, 11. Ο., 17 Ι.ιιιιο, Ηειιιε Ν! 18,

ιι. .

Μιι(3ιο Ψι111:161·. γι. Οοιιιιιοιιιι ιιορ. ιι Πω;

·τιιιοΠιιοιιι:πο7ι γι. π. 41. κι. Μ.

?του 181ει·ιε Κι11ιει·ιι. Οι. εωιιιωωι.

Παω σ. Ε'ιιιιιιωιιοιι Κιι·ι:1ιει θ--Β, ί). 19.

Δ1οιιιιιιιι·ιι Κιι.ιιιιιι·ιιιοιιν, Βικοιιιι.οιιοιιιι.ιι

γι. ιι. 61, πο. 82.

 

 

Πειριιιιοι. πωπω, Πιοιιιο.



  

Βιοπιπ

Βι·ιιιιιπ απ· Οοιιειιι ιιιτιι Μοι·ριιιιι.

ιιεεοιιιιετε πει Βιιιι·ιιιιιιιιπἔοιι πω·

Βεεριι·ιι.ιιοπιιοι·Βιιιιο.

Βαιἔιπ

ιιϋοΙιετρι·οοειιτιεπ Βιιιι€ι·οιιιιιοιπε

νειιιιιιιιιιιιις, 8.ιιιι€ειι·ιοιιπει Πι·

Με θοιιιιιι·ιιιιο- ννιιιιιι- πππ

Αιιιζοιιιιιει·ειριε.

ὅοἀιριπ

ιιεινι·ιιιιττει· Ει·ειιικ τω· .Ιοιιιιιιιιιι:ιι

Βιιωιιιοιιιιι Εκει ι.ιιι·ιιιιι·οι· Ι.ιιοε: πο·

ινιιιιι·ιε »οι Αιιιιιιιιιι. Επιριιμοιιι π.

Βιιι·οϊιιιοιιο.

ΒιΡΜιιοιιοιιοι1εοιιιιιι

ιιιιιιιιιιαΙι εεμιιιιι, 5ΟΟ-Ι`πιιι πιιιι ι00ιωιι ιιοι·ιιιιιι

Με τειοιιΒιιιιιεθ Ι.ιτειιιιυτ μπω, υπο ιιιιιιιισ.

διγριιοιιι

ιιονιιιιιιιοε ιΠιιιιοετειιιυπιπ νοιαιιΒΙ.

ΜΜΜ ιιι ω ι.ιηπειειιιοιιιι>; ιιιιιι

πιιιιιιιιι·ιτΙιοιιοιι Ρτιικιε.

'Ι'ο.ιιιιοιοι·ιιι

ιιιιηειειοπιιιποε Αιιιιιιιιιιξεπε- ιιιιιι

Απι ιιιιιι.ι·ιιιοιι·ιιιπ.

Βι·οιιιιιιιιι

ιιειιι=ε θειιιιτινιιιιι, ιπεπειιοιιιιει·ιι ιμ

ποπ ιιοι·νιιειι Ζιιειιιιιιιε πω! Εμι

πππ 2ιι οπιριΒιιΙοιι.

ΏΠΟΟΏΌΘΏΏΟΏΏΟΏθθΏΟΟΏθΘ©θθ·ΚΞθ

 

 

,,ΙΟΗΤΗΥΟΙ.ι“ πω

,ΛιιιιιοΡ“νειιιπιιπιεπ
”ΙθΙι.3ῇΥ0Ι;;-ΑΙΠΙΠ0Πἱιιω οπο· Δ1ιιπτιοπιπιπ ,,ειιΠο-ιο!ιτπγο1ι

οιιιπ" πιω νοπ ιιπε εεΙιειετι: ιπ οτι

ειππιπιεσιιεπ 2ιι 5 Κο., 1 Κα, 'η Κο.,

νι Και Πιο Κο. πω! ιιι Οτιειπο.ΙΠει

εοΙιεπ ιιι 60 μπι., 46 ει·πι. πω! 30 ει·ιπ

Μπι· Τπιοιιγάι·οοιιι·πιΣιιππι ειιιίοιιιοπιιι-ίοι·ιπιι1:1εΙη

άειιιιιπ (,,ΙοιιτΙιγο1" ΡοτπιπΙάειιγό), νοι2ι18Ιιοιιεε Πετιπ

Απτιεεριιιιιιπι, νοπ ιιπε Βειιείετι ιπ Οτιειπειιππρποι:υπεεπ

2ιι 25 μπι. υπό 50 μπι.

η οε!ει· Δτεει.τπιπ ιιιιοιιγάτοοιιι·ιιιιι·ο- ειιιΓοπιοπιπ εο1ιι

πιω (,,Ιοπιπγοι^^-8ιΙΒει·), Η3ειιοιι ιπ ιιιιιιι:πι εοινιε »νετ

πιεπι Ένειεεετ) 80 0/0 ειπα επιιιιιιτεπ(Ι, Ιιετνοττιι€επόπτεε

Απτιεοποττιιοιιιιιπι, νοπ ιιιιε Βειιειει·ι ιπ Οτιδιπει!Πέει:ιι

οιιι:π Ζιι ΙΟ μπι.

α ° ιπεο1ιιΕιΠι-: ιιι ΤαϋΙετιεπ ὰ (Μ μπι. Βει·ιιοιι

υπο! €εεοιιτπειοΚΙοει ιιιιτεινεε μπι ΙιγοΙ°°

'Ι'ιιι;ιΙετΣεπ Βεππππτ_ πειιε Ιΐοτπι Μι· ιπτετιιε

,,ΙοιιτΙιοίοι·ιιι“

ΙοιιτιιχοΙ-Πεττειοιιιιπε. ιιι Οτι8ιπει.ιει:ιιπειιτειπ .

:ιι 50 ΤιιΜεττεπ.

Μπι· ”ΙοΜΙιγο1"-ΒΙπεπιππο1ιιΜΙο. επιιι. 81|Δ')ιο οι·Βιιπ.

Βειιιιπά. Ειεεπ, ιπ ΤειιιΙετιεπ π 0.1 ει., €ει·ιιοΙι- υπό εε

εοιιπιειοιιΙοε_ ιπιιιοιττ πει €ιιΙοτοεε: πω! Αππειπιε, ιπ Οτι

ειπιιιεοιιπειιτεΙπ :ιι 50 Το.Βιεττεπ.

,,Ριιτι·ιοΜΙιοΙ“

Μ τ. Ια οι1ει· Μετει-Κτοπο1-ΑπγτοΙ πο1ιιι:ιι1ε. επιιι. 40°/ιι Μετιι-ΚτεεοΙ,

” θ ΠεειπιεσιιοπεπιιιτοΙ ιπ πει· (Σιιιτιιτειο, ιπ ΟτιειπειιαπριιοΚιιπεεπ

:ιι όΟ ετπι
ι α οσοι Βιιοπ1ηιτο1-Διιγτο1 εο1ιιιιι1ε. επιιι. 40° ο ΕυοιιιγριοΙ, Πιτ ι

28.Ιιπάτειιιοιιε νετιινε:πιιυπιέ. πει δτοπιο.τιτιε σο., ιπ Οτιειπιιιιιιι

ρικΚιιπ8επ επ 50 μπι.

ΟΙθά ΑΠΣτο1:: εοΙιιιοι1ε, επτιι. 10% μια. Ει·ειιππιιττεΙ οιι:ε _ιοτιοΓοι·πιε, ιπ

-, ' Οτι8ιιιιιΙππριιοΒιιπέεπ Ζιι 50 εττπ. νοπ πππ εεΙιείει·ι_

ννιεεεπεοιιειιιιιοπε ΑΒιιιιπὸΙιιπἔεπ Μπιτ νοι·ειεΙιεπάε Ρτέριιτετε, ννεΙοιιο επιε

ωιιιιιΕπιππ νοπ πππ ειΠοιπ ιιει·ΒεετοΙΙτ ινοτόεπ πππ ιιει·επ ΖειοΙιεπ ιιπε έεεεπιιοιι ι

ει:ει:ιιιιτει ειπό, νετεεπτΙεπ @Με πππ ιτειππο_

Ιοπιιιγοι-Βοεο!!εσπει' ο°°°°°· Η°°Ι°°Ι"" °° ω·

κπκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκἱἱκ

ιιιειι·ιιιπεπιεεπνει·Μι.πιιοιι
κιαΑπιριιτιιιιοιι,ΠιτΑοι:πιι οιιοιιι·οιιε.πι,πω”ππ ΑοιΖωιιιιιιΡι·ιιιωΙ.εει·ει·.

Ζιιιιιιεσιιιιιεπει,Ζιιιιιεεππω!

Ζιιιιειι6ι·.ιιιιιιι·ιιιιιι·ιιιοΠιτ
νειετιιιιιιι·"ι·πιο.$οιιιοπεπ. Κιιρι`-ιι.2ιιιιιιΒιιιεΙειι.(ιππα ρυι·ιιιιιι-ιι.Ηοι·ιιιιπιπιιιιι.Πιιιιι

ειΙιειιιιιι-πιωιι!πειιιι€ω.  

Ηιιιιρι-Νιοιιοι·Ιιιςο,

ΙιιεΓοι·ππιΓ.ιι.Ιπιπιιεοιιιιι“ι,Βειιι·ιιιιεπτει·,Κι·ιιπΧοπιιιιιιιιοι·.Αροπιιοιιιιιιιι.Πι·οςπεπεειιοιιιιίω

νει·πιιπιι-Μιιτει·ιιιι.Βιιπιιει.ειιιι.

  

ΗΜΙ ιεπ,Ριιιοο-ιιεκ.ΗιποοΙοιι.ι.πι·ις

πειιιιιιιιι"'ΓΙιοιιιι>ι·.

@ηΗ8πιιοΜιπιιπνοπιιιειιιιιιιιειιΠΕΠΗ.8ι..Ρεωι·ειιιιι·ε.Βιιιιιοπειι·ο.ειιο38.

ινιιυιιιιιιιοΙι,
Ριιιιιειιι,'Πιπι Κωπα

Ηοπ2:ιι=ε.Ρ0ιΥΘιιειιιι0Γε
επι·ΖιιιιιιιειριιινοτιειιιΠοππ.

ππ-ΜεΠιιειιιιει:ιιοιι.

"ειιιρτοεε:ιιτιιιτπΠιτΜιιι:ιιιιιειιΙπ.εοπιιεπειι·ιεΜιιι:ιινοπΘ.Νοει€Ιοιπΐονογ.

 

πιιιςοιιιιι·ιι.ι·ιιικι·,

Βοιιπ·ϋπιιιιιμ

ιιιοιπειει·(Μ:ιιιιιιιιπι-.Άιιιιιιιοι·· ιι.Γειιπει·-).Βιιι·ιιιιι0ι.εΓ,.Αι-ιιι

ιιιςιιι-·ι·,Αισιιιιιιιοιππωτ,

ΕΦΓ,

οοχΜεΚιιιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιιιιιξΜε8ι.Ροιοι·ειιιιι·ποι·8ειιπειι·ιτοι·-Υοιοιπ8_κ Κειεπετεειιειειωιει4,ννοιιιι.12.ξ

ιι·ι·ΙοιΜιιιιιΒιιιρΓειιιιιιιςι>ιιιιιεΑτ2ιοιιπάει·οιπειιΗιι.8ιιοιιοεισ"νετειπει

πιοπι·Κι·ιιπιιοιιρΠε·ποιιιιιιιπιππιιιεεπθε;επει€1ιιιιοΜε:Βοιιιιιιιιιιε,ινιιεεειι·-χ πιιιιι·ιι.ιι·ιειι,Τιπειιιιιιι·ειι.ΚιιιαΙιειι,ΧΥππιιοιι,ΒιεπεπιεΙ.Ιπιιιιιιοτεεπ.χ χΙ)πεΚιιι.ιιιιοπΙεεοι·ιιιτΕ81ιοιιν.10ΜεΒΠιιι·(απΒοιιιιτιι.€οιιν.12πι2)8ε6Β`ιιει:.χ Πιοΐει·π·πΙι.ειιιιπι.Πιεπειο.ε;ιιαπόΡι·ειιπ,ςεινοπ2-8Επι·ιιιιεεΝιιιιχ επιιρι·εοΙιεπ.χΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

α

ΧΧ

 

ΗΑΜΕΠΕθ.

π  
Βιεεετ .Μι Ιιε,<ιτ επι Ριοερικτ πω· «ΡΙΝ'98"Πυ πω. ι
~

1[οιιπ.ποπιι.Οιι6.. ι2 Ηπιιιιριι ιθ02 τ. Ήειιιιιη;ι>ιιοι· πι. ΒιιιιοΙΓ Ψιιιιιιιιιι. Βιισιιιιι·ιιοΚοιοι ν. Α. ινιειιι>ι·ιισ. Κιιιιιιιι·ιποπιιοιοτ ΡΜ” 15,

Ό



ΧΧ!!!! .ιιιππωπο. π. Ν!! 1! 1! δ 1! 1! 1! ι ι ι! Μ· Μ· χ!!! Μιο·

ιιιιι!!ποιι πιο!!!π!!!π
ι!π!οτ ποτ Βοππο!ιοπ νοπ

Ρτο!”. Πι. Κοι·! Πο!!!!ι. Οι. !π!!ει!ιποιο !!τοππ!ιο!ο.

πω” Ποτ ει!! πρι.( ρ Οι. Μπι!!! !!!!οπιιοι!.

Η!. Ρο!οι·πιιιιτο·.

 

Πιο «Μ. ΡοιοτποπτεοτΜοπιοιιιιπο!ιο !'Ψοο!ιοππο!ιτι!!› οι·πο!ιοιπ!ιοποπ - Δ1ιοπ11οιιιοι!!π·λτ!!”ΜπΕο "Πιο 0.110 111891·πιιο Ή

δ ι πιιπιιοπ π. - ΠοτΑΒοιιιιοπιοπι,ομ·οιπ ιο! π! Βιιππ1π,ι;ιπ 8 πο!. Πιτ ποπ, !!!!!οι. πιο!! πποπο!ι!!οπο!!ο!! πι! πιο Βιιο!!!!οππ!ππε νοπ κ. [..Βιο1ιοι·ιπ

.1π!ιτ, 4 πο!. πι! ποπ ιιπ!!ιο .1π!ιτ!πο!. Ροο!πιιπ!ο11ιιπ% ιπ πο!! πιιποι·οπ $!.Ρο!οτπιιιι!·ε, Νοννο!ιν-Ρτοπροο!Ν Μ., ππ ι·ιο!ι!οπ.-Πο π!!! 0ι·!Ρι.ο

πωπω 20 Μοτο ιιι!π!ιο!!, 10 Μοτο ι!!!!!π!!!!ι!!ο!!. Ποτ Σιιππι·ι.!οιιπρι·ο!π ποιον!!! πΙ!ο οιιΓπιο Βοποο!ιοπ 1ιοι!!81ιο!ιοπ Μι!!!:!ιοι!πιιεοπιι!!!ο! ιιιοπ πι!

Ε!!τπ!ο8 πιο! Βοπρο!!.οπο Ζοι!ο π! Ρο!!! ιπι 18 Κο!). ω!" 85 Ρ!οππ.-Ποπ,ποπ Βοπο!!!!!!π Η! ιι το ππο!ι Κοποο!οπτ Πι. Επππ1(Ψ.,Μ,ο1ι!π 8ι..Ρο

Διι!:οτοιι ννοτποπ 25 8οροτο!οΜ!ιμι1ιτοτθι·ιειππ!πτ!!Βο! οπεοππππι.- ιο!·πιιπι·8,ΐοιοτπιιιιτποτ Βοι!π, Ροιοι·-Ροπ1!ιοπρι!π! π!! τιο!ι!οπ 8ρτοο!ι

 

Κο!οτπιο ννοτποπ οπο!! πο!!! 8ιι!πο νοιι 18 πο!. πιο ΒοΒοπ !ιοιιοι·!τ!.!

Ρ!!!
8! Ροιοι·πιιι!ι·π. 19. .1ειπποτ (Ι. 15"οιι!·ποτ)

πι.ππποπ !!1οπ!!ι€, π1ι!.!:ινοο!! πιιπ ?τοπιο νοιι 2-8 [Πιτ.

1902 

Πιιιιι!!: Πι. ιποπ. Βιι€οπ 8ο!ιπι!πι: Πο!ιοι· οιποπ Π!! νοπ Ρι·οιππ!ιιιτροτ ιπι Κπιο,εο!οπ1ι. - Βιιο!ιοι·οππο!ποπ πππ

Βοορι·οο!!!!ιιο·οπ: Ροππο!·: 1ιιιιι;ποο!!!ι ποτ Ηοι·πιιτοπιι!ιο!ιο!!. -- Ε!·ππι. Οο.ιιρρ.

Οοπο!!οο!!!!!! ρι·πιιιιοο1ιοι· Αοτε!ο οι!Αιπ!ιοπιιο ποπ Ρι·οπο!!οπ. -- Μι!!!ιο!!!!πι.ιο!ι οπο πο!·

ιιππποπ Ρτο!ο!ω!!ο!! ποι· Βοπο!!πο!!π!! ρι·οο!. Αοι·πιο ο!! ΜΒΜ!. - Υοι·ι!!ι80ιι188 -

8!. Ρο!οι·π1ι!!!·πιπ. - Αιι2οιΒοπ.

!!ο!ιο!· οιποπ Η!!! νοπ Ρι·οιππ!ι!!τροτ ιιπ !!π!οπο!οπιι.

ΐοπ

Μ. πιο!. Ειιοοπ 8οιιπιιπ!.

Απ! 18. Ποιο 1800 !ν!!!·πο ε!! πι!!· π! πιο ο!ιιι·ι!!·πιππιιο Λιπ

1ι!!!!ιπο ποπ Νιιιο1οι·Κ!πποι··ΗοπριιοΙπ οιιι 8·.'α_ιο!!ι·ι;;οι· Ιί!ιιιιιο.

Νι!ιο!οι Ρ....ιν, ,ςο!!!·ιιο1ιτ. Ποι·πο!!ιο που· 8 !!!7οοιιοιι νιιτποιι!,

οι!! 24. Γοιιι·ιιοι·, ιιπ! οιποπ 8!!!!!1, οι!! ποπ! οιπο 8οι·νιο!!ο πι!!

οιποτ π! !!!ι· νοι·ιιο!·οοποπ Ν!!!!ποι!ο1 Ντ. Τ πιο. ο;ο!!!ο!ιοι·ι, ινο

πο! !οιοιοτο πι!!! !ιι ποπ οοιιο!ιπιο !ι!!!ιο Κπιο οιππτοπο πιιπ

πιιιιι·οο!!. Πιο πι!! πο!!! Οο!!ι· νοι·πο!ιοιιο 1ι!·πιπιιιοο!ιοποπο Ηιι!!ιο

πω· Νππο! ινπι·πο εξοι!ιπποπ. Ππιο!·!ιπ!!ι πω· 1!ιι!ιοπ Κπιοοοι!οι!ιο

!ιοιποι·!ι!οπ πιο Ε!!ιοτ!ι οιπο !ιπππι πιοι!!!ιιιι·ο ρππ!ι!!ΐι!·ιπιιςο

Κνπππο. Π!! πω· Κπο!ιο πω!! ποιιι!!οπο!!οιιοποιιιι!ιοτ πιοιιιπ

!ι!οο·ιο, ;;ο!!οπ πιιπ Ιπιι!”οπ !ιοπτιιο, πο πο!!!·ιο1ιοπ πιο 1π!!οτιι

πω· νοι·1οιι!!πο· .!ιοιπο ε1·ιιπποι·ο Βοπου!!!πο οι!. Νου!! οιποι·

ννοο!ιο ποιοι· ιιπ; πο! Κποπο ιιιιοι· 8ο!ι!ποιοοπ ιπι !!πιιοπ Κπιο

πιι1ι!π,<,ςοπ ιιπ, ινο!ο!ιοπ πιο!ιτ ιιππ !ποιιι· ιιππο!!ινο!!. πιο πο."

Ριι!ιοπ!, πι! οτ πιο!!! ι!ιο!!ι· πιο!!οπ π!ιπ Βο!ιοπ !ιο!!!!ιο, πο!!

!!!εοτιο· ι.νιι!·πο.

Ποτ 8!ο!.πο ρτποποι!π π!!! 18. πο! πιο· !”ο!εο!ιπο!·. 8οιπο!π

Α!!ο!· πω!! οι!! ο!!!νν!υ!ιο!!οι· Κπο!ιο νοπ ιιοιτιοπιιτο!!ποιιι πι

ππιιιιιποππι!πιπππο, !!!π!π.!·ιιι. ι·!ιπο!!!!!πο!ι. 1.!π!ιοπ Κιιιο πιο!!!

εοπο!!ινο!!οπ, ππιοι· οιιιοιπ !Υ!!!!ιο! νοιι οπο!! 45 !!!·ππ Βο!ιοιιο;!,

Ρ!ι!ο!!ο ππ!!ο!ιι·!. Ποπ !ιι·ιι!!!ιο Κπιο πο” οο!ιν πππ ρι!ππιν

πιιτ πι1!οτ!ιο!ι!πο!! 8ο1ιπιοι·2οπ 1ιοπ·οι.;! ικοι·ποπ. !ίϋτροτ!οπι·

ροι·ιι!πι· 88,0. Πιο πο!!!ιο!ι ππΓ,=.ιο!ιοπιιιιοπο Βϋπιεοπρ!!οι‹ιο;ι·ιι

ρ!ιιο, ινο1ο!ιο !οιποι· ιι·οο·οπ πο! π!ι!·‹:!! Αποο! πππ 8οιιιιιοι2οι!

!ιοι·νοτποτπιοποπ Πιιιιι!ιο ποπ Κιιιι!ιο!ι πο!!!οο!!! !πο!!ι.πο, 2ο!!.;!ο

ιπι νοιποι·οπ Κπιοςο1οιι!ιο1ιοο!ιπι!! !ιιπιοι· πω· Ροιο!Ιο ποπ ππ

ποπ!!ι‹:1ιοπ 8ο1ιπ!ιοπ ποτ ιιπποι·οιι Νοπο!!!!!.!!!ο ιιι ποπ1ι!·οι:!!ιο!·

πωπω!" νοι·ιππ!”οπ.

1)ο.π!ι 1!ι!!ποιιι!ιο!τιιπο. ο!·!!ιι!ι!ο!·1.ο.8οτιιπο· ποπ ιιτο.πιιοπ (Πιο

ποπ ιιιιπ Ειπορρ!ιοπ!!οπ π!!! πι!!! Ι!ιι!ιο 1ίπιο Ιππποπ πιο 8οιιπιοι·

ποπ ιιππ 8ο1ιπ·ο!!!!πς Βοι!π Μπι!. Απ! 28. Μπι·π οιππ πιο Μπι!!!

ιιο!!οπ Ε!·πο!ιο!ιιιιποο!ι Βοπο!ινν!ιππο!! !!ππ παιι!ποτο!οπο πο!ινο

πππ ροππινο Βοινος!ιο1ι!ιο!! ποπ !!ι·οπ!ιοπ Κπιοπ !ιος!!ιπι πιο!!

οπο!!! οιποποιο11οπ.

Πιο πι!! 1. Αρι·ι! 1900 νοι·ποποιππιοπο ι!·οιι!π1ο Βιιπ!;ςοπ

πιι!·ο!!!οποιι!ππο ποπ !ιπ!ιοπ Κπιοπ πιο!!! !'ο!!;οι!ποπ Βι!π: 1ιπ

Βοι·οιο!ιο ποπ 8ο1οπ!ιοπ πο!!οπ πι!! 8 νοι·πο1ιιοποπ ιιιιοππο Βι·ιιοιι

ι!ιοι!ο ποι· ΝπποΙ. Ποπ ο!!!!·!‹πιο ιιππ ι.ιτιιππιο 8!ιιο!ι πια!

80118180!!! ιπι νο!·ποι·οπ !ιιι!!!ο!·ο!! Αιιπο!!πι!! ποπ Οοιιπν!ιιπ

!!!!!πο πππ πιο! ο!!! π·ο!!ιο· ιιιπ ί!ιο1οπ1ι ιιιποιπ. Νοε!! ιιιιπποπ

νοιι! ππ!οι·οιι ι·;ππο πιοποπ 8ιιιο!ιοπ !›ο!ιιοτ!ι! ιπι!!! ποπ!!ιο!ιοι

οιπ απο!! !ι1οιποι·οο πππ πιιιιποι·οπ !ιοι·ιποπυ!! 8·ο!οποποο Βι·πο!!·

οπο!. Γοτποι· πιο!!! πιππ πιοςοιιιι!ιο!· ποπ! ιπ πω· '1'ιιιιο οιοο!ιοπ·

 

Α.1πο!ιοι·'π πππ Η. ν!!ιοποτ1ιοιιιι'πι

πω!. - Απποπο

Μοι·ω.1ι!!!!π-Βπ1!ο!!π

ποπ Νππο!!!ιοι!ο ο!ποπ !!!ο!ποπ ππποπ!1!ο1ιο!·οπ ποιιιιτοο!!! !ιι πιο

ι·'οιιιπ!·οριρ!!νπο !!!πο!πτοπ·οπποπ 8ο!ιο!ιοπ.

1π Απ1ιο!!·οο!ι! ποπποιι, πππο πω· π!!! θιο!οπ1ι ιιτοιι!!πιτοιιπο

Νοπο!οι!πο!!πι!! πω· 'Ποιο οι!! θο!!!!!πποτιιιοπ ιιππ Πιππο!!ο

οιποι· πιο!! ινιοποτ!ιο!οππο!ι Ξπιπ!!ππππε ννοι·ποπ 1ιιιππ!:ο, πιο!!!

πιο Κιιτροι·ιοιπιιοτπιπτ ιιπ! 18. Αρτ!! !!!οτεοππ 88.0, Αιιοπππ

87.8, :ιιπ 14. 88,9 ιπι. πο ινιι·π νοπ πιιτ π!!!οι· ίτοιιι!π!ιο!ιοτ Βοι

Μ!!! νοπ! Πι. ιιιοπ. Α. Α. Βιιοι·ιππππ :ιπι 14. Αρτ!! ιπι Ν!

!ω!πι-Κιπποι·ιιοπρι!π! πιο Οπποι·ι1ιιοτο!ιιιπ ι:ντοο!!π Επι.!οτ!ιπποι

πει· Νππο1ι!ιοι!ο ι·οτοοποπιιπο!!.

!ιι Ο!π!·π!οι·!ι!!!ιιι·!!υοο πππ ππιοτ Επιππτο!!”πο!ιοτ Β1ιι!

1οοιο πι!!! ππ!·ι·!ι οιποι! ι Οιιπ. !!!!ιοοιι ποπ!! ιιπποοιι νοπ πω·

Ρει!ο!!ο πο!οποποπ πο! ποπιι!·οο!!ιοπ 8ι:!πι!!! πο!! Ιιπ1ιο Κ!ιιοςο

Ιοπιι πο!!ιο!!!ποιοο οτιι!!ποι ιιππ πιο θο!οπιι!!!ιο!ιοπ ποπ Ε'ο!ππι·

πππ πο!·'1'ι!ιιο!!·οιποιοςι. Πιο Κιιοι·ρο!!!!ιι·ιιο ποτ ΤΜ!!! νοι·

ποπ 1.ις!!πιο!!!ο. οι·ιιο!!!!π !!ππ οπο!! π!!πι '!”!!οι! πιο ιπποι·ο Κορ

πο!νι·οππ πιππ ιπι! 1ιιιιποποο·οιιιιιοπ πππ!ιο1το!!ιοπ Οτοποιοιιοποιι

1ιοποο!!!. Νοε!! οι!!! ιπι Βιιο!ιοπ ι.ιο!!πις! οπ ιιι ποι· !!!ι!ιο ποτ

ροι!ιο1ος!πο!ι νοιι!!! οπο!! Κιιο!·ρο!ο!ιοτι1ιιο!ιο πει· ·!·ι!›π οιπο

ρππ1ιιιιιιιπ!!;ο Οο!!πππο επ οτο!ιο!ιοπ. οπο πω· πο!! Βοι!π πιο!!!

ποιο Ε!!!πο πο!! π! πω· 1πριρ!!μιο πει· '!'!!›ιο π!οο!ιοπποπ Νιιπο!

πιπο!ιοπ 1ιο1°ν0ιι88!ο. Βοι!π !'οιοπο!! πιι!!οΙπ! οιποι· Ριποι!!ο

πιο !`οπ! ιιπ Χποο!ιοπ 1ιοι!οππο Νιιπο1 οι! οπ!!`οι·ποπ, ιιι·:ιο1ι νοπ

!οιπιο!·οι· ποπ πιο θο1οιι!ι !ιιιιοιπι·ποιοι!πο 8 Μιπ. !οπο·ο οπο!!

πι! πιιπ ιο!! που· €οπϋ!ιιιι.ς! ποπ ππ!·ιιο!ιποιι!ιοιιοποπ ΤΙΑ Μπι.

π·ι·οοπο!! Νππο!τοπ! οι!!! πο!!! Κποο!ιοπ !ιοτπ!!ποιι!!ιο!ππο1π. Πιο

2 ιιπποτοπ Β!·!!ο1!!1!οι1ο πω· Νοπο! !!ιοππ!οιι πιο!!! Εοίππποπ

ννοτποιι. Πιο θο!οπιιινπππο ννπιπο ποιου!" πι!! π!ο!·!1ο!· Ε!!ιτΙν

ιτοο!ιοπ οιιποοιιιρ!!. πτ!!!πι!·! ιιππ 2 !!οιο Νιιιιιο, ινο!ο!ιο πιο

Κορπο! π!!π 4 ο!ιοτί!πο!!!ιο!ιο, ινο!ο!ιο πιο ιιπ!!! ιοοπτο!!, ιιιηι;ο

πιο!. Βιο Οροι·ο!ιοπ ινιιι·πο ππ!οι· πιτοπο·οι· Απο πιο επομ

ιι!!ιι·ι, ππποι·!ο οιι·ι·ιι οιπο 8ιπππο, πιο Ν!!!·!!οπο !!ιιιπιοπ,

θ1ι!οι·οιοτιιι ινιιι·πο 9,0 θτοιπιπ νοι·1ιι·ο.!ιο!ι!, Οοιπριιο!!!!οποπ

ινιι.ιιιοππ ιιππ οπο!! πω· Νπι1ιοπο οπο!! !ιο!πο ιιοννοποπ. Αιιοι!πο

ποπ!! π..! Οροι·οι!οπ πιο;; πιο Κιιι·ροι·ι.οιπροι·ο!ιιι· ινιοποι· οι!!

88,5, ποπ! ποιοι πο!!οιι οι!! πιι.ο1ιπιοπ 1!πο!·Βιοπ πιι!ιοτιιπ ιιπ! πιο

Νοτπ!. Βιιιι_ιοο!ινοπ Βο!!!!πο!ι ιιπ! Τοπ!! !ιο.ο!! ποιπ ο!ι!ι·πτ8·ιοι:1ιοπ

Ει!!Βι·!!!” Επι, Βο!!ιποι·ποπ ιπι πω! πο! Βπ!ιο!οοιο ππιιοποιιιοιιπ.

Απ! 17. Αρτι!: Πιο 8ο!!!ιιοι·ποπ ιιπ 13ο!!! !ιπιιοιι οι!Γεοιιιιι·ι.. Αιπ

22. Αρι·ι!: πω!!! νοι!ιπππννοο!ιπο1 ιο! πιο ινπππο ι!οο!‹οπ,

πετ Τοιπροπ νοιι 8οτπιπ πιιι·ο1ιιι·ι!.π!ι!. Κοιπ 1!!!!οι·. Πιο !Υπππ

!·!!πποι· πο!! πο!·οπ Πιιιεο!ιιιιιο,· νοπ ιιοιπιιι!οιιι Απππο!ιοπ. 8ο

κνοι·ποπ πιο 2 οποιο!! Νιιιιτο οπι!'οτιι!. Ρι·ιιππ ιπ!οπιιο. Αποιο!ι

πω· Πτοιππο·ο ιν!!·π οι!! !οο!!οι·οι· Ποι·1ν!οιπρο!! οιππο!ιιιιτ!.

1Ποιο!οι·ι·οτ!ιο!ιπ. Αιπ 28. Αρτι!: Πιο !!”πππο ιο! !!·οο!ιοπ,

!ιοιπο Ειιοι·ι!πο. Αιιπιιιιτ ποπ Κ!οιπ!οτνοι·ιιπ!!ποπ πιω οι!! ειπ

ιπο!!οι· οπο!!! ο!ιπο Βο!ιιοπο οποιος!. Βιιι!'οτπ!!!ι€ πω· πω!.

ι;οπ Νιι!ιιο. Απ! 1. Μπι: 1)!ο !Υπππο πο!! πιο!! π!!! Οτο.πιιΙπ

ιιοποιι εο!!!!1ι. ιο! !ιοι·ιιοπ. Αο!!νο πππ πιιππινο Βοινοππιιο,·οπ
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εεε Βε1εεε είπε ωεε·11εε ειιε εεεωετε1οε. Δω 4. Με1:Π1ε

1λ1εεεε1ιετ εει1ι Με εεί Με Πεετεεεεεε εεεεε1οεεεε. Πετ

1έτειι1τε ι.ν1ι·ε εεε εεω Ηοερεε1 ειιτ1εεεεε εεε εωειι1ετοτ1εεε

ενε1τετ εε1ιεεεε1ι.. Νε.ε1ι ειεει· Ψοε1ιε Μ. Με 1'11ιιεεε νει·

εεε εεε εετ Κιιεεε εειεε ο1ιεε Βεεωετεεε εεεειι εεε 1ειιιτ'εε.

Αεί' ε1εετ Βεετεεερεοιοετε Με νοω 20. Με εειεε ειε.ε

ιιιεετ.ωεετ εεε Ει111ιετ 1ε ε" Η11ειε. ιι;ε1εεεεε Νεεε1ετ11εε, εε

εεεεειι Βι:ε11ε1ω Κεοεεειι Με εε11ετ Βε1ιε.ειειι ννε1ιτιιε1ιωεε.τ

1ετ, νιτε1εεει· εεε εει·εεει;ειεειεεε1τε Κεοεεεεεεεεε ειιεεετεε.

Πεε 1ιοι·1εοει.ε1ε Νεεε1ει·εεεε1εεε εεε εεε ιε εετ Γεειετερ1

ρ1ιγεε ετεεεεεεε εειε ιιοοε εεετ11ε1ι ετεεειι1ιετ.

Εεεε Με 1900 εεεεεεε1ιε ιε1ι εεε Κεεεεε εε Πεεετε,

ινε1εεε εεε εειετ εορρε1εεειεεε εε.ιεττεε1ιεεεεε Ρεεεειοειε

εοωρ11ειτε ενετειι εεε εεε εε1ιείειι.

Πεε νετεοεεεεεε Βοωιιιετ νει·ετε.εειε εετ Κεε1ιε εε1°εεω

Ιιειιεε εεε εο11εεεε11ιετ. εειεε Αιιεεεεε εετ 1911ετε εεεεε11ετ

ρ;ε1ε.εΐειι εεε εϋ1ιετ εεεετιιερ,·εε εεει Με εειεε Α1τ.ετεεεεοεεεε.

Πει ωἰεε νοε εεει ιινε1ι.ει·εε Βε1ιιεεεει1 ω· 1ω Χειε εετεεε

εεε11εεεεεε Νεεε1ι.1ιει1ε εε εεει·εειιεεε, ννετεε επι 19. Πετο

εετ νοτ1 ειι .1ιι.ετεε ιιοεε ε1εε ίτοεεε1ε ΒεεεεεεειιΕεε.εωε εε

ιιιεεεε. ετ εεεειι εεί ειεεετ Ρεοεοει·ερειε εεε εοτιεοετε1ε

ειεεε 1ε εενετεεεεττετ εειεε εεε θεετε1ι.. Πει· Βεεε1τεε ιω

0οεεγ1εε τ'εωοτ1ε _ιεεεεε ετεεεειετ ει Ε'ο1 ε ε.εεετετ Ρτο

@σώσε 1ι1ε1εετ. 1ετεεε1νετ εεε ωεετ 1ε Με Με εετεεε1:.

Βρ11ττιεε. Π1ε Νεεεεεε1 Ντ. 7 νετ 1ε εεε εεεεεετε

1ιε1‹ε Κειε εετετ1ιε1ε ω Κιι1εεεεειεε ε1εεεετεεεεε εεε

Με Με εετ Βρε;εε νετεεεεεε Πε1ίτε ινετ εε 0ιε1εεε εε

εεεεεε. Ιε εετ ετετεε 1Νοεεε Με! Με· Ρτεωεεετρετ

εεεειεεετ εε1εε Βεεεεοε εετνοτ. Με εετεε εεε εειε

-εετε επε111εε ε1εε Με Νεεε1 εε νοτεετεε 0ε1εεεεεεεεεΜ

εεεετεεετ εεε εετετεεε, ιεεεω Με Βρε.εε 1ε Με Βιε

ρεγεε εεε Ε'εωετ εεε εεε ε.εεετε Εεεε ιε εεε Οοεεγ1ιιε

εειεε ειεε1εεεειοεεεε ννιιτεεε. Πει ε1εεετ θε1εεεεεειτ

εετετεεε Με εειεε! ει 88τεεεε, νωι εεεεε εεε εεετεεω

101/ε Με. Ιεεε ω εετ Με, 8 Μω. εεε εεω Κιιοεεεε

Με θιε1εεε ρτοωιε1τεεε, ει.εοεεε ε11εε; εετ ενεεεε Μει

εετε Βτιιε1ιτεεε εετ Νεεε1 1εετε εε:ε 1ω θε1εε1τ εστι

εοετεΙ; Με Βρεεε εετ Νεεε1 εεεε ιε εετ '1'1ε1ε εει·

Γεωετειιιρεγεε εετεεε. Ιε 11'ο1Βε Μεεετ 0εννεεενετ

1ει.εεεε εεε εεε Βειεεε, ε” ειιτεε εεε εε ιεε θε1εεε

ε1εε1ετεεεεεε Νεεε1ετεεε εετνοτεετείεε εετεε, εετ

ε1εεε1τε εε:ε ε1εε εεε18ε εετεεε θε1εεεεετεεεεεεε, Με

Με εετερτεεεεεεετ Βεεεεε1εεε ει εετεετ Ζειτ εεεεεετε

εεε ιιετ ε1εεεεεινεειεε νετεεεετεεεεε εε θε1εεε εε

τεεε1ιεεε. Πεεε εεω Πωετεεεε, εειεε Με ΝεεεΙ εειω

Πετεεετιεεεε ινειεεετ Θεε·εεεεεε1οετεε εεε εττειΤετ

Βεεεερρετετε εετεε Αεεττε11“ειιε ε.11ετ Κτεεεεειιεεττεεετ,

οεετ εεεοιι νοε νοτεεετειε, ετετε εεε 0ε1ειιε εττε1εετε,

ει εε εε:ετ εε εειετ Ιείεετ1εε εεε 1ετετετεε εεεοειειεε.

Α1ε εἱε Με εεεεεεετε 1είεετ1οε νετεετεεεεε Μοειεε1.

εειεε ενεετεε11 εοεε εετ Πωετειιε εε1τεεετετ ινετεεε,

εεεε Με Νεεε1 ει εεε εεεεεετε Κιι1ε ε1εετε.εε εεε εοι

εεει.τετειετ εειεε εεε Βειεεε εετ Εεε ΘεΙεεε1ϋετεεεε

Ψεεεεειιε1 εεε εεεΙοεε.

Πετεε Με Βεετεεεεετεεεετε.εΙεεε 1ετ εε εεε ετετειιε

Βε1εεεεε, Με Αεεεεεεεεε εεε Με εειεε εετ Νεεε1-

ετεεεετεεεε 1ω Κε1εεε1εεε εε:1ιετ εε εοεετετ1τεε εεε

εινεεεεε Με Εετίετειιεε εεε ετϋεετεε εεε εεεεεΙ1ε1ιετεε

51εο1τεε εετεε ειεε Ατι.ετοι.οωιε εε ετ1ειεε1ετε.

Πει εε 0ε1εεε εετεεεεεε1ιεεεεεε 2 Βτεεεειεεεε εετ

ιειεει εεεεε 1ω νετ1εείε νοιι εεετ 1112 .1ε1ιτεε εεἱεετ

1ει 81ϋτεεεειι νετετεεεετ, οεινοε1 εεε εεεε Κειε Με

τεεεεεετ1ει 1εεε1ι.εε ε.εεεεεετεε εεεεεεε πετ. Πετεε

Με Ορετεεοε 1ετ ειεε νο11εοωωεεε θεετε.εεεεΓεειεεε11

εεε 11εεειι Βεειεε «εειεε εοτεεε.

Β11εεετεεεεε1εε εεε Βεεετεεεεεεειι.

Ρ ο ε ε ε τ: Πιεεεοε11ε εετ Ηετεετεεεεεεεε. 111. Αε11.

(Η1ι·εεεενε1ε).

Ειιιερι·εε1ιεεε εεε 1ε εετ Πτο1οε1ε εεε. εεω Ετεεεε1εεε εετ

Γιει1ιετειι Αιι11.ειεεεε ε1εειεε Βιιεεεε εεωε.εετειι Ροι·ιεεετιι.τ.εε

κι εετ Ξε1ιε1τ εεεεε1εεε εεεε ειιιιεεε Αεεεει·εεεεε εειετ

νι·οι·ϊειι ντοι·εεε. Αεοι·ειιιιες εεε Βε1ιεεεΙεεε; εεε 81.ο11εε ειιιε

Μεεε1εειι εεε11εεειι. Πιο εγτερει.ε1εεεε, 1ω 'Γοεε ε» ε11εΠεεεεε

νοτ1εειιιιε εεεει1ιεεε, Βεεετεε1ιεεε· εει· ε1εεε1εεε θερ11ε1. Με 1

ε1εε νοι·τεει1εε1'1. νοιι εεω ει ωε.εε1ιεε ωεε1ε1ε1εε1ιεε 0οωρεε·

Μειι ε1εε εεεεεεειι «ιε1εετερ1ιιεεεεε» 8τ.1ε1 ιιειει·εεεε1εει, νει·

Μεετ εετε1ιεεε εει·νοτεεεοεεε εε ενετεεε. εεε νε1τε εεω

ενετεεεειι εεεεεε ευεε εεεε Αιι1ιιι.εεει·. ιιεωεειΙἱεε εεεετ εεε

81:εειτεεεειι εεε ειι€ε1ιεεεεε Βρεε1ε1εο11εεεε εε εε1εεε Με·

1ιετιεεε Ρτεειιεεε ειεειιεενν1ειιειι. Ψ Με οτι.

15τεει; Βιι.ερρ, Α. Εεεετ'ε εεε 11. 1Νιεεετεε1ω'ε:

Αεετοωιε εεε 11'τοεεεεε, εεί 0ιτειιε ει€εεετ Πετιπ

εεεεεεεεε εετεεεεε εεε εεετεε1ιετ. (ΒΜεεεεεΜεε-_

1981. 1'ετ1. ν. Ρτἱεετ. Ψιεννεε δε ΒοΙιε).

Πει νετ Κετεεω ετεεεἰεεεεε εεεε 1.εετ'ει·ιιεε· ε11εεε Με ετε1ε

Ηε111ε εετ ετ11ιεε Αει.εει1εες εεε θεεεωωιννει·1ιεε εεε εε

1ιεεεε1τ Με εεεω εεε εειι Β1εε·εννε1εειι εεε ετοεε1ιεε. ν171ε

Με νυτεεεεεεεεεεεεε Αεεεεεετε, Κεοεεεε. Μιιεεε1ε. Νει·νειι

εγει.εω εεε θετεεεεγε1εω, εεε111: ιιεε1ι εεε νοτ1ιεεεεεε ειιι εειεε

εεεεε, ει εε·ε εεεεεε1ιΙοεεεεεε Με Με, ενεΙεεεε εεε. ωεετ

ε.1ε εεε Αεεοτεετεεεειι εειεε εεε·εεε1ιε1ιεε ε.ιιιι.ιοει1εε1ιειι

Νεεεεεε1εεεεεε1ιεε εετεε1ιτ ιν1τε. εεττ'. εεε ειεε εειεεεινεε·ε

ειιί` Με τε1ε εεεει·1ρε1τε Πετεεε11εεε; εεειεε θεεεεετεεεεε εε

εε1ιτεεετ, εοεεει·ε εεεεε1εεε 1ε ιι11ετ εοτείε1ιιεει.ετ ενε1εε

εεε1ι νοω ειειο1οε1εε1ιεε, νετε1εἱεεεεε εεετοιιι1εεεειι, εω1ιτγ

οΙοεἰεεεεε εεε ωεετ ρεγε1ο1ο81εε1ιεε 8τεεερεεετε εεε εε

1εεεετεε. Ηιετειιτεε εε Με εειιε Αιιεεεεε εεε Ψετεεε, εεε

εεεοιι 1ε εειεει· 1'ι·ε1ιει·ειι τε1εε1ν εενο11εοωωεεεε Εστω εετιι

εεεειεεετ11εεεε 1ενεεωι· _ῇεεεε ε1ο1οεεεεεεε εεεοτειοτ1ειιιε

εεεετεε, ει εεειεει ννεττ.1ιε πιεσε εεεειιεεεε ι;εε1.ε18εττ ετοτεεε.

ινε ιιιεεεεε ιιοε1ι 1ιιεεετ'εεειι, εεεε "Με εει·ν1ε1εε1ι.1εεε1τ

εεε Μετετει1ε Με Πε1ιετε1εει11εεεειι: ειε1ιτε εε εε1εεεεεε εειεε·

Ιεεεε εεεε εε Με Πεεεετι. Ι11εεει·ιιτιοεεε πιει. ε1ει·,<,ςτεεετετι

Βεεεττ'ε εεε 1·`ε1εεε1τ ειιεεεε11ιτε εεε τερτοεεε1ι·τ ε1εε, εε.εε

εεΜειε εεε1ι ειεεει·1..1είετιιεε ειεε εειτ'εεεεεεε 1ιιιετε.τετεεωω

1ετιε· εειεεί11ει 1ει.Πεε ννειε εεεειί' εεεω ε1εετ 1Βιιιρτ'εε1ειις;

εε Μ. εε1εεενετετεεε1ιο1ι, εειεε .Τεεετ, Με· εοι εεειειι Ατεε1τ.ειι

εεε Ρι·εεε1ιειι εε ι.ειιιι εεε, Μι.εεε1εε εεε ε`τεεεεε εεετεεεε

εεε εεε Βρε.εειιεε εεει Βι·εε1ιε1ιιεε εεε Βεε1εεεεεεεεε επιτ

εεεεεε1εεε Α. 1117.

Με1εε11εεεεε

εεε Με· θεεε11εο1ιείτ ρτε1ε1:1εεεετ Δετετε

εε Προ..

811.εεες νεω 7. Ν”. 1901.

1. Πτ. θε1ιε1ιεττ εεε εε1εεε ε.ιιεεεεεε1,ε·ιειι νοι·1:ι·εε·:

«Ζετ θεεε1εΠε εετ Ν1ει·εεεγετειι».

Νεε1ι εειεω εετεεε Πεεετε11οε εεετ Με εει· Ν1ετε ε1ιετ

εε.ιιιιτ εεεεεει·εεεεε 0γειεείοτωεε, ινεεεει νοι·ιτεεεεεετ εε:1ι

εεε ωιι1ειρ1εε εεε εο11τετεε 0γειεε εει 1ει.ει·ειΜε11ετ Νερει·1

Με εεε εεει1ετ Ατ.ι·ορειε εε. Βειεει· 1ετΓεετεες ιιεε1ι εε18ειι

Με Ογει:ειι εε1 εεει1ετ εεε ετιει·1οεε1ετοΝεεεετ Ατ.τοεε1ε ωεετ

εειεε ει·εεεει· εε ινει·εειι, Με Με εει ιεεει·εεε1ε11ει· Νερει·11.1ε.

θεεεεεἱετοεεε εεε ετεεεει·ε Ογεεεε εεεεειι Με εεε11ει· Αετο

ρε1ε νοι·εοωιεεε. Ζι.νε1τ.ειιε ετεεε Με θτεεεε Μεεετ Ογετ.ειι ειι

ειιιεεεεετι.εε νει·εε1ιε1εε εε 11ιι·ετ Ζε1ι1, εο εειεε Με ει·ϋεειετι

εειεε εο111ει· εετιι·εεεε. Πιεεει· '1'γρεε, εετ τω" εειεε1ε ε.εέ'

ιι·εκεεεειι, εε.Γετ ε.εει· ειι ε1εετεεννιεεεε θτεεεε εεννεε1ιεεεεετι

θγετειι εει ωεετ εετ εεει1ειι Αιτορ1ι1ε. Με εετ ιει.ετεειτ.1ε11ειι

Νερει·111ε εεεειι. νοτι:τεεεεεετ εεωοεε1;τιττ. ε1εεεο11ιετε 0γετε

νοε 450 εεω. Ιε1ιε1τ. ε1εετ, ι1ιι·εω ιεεετοεεορἰεεεεε εεε 1ι1ειο

1οιιι1εεεεε 0εει·εειετ εεε1ι, εετ εεε11εε Αττορ1ιιε εεεε1ιότεεεεε

Ν1ετε εεε εεερε. εει·ε.ε Με Πεμ. σε εο1ε1ιε Ογετ.εε, Με εε

εεεί1εετ εεε ιιετε;ειι 14"οτειεε εετ Ν1ει·εεεγεεεε (ρο1γεγει1εεεε

Πεεεεετε1.1οε εεε ρετετειιε1ε Ογειειι. Β.1ε1ι1εοεοεεεε Με.)

εεωει·ε1ε Με «ε1εειε>› 0γετειι ειιε,·εεεεειι ινετεεε εεεεεε, εε

ε1εε1ιε Βεεειιιιιεε· εε.εεε οεετ εοεε ινεεὶεειεεε Με 'Ι'ιιωοτειι

1ωροειι·ιεε, εετεε Νε.ε1ιενετε εετεε Ρε.1ε11οε τεεε1ιεε εε1?

Π1εεε ?τεμ ωεεεε ει· εε_ιε1ιεε, εε1εει. 'ετ Ογετ.εε, Με ν1ε1

ε1ειεετ εειεε, Με Με εεειοεεττ1ιτε. - 1ιε Ε'εετ. 1900 νεετάε

νοτετεεεεεει· νοε ειιιεω ε.1ιει·εε Ηεττε εοιιεε111ι·τ, εεεεεε Βε

εεεννετ‹1εε Με Με Β1εεειιεετε1ιιοω 1ι1ιιυν1εεειι. Νεε1ι Β είοεεΙ.ετι

ε1ε.ειε εετ Ρετ. εεετ θεεωετεειι ει εετ τεε1ιιεε 8εε.ε εεε εε

1τιε;τ εε εετεε Ρε1ρεειοε εειεε ννε11ιιεεεει·οεεεε '1'ειιιοτ επι

εει:ετεε Ρο1 εετ τεε1ιιεε Νιει·ε εεε1ιειιιινε1εεε. Βε1 ε" εεε'

εεω,>;ε1οεεε Εεεε εεε Ρει1ειιτεε ετεεε1εε ε1εε ειφ1οτε.ι.1νε

Ε'ι·ει1εεεεε; εετ Νἰετε ειιιττ.εετι εεε Με εε:1ι εε1 Με· εστι Πι·.

Δ. ν. Βει·ιτω εε ε ε.εεεεει1ιττειι Ορετει.1οε ε1εε εεω ΡΜ ε

ιιοεεεείεεεε εειερτεεεεεεε Οιπετε εετ Νιετεεεεεεεεεε. 'Με

ωε1ιτει·ε Τει-τε εεε1ι εετ Ορει·ει1οε. Βεειιοε: Νοι·ωε.1ε Ν1ετε,

εεε11 ε.ετορ1ιιεεε, οι·εεεεεει·οεεε εο1ε.ετε θγει.ε εετ τ. Νιει·ε,

Β1εεεετεεεεεεει·ειιιοω. - Πεεε1ειιεεεε Βε1ε.εε επ ε1εεεοετ.1

ε1ττε τεερ. ει·ε1 εε1 εετ Ορει·ισ.ιιοιι εεϊεεεεεε Ογειεε εει.εε.1ι.ε

Με 1ιιτετε.ειιτ - ιιεε·εεε1ιεε νοε εεε εειεε εο1γεγετ1εε1ιει· Πε

εεεει·ετ1οε (Μ. 1ετε.ε1. Κ11ε1ε εετ Ν1ετεεετε.ιιε1ιε11εω Βετ1ει

1901) - ειιτ εεει· ερετ1ε:1ι. 11ιω εειεε ιιετ 2 Ρεε1ιεετ1οεεε

εεεεεετ. εεννοτεειι: 81_ει.ιεετ Ηνιεεει· ιειε._ 1νοοεεεεεετ. 1890

Ντ. 85) εεε Τιιι"Γιει· 10οωρτεε-Βειιεεε εε 1111. Οοεε;ι·εε 1ετει·

ειι11ωιιε1 νο1. ν, μεις. 9811; Μι εεε εετεεε εειεε Οχετειι εε1



21

εεειΙει· εππ ετιετιεεει. Αιτεριιιε εε ειειι Ιιειεε ΒεΙτεπιιειιεπ

εειεε, εε ιεπεετε Με ειε Ιιεεεππει·ε ιιιεςειειεεεπ ννει·πεπ, ω"

εινειΓεΙεεΙιπε ννετπεπ ειε ιιιιππε·ετ Με ιιιειιει· ειπε πιει.εποειιεεΙιε

ι·εερ. ΜιπΕεεΙιε Βεπεπι.ιιεε ετΙεπεεπ. ινεπε ειπε ετει πει πεπι

νει·ιιι·τιιειΙ εεει·εεΙιεπ πω, πεεε πιεεεΙιιεπ πετ επετεπιιεειιεε

1πτετεεεε ιιΜιειι. Με ιιΜιειι ιιι εεννειι ε.ιιειι ειε ιπιπιεεεεε

Ιειετεεεε, Με ειε εεΙει;επι1ιεΙι πεει Νεεεινειε ππτειι ΡΜεπιιεπ

εεεει.πεΙιειι ειππ. ννοεει Με Με ι·ιεΙπεπτιεε 'Ι'πιπει·επιιερεειι·επ.

(Απιοι·ει'ει·ει).

Η. Πτ. Με ν Με εειπεπ επεεεπεπιειεε νει·ιτεΒ·: Πεεει·πιε

«Πτετε ει·ειΙιειιε Βιιιπιειιτειεε ιπ πιε πε ε τ

ε ο ιι ε π Ν ο τ π ε ε εεε π ε τ». (Ε)τεεΙιειει Με Πι·πειι).

Πτ. Η.πΙΙε ινεεπει εει.τεπ Πτ. Μεινε Βειιε.εριεπε, πιιε

ιι-εεεει·. Με εειιΙεειιιει· ιι|ετιπεΙειιετ, ιιεΙιεΙιε πιε πιει επιζε

ιιιιιιω ιιΠιτπιεπιειιε·ε Ιε.ερει· επι·ἱὶεΙ‹, Με πει· Βι·πεεπεε, ειε,

πεεε πιειιτ πιιε εειιΙεεετε Ι.ειιιιεε·ενετιπεςειι. εοεπει·ε πιε

ιει·εεεε ιι'ετιπεεερεειιει πεε ιι'εεεει·ε ιιιει·εει ιιι Βειτειειιι

Ιιεπιπιε.

Πι·. Πε τ ι εΙε ιιειπει·Ια πεεπ, πεεε Πτ. Μ ε ν ε ΑιιεπτπεΙιε

ενειεε ιπεοίετε εετεειιιιει εει, Με ε·τοεεε ιιίετιεεεεεεειιει επι

εειιιεειιιειπ Ι.ειιπεεεν·ετιιιεεεπ εεεειεειεει”ΜΙε.

Πι·. ιν εΙι'ει· ε Ι· Πε Ιιεεε εΜιε, εει Βι·ετιει·ππε πει· πιτ

πιε Νει·πεεεεεπει· εε!τεππεπ Ιππιεειιεπεε επ ι"τε8·επ, Με εκει.

εἱεε πιεεεΙΙιεπ εει επεει·ε Βιε;εεειιεπ Βιι·ιι.επετιε ιιιιει·ιτπε·επ

ιεεεειι. Βεπεει· ΜΜΜ, πεεε ιεπε ιιιετ εεπεπιεππε Πιεεειιι·ιιιι

ιιππεεε ννει·πε τπε.εΙιεε πιπεεεε. 'Τι·ειεπεπι επι· ειιιεε ιπ ιεε.ε

εΙιει· Βεειειιιιπε ιπεεΙεε 8ιτεεπ ιιεειτεεπ. πεεεεε ιιειιε Πιιπεπ

ειπεπ 8επειε νει· πεπ 3εεννιππεπ ι.εεε·ειιι·ε, εε πεεε επι· Λε Με

ιιΜιεεπ τειεεε ΒεππιιΙιιεε επ πεπεπ εει. - εε εει εε πεεΙι

ειεΙιετ, πεεε ειει:τ πεπει·ιπειιε πεπ Βιι·ειιπειιι”επι.ΙιεΙτ εει. νετ·

απο. Αεί' ετειιιιεεΙιε Οεεει.ιιπιιοπεπ ε. Β. ινιι·ιιε ετ ι ιπ

Η επι ειε τ εειεειιιεπεε εειιΙεειιτ Με. ινε.ε νιεΙΙειεΙιι. Με πειιι

ιει Βοιπειει· εειιι· ΙιεΙιεπ ΡειιειιιιΒιιειιεεεεειι. πετ Ππίι. Ιιετπιιεε

Μ$επε ; ιειι‹·ιιιε Με εει ειε ιιεεεετει· ιιΉι·πιειειιετ. Με ιι·οειιεεε

εππ ιιι ΓεΙεε πεεεεπ ννετπε πειε Κετρει· εει ι'ειιεειει· [ΜΒ. νιεΙ

ιι7ετειε επιεεεεπ. - Ιπι ιιΠιιιετ πεεεε.·επ ιιεπιιε ιπε.ε .Τε

π ε πι ποπ 8ι:τετιπειιΓεειΙιεΙτ ειπρί'ειιΙεπ. Πιε μια εει ειπε

ιιπε·εειειπ τειιιε, ννιε πιιε εειιϋεειι Γει·πειεΙιτεε, πιε ιεεε πεπε

εΓι ιιΜιε. εειιτεπ. Πιεεε Βειπιιειι ιιετπιιε "ει, εεεεεειιεπ νεπ

ε” Βιεπεϊτειιιειι, επι' πετ ιτε ινιιιωτ εετιπ8επ Απειιιιι νεπ

Ρεπει·ειεΙΙεπ. Επι· επιε ι'ετεπεΒιιπιε εειπειει. ειιειι επ ιιΊπιετ

ειιετειεΙιεππ ιεεεετε;τ.

Πτ. Πε ε επ ε τ ννεεπετ ειειι εει.ι·εε πιε ννειι;τει·ιιτειι.ειε Απ·

πω, πειιε επιιιιιιεειιε Ζπει.εεπε ειπε θεπιτειππισειιεπ εεει.>ιεπ

ιιεεει·ε Βι;τεεπει·ιε ιιιΙπεπ. Πιο Τεεεεεεπ ε" Αεεετε'εειιεε

ΡετιεπεεΙεπιε εειεπ πιει Μιε ιιιειιτ επει· νι·επιεετ επεπιιεειι εππ

πεειι εειιζεπ πει θεννιειιι.ενει·ΙιεΙιπιεεε εππ πιε Βεεεει·ιιπε; πει·

θεειεΙιιεϊετιιε πεπ ειιι.εε Ετί'ειες πεε 8ττειιπεπιεπιιιεΙιεε.

Πι·. ινω ω” Ι ννειετ πει·επι' Με. πειεε επιπειιΙιεΙιε Κιιιπετ

πει· ΡετιεεεεΙεειε ειπιεε ΓεπιιΙιεπ επιειειειεεε. επ Ηε.πεε ιπ

ππτειιειιε πιιενειεειεεΙιειι ι*ει·ιιειιπιεεεπ Ιειιεπ εππ. πεεε πιε

επειιϋπιτπιιεΙιε ΕτιιΜιτππε; ΜΙειε εειιεε ΜπτειεΙιεππ ω, επι πιε

Βτι”εΙιεε πει· ΡετιεπεεΙεπιε ειι ει·ιιΙετεπ. Πεε·εεεπ ιεπεεε Ηεπεει·

πετεπ ΓεειιιεΙιεε. πεεε ειπε ιπειει ΜιεεετίεΙΒε Ιιεεε. ννεεπ ιεειι

επειειεειιε Κιππει· εεε επι. ειιπιττεπ Κι·ειεεπ, εει ννειειιεπ πει·

Πε2ετεειιιεπ ιπ πει· Αττ πετ Βι·πειιτιιες Γει·ΕΠΠΙι, ιτε 8ειειιιει·

:ιιι πειι θτι·ει.ππ εειιιειιι..

Πιτ ΒπΙιε πει. ιτε 8οιπιπει· εππ ιιἴιπιει· εει πεπ νετεειιιε

πεπειεπ Οειιειιτπιιοπεπ επι:: Βτι”ειιι·πεεεε εειπεεετ, εε ιιοπιιεε

πιιτ πετειιί ειε, πεεε πιε Ρετιεπτεπ Πιτεπ ινωιιιωι ιπ ειπει·

ΝεπεΙΙιεΙειιιπεεεπεε· ννιιιιΙεπ. 'Ηιπε Με πιεε, εε πι πετ Βτι'ειε

ιιπιπει· ειε ι.;ειει·, νι·ιιιιτεεπ ειπε πιειιι πε.πειιεπ, ινε Ι.επιπιεΙε

νετΙιει·ι·εειιε εππ πιε ι'τειε ιιιιίιεεννεε·ιιπε νει·Ιιιιιπετι, Μιεεετ

Μ! ε επ νει·εειεΙιεεπ ω.

τ. ν. Βιιπεεεε. πει εποε πιο Ετι'ειιι·ππε €επιεειιι, πεεε

επειπιεειιε Κιππει· εεε μι. ειιπιι·ιεπ Κτειεεε επι 8ττε.επε ιιΙεεε

εππ εΙεππ ννετπεπ. παπι ιι6ι·ε ιεεπ ιιιετπεει· νεπ Βειιεπ νετ

εειιιεπεεετ ΟεΠεεεε τω» ννιπει·ερτεεΙιειιπε ΠτιιιειΙε.

Πε Ηεεε Ιιε.πε πἱειιι: εφη-εεε, πεεε ππεετ Βιι·ειιπ επ

εεεπιιεεΙιε Κιεπει· πιιετιιειιετ. πιειιι ρεεεε; εει ε" Αρμειιι εει

ιΙιπειι εεε, επει· Ιιειιε ει· ειεΙι ειε Βιι·εεπε, εε ετΙιεΙεε ειε ειειι

:ιιι εει. - ΜΗ πειι Νει·πεεεεεπει·π Ιιει.ιιε ιιιιεετ $ιτειππ ινεπιε·

θειεειεεειιεεε. ινε.Ιππεεεε ειπετιτεε ποτε εε.ι·ειειιι. - πιε

νεπ Πτ. Μ ε ν ει·ννΜιπιειι Αειει.ζεπ ιιι Νετπει·πεν εεεεΙιτεπεεπ

Με επί' ειιιι€ε 'Ι'ερειειιιιεετε. νεπ Βεπιπεπ εειεπ ποτε επι·

ερε.τΙιεΙιε ιι·ειωι νει·Ιιεεπεπ. Πει· 8ε.Ιεςειιειι. ε" Με εει εε

επετει, πεεε ιπεπ εειιεε εεεΙι ιιει·εειπ ΑιιίεπιιιεΙι ειπεπ ιπιεπ

εινεπ Βε1ει.ι·εεειιιεπε!ι εει' πεε Ι.ιρεεε επιιι·ε. - Βειιτ επι

ννιεΙιεΙτ εει ιε Ηει,ιι)·εΙειππ Με Νετπετπεν πιιε Πειιεπ ειε

Βιι·ιι.επε, εειπΜιε πεπ ε·επεεε 'Ι'ε.;.=; πειτε ειπε ειειι ιε ε" Νειιε

πεε Πεει·εε επι'. ιπ Ηπιτεε, ννειεΙιε Με πετ ειεεε Βειιε Με

σε” εειεπ εππ _ιε πειειι ποτε ιθι*ιεπε εειιειιτι ννετπεε.

Πι·. Μεν εειιΙιεεετ ειειι ιπ Βεεεε· επι' πιο Βι·ι”ειρ;ε ιπ πει·

ΓετιεπεεΙεπιε Πι·. ννοιω τε επ.

Ιε Πεειιι; Με εειιειειιε.τε ΒτίεΙειε εει Κιεπετπ, ννεΙειιε Με

8ιτε.ππε εεπει ππιετ ιεΙειειιεε νετιιΜιειεεεε Ιειιειι, Με ιε πει·

Μπι, ει·ιππει·ι Βεπεετ πετεπ. πεεε πι” Μπιτ εεΙιεε θειεςεπ

Με Ιιεεε. Κιεπει· επ ιιεεεεειιιεπ, ννεΙειιε _ιειιτεΙεπε, ΜΙεπ

ιιιει·πρεπιιεεεεπ Βεεττειιππ,εεπ επιπ 'Ποτε, εεεννεειιιιειι εππ

 

  

εΙεππ Μειιιεε εππ πεπε ρΙϋι.εΙιεΙι, οιιπε Με 'Ι'Ιιει·ε.ιιιε, επ

ίεπεεπ επιειιιιιιιιιεπ.

Πι·. ιι,εΙιει·ε Ι: Πε ιεπεεε ννειιΙ ιιιπινιπιιεΙιε Βεεειιεεε

ει·ι.επ εειιεπ, ινεΙειιε εε ετιιΙει·επ, πεεε ιπεπ ιπ εννει εειιειε

εει· μπε ε;ΙειεΙιεπ ΡεΙΙεε νεπ πει·εεΙΙιεπ ιιιει·ερειιιιεειιεε Με.εε

πΜιιπε πιιε ειιιε ΜΜ ειπεπ Με” εειιε, πιιε πιιπει·ε ΜΜ πεσει.

Ιε Βεεπε· επι' πιε πιι'Γει·επιε ινιι·Ι‹ιιπε· ιιεεετεε Βιτεππεε επι'

επειπιεειιε Κιππετ ιιειιιει·Ια Βεππει· εεεε,πεεειειειει·ε πεεεΙΙιει

εποε εειπεε Εττειιτππεεε. ιε ειπειε Ιιειεεεπ 8επιιπει· τεειιι επι

;.τεπειιιεπ Ιιεεεεε; π.ιιειι εει εε πιειιι Βιειειικιιιιιε. σε ειε εε

ειεει· ιι·εειιειιεπ ω” ίεπειιιεπ διεΙΙε ινοιιπεε.

Αεί' ειπε πΜιιεειεΙεππε Απι'τεεε Πι. Βεεεε'ε @πιτ Πτ.

Μ εν εε, πεεε ιεεπ ιπ Οπιπιεινεπ Με Βετιιππι εποε ιπι Μειω

Ππι.ει·Ιιεπιειεπ ιὶεπε, ιπ ε" πετιεειι Νοι·πεεεεεπετε πεε·εεεε

πιιι· ιπι θειειπει·.

Πι·. Μ. θειιϋεΐεΙπι: ιι,εεπ Πι·. Πεν Βιι.εε εΙΙιεειπειπ

πἰε Νειιτε.ετιιεειε Με εεειεπει Πιτ πιε ΒειιειιιπΙππε ιε πιειι

Νει·πεεεεεπετπ ιιιεεεειεΙιι ιιΜιε, εε ιεπεεε Βεππετ ιιιει·,εεεεε

Βίεεει·εεΙιε ει·Ιιεεεε. Αιιειι εεεεεεΙιεπ νε:π ΜΜιιΙεπ Ηει·εειι»,

εεεε εε εε.ιιιι·ειειιε Με νεπ Νεπι·εειπιεπιε, πάει· εΙΙεεπιειπετ

επεςεπτϋεΙα νεπ Νεπι·εεε. πιε ειειι επ πετ θεε νετεειιιεειιτ.ετπ

ινε Μιτιππεικιεε ΒειιιεπεειεΙιειι. εἰειι εψει,ε·εττ, εἱεε Κοει”εειιπιετε

Με Αεεειιιιεειειιειτ ειεετεΠε, εποε :ειπε ςΙειειιεειιιε;ε Αιιπιειε.

Βεπεει· ιιΜιε ννιεπει·ΙιεΙτ πιε Βεεεεειιιππ; εεειεειιτ, πε.εε εει

Ιιεεεει·επιεεπ Νεετεειιιεειιιετε, ννεΙεΙιε εεε,·επ εειπεπ Βε.ιΙι

Μια: θεεεεπει· ε·επειειπεπ Ιιε.ιιεπ, ειπε ι'ει·εεειιιειπετιιπε ειπ

εειτετεπ εει: ιιΜιε ει· ειε πεπε ειπε Μιππ εεεειιιοΙιτ, εε εειεπ

:Με ιιιτε Βεεειιινει·πεε εεεειιινπππεπ. - Πεεε εε νιεΙε επει

ιπιεειιε Κιιιπει· πεε Βιι·τιππ ιιιεΙιτ νει·ι.τεεεε, ιπεςε νιεΙΙειειιι;

πει·πε Ιιεεειι, πε.εε εεε ππιει· ιιιπεπ νει! πει·νεεε εειιιιπειι.

Πι·. ν. Πε εε Ι ιι Με ε: Πε εει Ιπει·, πεεε πιιε ΙπεεΙΙιΙιιεε.

πετ πετπΐτιεειεεεεε Ιπεειπ ειε ε·επε ειιπει·ει· ιιιετερειιιιεειιει·

Ρεειετ εειε πιιιεεε, Με επεει· Κεει.επιιΙιιιιε. Πει·ι. εει Ιιειιπι

ειε Ππιει·εειιιεπ εννιεειιεπ Τε. εε· Με Αεεεπτειπρει·ειιιτ ινειιι·

ειιιιειιπιεπ, εει εεε εειεπ πιε ει.πεπεπιεε ιιι πἱεεει· Βεειειιιιπε

εειιι· ει·εΙΙ. Πει· τειπε Ηπεπεοπεπ ε." πει·πιτιεειεειιεε ΙπεεΙε

ειιπεε ‹ιεε Βεεεπ εειιιιεΙΙ επι', πιε Πτι·εεεεε πεεετει· Βιει·ειιπ

οι·τε εΙειειιεπ πε.εεεεπ ιε τεεπετιεεΙιει· Ζειτ ειπειπ Βιιιπρι`, ιε

ιτεεΙιεεεε πεεεε·επ ινει·πε ειπε νοιε Βιεεεε εεΙε.ειιει.

Με πεεετεε 'Βι.ι·εεπ επιε.εεε, εε νει·ιτε.χ.εεε πει·Ιι Βεπεει·ε

Βι·ι'ειιτιιιιι.ςεπ ιει·ριπε Οεπετιι.πιιεεεε πεεεεΠιεε ιιεεεει·, Με

ει·ετΙιιεεεε; ερεειεΙΙ εει πεειι ιιετνετεπιιεεεπ, πε.εε εΙιτορΙιεΙεεε

Κιππει· τει: Πε.ι·πιιιπιει·τιι εει.εειιιεπεπ Μπιτ επ ποπ 8ιτεεπ

ε·ειι6τεπ

Πτ. Μ εν ΙιεΜ πεειι πεπ Βιπππεε πετ Βι·ΙιεΙΙ:πεε ε” ρενειιι

εειιεε θιειειιεεννιειιιεε εει πεπ Βι·ίο!,ε πετ Πει· ιιει·νει·. Κε εει

νεπ ε·ι·εεεετ ινιοεπειιειι, πεεε ειε Κιππ πει ιιι ,εεειεεειει·

θεεεΙιεεεεΓι εεειιπε. επ ΒριεΙεπ ιιιι ΐ'ι·ειεπ επεει·εετ ννετπε ειε.

Πει· ετεΠν. Ρτεεεε. Πι·. ν. ν. Η εΙετ εειιετειιει·τ πιιε ιι'ιπετ

ερι·εειιειιπε πετ Αιιεειιειιιιιι€επ ει” πιε Ιεπιεειιοπειι Πιτ πε

εετεπ $ι;ι·εππ εππ ερτιειιι πεπ ιιπιιεεειι εεε, πεεε ειπεε πει·

Μιτεπιεπετ πιεεεε ΤΙιειιιε επει (ιεε·επειεεπ ειπετ ει·πιιπΙιεΙιεπ

Βεει·εειιιιπε εππ ειπεε ιΪει·ιι·εεεε ιπ πεεετετ θεεεΙΙεειιείτ

ιιιειεΙιειι ιεεεε·

8. Πι·. ν. Βεπειιεεειι πιειι επι πεεε ετ ειε πιεπιεε

πι ε ε ιι ε. π ι ε ε ιι ε ε Ι π ε τ ι ι π ι (Βγειειε Ζειιπετ) ετει"Γιιει ε”

εππ Γει·πετι Με ΟεΙΙειι_·επ επι· ΒεειεΙιι.ι8·πεε πεεεεΙΙιεπ ειιΐ.

π. Ζ. Βεετει:ετ: Πτ. Βεττε 1 ε.

Απεεεε εεε εεε Ρτειειιει!επ

πει· Θεεε1Ιεεεε.ίτ ετε.ει:. Δετει:ε επ ι.ιωπ.

Βιιεππε νεει 2. Νενειπεετ.

1. Π ι·. ιν εειιετ ειεΙΙι. ειπε ?Με νεπ 48 .ΙΜιτεπ πει ειιιεπι

ειει·ι‹ πε.ι·ιιιεεε, επ ἱὶεετειιιππεεε νει·ιεΙε ετιππει·επεε θεειειιι:

νει·. Νεειι Απεε.εε πετ Ρειιεπιιπ, ειε εειι 10.ΤΜιι·επ επ πιεεετ

Με εειιι· ιιειε.ειιεεππεπ εππ ειιι.ειειΙεππεπ Κι·ειιιιιΙιειι Ιεϋπει,

ι.τειεπ ειεεεΙπετειιεεπε ΚπειεΙιεε επει· Ριιετε!π Με, πιο εεΙιτ

εειιιιεΠ επ ειιιειε ΙΔιειεεε ιιι·ε.ιιιιεεΙεεε δειιοι·ί ειπιτεεεπειι, πει·

εεεΙι ειπιΒει· Ζειτ εεειιιι Με ειπε ετειι·Ιε νειι.ιεΓιε Νειι·Ιιε επ

ι·ϋεΜεεει. Πι·. ιν. πεειιιε Αει”επεε επ Ιιερεε νπΙΒει·ιε, πἱπιπιι.

Μπιτ πεειιιι·πεΙιεΙι ειπε εεΙιννει·ε Αεπει'ει·ιπ Απ.

Π ι·. Ο ο ι π ιι ε ι· ε· ερι·ιεΙιτ ειειι επ· Ιειιριιε νιιΙι;ει·ιε πιιε.

Π ι·. Ρι·ιε επι ε π ιι Με πιιε Κι·εεΙιΙιειιεειιιι πε- ειπεπ ωρι

εεΙιεπ ΜΗ νεπ πετ πιειιι ε·ει·ειπε ιιεει·πιεεειε εεε νει·Ιιειπ

ιπεεπεπ Λεω νει·ιεΙΝ'ει·ιπιε. ΑπεΙι πει· τεΙε.ιιν ,επιιειιε;ε Βι·ί”ειε

πεε Ατεεπε ερι·ιειιι επ πιε Πιεςεεεε.

2. Πι·. Ι·`τιεπιιει·.ε πειεεεειι·ιττ. ειπε Ντιπ νεπ 35 .ΤΜιι·επ

Με ειπειιι επεεννειιπΙιειιεε Βιιεπιιιεπι; επι' πεπι ιιεΙιεειι:επ

Κορι', πεε θεετεκιι·ειιιΜ.ιειι_ πει· Βι·ιιειι. ερεειεΙι πεπ Βτπει.νι·ετ·

εεε Με πειε Βιιεεεε, ιιι πετ ΠοΙιεΙιεειιεπ εει.Γετπτ επ ειπε

θετι.ειτεεε ει·ιππει·ιιπ, ίἱεπεε επι νετειεεεΙτ ετειιεππε ΚπειεΙιεε.

νει· ειπιε;ειι Μοπειειι Με Ρειιεειιπ επ ειπει· εειιι· Ιιεΐιιιεεε

'Ι'ι·ιεειιιιππεπεπι·ιιΙειε εειιιιεπ. ινοτειιΓ εε.ειι ετννε 14 Τε.ιτεπ πιιε

ει·ει.ε ΚεεωΙιειι εεει·Ιιε1ε πει· τεειιι.επ Αιι:ο·:ει·επε επτε νει·
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επ·.Ιιειε Ιειιιι. Με Κεϋεοεειι. Με Απιίεπιεε εεεεειιεεε1εορίει·οεε

ειει1 εεπΙ Με Ζει· Νεεεει·6εεε Ιιεπ·ειιιι·εεΙιεεε, εεεεεε ειοε Με

εε. ιι·οεει εε Ζει οεει·Μι.εεΙ1εεεε ΑεεεΙιερεεεε Ι‹οπεειε. ΜεεεΙ

εεε _ιεεεεε ε1εΙιε. ειε‹Ι _ιεεεεΙι εει Βει·ιιΙιι·εεε ·ιεεεεειν εοΙιειει·2

εε1'ε. Ρει.ιεειιιι ἱει. ει εεε Ιεεεεειι ενοεΙιεε ιιιει·1‹ ει·ει·ειιιι.

Με εεεεει·ιε Κοπιι' εεε Με Βι·ιιεεινει·εεε ιι·ειεεε κει· Ζειε Με

ει·ϋεεεεε ΜΙΙοπεεεεεεεε Με. Με άει· Πεεει·ειιο1ιεει; 1ειεεε ιε

εεεεΙιεεεε Νει·νεε εἰε‹Ι Με Ι)ι·εεΙπ ιεε1ιι· εοΙιπεει21ιεε'ε.

Με Με 8 Α1ιοι·ιε 1πειε νεπι1εεει. Με Εεεε. Μεεειε·ε 1)οεειι

.1οπΙΙιεΙΙ εΙιεεεε ει·ι“οΙιεΙοε. Πι·. Ρι·ιει1εει·ε 1εεεε Με Μητ

εοεε οιΙεε.

1)π·. Ρι·ιε ειεεε πι ε1πειεε Με επεεεεει· Βεεεπ·νε Με Με

εει·νεεει· Βεειε εεεεεεεεεεεε ΗειιεΙειάειι εε: ει· ιιιειεε, εε

εεεεεε ε1εε νιεΙΙειεΙιε Με ε1εε Αεεπ·ε ειεει· Ηει·ρεει'οι·ιε εεε

ΙΙεΙε, Με Με εεεε εεεινει·εε Νεει·εΙειειι εΙοεε εεΙεεε νοι·ειι

Ιποπιιειεε ρΙΙεεεε. ιι·ειιε ειιιεΙι Με Αιιεεεεεε εεε Βιπεεεεεπεε

εενι·εε εεε·ενι·ϋεεΙιεε ιεε. Ιε Αεεεει·εεεε άει· 8 Αεει·ιε εεε Με·

ε εειεΙΙ ειι1' πΙεππι εεΙιεεπ·εεε Κορίε 1πεππιεπ·Ιι1ε νει·ιΙε.εΙιε1ε·εε

εεεεεειι ινΙΙΙ Ρι·. Εεεε ειι:εε Με εεεοΙεεει· Μεεει·Ιιε1ε ειιε

εεεΙΙεεεεε εεε εειεεεε1ε ε1εε εεει·ι.πιεεεε Ρι·οεεεει· ιε1ε ε·ποεεεε

Ποεεε .ΙοιΙΙπεΙΙ.

8. Ι)ι·. ΚιιιπιειΙιπγ Με. εε1εεε εεεεεεεειρ;εεε νοτια;

«Εεεε Με ΕιεεεεεεεειΙ1εεε· εεεε Μεεεε». (Με Αεεοι·ει'ει·εε πω·

ε1εεε εε ει·Ιεεεεει.

81εεεεε νοει θ. Πεεειεεει·.

1. Πι·. .Γε ε·ιΙ εοΙιΙ πιεειοεεει·πι·ε εἰεεε 40 .ΤεΙιπ·ε ιιΙεεε Μειν

ι·ει· Με ε1εεει Ιππ·ειει·εεεεε, εεε» ε1Ιεει·ι·εεε1ει·οεεειι ε·ειι.ε·ι·εε

εεεεε θιεεεεινει· εει εεεει·ε Μ·ιειεΙ εεε Βιει·ειιειε. ΑεειοΙοε·1ε

ειεεε εε ει·ιιιπ·εε, εε εεε ιΙεειι .Ιιιεπεε1ιεεε ιιΙεε Εεεε.

Ι)ι·. ΜιεΙιεΙ εεε ειιιιιετ, ε·εεεεεεε εεε Με Αεειπιιιεεε. εἰε

Μιπ·εε νεεεεεεΙεεειεεεε· ειι.ει;ι·εεεϋε εεινιιι·ιΙεεεε ε·ειεειεεεε

θεεεεινει· επι.

Πι·. ιι ε ε Με ε: Μεεεε θεεεειιι·ει· ιεε Με επε νιι1εει·εε

Ρεεει·1ιιιιιιι ε1εεεεΙι πΙει·οΙι Πεεε.εεεπ·εειε εειεεεειΙεε, (Με εΙειεε

Κτεεε·.νιιε‹Ιεεεε ιεε πεε; θεερΙιγΙοεοεεεε εειιιιιιΓε νιιοι·‹Ιεε, ιΙιιι·εε

ιιιι·ειεεπ·ε νει·εεεεΙεεειειιεΕ Με θεεεπ·εεεε Με”. 'Ι'Ιιει·ερεεε1εοΙι

επι εεε1ε Πι·. Μ. 3 ιι0ε. Μεεεεπεεοεεερει·οεγε.

ι·. Θο1ιΙεει·ε εεΙι1ε.ε·ε ειπε οι·ιεεειπ·εεεε ΒοεΜι·ιιεε νοι·,

Μι ει· νει·ι1εεεε εεε' εΙεε ΚεοεΙιεεεε"εει1οιι εεε.

2. Πι·. εΙιεεε1εο πι ι·είει·ιι·ε ειπε· ε1εειι ιεπε ει·εεεΜιεΙιεε

ι·οιι Πι·. Η ι·ε. ε εεε 1ιεει·ιιιι1εεεεεε Με! νοε 1ενει·ειο εεει·ι.

ΡεειεεεΙε, Βι·εεεεεει·εειΙε. 92 .1εΙιπ·ε ε!ε, εεε επι 17. .Με

εΙιεε Κεεεεε11Γε εεεοπεε. Με ΝεοΙιεεεει·ε ΓοΙι.>εε ει·εε εεεΙι

ειεει·Γεεεεε ΜεειρεΙει1οεεε νοπ 8ειιεε άει· Ηεεεειιιιε. Με

Ρεειεεειε επι θ. 'Εεεε εεε ννοεΙιειιεεεεε εείειεετΙ, εεπεει·1πιε ειε

Με Βει·νοι·ει·εεεε ε1εεε δεεεεεε εεε άει· ΘεΙιειιΙε, άεεει :τει

ειεε πεεΙιε εεειεεεε1ιεεε ΒΙειεει; Με, εο Μιεε Ρεειεεε1ιι εει

εεεε οεεπεεεεε1,ς ννει·ι1ε. Με Ηεεεπειεε νει·ειιοεεε εεε ειιιειι

Ζεπ·εεεεεεπεεεεε. ινεε Πιτ εεεε εΙιεΙΙινειεε ι:εΙειιρ;. Με εοιιεεΙ

ειπ·ιεε Αει·εεε Ιε1εεεεε Με Βε1ιεεπΙΙιιεις εεε Μεε Κο1ρειιι·γεεει·,

Μιεε πεε. .ΙοιΙοϊοπειεεεε-Τειπιεοιιεεε ε1ε._ιειΙοεε οεεε ειει·1πΙιεεειι

Βι·Γε1€. Με ΒΙιιειιιιεεε ειετἱι·ιεε "Με, Με 1ενεπ·ειο ΙιΙιεε

_ιεπΙοεΙι εεεεεΙιεε.

Με άει· ι·οει Βει'ετεεεεε εεε Πι·. Ο π·εεεεε εεε Νοι·ειιι

εει· νοι·εεεοειιιιεεεε Πεεει·ειιεΙιιιιιε Με· Ιιϋεεεε εεειιιιεεΙιεε,

εεει· εΙειιά εεεεεεεεεεε Ε'ι·ειι Ιπε.ει εε1ιε Αεεειιιιιεάει·ίεΙεεε Με·

1ιεειεπι Με ιιρι`εΙιςι·οεεει·. ιΙειιεεΙι·οεΙιει· 'Ι'ιιπιιοπ· πεἱε Ιειεεε εΙειειι

Μι· 8εΙιΙειπεεεεε 2ειιι νοι·εεΙιειε. Πει·εε1εε εεΙιε ἱε Με Μιιεεει·

ειιιεεεΙιρεεε εεει·, εεε ι1εεεε ει· πιιιιιει ε1ειΙει·οΙιεεεοΙιΙερι'ε 1ει.

Με ε.εεεει·ε Ι·ΙειιπΙ ι”εΙιΙε ‹ΙειιεΙΙοΙι Με Ι)εΠε εε 8εεΙΙε εεε εεε

Ιεεεεε 0οπρεε ιιτει·ι. Ι)ιεεεοεε: Ιενεπειο ιιιει·ι οΙιπ·οεισε,

Π. Θι·ειΙεε. Τ1ιει·εεεεειεεΙι ινει· "Με ε16ι.=ιΙ1εΙιΙπειε _ιειΙει· ε1ει1εε

Μει.επ·ιθ` εε άει· εεεε ι.τεε2 ειιεεεεΙεεεεειι Ρεεπεεεειι Ζε ι·ει·

ειεΙΜιε. Με· ει·εεε ειεειιεΙΙε Βεροε1ειεεενει·ειιεε ε11εε ι·εειιΙ

πιεσε, Με ειοεεεεΙεεεεε Μι·ειιΙεειοεεεεΜεεε·εε Ιιειεεε Μιι·εΙι

Βιει1εςεινεεεειΙειιεςεε εε εεειΙπε νειεεεει·ιιεεεε εεεεΙιιιε'εε.

Βει ιΙεπε 1ε ε1εε'ει· Νει.ι·εοεε άει· ?Με νοι·ε;εεοπειεεεεε εινειιεε

Βεροειειοεενει·εεεΙι ε·ει·ι1εε εε εεε Μερεε εεε Πεει·εε ΗεΙπεε

εεει.;εε, 2-4, ε: ειπε εεε θιειι·ε1π, Με εεεεινεεάε ε·ετάεε

πεεεεεε, εεε·εεεεει. Ινε1ιι·ειιε Με Ζειιρεε νοει εεειειιι·εεεεε

Οο11εεεε εεει·Ιπ εεε·ειοε·εε ιινιιι·ιΙειι, ειιεεεε 1Ιει'επ·εεε εε Με·

ΒεεΙΙε εεε εεει·Ιπεεεε Ζιι,ε·εε Με θοηιιιε εποε οεεε Ζε Με.εεεε.

ΑΙΙπεεεΙιοε εεΙειιε εε, εεε Τι·ιεεεει· Ζε ει·ννειεει·ε ιιιιιΙ εε εεε

ερεεεεε, 1πεειει· ιν1ετΙεπ· 1ιεεε ειο1ι Με θειιοΙπεεεπι Με 'Ι'επεοι·ε

ε1εεει'εοΙιιεεεε εεε εεεΙι Ιει.ει;ει· Αεειι·εεεεει.ε εεΙεεε· εε ιΙεεε

εεε Μεεε ννειεε, εεε ΗΙΙΙ'ε πιει· εεεεε εε 8ιεΙΙε εεε Πεεεεεε

εεεεΙεεεεε ΗεΙπεεεεεεεε, Με Ιενει·ειοε πε εεεειιιε·εε. Με·

Με” πει· εεε νοΙΙεπεεειεει·: Με Ε'ι·ειι ει·1ιοΙιε ειπ:Ιι νοι·επ·εΙΙ"

εεε. Β1εεεει.εεε 1πειιιεε ε1εει. ειεΙιπ· νει, άει· Πιει·ιιε πω·

εει ερεεει· νοι·εεε0ιειεεεεε 0οιιειοΙ1εεεει·ειιεεεεε·εε ιε πιει·

ειεΙει· Εεεε.

8. Αεί' ενιιιιεεε εΙει· Αεννεεεεεεε εεειΙε Πι·. Ρι·ἱεεειειι πι

Με Πεεει·ειιοΙιεεεει·εεεΙιεε Με· ΜιποΙι εεε Ε'εΙΙ Αι·ι·ιε νει·επ·

εεεεεειι οΜε1εΙ1εε «Βερι·εεοπειιιιεε1οιι» ιειε (εοιι1'. Με2ιιεε ι·οει

ό. Οοεο1ιει· Ρεεεε 1., ε). ΜεεεΙεε εειμε Με νει·εεΙεεεεεε Με

6π·εΙιεΙιεε ΡοΙἰ2ε1ππιεἱεεει·ε εει.ει· ιΙειε Ρι·5.ειά1επε νοε Ρι·οι'.

Ζοεεε-Μεε εεε 1`Γε1Ι-Ι)οι·ρεε εε επεεεΙεεοι·ιεεΙιεε Κτειι1πεε

εεεεε εεε «Βοεεεε Κπεεεεε». Με ε1ε8·εΙιεει1ει· Πεεει·εεεεεεε;

εεεΙΙιε Με. 2ο ε 8 ε Με, Μιεε εε ειοε εινειέ'εΙΙοε επι ειπιεε Εε11

νοε @ειπε ιεεεεΙο-εεεεεεεεειοε εειιΜε: ιι·ειΙει· Ηι·ι·ιιιι;οιιιι·ε1ιε

εοεε ιιιεειιι·ει· Με Βεγιιιι.ει1εεεε Κπ·εεΙπΙιειε 1πεειεε ει·πιειΙιοε ιε

Πεμ. Με 1ειππιει·Ιιιιι ειιει'ετεεε Αε1ιεΙιεΙιΙπειε πεπ ιΙεπε Κι·εεΙπ

1ιε1ιεε11ιΙε Με· 8γι·ιεε·οιεγεΙιε ει·Ι·πΙει·ε Με Ζοεε·ε Μιπ·οΙι εεε

Με: ειεπεΙεει· Βερι·εεεοεεε πει Β.εεΙπεειιιει·Ιπε.

4. Πι·. Ο. ινεεεω ι·εΓει·1ι·ε εεε· ε1εειι Με! ι·οε Ηειο1εε

ΙιεεΜεες. Ρειιεει, Με 32-_ιεει·1ιι·ει· εεε εεεεεπ·ε Βεεεεεε εε

αεεει·ιεςει· Πεεε εκει· νοει Βεί'ει·εεεεπι ιι·ε.ε·εε ειιπιρι·εεεεεει·ειιΙοεε

ΙΙπι1εἰεΙειεΜιιιε ρεεε εΙεεπ·Ιειπ1ειιι, ω" ι·ειεΙιεεΙειςοι· Βεε1ΙΙεεεε

εεεεειΙ, επ·εϋεεε Αεειιάεεειεεπ·ειειιι·εε. εεεειιιεειΙε θεεεεεεεεε

εεΙιιιιε. ΙπΙειε- εεε ε·ι·οεεΙεεεεε·ε ΒεεεεΙεει·εεεεΙιε εεει· ε1εει·

εεεε ΙιεεπΙει·οεεεε ΜεεΙιε Με οεεπε ενιεεε1 Με· ΙιεΙπεε θεερεΙει

1ιε Ηει·εεε 1809 πιιιεΙι Μινοε Ζει· 0ει· εεεε1ι1ε1εεε·οι·πΙεε. Με

Λεει! 1900 Ιπεει·ιε Ρειειεεε εεει· ινεεεπιεΙιεΙι εεεεεεει·ε επ1ει· Με!

πεεει· εεεειιιεει· ε·ε.εε εεειιτΙ ἰε Με ΗειπιιεΙΙι ειιι·1ΙεΙπ. ΒεεΙΙΙεεεεεεΙιινεεεεε, εοτειεΙεσξΓεειρεπεεει·ειι, θ ΚιΙο θειιεεΙιεεεεεεεπεε,

Ιπειε Ηιιεεεπι. Ιπε1ε Αιιεινει·ε, ι;εεε ΙειεΙιεε εεεετι·ΙιεΙ1εεΙιε θε

ι·ειιεεεε εε άει· οΙιεε ειιι:εεεεεεεε δεεΙ1ε. 1ιπι θεεοεει· ιΙεεεεΙ

εεε .1εΙιι·εε Με ιε Ρ`οΙι.τε ειεει· Βι·εεΙεεεε ειιιε ινεεειιτ1ἱεεε

νει·εεΙι1εοΙιεει·ιιεε· Με. ΒιιειεειΙν εεε οειεεειι· ειεΙιεεε ε1‹:Ιι Με

ει·εεει·ειι Βγειρετιειε, ιιι·εεε ειιοε ει εεινεε ε·ει·ιιιε·ει·επε θι·ειΙε

Με. Πε ε1εε εεει·ειιι118·ε Βειεε Με Μινοε εεεεεεε1ι1οεεεε

ιιι·ει·, εε επ:Ιιι·1ιε Βεϊει·εει εει ε·Ιειεεεειι1ε·ει· ΒεπεεΙπειεεεεεεεε·

εΙ1ει· εοεεε1ε·εε εγ.ε·ιεε1εεεεε νοι·εεει·1Πεε εε Με· Ιε Μινοε ιειε

εε ι·ςιιεεει Βπ·1°οΙε·ε νεπ·ιεεεοπειεεεεε ΗειοΙεεεεειΙΙιιειι· ειιοΙι

Ιιεεεεπ·ει·. Με ΑιιιιιεειΙιιεε· 8·εεεΙιεε 1ε Ποειι·ιιιιε εεε

Μεπεο<Ιε ιχεεεε εεεΙι ΙιεειΙει·ει·ε νοι·εεει·ιε'ε. («Με ΗειοΙΙιε

ΙιεειΙΙεεε· άει· Τεεει·ειιΙοεε»ι. Ρεειεεε ει·ειεΙε επι Εεει'ε ι·1ει·

ΒεεεεάΙεει; πειε ε1εει· 4ε·ϋεΙιεεεΙΙιεΙιεε Ρεεεε 02 1εει·ενεεϋεε

1ειεεειοεεε ἰε Με νεεεε πιει· 1ιεΙπεε ΒΙΙεεεοε·εεεεεε;ε, εεε.·ιιι

εειιιΙ ειιε ε1εεπ· Ι)οειε νοε 0,001 εεεεειιι·εεπΙ Με εεε 0.025,

8 ΠΜ ννϋοΙιεεεΙιεΙι ε1εε Μεερι·ἰε2επιε·. επιεεεε;ΙΙοε επε _ιε 0.001.

ερε.εει·Ιιιε Με _ιε 0,002 πιι·‹ι Μπι εεειςει·εά. εε Μι.εε Με νοιι

ΙιεπιπΙει·ει· ειικει:εεεεε ΜειπιππιεΙιΙοε1ε νοε εφε εεπ·ειεε εκεί

ιΙει·18.Ιειεεειοε ει·ι·ειεΙιε Μπι· εεε εΙεπΙε.εε41 εε εεεΙιειι·ε νιιιιπ·ι1ε.

ενεπΙεπ· ΙοοεΙ. Με εΙΙι;επεειε ει·ε.εεε Με ρ;επ·1ιιι;ειεε ιιεΙιεεεεππιειι

Βεεεειοεεει·εοΙιειεεει;εε Με”, ει·οε:‹1ειε Ρει1ειιε ινΙ1.ει·εεά άει·

ε·εεεεπι Ζειε εείεεπε Βει·ιιίε εεεεε·,1ει;. Με 1ε_ιεεειοιιεεεεε18

Με ιιι·ιιπ·ιΙε _ιεεεε ΠΜ εεεπ·ΙΙ1ε1ι·ε εεε! ννεπ·πε ιιιιιειι·ε, Με (Νεε

ερι·ιιεε, ιε ΑΙοοεοΙ ειιΓΙιεινεΙιι·ε, ννει·ιΙε νει· ιΙεπε (Ιεει·εεεε εεε

εΙιοεΙιε. Με ΜΙεεεεεεεεειιι;ε πιει Αεεεει· εεεει·1εεεε εεε

εεε ε1εε θιιειει1ειειΙε εει εεε Οεει·ει·ιιι εεε>ε·ε. ΤεεΙιειεεΙι

ειεεεε Με 1ε_ιεεε1οιιεε 1εεΙεε εεειιιιιΙεπ·ε 8οΙιιιιιει·ιε1πειεεπι εεε.

Ψοι· ιΙειε Ιιι_ιιο1π·εε ιεεεε πεειι εΙεε εεεε ΠεεΙ1ε1ιΙπειε Μινεε

1ιεει·2ειιε;ειι. σε ιεεπι ειιτ·Ιι πει ‹Ιει· Βρειτε Με· 5ρι·ιεεε ιιιι Βε

ιεειι Με· νεεε ει" ιεε οιΙει· ιι1εΙιπ; εεειεςε Με ε111εεΙε·Ιιπειε

ιι·ι·εΙιεειΙιεΙι ιε εεε ειιεειιεεεε θιενιιεεε. εε 1εε εεε ειεειε Πε

εεεεειεε Μι· εεε Ρε.ιιειιιεε άεεε1 Με ειεει·ει·ε θεεειΙεε επι

εεΙεειιιΙει· θεΙιπεει·ε. ΝεοΙι 4-0 Βεεεεεε 1πεεε Ρεειεει Με

:πιει νει·εεειΙε εεει·εεεειεε ειει·ΙΙΙειι·εεε εεε ·ειετΙεε εεε

Μετα: ειοε εεΙεεε ειιιε'ει·εεε. Με· εποε ιΙει· ει· νει· ειιι

ΜιπεΙιειιε εεεπ·ιει11ε·εεπΙει·: Με 'Γειιιεεπ·ειειιπ·ει·Ιιεειιιιεεε ιιεΙειι

εε1ιι· εεΙπΙ εε. Αρρειιε εεε ΑΙΙ.ε·εειειεεεειιιΙεε ιιι·ιιι··1εε εεε, Με

Αεεειιιιε ι.·επ·Ιοι· Με. Ηεεεεε εεε εεει· εεε.ιΙιεεει· Αεεινιιι·π'

1ιιεΙιειι ειπ:Ιι επε 11ιεεεεεε εεε νει·1οι·ειι ειοε ει·ει ε·εεειι Εεεε

Με· (Με Ιεεεεεο ι·ει·ειεΙε εε ειεΙι ιπι1ει1εε'Γεεει·1πεΙεε‹·ιΙ1εε:

Αεειιειςε εεεε·εεάεε εἱε·2ΙεπεΙιοε Ιεεε;εεει, ιιπιι επ·εε Με θεΙιΙιιεε

Με· Με· ι·εεεΙι εεε εεειες εεειιεεΙιιιιειι. διεπει· νεπ·εεεειειεειιε

2εΙιΙιεπεεε ιιιιΙει·εεΙποε1εεΙιε Πεεετεεεειιπιε;ειι ει·ε·εεειι εεεεε Με

ιιεςειεινεε ΒεεεΙειι.ε. 8οεει· Με εε_ιεεεινεε Ι.ιιιιι;ειιεγπεριοιιιε

νει·Ιοι·εε ε1ε1ι ε1Ιιεεε11εε. 1πε Αρπι1 1001 ννει·ι1ε Ρειιειιε Με ,εε

1ιεΙΙε εεε εεπ ΒεΙιεεεΙειιε εεεΙεεεειι. ιιεεΙιάειε ει· Με ρεεε

Μεεεεε νοι·Ιιει· ειπιεπι Ιιι1Ιιιεεειι-ΑιιεεΙΙ ε·.ΙιΙεΙπΙ1εΙιιιεει·εεεεεεε

Ιιεεεε, 011118 Με εεπ·ιιι,εειε νει·εοεΙιειππιει·εει.τ Με: δοΙιεπΙΙ.ε·εει.ς

άει·οιι2ειι·εεεε. Νεεε εεε Ππ·1”:ιΙιι·ιιεεεε, Με πεεε εοεεε ιιιιιε

ΙιιιΙιιεεεε εει Με· Τεεει·ειιΙοεε πεεεΙιε. Μιι·ειε άει· θεεΙεεε νοΙΙ

εεεεεεεεε εε1ε, Μιεε άει· Μεση; άει· Οει· Με επιπεΙιεΙι εεΐπ·ιειΙ1

εειιιΙει· εεε εεε1ιΙιεΙιεςει· ιει. Βονι·ειε Με ειιι2εΙεει· ΓεΙΙ

εεει·Ιιε ε εε Με ΒπεεεεεΙιιε,ε, εἱεει· ΒεεεεεΙεεεςεππιεεΙιοπΙε

ι·εεεεεει·ειαε. ι:,Ιειιετ ΒεΓει·εεε, Με ΗειοΙεεΙιεειΙΙεεε· εει Τιιεετ

σεΙοεε εεε Μεειιει· θιιΙΙεις·εε Ζει· ινειεει·εε ΝειεΙιρι·ἱιειιιιε· εεεεεεε

ειπιρίεΙι1επι :ε 1πϋιιεεε.

Πι·. ιι :ι.ιιι·ιιι ε: 1ο Μιεςεπει· Ζειε ίεε Με Ρεε ε εε ι·.εεεεε

1εει1ειιε 1ε Ρει·ιε Μεεε ΒεεειιιΙΙεεε·εειεεΙιοεε ειρει·ΙιεεεωΙΙ εε

ι·ΙΙΙΓε ιιιοι·ι1επι, Με Βεεε1τει ιεε εε Μιι·σειι·εε· εεε·ειιι· εεει.ι·ε

ε εε.

Ι)ι·. θο1ι1εει·,ς: εοινοΙιΙ εεε εεει Βεπ·Ιιεει· Οοεει·εεε Με

Τιιεει·ειιΙοεε, εΙε εεεε εεε' εεει1εεει·εεε1οεεΙεε 0οει.πι·εεε ιε

ΜοεΙπειι εεε ιεεε νοε Εεεε ε ι·ει·ε ΠεεΙιοπΙε ε·ιιεε εεεεεεεΙιειι.

Βεεεει·ιιεεεε εεε νει·εεεΙ1πεπιιει·εεε·ειι 1ει Υει·ΙειιΓε άει· ΡεεΙι1εε

Ιποιεειεε εεε1Ιε ι;εειιε· ε1ιει- ΒεειπιιΙεεεεει.π εεεεπ1 ειεει· Βε

εεεεΙιιεεεπεεε1ιοι1ε νοπ.

Πι·. .Ι εεε ε ο Ι ΙΙ ιιιιιΙΙ ιε 4 ειεεεΙιΙεις1εειι Ε'ε.ΙΙεε εεε Ηεεο!

εεεεεε ΒπίοΙε· π.ςεΙιεεε Ιιεεεε. 1ε ειπιεπε Β'εΙΙε εοΙΙεε εοεει· Με

Βιιο11Ιεε ιε Ι‹ει·Ζεπ· Ζειε εεεεννειεεει· ε,·εεεΙιινιιεπΙειι εε1ε.

ε. Ζ. θεει·ετει· ΙΜ. 8. Ρι·ιεειεε ε ε.
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ιιετιτιιεοιιιεε.

- .ιπι 9. .1ατιιιιιι· ι'από ια θεα·επινιιτι 1ιιι·ει· ι1ει_ιεει.ιιιεπ όεε

Κα.ιεει·ε από όει· Κε.ιεετιιιπεα Ματια Κεοόοι·οιν

πο. ιιπό Α;ιεκαιιόι·ιι Κεοόοι·οινπα όιε Βια ιι·ειιιαπε

όεε πεαεα θεπιιαόεε όει· Κιιιιιιτ ιιιι- Να.εεα·ι

Οπτεπ- ιιιιό Κειιιιιορι-Κι·πιιιιιιειιεπ εω.ιι. πω.

όεπι θοιιεεόιεπειε εαπ όει· 1.ειιει· όιεεει· κιιιιιι‹ Ρτοι'. θα

Βειτααποινειιι οιιιε ειπα. νοα όει·1_ιόπιειειιαπ8 ιιιιό όει·

Αιιει'ιιπτιιαα όεε Νεαπαιιεε όει· κιιιιιι‹, ινειειιε αιΙεπ Απι'οτόε

τ·ιιπε,·επ όετ Νεαπειι. επιερτιοιιι από ιπιι όεπ τιειιεειεα Αρρα

ι·,αιε;τι από νω·ι·ιειιιιιπαεπ νει·εειιεπ ιπι. Ιιπ ετειεπ θιοειεινει·ιι

πειιπόεπ ειειι όιε Ηιιι·ειι.Ιε από όιε Απιπιιιπιιπιιιιιπει· -από ιιπ

οπει·εα Βιοειι όιε Κι·ιιπιιειιι·αιιιπε Για· ι)ι“ιιειει·ε από Παιετ~

τιιι1ιιιιτε.

-- Απι 8‹·ιιιαεεε όοε νοι·ια·επ .1ιιιιι·εε πει;ιαιι· όει· ιιιιετε Οι·

όιαιιιοτ όεε__Οπαοιιοιν-1·Ιοεριιαιε 1)ι·. Π. 1) τ ε ν ρ ιι Ι ο ιι ε ι· Με

εο)αιττιμ;.ιιιιιιαιιιι εειπει· ιιι·αιΙιεπεπ τπε

ι. ι ε ιι ε ι ι.

-- Πιε Οιπειιει·.Μεόιειαιεειιε θεεειιεειιαιι Με

όεπ Κτιεεειιιιιιιειετ θεαει·ειΙ Κ α τ· ο τι α. ι π ι π από όεπ θειιιιι”ειι

όεε Οπει·-Μιιιιιιτ-ι1εόιειπαΙιαερεειοτε θεπειαιτιι.ιπ 1)ι·._ θ τι ε)

ι·απειιι πιι_Βιιτεπιπιι.ιειιεό ει·π Βεννιιιιιι.

- Πει· Ρι·οι'εεεοτ όει· ει. ειοιο.<τιε απ όει· ι1ιιιια.ι·-Μεόιειπι·

εειιεα Αιιαόειπιε Πι·. 1. Ρ. αινιο ιν ιει α α ια εοτι·εερ απ·

όιι·επόεπ ιιιιιτιιετι όει· Αιτιιόειιιιε όετ ιιιιεεεπ

εοιιαι”ιειι ιτεινιιιιιι ινοι·όεπ.

- Ι)ετ Ρι·οεεοιοι· πειττι Ι.ειιτειαιτι όετ ο ει·α.ιιι·επιθπιται·ειε

απ όετ_ Μιιιιιι.ι·-Μεόιοιαιεοιιεα Αιια.όειιιιε, τιναιόιιαεπι [Ν. θ.

Κ αι τι π ι ιι τι α α ε , ιει. παοπ .-ιιιεόιεπιιιτει, όε1°Κι;Θεειιιιοπεπ

ι·`ι·ιει επι' ινει ιετε 5 .1ειιιι·ε ιιπ Αιπι.ε όε:ε:Ρτοεεο

ι. ο ι· ε π ε ω. επ π:ννοι·όειι.

- Ζατα θ ιαό ιιι α α οι νο α Έ ο ατε ιι ιει 'όετ )ιιιιι·ιια·ε Αται

Βτ. Α ι ε ιι ε. π ό ε ι· ιι α ιι α ει: ιι ι π 8ειιιι6.ιιιι νι·οι·όειι.

- Αα όει· Κιεινει· Ππινει·ειιιι.ι ιιαπειι ειειι όιε Π1)ι·.

Ν. Τι·οι'ιιπ'οιν απόζιιι. $εεΙειιιι Με Ρτινα.ιόοεεπ·

ι.ε α ιι α π ι 1 ι ι ι ι· ι ,τ ει·ειει·ει· ι'ιιτ Ναεεπ-,`θιιι·επ- από·ιΚειι1

ιιοριιιτε.πιιιιειιεα, Ιειαιει·ει· πιτ Νει·ι·επ- :από Θειει.εειτι·αιιιι

ιειιεπ.

- Ζατπ Ρι·ιιειόεαι.επ όει· θεεειια:ιτιιι'ι ειιτ'Β'ιιι·εοτε,ε"ιιιτ”όιε

ιιιΐεπιιιοιιε θεειιπόιτειι ια Πειειιιαι'ατε ιει 1)τ. Ο. πρωιι;ει

ιιαό πατα νιεερτιιειόεαι.εα Ρι·οι'. ιν. Β α1ιεό θα χωνειιιτ

ινοτόεα.

(π'ιιιι. θαεεια. - Η. ινω

ιἴετε ι οι·πεπ: ι) Αιπ ΙΟ. .ια.πιιαι· ια ιιοιιιιι.ιι ?Μπιτ

Ιιιααει·ετ εειιννει·ει· Κι·τιπιιιιειι όει· Ρι·οιεεεοι· όει· Ρενειιιαιτιε

από Νεαι·οιοι;ιε. ννιτ)ιΙ. $ιτι:ιι.εταιιι Οι: Α. Κοεπειν πιιι οιι·

ιπι 88. Ι.επεπειιιιιι·ε. Πει· Ηιπεεεειιιειεπε ιια.ιιε εειπε τπεόιει

πιεειιε Αιιεπιιόιιιι,ε,· πα όει· 1ι1οειιιιιιετ Ππινει·ειιιιι ει·ιιιιιιεα.

ιι·ειοιιε ει· 18ὅ8 πιιι όεια .-ιι·πι);ι·αόε απεοινιι·ιε. Ναειι Βι·Ιαπ

ειπα: όει· Ποειοτινιιι·όε ιπι .1επτε 1860 ιναι· Κ. 2 .1αιιτε Αεειε

ιεαι όει· ιιιετ·πρειιιιεαπειι:ΗοεπιιαΙιτιιπιιι ιιπό ννατόε Μπα επι·

ιι·ειιει·ειι ι”ει·ι·οιιιιοιιιιππαπιτ ιπε Αιιειαιιό απεοιιιτπαιιόιτι. 1869

ει·ιιιειι ει· όεπ ιιεαοτειι·ιεπ:ι.επτειιιιιι πιτ Νει·ι·ειι από θιειειεε

ιιτααιιιιειιεα ιιπό νι·αι·όε πια: όει· ιτειιιιππ όει· Απιιιειιιιπι; απ·

Νετνειιιιι·αιιιιιιειιειι ατα Νεαεα Καιπιιτιπεα-Ηοεριιιιι πι·ι.ι·αιιι.

1890 ιςιιιαόειε ει· ια Ποειταα όιε ΠεεεΙιεοπαι”ι. όει· ιαιι·νπε,·ο

ιο;επ από Ρενοιιιαιει·, όετειι Ρι·ιιειόεπι ει· Με πα εειπεια βε

πεπεειιόε ινατ. - 2) ια ι)όεεια απ 11. .1πιιιιιιι· ιόει·]αΙιει·ε Οι·

όιιιιιιοι· ατα Πιιιιιιτιιοεαιια1 Πι·. αι καιει Ο ιι ι_οριπ επι

Κιεειιιι·ρπιιε ιιπ 40. ι.επεαεια.πτε. Πει· ιιετει.οι·πετιε πω· ειιι

8οιιιιιει· όει· αιιιαιτ·-αωιειαιεειιεπ .-ιιαιόεπιιε από αειιϋτιε ατι

όεπ ραριιιιιτειεπ Αεταιειι Οόεεεαε. - 8) Ια Κιενν απι ιι. ότι·

παατ όετ ιιι Κοαοιορ απειιεειΒε .να όει· ιινοι·οαεειι-Κιεινει·

Ειεειιπτιιιπ Πι. ιιι_ιειι·ο ιν ιπι 52. Ι.επεπε_ιαιιτε. Ετ νι·αι·ιι·ιι.π

ι·επό εειπεε παιιιιιιαεπ Ααιειιιπαιιε ια Κιειν νεα ειπεπι νοτ

εειιιεα ι'ετι'οιε·ει·ιι ειοπ ιιιιειιι.εαόειι 1)ιεπε ιιπετταππι: ινοτόεα

ιιπό όαπει επ ιιπρ,·ιιιειιιιοιι πα ΚαιΙε ε,·ειιοιπιπεπ, όε.εε ει· πε

ιι·ιιεειιοε ιπ εεια Ποιοι ι.τεπτειοπι ινει·όεπ τπιιεει.ε, ινα ει· Με

Μπιτ Β Ταςειι ειαι·π. οιιιιε Με Βειναεειεεια ινιε.ιει· ει·ιαιιιτι πα

ιιεπειι. Πιε ιιτειιιεπε Ρι·α.τιιε πει ιν. εειι 1876 ειτε ειιπι. ~

4) Ιπ Μιιπειιεα πια 22. .1ε.πιια.ι· π. δι. όει· πει·ιιιιιιιιε 1ιιιιιιει·

από ιιιιειιαπα·εεειιεπε ιπεόιοιπιεειιε $ειιι·ιιιειειιετ θειιειται·αιπ

Πιτ Η α ασ ν. Ζιε τπεεεπ, 1)ιτεειοι· όεε Μιιπεπεπετ· Αιιιτε

αιειαεπ Κι·απικεαπειιεεε από ι'οι·ειαιιό όει· ιτιεό. Κιιαιιτ, ιιπ νοτ

Και·πειτι νοΙ1εαόειειι '72 Ι.επειιε_ια.πτε. Κιπεα απειιιιιι·ιιοπετεπ

ΝειιτοΙοε; πτιπαεπ ιι·ιτ ια όει· πιι.ο1ιειειι Ναιπιιιει·.

- Ζατπ Οπετατει.;όεε θόεεεαεεπεπ αιιιτειι

Η οετιιιιιιε ιει όει· ΟοιιεαΙιειπι όεε Μιιιιιιτιιοετιιια.ιε ιιι Νοννο

τ.τεοτέτιειι·ειι, δια.πιεταιιι Πτ. ινα ε πε ε ε ε α ε ιι ι ετπααπι

ινοι· επ.

-:1)ετ -_ιτιοανετπεττιεαιε-Μεόιοιπα1ιιιερεοιοτ νεα Βιεόιεε.

παει. διπαιετειιι 1)τ. Μ α. η α ε ο ιι ι ε ιι ι . ιει επι' εειπ θεειιαιτ

ινεε·εα Κι·εια1ιπειι νει·ιιπεειιιεόει ννοτόειτ

- Ζαιπ ειεΙΙν. Οπετει·πι όεε θοανετπεπιεαιε

Βαπόεεπα.ιιεποεριιαιε ιιι Ρειτοεαινοόει‹ απ όει·

όιιτι. 3ια.ει.εται.π Πι·. τη α.εαππειν ει·πεππι ινοι·όεα.

- Πει· Απε Α. Ε. Νιιαιπααπ παω ειαιαιιι.εειττει·

Οι·όιιιαιοτπαόει· Κιιπιι‹ ι'ιιτΝει·νεπ-απόθει

ειεειιι·ε.α1ιπειιεπ όει· ιιιατεειιεαετ Ππινετ

εκει απεεειεΙΙι ιινοι·όεπ.

- Με ι·ετιειιιιει, πιιιεεεα, ειπει· πεαετόιπε·ε ει·ιαεεειιεπ νει·

ιιιι.τιιπ·.τ ειιιοι,ε,·ε, α.ιΙε 8ιαόεαιεα όετ Μιιιιιιτ-Μεόι

ειαιεειιεα Αιιαόειαιε πειτα Πεπετρ·,απα·ε Με όειπ 1. ιπ

όειι 2. Οατεαε ειπε Ιταα·ει·ιιπααι; πει όεπ '11ι·αριιεπ

ιπιιαιιιοπεα, ιιιπ ειειι ιιιιι όειτι Πιεπει πειτπ ι·ίεει·ε νετιταιιι. πα

τπαειιεα. 1)ιεεε νει·ιιια·ιιας εοιι νοιι όιεεεπι .Πιιιτε ιιπ νει·εαο1τε

ινειεε ο πι". ιπ (παταω: πΙειπεα.

- Βειιααπιιιεπ ιιαπεπ όιε ε.ιιεεει·εια.ιαιιι.εειι.τεα

Αεται.ε πει όεπ ι·1οειιιιιι1ει·π όιεεεΙπεπ 1)ιεπειριιιοπ

ιεπ από όιε επτα”. Αι·πει: Με όιε ειαιαιιιεειιζεα Αεταιε, οιιπε

_ιεόοεπ ειπε Βεταιιπεταιιοπ απ ιπτε Αι·πειι επ ετιια.ιιεπ. Ι)ιεεε

ιιαεαιεειιιιειιε Ατ·πειι ττιιιεεεα ειε ιπειει. 5-10 ω” Ιειειεα,

πιε ειε ιπ ειπε ειιιιαια.εεια·ε 8ι.ειιααιε· ,πειιι.ππειι. ότι, εε πει

Μια ιι·εττεπεπ, ια όεαεπ Αετειε »τα ιιιςιιοπετ εειιννετετ Αι·

πειι πει εοιειιεα παι:ιιιτιι·ιειι Βιε1ιεπ Με 20 .1αιιτε ι·.ςεπΙιεπεπ

ειπό, - ι11ειι πιει πιε επι· Ααεόιεπαιια όει· ιιαΙπεπ Ρεπειοπ, όιε

ειε ππει· πιοιιι ετιιιειιεπ, ότι ειε ικα όεα Ποεριι.αιετιι οππε θε

ιπι απεεειεΙιι νναι·επ. Κε ιει όιιπει· ετιτεαιιεπ, όιιεε όει·

Μεόιειιιαιιιιερεειοτ όεε Βεεεοτιε όει· Απειαιτειι όει· Καιεετιιι

ΜΜΜ, Εειπειιιτιιι·ις 1)ι·. Κ. Ραινιοιν όιε 1πιιια.ιινε ετ

ετιιι'εα απ, ααι όιεεε ιιαιιαιιπετεπ νει·ιιιιιιπιεεε ια εειπεπι

1όεεεατι απαιιεοιιαΙιεα. Ααι” εειπε νετινεπόιιαα· ιει όεπιι τω.

ιπι· όιε ααεεει·ειαιιπιι.εειιτειι Αετ·ειε όει· Ποεισιιιετ Κι·ιιιαιιεπαπ

ειιιιιεπ όεε Βεεεοτιε όετ Κα.ιεει·ιπ Μαι·ιτι ειπ .Ήιπτεεεεπειε

νοιι ΤΟΟ ΚΜ. πεινιιιιε·ι νι·οτόειι.

- ΑΙε θεαόιόει.επ Πιτ όεπ ει·ιεόιε;ιεπ πεπτ

ειαιιι όετ παιιιοιοε·ιεειιεα Απειοαιιε ιιπ όει·

ιιιιιτ ιιτ-Πεόιοιπιεειιεπ Αιιαόεταιε πτιπεπ ειειι πε

ιττε1όει: όει· Ρτοιεεεοι· όει· Παινετειιιιι .1ιττ_ιειιτ ιν. Α. Λία.

πιι.ειειν, όει· Ρτοιεεεοι· όεε πιεειι>τειι Κιιπιεεπεπ 1ιιειιιαιε

όει· θτοεειιιτειιπ Ηειεπε Ρο.ινιοινπα Ν. ιν. Ρειτονν,

όιε Ρι·ιναιόοεεπιεπ όετ Μιιιιιιτ-Μεόιοιπιεειιεπ Αιιαόεπιιε Α. Ι.

Μοιεεε_ιενν από Ε”. Ι. 'Γεοιιιειοννιιεοιι, εοινιε όιε

Π1)ι·. 1. Ρ. Κοι·οινια από Α. Α. Πακιαιοιν.

(Βοεει_ιιι. - Β. ιιιι·.)

- Αιτι 10. .ιεπαιι.ι· ι'από όιε θειιια εεειι: απ τ;; όε ε

ιι1ι1.θοπε,·ι·εεεεει·ιιεειεοπετ Αει·2ιε επ πι Απ

ό ε π ιι ε ιι ε. α Ρι τ ο τι; τι α· ιπ Μοειταιι ει.ιιιι, ια ινειειιετ όει·

Κιιι·ειιατ.ιιειόειιι Ρι·οι'. 1)ι·. Κ α ρ α ε ι.ι π (Καππα) ειπεα πω"

«Πεπετ όιε ιιι·ςιεπιεεπεπ Βεόιπιταπτ.ι·επ όεε ι·αεειεεπεπ 1)οτιεε»

ιιιεΙι από Ρτοι' Β εοιοιν_ι ε ιν όεα Βιπιιιιεε «Πεπει· όιε Ροι·ι.

εειιι·ιιι.ε όει· ιαεόιειαιετ·ιιεπ Κεαπιπιεεε επι' όιε ιιετ·τιιιιτει·ιιπα

όει· ιιοτιειται.τ πει όεα θεπαι·ιεπ. Ααι' όιεεειπ Οοπε,τεεε ειπό

νοιι όεα 25 Βεειιοπεπ Τ5 Βιιιιιαεειι απετειιιι1ιεπ ννοι·όεπ. ιπ

όεαειι ΒΙΟ Βει'ει·ε.ι:ε νει·ιεεεπ αιιό όιεοιιιιτι. ιναι·.ιοπ. Πιε Ζιιιιι

όει· ιιιιιιτιιεόει· πει.ι·αι; 1985. Πει· π α. οιι ε ιε Ο ο π ει· ι· ε ε ε

από ιιπ .Ϊαιιααι· 1904 ια δι. Ρειετεπαι·ιτ ει.ειιιιπι1ειι. Ια όιε

νετινε.ιι.απα· όει· Ριι·οε·οιν-θεεειιεοπαιι. ειπό,

απ διει1ε όει· αιιεα·εεειιιεόεπειι Μιιτ.τ1ιεόει·, όιε Ρι·οιεεεοτεα

Βοπι·ονν, 1)_ια.ιιοπονν από Βειιε τινιιιειιι, όετ Ρα

ναιόοοεπι Α ιο τι α. π ό ι· ο νν από όιε Αει·ειε .Τ α ιι ο ιν ε πιτ ο

από Οεειρονν από ια όιε Βενιειοπεεοιπττιιεειοα

Ρι·οιεεεοι· θειπιενα από όιε Αει·πιε Βαειιει. Με” ιιτοιν ,

ΠιοπαιΙονν. Κ ατ·ιιια από ιν ει· ε ινιιια εειι·ιιιιΙι: ννοι·

όεπ. 1)ε.ε θι·8·α.ιιι επιιοπε-Οοπιιιε όεε 1Χ.θο π

ει·εε εεε »Μπιτ ιτειιιαεε όει· ινιιιιι ειπε όεα Ρτοιεεεοι·επ

εωτιαιεωειι, 8ειτοιιπιπ από παπι :ι.πονν, Πτ.

'Ι' τ οι α π ο νν από Οι: 1) αι ι ι τη ε ιν. Ζα Οαπόιόαιειι όει·εειπεπ

ινιιι·όεπ ΡΜ. Βεειιιετειν. Ριιινιοιν από Ρεποτπε

π ο νν Β·εννιιιιιι.

ΑΜ' όετα ιπ Βεόε ειειιεαόεπ Οοαι:,τεεε αι ααιει· Απόετεαι

πεεειτΙοεεειι ινοι·όεα_ έτειιιιτ·ιαειι Οτιεε πα ρειιιιοπιτεπ: ααι όιε

Βιπι·ιοιιιιια;; νοιι ρετιοόιεοπεπ Β ε ι ι ι ιι ο π ε ο α τ ε ε π ιιπ

εΙΙεα ταεό. Γειεα1ιαι.επ απ· Ματια ε Αεται.ε: ατα όιε Βια ·

τιι:ιιιαπε ειπεε πιιιιετεπ 1πει.ιιαιε τετ ιιττετιι

Πειτε Ηνε·ιεπε ια Μοειιαα; ιιαι Αιιιααπταε όεε Η π·

ιεττιεπιε απο τ· Η τα·ιεπε ια όειε 1.ειιι·ρτο,ε,·ι·πιπαι

ό ε τ Β ο ιι α ι ε α: ατα Βι·τιειιιιτπετ ειαει· «νο1ιτε-Κατανεπειιαα

ει.ιιιι.» ιπι Βιιτπε.ταεειιεα οόει· Πιαεεπειι θοανετπεπιεπι απ·

1ιιπ,ε,·επιιταιιιιε Αι·πειιει·; ατα Ααιπεπιιαι; όεε ό” Βεειιι όει·

Αει·ειε πατ Απινεαόιταιιτ όετ Ηνρποεε ειπεειιτπαιτεπόεπ Οιτεα·

Με όεε Μεόιοιπαιόεραι·ιεαιεπιε από τι. τα. Βια Αααα; όεε

Ρι·οι. Οτι, α11ε Αεταιε εια.νιεοιιετ Ν ειιαιτειιτει

Με νοΙΙπετεοπιια,ι.ε Μιι):1ιεόετ επ όεπ Οσπ

ι.ι·τεεεεπ ταεειεειιετ Αετ:ιε ιιιει1πειι τπεπ ε α

Με ε ε π, ιει. ιιπ Βιτεοαιινεοπιιιε :ιπι ειιιτικεπ ινιόετεαταειι

εεειοεεεπ από όαιιετ πιτ:πι ε.ααεποτπαιεα ινοτόεα; όαι;εεεα πει:

όιε περι-ται πεεατται;ι, όαεε από αατ· 81ανεα, εοαόει·π ααι·ιι

:Με ε.πόετεα ααειιιπόιει·πειι Αει·ειε 2α όεπ νετ·παπόιιιπαεπ και'

όιεεε θοααιτεεεε Με θεειεειι€ειαεεεπ ινετόεα εο1ιεα από όιεεει·
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Διιιι·ες ιαιιι ιιαο1ιειοα Οοαα·τοεε όατο1ι Με 1'ει·ιι·εΙιιιαε ι,τα- 21 ιιαα1ι όσα 'Ι'οόοειιι·εαα1ιοιι:

απ" αιιειιαατ1ια1ιοτ ινοι·όο. _

- Απ, 18 ΜΒΜ". ,,_ 8,_ ικ.2,,,ε (Μ, ο Η ΓΠ” [η 8.”- Γγμ1ι. ειιαιια1ι. Ο, '1'γρ1ι.ιι1ιό. 27, Ματια ι·οααι·τοαε Ο, Τγρ1ιιιε

2 ο ιι ε ε α. ό 1α Β61ιαιειι όαε 50111 1ι τ ι με .Ι α α 1 1 Η ιι ιιι ε ο ι - ο1ιαεΒοετ1ιιιιααα<,τόατ Γοτιιι 1, Ροα1ιοα 2, Πεεοι·ιι 22, θα1ιαι·1εα1ι 15,

:θ?ἔε1·8ὅΐΙϋΒΞΠιΠἔ1ἐιτΙ:Π1 1ΐζξ&κ·Β,β3,Ιΐ,120ΕΤΕΓ-9%1%3"Η:ΒΡοιΒεν% 1)1ρΙαι1ιοτιο 31, Οτοιιρ 2, Κοιιο1ι1ιαεταιι 1. Οτοιιρόεε 1.αιιαοιι

εειιιοτ Ττεααιια,ιι· νοα όοτ $ιαόι. Ε1ιζαι· 1. ό. 1852 ιιατ ε1αε Οο- θ"πϋΠάι""·1 84· ΒΓ181ρθΙΜ θ· Θήρρο θ· οι"ΜΗ 88188108

Ιοα1ε όει· 1ατιια;ειιαααιωι 8ιαόι. Ο, Β.ιι1ιι· Ο, Βριόοιιι1εο1ιο Μοιι1ιιαιτιε Ο, Αοιιωτ θα1εα1ιι·1ιοιι

- Ρ θ Β ω 11 011110 Η Η Π· 11118 (Μ Α 1111 1116 0 Η Β Β Β 1 Η · αιιιτ1ειιιαε Ο, ΡετοιΜε οριόοιιιιοε Ο, Βοι.21ιτεα1ι1ιο1ι. Ο, Αιιτ1ιι·ιικ Ο,

εεεα821οθοαιιιι1εε1οιιπιιτνοι·1ιΜαιιέςόατΡαει. - - .- - - -
αιιτι1ια111. 1ει Με διαόι: Βια γι·α ει εειτ όεαι θ. δαιιιιαι· αιιό Με ΗγάΤΟΡΒοϋιθ Ο' Ρ"θΤρθωΙ”Μ,8τ Ο' Ρ) ΜΒΜ) "Μ 8θρτιωθωιθ θ”

Βω," ΒΜΜ ,ω Μ” (τω, Η. ΜΒΜ, πω. "Π, Μ”. τη." '1'ιι1ιει·αιι1οεο όαι· ΙΔ11Π88Π 91, Τα1ιαταιι1οεα αιιόεται· θι·,ι.τειιο 14,

1α Με” τ οι·1ι18.τιο ινοι·όειι. Μ. Α11ιο1ιο11εαιαε ααό 1Το11ιόαια ιτειιιοιιε Θ. Ιω1ιοιιεεο1ιννΜ1ιο αιιό

- υ1θ 1128111" 1111211111 Μ" ΚΜ·Μ“ω η Μ” ο11'11° Αττορ1ιια.1αΐαιι€αιιι 49, Μαι·αειαιιε εαιι111ε28, Κτιι.α1:1ιο1ιοιι όσα·

1ιοεαι1.1118Γιι Μ. Ροι:ατε1ιιιτε;ε 1ιεττιιε επι 5..1ειι.
ό. 18581 1280 αιει1ιτ ιι1εια ό. νοι·νν.). όιιτιιατετ 580 'Γγρ1ιιιε - νθι-άδαιΙΠΒ80"Ν'"θ 51' Το(ΜεθΒ0ΓθΠο ω'

(42 Μια.), 674 Βγρ1ιι11ε-1θΒ αιε1ιι·1,8122α1ιαι·Ιαα1ι - 111 ιιια1ιι·1.

140 Πιρ1ιι.1ιει·ια - (11 ιιια1ιι·), 41 Μαεαι·α - (Β Μια.) από 17

Ροα1ιοα1ιι·αα1ιε -12 ιαα1ιτ ιι1ειιι όει· νοτνν.). Θ 111δ.0118130 8112211118 άΘ8 ν01°01118 82. ΡΘ1201°8

Βιιτεοι· Δοι·αι:οι Β1οιιετο.8 όοιι 22. .Το.ιιιια.ι· 1802.

Τ ααα ε οι·ό α ιι α Β: 1) Βα1ι ιι 1 Μ: 1νε1ο1ια Ε'1αςατ2α1ιτα απ

Με Βα1ιαιιό1ιιιιε όαι· (1οιιοττ1ιοε (Με

 

Μ01°1281111δ138·Βι111ΘΈ111 δΈ. ΡΘΈθΙ.'8Ό111°88. 11'α11ιεε ιια1ιειι ααα ιεια1Βιο '1'1ιατεαο1ιαιι

___ _ - _ ααε όαε Βιο1οαιο Με θοαοαοι:οαε ιιαό

τω· όιο Υ11οα1ιο ασια 80. Με. 1901. Με α. Μα. 1902. :Με νετ1ια1ιεα Βοιιοττ1ιο1εο1ι ιαΒο1ι·

Ζ Μ [Ι Ή ται· θαινε1ιε?

θ” ω· 8εθΓΒθω θ' 2) Βα.τγ: Α11οε ιιιιό Ναιιεε α" Με

1) ιιαα1ι θεεα1ι1εα1ιτ αιιό Α11οι·: 1011111118 Ρ1”ε1Ή11θ 1211812111·

1ιιι θιιιιααιι: έ Ξ ξ ξ ξ ξ Θ: Ε; -Ξ -Ξ ξ ξ °έ +Ν5.ο1ιετο 8ιταιιιιεόοεΒοιιτεο1ιοιι ει·ατ1ιο11οιι

--·~` 2222 ή η 2222 Ξ == · ·ιια όοιι11.Ε'οΕπι1ετ19Ο2
02,ο2582ΐΒΒΕ8.€Έ Ψοτειιιε.οιιταε .

Μ 117. 88 ,η

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = ι=ι
©””“Φ:ΞΞΞ$ΞΒ:δο ___ι__

396 825 721 131 47' 109 19 14 2ἔ› 68 78 80 52 46 38 18 ό

    
1      

21...Υ· -..ε

κΔΝΝΟΝΟΒΝ .Π21)ΒΒ. Δ12.'11 ντοτόεα ία σετ Β11ο1ι1ιααιδ1ιιι1έναα ιαΈ

51 Ρειετε1ιιιι8. Νανε1ιγ-Ρτ. 14. εοινιε ὶιι α11οα 1α- ααό ααε1ααό. Αααοιιαεα-θοιαριιιιταα εαΒαααιααιειι.
     

 

 

α22%%%%%%%22%%%82%%%%%%2© 81. Βο.ρ1ιαο1-Ψοιιι

1 9 1 αιιό επι ' 1ρ Π Η · · αΐο1ιιαιι Με ωιιι801ι.

ΐω;'. ! Γ' Ρ 8 ' . ετατ1ιειιό αιιό Με ναιόιιιιιιιι,ι;

Ί Ο. 1ιεΠιι·όετιιό.

Βια· 1ιοείο·Ι·'ταιιιιό Με

· Μα,ιταιιε.

,ή ιίθ Ειπα Βι·οο1ιιιι·ε Μαι· όιιιι

τ 8118 Νθω..ΥΟ1°ΚΣ Μό 8ι. Βιιρ1ια.ε1-Νεια Με ααα

1 . . . . .. Ψ ι·αιιόεε "τα 1ιεί!ειιόεε ιιαωι,
1·ιιειι·αι11α· «Πιτ 1ιαι-ιιο Αρραι·α1 Μι· Δ1ιααιαι·-ίηαι

Μ"
ιιιια111ι, πώ! οι· ό1ε Μαε1ια1ιι Με ε;αακαα Και·ρει·ε ΒΔ

Ε _ τ; ” ~··Π ι . Β Σ: ιιαι:1ιΤόιπ Πα1ιαιια α.αειιι1ι11όαα ιαι ΐιαΒόε ιετ. 1)1°. (1.0 ΒΕΠ'Ι'0

ε ιε ειιια α ριειαεια ο 11 τι 1 ,ό ό' Κ· ·'ε εινε;.τιιαε 1 .απ Με Πτ1ια1τιιαιι;, Βι11.ι·1ιαΐιΠρ,ΠΗαιιό 8ΚΕ1·111'ΗΒ,αιιι€ΞΒ ΦΕ ιιι(ζι'ιΕιθό1ι11ο1ΐειι Κότρατε ῖΩ ινιι·όααϊνατ1ααμααιιααεααό.

1)ατ και” 181. νοιι ι·οι·211,ς

11τ:1ιειιι θεεα1ιιιιααΚ.

ι Βοιιιρειααια όιι ναι 81.

1 Βειρ1ιειο1. να1οιιοε, Πτοιιιο,

Ρτειιιοα. (π) ιο-ε.ι.

ιιαααι1ια1ιι·11α1ι αιιό νοα 1ιϋοΙιετει· Βαόειιιιιιιε κι. .Τεόατιιιαιια, όει· όατα1ι

2018ϋετε Βαεα1ιαι”ι1ειιιι,ς :ιιι όειι θα1ιτα11ιιιεα1ι εεΐοεεα1ι, τ1ητ1ιο1ι 1ιι·αιιιαι ε1ιατ

ααό α1ιετ1ιαιιρι. ε1α .1ει1εικ ιι·ε·1α1ιοι· 1αι`ο1,ιι,ιο εε1αοε Βαταϊε Με Ζἱιιιιιιοι· ,εε

1ιαιιιιτ αιιό α1ι:1ιι 1ιι όατ 118.28 Μ, εα1αεια Κϋτρει· Με ιιοι1ια·οαόιιτειι Βουνό

Βιιιι,ιτειι 2ιι νοιεο1ιαιΐειι, κι σε ειο1ι όεεΙια11ι ιιιαΙιτ ιιατ αα1ιεόιιι8·ι εε11ιετ.

εα1ια1ό1ις, εοιιόει·α σε απ. εαι·α.όεια εεἱιιο 1ιο111ετε Μπιτ, ιιασ1ι 8αι1ια.ιιαι·

Αι·1ιοιτ αιια1ι :ιιι εε1ιιειιι Κϋι·ροι· ιιι όειι1ιοα αιιό 1)αε1εα1ιια 2ιι ι1ιαα, »Με 2ατ

Βι·1ια.11ιιιι€ εειιιει· θεειιαό1ιειτ ιιιιιιια,αταας1ια1ι αι·ΐοιόαι·|ιο1ι Μια

Ριεὶε: Πιτ 11α.ιιιαα αιιό 1ίιιιόοι· 9 Β1›1._ Ηει·τεα 10 Β.1ι1.,εται·1ια Ηει·ι·οιι

11 ΗΜ., Ροειι από 1”ει·ρεα1‹ιιαἔ Τό Καμ

Ε1ιι Ι·'αιιι111οιι-Λαριιτα1, Βιιααιιτιι. ,.00ιιια1ιια11οιι-Εκατα1εατα ν. Πι. Γ1ια1:ιιι

ναι·ε1ιι1ατι ο1ι1Βιο $$$15ι·1ιαιι όατα1ι όιει όο1ιιι1ιιιτα διιιιιιαι-Βιι·αιιαε από 1ιααα

α1ειο1ιιιο1τ1α Με 11ιιιειει·ιαιο1τοτετ οοιιι1ι1αιι·τ ινοτόεα. Ρτα1ε 12 1161., Ροετ

από νειι·ιιαο1‹ιιιιι; 1 11Β!.

. .1εόαιιι Αρραι·ατ 1ετ ε1ιιε (ὶαϋταιι‹·1ιεααιι·αἰειιιιἔ ιιιἱι Α1ι1;ι11όααιτ 1ιειαε1εατ.

Βαα1ι1ιαιιό1ιιιια· θαει1αν Ι·'οα1ι, θ. ιιι. ε. Η.

Βόρεια. ειιο1ιι

Ρ1το.<ι,·οΠ', Ατ1αε.

1.1ει·1αα· νοα Αιιιτιιετ Ηἱτεα1!αΙι1ια Βει·11ιι.

Βοε1ιειι αι·εα1ιιειιαα:

  

Ι.ιο1τι'αόετι

Ναι· από ΜΗ εεἰτιετιι εἰιι2ἰεοτι νω-ιτοιωτ πι·

· 111α1ιι:1ιιια11ιιϊωιιι:1ιιιαα ό. Β1ιιιιιιι

θουα!αυιθα Μετά??
1)ι·. Ο. ι. Βιι8·ο1.

(311°088Θ Μ01°8Κ8,]8 Νε. 84. νατεαιιό ματ Ναα1ιαα1ιιιιο. Ζννο1ιο ΑΜ. 11Ι114Ε'18-11-4Βυπά1ΜΜΠ 5111·

Ταρι11ο1ι νοα 1-4 111ιι· αει ιιιἱι· 1ιιι Μαἔα2ἱιι ιιααιιιαα1ι11α1ιε 11αιιιοιι

ειται1οιι ναιιι 111ι·Παόει· Ηετι·α Πιτ Ρ1ια1:.ιτι. (28) 4-1.
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Αότόεεοα νοα Κταα1ιεαρόοαοτ1αιιαα2

Α1οιιιιι:ιότιι Χαεατιτιοιπ, 1·Ιιικοιια.εαακαα

| γα. α. (11, κα. Β2.
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Εἱεθπ¦;π|;ἱεεΚ00ΗΜΙΖ(μ1ΘΗΘΠ.ΠΙ1ἱἱΌ8Νϊ8ΐΪὶἱ0Ή Επ ΗΜ

Κι·πϊτ π. 81οίΤινεοΙιεοΙΙω·ειιιΜιεἰτ. π. ΟἱτοιιΙπτὶοπεετϋι·ππε.

ΠοΒοτπΙΙ ει: ΜΜΜ. Βι·οεοΙιἰὶτω υπό ΑπόΙγεεπ ἔΓΒΕΪΒ

υπό ίτεπΙπο όπτο!ι όΙο Υετννε.Ιτππε Μ: 1:81. ΠὶποτεΙ

ΜΜΜ· Κἱεεἱπεοπ ιιπό Βοο!ιΙοτ ε·πω.ωπ Ηεεε€πε. Ρόι· Ποι·ι·οπ

Ασπα» Μεοπόοι·ε ΒεπιπεςεπεόΒιιμπεοπ. Ρι·οΙ›‹·π Μοετοιιἴτεἰ.

πιππιιιν πω...)
π:ιοπ Ρτοΐ. [Π. Ε. ΒπΙΙιοννΜεἱ.

Ρετειππο!εϊπεευτεε Εἰεοπ ππἱτ εεϋυπόοπωπ Ρποερποπ.

ΜτΙ π" ιπππι ΜΙ, Μιιππ1τ5ππϋπ πι Μπι· ΡΜεο Με Υετι1ειιιυπη.

ΝειοΓι Ρτοΐ. ΚΙεπ1 ετοτ οἰπ :ιπε8οΖώοΙππετεε ΗοἰΙιπἱττεΙ

ειΠετ επεεπιίεοποπ πετἐ1πόο.

ΕΕΝΙΠΑΕΙ..ΟΕ (Κ11οΙΙ)
ΗΜ Μι·Ιωπόεε ΡγτοἔιιΙΙοΙ τερειι·π.τ. θπ·εόΐτ. Με μεππόε Μπιτ. πἰοΙιτ Απ.

ννοττνοΙΙοε ΜΜΜ ὶπ όει· Βο2ειπποΙιειπόΙιιπἔ.

ΑπυνεπόππΒ ἱπ 3 Με 2Ο°/ωἔοτ Ρεπό».

Μόοτο1ιπ· από Μπετοι· :ο 0Ποπεποπ.

ΚΝθΒΒ & θα, Ιπιόννπ;έΙιπΐοπ πππ ΒΙιοἱπ.

-

 

  

Βιοπιπ

Ει·πε.Ι: ΗΜ· θοόεἰπ ππό Μοι·ρΜτι.

πεεοπόοτε Με Ετπι·πιιΙ‹ππευιι ό"

ΒεερἰτπΙἱοπεοι·εππε.

Βατειπ

Ιι6οΙιετρτοοοπτη;ο ΞὶΙπει·οἱννοὶεπ

νετΙ:Μιόιιιι;. ιιπεςε2εἱοΙιπει Μι·

Με ΗοποπτΙιπο-. ννιιπό- υπό

ΑιηζοπιΙιει·πρἰο.

Ξοάιπιπ

Βοπ·Μιτπει· Βι·επτ.2 ΠΜ· .ΪοόΙωΙἱιππ

Βρεοὶόοπππ ω. τοι·ιΜτοι· !.ππε: Βο

Β£γρ€1οὶπ

ϋοινϋὶιι·Ιοε Η 58 πιοεΙπΙἱ‹εππι νοι·ιἱὶἔΙ.

Μἱτ.ιεΙ ἰπ ό” εχπειεΚοΙ‹ιἔ. ππό

ιππιιότπτΙΜιειι Ρι·πκἰε.

Ταπποἰοτω

πιιηεκεἰοΙιιιε1εε Α‹ἰεΙι·ἰ·ι.ς‹·ιιΔι- ππό

Απι πΙιπιΝιοὶοππι.

Βτοωὲρὲπ

ιιειιεε θεόπΙἱνπιπ. ἱιιεπεεοπόετο εμε

;:οπ ποτνϋπο Ζπετϋπόθ υπό Βρἱ

Ιορεπε επ οπιπτΜΜπ.ννΜιττ. ΙΜ ΑετΙππιι, ΒιπιρΜεοπι π.

8ΙαοϊόΙοεε.

θΠΟΟΠθθΏθΟΏθθΩθθΌθθΏΏΘΟθθοθ

ΒὲΡΒ£Βο:$οΒοὶ1εο:πω

πτππιΙἱοΙι εεμτότ'τ, 5ΟΟ-ΐποπ υπό ΙΟΟΟ-ίεοΙι ποτιιιπΙ_

Με τοὶοππειΙτὶεε Ι.Μ.ετεαπτ μπω ιιπό ίτειπΚο.

οποιπ1εοπε Ρεπι·11ι - Βει·ιπειωότ.

 

ΨιτΚεπιπειοεΑτεοπ-,ΕΣΙ

εεπ-ννπεεετ.@ποπΒΙΜ
επιπιππ,ΓτππεπΚτεπΚΙππ

πω,ΝετνεπυπόΝιπτ

ΚτειπΜιεὶιεποπο.

ΖπΜΒΜΙπειΠεπΜΕπετπΙππεεοτππιιόΙππεεπ.ΑροτπεΙωπυπόΙ)τοἔιιετὶοπ.

(4)26-24.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Π”κΓἱΙ"ΚΒ""ΙΒ"8"ἱΒ"'8ΠΒΓθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧΟ

όσεΜ.Ροτοι·επιση;οι·8πιπειτἰτοτ-Υοτοἰπε_

Κειεπειτεεπεἰεπεῇει4,πω..12.·

ρΓεΙιΙππεοἰπεεότιιοεοόει·@ΜεΜἶτἔΙἱοόεε"Μεΐζοτοὶπε

πιπιτωιοπ,Τΐἔἔἔἔἰ.'ἔἐἶ”ἔἶἔἔἐἱἱἶἩἔΣ::ΞΠ-Ξεό'.ῖ:.ἔῖ°ὲϋ::ἐ';ὶ°:.ῖζ°22”α"

ΜπιΚι·π.πΒοπΙπ.€ετἱετ'αΤ.εΉοπν.ΙΟΜεδΠΊιτ(απΒοππτε.εοπν.12Με2)€οδό”πο$

Η8ΡἑἐοἑΞΐ.ννπΙΙετὶπΝτΠὶεπετπεπυπόΓ1·οἱτπἔενοπ2-8[ΠιτόπεοΙΒε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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νοτΙοἱΜεπίΠω ΜΗ:πππ·Κι·ειπΙιο

κκκκακκκκκκκἔ

Αότοπποπ νοπ ΚτππΚοπρόοΒοτιπποπ:

Γι·ειπ Ε. Δ. Βοεοε1ο.κνεΙππ_]ε. Βι·τοΙοί'Ι

Ήετεπ!ο!κ Ν: Ιθ, Ωπ. θ.

Ο.πι.ι·ιι Οιιτπτπουπ,1)ορτὶ:ποκ. π.1ΐ, πω. 19.

Π” Ηε..811Η1" Μπι, !Ιομ·ι-.ππωκ. μ. Μ.

κι. 15.
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Βοεοοιι οι·εοΙιὶειι:

Ε. Μ Ε Η Β '08 ' Βυιιϋ!ιι·ιιπΈπίκεείκΒΒοππΙκαι·

ι ικἰτ οοεοκάοι·οτ Βοι·ἱἱοκεἰοκιἱἔιιιι,ε;

σ." Ρεττευοκτ

εἱκό όιιτεκ εΠε δτοεεάτοεκοκκάκεετ Πι15εΙεικάε ἰκ ΟτἱἔἰκκΙρειοΙ‹υικ; . Μακ Βεικεἱιιεκικ ..κι Ρι·.-τ›οκ-κι1κ. πω.

· · . · κοι·Ι υπο Πι·. Κκεο!ιοΙ νοη;οιιοιιιικοιιοιι
εκ Βο21οκεκ οοετ ὸιτε‹.τ :Με άετ Ρειοτιἰ‹. ΠΠΠΠη!ΠΟΠΠΠαθη

θΪ.Μἀ.·Β ΙΡ .Β.Β.ΚΌ .κακα· κ. Κοκτοτ· σοι· Ρειοι·1κ κι Μοοκεικ: Μπρ. Μ. ἶιἔτὅυϋἱἶἶἶτἶΒεΓἶἶ; κ”. ε>Μ;ειΣ.

τἱκεκγ ΡοτουΙοκ, Ηειι1ε ΕκίεΙετ. ή Πτι Ποκκιο!ιοκ Α1ξιωκδώκοζρεκκ.1 ννἱιά

. ΝκοΙκνοὶε οι·τΙιεΙΙι ΗΜ” πι· ω» ικο·ικοτ

κοκ ΡΙΙο8οτ ακό Ρκοςοι·Ικκοκ ΠΠ· Με

νοτττοϊοτ ΠΠ ΒΕ. ΡοτΘΡεοκιΉ: Ηοττοκ θειΙΙειε πω! ρι-ὶνδιθ Μ.ΜΠρΠ.8. (πω... ΖΗΜΙ".

ΜοΙιτ. θκιίεΙεγ Ροι·οκΙοΙ: Τ. νοκ-Φ Οκκ.Υ.ψ-·έ τ Δ - @ -

. . . . Η Αάτοεεοκ νου ΚκιυΕοκρΒεἔοτὶκκοκ:

νοΜ.τοτοκ ΠΠ· Ι(1ονν, ΡοκοΙιοκ. 'Ι'εοΙιοκι1€οκ. Πεκ Μ” Δαθι."Μι ω!) ΠΜΣ” (ΜΜ_

Α. 'Ι'τορτο, Κἱονν. ι· κεικ:κινιΙ 8Ι. (ζ. 20.

ΕΠ" Β1κκ. .Ηκτοκοκκ.κ 58,κκ. 15.

- Μπι: ΟειικιπΣκο ΠΙοΙιοΙεοκ, Ι'καιρακ

 

νΘΡΕ1ΐοΕοτ ΠΠ ννετεοΙ1811: Ποπ ΜιοΙιτΙἱοΙιτ & Κεικ11οκ- ω... ΠΕΠ.. Ι. 30' Η η

εΙκ, νοτικΜε ΜὶοΙκιΙ Ι.εκιιΙο, ΨοτεοΙιεικ. 5ουκεειοτ0<>ο=κ. 8<=Μ==ὶ<1=. 1Μου6. α.

.- ΒΙο·τκκοκοποε γαι. κ. Θ, κκ. 20.

.. . Ρ· ” .Ήζ ., Η ' ,Η· .Αικεοι·οοκι Μ.Ιτ Ι.ιι;;οτ κιοικοι· Ρτϋ.ριιτοτο Ποπ Ι. Οτϋ11- ΙΒὅΙΡιἶὅΨ1 Ο Π 'Με ΜΜΜ;

κ18θΙ-11Πθ·ω. (9) 12_5- ` Πκτ1οΨΗ1ΙΠετ. π. Ρο.ιιικοκκ πρ. κ Πεκ

πωκΠιιοκοκΜι γι. μ. 4. κι. Η

(Η. 8ΜΙΠιοΓικ.τΡι·ωι Μκτἱο Κκοοι·κ,

_ ΗΕκπ ή, ?ἱκκἱκκκοκ Κἰτοἱιο θ-8. ί). !9°

Πρκκκκκοκοκ κομκκοκει κκ. 1902 τοκ. ‹43-κ τοκ( κωικ.εκκ.

ΒοπκκικκΐΙο τΑ:κεϊν
ΒΟΤΗΠΗΑ. .

κκκοκκικγτο ε2κοιιεκκ.κκκο κι ο64.εκκ 2-8 κιιο·τοκκ, ι

κοκκ ροκκκκἰεἱῖ κροΦ. Μ. Μ. ΒΟΠΗ0ΒΑ Η κρκκ-κοκ. Η. Ρ. ΚΕΤ'·ΙΕΡΑ

κ κρκ ό;ικ›κκκικεκ·κ χκκοτἱιι ;ι-ρκ Ε. Μ. Β0Ρ0107.ΠΗΒΒ, κοκ. Β. Ο. Β0°ΠΗΠ18, κροφ. Ο. Ο. Β0ΤΗΗΠ8. ;ι-ρει Η. Α.

πινικ·τρ1οκο, ω;» Α. Α. 1·Ιοκικ-κκι, κροψ. Τ. Π. Πεκκοκκ, κρακ. Β. Η. Οκροτκκκκε.

κοκ. Γ. Α. Οπκκρκοκκ κ :ι-ρκ Α. Α. Τροκκοκκ.

Οι, 189? τ. τκοετιι κο:ικοτοκ κι κκοκκκοκκοκκ ο6·κοκκ κ κο :-ικεκιιτε.1κκο ρκοικκρεκκοκ κροτρεκκοκ οτκ·κκκκ κο σκο

εκχ κκρεικτοργ 6ο:ικκιιικπ. επεκε.1·κκκκκ›ικ κεκκικικοκκκ·κ ιικοοτρεκκκκι κκκκκὶκκ1.. Οι κκσηκειοκκιτο 1902 τομ. κ‹εκεικ

0:ΕΒ:Ι8.Τκ πωσ:: 6οΜεο κου·τ κκοκ, ρεκκκκἱκ κειικ.κκ κοκκοκςκκικ1., κε ιι:ικ·κκκκ ο6·κεκκ ιιε;ιεικἱκ, κοκιικιιτκ κοκιιιιοκγιο Μικ_τ

κο ιιιοοτιι χη·6κοκ Μ. το,σ.·κ. Ιροτρεικκκ ι·κ;ιετκι σοκρεικκετ·κ οκοκ κρωκκἰκ κερεκτεμ.. κο οπικ:ικ 6ο:ικκκκκκι·ο κ οοικοτ:τκειι

ιιο-οεκιι·ικρκετο ,ιτΕ.τιει κι Ροεοἰκ κ κει τρεκκκεκ, ιιοοκκικκοκκιϊι κκικοκεκἱιο κοοκιικειοκιιικκ κοκροοοκ1. ο6κκευτκεκκοκ κοκκ

κκκκμ 6)·κετ·κ κοκκερτκχτι κεκκκκκικοκκ κρεο6ρκκοκκκἰιο κ ρκοκκιρεκἱιο. Βκκκκκικκκἱε οτιικ·κ ο1κκκοκι, ει ρεκκο κ οοκρκ

κκοκιοκικκοκ οι κκκ1, οτκᾶεκο›ι·κ ο6οκρκκἱκ τοκ)·ικκκ·κ οο6κικκ κωκικκκοκοκ κ‹κεκκ κρκκκ:ικ κει σε6κ 6κικκιἰϋ ρεκκκτορ·κ

«Ο6ικεοτκεκκο-οκκκτκρκειτο Ο6οκρκκὶκ», :ικκ·Β.1)·ιοικἱκ οκκιιτκριικκ·κ 6ιορο (ἶ.-Πετερ6χρτοκοἰὶ Γγ6ερκοκοκ 3οκοκοκ Μπρουκ

.ι-ρ·κ Π. Α. ΠΜΒΤΡἱθΒ'Β; οΤ:ΠΜπ όγκο”. 38κ.κοκκτκ κι, @Με 0κκοοτοκΤεκκκκικ οτειτικ1 κο Β0ΠΡ002.ΠΈ κρκκε6κο-εκκιστερκετο

,ι·Ικικ κκ :οεκστκκκ·κ κ κγκεκι, ο6ειορκ απο χοτροκο·τκκ κα. ρεκκκκι·κ κκοτκοοτκκκ κ τοροκεικτ., ο1·κοπι ο οικκκοκι κρκκοῖὶ

κ τ. κ., επιτικι κ ο6:4ορκ κο κοκροοεκκ 6οκκκιικκειτο Μπα, γκοκει κκ 6οκκκωκιι κ τ. κ.

Ί`εκκκ1. ο6ρει:4οκκ ιιροι·ρκκκει τει:«ετικ κι 19θ2 τ. @αφτι κκκκιοκκτκ κι υο6·κ οκκκχωικἱε οτ;ι·Β.πκ:

Ι. θρτκκκκικικκ ο·ικικικι κο κοκκ·κ οτρειοκκκι τοορετιικοοκοκ κ κρκκ·τιικεοκοἱὶ κοκκκκκικ κ οοιιριικκοκωικκκοκ στ. κοκ κοχκκ.

Π. Βο.κκκιικκοο κ οοικοοκκοκκο-κοκκΤκρκου ,ικ.το κι. Ροουἱκ κ :κι ι·ρκκκιιεκ.

Π!. €κοτοκκτιι:κιροκκκκωε ροφορκτω κ ο6οκρκκἰκ ι·κκκκ·Μϊκιιικκ κροιιοκοκεκἱἱϊ ρ)·οοκοκ κ ιικοοτρκκκοἱὶ κεκιιιικκοκοκ

.κιιτερει·τγρκ.

Π'. Βορροοκοκκοκικκ. Δ .

δ'. 0π·κο·ι·κι ο 6οκκκκκκκ1Χ°κ οοκκιικικικκ·ι. κο κειχκκοκχ οτΜεκχ, ο εκιΜκκικικκι κε.ικιιιικοκιικ·ι. ο6ικοατκκ, ο κοκκκι1κ

κκκκκ ωκωωω, ο :ιιι0κ)κκκικ Βοεκκο-Μοκιικκκοκοκ Αιωκεκιιι κ κο;ικιικκοκκκκ Φεκκ.κκτετοκκ Ηκκερἰιι. Γει:ιετκ κο

κει·πειετι οψψκκικκκκωε κροτοκοκικ κκοκκκκἰἰἔΟ6κιεοτκκ Ρχεεκιικκ Βρκκεἰὶ, Ο6ικεοτκει Βο.τικ

κκκκωκκ Βρκκοκ κ Ο6ικεστκει [[κτοκιικ·κ Βρεικοκ κκ (:.-ΠεΤερ6γρΓκ.

Π. Πρκ·ι·κικι κ 6ιι6κΙοτρκΦἰκ.

Ή!. θ6οκΙΝΒκἱο Τεκμκικικ οο6ικΤιάϊ κοκκικικοκοκ ›κκ:ακικ κεκκικ εοο6ικεκικ; επιρκκοκκικκ οιικκκιιἰκ; κειιιιιωκ ο;ικ11κςεκἱιΙ

6ο:ιωικκ·κ κι Ε.-Πετερόκρτοκκκ·κ 6οκκκιικο.κκ, οοο6ικκοκωκ Έκο. οτκτιιοτικιεοκιι›ι·κ 6ιορο.

ΠΟΔΠΝΟΗΑΠ Η.'ΒΗΑ:

Βκ πω. οκ κοκκικκοκ . . . . . . Θ Μ.

»» κο.πΓοκι οκ κοο·ικκκοκ . . . . Β

Ποκκιιοκει κρκκκκειοπκ κι κατκεκκ·κ κκκι··κ κ χκε6κκικ·κ κοιτο6Ικ Η. Η. Μορεκκι κα”. Φιη1Μο1ο Π. Φο" κ Κ” (Ο.-ΙΠοΦοροχρι··ω

ΠοκοκΠ ιιροοκ., 90-82, τε.ποψοκκ Μ 1328) κ κο κοκ”, κκκκεκικΧ·κ κο.τκ.3ιικκκ1..

ΠΜ οεκκκοκκοκικ στ. τεικοτοκ οΤ:Πεκκκυκε .ΜΒΜ κωκκο κριο6ρκΦκτκ κο 20 κ. κι κκικκκοκτ κκτει:κικκ Η. Π. Μορεκκ.

 

 

 

· Πἰεεοτ Μ Πεμ εκκ Ρτοερει:τ Με: «Ττἱἰοτἱω ΙΜ. Ἡ

Χοπ κεκε.Οκ6.. Η Ηκικιρε 1902 τ. Ηοι·κιιεςεοοι· Με ΒιιάοΗ ΣνκκιιοΙι. ΒιιοΜι·ιιοΙκοτοϋ ν. Α. ΣΥΙοκωΙεκ. ΚκιΙιιιτἱκοκΙιοΓοτ Π. Η Η.

 

 



7 * ο Π ι α ε

¦

έ. ,

)ανιι ι.ιεεειιΝε. Β Ν" Β Β Β Β Β Β ΒΒ Β Ν... ι.ι... κα. ιιιιιι€.:

ιιιιιιιιιιιιιι νιοοιιιιιιιιιι
τυποι· εοι· Κειιε.οιιοιι Με ι

. Ρι·ιιι". Πι·..Κιιι·ι Βειιιιι. Οι. 1οιιιιιιιιοε Κι·ειιιιιιιιιε.

διιι·_ἱοιν (Ποι·ριιι). :Β.ιςιι.
ο Οι. πεσει ιΛ!ιιιιειοιι. "ι

8ι.. Ροιοι·ειιιιτρ.

Με «Μ. ΡοΕοιειιιιι·ι;οι Ποοιειειοειιο-ννοειιειιεοιιιιΠω ειεοιιοιιιιισάοιι?- Διιοεεειεοιιτε-ΔεΝι·Β.μ "πιο ε11ο Ξεεει·ετε “Χ

8ο ιι ιι εεε ιι ο. - Πει· Μ.ιοεεειεοΜηιτειιιοι !ιι Βιμηι,ρες|, 8 ΚΜ. Πιι· ιιωΒιιιιιιιι απο ειιεεειιιιεεειιεΙι ιιιι Πιο Βιιοιιιιοιιιιιιιιι8 νοιι Κ, Σ.. Βιο1;ει·ιιι

ω", 4 Με!. Πιτ Με εειεε .ΗΜ ιιιεΙ. ΡοεπιιοιοΙΙιιες; ιο Με “ΜΒΜ δε.Ροι:ει·εοιιι·ις.Νοενειιν-Ρι·οεροει:Η Μ' :ιι ι·ιειιιοιι.-Ε., ει" οι·ηη,ε

Μ,εΠεεε 20 Μπι ιιιιιι·Ιιειι, 10 Ειπε εειιηιιιιι-ιιειι. Πει· 1ε.ο;Μεμηεεωεοινιε εΠε οιιι'‹ιιο Ποιιεει.ιοιι οοιιιΒιιοιιοε ΜιιιιιειΙειιεοε ΜΜΜ 1118118!!

ι'ιιι·ιιιο3 πιο! ΒοηεεΝοεοΖοιΙο ιιι Ρειιι ιεΗΒ Κ”. οοοι· 36 Ρίοιιε.-Ποε Με ε εε ο ιι ιι Με Πι ιι ι·ο ιι ο ο ιι Κοιιεει.οιιι· Οι. Βει|.ε1Ω'Ψεεωε ιιι θι.Ρο

Α ει.οι·ιιε ποιοοε Ηθεροι·ειιοΜιιεοιιιιειθι·ι.ιιιο!ει·ιιΒε! ειιΕοεειιιΠ.- τοι·ειιιιις' Ροι.οι·ειιιιιχει· απο, Ρειει·-ΡειιιιιοοριιιιΙ εε ιιειιι.οιι Βρι·οοιι

Ποιοι·ειο πετάω ιιεειι Μπι $ει.ιο νου 18 Με!. ρι·ο Βοαοιι Βοιωτια. εεεειιοιι Μ0ιιι.ιε8. Πιι.ι.ννοοιι ιιιιιι Ρι·ειιες νοιι 2-3 Πει._ε τ4”Με έω

ιει.ειω Πι·. Ε. Βοιιιιεεεοιι: Ζει Ε'ι·εεε Εεεε σε» Νοι·ιιιιι·ιιιιε; Με Αι·ιιοιιεεειι. ιιι Βοειιε πιει' ιιοεοειιοι·ε εεΙιε.ιιΙιο!ιο θε

ιιιιοι·Ιιε. - Βει'οι·ειο: Βιιιιςε Βει'οι·ιιιο εεε εοι· Ιοιετ.οε .]οιιιιιεΙΙιι.οιετιιι. - Βιιοιιοι·ειειοι οιι ιιιιιι Βοεριοοιιιιιι€ειι: ιικ

ι.ιιειΙιιιιςειι εεε ω Αιι€οιιιιιιιιιιι εεε θετοιιιιιεειιοιι ιιιει:!ιεο·οΙιιι·ιιι·ΒιεεΙιοιι Ιιιει.ιι.ιιιε εε Θεσσ ΙιοΙιιι; Ιιοι·ιιιιεεεε. νοε Με. Πι·. .Τ.

ννιιιιιιιι.ι·Ιιι. - Ρι·οι'. ?πιιπ Μι·ε.οοιι (Ψιοιι): ΗειιιιιΙιιιειι ει” Ηειιιιιι·εεΙιιιοιτοιι. - Ο. Οιιιιιικοιιιοεεε οι Ν. Ν. Ροιινιγε

εοιειιγ: ΡιιιιιοΙοειε αειι6ιειε οι οηιοι·ιιιιοιιιιιΙε. - Ο. Βειοι·: Πιο Πιιτοι·ειιοιιιιιιε ιιεεειει· ινιοιιιιεετειι Νιιιιιιιιιιιε- ιιιιιι θειιιιεο

  

 

8ο Ροιοι·ει›ιιι·Β. (8. εεεω-) 26. .Ιεειιει
 

ιιιιιιοι. - Η. 8οιιιιιοι·ιι Πιο ρειιιοΙο8ιεειι-ειειοΙοειεειιοιι Πειοι·ειιοιιιιερ;ειεειιιοοοιι. - νει·ιιιιεοιιτεο - Μοι·τεΙιι.Με-ΒιιΙΙο

ιιιι Βι. Ρειειειιιιι·εε. - Αιι2οιΚοιι.

Ζει Ρι·οοε ιιιιει· ιιιε Νοι·πιιι·ιιιιο σει· ΑιιιοΠε:οιι ιιι

Βοιιιο εοι ιιεεοιιιιει·ε εοιιιιο!ιοιιε Πεινοιιιο.

νοι·τιιιις, εοιιιιΙιεε ιε εοι· νοιοιιιικτοιι Βιιπιιιι8· Πει· θεοι.ιοεειι

Πιτ Ηι€ιοιιο απο ινιεεοεεοΜΗΙιοιιο Ποιιιοιε Με ει. Οοιι

Βιεεεοε ι·επειεειιοι· Νιιι.ει·ιοι·οοιιοι ιιιιιι Αοιειο εε 8ι. Ροιοι·ε

Μη; Με 2θ. Ποοειειιει· 1901.

νοιι

Βι. Ι.. Βοιτιιοεεοε,

ετιιιιιιιΒιοιιι Ηιιςιιο‹ι Με ΠοιιιοιεεΙιετιιοε.

 

 

Μ; Η! Βιο εε! εεε 8οιιιιιε εοι· Αι·οοιιοι νοι· εεε

εοιιιιιιΙιοΙιοιι Ειειιιιεεεε· εοι· Λεω εειιεΙιτειο οιιιοριιιεειιο

θεεειεεοΒιιεε εειεε ιε ιιιιοι εΙΙιεϋ.ΙιΙιοεοε νει·νοΙΙΙιοειιιι

ιιιιιιε εεε ΕετινιοΙιεΙιιεε €οινιεεειιιιεεεεε Με 'Ι'οειιοιιε

Ζει· 8ροοιεΙιειιιιεε, σ. ιι. ειιιιι ΕιΙιιεε νεο εροοιο!ιοιι 00·

εειιοεοοειιιειειιιιΒοε, ιιιο «Με ΒειιιεΒιιιι€ειι εοι· οιιι2οΙεοε

Πεινοτοε ειιιεριοοιιοε. Νεοιιιιοιε ιε ιιΙΙοε ΟιιΠειειοειειι

ι1ιο θιιεεκιει.οιεο Με ΑτΙιειτοιεειιιιικοεοτεοε, ιιιιιιιΙιεΙι Με

Αι·ιι!ιοΙ, οοιιοΠειιο Πιο Νεειιτειοοιι ω Ριειιοε εεε

Μιεεειιι6.ιιιιεοε εοινιο Πιο Νοιιιιοε εοι· Αιοοιιεεειι Γοει

εοειοιΙι ινιι.ιειι, οο€ειιε ιιιο 8οΙιεΕιιιιε νοιι θιοεοιεοειιο

ειιιιιιιιειιΒειι Πιτ Πιο οιιιεο!ιιοιι θιοννοιοο. Ζιιοιει ιιοιιιοΙο

ιιιο ινεετειιιοριιιεοιιο Οοεετεεεεεεε ιιιι ΑιιεεειιιοιΙι επί

Με Βοιεινετιιιιιιιιιετιιο εεε Με Βιεοεοειιιιιιοεοε Με σε

ιοιιιεεε ΙιοεοΙιιιιι.ιΒιιιι€οιι, ινοΙοΙιο Πιο εισεειοιι, εοειιεεεειι

ιε Με Αιι€οε εριιιιεοειιοιι θιοίε.ιιιοιι Πιι εεε Ι.οιιοε εεε

ιιιο Ποειιειιιιοιι εοι Αι·οοιιοι Βιειοιι, ερε.ιοι εεε ειο εε.

ειιιιιιιιιιιιεΙι Με εειιοιοιι ιιιοιιι οιιοι ινοειΒοι· εοιιιιιιΙιειιοε

θεινει·οο ιιι ιιιιοε Κιειε ευ 2ιοιιοιι. Πετοι ιιοιε ΒιιιοΙι

νοιι 8οοιειροιιιιιιοτιι,ειο πω” Θιιιιιιι νοε ειπιιοΙιοιι θει

εειιτειι εεε Βοτιοιιι.εε νεο Ε'οοτιιιειεεροετοιοε οιιεο Πε-

ιοι!εεε ιιιιοι2οιιεοειιο Βο.ι.οιι ι1Ιιοι· εεε εειιιιιιΙιοΙιοε Βιε

Βιιεε 8ονιιεεει θιενσειιιο _ (ΡΙιοεμιιοινοιειίιεεε εοι εοι·

Ζιιιιιι!ιοΙεοΙιοείοιιιιοετιοε. ·ΩιιεοΙιειΙοοινοτειιιεεε εοι εοι·

ΒριοεοΙίε.ιιιιοειιοε, ΒΙοινοιειΓιιιιιε εοι νοιεειιιοοοεοιι θε

ινοιοοιι οτε.) ·νοιοΠεειΙιεΙιτεε, -ιτει·ιΙοε ειιοιει ιε εοι·

$οιιινοι2, εειεε! ιο ·ΕΣεεΙειιιι, ερειοι ιιι Ριο.εΙιιοιοιι εεε

Βειιι:εοΜειιιι εροοιοιΙο θεεειεεεοεειιιιιιειιεεεε ειπε 8οΙιιιι2ο

εοι Αιιιοιιοι οιΙεεεεε. - - ο ο

 

Πιοεοι· .Μ Πεμ «Νε ι πιει· Βονιιε εοι· Βιιεειεειιοιι Μειιιοιιιιεειιοιι Ζοιιεειιιιιιοιι» εοι.

--.=

Π

Πιιτοι· εεε ερεοιοΙΙοιι θεεει2οιι, ννοΙοιιο ‹ιιο Αι·οοιι εοι

νοιεειιιοιιοεοε εεειιιι1ιοιιοε θιοιιτοιοοε ιοΒοΙιι, ιιιιιιιιιι. Με

$οιιννοι2οι θιοεοι.ε (νοιε 26. .Ιι1ει Ι881) οιιιο ΙιοεοετΙειε

ιιιιιι ιιοινοιιε.8οεοε ΒιοΙΙο οιιι, ιειιειιι εε Με” ιε Βε

ι·ορε. εεε οιιιειΒε ει, ινοΙοιιοε οοει.ιιιιιει, εειεε εοι Ιιεεοε

ιιει·ε εειιειιιιιοιιοε Θεινοτοοε, ινοΙοιιο πι· Βιιτειοιιεεε ν0ιι

εοεννοι·οιι ΒιιιιειιΙιειιθοε Πιιιιοιι Ιιοιιεοιι, εεε Ριιεειρ Πει

νοτεει.ννοιτΙιοιιιιοιι εοι· ΑτοοιιΒοοοτ εοι ΠιιΠιιΙΙοε εειεε

νιιεειιι ινοιιιοε ιιιιιεε. Ιε εΙΙοιι Ε'ιιΙΙοε νοε Βιιιιιιειιιιιι8,

νεο οοινιοεοε ννοιιιοιι Ιιεεε, Με ιιιεεεΙΒο ιιιιτει· ειπε

ΙΞιειιιιεε ιιοε εοιιιιιιιιοΙιοε Οονιοτοοε οετετε.ειιοιι ει, ει εοι·

Αιοειιεοοει οινιιιοοιιΠιοιι Πιτ Με θεεειιιιιιοιτεεεεειιιεεεε

νοιεειννοιιιιοιι εεε ιιιιιεε σε Με ιιιιιτειιοΙΙοε ΝεοιιιιιοιΙ

ιιιιιι νοι!ιιει εεε Αιοοιι.οτε ειιΓΚοιιιιιιοε.

Με ειιιιοιιιιιετ εοιιιιιΙΙιοιι εεε εΙε εοΙοΙιο, ννοΙοιιο Βο

ειιιιιιειο εεε ωιιιιι-ιιειιο Βιιιιειιιιιιεεοε νοιεε1εεεοε Με

εοε, @Με Με Βοετιειιιιιιιιε ιιοε 8οιιινοιεοι· Βιιιιιιοε

ι·ιιιιιοε (νοιιι 19. Ποεοιιιοει 1887) ιιιοιοιιιεεε θοινοτοο,

εοι ννοΙειιοιι ίοΙΒοιιιιο Βιιοειο.ιι2οε ίε.ιιιιοιιι. οιιει επο

ινιιειιι πετάω: ΒΙοι ιιιιιι ιιοεεοε νοτιιιιιι1ιιεεοιι - ΒΙει

ΒΜ.ιιο, ΒΙοιννοιεε, Μοιιιιι8ο, ΒΙοιειιοΙιοι εεε ειιιιοιο -

εονιιο Ι.οΒιοιιιεθοιι (Ι.οτι.οιειεοιεΙΙ), Ωιιοοιιειιοοι εεε

ιιοεεοιι νειιιιιιιιιιιι8οιι (ΒιιιιΙιιιιο.ι. ιι.ει.), Αιεοε ιιιιιι ιιοεεεε

νοιοιετιιιεΒοε (Αιεοιιεϋ.ειο, ει·εοιιιΒο Βιιιιιο ιι. ει.), Ρεσε

ριιοι (8οιοοι); Πεεο, ιιιο σε «Πο Βοεριιιιτιοε εειιιισιωιι

ειιιιι (εοιιιιιεΙιι€ο, εειροιιιΒο Μοτο εεε Πιιι:οιεειροιοι

εο.ιιτο, 8ειεειιιιι·ο, Οιιιοι, Βιοιιι, Με, ΡΙιιοιινεεεοτει.οΠ

εαυτο; ΑειοΙοιε (Αοιν1ε.ιιιοιιγιι). ιιιιιιΒο (ιεεο: 8οιιινο

ΓοΙινεεεοιειοΕ, 8οιινιει`ο1ΙιοΙιιοιιειοιΤ, ΚοιιΙοεοιηιι, ΚοιιΙοιι

ειιιιιο. Οριο εεε ιιεεεεε νοτοιειιιιεεοε. Βοεειιι. Αει

Ιιε. Νιιιο8Ιγοειιιι. (ΗΜ: ΡοοΙιοε-, Μι!ειιι·ειιιι- εεε

ΒοτεειΠ:.

Με οιιι ινιοιιιι8οε θιοεετε εοι· Ιοι.ιιιοε Ζοιι ειπε 8οιιιιιεο

εοι· Αιοοιιοι Βοεοιιιιιιοι εοιιιιιιιιεΙιοιι θιοινοιιιοιι ιει εεε

εειιο εεε!ιεειιο θοεοι:ε (Ρεοιοιγ-Αοι) εε ιιοιιιιοε, ινοΙειιοε

επι Ι. .ιεεεει (ιι. ΒΕ.) ιΠοεοε .Τειιιοε ιιι ΚιιιΠ 8ετιειοε

ιετ. »Με ειοεοιιιΠοεοιε ετοιιι ιιειιι Υοιινεεοτ εεε Θε

ινοιοοιιοεειτοειοειε Με Βοοιιτ ει, ιιοεοιιιιοιε οοιι€ειοτι

εο!ιο νοιι“ιιεεεεοε ειπε 8ειιιιτεο εοι Διοοιιοι· εοι Οο
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ιινοι·ποπ, πιο πιο οοιιιιιι·ιισιι οποιιιοππι οιππ (ποποοι·σιιο

ι.τοποο), πιι οι·ιο.εοοπ. Ππιοι· ποπ Βοιιιιιι·ιισιιοπ πιοιιι·οι·ποπ

οτοιιοπ ειπ"οιειω· Βιοιιο οοισιιο, ποι νιοισιιοπ πιω οπεο

ινο.ιιπι ινοτποπ. Οποιοισιι πιιε οπΒιιοσιιο πποοπ Βοποπ

π·ω·ιιΒ πω· πιο Βιιειο πω· Βοοοιιιπε πω· Ρι·σριηιο.πιο ποι

ποοσπποι·ο οσιιιιπιισιιοιι Οοινοι·ποπ Βιοω ιιππ οποιοισιι σε

ποι πω· ιοπεοπ Βοιιιο 8οιιιιιι·ιισιιοι· θιοννοι·πο οιποιινοιιοπ

ποσιι ιιοιπο Βοοιοιποπιιι·ιιιιο πω· Αιποιι εσιιοω, οσ ιιιιππ

ιποπ ποσιι ιιπ Ηιππιισιι οιπ πιο ιπ ιπποιοππ ιιοι·ι·οσιιοπποπ

Ζιιοπιππο πιινωοισιιιιισπ οτννοι·ιοπ, πο.οε οιπο οσισιιο Βο

πιοιιιοι.ιιι·ιιπο πισω ιιιππο πω οισιι πιω·ιοπ ιοοοοπ ιιιιι·π.

Πιο Ρππι·ιιιιποροσι.ιοπ, ιπ ποιοπ Μιτιο σε πιιι· ιπ Ιπππιπππ

Αω·ωο πισω, πιο πω οροσιοιιοι· πιο ιιοεοοι·ιιπι; πω· οπω

τιιι·οπ νοι·πιιιιιπιοοο πο2ποσιιοπποι·ξνσιιιποσπι οιιεεοειιιιιοι

ειππ, ποινιιιιι·ιοιειοι:οιπο οιιοΒοποππι:ο ιιππ οινοσιιπιποοιιιο

Απινοππιιπε πω: ποιιοπ θιοοοιποο. Ισ πω· ποποιποπειι·ω·

ιιιοπ τιιιιιιΒιιοιι ποο Ε'ο.πι·ιιιοι·ωοο ιπ Βποιοππ, ποιπ ποιο

Βοσω 2ποιοω. εσιιιιιιισιιιισπο σποι· οσΙσπο Αιποιιοι·, °ιιπ

ποποπ οσιιοπ Βρω·οπ ποο οσιιιιπιισιιοπ Ε.ιπιιιιοοοο οιποο

(ιοννοι·ποο πιι ποπιοι·ιιοπ οιππ, νσπ πω· Αι·ποιι πιι ποίι·οιοπ,

πιιιιιιποιο Απιποιιπο ποι πω· Αι·ποιι ιοοιπποοποπ, νω

οσιιιοποπο οοπιιιιι·-ριοριιγιοιιτιοσπο Μοοοπο.ιιπιοπ νσι·πιι

οσιιι·οιποπ, ιιο.ππ ιπππ ιιιισιι πιο Θιοιιιι.ιιι· τω οιπο ιι·ιισω

πτιπποππο Βοπιοιιιοπιιι·ιιπε πω· Αι·πσιι ποι ποοσπποι·ο πο

ιιιιιι·ιισιιοπ θιωνοι·ποπ οι·πιισιιοπ.

Ιπ ι)οιιιοσιιιοππ ιιππ Ε'ι·οπιιι·οισιι οιππ σιι νοι·οσιιιοποποπ

Ζοιι.οπ ποοοπποι·ο 0οοοι2οοποοιιπιιπιιπποπ πωπ 8σιιωπο

πω· Αι·ποιιω· Βοποπιιπω· ποιπ εσιιο.πιισιιοπ Ειπιιιιεοο πο

νιιοοοι· θιοιιιοι·πο οι·ιοοεοπ νισιποπ, ιοπσσιι πιο οιο πω·

Βοποπ οιπποιπο Οοινοι·ποοποιεο εω·ισωω ιιππ οιοιιοπ ποιπ

οιπιιοιιιισιιοε, ιπ εισιι οπ8οοσιιισεεοποο θιοοοισ πω.

Ιπ Βιιοοιιιππ οι πιο οποιοι Βσπ1·ιιι πω· ΒοΒιοιποπιιι·ιιπο

πω· Ατποιι πιιε €ιοοοιπ νσιπ 2. Μπι 1897 πιι ποπποπ,

πωι·οποππ πιο Νσι·ιπιι·ιιππ πω· Αι·ποιιοποιτ, πιιι·σιι ιι·οισιιοο

- Αιιιιιοι 9, Ριιπιιι 8 - ποπ ποιιοιιοιιποπ Μιπιειω·π

ιιπ Ειπνοι·ποιιιποπ πω. ποιπ Μιπιοι.ω· ποε Ιπποιπ πο.ο

Βοσιιι; Ζποι·ιιοππι ιιππ. Βοποιπ ιιπω· πιο Βοπω· ιιππ Βιπ

τιιοιιιιπε πω Αι·ποιιιοποιτ πω ποοοπποι·ο 8οοιιππιιοιιοοσπππ

ιισιιοπ (ιοινοτποπ πππ Αι·ποιιιοπ ιιοιοιιοπιιδοποπ, ιπιι πω·

Βοι·οσιιι.ιι;ιιπο, πιο πιιι·σιι Αι·ι;ιιιοι 4 ιιππ 5 ιοοιιιοοοιπιο

ιιιποετο Αι·ποιιοοοιι. οπιιορι·οσιιοππ πω· 8σποπιισιιιιοιι πω·

ποει·οιιοπποπ Αι·ποιιοπ ιιππ θιονιοι·πο ιιππ ποπ πω· Ηω·ππ

εοιπιιπε πιοοοι· 8σωπιισιιιιοιι οι·ΒιιΠοποπ νσι·οισιιιοιποοο

ι·οοοιπ ιιι νοτιιιιι·ποπ.

Βονοι· ισιι πω· Ει·ιιΒο πω· Νσι·ιπιι·ιιπ8 πω· Ατποιιοποιτ

ποι ποεοπποι·ο οσιιιιπιισιιοπ Θοινοιποπ ππωοοιιο, ιπιιεο ισιι

πιιι·οπι πιπινοιοοπ, ννοισιιο θιοινωπο ιπ Βιιοοιιι.ππ πιο οσιιιι.π

ιισιι οοιιοπ ιιππ ιπ πιο νοιι; πιο Αι·ποιι.οι· ππι·σιι πιο νοτ

ιιοπποποπ Θοοοιποοποοιιιππιπποοπ νσι· ποπ Βοοιιππιιοιι.ε

οσωιπιισιιοπ Βιπιιιιοοοπ ποιεοιποπ ποιιιιιοι ιιω·ποπ. Δω

Βοοοιπιισιιοιπ πιοοο πι οιπ Βοοιοιοι· πσι·ιοπιποπ «πιοιιιοι·πο

ιιππ οιπποιποπ Οροιοτισποπ» Βοοσιιοιιιοπ ινοι·ποπ, ινοισιιο

οισιι πιο «οσιιππιισιι σπω· οι·εσιιππιοππ» οι·ινοιεοπ, ποσιι

επι πιιε πω· ιπ Βοοι.ι8 οπι πιο 0οοιιιιπιιοιιι πω· Μιπποι·

_ιππι·ιεοπ, πιο πιιε 16. Ι.οποποιοιιι· πσσιι πισω ω·ι·οισω

ιιοποπ; πι Ει·ινοσιιοοπο πω πιοοοο Βοοιοιοι· ιιοιπο ποι

ιππο ιιππ οσιπιι ποππ οο ιιιισιι ιιοιιιο ρι·οριιπιπωιεσπο

Βοποιιιιιπε ποποπ. Αιιοεοι·ποιπ ιιππ πιοοοο Βοοιοι.οι·, οπ

Βιοισιι οο νοιιοπιππιποι· πιο ποιο οποιοπο ιι·οποποιεσιιο πι,

οιπω· οιιοποοπ “οι ιποοι`οι·π πισω Βιοππ, πιο οο πισω

νσιιοιιιππιο ιιππ πισω ππποεσιιισεοοπ πι.

Μοοοι·οποιπ πω· νοι·ιιιιιιιππ Βοοιιιιπιιοιιοοσιιππιισιιω· Ειπ

ιιιιοοο πω· Αι·ποιι Βιοπι οο ιπ ΒιιοοΙοππ οσ πω; πιο πω·

πισω. Αιιοοοι ποπ οιοιποπιιιτοιοπ 8σιιιιι.πιποεει·οεοιπ, πιο

ιιιιισιι πω· οιιοποιιπιοινοιεο ποι ποπ οιιοι·οσιιιιπιισιιειοπ πιο

ινοι·ποπ ποσποσωοι. πιοι·ποπ, 8οοσιιιοιιι. επι ιιποοιοπ Ρο

πιιιιοπ πιω: πισωο πω· Αοοοπιι·ιιπο Βοιππι·ιισιιοι· θιοινωπο.

Ι)ιοοοιπ ιι·οιιι·ιεοπ Ζιιειοππο, πω· οισιι πωσιι πιο Ιππο

ιοπο ιιππ Ιππσιοππ πω· Γοπτιιιοπιοπ, πιιι·σιι ιιιι· ιππιιιο

τοπιοο νοπωωπ Βοεοπιιποι· ποπ Βοπιιι·ιιιιοοοπ πω· Αι·

ποιιοι·, ιοι·ποι· πιιι·σπ πιιε Ροιιιοπ εροσιοιιοι· οπιιποιοιιοσιιοι·

νοι·ιπΒιιπποπ πιιιιπι, ιιοππ ποο Οοεοιπ ποιπ 2. .Μπι 1897

οιπ Εππο ιιιοσιιοπ. Ι)ιοοοο Πιοεοιπ ιιοππ,·ννιο ισιι οσιισπ

σποπ οι·ινιιιιπι:ο, πισω πω· ιποοιοι·π ιιισιιιιιιιιοππ ινιι·ιιοπ,

πιο οε πιο Αι·ποιιοοοιι. πωπω, εσπποι·π ιιιισιι ιποσιοι·π

πιο οε πιοεοιπο ποι ποοσπποι·ο 8οοιιππιιοιιοοσιιοπιισιιοπ 8ο

νιω·ποπ ιιιππωι.

Πιο Απιιιιι·πιιππ πω· Αι·ποιι.επιιιιοι· ποι ποοσπποι·ο οσωιπ

ιισιιοπ Θοπ·οι·ποιι ιιππ πωσιι πιιε Πιοοοιπ νοπι 2. .ιιιπι

1897 νοπ ποπ νοι·οισπιοιπποοι·οεοιπ οπιιοπειει 8οιπο.σω,

πιο πω· ι|οι·ιπιππωιιπο πω· 8σωιπιισιιιιοιι: πιοοω· θιοπ·οι·πο

εοιι·σιΤοπ νω·ποπ. ι)ωσιι πιοοο νιισιιιιπο Βοιποι·ιιιιπε

οπο νοιιιισιππιοπ ποοι.ιιιιιπι. πω” πιο Βοποιιιιιππ πω· νοι

οισιιιειποοοι·οποιπ ιιιποοινιοεοιι ιιππ οιιι πιοοο πιοοο

ι·οοοιπ ιππσωο ισιι, ιποιπο Ηω·ιοιι, Ιιιι·ο Αιιιπιοι·ιοεπιπιιοιι

νοι· ιιιιοπ Ι)ιπποπ ιοπιιοπ, πονοτ ισπ πω· Ρ'ι·οπο ππω· πιο

Απιιιιι·πιιπε πω· Νσι·ιποπ πω· Αι·ποιιοποιτ ιιποι·οοιιο.

νιιοΙσπο νοι·εισιιιειιιοοοι·οποιπ ινωποπ πιιπ Βοποπινοι·ιι8

πω ιιποοι·οπ Ρο.πι·ιιιοπ πππ Ψοι·ιιοιιιιι.οπ 8οι.ι·σιΤοπ, »πιο

ιιιο.σιιοπ πιο ΒιΒοπιιιιιιποι· 8οινοιπιισιιοι· Πωοι·ποπιποπ ιπ

πιοοοι· Βοπιοιιιιπε οπο οιποποιπ Απι;ι·ιοπο ιιππ νιοο πο

οσιιιοω οιπ θι·ιιππ νοπ Βοοοιιιοοποοιιιπιπππεοπ?

πω ιιο.πο οσιισπ σποπ οι·ινιιππι, πιοοο ποι ποινοι·πιισποπ

Πωοι·ποπιιιοπ ιιποι·ιιοιιρι νοι·οισπιοιπποοι·οποιπ ίσοι πω·

πισω οοιι·σιι“οπ ινοι·ποπ, οποι· ο.ιισιι ποππ πιοε ποοσπιοιιι,

οσ ιιοιιοπ πιοοο Μοοοι·οποιπ, πω οοιιοποπ Αιιοπιιιιιποπ,

οπο ποιπ Βιιιιιιιοπ οιπω· εσ ιιι οοποπ ει·σπ-ι.οσιιπιοσιιοπ

ιιππ οιοιποπτωοπ Ρι·οριιγιο.ιιο (8σιιωιοσιιιιπο, ι|οι·πιιιιπιιπ

ποπ οπ Μοοσιιιποπ. 8σιιιιτποιι, Ηο.πποσιιιιιιο, 8σιιιιιι·ιπι·ιιιοπ

ιι. ο. ιν.) πισω ιιιπο.ιιο; οπου ιιιισιι ποι ποπ 8οιιιιιιιισιι

οιοπ Οοινοι·ποπ Βιιιπποπ οιο πιτ πιιι·σιι ιιιι·ο Απινοοοπ

ιιοιι. σποτ ιι·ο.ρριι·οπ πιιι·σιι ιιιι·ο Μο.πεοιιιοιιιΒιιοιτ ιιππ

ΠπιιιιππΒιισιιιιοιι. ποιπ πω· πω πωπω· οσιιιιπιισιιοπ

θονι·οι·ποπ »πιο ιειοτ πισιιιο ποιπ 8σιιωπο πω· Αι·ποιι:οι·

νσι· θοινωποικι·οπιιιιοιιοπ πωπω, οιιπποι·π ιιιισπ πιο ποπ

οσιιοπιισιιοιοπ πππ ποιο.ιιιιισιιοιοπ θιοινοτποπ ιιπιωποιιιποπ

πιο Βιεοπιιιιιιιιω· νοιι ιι'ειπι·ιιιοπ ιιππ Ψοι·ιεειιιιιοπ επι

πισωο πω· νοι·ιπιππωιιπο πω· οσιιιιπιισιιοπ Ειπιιιιοοο πω·

Αιποιιι. ΙΒιπο πωοπιο ΒοοιιιιιΒιιπε ποο Ποοιι.Βιοπ ιιπποπ

πω· ιπ ποιπ ννοιιιο νοπ π. Μ. ι)οιποπτιοιν: «Βιο

Ρο.πι·ιιι, πιιε ειο πω Βονϋιιιοι·ιιπ8 πιοπι. ιιππ πιιε οπο

ιιππ ιιιι· πιιπιω.», Μσειιιιιι 1897 (ι·πεοιοσιι), ιπ νι·οισιιοιπ

πιο Αι·ποιιοποπιπΒιιπποπ οσινσπι ιπ ιιιοιποπ Ριιπι·ιιιοπ πιο

ιιπσιι ιπ ετοοοοπ πιιοπιιιο.σιιιιοπ @που οι·ϋι·ι.οι·ι π·οι·ποπ.

Ιπποιπ Μ. Ποιποποιοιν οιιιιϋ.ι·ι, πο.εε «ιπ ιιισοοοπ

Ε'ιιπι·ιιιοπ πιο Αιποιιοι· οιιπο -Αποπο.ιιπιο ιιπιποι·

νω·πσι·ποπο πω οιποιιιιποπ» (Οιιιιοιν πιιε νοι·ιο.οοοι·ο) ιιππ

ποοε «πω νοι·οιιε πω· εισοοοπ Μο.πιιιοσι:πι·οπ - πιο π.

Β. πω· Βο.ιιιπινσιιοριπποι·οιοπ, ιιιιοποιοιοπ. 'Ριισπιππι·ιιιοπ

ιι. οι. - πω· οιπ ιπ ι·οιο.ιιν ει·ποοοι·οι· Βοιπιισιιιιοιι πω·

πισω πποι·ιιιιιιοπ Αι·ποιιοτιο.ιιιπο ιιιιοοοι·ι, νοιιιισιππιοπ

οοιπο ΒοποιιιιιπΒ νωιιωι πππ πιο ιιιοιποπ Ροπιιιιοπ πιπ

εισωιισπ πω θοοιιππιιοιτοοσιιιιπιπιιπε πω· Αι·ποιι.οτ πιιι·σιι

νω·ποι·ποπο πω, ποππ ο.ιισιι πισω ποοοω·, οσ ιοποπιοιιο

πισω οσιιιοσιιι;οι· πιο πιο οι·οοοοπ Μοπιιιιισιιιιοπ οιππ, πο

ιποιιιι. οι·, ποεο οσιιοιππω· οιιι ιιποοι·οπ Ε'οπτιιιοπ πω·

νοιιιπι·οιπιπιιπε πω ποπ πιιι·σπ οποσιοιιο πωσιι πιο Μ:

ποε πιοινοι·ποο ποπιποιο Πι·οοσιιοπ, π. π. Βιιιιιπ (ιιππ

Βοιιιππ·σιιο, ποιπ ιι. ο. ιν.), ιινο.οεοι·ποιιιρι ιιππ νοι

οσιιιοποπο πιοοο ιποιιι· Διιιιποτιιοοιπιιοιι πιιοοινιιππι ιιππ.

Αποι οποπ πω· οσιιοιπποι·, _ιοποσιι πισω ιποιεο.σιιιισιι, ποππ

οο Βοοσιιιοω πω· ιπ ποιπ ποιο, ποππ πιο ποι.ι·οι

ιοπποπ νοιι·ισιιιιιπποπ ποιπ Οιοιιιοι·πο οιιιπ

νωιιιοιι ποι·οισιιοπ. Μοπ νοι·ιποιποι σποτ οιισω

σο ινοπιποιοπε πιι νω·ιποιποπ. πιιοο πω· πισω Βο.ιιιππ·οιι

πω) οιιοοιπο.πποι· πω, νοιι ω· Βοεπιπιποιι πωπω· νοτ

ο.ιποιιοι ιιω·ποπ ποππ; πω· Μοιιιοιο.ιιπ ι·ορι·ποοπιιι·ι οιποιι

ποινιοεοπ ιιππ-ιιι ιιππ ποεινοΒοπ ειισω ιποπ οοιπω· Απ

οο.πιιπιιιπε νσι·ιππωιποπ ιι. ο. π. θιιοισιιοοιιιΒ ιιιοοι ιποπ

ποποι ποπ ιοιποπ ιιππ ποειιοιπ ινοι·ιιιισοοπ Βοιιπιιισιιο

οιο.ιιπ ιιοι ισ οιιοπ Αι·ποιιοι·οιιιποπ πω· Βο.ιιπιιισιιοριππο

ι·οιοπ ιιω·ιιιπιιιοΒοπ, οποπεσ πιο οο πω; ποιπ Βιο.ιιπο νοιι
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· πποιο.

ποπιππιοιπω Ψοιιο, νοπ οοπιππιπιποπ ι..πιιιροπ πο! ·Ρπιιιοι

ιοιιι·ιιιοπ. νοπ Μιποι·ιι!οιπππ επι ι."οιποπιιο.πιι!ιοπ π. ο. π.

ποοοπιοπι. Ιπ ο!!οπ πιοοοπ Ριι!!οπ ποιποπ οπιποποι· πεπ

!ιοιπο νοι·ποω·ππποπ πω· νω·ιποιππππ νοπ Βιο.ππρι·οππο

ποπ πωι·οποπ. οποι ππι· ιπποιοι·π, πιπ οιποι· ιιποι·ιπποειποπ

Αποπιιιιιιιπππ ποεοο!ποπ, ποπιιι·οπ πιο Αιποιι ιιπ· πππ τω

ποπ ποπιππωι πωποπ !ισππιο, νοι·ππποπποπ. «Μι ποπ

ποπ !ιοιπο ΙΟ Ε'πιιι·ι!ιοπ ειπιπιιπ!οπ», πιο Ι)οιποπιιοπ

ω”, «πο ιποπ ποι πω· Βιπι·ιοπιιιππ πω· οι·πιιππιοπ νοτ

ιιοιιι·τιπποπ πιι·ιιιιοπ ποιο !πιοι·οποο πω· Αιποιι:οι· - ιπιιο

πιοοπππποιι - ιιπ Αππο ποποπι ποποπ.

ποιπ ποοοοι νοι·πιι!ι οο οιοπ ποοπ πω· 8οπι!ποι·πππ

Βοιποπιιο π'ο πω πω· Ηοιοιο!!πππ ποιιιπιιιοποι· Ριο

«Βοπιι.π!ιοπο Αποπιιποιππποπ (Ρποορποι·, Αιοοπ,

Ωποοιιοι!ποι· π. π.) πππ νοι·οοιιιοποπο 88888, οππι πω

νοτιοοοοι·, αι·ορι·πειοπιιι·οπ πωιιι!ιοπ πω· !ιοιποπ ποππ,

πππ ποοποποπ οοποπιιοπ πιο ι·"οπιι!ιοπιοπ ππι· ποπιοπιποπ

ποιοι· ιπποπ Βοοοιιιπππ, ποποπ ιιποιιπποειπο Αποοιππι!πππ

πιο Αι·ποιι ποπιπποι·ι; ιπ ποπιοπιποπ Ριι!ιοπ πποι·, πο

ιπι·ο οοπιιπ!ιοποινιι·ιιπππ πεπ πιοπι ππιιιιιιο!πο.ι· ιιποοοι·ι,

ι!πποι ιποπ !ιοιποι·!οι νοι·ιιοιιι·ππποπ πω· .νωιιπιπππ ιπι·οι·

οποοοποιππππ ιπ πιο Αιιποορπιιι·ο πω· Αι·ποιι;οιιι.πιπο οποι·

επ ιπι·οι· οοπ!οππιποπ Ειιιιοι·ππππ, ποιπιτ πιο πιοπι ιπ πιο

ι.ππποπ πω· Αι·ποιιοι· ποιο.πποπ. Ηιοι·ποι ποππ ιποπ πιοπι

πιιιπιπ ου ποιποι·ιιοπ, ποππ ιπ πω· ιιποι·ππιιιποπποπ Μοπι·

ποπ! πω· Ριι!!ο ο.!ιο πιοοο νοι·ιιοπιππποπ πω· νοι·πιιιπππ

πω· νοι·ππι·οιπιππππ πω· Ι.πιι ππι·οπ πιο ·οροοιο!ιοπ Πι·

οποποπ ποο θιοποιποο οππο πιο ποιπιπο 8ποπιιοππιπιπο

πππ ππποι!οπ πωπποππ πποποο!ιιπποοιπ πωι·οποπ πωπω,

πππ πιοο πι!ι πιοπι ππι· πιο ιιιοιπο Ροιιι·ι!ιοπ, πιο Ι.οπιοπ

οπιιο _ιοπιιοπο Βιιππππ - νοπ ιπι·οι· ιποππο!πο.ιιοιι ιποπ

ι·οιιοοποπ, ι.οοππιοοποπ Κοππιπιπο ποπ πιοποιποο οοποπ

πω· πιοπι πο ι·οποπ -- ποποιοπ, οοιιποι·π ποππ πο· πτοποο

Ριι.πιιιιοπ, πιο ιπι·ο οιποποπ Τοοππι!ιοι· ποοιιποπ. Εππιιοπ

ιοι ιπ ποπιοοοπ ιπιιιοπ πιο νοι·ππι·οιπιππππ πω· πιο

ππιοπ οποοιο!ιο Πι·οοοποπ πιι·ιι!ιοιι οοπποι· επ νοι·πιοιποπ,

πω! πιο ππι·οπ πιο ι·οποπ πππ ιι·ι·οιιοποιιοπ Ηοι·οιο!!πππο

ιποι.ποποπ (π. Β. ποι πω· ιοπιι!ιιποιοοιποπ Βο.ι·οιοι!πππ νοπ

Β!οιποιοο) πππ πιο Ππιιοππιπιοο ρι·οιιιιοοποιοι· πππ νω

νο!!ιιοιπιπποιοι·οι· Ηοι·οιο!ιιιπποιποιποιοπ ποπιππι πιι·π».

Απ! πποοι·οπ Βοι·πποι·ιιοπ ιοι ω. ιπιι ποιπ 8οππι.πο πω·

Αι·ποιιοι· νοι· ποπ οοπιιπ!ιοποπ Βιπιιποοοπ πω· Αι·ποιι

οποποο ποοιοι!ι. πιο πω ποπ Ροπτιιιοπ_ πιο Βι·. Βο

ιιιοπ ηοπ πιο Οοποποιοππ πωπω· Βιππιοπ ποιιιποπι πω.

Ιπ ιποιποπ Βοι·ιοπιοπ ιιποι· ποπ οο.ιιιιπι·οπ Ζποιοππ πω·

Βοιπποι·ιιο πππ Ιπππωιιοπ ιπ νωοοπιοποποπ Οοπιοιοπ

πποοι·οο ποιιοπ νοιοι·ιππποο ποπο ιοπ πιοποιπο!ι πω πιο

πποοοι·οιο ΠπΖπιπππΙιοπιιοιι πω· πγπιοπιοοποπ Μπποππππιοπ

ιπ Βοιππ πο! πω, Τοιπποιοιπι· πππ !.ιοπι πιπποπιοεοπ;

ιοπ ποπο ποπ ιιιιοι·οπ ποιοπι, ποππ νοπ 8οιι.οπ πω· Αι·

ποιιποποι· πππ Βοοοπιιιιοι· πω· θιοοπππποιι πω· Αιποιιοι·

πιοπι: ππι· πιποιοπι!ιοπ πιοοοι· πιοπιιποι.οπ Ροοιοι·οπ ποπ

ιποποοπ!ιοποπ Βο.οοιπο πιο ποπϋππ!ιοποιοπ Ροι·ποι·ππποπ

οπιποποι· ππνο!!!ιοπιιιιοπ οποι· πω· πισω οι·Γιιι!ι πωπω,

οοπποι·ποποπ πιποιοπιιιοπ πω· Απποππωιπ ιοοππιοοποι·

νοι·νοιιιιοιπιππππποπ ποι ποπ θιοποιποιι, οοι'οι·π πιοοο!ποπ

πω· νοι·πιιιπππ νοπ νοι·ιοιπππποπ πππ Πππιιιο!ιοιιι!ιοπ

πιοποπ, πο πω: πιο πω· πιοπιο ποιοιοιοι πιι·π. πω πο

οοπποι·ο οοπιιπ!ιοποπ Βοιι·ιοποπ πιι·π ιπ ποπ Βοι·ππω!ιοπ

ιπ ρι·ορπγιο.!ιιιοοποι Βοπιοππππ πιοπι νιο! πιοπι· ποιποπ

πιο ποι ποπ ιιιιι·ιποπ Βοιι·ιοποπ ιιποιπππρι.

Μι πι!! πιοπι νοπ ποπ Αι·ποιιοποπιππππποπ πω” ποπ

Βοι·πποιιιοιππιι!ιοπ τοποπ, π. Β. νοπ ποπ Ροποιοι·ποιιοπ,

πο πιο Αι·ποιιοι· ποιπ Ειπιιποο οιποι· πππ!ο.ππ!ιοπ ποποπ

.'Ι'οιπροι·πιπι· πποποποιοι οιππ, Μι πι!! πω πω” πιο οπι

οοιιιιοποπ Αι·ποιιοποπιππππποπ ποι πω· θιο!πποπιπππππ

π. ποιπ!. πιιιποιοοπ, ιοπ πι!! ππι· ποιοριοιοποιοο πιο Αι·

ποιι πω Ζιπ!ιι'ππι·ιιιοπ πππ πω πω· Νο.ρπιπποπιπππππ

πππ ιπ πιοιπιιοπιοπποι·πποι·ποπ οι·πιιπποπ. Βιο Ζιπιιρι·ο

πιιοι.ιοπ. `οοι πω πιο Αιποιιοι· οιποι· ποπιοπ πππ οιιι·οπι

ποποπ νοι·πιιιπππ ιιιιι πιοοοιπ Μοιοι! πποποποι2ι οιππ,

ποποι ποοπ Βοι·ποπιιι πππ Τιοοιποιη πιο Αι·ποιιο

ιιιπιπικοιι ιπιι ποιπ 45. Ι.οποποιππι·ο πιι·πω, ποιιπποι

οιοπ πω” 2 !ιππι·ιιιοπ ποπ Κππιπι·οιππο Ροιοπ ιπ ποπιιιιι·οι·

Βοοιοπιιππ ιπ οιποιπ ιι·ο.πι·ιποπ Ζποιειππο: οπποοοποπ πο

νοπ, ποππ οο..ππι· !ιοιπο οροοιο!!οπ νοι·ιιοπιππποπ πω·

νοι·ιιιιπποι·πππ πω· 8οπιιπ!ιοπιιοιι πιοπι, ποι·ποπ οοποι·

πιο οιοιποπιοι·οιοπ Ε'οι·ποι·ππποπ πω· Ηγπιοπο ππι· ππ

νοιι!ιοιιιιποπ οιιιιι!ι.. ποππ πποπ πιο πο Βιο!ιο πω· νοπ

ιπιι· ιιπ .ιο.πιο 1893 ποοοποποπ ποπ οιπο.πιοπ Ηιιιιοπ

πωιιο πω: ποοποι πιο πιο ιι·ιιποι·οπ πω, 80 πο!ιοπ πιο

ποππ οπιορι·οοποππ ποπ Βοπιππππποπ πιοοοο Ε'ππι·ιιιπποι

ποπ ιπ ρι·ορπγ!πιιιιοοποι Βοπιοππππ ο.ποπ οιποι· πο.οποιοπ

τιποπ ιιιιιιιι πιοπι Βιιιππ.

Βοι πω· Νπρπιποποπιππιιππ, πιο ιποπ ποποπ πω· νιω

ιποπ πππιιποι.ιποπ Αιποιιοποπιππππποπ οππο Βοποπιιοπ οπ

ποπ ποοοπποι·ο οοπιιπ!ιοποπ πιιιι!οπ ποππ, ποοοπιοπι οποπ

πππ πιει πιοπιο ιπ Βοοππ επι νοι·οιοπιοπιοοοι·οπο!π. πο

ιοπιοπ πιοπι πω ποι ποπ Αι·ποιι:οπ ιιπ ποπ Νορπιπππι·ππ

ιιοπ πιο πιοπιιποι.οπ οο.πιιπι·-ρι·ορπγιο!ιιιοοποπ Μο.οοι·οπο!π

(πιο Μππιιοπιιοιι τω πιο Αιποιιοι·, ποπ Χπι·ροι· νοπ ποιπ

Ηο.πι πππ Απποπ πιοοπποπ Ει·ποι ππιππο.οοποπ), οοπποι·π

πωπω· πω οιποιπ πο οπιοοιπιιοπ οοπιιπ!ιοποπ Βοιι·ιοπο πιο

πιο Β.οποποιο.ιιοπ πω· Βοπποιο!οιι.πι·ο οπο Νοππιππι·πο!ι

οιιιπποπ (ποποι ιποπ οοπποι·ο Βιιιι·οπιιππποπ πω· Αιπιππππο

οι·ποπο οπιπιο!ιο!π πππ πιο Ζπππο 2οι·οιπι·ι πωπω) πο

οοπιοπι. πιοπιο πω· νοι·πιιιπππ πω· θοοπππποιιοοοπππιππππ.

Μποοπο.πιποπ πω· νοι·ππιπππ πω· οοπιιπιιοποπ Βιιιιιποοο

πω· πιοπωπο πι!ποπ πω οπο οιπο οο!ιοπο Αποποπιπο πππ

πο πιοπο Αποποππιοπ οιποπιιιοπ πω· πω' οιπο ι'οι·ιιιιι·

ποππ πω· Αι·ποιιοοοιι πιποιιο!ππιοπ, πο ποιπο ιοπ ποιιοι·

ππιοπ πονοπ ι·οποπ, ποππ ιοπ πω πιι·πππιι·ιιπο πιοιιοο

νοι·ιι·οποο ιιποι·ποπο.

Υοι·ποι· ιιιϋοπιο ιοπ πω πω· Βοοιιιπιππππ ποπ Βοπιιι"ιοο

«οοπιι.πιιοπο ποποτπο» οιππο οιοποπ π!οιι›οπ. Βιοοοι·

Βοπιιιι οι ποπ. πππ ποπππο.ι· πππ ποππ οο οπο Αωπιοπ

ιι·οι οιιιππο ιπ ι·πο. ιππππ οιπ νοι·ποιοππιοο οο!οπω πο

πει·ιιο ιιποοιιιιποποποιο!!οπ, επ πιιι·οπ πιι· οπο !οιοπι νω

οιο.ππ!ιοποπ θιιππποπ ποιπππποπ, πω ποπ ποποπππι·ιιπ

ποοιοποιιποπ Αι·ποιιοποπιππππποπ ιπ Ε'ιιπι·ι!ιοπ πππ ιιιίοι·ιι

οιπιιοπ, πο. ππποοοποπ νοπ ο.!!οιπ Απποι·οπ, ποποπ πιο

πιο οποιο ιιπ πω! ιιπ οιοπ ποοπππποιι.οοοπιιπιιοπ πι. ιπ

πιοοο !.ιοιο ποιπο.πο π!ιο ποινοι·ποωνοιπο ππιππποπιποπ.

.ιοποοπ οποπ οππο πποοι·ο οιι·οπποιι (πιω) Ροι·ποιππποπ

οπιπει!ι: πιο ποποπ πω· οο!ιιιπ!ιοποπ (ιοπωπο π.ποπ ιοιοι:

ποποπ. νοιιι Βιοππρπιι!ιιο πω· Τοοππιιιοι·, οιπο πιοπι πο

ι·ιιιπο Απποπι νοπ Ιππποιι·ιο2ποιποπ. Αι!οιπ πιο Ζοπ!

πω· πιιι.ιποπ 0ιοποτπο, πιο ιιπ νοι·πιοιοπ ιπιι. ππποι·οπ,

οποιοι·ιο ροι·ιππο, πιο ποοοπποι·ο ποιππι·ιιοπ ιιπ Ηιππ!ιο!ι

πο! πιο ι·οοοπο πο!οιο.ι·ο ππκπππ ο.πι πιο πιοοιιππποιι πω·

Διποιι.οι· ποποπ, ιιοιι·ιιπι ιποπιοι·ο Ηπιιποι·ιο. Πιο Απι

πιιπ!πππ πω θοποιποπιιιο (Βιοι, Κπριοι·, πποοιιοιΙποι·.

Ζιπ!ι, Βοποιπ, Νιιι·οποποιπ. Απιιιπ, Νο.ρπιο., Τοι·ροπιιπ,

νοπι!!ο, Το.ππ!ι, Ρι!ιτιποιιπι·ο, Κοπιοποιηπ, Κοπιοποππι·ο,

ιπιοι·ιποπο οικω πππ νιοιο π.πποιο) πιοπι ποππ !ιοιπο οπ

ππποι·ιιπο νοι·οιο!!πππ πω· πιοοοοπ Μοππο πω· ποποπ

νοι·πποποποπ ποποτπο, νοπ πω· Ζοπ! πω· ποιπιι ποοοπιιι

ιιπι.οπ Δι·ποιιοι· πππ νοπ ποπ οοπιιπ!ιοποπ !πιπιιιιοποπ πω·

οοιιιοπ πω' πιο θιοοπππποιι πω· ιοππποπ. Ιπ ποιπ ππ

Ιιι.πποι νοπ ποιπ ιι·οποποιοοποπ Μιπιοιοι·ιπιπ απ· Ηππποι

πππ πιοπωπο νοιοιϊοπι!ιοπιοπ Βωιοπι ιιποι· θιοποιπο

πιι”ιο («Ροιοοιιο ιππποιι·ιοιοι Οι'ιιοο ππ ιι·ιι.νοι!. .Ρπι·ιο

190!) πωποπ οποιο ιι1 πιοπωπο ππιποιιιπι·ι:, ποι ποποπ

Β!οι πω· ιίοι·ποπππππ ιιοιπιπι; Ωποο!ιοιΙποι· πιω πω 24

ππποποππι; πω· Αι·οοπνοι·πιιιπππ πωποπ πιο Αι·ποιιοι·

πω 27 Οοπωποοι·ιοπ ιιποποοοιπι π. ο. π.

8οιπιι. οι πιο πιο πω· θοποιποπιιιο οοπι· πιοοο. Αποι·

ποππ οιποι·οοιιο πω· Βοπιιιι «θοποιποπιιιω οιπ νο!ιιιοιιι

ιποπ ποοιιιπιπιοι· Μ, πο ιοι οπποι·οι·οοιιο πω· Βοπιιιι πω·

ππι·οπ πιο Βοοοιιιιιιιππππ ιπιι πιοοοπ Οιιιοπ ποπιππιοπ

Ει·ιιι·ππ!ιππποπ ιοιπ ι·ο!οιινοι·. Βιο ιιποεοι·οπ Αι·ποιιππο

πιπππιιποιι ιπ Ψοι·ιιοι.ιιιιοπ πππ Ροιιι·ι!ιοπ οιππ οιποιποι!οπ
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_οιοο οοοοοιιο1ιοοοοι . . .

ιο ‹ιοτ Μο1ιτοοο1 ιιοτ Ρο11ο οιο1ιτ οιιοτ ινοοιεοτ ιο ο11οο

Βιοοοι (ει. 1ι.81οιο1ι οοΒοοιιοοωι) οωι τιοο1ιο.11ι οι τοιι

ω» Βοετιιι” νοο ‹1οο Ποντοτοοο ιιοοτοιιιιρι: τιοτ Βοοτιιι

τιοτ 8ο1ιοτι1ιοο1τοιτ οοο νοτοοοοοο, οοιι πιο ιιοτο Βο8τιιι

νοιι ιιοιι Ποινοτοοειιτοο - ιιοτ οο8τιο νοο οροοιο11οο
8ο1ιοΦιοο1ιοιιοο. ο

οοΒιοιοιι :ιοί κιοο οτοιοο Β1ιο1τ πιτιοοοοο ιιοο νοτοοοιο

τιοοοο Θοινοτοοο, ιο οιιο1ι ιοτοτο Ειο11ιιοο οιιι Φο (ιοοιιωι

οοιι τιοτ Ατοοιιοτ, οιο οιτοοΒοτ Ποιοτοοοιο‹ι οιι οοοιοοοο

οοοοιοι, οο81οιοο τοο.ο ιιοοοοοΦιοοο, οοοιιΦιο1ιο ιιωι οο

εοωιοτο οοοιιΦιοοο θοινοτοο οιι ιιοιοτοοοοοιοο τιι1οει:, οο

οοετοΙιτ τιοοο Φοοοτ Ποιοτοοοιοτι οοοο Ζττοιι”ο1 οοοοοο1ιοοο

1ιοο ιο ‹ιοιι ΒοτιιοΒιιοΒοο ε1οτ Ατοοιι. Βο οοτιο.τι

οσοι Μοτο οιοοο Βοντοιοοο, Φιοο νιο1ο Ατοοιιοοιτοι8ο, Φο

οο ιιωι Πιτ οιο1ι ιιοοοοιιτι1ιοο οιοτι, ιιοοοΦο8ι ιιοοωι1ιοο

ιιωι εοΠι1ιτΙιοο ιο ιιοιο Ε'ο11ο ινοτοοο, ινοοο Φο Ατοοιι

οιιιοτ 8οοιιοοοοιιοοοοιιοΙιο1ιοο ΒοτιιοοιιοΒοο Βοοοιιιοοι οωι

Φιοο, οτοεο1το1ιτο, ΒοΠιοτ1ιοοο ΒοοοοιιΠιΒιιοΒοο ιτοοιεοτ

οοοιιΦιοο ωιοτ οοεοτ ιιοοοοιιΦιοο ντοτειοιι, ιτοοο οιο ιιο

ιοτ τοτιοοο11οο ογοιοο1οοοοο ΒοτιιοΒοοεοο νοτ1οιιιοο. Βιοο

ο11οιι1οοεο οωιοοοτωιο ΒοοοοιιιιιΒοοο ιτοοο οο1ιοο οιι ιιωι

Πιτ οιο1ι Με ο11οτοοοοοιιτ11ιοοοιο θιοντοτοο οιι οιοοοι Μειο

1ιο1ιοο ιιωι Βοιιιοτ1ιοοοο τοοο1ιοο, ντιι.οτοωι οιοο νοτ1οιιτ

ιοο8 ιιοτ Ατοοιιοτιοοοτ οιο οο1ιιιτι1ιοιιοο θιοινοτοο ιο οιο

οοοοοοιι1ιοοοο θοινοτοο ιιιοο·οοιιο1ο οπο. Ποιι ντο1οο

οιοο 8τοοοο Βο11ο εριο1ι Φο νοτοιιιοτιιεο Νοιιι.το1ιοιτοοε

οιοοο οοοιιΦιοοοο Οοινοτοορτοιιοοιοο ιιω1 Φο Αοοοοιτοο8

τιοο θοινοτοοο οο1οοι @πιο Ετοοιο οιοοο οοοιιΦιοοοτοο

οωιιοο Φιτοο οιοοο ινοοιεοτ οοοιικι1ιο1ιοο οιιοτ νο111τοοι

Αιιί νοο1οιοΒοτιοοιοτοο Ρο.

οτι1τοο ντοτιιοο Φο οιιιτ1τοιοο 13ιΠ.ο οωι Φο οο1ιιιΦιοοοιοο

Ποινοτοορτοκιιιοιο οοεοΠιοτ1ιοο ιιωι ι1οτΦιτοο οιο 1ιοτνοτ

Βοτιιίοοο 8οοοιιοο Μπι Με οιο Μιοιιοιιοι τοάω:ιτι. ντο

οτοοοοοο οιοιο νοιι; οο.οο Βοιοριο1οο οιι οοοοοο. Βο εο

τομ, οιι! Φο Ζιιοοοο1ποτΠιοτιοοιιοο οιοεοντοιοοο, `οοι τιοτ

.ιιοοο Ετοοτι οοο ινοιοοοιι Ροοοριιοτο Φιτοο ‹ιοο οτοοτροοο,

τοιοοο (οοοινοιιιοοοο Ζιιοτιοο1Ζοτ) οιοο οιιιιο11οοοο Βοοοο

τοιι8 Φοοοο θοινοτοοιννοιεοο ιο 8οοιιοτιοοιι1ιοοοτ Βοιω

οτιιιο οτιο18ιο1). Μο οιο ινοιιοτοο Βοιοριο1 1τοοο τω

8οωιοο Φοοοιι: οοιοιοιο ιο Ριιτιο (Βογοτο) ιο οιοιΒοο

Ροοτι1τοο οοι ιιοτ 8ριοΒο1ΠιοτιοοΠοο οιοιι τ1οο Ποοο1τοι1

οοτο 811οοτ οοεοινοοΦ οπο, οι Φο Ετ1ττοιι1τοο8 πιο

Μοτοοτο1ιοτοοο ιτο Ι.οοιο νοο 6 .Ιο.οτοο οιιι 0 8οοοο1τοο.

Ι)ιοοοο Βιιοοι:ιεο Βοοο1ιοι. οτ1τ1οτι οιοο ιοτιοο1ι οιοοι ο11οιο

Φιτοο ‹ιοο οτιτοοοτοο Ετοοιο, οοωιοτο ο.ιιο1ι τιοτοο ποιο

ιιο11ο ρτοροτιο1τιιοοοο οΙοοοτοοο1ο, Φο ιιοιοτ Αω1οτοιο

τοπιο οοοιοοοο, ιιοοο 2ο ιιοο Ατοοιιοιι πιο Ποοο1τοι1οοτ

οιιτ Βοοιιωιο, 8οι Βοοοοτιο, 1ττοΓι.ιΒο Μιιοοοτ 2οεο1οοοοο

ινοττ1οοοωι Φο Ατοοιιοο νοτοο1τοιοοιοοοοιε οιιτ 1τοτοο

Ζοιι Φιιιοτο. Αιιοο Φο νοττ1τοοΒοοε ιιοο Β1οιιτοιοοοο

οιιο οιοιΒοο θοντοτοοοντοιοοο (οιιι` νιο1οο οιιοοοιοοοοο Ρο

οτι1ιοο ινιτι1 ιοιοτ Βιιοοοιοοτοοο θοοοο1ττ τοιιοιοοτ Βιοοι11ο

ιιοοτοοοοο, Φο Γτοι νοο Β1οι Μ) ιιωι ιιοτ Ετοοιο τιοο

οο1οοο Φιτοο Ζιο1τ (Ε'τοο1ττοιο1ι) οτειοοι Βιιοοιιθο Βο

οιι1ιοτο2) ιιωι οοο1ιο1ιο Βοιοριο1ο 1τοοοιο τοο.ο οιιο οοιιο

τοο Οοινοτοοποιοοο οιιΠιοτοο. .

Οοοο τοιοο ιι·οιιοτ οοι τιοο νοτοοοιοτιοοοτιιεοο Μοοο

ιιο.1ιτοοο ιιωι Βιοτιοοιοοεοο ιιοίοοοο1τοο, Φο οιοο Αοοο

οιτιιοΒ οοτ θιοινοτοο οοοινοο1τοο -·Φο Εοιιοτοοοε νοο

11 Ιο Ρι·οιιοοοο, ινο ιιοτ ιτο1οο Ροοιι οοτ νοι11ιοιτιιοοο οι.οοοοτ

θοιιτο.ιιοο εο1τοοιοιοο Μ, οιι ιο τιοο οιιιοο .Το1ιτοο 1‹οιο οιο

ιι€οτ Ρ'ο.11 νοιι Ρ1ιοορ1ιοτοο1ιτοοο νοτοοιο1ιοοοινοτοοο; τιιιιςοεοο

οιοτι ιο Οοοιοττοιο1ι ιιωι ιο Φο· 8οοιινοι2, ντο οοοο ιτοιοοτ ιιοι·

ιςο1οο Ροοοροοτ οιιο;οινοοιιτ Μπι. Γιι.11ο νοο Ροοορ1ιοτοο1ιτοοο

τοο1ιι. οιιοΠε. 1ο Γτοο1ττοιοο ιιωι οοι ιιοο οιωι Φο οοιτοοοοο

τοο 8ο1ιννοιο1οϋ12οοοο. οοο·οο Φο Ρι·οι'. Βτιοοιοοο οοοοο

1ιιοιτοτ οο1ιοιοοΠο, οοοο ιιοτοοτ ιο θοοτοοοο.

'Ο Βιιι μια Βοιοριο1 @ο ιο τιιοοοτ Βοοιο1ιοοο Φο Γτοοοϋ

οιοοοο Βοι;ιοτιιοι;. Ιωιοιο ιιιοο οοι· Μιοιοτοτ Φο Ιοοοτο ιιιιι

Φο Ποιοτοιιοοιιομοι·8οοιιιοοο οιοοτ οοοοωιοτοο Οοοιιοιοοιοο

οοι·ιοι, νοι·οοιι οτ Φο Αοινοοτιιιος νοο Β1οιινοιοο οοι Βοοιο1

1ιιοι.:οιι Πιτ ιιοο Βιο.ο.ι. 1ο άοιο ιιιιοοοω·οοτοοι 1ιοιοοι οο: Βο

οι οοινιοοοιι, Φιοο Ποτ Βτεοιπ Με Β1οιννοιοοοο ιιοτο1ι Ζιο1ι Πο

8ιοιιο, νοο οο1ιοΦιοοοο Βιιιιιριοο ιιωι ειΠιΒοο Οοοοο=ιι.

ο. ο. - οοι Μοοοοο1ιιοοο, Φο οιο θοντοτοο ννοοιΒιοτ

οοοιιτι1ιο1ι ωιοτ οοεο.τ νο111τοιοτοοο οοοοοιιτι11οο τοο.οοοο

1ιοοοοο8) ιιοοο κο πιτ Νοττοιτιιο8 ιιοτ Ατοο1το -

οοιι ιιοοτ. 1)ιοοο ινιοοιιΒοτο ρτορογ1ο1τιιοοοο Μοοοτοεο1

οτ1ιο1ιοιοο οοοοοιιοτο ΒοιιοοΠιοε οοι τιοο Βοοοωιοοιτε

οο1ιωι1ιοοοο (ιοινοτοοο1 . .Ιο οοοιιΦ1ο1ιοτ Φο θιοντοτοο, οιιτ

οοιιοτοο 1ινοττοο ιο οοο1οο1ιτοτ Φο Ατοο1το1ιοι11οΒιιοΒοο,

Μοτο τοοοτ Βοκιοοιιιιιο; 8οινιοοτ Φο 131οοοοτιιο1τοοε ιιοτ

Ατοοιιοοοιι οοιι οιοοτ οοιοοοοι ινοτοοο ιο ο11οο οινι1ιοιτ

τοο 8ιοοι.οο οοοοοτιοτο Νοτιοοο Πιτ ωοοοιωιτο

Οοινοτοο 1οοιΒοοιο11τ.

Αιιοο @πιο ιιοοοτ θτοοοιο, οιι ιιοοι ιοο οωι1ιοο οικια

1τοοτο, οι Φο Νοιοινοοιι181τοιι οιοοτ οροοιο11οο Νοιτοιι

τοο8 ιιοτ Ατοοιιοοοιι Πιτ οοοοω1οτο οοοοε11ιοοο Βοντοτοο

ιιωι Φο Ροοι.οοιοοοο νοτ1οιιτοιοτ Ατοοιτοιιοιιοο Πιτ Φοοο1

οοο νοτοοοοοοο. -

Ποσο νοτ ΗοτοοοΒοοο ειοο 0οοοι.οοο νοιο 2. .Τοοι 1897 “οι

οο οοι ιιοο Βοιοριο1ο νοο νοτ1τιιτ2οοο τ1οτ Ατοοιιοοο1ι. Ιοο

πιο οιιτ ο.ο Φο οο1τοοιιιο 8 οιιιοΦεο Ατ1ιοιιοοοτιο οτιο

οοτο, Φο οοιοοττοιι οονιο1 Ι.ιιτοι οοτιτοττιο1' ιιωι Φο νοιι

οιοιΒοο Ε'οοτι1τοοιοο ιο του, οιοοοιιι1ιτιονοτιιο

ιοτοοτ οτιο οι8οοοοι Αοι.τιοοο ιο ιιοτ Ροριοτιοοτι1τ

οιι Ποιιιοοο (Οοιινοτοοιοοοι .Ιο.τοο1ο.ιν), Φιοο νοο

άοτ Ρ'ιττοο Βοο1τοοοοτι & 0ο. οιιι“ ιιοο Νομο

ιοοοοοτιτοτ1τοο ιο Βο1το Πιτ Φο Ατοοιι ω Ποι

τοτ ιιωι οιοτ τοι: ιιοτο Ι.οιι'ο1ο ω Νοροι.οο οοοοοιιι

ι.ιιιιοο Ατοοιιοτ') ιιωι οοιι11οο ιο τιοο Ωιιοο1τοι1οοτινοτοοο

νοο Αιιοτοο.οο δ: 8ο. ιο Νι1τιιοιτ1το., ντο οιι! Πτιιοτι

οιοοο Βοοοο1οεοοο ιιοο ΜοΦοιοο1τοιοοο νοιο Οο1οοτιοο

Βοτοοοοιιιο Πιτ οοοοωιοτο οοοιι‹ι1ιοοο Ατοοιιοο οιοο Ατ

οοιιοιιοιιοτ νοο «οιοοι ιιοοτ ο Βιιιοτιοο ιιι81ιο1ιο Γοοι.Βο

οι:ο11τ οι. Σο οιοτοοο ινοοτοοοοιο11οο οιιοο οοο1ι οωιοτο

οοινοτο1ιοοο Ποιοτοοοιοοο ιο Β.ιιοο1οω1 οιι ιιωιοο οοιιι,

νο ιιοτ Ατοοιιοτοο 1τοιοο 8 8ιοωιοο ιιοοτοοοτοιιοι, @πιο

οιοιι Οοο ο11οο Βιιιοοικοο Αοοοοοιοοο ιιωι οο.Πιτ1ιο1ι οι

οιοοι: ιοτοιινοΒοο οιιιο Βοο1οτοοοτιτοοε ιιοτ Φωτ οοι

οοοοΦιοοοο Ε'οοτιοοιιοοοο οτιοτοοτ1ιοο.

Πιο Ρ'το.Βο ιιοοτ Φο 15ιοοοοτιιο1τοοο οοτ Ατοοιι.οοοιι. οοι

οοοιιΦιοοοο Ποινοτοοο ινοτιιο ιτιοιιοτοο1τ ιο ιιοοοτοτ ορο

οιο11οο πιο ο118οοιοιοοο Ρτοοοο οοοοοτιο1ι., οοινιο ιο στο·

θιοοο11οιοοο11. οιιτ 1λ7οοτοοε ιιοτ νο11το8οοιιοιιοοιι. Ποτ ΠΙ.

Οοοετοοο τοοοιοοοοτ Αοτειο πιο Αοιιοο1τοιιο.ο Ριτσ

οοι“Π Φο· ιο κι" οιοιι1”οοιι, οοιιο οοοοο1οοοοο, οπο οιοο

νοτ1τιιτοιιοε ιιοτ Ατοοιιοοοιι οοι οοοοοιιοτο οοοιοι1ιο1ιοο

οωι Βοίιιοτ1ιο1ιοο (ιοινοτοοο οιιί 8 8ιιιω1οιι ιοΒιιοιι.Ζο

ροιιιιοοιι·οο. 13ο νετ Φοοοτ Ροι:ιι1οιι οιοοι; νοτΒοοοι ιο

ΕτΠι11οοε οιι Βοοοο. Βο1τοοοι1ιοο οοιοιι1ι Φιο Οοοοιο,

ο·ο1οοοο Φο Ατοοιιοοοιι οοττοιτι οωι 11% 8ι.οοτιοο Με

Νοτιο Πιτ ο11ο Οοινοτοοοντοιεο ίοοιοοιοι, 1τοιοο εττιοιοο

Ιοιοι·οοοο ιιοτ θοοιιωιοοιι. Φιτο1ιοιιο οοιοο·οοτ118· ιοι:. ιιωι ιιοοο

οιο οο1ο1ιοτ Βτοιιιο οιιι. 1τοιοοο ι.οο1ιοιοοοοο 8οοντιοτις1ιοιι.οο

νοτ1τοιιρΠ ιοι. Βοο1ιο1ο νοτ1οοεο 1ο1ι. Πο." 1ιοι ο11οο Ατοοιιοο,

Φο ο.ιιι' Κοοιοο άοο 8ιοοιοο ιιοοοοΠιοτο ινοτιιοο, Φο Αιιινοο

Φιο νοο ο1οιννοιοο1ιο1τιςοο Ροτοοο οο‹1 Ριτοιοο νοτοοοοτι

ινιτ . Ποτ οοοιιΠ1ιο1ιο Οοοιτιιοι 1ιοι ιιοτ Ποοοτοο.οτοο νοο Ατ

οοιιοο ιοιιοο ιιιοοοο νοτοοι οοιοο1οοο.

3) Ψ-ιο ιιοοτ ποιο ο11οιο Φιτοο ογιτιοοιιιοοο Μοοοτομ·οΙο Φο

Ζο1ι1ιιοτ Οοννοι·οο1ιτοο1τοοιιοο 1ιοτοοοοιοοο 1ιο.οο Μ. Με ίσι
εοωιοι· οοιιοοιιτ οιοοτι οοιοττοιοοιοοοοο Μοοο1Βο-Ποοτ11τ ιιι οτ

οοοοο. Ιτο Μοτο 1879 ινιιτάοο 5δ,8 (ο. Β1οινοτο1τ'ιιιο;οο νοτ

ιιοιοοοοτ_ 1880 - 47,1 οΟι. Νοοο ιοΠιοτοοι; οιοοτ οποιοι

ιοιιοοιι.ιτοο νοοι.ι1οιιοο ιο ιιοο ινοτ1τοιιι.τ.τοο οωι Βιοτιοοτοοε

νοο Βιι1ιοοοιοτοο οωι ο.ωιοι·οο νοττιοοιιιοΒοο :οτ Βοοιοτοοοε

νοο 8ιο.ιιο Πο1ιοτιοο1ι ιπι .Μοτο 1888 Φο Ζοο1 ιιοτ 1Ξ'.τ1ττει.ο

11τιιοοοιι :ιοί 88,8 Οι. ιιωι 1οι.1ιι11το 1889 Με Με 15,2 ρθι.

τοιιοτι: - ιο Βοτοιο1ττοο1τοοιιοο οοιι ιοτο νοτ1ιιιιοος.

Ο Βιο Βοοοοϋ.ιιιιτιιοο οοο Νιιροτοο.-Μ1ΐο1οο (ο. Ε. Βοτ

ι.ο ο ο ο ο ο. 1)ιο Νοροτοο.ιοιιοοιτιο ιο οοοιιιιτοτ Βοοιο1ιοοε.

Ι)οιιιοοοο νιοτιο1ιοοτοοοοοτιιο Πιτ οιιοοι.1ιο1ιο 0οοιιοτιοοιιοοιιο€ο.

οι. ΧΧΧ. Η. 2. 1898) ιιοτοο 8οοννοτο ιιοτι 8οοοιιοο Μορο

οιι.οο1ιο1ι ιο ιοτοτ Ειοιοοι,ς1ιοιτ οοοιοοτ, Φο :οτ Βτοοοοριοοοι

άοο Νοτνοοογοιοιοο, 2ο Αροι1ιιο οωι Βιιιοιρίοιοο πιο”, 1ιιιοο

Με οο1οιο.οιοτ Βοντοιο Φιιιιι· Φοιιοο, Φιοο οιοο Απο» οοοο

οοοο (ΦΠ νοττΙοτο1ιοο Πιτ Φο θοοιιοιιοοιι πιο ι1οο 1ιοοο.

 



Βοετιιιιιυυιιεειι ΙυυεττοΙΤ ιΙετ υεεοιιιΙετε εεευιιιΙΙιεΙτεεουειΙ

ΙΙουευ Θεινετυεεννειεε, ιυιΙειυ υιιτ ειυ ΑττΙΙιεΙ ιΙεεεεΙυειι,

ννΙε υετειτε ουευ ετνντΙΙιιιτ, τΙευτιι Ιευτετ, ιΙεεε ιΙειιι ΙΙΙ

υευπιἱυιετετ υιιοΙ ιΙειιι ΜΙυΙειει· ιΙετ ΙιειιιΙινΙττυεοΙιεΙτ υυιΙ

‹Ιετ ΒειουειΙοιυεΙυειι (Με ΗεοΙιτ πΙιιιιυπιτ, ιιιι ΕιιινετιιεΙι

ιιιευ ιυΙτ ιΙειυ ΜΙυιετετ Με Ιυιιετευ Ρτει;εΙιι ιυυεπε ειιτ

Με Ι)ε.ιιετ ιιιιιΙ ΕΙυτυεΙΙυιιΒ ιΙετ ΑτυεΙτευεΙτ υετε.ιιευιιεευευ

υυιΙ Με Γεετ8εεετετε ΜειιιιυεΙιιοτιιι Ιυ ΛυΙιευΒΙ_ευειτ νου

ιΙετ 5ουειΙΙιουΙιειτ εεε θεινετυεε ιιυιΙ ιΙετ ειιτ Ηετευ

εετειιυι; ‹ΙετεεΙυειι ΒεττοτΤευειι νιιτ8Ι0Ιιτ5Πι288ΓΕ88Ιυ π

νετΙιτ1τοευ.

Αεί Μεεευ ΑττΙΙιεΙ ννοΙΙτε Ιου ευευ Με ΑιιτιιιετΙιεε.ιυ

ΙιεΙτ ΙειιΙιευ υυιΙ σετ ΖινεοΙο ιιιειιιεε νοτττεεεε τετ, ιιιιτ

ΙΙιτετ ΗΙΙΙε, ιιι. πι. Η. Η. Μεεε υτευυειιιΙε Πεμ, ινευυ

που ιιιιτ ειυ ινειιιΒ ιΙετ Ι.ϋειιυε ιιτιυετ π υτιιιΒευ.

ΠΙε υει υτιε εεεετοΙιοΙι υεετιιυιυτε ΑτυειτετΙιιυετ νου

ΙΙΙ/ε 8τιιυ‹Ιειι τυπου, Με Πιτ :Με θεινετυεεννειΒε ΙΙυετ

ιυεεειε Ιευε Ιει, ιετ μου ιιυπΙϋιεεΙε υει υεεουιΙετε εουττ‹Ι

Ιτουευ ιιυ‹Ι εετευτΙΙουειι θεννετυευ ιιιιιΙ ιΙετ ΒουιιτΙειι, ιΙετ

ιΙετ θιεειιιιιΙυειτ τΙυτου εε Ιουε ουτΙειιετυοΙε Ατυειτ ετ

ννυουετ, ιετ Μτεοτ ιιτοροττιοιιεΙ ‹Ιειι εοΙιειΙΙΙουειι ΕιυΙΙΙΙεεευ

εεε θιεινετυεε ιιυιΙ ιΙευ ιιιιεευυιζειιοευ υν8Ιετιιεουευ Ζυ

ετειιιΙευ ιιι Ε'ειυτΙΙιευ ιιυιΙ υ'νετΙιετεττειι.

. ΝΙειυιιιιιΙ ειτε υεΙιευρτειι ινοΙΙειι, ιΙεεε ιιι ιΙετ Ι5'εετ

.εετπιιε εΙυεε Ιουτεετευ ΑτυεΙτετεεεε Με Ι.ϋειιιιε ιΙετ

ΡτεΒε ΙυυεττεΙΙ ‹Ιετ ΑεεειιΙτιιυΒ τΙετ Οεινετυε Πεμ, εε

νιΙττΙ πετ που ΝιετυειυιΙ Ιειιευευ, ιΙεεε Με νετΙουττυιιε

ιΙετ Ατυειτευειτ ειυ ειουετεε ΜΙττεΙ πτ Ηετευεετειιυε εεε

Μιτου Με θεννετυε τΙετ θιοειιυιΙΙιειτ ειι€είτιετευ $ουειΙευε

ιετ. Νεου ιΙειυ ιιειιειι τυεε. τ3εεετε ννΙτιΙ Με Αυιιιιι·ειιυε

ιΙετ ΑτυεΙτε2ειτ τυΙτ ιΙευ εεττοΙΐειιευ νοτειουτειυεεετεεεΙυ

ιιι ΖυεειυιιιευΙιειιΒ ΒευτεοΙιτ ιιιιιΙ ιο Μεεειυ Ζιιειιιιιιυευ

υευε τετ ινουΙ ιΙετ Οπου ιΙεΙυτ π ειιουειι, ιΙεεε Με _ιετ2τ

υοου υιοΙιτε ευτερτεουευιΙ ΡιιιιΙιτ τι εεε ΑττιΙιεΙε 9 εε

εουευευ Ιετ'°). _

Ιιι ιΙετ Τυετ Ιιειιυ ιυιιιι υεεουιΙετε Νοτιιιευ Πιτ Με εΙυ

τεΙυευ θεντοτυεεννειΒε υιιτ Φτου ΙεετετεΙΙευ, νεου ννιτ

ννιεεευ, ννεΙουειι ΒιυτΙυεε Με υεττεΙΙευιΙε ΒεεοΙιεττΙευιιε

π! Με θιεευιιιΙΙιεΙτ υετ, τι. υ. "οι ευιΙετειι ννοτι.ειι,

ινευιι ννΙτ ννΙεεευ, ιιυτετ ινεΙουευ υνειευιεου-ρτορΙινΙεΙιτΙ

εουευ ΒειΙΙυειιιυεευ ειου ιΙετ Ατυειτετ υει ιΙειι νετεουΙε

ιΙευευ ΒεττΙευευ υείΙυιΙετ. Βειυετ Ιετ ‹Ιετ ΗΙυινειε Ιιυ θε

εετεε αυτ ιΙευ «ΖυεειυιυειιΙιευε ιιιιτ σετ 8ουειΙΙιουΙιεΙτ ‹Ιεε

θεινετυεε ιιιιιΙ τυιτ ιΙευ νοτειοΙιτετυτιεετεεεΙυ, Με πτ

Ηετευεετπυε ιΙετεεΙυευ ΒεττοΙΙευ ννετοειι», νοΙΙΙιοττιιυευ

υει.ιτεττΙΙου. Αυετ υεειττευ ννΙτ Μουτ εουοιι μι" Με ετ

ινττυυτευ Βιιτευ ιιυτΙ ειυιΙ ιΙιεεεΙυευ πτ Ρεετεετειιιι€ ευ

εεΙουτετετ Νοτιιιευ υει υεεουιΙετε εουετιιΙΙιουευ θιεινετυευ

Βευυι.ιευιΙ? °

Ιου ιΙευΙιε, Μεεε Ρτεεε Ιιευυ Ιιυ υειευευτΙευ ΒΙυυε

υεευτινοττετ ννετι1ειι. Πετειι ΙιΙυειοΙιτΙΙου ‹Ιετ ΒουΙΙΜΙουΙιεΙτ

ιΙετ θεινετυε Μουτ εε εειιιιε ιιυιΙ ινευιι Με εΙου που υεΙ

ιΙειιι Ε'ευΙευ εΙυετ ΒεεΙεττιτυυε ιΙετ θεινετυεΙιτευυυεΙτευ

υει υιιε ιιιουτ ειιΙ Βευειιε ετιιτιετιεουε ΖεΙιΙευ εττΙτεευ, εε

ίιυιΙευ εΙε υοου εΙυε εευτιεευιΙε ΒεετετΙΒιιυε ιο ιΙετ Πε

υεττευευυε Ι)ετιευιεευ, ινεΙουευ Με Ουυυτ ιΙετ θεευυτΙ

υειτ υυιΙ ‹Ιεε Ι.ευευε ιΙετ ΑτυεΙτετ ειινετττειιτ τετ -

Η Λεει οττΙοιεΙΙευ ΩυεΙΙευ τετ υιΙτ υεΙιευυι, ότι” νου ιΙευι

ΙυιΙιιεττΙει·ειουεοιυτ Βεκετιννοι·τΙιτ Με εττοτοετΙΙεΙιε Με.ιεττεΙ

υεττεΙΤευιΙ Με Πειτε υιιιιιιοΙιιΙιοΙι ιΙετ ΒΙυεοΙιτΙτυΙουυε ιΙετ

ΑτυεΙτεεεΙτ υεΙ υεεοιιτΙετε εουΙΙ.ιΙΙΙεΙιευ θεννει·υευ εεεειιιιιιεΙτ

ννΙττΙ. Ιυ ιΙειιιεεΙυευ Ζυετε.υιΙ υειιυτΙετ εΙοΙι Μεεε ΑυιεεΙεεευυεΙτ

ιιιι Βει·Β·τεεεοι·ι, ινε ΙΙυι·ιιτειιε, τπτ' θι·ιιιιιΙ ιΙεε υειιευ θεεετεεε,

ιιι εΙυειιι ?ΜΙ Με ΙΙ'ι·ει.ι·ε Ιιιυετι·εΙΙ τΙει· νετιιυτπυς ιΙετ Ατ

υεΙτε2ειτ ιιιιτεεννοι·τειι ννυτιΙε; εε ννΙι·τΙ υτττυΙΙου ΠΠ· Με Μπουτ

υΙετευ ιιι θτεΙυΙιοΙιΙευει·ιιυειι. Με ευ ιΙειι ΗουυοΙιτριιιυρευ. ‹Ιευ

υυτει·ιι·ιΙΙεοΙιειι εΙεΙιτι·ιεοΙιευ ΙΙΙυεοΙιιυειι ιιιιιΙ ειυ ιΙετι Βι·ειιιε

υετΒευ υεεοΙιεττιετ εΙυιΙ. ειιιε 8-ετΙΙυιΙΙοτε ΑυΙϋειιυις ιιτοΙεοτΙι·τ.

(Ιειειευ Μεεε Νοτιιιι Με νου ιΙειιι Βειχετευιτ ιΙετ Ι'ΝεετΙιοΙιευ

Βετε;νετννεΙτυιιε Γεετι.ιεεετετ ννυτ, Ιιευευ θ ετοεεε θεεεΙΙεοΙιιιτ

του @ετ ΗτειυΙιουΙειιιιιιΙιιεττΙε Ιιυ ΚοιιιιςτεΙου ?Μου ευρεΙΙΙι·τ,

ιιυιΙ_ιετατ ννιττΙ Μεεε ΑυιτεΙοεευυειτ τω· ΗειιρτυευϋτιΙε τϋτ

Αιιι;εΙε8ευΙιεΙτευ εεε Β'ειυτΙΙι- ιιιιιΙ Ηυττευνι·εεειιε πτ θεμιτ

εοΙιτιιιις νοτειεΙεειτ.

ΙΙΙ

Ι

Ι

υτιιιιΙΙου ιΙετ ΡευτΙΙιΙυερεοτοτευτ ιΙετ ΒεεττΙιε-Βετειιιεε

υΙειιτε, ιΙετ ΡουτΙΙιε.τετε, υυιΙ υετιιτΙΙου ι1ετ ΗνεΙευΙΙιετ

ιιυιΙ Αετττε ιιυετΙιειιρτ, Με που Ι”ετυ νου σετ ΡευτΙΙτ=

τΙιτττιΒΙιεΙτ ΙΙυετ Με εοΙιεΜιουευ ΙΕΙιΙΙΙΙΙεεε ιΙετ εΙυτεΙυευ

Πεινετυεπινειεε ιιττυεΙΙευ . Ιιοιιυευ. Η ιΙετ Τυε.τ, υειΙτιτΙ

εε ε εοΙεΙΙετ ΠιιτετειιοΙιιιιιεευ, ιιιιι εΙου νου σετ Νοτιι

νι·ευιθΒΙιεΙτ ιΙει· ΑυΙιΙΙτπυΒ ιΙετΑτυεΙτετειτ υει εοΙοΙιευ

ιιιιεττΙν εοΙιετιΙΙΙουευ ΙυιΙιιεττιετννει€ευ π ΙΙυετεειι€ευ' Με

Με ΒριεττεΙ-ε ΖυοιΙυοΙτουειι-, ΒΙειινειεετευτιοειτιοιι Με νε!

οιιιιΙειι·ιιυε ιΙοε ΚευτεοΙιιιΙιε, Με θιεινιυιιιιιιε νου ΩυεοΙι

ειΙυετ, ΖιιιΙτ ιιυιΙ νιεΙε ε.ιιιΙετε θιεννετυε? ΒειΙετΓ εε υειιετ

Πετευ πτ Ι.οειιυε ιΙετ Ρτεεε ιιυετ Με ΑυΙιιιτευιιε ‹Ιετ

ΑτυεΙτε2ειτ ιΙετ ΜεεουιιιΙετευ ιιι $τεΙυΙτουΙευυετεινετΙιευ

(Με πι. υεετϋ.υιΙΙΒ εεεριιιιυτετ ΑιιΓιτιετΙιεειιιΙιειτ ιΙευ Βε

ιιιευ ιΙετ 5ουεουτρυιιιρειι ιιιιιΙ ιΙετ ΡΙ5τιΙετιιυεειιιεεοΙιιυειι

ϋυετινυουευ). εοννιε ιΙετ Ατυειτετ υεἱ ιΙευ ΝερυτυειιιιεΙΙευ

ιιιιιΙ ειιιΙετετ ϋυετιυεεειΒ υεΙεετετετ ΑτυεΙτετ?

Αυετ εεΙυετ ινειιιι ιιιευ πετευτ, ιΙεεε τ'οτιυεΙΙ Με Πτι

ι·οΙΙετειιιΙΙΒΙιεΙτ ιιιιιΙ, εΙυετινεΙΙευ, ιυ:ι.υ8εΙυείτε Ι3εετυειτουΒ

ιΙετ νοτυειιιιΙευευ Πειτευ ιιυετ Με εοΙιειΙΙΙουευ θιεινετυε

Με ειυ ΗΙυιΙετυΙε πτ υιι€εεειιιιιτειι ΒιυιΊ1υτιιυε νετΙουτ2

τετ ΑτυεΙτευοττιιειι Μευευ Ιιουυτε, εε Ιιειιυ ιιιιιτι ιΙοου

Μουτ ιΙειεεεΙυε ΙιιυειουτΙΙου ιΙετ ινοτειοΙιτειυεεετεεεΙυ, Με

ειιτ ΙΙετευεετπιιε ιΙετ ΒουτΙΜΙοΙιΙτεΙτ ιΙετ Οιεννετυο Βε

ττοΙΙευ νιετοΙευ», εεεευ!

Βετ ΖινεοΙτ εεε θιεεετεεεεττΙΙιεΙε, ινεΙοΙιετ πι” Με Αυ

ΙιευεΙΒΙιειτ ιΙετ ΛυΙιτιτουιιει ιΙετ Ατυειτεπειτ νου Μπι νοτ

ειουτευιεεετεεεΙιι υιυννειετ, Ιετ - Με ΡοτιΙετυιιεευ Μυ

ειοΙιτΙΙοΙι ιΙετ Αυυυτευυε ιΙετ ΑτυειτευεΙτ ιυΙτ σου νοτυο.υ

ιΙευευ ΜεεετεεεΙυ πιιι Βουιιτ2ε σετ Ατυειτετ νετ εουττιΙ

ΙΙουευ ΕιυΙΙΙιεεευ ιΙετ θιεινετυε ιιι ΒΙυΙιΙειιε π υτιυ8ειι.

Αυετ ιιι Μεεετ Βετιευιιυε Μουτ εε υει υιιε Γεω επι·

ΙιεΙυε νοτειουτευιεεετεεεΙυ. ΕΙυε εο ττευτιο,ε Ι.ΙΙοΙιε Ιιευιι

@που το ΙιεΙυειυ Ρε.ΙΙε Με ειυ ΗιιιιΙετιιιε πτ Μειιιιε

ιΙετ νου ιυΙτ υετϋυττετι Ρτεεε Μευευ. Ιιυ θιεεευτυεΙΙ,

Μεεε ΙιτιοΙιε εεΙυετ ιιιιιεε ιΙεπ ευεροτυειι, νετΙιιιτετε Ατ

υειτευοττι1ευ υεΙ υεεουιΙετε εουτΙΜΙουευ θεννετυευ ειυπ

ΙΙΙυτευ, ιΙευυ ΒΙεΙου2εΙτιε ιυΙτ οΙετ ΑυεειτυεΙτυυΒ Μεεετ

Νοτιυευ Ιιουυευ ιιυ‹Ι ιιιΙιεεειι που Υοτειουτειυε.εε

τεεεΙυ Πιτ εουτιιΙΙΙουε ιιυιΙ €ειεΙιτΙΙουε θιεινετυε ειιεεε

τιτυεΙτετ ινετιΙευ. ·

Ουευ υεττε Ιου εουου εεεεετ, ιΙειεε Μιτου Με Ειυι“ιιυ

τιιυε νετΙιΙΙτετετ ΑτυεΙτευοτιιιευ Με ινιουτΙεε ΕτεΒε Μυ

ειουτΙΙου ιΙετ ΡτορυνΙειιιε ιΙοτ εουεΜΙουευ θεινετυε ιιοοΙι

Ιιιυ8ε Μουτ ΒεΙϋετ ινιτιΙ ιιυιΙ ‹Ιεεε ιΙυτου νετιιιιυιΙετιιυε

ιΙετ Ατυειτ υυτ εΙυε ιτεινιεεε οιιευτιτε.τΙνε νετιυΙυιΙετυιιε

ιΙοτ ΒουιΙΜΙουυεΙτειι ετοιεΙτ ννΙτ‹Ι. Πιτ εΙυε ιιιιιτε.εεειιιΙε

ΙΙτορΙινΙειιιε _ιετΙοου εειιυετ Με υοου Ιιιιιεε Μουτ; υἱετπ

υειΙετΙ" εε ιΙετ ΕτΠΙΙΙιιυε νιεΙετ ΒειΙΙυΒιιυεευ, εο ιΙεεε

Μιτου Με υΙοεεε ΚεεΙευιειιτιτιιιιε ιΙετ Ατυειτ, Με εττευε

ΜεεεΙυε που ιΙιιτοΙιτ.τετΙΙυττ ννετιΙευ πιε, υοου υιουτε ετ

τεΙουτ ννιτ‹Ι. Ιου του που Μουτ ιιι εΙυε Αυε.Ινεε Μεεετ

ιιιιιιιυιετεουευ ΒειΙΙιιΒιιυ8ειι ειυΙεεεευ,- Ιου ιυι1εετε ιΙε.υιι

εΙΙυεΚευυτε ννευτυειτευ ινΙειΙετΙιοΙευ! . . . . Ιου ιιιοουτε

ιιιιτ εεεευ, ιΙιιεε υεΙ τΙευ ΒεεευννεττΙΒευ ΔτυειτευειΙΙιιΒιιυ

Βου, υιΙτ Με υεετε Ι.6ειιυε ιΙετ Πεμ ιιυετ Με Αεεευι

τυυε ιΙετ εουε.τΙΙιοΙιευ Οιεινετυε ΜειευιΒε ετεουεΙυτ, Με

Μιτου ιΙεε 8ουινειεετ-θεεετε νοιιι 1ευτε 1881 εεεευευ

απο, ννεΙουεε, Με υετεΙτε ουευ ετννευυτ, υεετιιιιιυτ, ιΙεεε

υει υεεουιΙετε εοΙιειΙΙΙουευ θιεννετυευ, ννεΙ

ουε εουντετε ΒτΙιτευΙτιιυ8ευ υετνοττιιίευ

Ιιοιιιιευ, εεε Ρτιυοιρ ιΙετ οινιΙτεουτΙΙουευ

Υετε.υτινοττΙΙουυειτ ιΙετ Ατυειτοευετ Πιτ

ΠιιοιΙΙιοΙτείεΙΙε ειιευινευιΙευ τετ. Βει νοτυειιιΙειι

εεΙυ εΙυεε εοΙουευ Θεεετεεε, Ιιευιι ιιιευ που ουυε

ΖινευΒειιιεεετεεεΙυ νου εεΙτειι ιΙοτ Βεειετιιυε υπο ουυε

_ιι·ιΙεε Αυεροτυευ νου εειτευ ‹Ιετ ΡειυτΙΙιΙυερεοτοτειι πετ

ειιιε Γεοτιεουε ΠυεουειΙΙιουιυοουιιιιε ‹Ιετ Οεινει·υε, ε.ιιτ

ΠιιτουΠιυτιιυε υυιτεεεειιιΙετ νοτειουτειυε.εετεεεΙυ υυιΙ Μιτ

υιιτετ που πι' εΙυε υειΙειιτευιΙετε ΑυΙιτιτειιιιε τΙετ Ατ

υεΙτειιοτιυευ τεουιιευ. 8ο ΙευΒε εε Ιιειιι εοΙουεε Μουτ ιιυιΙ
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ινειιιι εε εκει ει·ιεεεειι ενειάειι Ιιιιιιιι κι εε ιιοιιιινειιάιε

ειε 0εινετιιε εεεειιιιάΙιεΙι εε ιιιε.ειιετι εεά άιε Αι·εειιιε

άεεει· άει·εΙι Βεεοεάειε ειιι Ιεειειειινειιι νι7εεε ει·ιεεεεεε

ΒεεεΙε ειιιεεεειιι·ειιιιειι. ινε Ιιεεειι ειιιετννει!ειι ιιοειι

Ιιειιιε εοΙειιε Πεεειιι, ειιει· εεεει· θεεετε ειιιιιιιΙτ ειιιειι

Αι·τιιιεΙ, ειοΙοιιει· άεε εειι·εΠεεάειι Μιειει.ει·ιι άεε Βοοιιτ

ειιιι·ϋ.ειιιι εοΙοιιε Βεεειιι Ιιει·εεεεεεεεειι. Ζε Ιιοειιιιτ ιιει

άει·εει εε, ειειι άιεεεε ΒεοΙιτεε εε εεάιειιειι εεά άειι

ινοιιιιιιε.ιιρεε Αι·ιιιιεΙ ιιι άει· Ρτειιιε εεεει·ει· Ε'εει·ιΙιειι

εεά ΨειΙιειετιειι εεεεννειιάεε. Μεε ιιιεεε ειιεεάιιιει

εειιιειι ενει·άειι εεά ειναι· εεεεεϋ.ειιιι εεά εεε νοΙΙει·

Πεεά! . . . .

Ιεάειιι ιεΙι ιιιειεεε Υοι·ιτεΒ ιιιιτ άεε ΓοΙεειιάεε 'Ι'εεεεε

εεΙιιιεεεε, ιιιεεε εε ειινιΙΙιιιιιΙιειι ιι.ιι Με. Ει·ιειιιεε

άεεΚεε. Μεεει· ειιι·ιεε Κιιιερίει· ιιιι· άιε Βεειειεειιιιι·ειιε

άει Ρεει·ιΚει·εειι ιιιιεει άει· Νοι·ιιιιι·ειιε άει· Αιισειιεεειι

ειεε επιεειεεεε, ειι·ιιιεειιιιΜιειιε εεά ετιιιεεΙιε ΒεάεετεεΒ

ι·ει εεά ειειιιι ιε επ ειεε άει· ινιοιιιιεειεε Βεάιιιεεει.ιειι

άεε ΨοιιΙεε άει· Αι·ιιειτει·. Εεεε εοιεΙιε Αιιειειιι ειιά ειε

)εάει· ειιτει·εεειειΒειι, άει· ειειιι ιιει· άεε ΨοιιΙ άει· Αι·

εειτει·, εοεάει·ιι εεεΙι άεε άει· Ιεάεει.ι·ιε ιτε Αεεε Με.

Τεεεεε:

1) Με εει εεε εεεειεΙιειι Γεειεεεεεειε 11^/·ι-ειειιάιεε

Λι·Βειιεεειι, άιε Πιτ )εάε εθιιοειΒε Γεει·ιΚει·Βειι Μετ

ιιιιιεειει Ιειιε Μ, ει εει εεεοιιάει·ε εειιε.άΙιεΙιειι θεετει·εειι

εεεε ιιεεειιιεειε ειιά άεειιιιΙΙ: κι εε εειιιινειιάιε, εεί

θι·ειιά νοιι ω. 9 Ρ. 3 άεε θεεετεεε νοιιι 2. .Τειιι 1897

εεεεε8.ειιιι: εει· Μειιιιιι·εεε εεεειιιιι·ειει· Αι·Βειιεεοι·ιιιειι

τει εεΜάΙιεΙιε εεά εειιιιιιιιοιιε θιεινει·Ιιε εε εειιι·ειιεε.

2) Ζει· Βιιιιιιιιι·εεε εεεεΙιιιι·ειει· Αιεειιεεοι·ιεεε εεάειιί

εε, ποτε ει!ει· ΑειιιιεειΒιιειτ άει· Αι·εειιεάεεει· νοπ άει·

ΒοιιιιάΙιειιιιειτ άει· θεε·ει·εε εεά άει· άει.8εεειι εειι·οιιειιειι

Μιιεει·εεεΙε, Ιιειιιει· άειειΙιιιιεε,εοεει·ετεε Ει·ιοι·εειιεεε

άει· Αι·εειιεεεάιιιεεεεεε ιιι ειιεει·εε ΡεΒιι!ιειι εεά Μεικ

ετιιιιτειι. Ζει· νοι·Ιεεεεεε Βιιιιιιιιι·ειι€ εεεεΚει·ειει· Αι·Ιιειι.ε

ιιοιιιιειι, νιτεειι εεεΙι εει· ε.εί ειιιι€εε Ρεει·ιΙιειι ειιά Μετε

ει.ιιττειι εεεεεειι εεειι άιε εΠεειεειεεε Μιιεε, ειε ιιει·

εειιοε )ειει ιιιεει.ι·ειι άει· εεεοεάει·ε εεΙιιι.άΙιεΙιειι θιεινετιιε

Βεειιεειι. _

8) Με ει·ει:ει· 8ειιι·ιιι εει εεεετεπιιιεειεειι ΒιιιίεΙιι·ιιιιε

εεεεΙιετε;ει· Αι·Βειτειιοι·ιεεε Ιιειι.ε άιε εεεεεε.εειιε Ζε

εεπιπιειιετεΙΙεεε ειεει· Ι.ιετε άει· εεεοιιάετε εειι5.ά

ΙιεΙιειι θε πει·Ιιε εε εεεειιεΙιεε, νεοεει άιειειιιεειι

εει;ει· ιιιεεε, εε άει·εε Βεεεεειιιεειιε ινεεειι ιιιι·ει· εεεοε

άει·ειι εωιιιιιιωιιιωιι Ιιειεε Κιεάει· εεά Β'ι·εεεε εεεεΙεεεεε

πετάω άει·Γεε, ιιι ειιιε Βεεοιιάειε θιι·ερρε ε.εεεεεειιιεάειι

νσει·άεε ιιιιιεεειι.

4) Με νοι·Ιι1ειιεε Ειιιίειιι·εεε εεεεΙιειειει· Αι·Ιιειιειιοι·

ειειι ειιι.εριεεεεεά άει· [Λεω άει· εεεοιιάει·ε εεεεάΙιοεεε

θιεινετεε Κιιιιιι εει θιι·εεά άει· Ιεάιοιιτιοιιειι άει· θιεινει·εε

ιιγειειιε εεά άει· εειιοε ιειετ άεε Ρειιι·ιΙιε- εεά Ηεττειι

ιεεεεειοι·ειι εει· νει·Π18εε8 ετοΙιειιάεε Βιιιεε εεεεΙιεΙιεε.

5) Ιε Αιιεειι·ε.ειιι άεε Με νοΙΙειε.ιιάιΒειι ΡειιΙειιε ιιι

ειιεει·εε Ρεει·ιΙιειι ειιά νι7ει·Ιιεειιτειι νοιι νοι·ειειιτειιιεεε

ι·εεειιι εει· νει·Ιιιιτειιε νοιι θεεει·ΒειιτειιΚιιειτειι, ιιϋιιιιτειι

νοι·ιιιείιε εεεεΙιει·ετε Αι·εειι.εεοι·ειεε Με εεεεΙιεεειε

νοε άεε νοι·ειειιιειεεεει·εεεΙε, άιε εει· Ηει·ε.εεετεεεε; άει·

8οιιιιά!ιειιΚειι άει· θιεννετεε ι.ιειι·οΠεε ινει·άειι, ιιει· εει

ερι·εοιιειιά ιιιι·εε Βιεεεεειιείιεε (ειιιιΒιιειι) ειεεειιιιιτι

ινει·άειι.

Θ) Με ινειι;ει·ε εεά ειειιι εεΓεεεειιιεεεεάε ΑεΓεεΙ›ε εει

άει· Νοι·ιειτειιΒ άει· Αι·Βειιεεειι ει ειπε εειιιιεε Ετίοι·

εειιειιε άει· 'Ι'εοιιιιιιι άει· εεεοιιάει·ε εειιεάΙιειιειι θεινει·Ιιε

νοιιι εε.ειιιιι·ειι ΒιεεάριιιιΙιτ, Ζι·Γοι·εεΙιειι€ άει· Βεάιεεεεεεε,

πιει· άεεεε σε Αι·ιιειι ε·εεειιιειιτ εεά ίει·εει· Αεεει·Ιιει

ιιιεθ ειιά Βιιιιιιιιι·ειιε νοε νοι·ειειιτειιιεεει·εεεΙιι ειιά νει·

Κεει·εεΒεε εει· ΠεεεειιάΙιεεπικοιιειιε άει· θιεινει·εε εεΓ

ΙεθιεΙειινειιι νιϊεεε.

7) Με νοι·ειειιι:ειεεεει·εεειιι άιιιι“ειι ιιιειιι ιιιεειιιε.ιε άεε

εεεεε Β.ιιιιιεειιε ειιιεε ρε.ΙΙιετινεε 8ειιετεεε άει· Αι·εειτει·

νει·εΙειεεε,εοεάειε ειε ιιιιιεεειι ειε” ειπε εεεειεειΒε ωσε

ιιιεεΙιε Πεεειι2άΙιειιιεεειιειι€ άει· θενει·εε εει·ιεΙιτει εειε.

Με άει· Πιεινειιά!ειι€ άει· εειιιιάΙιειιεε οάει· εειιιιιτΙιεεεε

(ιεινει·εε ιιι ινειιι€ει· εειιιιάΙιειιε οάει· ειιεειιιιάΙιειιε, Με

ιιειι άιε Ε'οι·άει·ειιεεε ιεεειι·εΙϊ άει· ΆΒΚει·ειιιιε άει· Αι·-_

εειτεεειτ ειεεεεειιτειιιιι ινει·άεε οάει· ι;ειιιε Γει·ι.ιεΙιειι.

8) Ειπε ιιειιιιΒε ειιά ειυεειιιιιιιεειεε Νοι·πιιι·ειιε άει·

Αι·Ιιειτεεειτ ιιε Ιιιτει·εεεε άει· Αι·ιιειτει· εεά. άει· Ιεάεειι·ιε

ιετ εεεοεάει·ε Με άεε εειιιιά!ιειιειι θιεινειεειι ειιάειιΚεει·

οιιιιε Βειετεεά άει· Ηγειεεε εεά άει· ιεεάιειιιιεειιειι Ψιε

εειιεοΙιείι; άειιει· ιιιιιεεειι εε άει· Αεεετεειιεεε νου σε

εετεεεεεειιιιιιιιεεεειι ιεεει.ιεΒ' άει· Νοι·ιιιιι·εεε άει· Αι·εειι.ε

εεε; ειιά εεειιεο εε άει· Αιιίειειιι ιιΒει· άεε ΒιεΙιειτοε άει·

ιεετε,ιεεειετεε Νοι·ιεεε εεεεει· Τεειιιιιιιει·ιι εεά Ιιιάεειι·ι

εΠειι ιιι εεεεεάειιιιτειιι Μεεεε Αει·ετε ιιιειΙιιειιιιιειι.

θ) Ειιι Ηειιιειειεε εει· Β.εεεΙειιιε άει Αι·Ιιειι ιιι πιω

Κειι εεά ννει·Κειεττειι ειιά εει· Υει·εεεεει·εε8 άει· Ε.εεεεε

Βεάιεεειι€ειι ειιεειει· Αι·Βειτ.ει· εεε ειιτει· εειει·επι ἱε

άει· ειιιετΒεοι·άιιει.ειι ΒιεΙιειιε ειιά ΜεοιιιΙοει8Ιιειτ άει·

Ρεει·ιιιιιι·ειε, άει·ειι τιιιιιιΒιιειι, νεειτ ειιι.ίει·ιιι, άει· Αεεε.

ειι·ειι€ εε άιειιεε, Με; εεεεοιιΙιεεεΙιοιι εεί ειιιε ιιιετΙιοΙιε

ΒεΙιεεάΙε·ιιΒ άει· Αι·εειιει· ειιά άει· Αι·Βειι.εεεει· ιιιιιε.εε

ιιιεΠ:. Ψεειι ιιι ειεει· Γεει·ιιι ειε εεΙιεεάεΙεάει· Αι·ει ιιε

εεάιιιετ ιιοιιιινειιάιε ιει, εε κι ειε 8εειιιιιεει·ει εει νει·

ιιειειιε νοιι Οεινει·Βειιι·ειιΜιειιειι ειιά εει· εειισρίει·ιεειιειι

Αεεει·εειτειιΒ άει· Ρι·οριιγΙειιε ιιοοΙι ειειιι· ιιοιΙιννειιάιε.

Ζει· Αεεεειι·ειιε άει· θεινει·Ιιε εεά εει· Ηειιειιε άει· επει

ειναι ννειιΙΓε.ιιι·ι άει· Αι·Βειτει·εενΟΙΚει·εεε ιετ ιιειιι «Λεει

εε άει· Ρεει·ιΙο ιιετιιινειιάι8, άει· εειιιε θεεε νοιι άειε

Πιιιετιιειιιεει· εεειειιι, εοεάει·ιι ειε «Ρειετιιιιιι·ει», Με ειε

ΕιιΒΙιιιιά εεει1ει - εεεειιιιεΒιέ, πιει ΙιιιΙιετινε ειιά πειτ

8ειιειιάει· νοΙΙιειειοΙιι: ειιά ειε; άει· Βεάεετεεε ειιιεε ειε

ιιεεειειεΙιειι νοΙΙΙιει·εειιιιΒιειι ΜιιεΙιεάεε άει· Ρεει·ιιιιε

ερεοιιοε.

ΙΟ) Ει·ει εειειι 8ειιειΪειι8 άεε Ιιιετιιιιτε άει· Ρειει·ιΚ

Με, άεε Με ειιε Με )ειει Γειιιι, ιιιιιιιι ειιιε ινειι€ειιεεάε

Αεεειιιιεεε άει· θεινετεε ειιά ειιιε ινεεεειΙιεΙιε Βεεεετειιε

άει· Ι.εεεεεεεάιεεεεεειι άει Ατεειιει· ει·ιοΙθειι.

Βειει·ειε.

Ειιιιεε Β.είει·ε.ι.ε εεε άει· Ιειειειι .Ιοει·εε.ΙΙιτει·ειει·.

Ρεγειιιετι·ιεοΙιε ΚνοειιειιεεΙιι·ιΗ Ι901:

Νι·. 84. Ιε άεε «ΜιιιιιειΙεηςεε εεε άει· Ή!. νει·εε·ιιιιιΙεεε

ιιιιτι.ειάειιτεεΙιει· Ρεγειιιετ.ει· ειιά Νεει·οΙοε.;ειι»: Β ιι ε ἔε ι· εριεειι

ιιεει· άεε «ιετει·ιειιιι·εεάε Ηιιιιιειι», ννοεει ει· Β πιω

ει·νιιΜιετε, ιε άεεεε νει·ιιιιιω!ει άει· Β6ιιτεεεειι·ειιΙεε ΚιιΙΙιεε

Ιε.,ι;ει·ιιιιεςεε ιιι άεε θει'ει.εεεε ιιεειιι;ενιιιεεειι ννει·άειι ιιοιιετεε.

Ηιει·Ιιει Ιιειιι: 8. άεε Πιιτει·εεΙιιεά εινιεεεειι Αι·ι.ει·ιοεεΙει·οεε, άιε

ειπε Βιιιι·ειιιιειιΒ· άει· Ιειιιιιε άει·ετεΙΙ:, εεά άει· νει·ΙιεΙΙιειιις

Ιιει·νοι·, εει άει· άιε Μεάιε ει·ιιι·ειιιιι ιει. Με ιει:ει·ιιιιιιιι·ειιάε

Ηιε!ιεε εοΠ ε·ιειει Πισω εει' ΗιεΙει·οεε εοιιάει·ιι ιιεΓ νειΙιεΙΙιιιεις

εειεΙιεε, ειε εειιοΙο8ιεειι ενιεΙιιιε; ιιιεεε Πεεειεεεττειι€εεε Με·

ιι·εεΙιτει ενει·άειι.

Βιιιε εεεε 'Ι'Ιιει·ε. ιε άει· Βιιεεάεινεειιειι Κι·ειιιιιιειτ Με: Ρ. .Τ.

Ποειιιε ε ειιιρι'οιι ειι. Μ· Με νειι Η ει·οΙι ιιι Πει·ιεεειάτ ειε

Αειιιιιγι·εειάιε (8ει·ειιι νοπ εειιιιάάι·ιιεεεΙοεειι Πε.ιιιειειιι) Μπει

τεε |εεεειι εεά άε.ιειι ιε 8 Β'ε.Ιιειι Βεεεει·ειι·.ς ει·ειεΙι. Πε νι·ειάε

εε _ιε 5 ει. ιε ινιειι εεεεεειι. ΤΙιεοι·ετιευιι επ σε ννιι·ιιεε

εκει ι·εειιι ειιιιεεειιιεεά, άοοιι ινει·άειι εεε ιιοιι'εετΙιεΙι ΜΙ

ρι·εΙαιεειιε Βι·ι`οΙΒε ιιεει·εειικεε!

Νι·. 86 εετιιΜι: ειιιε ΜιττΙιειιιιεε· νοιι ΒιιοΙιει·ε.τ.Ιι ιιεει·

Ο ιι Ι ο ι· ει ν ε ι· ε· ι Π; ιι τι ε , άει·ειι 1ιιιιιιΙτ άιιι·ειιε.εε εεεει·ειΕεεε

ννει·τιι ει. Ιε άεε ει·ετειι άετ 2 εεεειιιΙάει·ιειι Ε'ιιΠε ιι·ετ εε.οΙι

άεπι θεει·εεειι νοιι 18,0 ΟΙιΙοιεΙεγάι·ιιι ιιιιιει·ΙιεΙε νοιι 12 'Ι'ιι€ειι

ειε Πεεει·Ιιει”ιεε εειιει·ΙεεΙιε.ιιεΙιεΙιεε Βιιειιιιιειε πιιι Οοειεεετινι

εε εεά Ρει·οτιεεειιννεΙιειιε Με "Με Αιιεεειεεε άεε ΜιειεΙε

θεεεειιιι8·. Ιιε εισνειτειι ?ΜΙ πω: ιιε.ειι 4,0 (ιεεετιιιιΙΙι 8 'Γεε·ε)

ειε ειιεΙιεΙιεε ΒιιειιιΙιειε ειιει· επι εειιννει·ει· θιάι·ειι άεε Μιμ

ιιιειιιεεειειιάεε Με, άει· Ρετ. επιιι·Ιι ιιεειι ι‹ει·εει· Με. νοπ.

ΜΗ. άεε ειε, ει» ΙιειιιιιιιεΙιιεεΙι ειιά ;;είΒιιι·ΙιεΙι ειιά ιεειιιιι εε

νοι·ειεΙιτ Ιιειει θεει·ιιεειι. Με. ιιιϋειιτε ειειι ιιιιιι ε.εεεΙιΙιεεεεε

ιιιιά άιε νει·ιιιειάειιε άεε σει. επι ιειιΙειι, Με εεειιεειι @Με

1ιεεει·ινειεε Βτεειετιιιττε1 ιιιι Ρειι·ει άειιγά, 'Ει·ιοεε1 ειιά ε.. ει.



Ψισεσι· εισάισιιιιεσιισ Ψοσιισεεσιιι·ιιτ 1901:

Νι·. 85. άσε - Πσιισι· άισ Βσιισεάιιιες άσε Βιγ

ειρσιε ιιιιι. 8σι·ε ιιι νοιι σε 1Σι·γει εσΙ σι·ιιι·σειιισε

1ιιάινιάιισιι.

1)ε.ε ειιιε σιειιισιι σιισει. Βιιιι. σιεσε Βι·γειρσισιι6εσε εςσννοεεσιισ

8σι·ειε ειιιά άσιιιεσιιισε Ρετ.. εει›σετεε ιειισιι·ι 8ισ.ι:ι. άιιισιι

νσιισσεσστιοε ρ;σικειιιιι ναι”. εεεισι·ιιιιι άιισσι 8σι·ιιει άιιι·σ1ι σιε

Βιεεσιιειισεισι (Με σε 20 ει.) Βιε ινιιι·άσε εο 10 Ρετ. Ιισιιιιιι

άσιι; ειιιιιισιιει. σι·ιοιει Αεει.σιε·σιι άσε 'Ι'σιιιρ., άσειι ειιιιισιιιιιισι·

ΑιιιιιΙΙ ιειτ. θειινι·ιιιάσιι άσι· Ησετσι·εσ1ισιειιε8σε. νοπ. σιιιιιιισιιιι.

εσιε Υ'σι·ι'ειιι·σε σει· Νσσιιρι·ιιιιιεε.

Τει·ιιοινε1ιγ- 81·"ιιιισ νοε νοι1ετιιιιάι.ς εσ

ιισιιισι·Βει1σεεισ.

Με σε εισειισιι Ιει'σστιοεειιι·ιιειιιισιισιι (Β πιει σι·εερϋεσ

Ρεσειιιοιιισ, 1 ειιιι Βσιιιιιιιι.σιι) σι·ιιι·ιιειασ Ε! ιισριιιισι· εσιεσε

ειισιι Πσιισι·εισιισιι άσι· Ιει'σσιιοε εσιεσ Αειιι Ισ εισιιι·. 1.σιάσι·

ειεά άισ Κισ.ειιιισιιει.ςσεσιιισιιισιι ιιιιςσειι.ε ννισάσι·εσε·σεσε ειιά

άισ Ησιιιιεεεάειισι· εε ειιιε (Με ιιιισι· 10 .Πισω ε), άεεε άσι· νσι·ιζ

άισ Αειιι1ισ εσε·ιεε εισιιτ ιισειιιι.σιιιστ ω, σε Μσιιιι άσε 1σιεσ

Ζνιισιι'σ1 ιισεισ1ισε, οι: σε εισιι εισιιτ εει «Ηγετσι·ισ» εσ1ιεεάσιι

ιισι.?ι Α ρι·ιοι·ι Μ. άσι· ιισιισεάσ Βιιι11εεε εσιιι.σι· Κι·ειιιιιισιι:σε

_ιε ευ.ι·εισιιι. ιιιιιιιειιι·εσιισιιι1ισιι. ιισι σεάσι·εε Κτειιιιιισιτσιι (0ιιοι·σε.,

'Γσι.ειιισ) εισιισι· ιισσιιςσινισεσε, ισ. σωσει. Ρεγσιιοεσιι εο1ισιι άει·σιι

Βι·γειρσι ε·σιισιιι νωτάσε εσιε. (Βι·γειρσ1ιεσιισε ιε Διιισιιιιε!).

Νε. 37 ιιιιά 88. θσειιιι·ι·γ - Πσ1ιει· σιιισιι άει·σιι

8σιισιιιορστει.ιεε εσιισι1ισεΡιιιι νοιι ει·σειιιετι·

εσιισι· ορσι·ε.τινσι· Ρεγσ1ιοεσ.

Ιιι άσι· ειιιε ιι1σσε Ζει: Με ειιιε σιτε νσι·ειισιιι άισ ιιγροσιισιι

άι·ιεσιισιι νε.ιιειάσσιι νωεσιιιω- σε σει·ιιςιι·σιι,

σιιισ 0ρσιε.τιοιι ιεεσσιιιιισ ιιεά άσε νσι·ιιιετιισισε «ει·ιιεσε

Ρτοεσιι» άστε εεε άσι· Νιι.ι·ιιεεσ σι·ινεσιιι.σιι Ρετ.. νει· Αειισιι

ειιιιισ. 1.σιάσι ειιεε εει εάσ1ιεισε Τασο σιεσ ει·οι1ισ 8σιιιειιεσ»

ιιπ Βιιιισιισ άσε Κιιιιιιισιι ιιιιά άετ Μιεεσι·ΐοις ννει· σοιιιιιισι..

1)ισ Βι·1ιιιι.ι·ιιιις άσε ειιιιιισσεάσιι Βι·ι”τιις'ε ιει θ.'εσιισε Ρε1ισ ιει

εεε εισιιι. ειναι ιιι άετ νσι·νοιιιιοιειιιιιιιεε άετ σιιιι·ει·ειεσιισε

'Ι'σσιιιιιιι σε ειισιισε. εοεάσι·ε ιε άσι· (εσιιι· ινειιι·εσιισιειισιισε)

'Ι'ιιεεεεσιισ, άε.εε σε εισιι "σει επι σιεσ εσιιννσισ Νειιι·οεσ, εισιιι

σε" εει σιεσ Ρεγ‹ιιιοεσ εσιιε.εάσιι. Με; άισ Νσει·σεσ ιιι: Μπιτ

άει·‹:ὶιι άισ ειιεάι·ιισιιιισιι ιιστοει.σ ειει·1ισ Βεςεσει.ιοιι ιιιιστειεεάσε

πω· σιι.

Ντ. 42. Ηιιιιιιιει·εσι·- Ησι1εεε άσεΡε.εεεειιιιι

άσει Ρε.ειισ1ιιι. .

Η. Με 5 ειιιισ ιιιιι. Βι·ι'οις ιισ1ιεεάσ1ι (Ρειιιιεε σσεσιιιστοεεε

ιιεά ιι·εσιιοεισιοεεε); σι·ει σεεισι·ιειι·ι, άεειι άοάοϊοι·ιιι σιε”

ει.ιιιιιιι: ιιιιά ειι·σειιιιειι·ι. Πεε ΒσειιΙιει. εει· Αει'ιισιιιιιια εσ

εισιισεάσι· Τι·ιιιιιιιι);σιι ειιά Ησι1ιιει; σι.ινει;σι· θσεσιιννιιι·σ. 1)ιιε

8σιιιιιι8ι°σ νσι·(ιιιιισε ιεσ ιιιι θι·ισιιιιιι εσειισεισεσε.

'Ι'ιισ .ιεει·εσι ει* ιιισ Αιεσι·ισεε 1ιΙσάισιιι Αεεοσι·

ιιτιοε1901;

8σρισιιιιισι· Τ. Α εάι·σνν .1.1άσ.Οοειι.- Βσιιισ.ι·ιιε σε

εριεε.Ι ειιι·ιισι·γ ειιιε ιιιιιετι·ει.ινσ Οειεσε.

8σιιιεεεισιςσι·ιιεε·σε άσε ναι.. 1) Ι)ισ 11ε.ιειεσιιιοιιιισ ιει. σιεσ

ι·σιειιν ειισσιιιιιιιισιισ Ορσιειιοιι. 2) 11ιιιι εει! ιι·ιιιιισιιι€ ορε

ι·ιι·σε σιισ άσ σεσι·ειινσ νσι·ιιεάσι·ιιεςσε ιει Βιισιισειιιετιιι σιε

εσι.ι·σισε Με (Ε'ισσι.ιιι·σιι άσε ννιι-εσιεεεισιι 8) Βσι '1'ειιιοι·σιι

εειΙ ιισιιισ Ζσιι ειιι. ιιιιιιιεστιεσιισι· Βσιιε.εάιειισι νσι·ιοι·σε νι·σι·άσε.

4) Πισ Ορσι·ειιοιι εσιιιει πιεσε ιιιισιι ΜϋΒιισιιιισιτ. εσιιιισιι ε.εεεσ

Με” ινσι·άσε, εισ1ιι. νισι Ζσιι. ιιιιι. θσίεεε1ιεετει·σε Με. νσιιοισε

ενσι·άσε.

Μει11..1ειιισε Η. 1)εεε - Τιισ άιιη;ιιοειε ιι.ιιά

ι.τσε.ιιιισει οι ιειει·ισε οι' τ.ιισ 1ισσιά.

πω. .εκει σιιισ ειιισ 8σιιιιάσι·ειιε άσε 1εάισσι.ιοιισε εεά εσι

ιισι· 11σιιιοάσ, σι· 1ισεειει Με 1ιιειι·ιιεισιιι: πει· 8σιιιιάσ1σι·ιιιι'εειι€

Ηειιιιιιισι' ιιεά 11σιεεσι, ει εισιι ειισι· άετ Μιιι.εε·σι άισεσι· Αι·ι άσε

Ορσι·ιι·σεε (εσιιι· ιισιι.ισσ Βι·σιιιιιισι·ιιες εε άσε Ορσι·ιι·ισε,

ξι·οεεσ ριιγειεσιισ Αεει.ισιιρ;εε;; Πιτ άσιι θρστεισιιι·) εσιιι· νοιι!

σινιιεει..

Λεει! 20. Ι.οάοι· -ε ε τιιάγ ιε τιισ ιισιιιε.το1σ

Ν σ ει· σ. ε ι ιι σ ε ιιι. Βσι Αεε·σιιάεες εοι·ιζιι11ι.ιςσι· ετσι·

ειισιιεεεειεσιιιοάσε ιιιεεσιι εισιι Με ι'ειει ειιισε Νσει·εει.ιισιιιιισι·ε

Βιετνσι·ιιεάσι·εεεσε ιισ.σιιυνσιεσε. Ζε άσε εοι1ιννσεάισσιι Ησ

τ.ιιοάσε ι·σσιιεσι άσι· νσι·Γ. ι“οιι;σεάσ: 1) Βσει.ιειιιιεε; άσε ερσσ.

θσειισιιιε, 2)άσι· σιισιιιιεσιισε Ζεεειιιιιισιιεσι.2ιιιι8· θ) άσε νειιιιιιι

ιιιεεσε άσε ιοτιισε σε άσε ινσιεεσιι Βιει.ιώι·ρσι·σιισε, 4)1άσε σάσι·

σοι·ρεεσειιιισιι ΒΙσιιισει.σ ιιιι 1ιεσιιισ.ι.οιιι·ιτ, 5) Ησ.σειοε ειιιε

€σιιιι1ι., θ) άισ ιιιοσιισειιεσιισ Ασιιι·ιι.ει ι. σ. άισ Γειιιιςιισιτ

ιιτιιετοιϊσ ειισειισιιιιισε εεά σε θσεσιιννιεάι8·ιισιτ ιιιιι. άσι· άσε

σεσιιισιιι, ιιεεεει·άσιιι εοσιι- ειιάσι·σ Μσι1ιοάσιι. Ι)σεε άσι·σι.ι·ιις·σ

ιιτσι·εεσιιιιιισσε νισ1 ιιιισι·σεειι.εισ ιάηι;σειιιεεσ ιιιιιισιι ιιιιιιεισιι,

εσωσιισιι Μι'. εισιιτ, άοσιι εισιιι: άισ ε.ει'8·σινε.εάτσ ιιιιιισ ινοιιι

εσιιινστιισιι ιπι νσι·1ιε.ιτειεε σε άσε σι·πισιισιι Β.σεειισιι.σε, ειισιι

ειιιά άισ ε·σεσ.εεισιι ιιισι.ιιοάσιι ιιισιιε εσεις, ιιισιιε εοσιι επεσ

ιιιισσεά ειιγειο1οαιεσιι στει·οιιι, Μιιιιισε άιιιισι· εσιιυνσι·1ισιι ει»

ρε.τ.ιιοιοςιεσιισ Ζιιειιιιιάσ ιε Αιιννσεάιιεσ ιισιιι·ιισιιι ννσι·άσιι.

δεσει· Βιισιισιιιεει·ιεεεεεετιισεισ άει·σιι Ειιιιι“ιιει·ιιεε

νοιι Ποσειιι ιε άσε ινιισσιωεσι Μάσι εισιι σιιισ ετ.ιιι.ιειιεσιι

γο(

ιιιάσει εισιιι '

Μ!

ικι·ιι.ιεσιισ Αι·εσιτ νοιι 11ιιι·ειι γ ιε άειιι 1ΐσιιι·ειιι·1ισι'ι. άσε

.Τοει·ε. οι Διιισι·ισσιε. Μιά. Αεεοσιε.ι.. Νεσιι σιεσει ιιετισιι Μ·

ετοι·ιεσιισιι Πσιισι·ιιιισιι εσεει·ισιιι. νει. 1) άσε ειιγειοιοι;ιεσιισε

Βάσει, άετ άει·σιι 11(ιι·ικειις Με σε ιιιει.σι·σε Ψει·ισΙε ιιεά

θε.ιιε;ιισεισ1ισε(Βειεει-? σα.) σε 8ι.εεάσ ιιοιειιιι, εισιι ιε

Αειι.ιιισε ισ (ιιισ1ιτ Αιιιιει1ισεισ) νσι·εσιιισάσεσε θι·εάσε ειιά

νστεσιιισάσεσι· Αεεάσιιιιιιεε· ιι.εεεσιι., άισ Βσιισιισ ειεά ιιιιιεσιιιιιιιι

ε;σευσιάσι·ι.,ιιισιει ιιστειισσεσιπ; 1ιιιιιιισιειεε εεά Οοοι·άιεει.ισε

ειιιά ιισσιετι·ιισιιιιις·ι., άισ Ρετ. εσιεσε Αισιιισ. Ρσι·ιετ.ιι1τιικ ειιά

Πιιεσετισστιιιιις ειεά ιισσιει1εεει, σι·ει.σι·σ άιιι·σιι εριεεεωιιιιιι

ειιιε;; Με εεε·ιΙιιιιιι·ιισιι σ.ιιιιι·σισιιά, 1σι.εισι·σ άει·σιι Πσιιεεοι·

ιιι1ιιειιε; σ.εεσιιιι1τσιι, εισ.εσιιιιισ1 ιιοιιιιιιτ σε άιιι·σιι θειιιεσιισι·

11ι.ιιειειιικ ιιιισιι εε εεε·ιιιιιιιι·1ισιισιιι Ηειιισ.ιισεεε. θ) Οσιιι·ειισιιι

ινσι·άσε 1-2 μα. ετ.σι·ιισ Εάειιιιι;σε; Με 1άσ.ιιιιιιιιιι Μ. νοιι

'Γιιιιισι· 0,04 οιιιισ ιι1ιΙσ ?εισαι ιιι_ιισιι·ι. ιινοι·άσιι. Με 1ισεισ Ιε

_ισσιιοεεεισ1ισ Μ. άσι· Βιι.ιιιιι ενιιιεσιισε 4. ειιά 5. νσι·ι. 1ειιιιιιι1ιε

πε εσειισιι, στι" ΙΜ σει. εσιι1ισιι νοιι άσι· ιιιιωιιιεισ. Πω·

Ρετ.. εοι1 εισι·ιε νοι·ιιιιιισι·ι.ισιισιι€τ επεσε. 1)ισ ιιιιι.ιιισσ ?Πιε

ειςιισιτειιισει;σ Μιά Ιεεεεειιι στννε ιιιι 1ισει'σ 1 Μιιιειισ ιειισιι·ι.

3) Με άιιι·σιι άισ Ιε_'σσιιοε ιισι·νει·ιςσι·εϊσεσιι 8γιιιρι.ειιισ ειεά

ειισι·ει σιε Ηιισσεσίιι 1 ιιιισι· άσε εεεισε Κ6ι·ρσι; ειιι·ιεσ1ισε 3

εεά 15 Μιιιιιτσιι ρεεε ιεισσιιοιισιε Με Νεεεσε. ιιιιτεεισι· ειιιε

ρ;σε εει'. ιςΙσισιιισιι.ιε Β1ιιεεσ, Ρε1ειισεσιιισεειςειισηε8σιιινσιεε

εεειιιεσιι. Πισεσ Νσιισεει·εσιισιεεεεσιι άε.ιιστε ιιισιετ εει· εισ

εισισ Μιιιιιισε; σιειςσιειιι ιιπ Οο11ιιεε νοι·,εισιιοειιιισε. ννοιισι άισ

Αιιιειιιιις σε( 00-80 ιε άσι·11ιεεισ ετισ8·. 4) Πιο Απει

ε·σεισ ιι·ιι.ι ιιισιει: ιιεσ1ι 3-10 Πιεετσιι, ειιτεεισι σι·ει "Με

20-80, εει; εισ ιισιιιιιιιτ εισιει: σε άσε ΓΙιεεσε. εσιεσε ιισιιά

Πιι·ειιι; εει άσε Βιιειεί, εοσιι εσιισιισι· εισιι.>;ι; εισ νοιι άσι· Ιε

ισστιοεεεισι1σ ιιιειιιιι ειιιε 'Ι'ιιοι·ια, Ηιι.ιε ιιεά Κερί. 1)ισ Λεει

σ;σεισ Εεεε ισω.ι εσιε, άοσιι ιει άισ 8σιιιιισι·ισιιιριιεάειιξ εισιισιι

Με εει· ιισι·ε.1ιε·σεσι.ει οάσι· (εσιισιι) σι·ιισιισε. Με εεισσεισ

σιειισσι‹ι εεε ειιι` άισ Βε.ιισιι- ιιεά Βσσιιισιισιεςσεισιάσ, εορ;σ.ι·

11ειιιιιιιιεειρειειιοιισε ειεά εσιιιιισι·ειοε εεεε·σιιιιιτι ινοτάσιι. 5)

Νεσιι άσι Ορσι·ιιιιιοε Μιά Με; ιιιιστ Κοει'ινσιι. εσιισεσι· ιιιισι·

Πσιισιιισιτ. εσιιισει.; άισ Αισ.εισ ι‹ειιε 5-8 Τε” εεάειισι·ιι.

εεε ιισεοιιάστε ετϋι·σεά ει, ννσειι άισεσιιισ εισιι ιιιισιι σε( άισ

σιισι·σε Βιιι·σιιιιιιιισε σι·ει.ι·σσια. - νοιι 581 1ι'ιιιισε, άισ νσι·ι'.

εσεεειιιισιτ, ινιιι·άσ ιιι 590 σιε ιισιι·ισάισ;σεάσι· ΙΒι·ι'οιι.=ς σι·ι·σισ1ιτ,

ιε 14 »νετ άσι·εσιιισ ειινοιιει.8εάισ εεά ιιι 21 ισιιιισ σι ἔσω.

1)ισ Βιιεεσ1·Γοιεσ νιιιΙι Η. Δε( Ρσιιισι· ιιι άσι· Ποειι·ειι,ς ιιεά

'Γσσιιιιιιι ωιεσιιτειιωε. Βι.σ.ιτ άσε Οοσιιιιι ειιιά Βιισσ.ιε Β, Αειι·

ργι·ιιι, Νιι·νειιιιι εισιιι·ιι.εσιιι ινοιάσε, άοσιι ειεά άισεσ 1ιιιισ1

ιιισ1ιιιιι σιιιρισιιισε. Τοάσεισ.1ισ ειεά ιε Μ. θισ.ι.ιετιιι εισιιτ

νσιπσισιιιισι, άισ ννσειΕσιι ιε άετ 11ιτσιειει· εσεεεεισει εσιισιεσε

ιιιει εισιιι εει' Οοσειεινιι·ιεεεε· σε ιισι·ειισιι. Θε" ιιιι (ισΒ·σε

ειιισ σε άισεσει Βιιεειιιι;σε Βσι·ισιιτ ιι.εεεστισ εισιι άσι· 1Βι·ιιεάσι·

άσι· Βιισιισειιιει·ιιεε.ειιειιισεισ Βισι· (θισιιεινε1ά) σε( άσιιι ΧΧΧ.

43ιιιι·ει·εσεσοιιςι·σεε ιε Βσι·1ιε (Αρι·ιι 1901) ιιιισι· εσιεσΟ σι·ιιιισε.

Με νοιι ιιιιιι Β·σεειειιισιι.σε Β'ιιιισ σι·ι·σισιισε άισ ετει.ιιισ σ Ζιιιιι1

νοιι 1200. Τεστ.: άσι· εισιισι· σι·ι·σισιιιιει·σε Αιισιεσεισ άισ εισιι

Με οιισιι σε άσε '1'ιιοι·ειε σι·ετι·σσιισε ιιιιιιε, ιετ 13ισι· :τι άειιι

8σιιιιιεε εισιιοιιιιιισε, άειεε ννσεσιι άσε ιιι1ειιει νοι·ικοιειιισεάσε

ιιιιισε 1ι'οιρεσιι (εοσιε.ι·ιιεεννσιιισιιιεΐισ '1'οάσειιιιισι) εσιιισ ιιιειισι·ιι.ισ

ιισιιισάσ σε σε Ρι·ειιιε ιιειιι·σεσιιιιιιι· εσι, άοσιι ιει: σε εισιιι:

ειιεςσεσιιισεεσιι, άεεε άετσιι Μοάιιισιιιιοεσιι. σε άσεσιι σι·εοσιισε

ειιισιτσ, εισιι θσιειιι·ιοειΒιιισιι σι·ιισισε ιεεεσ. ν

ο ε ε.

Βιισιισι·ειι:σιεσιι εεε Βσσει·σσιιιιιιεσιι.

Μιιτιισιιιιεεσε εεε άσι· Αε.εσιιιιιιειιι άσε 0ει·οιιιιιεσιισιι

ιιισάισο-σιιιιετ8ιεσιισε Ιεειιιιιτε σε 8τεσιιιιο1τε; ιισι·ιιιιε

εσε. Με στα. Μ. .1. Ψιάεισιις. Ριεσιισι. .Ισεσ..

Ποπ 1901.

Πιο «Πιιι.ιισι1ειιςσε», άσι·σε άι·ιιτσε Ησι”τ ιισι·σιιε νοι·1ισ);ι

(άσε ειστε σι·εσιιισε 1898, άσε σε·σιτσ 1899), εσισε ιιισι·ιιιιι άσιι

1·'ιισιιςσεοεεσιι σει ι'οιιισιι. Βισ σειιιιιιτσε εσιιι· 1ισσσιιισιιεινσι·ιιισ

οριιιιιειειο1ος. Αι· σιτσιι άσε Ησι·ειιεεσιισι·ε ιιεά σιιιιιι·σι· εσιεσι·

8σιιιι1σι·; εισ.ιισιισ νοιι ιιιεσιι ειιιά ιισι·σιτε ιε ειισιιάιεενιεσιισε

Ζσιιεσιιι·ιι'ισε («Ηγειισιιι» ε. ε.) σι·εσιιισιισιι εεά ινσι·άσε ιιισι· ιιι

Πειισι·εστειιει; Με άσειεσιισε 1.σεσι·-νσι·σιεσιι σεειιιι Με εσ

ιιιιισιιι. 1)σε νοι·ιισςσεάσ Ησιτ σειιιιιιι Βσιιι·16.8σ νοιι ειιιε .

Η σ11σιισι·8, Κσγ εεά άειιι Ησι·εεεεισιισι· εσ11ιει. άσι· ιιι

σιιισιε άσι·εσ1ιισε ε·ισάσι·ιιιιι σιε θσΜστ ιισιιιι.ι. άσε ει· εσιιοε

ι'ι·ιιιισι· εεεεισιιισ; εεά ιε ιιισεεεσ1ισεάσι· νι(σιεσ ιισει·ιισιτσι. Με:

Βιε1ιεεε άσε ι.ιι·ιιισε εει” άσε Αιιιςσ (Με: ειισσισιι Με άισ 11ιιιεσ).

1)εάει·σιι, άιιεε ει· εοιιετ. εσεις ειιςιιιιε1ισ1ισ εσιιινσάιεσιισ Αι·

ιισιισε .Με άσιιι άσιιτεσιισιι $ρι·ιισ1ιρ;σιιισι ειιω·ιιιιιωιι, σι·ινιι·ιιι

άσι· Ησι·ιιιιει.εσιισι· εισιι μινι" σιε ειισιιισεεσεευνσιιιισε νσι·

άισιιει. εονιιοιιι ειιι εσιιισ νεισι·ιιιιιάιεσιισ, Με ειισιι εει άισ άσω

εσιισ οριιιιιειειοΙοε·. 1ιιισι·ετιιι·. ινε ννιιεεσιισιι άειισι· εσιεσε

«Μιτιιισιιεεεσε» σιιισ ινσιτσι·σ Β`οιιςσ. Β



θ»!

τω. Ρ ι εεε Μι·ε.όε1ι (νι1ιειι).

1ιι·ε.ιι1ι1ιειιειι.

11ειιεειιε1ι εει· Ι1ε.ιιι

Αει1ιει1ιιιιΒ 1--11Ι. νει·ιε8 νοιι Α1ιι·εε

Ηδιεθΐ- ννιειι 1901. Ρι·ειε με .Κ ει1ιει1ιιιιι; 5 Μει·ιι.

Νιι.ειιεειιι·ιιι εεε 1ειειειι .1ε.1ιι·ειι, ρει·ιι11ε1 ππι. εειιι επ·εεεειι

Αιιιεε1ιινιιιιἔ, ννε1ε1ιειι ειε εεειι.ιιιιιιιε ιιιεειειιιιεε1ιε ννιεεειι

εε1ιείτ ει·1ε1ιε, εποε ειε Πει·ιιιιιτε1ε8·ιε επ ειιιει· ι;ι·εεεειι Ηε1ιε

ε1ειι8·ι: ιει,1ιιιι. ειο1ι εεε Βεειιι·ιπιεε ι”ειι11ιιιι· ι;ειιιεε1ιι. ιιε.ε1ι ειιιεπι

ει·1ιε, ννε1ε1ιεε εεε ειι·εεεε ινιεεειιεε1ιει'ι1ιε1ιε 1ιεειει·ιε.1 εει· 1εω

τειι εε1ιι·2ε1ιιιι.ε εε.ε1ι1ιε1ι ειειιιεπε, ιιιιε ειπε ιιπι1°ε.εεειιεε Πειι·εεε1·

Με;; εεε ιιιεεει·ιιειι Βτε.πεεε ειεεει· ΒΕεεινι1ειεειρ1ιπ 1ιι·ιιιχειι

ννιιι·εε. Πει· 11νιιιιεε1ι ειεεε ι'ιι1ι11ιει·ε ιιε1ιε ε.ιιεειιιιι11ειι. εε

ννεἔ Ρωι. Μι· εε ε1ι ιιιιτει· εειιιιιιε νιε1ει· πιιιιι1ιπΓεει· Γεε1ι

ε·ειιεεεειι επι 1:Ιειιε1ιιιο1ι εει· Ηειιι.1ιι·ειιιι1ιειιεπ 1ιει·επεει.Β·ε1ιεπ,

εει·ειι ει·ει ειπε Αει1ιει1ιιιιε;ειι 1ιει·ειιε εει· Βεερι·εε1ιιιιικ νει·

Πει;ειι. Πιιε ε;ειι:ε Ψει·1ι εοι! ιιιιε·ειιι1ιι· 15 Αειιιει1ιιιι8·επ ιιιπ

πιεεειι.

Πεεε πει εε ιιιει· πιιι ειιιειιι ει·ει1ι1ειεειι;ειι ννει·1ιε Ζε ειπε

1ιιι1ιειι, 1ιεΙειιι·ι ιιιιε 1ιει·ειτε ειιιε 111ιε1ιτιε·εΠιιιειιιπιιειετιιπε εεε

εε11ιειι πιιε 1ιειιιι ιιϋ.1ιει·ειι Βιιι1ιιιοιι ιιι εεε ειιιεειιιειι θεριιει

ει·εε1ιειι ννιι·. ννιε ιιισει·ειειιι1ιε1ι, ννιε ειιι€ειιεπε ε11ε Ε'ι·ερειι

ειπεν Βεερι·εε1ιιιιιε; ιιιιτει·εεεειι ινει·εειι ιιιιε Με ννει·ι1ινε11

ειεεεε Ηειιε1ιπε1ι ειιι·ε1ι εειεε ιιι ιιιες1ιειιεε ει·εεεει· νε1Ιετε.ιι

ει;;1ιειι. εεε ε1ιι2ε1ιιειι θεριιε1π ιιε1ςειεειε Ιειτ.ει·ετιιι·ιι1ιει·ειειιι

ει» εειι Γεε1ιιιιειιιι ννει·εειι ννιι·ε. Ζε1ι1ι·ειειιε Αε1ιι1ειιιιςειι νεπ

μπε νει·ιιια1ιε1ιει· Αιιει1ι1ιι·ιιιιρ_·, ννε1ε1ιε ειε ειιιιιειιιιεε1ιειι πιιε

1ιιιιιιεε1ιειι Πειιι1ιε11:ειι εεε ε1ιεςε1ιειιιεε1τειι Βιειι*εε 1ιι1εΙιε1ι ννιε

εει·ιιιΕεεειι 1ιεει:ι·ε1π ειπε, ιιιιεειι ειε1ι ιιπ 'Γει:ιε εειειι·ειιι νει·

ιιιιε εει· ει·ιιτειι ΑΜ1ιειιιιιις ειπε ε.ιιεεει·εειιι "νει ι·εειιτ. @τε

Γει·1ιειιτείε1ιι 1ιειαειιιε·τ. '

Ιιι εεε 1ιιε1ιει· 1ιεεειιι·ιε1ιειιεπ Α1ιι1ιει1ιιιιΒ·ειι ιιιιεειι ειε1ι Γει

εεπεε θεριιε1: Βιι1ι1: Ηιετε1ιιι.ειε εει· πει·ιιιπ1ειι Μπιτ εεε

Μειιεε1ιεπ; Κι·ειεΙ: Ρ1ινειε1εειε ω· 1·Ιειιι; 8 ριες1ει·

ιιιιε Ο ι· ε ε 2: Α11Β·ειπειιιε Δειιε1εε·ιε ω» Ηειιι:ιιι·πιι1ι1ιειτειι;

Πιεεε11ιειι: Α11ιεεπιειιιε 'Ι'1ιετεριε ω· 1·Ιειιι1ιι·ειιΜιειιειι; ε: ιι ι·

ιιι ει ιι π: Ηγμει·ε.ιιιιε, Αιιιιιιιιε εει· 1·1ειιιι, Πει·ιιιιιιιιιεειι ; 'Γεω ιι

Κι·ειιι1ε1ιειτειι εει· Βε1ιννειεεει·ιιεειι εεε 1Ξ11ιι·ιιιεπιι: Ρεπο

Πειιεειιειιιε1ιειι ω· 'Ι'ε18ει·ιιεειι, Βι·1ιι·επιιιιιιεειι εειεε11ιειι εεε

ι1ιι·ει· Ππιιτε1ιιιιι€. .Δ -

11νειιιι 1ιιει· :επι Βε1ι1ιιεεε ιιιιιειι€ειιιει. ννιι·ε, ω" ε.ιιεεει· εεε

εειιε.ιιιιιειι Αιιτει·ειι επ εει· Ρει·ιεει.ειιιιε· ειεεεε ννει·πεε ιιεειιι

ιιιιιει· Αιιεειεπ Πιιιιει, ννιιιιννει·τει. Ρε1τιιιιι'. εε.

ς]Βε εοιιιι' 1ιιι·ιιεε1ι ιιπε επεει·ε ιιιιιιιι·1›ειιειι ννει·εειι, εε

εεωι _ιιι εε11ιετι·εεειιε ειεεεε Ηειιε1ιιιε1ι 1ιειιιει·1ει ννειτ.ει·ειι

Πιιιρι'ε1ι1ιιιιι.ς Με εε1ιεπ ννιι· πετ. εεπι ι.ςτεεεεειι Ιπτει·εεεε εεπι

Βι·εε1ιειιιειι εει· ιιεε1ιειεπ Πιει'ει·ιιπεειι ειιηε·εε·επ. Η ιζ

εε ει·.

Α. Ο1ιε.ιιτειιιεεεε ει ιν. Ψ. Ρεειννεεει.ε1η. Ρε

τιιο1ε.ειε εειιει·εΙε ει ειιρει·ιιιιεπτε1ε. Με Ρτεεεεειιε

ιε;εεει·ειιιιι 1. Ηιει.οιι·ε πε.τιιτει1ε εε 1ε. ιιιε1εειε. -

Ηει·ιειτε -Αιιερ1ιιεε.-- Πεεειιει·εεεειιεεε. -Οειιει·ιτιειιε.

-- θειιενεπεε. Ρει·ιε. Ο. Νειιε. 1901."

Με 1ιει·νει·ι·ερειιεε Ρει1ιειεε_·ειι νει·εε1ιιεεειιει· Νιιτιοιι 1ιε.1ιειι

ειε1ι νει·1ιιιιιεειι ειπ Ηεπειιιιε1ιεει·εΙιεειιιειιιεπ ιιιιε ειιρειιπιειι

τε11ειι 1·)ει1ιο1ε;.ιιε 1ιει·ε.ιιεειι€ε1ιειι ιιιιε ιιιι·ε _ιεννειιικειι ερεειεΙ1ειι

Κειιιιι.ιιιεεε ω- νει.ει·1ιιιιειεε1ιειι Βιιει·ε.τιιι· Ζε ειιιειιι ε;ειιιειιι

εειιιειι Βε.ιι ειιεειιιιιιιειι επ παμπ. · θε ιει εει· εποε" εει·

ειπε 'Γ1ιει1 ειι.ιειιει·ι.ιεειι Βιε1ιι.ιιιιΒ εει· ι·ιιεειεε1ιειι Ρει·εειιιιιιΒ·

ω» ειιε;ιιιε11ειι Αιιεε=1ιειιιιιιε·ειι ιιι ιιιε.ιιε1ιειι Οεριιε1ιι :ιι 1ιε

ιιιει·1ιειι, Αιιεε1ιιιιιιιιιε;ειι ινε1ε1ιε εει· ννεετειιι·ερε.ιεειιεπ 1ιιτειιιιιιι·

ι1ιει1ννειεε ι'ι·επιε ι.εεεΙιε1ιειι ειπε.

Αιιε1ι εειιει. ιιιιεειι ννιι· ιε.1ι1ι·ειειιε Πειιιι1ιει·εειιιιιι8·ειι πεπει

ιιιειιι:ειι·ερε;ειι, εωιειιειειιιιει ιιιιε ειιιιι 'Ι'1ιει11ιιιιιεε1ι 1ιε1ιειιεειτ.

Ζε1ι1ι·ειε1ιε Α1ι1ιι1ειιιιεςειι, ε·ιεεειειιτ.1ιει1εΟτι;.ιιιιε.1ε. ι11ιιειι·ιι·ειι

εεε θεεεςιε, εεννιε Δω Αιιεειε.ιιιιιιε ειιιε ειιι·ε1ιειιε ε1εεειιι.ε

εειιιιιιιιι ννει·εειι πιιιεε.

Με 8ρειιιιιιπε· εε1ιειι ινιι· εειιι Ε1ι·εε1ιειιιειι εεε εινειτειι Βειιιεεε

ωηΕε8επ. - · · Π Ο 1! Θ.

Ο. Βειει: Με Πιιιετειιειιιιιιε ιιιιεει·ει· πιειιιι€ειειι Νε1ι

ιιιιιεε- ιιιιε θειιιιεειιιιιι.ε1. Μεειειιιιευιιε ειιιιιειιιεκ

Π” ρΓ8.01318011θ Αθ1'213θ. (Πειρειες. Πι·ιιε1ι ιιιιε νει·1ε.ε νειι

Ο. Ο. Νειιπιειιιι. Ρι·ειε 1 Με. 501

Πεε 1ι1ειιιε Βιιε1ι ε·ιεετ ιιι ε·εει·ε.ιιςτει· 14"ει·ιιι εειιι ει·εετιεε1ιειι

Λεει. ειιιε Αιι1ειιιιιιι; ειιε1ι ννειε νειι ει·ϋεεειειι θειιιι·ειι, ιιι

εειιειι Πιιεει·επε1ιιιιιεεει.ετιειιειι ιιιιε 1ιε1ιει·ειει·ιεπ ειιιει.ιι·ειι,

Βε1εεειιι1ιε1ι ειε1ι ιι1ιει· ειε θ1ιιε ω· Νειιι·ιιιιε·ε- ιιιιε θειιιιεε

ιιιιιι.ε1 επ ιιιι'ει·ιιιιι·ειι ιιιιε εε ειε ειιιι'εε1ιεεειι Ρι·ἱιι`ιιιιι;επ νει·

ιιιιιιε1ιιιιειι. ΤιιΕΙιε1ι ει·ετειι επ εεε Αι·ει: Ε'ι·εεειι ειπε ειεεειιι

θε1ιιει. 1ιει·ιιιι, εεειι ειιιε ι1ιπι ειε ε;ι·εεεειι Ηειιεεεε1ιει· ιιιειει:

ιιιε1ιτ :ιιι Ηειιε, ινε1ι1 ειιιε1ι ιιιε1ιτ ειιε·ι4.ιιε·1ιε1ι. Πε. ειιι·ι'ι.ε ειεε

Βιιε1ιε1ε1ιειι νειι Νιιιεειι εειιι. Πειεε.

Θ. Β ο ιι πι ει· 1. Πιε ρετ1ι‹›1εε;ιεε1ι-1ιιειο1ει;ιεε1ιειι Μπετ

ειιε1ιιιιι€επιετ1ιεεειι. Ζννειιε πειιεεει·ιιειιειε Αιιι1εεε.

@πως Γ. Ο. ιν. νειςε1. 19Ο1.(θ Με.)

Πε.ε ΣΗ» 1ιιιιιεει·ι; Βειτειι ιιτε.ι·1ιε Βιιε1ι, εεε εειιειι ιιιιε ει·ει.ει·

Αιιεεε·ε νιε1ιιιο1ι ειε1ι νιε1ε Ε'ι·ειιιιεε ει·ννει·Ιιειι 1ιε.1ιειι ειιι·ιιε,

2ειειιιιει εεε ειιιε1ι εε1ιι· ι·ειειι1ιε1τιεε Αιιεεεειι ιεο1ιπιεε1ιει·

 

Ηι1ι'ειπιιιε1 1ιει ειιι1ιε1ε,ε;ιεε1ι-1ιιει.ειεςιεε1ιεπ Πιιιει·ειιε1ιιιιιπειι

ιι.πειιιιε ιειε1›ι ιι.ιιο1ι ειε ιιειιεειειι 1ι1ει1ιεεειι εεινειι ειε ειε1ι

ιιενν111ιι·ι ιιιι.1ιειι.

Πιε Βιιιιιιειιιιιιε ειιιιεε1ιετ ιιε.ειι εειι ε.118επιειιιειι Πει1ιεεειι

εει· 11ιιτει·ειιε1ιιιιιε·.εειιιι ιιιιε1ι εεε ειιιεε1ιιειι ρει1ιε1εςιεε1ιειι

Βεει.ειιειιιει1ειι ιιιιε ειιε1ιε1ι ιιιιε1ι εεε θεννειιεπ εειεε. θι·Βιιιιειι

ει·μιεει. ειπε ει·εεεε Πε1ιει·ιιιε1ιτ.Ιιε1ι1ιειτ, ειιπι Νε.ε1ιεε1ι1ε8·ειι 1ιε·

εειιεει·ε εεειειιει. Αιιε1ι ειε Βε.1ιτει·1ειι ννει·εειι ειιει'ιιιιι·1ιε1ιευ
1ιε1ικιιεε1τ.. ι

Αιιιοι·ειι- ιιιιε δεε1ιι·εε·ιειει· 1ιεεε1ι1ιεεεειι εεε θεπεε.Π Ι(

ε ε.

1Ιει·ιιιιεειιιεε.

- Ρι·ει'. Πι·. Βι·ιιει ν. Βειςπι.ειι ιι ιιι Βει·1ιιι Με ιιι ιιι

ννιι·1‹11ε1ιειι θειιειπιι·ιιι.1ι ιι·ιιι εειιι Ρι·1ιειιιιιι.

1εκεε11ειιι ει· ιιειιιιτ ννει·εειι. Απε ειεεειιι Αιι1ιι.εε Με

ειε Βει·ιιιιει· ιι·ιεειειιιιεε1ιε θεεε11εειιε.ιε, εει·ειι ειε11νει·ιι·ειειιεει·

νει·ειεπειιεει (ιιεεειι Ρι·ει'. 12. νιι·ε1ιοιιι) Ρι·ει. ν. 130 η;

ιιιιι.ιιιι εειτ ειιιει· Βειιιε νοιι .Ιιι.1ιι·ειι πι, 1ιεει·1ι1εεεειι, εεπι

νει·ειειιει.νε11επ Οιιιι·ιιι·ιε·ειι ειπε νΑει·εεεε πε 11εει·ιειειιειι. ιπ

ννε1ε1ιει· ειε Ειειιιι€ι.1ιιιιιιιε· ει» ειε ιιιιιι ιιι Τ1ιει1 Βεννει·εειιε

Αιιειε1ε1ιιιιιιις, ειε ιιιιι.ιε11ιει· ιιιιε1ι ειιιε 1Βιιι·ιιιις εει· θεεε11

εε1ιιιιεεει, ειιεεεει·1ιειιι: ννει·εειι εο11. ειπε Βνιιι ετ.1ιιε1ιιιιιε

εεειιιι,ε; Μ. Ρι·ει. ν. Βει·ιι·ιιιε.ιιιι ιι1.101ι εειιειιε ει· Βιιιεειι

τει1 εει· ειιιι·ιιι·ε·ιεε1ιεπ Κιιιιιιι ιιι Τιιει1 κεινει·εει. ινε ει· νοιι

εεπι «ιιι-ιιι ωιιιιιειι Αιιειι.ει·ιιι.ιι ιιιιι. ιιιιπιιιειιιιιιη;ειιι «'Ι'ι·ειιι

ρε1ιι», εει· ιιιι1ιε1ιειι Βιιιεειιτειιενετιιιιι. επιρΓειιεεπ ννιιι·εε, Με

ει· εεε Ηειειιε1 1:ιει.ιιιι.

- Πει· 1ιιι1ιιει·-ιεεειειιιε1ιιιερεει.ει· εεε Θε Ρειει·εειιιι;ει· ιιι

1ιτιιι·1ιεειι·1ιε, θε1ιειιιιι·ιιιιι Πι·. 5ε1ιε πε ιι ιιπ ιιιιιι 1ιεειιι. ιι ει

8·ειι ιιιιιιιιω εεε ιιιιιιιιι-Μωιειειεεεω θε

Ιειιι·ιεπ Οειιιιι.εε ει·ιιιιιιιιι. ννοιεειι, ιιιιιει· 1Βιιι1εε

ειιιιε νειιι εεΐΙειιννει·ειςεπ Αιιιτ. Ζιι εειιιειιι Νεοπ

ίε1ι:ει· Με ιιιιιιιι·-Μεειειιιειιιιερεετει· εεε

Βι. Ρειει·ε1.ιιιι·;;ει· Πιιιι.ει·εεειι·ιιε ιετ εει· 1ιιε1ιει·ιιζε

Ο1ιει·ει·ει εεε Κιιιιιεε1ιειι Μι1ιι.ει·1ιειιιι·1ιε, ινιι·ιι1. 8ιε·ιτει·ετιι Πι·.

Με.1ι ιιννειενν ει·ιιε.ιιιιι ννει·εειι.

- Απι ΣΟ. .Μπεν 1ιεε,·ιιις εει· Βιιιι1πιι·ει

Βιι.)11ι·.Ο1ιι·ιει.ιε.ιι θιι·ϋ1ιιιι1ιει·ε· εειιι 25_ιε.ιιι·ι,ε;εε

εετει·_ι ιι1ιιιιιιιιιι, εει ννειειιει· Θε1επειι1ιειι πιει :εει

ι·ειε1ιε Βεννειεε ειιι·ειιεει· Αιιει·1ιειιιιιιιιιι· ιιιιε ινιιι·ιιιει· Ζιιιιε1

Β·ιιιιε; επ '1'1ιει1 ινιιι·εειι.

- Πει· ειιεεει·ει·εειιιιιε1ιε Ρι·ειεεεει· εει· ειιιιιε1ειςιεειιειι Απε.

ιειιιιε επι εει· Πιιινει·ει1Μ 'Γειιιε1‹ Πι·. Τε. Βειιιιιιιε νν Με

επ πι οτεειιεΙιε1ιεπ Ρι·οϊεεεει· ει·ιιιιιιπτ ννοι·εειι.

- Ζιιιιι ε.ιιεεει·ει·εειιι1ιε1ιειι Ρι·ειεεεει· εε ι·

ειιιε1οςιεειιειι Απ:ιι:επιιε ε.ιι εει· Ο1ιπι·1ιεινει·

ιιι νει·ειιιιι ιιπ εει· Ρι·ινειεεεειιι. εει· Πεε1ιε.ιιει· Πιιινει·

ειι.ιι.ι: Πι·. Με1ιιιιιενν-Βε.εινεεειι1ιενν. ννε1ε1ιει νει·

Κιιι·ιιειιι σε δει; ε ι· ε ιι ι - Ρι·.1ιιιιιε ει·1ιιε1τ, ει·ιιειιιιτ ινει·ιιειι.

- Πει· Ρι·ινιιιεεεειιι. εει· Ο1ιιιι·1ιεινει· Πιιινει·ειιιι.ι. Πι·. Κ ιι ε. -

ιιειονν Μ. ειιιιι ε.ιιεεει·ει·εειιε1ιε1ιειι Ρι·ει”εεεοι·

εει· ειιιι·ιιι·ε;ιεε1ιειι Β'εειι1τ.Μειι11πι1: ιιι Ψευ

εειιειιι ειιιιε.ιιιιι ννει·εειι.

- Πει· _ιιιιιε_·ει·ε θι·ειιιε.ι.ει· εεε 'Ι'ιε1ε'εε1ιεπ ΗιΙιτει·1ιεεριιιι1ε

Πι·. 81ιεεε.1ειν Μ; :ππι Αι·κι επι Ηει'ε εεε θι·εεειιιι·ετεπ

Α1εεειιεει· Μιε1ιει1εννιιεε1ι ει·ιιιιιιιιι. ινει·εειι, ποιοι·

Βιιι1εεειιπε νεπι εεε·ειιννιι.ι·ιι€επ Αιιιι Με Β818.8811118 ιιπ ΕΠΗ

τει·-Μεειειπε1-Βεεεει·ι.

- Πει· 1ιε1ιειιιιιε Ρενε1ιιε.ιει· Με. ν. Κ Μια-1εω ιι;

εςιε1ιτιιι ιιε.ε1ιετει· Ζειτ εειεε Πε1ιι·ε1ιιι.ιιι.ι·1ιει τ.

επ εει· Ψιεπει· Πιι ινει·ει ι.ιιι επι. ιιι Ε'ε1ε·ε εεεεειι

πω, ννιε ννιι· εει· «Μις. ιιιεε. Ο.-Ζι.8.» ειιι.ιιειιιιιειι, επι Νεοπ

εε1 ιιι εει· 1ιειιιιιιε· εει· ε13.ιιιιιιι1ιε1ιειι εετει·ι·ειειιιεε1ιειι Πιιινει·

ειι1Με1ι1ιιιι1ιειι επι- Απ 8ι.ε11ε Ρωτ. ν. Η ι· ε. Πι. - Β ιιι ιι π' ε

ννιι·ε Πει”. ννε.ι.ειι ει· ν. .Ι ειπες; Πιι·εει.ει· εει· ει·ει.ειι

ρενε1ιιετι·ιεε1ιειι Κ1ιιιι1ι ιιι ννιειι. Απ εειεε θι:ε11ε ιιι εει· Πι

ι·εοιιειι εει· Κιιιιιιι ιιι εει· πιεεει·δειετι·ειειιιεε1ιεπ Βιιιιεεεεπειειι

επι Ρωι. Απι.ε ιι, εει· _ιει.ειι;ε Πιι·εειει· εει· Πιιινει·ειιΜε

Ιι·τειιε.ιιει.εΙτ. ιιι Οι”. Ιιιιι ειεει.ει. ινιεεει· Με. Ο ιι.ι·1

Με νει·, εει· _ιετιι ειε 1ι·τειι1ε1ιιι11ι ιιι Ιιιιιε1ιι·ιιε1ι 1ειιεε, ννΕ1ι

Με ειε ΠειτιιιιΒ· εει· Ιιιιιεει·ιιε1‹ετ Ιι·ι·ειι1ιιιιιιιι εεπι 1ιιε1ιειιε·ειι

ει·ει.ειι Δεειει.ειιιειι Κι·ε.Πιι-Βιιιιι ;'ε Πι·. ν. Βε1εει· ιιι

ννιειι ιιιιει·ιι·ειΒ·ειι ννιι·ε.

- νει·ει:ει·1ιειι: 1) Ιιι δι. Ρει.ει·ε1ιιιι·

εει· ιι·ιι1ιει·ε Ρι·ειεεεει· εει· θε1ιιιι·ιε1ιι11'ε επι

εει· θι·εεειιιι·ειιιι Η ε 1 ε ιι ε Ρ ει. νν 1 ε ιν ιι ε, ννιι·1ι1. Βεεε.τει·ει.1ι

Πι. Βιιεε1ρ1ι Βεεεειιι ιιπ εε. Ιιε1ιει1ε_ιειιι·ε. Πει· Ηιιι€·ε

εε1ιιεεειιε ετειιιιιιι.ε Με Βιμ ιιιιε πειτε εειεε ιιιεειειιιιεε1ιε

Αιιε1ιι1ειιιι€ επ εει· Πει·νιειει· Πιιινει·ειιιι.ι ει·1ιε.1τειι, ε.ιι ινε1ε1ιει·

ει· νειι 18εθ-θ4 ετιιειι·τε ιιπε 1886 ειιιο1ι ειε Πεετει·ινιιι·εε ει·

1ιιιιιςτε. Νιιε1ιεεπι ει· επι· ιι·ειιει·ειι νει·νε111ιειιιιιιιιιιιιε· εειεε

Βιιιειειι ιπ Πειρει ιιιιε Πιες ι”οι·ιε·εεει.ει. εειεε, 1ιεεε ει· εὶε1ι

1868 Με Αι·ει ιιι τ. Ρειει·εΒιιι·ι.>; πιεεει·. ινε ει· ειιιιιιι€ε Με

Οι·ειιιει.ει·, εεπιι νειι 1εω-εε Με Ρι·ειεεεει· εε εειιι ε1ιειιεε

ιιε.ιιιιιειι Ηεεειιιιιιειιιιιειιιιιι ι”ιιιιε1ι·τε. 8ειε 1882 ννιι·1ιι:ε ει·

νοιι .1ιιι·_ιενν (1)ει·

επι 15. .1ιιιιιιιιτ

ε1ιειιιιιιειιιιιειιτιιι
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πιει· ειε νιε11ιεεε1ιε1'ιιετετ ι'τειρι·ε1αιειι·ειιπει· Θε1ιπι·ι.ειιε11ει· Με

1Τι·επειιει·π. - 2) Αιιι 15. πιιπιιει· επ 1πιτειι πει· Οιιει·ετει: ειιι

Κι·ειιιιειι1ιε.πεε πεε θε1ιεε·ιιιιιιε πει· π11πειιιειπειι Ριιι·εοι·εε,

8τεε.ιει·ε.τ1ι Ι)ι·. 'Ι' ιι ε ο π ο ι· Β ε τ. τ ο ιι ει· ιιπ 60.2 Ιιεεειιε_ιε1ιι·ε.

1ιιι1ετιιεε1ιειι Ριιετοι·ει. επ Βειιε1ιε εε1ιοι·ειι, ει·1ιιε1ε ει· εειιιε

8ε1ιπ11ιι1πιιιις ιιι Βιι·ιτειιι·ιι1ιε Με ΌΘΖυΒ° 1854 πιε Πιιινει·ειεπι

1)ει·ρετ. ννε.ει· Με 1872 Μεπιειιι ετππιι·τε Με πει Οοι·ροι·ετιειι

«Οπι·οιιιιι» ειε 1ιε1ιειιιεε Μιι.ε·1ιεπ ιιιιιι;ειιιιι·ιε. Νε.ειι Α1ιεοινιι·ιιιιΒ·

εειιιει 8ι.ιιπιειι πιιε πειιι Βοετοιε·ι·ππε 1ιεε·επιι ει· εειιιε ρι·ειιιι

εε1ιε ·ι·ιιεεεεειι ειε Επιιπεειιείτειιι·ετ ιιπ θειινει·ιιειιιειιι 8εει·ει.

των. ννει· πειιιι ννι11ιτειιπ πεε ι·πεειεειι-τιιι·ιιιεε1ιειι Κι·ιε8·εε

1877έ78 01ιει·ει·π πεε 11οι·ιιετει· Βεεειι·ε11ιε πεε Βοιιιειι Κι·ειι

εεε ιιι Βιιιιιιιιιιι πιιπ 8ιετονν·ο επ πει· Πειιειι, πιιπ 1ιεεε ειειι

1879 πειιει·πιι Με ρι·ει‹ιιεειιει· Αι·ει ιιι Μιι.ειι ιιιεπει·, ννο ει· νοπ

1887 ειπειι πειι Ροετεπ ειιιεε ιιιιιιξει·ειι Οτπιιιε.τοι·ε Με νοιι 1880

πειι πεε Ο1ιει·ει·ειεε ειιι Κι·ειιιιειιιιε.ιιεε πιιε θει1ει.;ιππιε πει· ε.ιι-'

εειιιειιιειι Β'ιιτέει·ε;ε 1ιε1‹Ιειπειε. 11'ιε ειιι Αιιιι:εεειιοεεε ιιι ειιιειιι

νι·ε.ι·ιιιειι Νιιι·ιιι·ιιι' ιιι πει· «ΜΗ. Με.» ιιιιιι πε.ειιιιιιιιπι.. ννιι.ι· ω. .

Β ε ι ιε1ιει· ειπε Ρει·εϋιι1ιειιιιειι, πιε ι‹ειιιειι ε1ειειιςι1ιιε· ιεεεεπ

1ιοιιιιτε. Α11ειι εννειιι.τ εειπε ιιιει·ιιιι:ε, ιιιε.ιιιι1ιειιε Βι·εε1ιειπιιιι€.

εειιι1ειιιενει·. επ1ει· θιιει·ειαει·, εειπε ιεει.ε θεειιιπιιιιι.; ειιιιι

ιιιιιιπεειεπ Αειιιιιιιε ιι1ι. Λεει· πιο ιιιιι ιιιιιιει· 1ιε.πιιτειι, πιε

ιιιπεετεπ ιιιιι 1ιε1ιειι, πιεεειι 111ιιιιιι πιιε πεπι ι.ι·επειι Ηει·ιειι, 1ιει

πειιι 'Ι'ι·επε πει· θι·ιιιιπειια εειιιεε 11Π-εειιε πιει: '1'ι·επε εεε·ειι

ειε1ι εε15ει, 'Γι·ειιε εει;ειι ειε 8ειπετι Με Τι·επε ιπ εειιιειιι

εε1ιννει·ειι ειιιι·ει1ιεππειι Βει·ιιι'. - 8) Αιιι 20. πωπω· ιι. 8ι;. πει·

1ιει·ιι1ιιιιω Μιιιιε1ιειιει· Κιιιιι1ιει· Ρι·ει'. Πι·. Η ιι και ν. 21 ε πι ε -

εειι ιιπ Α1ιει· νοιι 72 .Τειιι·ειι. 8ειιιε πιεπιειπιεε1ιειι 8τιιπιειι

1ιει.1.ε πει· νει·ειοι·1ιειιε ιιι εειιιει· νειενετεπι θι·ειΓεννε1π, ιιι

ννιιι·ειιπι·ε ιιππ Βει·1ιιι εειιιειειιτ. Νε.ειιπειιι ει· ιιι θι·ειΓεννιιΙπ

ειε Αεειειειιτ νεπ Η ε.εεει·, Νιειιιε ει· πιιπ ΒιιιιΙε ιππ

ειιι, 1ιπ1›ιιιιιι·1ε ει· ειι·ιι 1856 Με Ρι·ινιιι εεειιι πεεε11ιετ, π·πι·πε

επιει· 1868 ειε ει·πεπι1ιειιει· Ρι·οτ'εεειιι· ιιεε1ι Βι·1ιιιιι.ι;ειι πιιπ νεπ

πο". 1874 ιιιιε1ι Πιιιιε1ιειι 5ει·ιιιειι, ννο ει· ιιε1ιειι πει· 1ιιιιιιεε1ιειι

Ρι·ει'εεειιι·-ιιοειι σε 1ιειεπιιε πεε 8·ιοεεειι ε.11ι.ςειιιειιιειι Κωπ

1ιειι1ιεπεεε ιι1ιει·ιιιιιιιιι πιιπ ειπε πιιι.ιεπ·ϋιιιιιιειι ι·ειειιιιιιιιι€ε Πιε

ι·ει·ιεειιε ·ι·ιιιιιι€ιωιι επιι'ε1ιετε. 8ειιιε Β·ι·πεεε Αι·1ιειεε1ει·ει'ι πιιπ

εε1τειιε νιε1εειιιιιιιιειε ι11πειι·ιι·ειι ειιι 1ιεετειι εειιιε ειι.1ι1ι·ε1ειιειι

Ψει·1ιε: Με πιιε Ζειι 1ιει· 8·ειιιειιιεειιεΜιειι ε;εε·ι·ιιιιπετε

<<1)επιεε1ιε Αι·ειιιν ειε 1ιιιιιιεε1ιε Πεπιειιιιιι, πιιε «Ηιιιιπ1ιπειι πει·

Ρει.ιιοιεειε Με '1'1ιει·εριε ιιιπει·ει· Κιιιιιιιιιε1τειι», πιιε πιιε

Ρε1:ι.επ ιι ω” κειιιειιιεειιιιιτ1ιειι 1ιεει·1ιειτετε «Ηε.ιιπ1ιπειι πει·

Ηνειειιε» π. ε. ιιι. 1π Ζιειιιεεειι νει·1ιει·ι πιε Μιιιιειιειιει·

Πιιινειειτετ ειπεπ 1ιοειιιιεε·ειπειι Με ε.ιιιεεειιπειι 1.ειιι·ει·.

Πεπιεε1ι1εππ ειιιειι εειιιει ειιεεεειιεπετεπ πιιπ Με ιι1ιει· πιε

θι·ειιεειι πεε Ιιειιπεε 1ιειιειιιιιειι Αετετε πιιπ ειε ιιιεπιειπιεειιε

ν1Πεεειιεειιει'ι ειιιειι Βειετι·ειο1ιεπ Με ππει·ιιιιιπ1ιε1ιειι 11ει·εειιει·.

- 1)ιε θεεε11εειιε.Μ πετ Αιιεεπε.ι·ει.ε. ιπ Βιοε

1ι επ, ννειειιε ειιι 19. .1ειιιιιιι· ιιιι·ε πειιι·εεειι.επιιε· ιιιιε·ειιε.11:επ

1ιει, ειι.ιιιιε ιιπ νει·ι1εεεειιειι .1ειιιι·ε 80·11ιιε·1ιει1ει· πιιπ 1 Βιιτειι·

ιιιιτ.1,ςιιεπ. Ζπιιι Ρι·πειπειιι.ειι πει· θεεει1εειιειτ. ειιι· πιιε

δινει· 1902 ννπιπε πει· Ρι·ινιιιποεειιτ 1)ι·. 8. Ο ειε ννιπ, επιιι

νιεερι·πειπειιτεπ Ρι·οι'. 1)ι·. Κι·_ι π1‹οιν ιιππ επιιι Οπε

ειι·ει· 11ι·.8 ιι·ιιε1ιονν ιεεννειι1ι. ·

- 1ιει· θειιειιιτειιι Με Ηειιοι·ε.ι·ρι·ει'εεεοι· πεε 1ιιιιιιεε1ιειι

1ιιετ.ιιιιι.ε πει· θι·οεει'ιιι·ειιιι Η ε 1 ε ιι ε Ρ ιι ιν 1 ο νν ιι ε.. 8ιεετε

πιειι 1)ι·. 8ειιιε.επι. ιει επιιι Οοιιειι1τειιιειι πεε

Κι·ειι1ιειιιιιιπεεε πει· θειιιειιιεε1ιεΗ 1ιει·ιιιιιει·

ειι.ιει· 8ειιννεετειιι «Μει·ιε.ε 8ειιπι.ε ιιππ πω

πιειι». ει·ιιειιιιτ πωπω, πιιιει· 11ειεεειιιιι.ι ιπ εειιιεπ 1ιιε1ιε

τιιςειι 8ιε11ιιιι€ειι. 1

- Ζπιιι ε1ε11νει·ι.ι·ει.ειιπειι ιιιιεεε ι·οι·πειιι1ιειιειι

Ρι·οιεεεει· ειιι' πειιι Ι.ειιι·ειπιιΙ πει· Ρ1ιιιι·ιιιπειε

ιι ιιπ Ριιει·ιιιιιιιοειιεειε ιιι Οπεεεε ιετ πει· Ρι·ινετ

ποοειιι πει· .1ιιι;ιεννει· Πιιινει·ειτει: 11ε.ε·. ριιει·ιιι. Βιιιιι εε με

ει·ιιιιιιιιι. νι·οι·πειι.

- [Πε θεεε1ιεε1ιειτ πει· Νεπι·ορετ1ιο1οε·ειιιιιιπ

Ρεν ε1ιιιι.ι ε ι· ιιι Η σε Με π 1ιεεειιιοεε ιπ ειιιει· πειιι Απ

πειιιιειι ιιιι·εε νει· Κιιι·7.ειιι νει·ετοι·ιιεπειι Ρι·ειειπειιτειι Με

Βιιι·ειιιιιιτειιιεπεε ΡΜ. Κ ο ε ιι ε ιν ιιι ιι ο π· ι.:εννιπιιιειειι Βιι.2ιιιιε·.

επι· νειειιιιιαιιιι€ πεε Αιιπειιιιειιε πεε νει·ετοιιιεπειι ειιι 1ιεεειι

πει·εε (ιειιιιιιπε ιιπ· πεε πειιι·ορετιιο1οειεε1ιε Μπεεπιιι επ ει·

ι·ιειιι.ειι, ιιι ννε1‹:1ιειιι. ιι.ιιεεει· πειι θε11εει.ιοιιειι Κ ο ε ιι ο νι· π ι -

11 ο νν'ε, Αιιπιτ.οι·ιειι, 1ιε1ιειετοι·ιεπ. ειπε Βιιιιιοτιιε1ι Με ειιι

1.ιεεεειιιιιιιεκ ιιιιι.ει·ε·ε1ιι·ειειιτ ννει·πεπ ιιιιιιιιειι. Ζιι πειι 8ππιιιιειι,

ννειειιε 1ιει·ειιε ι·ιιι· πιεεειι Ζννε‹:1‹ εεερειιπει: ειιιπ.ειεπει·τε ΡΜ.

Βοι;1ι ιιοειι 2000 851. 1ιει. (1·1ει·.).

- Νπειι πειιι πειιι·εε1ιει·ιειιτ πει· 1ποειιιιιιει· Ππι

νει·ειτι1.1, ννε1ε1ιε ειιι 12. .1πιιιιιιι· ιιιι·ειι 148. 8ειιτππε·ετεε

1ιεειιι€. 1ιει.ι·πε επι θεεειιιιιιικε.ιι1 πει· 8εππιι·ειιπεπ

επ πιεεειιι 'Ι'εεε 4844, νοιι πεπειι 1100 πει· ιιιεπιειιιιεε1ιεπ Γε

ειιιτει ειιεειιει·ιειι. Πεεπ 1ιειιιειι ιιοειι 171 ι`ι·ειε Ζιιιιει·ει· πιιπ

176 Ρ1ιε.ι·ιιιεεεπτειι. 1)ειι Οπι·ειιε ε1ιεο1νιι·τειι ιιπ Βει·ιε1ιεε_ιε.1ιι·ε

001 8ιππεπτειι. νει·1ιειιειι ννπιπε νοιι πει· ιιιεπ. Γε.ειι1ειι.Μ

ειε ννιιι·πε ειιιεε Κι·ειεει·εκεε -- 288 Ρει·εοιιεπ, ειπεε Ζε.ιιιι

ει·ειεε - 50. ειιιεε Ρτενιεοτε - 79. ειιιεε Αροτιιε1ιει·Βειιιι1ιεπ

-- 130, ειπεε Πειιιιειειι - 20 πιιπ πω· Πεεειιιιιιε - 81 Ρετ

εοιιειι. Βει· 11ιιτει·1ιε1τ πει· Πιιινει·ειτει: (επεειιιιιιειι

πιιε πειι 8π1ιειπιειι πιι- Βεπιειι) 1ιοειετε 1,551,752 1151.

-Με

-- Πει· Μεπιειιιε1ι·ει;1ι 1ιει ειε Β ιιι ιιι 1ιι· πεε νοιιι Ρ ε -

επειιι·-1ιιειιι.πι ιιιΡει·ιε 1ιει·εεεεε11ι.ειι Δ πιι

ετι·εριοεοεεειι-8ει·πιιιε ιιπε1ι Βιιεε1ειιπ ειε ε11ε

Ηει1ειιειε1τειι. ει·ε11ιειιε θεεε11εε1ιειτειι Με Διιο11ιε1ιειι ππι:ει·

πει· Βεπιιιε;πιιε εεε1:επτετ, πε.εε πιεεεε Ρι·ει.ρειε.ε ιιιιι· επι” νει·

οιπιιιιιιε νεπ Αει·ει.ειι Με ιιι πει· θι·ιε·ιιιεΙν·ει·ρεειιπιιε· πιιε Αιι

ε·ιι1ιε πει· Ζειτ. εειπει· 1·1ει·ε1ε11ιιιιε· νει·ε1οιειετ ννιι·π.

- 1)ιε Ζιιιι1 πει· Ρι·ινειπεεεπτειι επ πει· ιιιι1ι

ειιι·-ιπεπιει πιεειιεπ Αεεπειιιιε 1ιε1ιεί ειε1ι ιιπιιι 1. δε·

ιιιιει· 1902 ειιι' ιιιειιι: ινειιι8·ετ ειε 92 Ρει·εοπειι.

Η Πιο 8ιεπι θπεεεε. Με: επιιι Ππιει·1ιε11ιιιι·εε

8 ι ει π τ ιι ο ε ιι ι ι ιι ι ε ιι ι· ο 1002 πεειι πειιι νοι·ειιεειι1εεε 525.000

1251. ειιεεεεετετ, ννεε 81/3 ρθι. πεε (ιεεειπιιιιιιιιπεετε πει· Με

ειιειιιεειιτ. (Β. πω.

- 1ιι πει· ιει.ειειι Ζειι ειππ Με» ινιεπει· εννει 'Γ οπε ε ειιι 1 ε

επ Με11ειι ε ν0ι·8·ει6οιιιιιιειι, εε ειιιπ πει· Ρπ1ιι·ννει·1ι1ιεειιεει·

1)ε ιιι1ο νν επ πει· 11επε1ιεειιιιει·ε·ει· 8ιι·πεεε πιιπ πει· Ροι·ιιει·

θεειιι ειι ονν ιιπ Ηειιεε Ντ. 5 επ πει· Κεεεπειιιιιιι ειιι Οριει·

πιεεει·1ζι·ππΜιειι. εεννοι·πεπ Ζπι· Υει·1ιιιιιιιις ειιιει· 1νειιει·

νει·1ιι·ειτιίπε.πει·εε11ιειι Με ειε ιιειιιιιζειι 11ιιεει·εε·ειιι ει·ε·ι·ιπειι

ννοι·πειι.

- 17ιε πιε Α1ιει·1ιεε1ιει ειιιε·εεεεει.ε θειιιιιιιεειεπ ειιι· νει·

ιιιιιιιιιι;ι· πει· Ρεεε ιιιιτι1ιει11, ννιιι·πε 1ε.ιιιι ιεΙει>;ι·εριιιεε1ιει· Μει

πιιιιι;ε πεε Μιιιιιιι·ιζεπνει·ιιειιι·ε νοιι Κιιτειε ειιι ιιεε ινε ι·

πε.ειιιιςει· Βι·ιιι·ειιιιπιι€ε 1:11! ειπ 8. .1ε.ιι πει· ιιι

Βε.τιι ιιι εοιιει:ιιιιι·ι. Αιιι 0.“πειιιιει· ετει·1ι πει· Κι·ειιιιε. 8ειιι

ννοιιιι1ιεπε Μ; ιι.ιιε;εειιει·ι·ι Με πιιε Ρει·εοιιειι. ννειειιε πιιε πειιι.

Κι·ειιιιιειι ιιι Βει·ιιιιι·ιιιι ε·ειιοπιπιειι ιινει·ειι, ννει·πειι ει·πιπιειι

1ιεο1ιεε1ιτετ. Βε ιει ειιι.: ειειι «κι νει·ιιιειιιιε· ρ,·εει·οπειι ννοι·πειι.

πεεε πιιε πιιε Βε.ι.ιιιιι ε1ιε·ε1ιειιπειι 8ειιιπε νοι· πει· ειιιειω Με

1ιει ιιιιειιι Βιιιιι·ειι'ειι ιπ πειι ΗΜειι πεε πειιννε.ι·εειι 1ι1εει·εε;

11ι·ιιτιιε·ιι ιιιιιει·επειιι. ννει·πεπ. Απειι πιε πιιε -Βει.ιιιιι πιιε ω:

Ειεειιιιε1ιπ ειιι·ειεειιπεπ Ρεεεεε,·ιετε ννει·πειι ιιι Βεεπε· επιιιιι·ειι;

Θεειιππιιειιεειιετειιπ ειιιει· ει·εειιειιειι θειιιι·οιε ππι.ει·ννοι·ι“ειι.

8ειι. πειιι 8. πε.ιιιιιιι Μ. Με 1ιειιιε ποι·ε 1ιειιιε 111ιπ1ιε1ιε Βι·ιιι·ιι.ιι-

ιιιιιιες ννειι.ει· ι·ει·ιζε1ιοιιιιιιειι. Μ. _

-1)ιε θεεειιιιιιεεειι1 πει· Κι·ε.ιιιιειι ιιι ποπ εινι1·

1ιεειιι 1 ιιιει·ιι 81:.Ρει:ει·ειιιιι·ι:ε 1ιετ.ι·ιιε ειιι 12. πιειι..

π. 18809 1225 πιειιι· ε1ειιι π. νετνν.1. πει·ιιιιιει· 598 '1'νιιιιιιε -1

(18ιιιε1ιι·ι.788 8νιιιιι1ιε -159 ιιιειιι·1,806 8ε1ιει·ιεε1ι - 10 ινειι.1..

180 Πιριιτ.1ιει·ιε - (10 ννεπ.), 45 Μεεειιι - (4 ιιιε1ιι·) πιιπ 17

Ροεπειιιιι·ει.ιιιιε - 10 ιιιειιι· ε1ειιι πει· νοι·νι·.). ·

Ϊ.

Ποι·τε1ιτει:ε-Βπ11ετιιι Μ. Ρετει·ε1ιιιι·8ε.

ειιι πιε 1117εε1ιε νοιιι ε. Με ειιιιι 12. .1ειιπει· 1902.

ΖειιΙ πετ 8ιει·5ειει1ε:

1) ιιιιειι θεεειιιεειιτ Με Αιτει·:

==δεδειΕπι-.-δεδπ5-έέμό

ω10""ωΦο'εΐ5€?οΐξ55ΐ55°

______==ιπ··ε·-ε·π··ε-5·πηηι·»Εξ

· ΦαιΟΦι0 ο ο σε.

εεεειιιιιἶειιιιιεε
· ο··5···:·.εεεεεε:ε=>

8873828419 1575811418 7 18 04 15608 646848 190

21 εποε πειι 'Γοπεεπι·εεε1ιειι:

1'ν ιι. ειιιιιιτ1ι.8, 'Ι' ιιπ. πιιπ. 15. 12'ειιι·ιε ι·εεπιι·ειιε Ο, 'Ι'νιιιιπε

οιιιιε ετιιιιιιιππεπει· οι·ιιι 0.Ροε1ιειι 2.Μεεει·π 8,8ειιει·1ε.ε1ι 11.

1)ιριιιιιει·ιε 85, θι·οπιι 5, Κειιειι1ιπετειι 8. 0ι·οιιρεεε Επιι8ειι

ειιεειιιιπιιιιι;ς 41. 1Βι·νειιιε1εε 5, (ιι·ιρρε 10, Ο1ιειει·ε εειει.ιεε

0. Β.ιι1ιι· 1. Πριπειιιιεε1ιε 1ι1ειιιιιι.πιτιε 1, Αεπτει· θε1ειιιιι·1ιειι

ιιιεειειιιιιε Ο, Ρει·οι;ιτιε εριπειιιιεε Ο' Βοτειιι·ειι1ιιιειι 0. Αιικ1ιι·ιιιι Ο,

Ηνπι·ορ1ιο1ιιε 0, Ρπει·ρει·ε1ί·ιε1ιει· θ, Ρνειιιιε Με 8ερι.ιεεειιιιε Μ.

'1'π1ιει·επ1εεε πει· 1ιπιι8·ειι 89, '1'π1ιει·ειι1εεε ειιπει·ει· θι·ι;ε.ιιε 10,

Α11ιοιιο11ειιιπε πιιπ Πε1ιι·ιπιιι ει·ειιιειιε 8. 1ιε1ιειιεεειιννιι.ειιε πιιπ

Α.1.ι·οιιιιιιι. ιιιιειιτιιιιι 50, 1ι1ει·ιι.ειιιιιε εειιιιιε 42. Κι·ειιιι1ιειιεπ πει·

νει·πειιππις·εοι·ε·ειιε 55. Τοπτ.ι:ε1ιοι·ειιε 38.

 

+ Νεο1ιετε 8ιτιιιιιιε πιιε νει·ε1τιε Μ. Ρετει·ε

1ιιιι·πει· Λεπτα Βιειιετε.8 πειι 5. Ε'ε1ιι·ιιε.ι· 1902.

Τπε·εεοι·πιιπιιε: 1) Ηεε1ιει·: Πε1;ιει· πιε 11'ιιιιετιοιιειι πεε

1ιιιιπ1ιε1ιειι Μεεειιε 1ιει νει·πειιιιιι€ε-·

1ιι·ειιιι1ιειτειι. .

2) Βε.ι· ν: Α1ιεε πιιπ Νεπεε ιι1ιει· πιο

νοι·ιιιειε Β`ι·εν'εειιε Αιιετε.1τ..

+ Νιι.ο11ετε 8ιτειιιιε πεε Βεπ1:εε1ιειι ει·ετ1ιε1ιειι

17ει·ειιιε: 111οιιτεε που 11. Εεει·ιιει· 1902.



 

·ΔΝΝοιώΒιί .τε:1:1ε:ιι Μιά· ...παω η. σ... Βαο111ιατιά1ιωε ω. κ π.. πιοκιπιι 111

Μ. Ροτει·εΒιιτε. Νονε1η-Ρι·. Μ. εοινἱε Πι ει!Ιοπ 1ιι-ι1ικ1 8118111111 Αιιιιοιιοειι-(ἱοππρι‹ιὶτω ωιΒουοιππποπ.
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8ΔΝΑΤΟθΒΝ
ΙΙΙ13θ1181Υ813θ8 κΓἄΪ111ἔ11ΙΙΒ8ΙΙ111313θ1. Ποι·νοι·

ι·ε18οιισ1 130ΙΙ18θ1Ιθνν11'1ΠΙΠ8. ΑΒειο1ιιτ ι·ώΖΙοε.

Παπ Ηεττετι ΑετΖτετι Ρτο1π:η ι1τκ1 1.1τοτέτιιτ ἔτειτἰε

ι1Πό Γτειι1‹:ο νοι1 ‹1‹ετ νετττετιιτ18: Α. .]οΕΚον78ΚΥ,

ΜοεΙαιιι, ννειτνκπειτΚει, Ηειιιε 1217111118 Μοτοεο1ΐ.

Ρε111τ1148.111€Π Β811Θ1° δ2 00.,

ΒθΓ11Π 16. 1%)28- 2.

Χ

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ψ1ητοι·ετετ1ο11 ΠΠ· Ι.ι1118·οι1Ιο1ε1οπε1ο.

Ξειτιειτοῇυτη ννοΙιτειννειΙό

ΜΗ Τοι1τπιοοε Μι εϋάΙ. Μό. Βο1πνει·2ννε16.

Βτει1:1οπι και" (ΒΜιι111ιι1ο ΒιιωΙ- ΒοΙιορ1ι1ιεἰπι

ΒΒοΒὶιιεειι) 861 ω. ό. Μ.

Νοιιοτ1τειπο 1ιΒο1ιεφοΙοροπο Ηο11ειπε'α:Η

Πωι1εοΜεπάε Μ· 1.υπ9οπΚταπΚε.

Βοηιι1ε;ο. Μηι1,εωο11ϋτπε Εεεε, υπι€ο11επ του

ρι·αιο1ιτνοΙΙεπ ΤιιιιποιιννεΙ‹1ιιιιεοπ.

ΙΙιιυρωοϋειι6ο ιιιι‹1 Βο1£1ο1·1ιειι|ε.ἔ νο11κου·πτοεπετε Ηγεἰεπο. 100 Βετωπ.

116οΙιετοι· ΟοιπΓοττ. ΕΙοΕτι·1εο1ιοε 1.1ο1ιι. ΜΗ. ΟοηπτεΙΙιε1ευι1ε.

1388 @Με 18111· εεϋ11πει. 1'οι·ι1η;Ι1ο1ι μο1επιπο Ψ1ιι1ει·εω11οιι.

Πἰτἰἔἰτεπὸετ ΑΜΙ: Πι·. Βρε. 2ι1Ιοτ2τ11Αιετ επι [Μ. 'Ι'ιιι·Μιι'ε ειιειιοι1ι1ιιι Πεινοε

νν1ι·τ.εοΙιεΙΙΙ1ε1ιοτ Π1ι·ε1τιοι: 'Κ. Υ111.

ΡτοερεΚτε όιιτο11 τ1ιε Πιτε:οτιοπ. (19) 6-4
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ΜΜΕ!! · |
<.·11ΔΝ ΜΒΜ!

Ρ(1ιι!πμπι.1ΒοάιΙα

Πο11οι·ιι11 Η ΙιαΜπ. Βι·οιω11ϋι·ο ιιοά ΑιιειΙγεειι

ει·ετ1ο πω! Π·:.ιικ:ο. Γϋι· Η. Η. Αει·πιο Βοεοπάετο

Βοιι18·Βεά1ιης·υπ8·ου. Ρι·οϋεΠειεο1ιου 1ιοεισι1ΐτο1.

νοτΠΔΠπι18 :Με ΒΕ1. Η11ιοι·ιιΙΒΜετ Πεε11ιμπ πιώ Βοο1κ1οτ.

Β'ι·1εκ1ι·1ο1ι Ποεε1ιι.<;.

 

Δε1ι·οεεοπ νοπ Κι·ατι1εοπρΠοε·οι·1ηυου:

Ο.ιιι.ι·ιι 0ιπ·ι·.πουο., θορι·11εοπ.. μ. 17, Με. 19.

ΙΗΜ·ιε Ψ1.11ι1ει·. π. 0011110” πορ. οι Πει::

ΉΜ8·ΠΟΠΒΕ0Π γι. μ. 4. κι. 11.

?πιο Πιιτ·1ο Κ11118Η1. θα. εωιιωπ.....

Πωσ ό. Ρἰιιιιἰεώιοιι Κ1ι·ο1ιο 8-8. ί). 19.

Β11εε 131811. .ΤΙπι·οιποκωτ 58,κε. 15.

Πω Βιιεε1:ιωεε Μ". Ποι·ωιποοκ. π. Μ,

πι, 16.

Γι·.ιιι Β. Δ. Βο8οε1ιιννε1ωῇα. Β1·τεΙο11

Ροι·ευΙο11 Μ 16, Ωιι. Θ.
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' (98); Ντ. 56 τ1. Α. Μ. Ο. Ζ. 1991;

  ΡΒΒΤΠΒΒΙΝ
ΕΧττειετ. ΤΗγττ1ἱ

εαε:ε1πιτειτ. ΤειεεεΒικτ.

Πιιεο1ιΜΙ1ο1ιοε, ε41ο1ιοι· κν1ι·Κοιι

Με Μ1ττο1 @μπι

κω.1.1....., Κο1ι11:ο1:1

πω!. Β:·οιιο1:1ο.11ιο.€αι·ι·1ι.

211 Βο:ἱε1ιοπ Πι ΡΙ.ιω1ιοπ νοπ απ.. 251)

ω. ΙιιΜ.Ιτ. τΙοι·ο1ι ῇεὰω Αροτ.1ιο1ω.

Μ τοτε τ ιι τ: εἱο1ιο 'Ι'1ιοτπροιιτ1εο1ιο Βώ

18.28 Ντ. 7' τ!. Π. Μ. ννοο1ιοπεο1ιτ. Ντ.Β?

Ντ. 29

ά. Α. Β. Ο. 1991; Μ· 17 άει· 11171811" 1186.

ΒΙ. (ΙθΟΟ); 1'1Ποκιοι· Μπιτ!. ΟοιιττΔ12τἔ.

Μ. 12 ‹ιοοη.

Ηει·1.τεετο11τ. Πι Μι· Κοπιιιιιιιιι1επωπ-Δρο

1.1ιοΒο Ε. Τιιοεο1ιποι·, Βοι·11ιι Ο. 19. Θεα·

· «Μειτιιεεε 16.

Πέρόιε: Αρο11ιοΕοι· Μ!. Πειτο1ιιο:Πι.

Ϊ Μουν. Δρο11το1ιοτ Η. Β1οι·Μ11τπρϊο1.

Ψιιι·οο1τειι. Ηειι·ειπΙΚοινοΙαι 183. Αρο11ιο

` Κω· Ραπ! ΒοοΒοσ1ο, Πάρι, Κει11ιεττ. 28.

(27) ἔθ- 1.

Βο.ρ1ιαο1-Ψο1π

νν1ι·ε1 ωηρί'οΜεπ Με του1εο11

ετ111·Βετιι1 πω! Με νω·άω1ιιιι€

ΒοΓϋτόω·πό.

Πω· ω”. ?τοπικά (σε

111ει8·οπε.

ΕΠοο Βι·οοΜ1το Μα· Μπι

Μ. Βορ1ιω1-ννο1ιι Με ΠΜ

ι·επάοε πω! 1ιο1Ιεπόεε ΜΜΜ,

νου

Βι·. ‹1ο Βιαι·1·ο

' κάτι!ειι€νετΙαι1εοπιιιεεεωιό.

“ Πει· κκε” Μ. νοπ νοι·211α

ΜΜΜ θεεο11ιπ:ιο1ε.

0οιπρειςπ1ο τω νἰπ Μ.

Πειρ1ιεοΙ. νωω.ω, Πτοπιο.

Ρτοποο. @ω ιο-ει.

:Ξ - ` 1

' Ζιι νει·Ι‹. θη·πιιάιπϋοΚ 1.

8.111 εἰ". ΑιιΜ51ιο, Μ”

115.ο1ιετ. ΝΜιο·νοπ ΒΙ

 

1 έ: 1

Η

  

ῆ.Ή

Απε". ννυπάει·νο11ο ΑυεεὶοΜ :ιιι!”'ει ·

σοι· ...ω Μο Α1ρωι. Πι›ιιιΙιτεΙϋπτονοι·πι1ι1ε1ιιιη; Με άεπι Ε1ρ,·ειιτ11ϋιπ.. 1

ννεΙο1ιει· τ1ιο11ιιο1ιπιεπ Μ5ωιιε·. ΝΜιει·οε Η

- ΙΜ Ηω·ι·ιι 111ω·1.1ιι, Μι.. Ζοι1Μι, Ανο- 11

απο ΒοΙενιιε, Νἰ22ει, 11'ι·ωιΙ:τοΕι·11. 1'

(Μ) 8-8. Η

ι 80111ΝΙ11118ί. Τι·οιπινηε. νου νιΙΙοπι 11111- .

νω·Ιπε νοπ Διιςιιε1 Π1ι·οο1ιπε.141 Πι Βω·!ιἑ.
 

ΒοοΒου ετικ1ι1επειι;

1.ο1τ1°ε@η

2111'

111ιικι:!ιοπ !!π1ιιτειιι:1ιιιιιη 1. Β1ιποε

νου ·

Πι·. (Τ. θ. Μιμή.

Ζυνο1ιο ΑΜΙ. 11111. 4Β'1ε.ιι.4ΒιιιιάωΐεΙιι ό Μ.
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1ΝΑ88ΕΠΗΕ11.ΑΝ$ΤΑ1.Τ

απ Μπο π ό11ιοί (Ο1ιοιιιιο.ιε)

ιιιι·111οι·νοπ- από 01ιι·οπιππ1ιαι·απ1ιο,

α1ιγε.-όιΜ. Βι·1ιαπό1.. 11ιιιιι1ιαιειι.

'Η1ΒΒΒΟΠΕΟΒΒ παιιμεο1ιΙοεπειι.

11ιααι.ι·. Ρι·αερ. όιιι·ι:1ι1)ι·. Βιι11ιιιιιππ.

1132) 29-15.

 

ζΕΠ]ἔὸπθπ1$Τ
ειαιιαουοωθιωπα

πιιΙόσεωι· ει1ριιιαι·

 

,,ιοπιπιιοπ·· από

,1ιιΙαιιΡ21ειιιιιιιαιι

”ΙοΙΙ‹ι-]Ιγ0Ι6:;ΑΙΠ"Ι0ΠἱΠΜ οόετ Διπιποπιππι ,,εα1ίο-ιοΜαγο1ι

παπι" ννιι·ό νοιι ιιπε @πωπω ιπ οτι

Βιιιιι11ι1εο1ιεπ επ ό Κο., 1 Κο., Πι Κα.

Πι Κο., Μο Κο, από ιπ θι·ιΒιιιπ1Πει

εο1ιεπ ιιι 80 μπι., 46 μια από 30 πιω

οόει· Τ1ιιο1ηόι·οοπτ1:ϋιπιπ πα1ίοπιοπιπ-ίοι·πιπ1όε1η

όπ.ταιπ (,,Ιο1ιτ1ιγο1"Έ'οι·ιπα1όε1ιγό),νοιπϋπιιο1ιεε Πετιπ

Απιιπεριι1ιιιιιι. νοιι αιιε @πισω ιπ ΟιιΒιιιιι1πΒρειο1ιαιι€επ

:ιι 25 μπι. από 50 μπι.

,,Ιο1ι'α1ιοίοι·ιπ“

οό0ι° Δι°88ι1Βι1ιιι ιιιιοιιγότοοπιι›πι·ο-ιιαι1'οπιοπιπ εο1ιι

1οι1ι-ι(,,Ιο11ι1ηο1"-δι1Ώει·), Ιόε1ιο1ι ιπ 1ιει1τειιι εοννιε νωτ

ιπειιι ννειεεει·. 30 Μ] πω” ειιιιιπ1τοπό. 1ιοι·νοτιπεεπόετεε

Απτιεοποτι1ιοι1ιαπι, νοπ ιιπε 8ε1ιειειι ιπ Οιιέιππ1Πόεο1ι

οιιι:ιι ια 10 ει·ιπ.

<·πιιιιαα›ι· - 0α1οιιιιπ

,,Ιο1ιτ1ιατέαα“

ιπωιααιω ιπ ΤιιΜειιειι ιι 0,1 μπι., 80τιιοιι

από πεεοπιππο1ιΙοε. Και:ιιιιειι ,,Ιο1ιι1ιγο1° -

'Ι'π1:1εΜεπ εε:πειππτ. πειιε Γοι·πι ιπι ιτιτοτιιε

1οιιιιιγο1-1)πιτειι:1ιαπε, ιπ Οιι€ιππ15ο11ποιιτειιι

επ 50 Τιιιιιετιεπ.

οόει° "Ιο1ιι1ηο1"-1ϊόεεπιππο1π1ιι1ο_ επιιι. 3'!ι°.ο οι€ειιι.

εε1:ιιπό. Ειεεπ, ιπ Τα1:1ετιεπ :Ι 0.1 πι., Βετιι011- από εε

εο1ιπιειο1ι1οε, ιπόιοιι·ι πει (Πι1οιοεε από Απειειιιιε, ιιι Οτι

ειππ1εο1ιποιιιεΙπ πα 50 Τιι1ι1εττειι.

οόει Μετιι-Κτοεο1-Απγω1 εο1απι1ε. επιιι. «Μ, Μεπι.-Κιεεο1,

ΠεειπίεοτιοπεπιιιιεΙ ιιι όει· (Σιιιι·ιιι€ιε, ιπ Οιι€ιππΙππροο1ιαπ8επ,,111οπιειο1°

επ 50 μια 1

α οόει° Βαοπ1γριο1-Απμο1 εο1πιπ1ο, επτα. 40° ο Ειιοιι1χριο1, πω

Ζπιιιι5ι·2ι1ιο1ιε νετννεπόαπΒ. Εκει $τοιιιιιτι1ιε οπο., ιπ θι·ιΒιιιπ1ει1.α

ρειο1ιαπΒεπ κα 50 μια.

σε ο1απι1ε, ε τα. 10° ό. Ε ι .τι Ι ό οό Γ ']0ά-3 διι€ιιιπιππρ2ε1ιαπεό:ι ]:(ιι 50Έι€ιιιζωι:οι(ι α:: Β-ε:ιιο(1ιε(ι::Π157 Π!

ννιεεεπεαπειιτιιοιιε Α1ιιιπιιό1ιιππεπ πω” νοιετο1ιεπόε Ριέιρετατε. ννε1ι:1ιε ειπε

εοιιιιεεε1ιο1ι νοπ αιιε ειΠοιπ 1ιει·εεετε11τ ννοιόεπ από όι:ι·επ Ζειο1ιεπ απε πεεετ21ιο11

,μωιαιΖι ειπό, νετεεπόεπ Βιιιιιιε από ιιπιι1ιο.

1οιπιιγο1-0α8οι1εοπαιτ ο°°°°°· Β°°ω°°°' °'° ω·
ΠΑ.ΜΒ1.1Β.Ο.

Ρ11ΒΘΑΊόΝιΚαο11ι
- Απιιιιαραι·ραι·ιπόιαοοιπα Μιιόεε, παπι· ειιο1ιοι· νιιι·Ιιεπόεε 1αι.ιιααε.

?κι νοιι _ιιιόει· ααιιππεπε1ιιποπ Νε1ιεπαιιι·ιιιιππ. νιιιιαι επιπ:1ιιπαο1ι1οπ.

ι 'Πιτ 1ιαιετεπι Βιι'ο1ι.ις πιι,ι.ιειιιππότ πει αι:αιαι· από ο1ιιοπιπο1ιοι· θα·

ει ρειι.ιοιι.

,,1ι'αι·ι·ια1ιτ1ιοΙ“

,,Βαοαειο

 

π ΤΒ1ΡΒΒΒ1Ν‹Καοιι›

Βιιιοπριαραι·ει.τ πιιο1ι Ρι·οι. Πι. Ε. Βιι1Βονια1ιι πα ι.ιειιιιαόοαπαι

Ρ1ιοιηι1ιοι·. 88:Βιι. Αρροιιι από νιιι·όπιιιιιι€ ια 1ιοιιιοι· πω".

Νιιο1ι πω: 1ί1οιιιροι·οι· επι αιιαπ·ο2ειο1ιππωι-ι παιπιιωι Με: από.

ιιιιαα1ιειπ Ζπεταιιόο.

ω ν Ιιιιοι·ιιται· από πω" ιιι Βιοπιιωιι. Μ-Μ"-

8ι 0ο., ΒιιόννιεεπεΓοπ π. Β1ι.:καὸππ
  

οι. ο++ο+++ιι+

Μοιιττοιιχ.

1Πιιιιιι.1. Και·οι·ι από Τι·πα1ιοπ-Και· πια

θαιιίοι·-Βοο. 8 α. ι ε ο ιι : Ηει·1ιει.. Ψιπι.ει·,

Ρι·ιι1ι_ια1ιι· ιΑαρ;ιιιπ Με πω. Βιιιο1αιι,ι.:8

1ιεόπι1ϊια·ε ιιπόεπ Ζιιπιποι· από ι”ιοιιπό1.

Ααι'ιιιιιιιιιο ια όει· Ριινιιι-Ρεπειοιι Ποιοι·

πο1ιο1ιιιιιππ, Μοπιι·οιιιι, νι11ο. ΟοΙοιπ1ιιιι

(Βπιιιι1ιοι-'Γει·ιιτω). Θειο1ιιιι.πο ια1ιιεςο

ΙΑΒΒ'θ, Ζιιπιιιοι· πασα όεπι Βιιόειι. Βιι1οοπε,

«Μαι. Βο1οαο1ιτιιπ.ει, Βιιόοι·.-Ααπε1οιιτ

παει· όοπ θα: από όιο Βει·πο. 5 Μια. ασια

Βα1ιπ1ιοι-ΤοιιιΜι από νααι Κιιι·ιιιια1

ιιιππε1ιειι νοπ ειιιοιιι θαι·ιοπ, όοτ ιπ Τει··

ι·ιιπιιοιι απ όιο θεο ι·ειο1ια. Βο1ιι·ιι”ι.1. Λαπ

ιαιιιιω ινοι·όεπ_ οι·ι1ιει1ι. Υοι·1ιει·ι.<.πι Απ·

ιποιόιιπε οιαιιιιιεοΜ. (118) 18-7.

Όιοιθ·Φ·Ο·θΘ+©ιι+

α Κειππιποπνόεε1 α*

Ναι· ρι·ποιανα1ιο ιωιιωππιωωιπω Μπόστ.

παπα παω πα ιι 10., 12., 15, 20-80 πι..

1ιοΐοι·ι ]ωω·Ζωι ιιιιοι·ιι.111ιιιι. Ψοι1ιοι1ιιιεεο

πάει Νιιο1ιιιιι1ιιπο. νωω θει.ι·ιιπιια πα

11*ει·ι1ι, θεεαιιό1ιοιτ από Ριο1ιεπειι. '

Μια Μπι, Μ. Μιιιι·ιιαιιιιι (Μη.

2ιαιιωωι 1ιοσ1ιεό1ει· Καπαι·ιοπ. παπι 1864.

πωπω Βιιι·ιεπριοιπο. Τιιιιιιειιόο Παππ

επιιι·ει1ιεπ. (120) 8-8.

 

 

Δόιοειιοπ νοιι ΚιαιιιιοπρόοΒοιιπποπι

Γιαπ Δόε11ιειι1 νοιι Ρει·εοπ Οιιι1ιει.

ι· πεαοιι.πιιΙ 81, 61. 20.

Δ1επιιπόι·ει Κιιππι·ιποαν. Βιικοαπειιοπιιιι

μι. ιι. 81, κα. 82.

?πια Οιιι1ιπι·ιπο 11!ιο1ιο1εοπ, Γιιι·ιι.ριιιι

από παπα ιι. 30, κα. 17.

8ο1ιαιοιιι.οι Οοπει:. 8ο1ιπιιόμ Πο·ιερ6. οι.

11ιι.·ι·ιιΜποιιιι.π γαι. π. θ. κα. 20. ·

1··"ι·ιια θί'ι1πεπ, να 0.17 πω, 1:1ιιαε Ν! 18,

Ωιι. 10.

κκκκκκἀκκκκπᾶ
Φο

Με81.Ροιοι·ειιαι·ποι8ιιιιιιιι·ιωι-Υπιπιπό

Κειεπειτει:1ιει81ιειιει4,1ινοιιιι.ι2.

ρίο1ιΙαππ«παπα.Ματσεπάει·ειποεΜιτ31ιοόειιΜενεται”
πο”ποιπινοπόιπεπθεεεπ8τιι.πόοινιο:Βο11ιιια1ι1ε,ννιιειιοι·

ιιιιιιιιιι;πεπ,Τιιι.ις1ια1ιιεπ,Κιι:ιο1ιοα,ννο.πποιι,ΙΒιε1ιοαπι1,1ι·ι·ιππιοι·εειο.

12918Εταπ1ιοπ1πεοι·ιει:τϋ.ε1ιο1ιν.10Με501ιι·(απΒοπιιταπεπν.12Με2)ΒοϋΕπει. Πιονοιννα1ωιιπιιπΙ)ιειιετιι;ιιιαπόΕ'ι·οιπι.πενοιι2-8πωόαι-ιο11ιε ΧΧΧΧδΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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7 !Ρπο!ππΉΙ

!!!ιιε!‹ε!εΙϋι!‹ετ
ειπε Νοιπ-Υοτ1‹:

Β Πιιείτε!!!; πω· ΜΜπ Αριιπι·ιιί Μι· $!ιι!πιοι·-Ηχπι

ΜΜΜ, πιο!! ει· πιο Μπε!ιο!π Με εππ2ππ Ιίδιρει·ε

« Η: πποπ ο" ΠεΕιππε ππε2ππι!ποιι ιιπ 8ι.ιιππε πι.

Βπ Μ. ε!πο π!!εειπεἰπ πε!πιππτο Τππτεποπε, πειεπ πιο πϋι·ροι·Ιιο!ιο Βοινοπιιπες·

ιιπ- ι!!ο ΒιππΙτιιπΒ·, 885.ι·Ιιππε, πω! Κι·ιΜ'ι!Βιιππ Με ιποιιεο!ι!!οπειι Κ6ι·ροι·ε

πποπτποπτ!!οπ ιιππ ντιπ πϋοπιποι· Βει!πιιτιιπ;; Μ. .Τει!ετιππππ, ω- ‹!πι·οπ

ι;ε!ετιι.ιο Βεεπιιϋ.ι'ι!εππε επ πεπ Βο!ιι·πιπιιποπ πε!'πεπο!ι, ιϋ.ι;Ιιοπ !ιι·ππιπι πι”

πω! ππει!ιππρι οιπ .Τει!οι·. π·εΙοποι· ιιιιο!.=;ε εε!ποε Βοι·πιπ ιιππ Ζππιποι· Βο

Μιππτ πω! πἱο!ιτ Π! πει Επι" Μ, επιπεπι Κϋιρει· πιο ιιοι.!ιιποπα!π;οπ Βοννε

εππριοπ :π νοι·πο!ιπποιι, Μ: σε ειο!ι ι!σε!ιπ!!ι πιοπι ππι· ππποπιπει πο!πει.

ευ!ιπ!ι!!πήιιοππει·π εε ἱει Βοι·πποεπ εο!πο πο!!!πε ΡΙ!ιοπι, ππο!ι ιζει!ιπ.ποι

Αι·πειτ π.πο!ι επ πωπω Χϋι·ροι· επ ‹!ειι!ιεπ πω! Πππ_ξοπιι;π :π τ!ιππ, ννπε πι·

Ετ!ιπ.Ιτππε εειποι· θιεπιιπι!!ιπιτ ππππιπππ Ποπ ει·ΐοι·ε!οι·Ιιοπ ω..

Ρτε!ε: πι» Βιιπιοπ πω! Κιπποι· 9 Μ., Ηετιεπ 10 ΒΙι!., πωι!ω Ηοι·ιοπ

Η ΗΜ., Ροει πω! νοτρποπιιπΒ· ?ό Χοπ.

Β!ιι Ρπιιι!!!ππ-Αρππι·πι, Βιοπιιππι; ,.θοιιι!ι!ιιπ!!οπ-Βιιπι·ο!ποι·ω ν. Βι·. Ρ!ιο!ππ

νοτο!πιι.ιτ ο!ι!εο 8 ΒΜι·!‹επ ι!πιπ!ι πιο! ι!ε!ιιιππιο θππιιπ!-Βιι·πιι2ο υππ !ιπππ

ις!ε!ο!ιπε!τ!ε Με Βιπετει·ινοιτει·ει· οοπιπιπιι·ι. πετάω. Ρι·οιε !2 ΕΜ., Ροει

πω! νοι·ρπο!ιιιππ 1 ΕΜ.

.Τει!ειιι Αρρει.ι·πι. Μ. ειπε Θεπιπιιοπεππινο!επππ ιπιι Αππι!ι!ππ;; πειιςε!οιι·ι.

Νπι· ωπι Με! εειιιειιι ειπ:!Ξειι νει·ιτειει·

ὅοπωΜιιἰΜ /!ΐωπι ή
οι1°088Θ Μ01°8Κ8_]8 Ν9. 84. νοιεππι1 πω· Νποππο.!ιιιιο.

Τπι;!ιο!ι νοπ 1-4 ΠΜ· πο! ιπιι· !ιπ Μπἔππιπ πποπηςε!τ!!οπο Ποιποιι

ετι·πι!οιι νοπι Βι·!ὶπι!ει· Ηει·ι·π Ρ!ιπ!ππ. Π!!!) 4-2.
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Βὶοπὶπ

Ειπα Η” Οοι!ε!π ππ‹! Ποι·ρ!ιιπ.

πωιοπάει·ε πο! Ετ!ιτιιπ!ιππΒοπ πω·

Βοπρὶι·ιι.ιἱοπποι·ἔππε.

Βαιἔιπ

πϋοπετρι·οοεπτιεπ $!!ποιεικνοιεε

νοιπιπι!ππις, πιισεεεε·ιο!ιππι ΗΜ·

Με θοππιι·Ιιπο-. ππωσ- πω!

Απαππτ!ιοι·πριε.

ἰοἀιριπ

πων!ι.πιτει· Βι·επτιι ΗΜ· .Τοι!!ω.!!πιιι

8ροοι!!οπιπ πο! τοι·ι!πι·οι· !!ποε: πο

ι·νει!ιι·τ πο! Αετ!ιπιπ., Βπηιπγεπιπ π.

8!αι·ο!πΙοεο.

Βιγριιοιπ

ποννπ!ιι·ιοπ Ηπιιιοειπτιοπιιι νοι·ιϋ8Ι.

ΜΜΜ ιιι π" ειππο!ιο!ο8. ιιππ

:ππιιπι·ιτΙ!οποπ Ριπιι!ε.

Ταπποἱοιω

ειπεςπποιο!ιιιωπε Απει.τιιι€επε- πω!

Απιπ!!πι·ι·ποιειιιπ.

Βιοωιπὶπ

πεποε δει!πτινππι, ιιιπποεοπε!ει·ο πο

πιοιι πει·νϋεπ Ζπετππ‹!ο πω! Βρι

Ιεπε!π 2π οπιρ!”ο!ι!επ.

ΘΠΟΟΠθΟΩθθΩθΟΩθΟΟθθθθΘΩθΟΠθ

Β!ΡΒΒποι!οπο!!εοιπω

πιππι.!ιο!ι ,ε;ερι·πιι, 5ί)Ο-ΐποπ πω! 1000-!'ποπ ποιπιπ!.

Με ι·οιο!ιππ!τιπο- Ιπτετιιι.πι Βιιιιιε υππ ίιππππ.

  

οπειιι!εοπε Εππι·1ιι - Πειιιιιετπάτ.
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!ιπ Ποπτεο!ιοπ ΑΙοιαιπποι·-Ηοερ!!.πΙ Μιά

Νπο!ιυνοιε οιι!ιο!Ιτ πω» πι· Ζω πιο-πει:

πω!! ΡποΒιοι· ππ‹! Ρποςοι·ιιιιιοπ Πιτ ι!!ο

ρπωω Κιιιπ!ιοπρΠοι.ιο (ι.πορ,ιοπ Ζο.π!πιη:

νοπ 60 Οορ.).

Π”. ιιεππ. Οπ6.. 25 .Βιιιιππιι !θ0ἑ τ. Ποι·πιιεεε!ιοι· Πι. Βπι!π!!' Ψπιιιιδπ. Βπο!ιπι·πε!ιπιπι ν. Α. Ψιοποο!ιο3(πιππι·ιπππποΐοι· Ρι·. .Η 15.

  



Η ρΜΒΒ8ΒΗΜΒΒ Νεπε Με. κα. Μια.

ΜΒΠΙΠΙΝΜΒΒ ιιιιιιιιιιιιιιιιπ
ππιει· πει· Βεπιιιοποπ νοπ

πι. Ιππειπποε Κι·ειππππ!ε.

Βιμ.

χω. 1ιππωπιι.

Μπι'. πι. ιε)ειι·ι πεπιιι.

.Τπι·_ἱονν( οι·ριιτ).

Πι·. Βιιπππ' Μιπποπ.

8ι. Ροιει·εππι·π·.

ή

Με «Μ. Ροιοι·επιιι·εει· π1οπιοιπιεειιε ι'νοοιιοπεοιιι·ιιΜ ει·πεπειπη επεπ- Αποπ11επιεπΠ·Διι.“ΣΕΕ0 "ΠΕΠ 5110 Π" ε1·πΐιε '

δε π πεπε π π. - Πει·Αποπποπιεπεεμ·οπ Μ ιιι Εππε1.,ππ, 8 ΚΜ. Μι· Με πιω πιω επεεειιΙιεεε!ιοιι επ πιο ΒιιεπΙιπππΙππ8 νοπ Ε. Ε. πω" ιπ

πω, 4 Μι!. πω· π” ππιπε .ΗΜ Με!. ΡοεπιιετεΙΙππε; ιιι ποπ .,·ιιποι·επΈΕ.Ροτει·εππι·α, Νοννεπγ-Ρι·οπροετ.ππ 14,πιι ι·ιεπποπ.-π π. 11118 "πιω

πωπω 20 Πει·π μπι-Μι, 10 πω! ππΙππιιιι·Ιιεπ. Ποτ Ξιιεετΐποπηπεὶπ εοιινιε πππ επι'πιε πεπποποπ ποιπΕΙιοΙιεπ ΜΜπει!ιιπποπ πιΜτετ πιω επ

επι-ειε 3 πιαΙιζεεριιΙτεπε ΖειΙο ιπ πω. Μ: 18 Κορ. επει· 35 Ρίοππ.-Πεπ ποπ ε εε επ Η Πε Πι πι·ε ιιπ ε π Κεπιπετεπι· [Μ. Βι·ιππ1ί Ήρ.πωπ ιπ 88.Ρε

Δπτοι·επ ννοι·πεπ 258εριιι·"επιπεειιιι·ει·ΟκιειππΙπι·ππε! ιιι8ειιπππΕ.- Μπι”, Ρεπει·ιιππι·8οι· απ.. Ρετει·-ΡειιΙποερπε! επ ποπ ποπ 8ρι·οοπ

Κειοι·πτε ιινοι·ποπ πππ πεπι ω” νοπ 18 ΗΜ. ρι·ο Βοι;επ ποπει·ιι·8. εππππεπ Μοιιτπε, Μιι.0.ιιιοοπ πππ Ε'ι·εππε νοπ 2-3 πω.

Ν! 5 ει. Ροτει·εππι·Β, 2. (15.) πωπω”

Ι1ιππιτ: Ι)ι·. Με. πιω ΡιΙΖοι·: πι" επι νοπ 'Γοιπιιιιε. - Βοι'ει·πτο: Π. Μένει: Πἱε Μιπιιοπιπειιε ιιππ πιι·ε Βοπειππ

Ιιιιιο;·. -- Βπεπει·ειππειρζεπ πππ Βοερι·εοΙιιιππεπ: Ι.οΙιι·πιι‹:π πει· Αι·ποιιοιπιΜοΙΙειιτε ιιππ Αι·ιοιιοιι·οι·οι·ππιιιιεεΙεπι·ο ιιπιοι·

πεποππετει· Βοι·ιιοπειοΙιιιο·ιιιιο· πει· πειιιεοποιι Με ϋετοι·ι·ειοΙιιεοΙιεπ Ρπει·ιιιπποροε νοπ Πι. Η. νοπ Τπρροιπει·. -- Ρι·οτοΙιοΙΙο

ποπ νει·ειπε 8ι. Ρειει·επιιι·,εοι· Αει·2Ι.ο. - πΗτιποΙΙππποπ επε πει· θεεεΙΙεοπιιΗ ρτεπιιεεπει· Αοι·πτε επ πι”.

  

 

 

- νοι·ιιιιιιοπτειι - Μοι·τιι.Ιιππτε-ΒπΙΙοτιπ Μ. Ρετοι·επιιι·πε. - Αιι2οι8·επ.

Απε πει· εππιιι·επεεπειι Απτ.ποΙΙιιιιπ πεε .Τπιποε ΑΜΜ

ειοιιπ'εο!ιοπ Κιιιποτππερπε!ε επ Κιμ.

Βιι·ιΒιι·οππει· Αι·πι Μ. πιοπ. Ρ. ΚΙειπιπ.

Επι Η!! νοπ Τεπιπιιε.

Υοι·ιι·ει8· πιπ Βειποπιιιι·πποπ. .<;οππποπ ιπ πει· θεεεΙΙεοπππ

ρι·ππι.ιεεποι· Αοι·ιτε επ Βπςιι επι 19. Πεοοιπποι· 19ΟΙ.

π'οπ

Μ. πιεπ. ΙΘ'εΙικ ΡιΙποι·,

Αεεἰετεπι€.

Ψοπι ποιπε Κι·εππποπ πι. πιιππ επεεεπε.π, οπιοπ εε

ιποίοπ Ειππι·ποπ επι ποπ Βεοπεοπτει· επ ιπποπεπ, πιο πει·

Τοτεπιιε. Κοιπε Κι·ειππποπ πετ πιο πιεεε πιο Πρεπ

ιπππι!ιοπποπ επ πω, Βιοπ·π ειποπι ππεεπ Ρε.ιιιιπ, ιιιιΒο

ειππι πππ ππνετεεππΙποτ, επ:π επί ιπι·ε ΟρΓοι· επ ειπι·ποπ,

πὶεεο ὶπ νοποι· Ι.οποπεπτείι, ιπ πΙπποππει· .Γιι€εππ Ζπ

ππεπεεεπετι πππ πει νϋΙΙιΒοιιι Με επιπ 8επΙιιεε ετπιιΙιε

πεπι Βοινιιεετεειπ ιιπτοι· Βι·οεεεπ 0118.ιειι πππ Τοπε επ πιπ

τοπ. Κειιιπ ειπε Κτε.ππποπ οππποπ πει, πιο πιεεο, πιο

Ειεεπεοπείτ. ππιει· επ ι·πιπεοΙππίτοπ εοΙιινοι· νοτειπππΙιοποπ

νοι·πειππειι επ νει·πιπΓοπ, επιπ ιεπει·

Μπεεπεπιπε εεεεππποι· επ ππεπεπππΙιοπ πιι νει·πειτοπ πππ

οππο επιε πιι·οοιε Βοπππιπππε Ιεπειιεινιοπιι€ει· Ουπο.πε

οι·ποππεπ επ Ιπεεοπ, πεπι Ι.επεπ ειπ Εππο επ ιπποπειι.

Βιοεοε πϋετει·ε ΟοΙιειιππιεε, πιιε ποπ Τοπιπιιε ιιιπειεπτ,

εοιπε ευ ειππι€πι·τιπε Ετεοποιππιι€επειεο, ιπ πει· οτ που

Με πειποι· εππετεπ Κι·επΙπιεπ νοι·8Ιοιοποπ πω, ειππ

πιο νοι·ε.ππιεεππε Βενι·εεοπ, πεεε οι· εοπ. πεπ πποειεπ Ζει

τοπ πι ποποιπ θιτειπο πιο ΑπΓιποτπεπιπποπ πει· Αοι·πιε ει·

ι·οει πετ πππ θιοπεπεπιππ οιπποποππει· 8ι.ππιοπ ποινεεοπ πι.

_Βιιποτ Ιιε.ποπ ινπ· εοποιι νοπ Ηιρροπ:·πτεε Με

Αι·ετεπε επιιππιεππε ΒοεοΙιτειπιιπποπ πιοεοι· Κι·εππποπ,

πιο επ Ιιοπεππι€πειτ πππ Νειππι·οιιε πιπετει·ει!τι8 πω,

2ιι€Ιειοπ πποπ πεπποπ, πε.εε πει· Τειππιιε ειοπ ππ Ι.ειιΓε

πει· .Ιπιιιππππει·τε ιπ πωπω εοπππει·ι πω, εοππει·π πι

πετεο!πεπ νιωιεο πιο ιπι Αποι·ιπππι πεε νοι·πππεπιεε

εοιπει· Οπίου πππ.

ω, πεπεπ πἱε Βεπτει·ιοΙοειο, ε.Ιε πιο ΕτπειιπιπιεεπποΙΙε

πει· Πτεπεπο νιοΙοι· Κτππππεποπ “πππ πι, πι πποπ

Ιποτπροπτιεο!ιοπ Ν

 

ποπειππτ, πεεε πιεεε ιποτπινπι·ππ;ε Κι·ει.πππειτ οπως πππ

ε.!!ειπ οιποπι πιιπιποΙιι· πω; ποιπιιιπιεπ Βειοιππε πιτε Επι

ειοπππΒ νετπιιππτ, ποεπ ιππεε εε 8ετεπε2π ιιπεει· Μπ.πε

πει οτινεοπεπ_ πεππ Μι· Ιοεοπ, πιο νιε! Μππε πππ πιο

νιεΙ ΡΙοιεε ιιπεει·ε νιιτπιπι·επ πετειπ ποινεππτ πεποπ, πιο

Πι·εεεπε οιποι· ΚτιιππΙιειτ ιιι οι·ιςι·ϋπποπ, πετεπ Ποιιτιιπε

πι πετ νοτπεπτοτιοΙοοιεοπειι Ζειι »πιο Με θιοπιοτ πει·

ιιππεινοιεπετειι Ηγροιποεε πιποπ ιπιιεετο.

ινε ειππ ππετ πιοεο Ζοπι πιπιιπε εεπ ποιπ απτο 1884,

ιπ ινοΙοποιπ ΝιποΙειει· επιποοπτο, πεεε Βιπιιπρίιιπε

ειποι· πεεππιπιτεπ Πιετιειιει·πε πει νει·εποπεππιετεπ ηπ

εοποπ 'Εεπιπιιε ιπποπτο, πππ πει· ιπ πιοεει· Επ·πε, εοινιο

ε.ποπ πει ποπ 'Ι'πιοι·επ επ πει· ΙπιρίετοΙΙε ειπεπ ΒεειΙΙιιε

νοπ εροεπιεπποι· θιοεπιπ πιππ, πιπ πεπι ει· ]οπεεπιεΙ οιποπ

Τοπιππε ετποπεοπ πωπω.

πππ .Ιεπι· ερέπει· πιππ Βοεεππποπ πεπεοΙπεπ ΒειειΙ

Ιπε ιπ πει· ννιιππε οιπεε επ 'Γεπιππε ετπτεππτεπ Μοπ

εοποπ, πππ πεΙπ ππι·επί εοπιιιιοι οε Κιιε.εε.ιο ποπ Βε- °

επιιιε πι Βοιπειιππτ επ πποπιοπ πππ ιππ ιιιπ; πω· 5ιοΙιοι·

ποπ Με πεπ Ει·ι·εεει· πεε Ψιιππετετι·Ι‹τειπρι`εε πωπω

ινοιεοπ.

Ηιοι·πιπ πει· πεππ πιο .Ιππι·Ιιιιιιποι·ιο πιω; εποπο ΕΥππε

πεεπ πει· Επτετεππποειι1·εεεπε πεε 'Γοτειιπε ιπ πω” Ζοπ

πεππιινοι·ιετ, -- πιο Ε'ι·επε Με πειπ ινοεοπ πει· Κτπππ

πειτ πιποεεεπ ιιοοπ Ιππ8ει πιοπι ει·εοπϋρίτ.

ΙΣε εΙεπεπ ππιποι· ποοπ οποπ πιο Πεμ παπι πω· Απ

πει· θιΓτννιι·πππο, πει· νετπι·ειτππ,εεινοιεο ποε θιἰίτεε πππ

εοππεεεΙππι πιο Ε'τεεε πει· Τιιοπιριε, νιτοΙοπ Ιοιπει·ε

πιιι·οπ πιο 8ετιιιππεπεππιππο πι πεπε ιιοπο Βιιππειι πο

Ιοππιι πι.

ΙΞε ιετ ει·ιιπεεεπ, πειεε πει· 'Εοιππιιεπεειππε ειοπ πω·

επ πει· ΒιοΙΙε, επ ννε!επει· ει· ιπ ποπ Κπι·ιιοι· πεΙππετ

Μ, νετιιιεπττ, ππ:πτ ινειτει· ιπ πιο Οιεινοπο ι·εερ. Οτεεειιε

ειππι·ιπει ιιππ επ πει· ΙιπριετοΙΙο οιπ ΟΠΕ ρτοπιιοιι·ι, ινε!

οποε εεπι· πω”, ειπα· πιιοπ εοπι· πιπΒε Ζεπ. πεοπ πει·

Ιιιίεοτιοπ πω· ινππιιπε Βεπιπετ Με πι ιιποππποπ πΙειπεπ

Βοεοπ νοι·ποι·πποπ ινει·ποπ πιιππ.

Νιιεπποιπ Με επι επί πειπ ΒΙππινεπε Επ ποπ Κϋτρει·

εοΙειιΒι πι, οπιπιΙιοι εε, πεοπ πετ Απειοπι πω· πιειειεπ

Λκ - -π
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Αετετεε, εετεε Ψττεεεετεεττ εει” ετε ιεοτει·τεεεεε θετι

ττετι εεε Βττεεεειιιετεε εεε εει· Μεεεττε εετεεεετε,

ινετεεε εε τε ετεεε Ζεετεεε εττιϋετετ Εττεεεετεεττ νετ

εειει, Με” εεε νοιι εετ Ρεττρεεττε εει· ετεννττεεεεεε εεε

ετετειι Βετεε. `Ι)τεεε ετεεετε Εττεεεετεεττ ττεεετ εεεε

τετειι Αεεετεεε τε ετεεει τειιτεεττειι Κτειιιρτ εετ Μεεεε

τετετ.

Ι)τεεε Ιεττττετεεει εεεετ Βετ τετ εεε θιτεε εττετ Τετε

ευετττττε, τε εεεεε Με Κτεεεεεττ ιεττ Τι·τειειτε εεετεεεεε

ετεε Με" Με Βειερτ”ιεεεεετετετ νετετεττετ, ινεεετ Με Πτ

εεεεε εεε Τττειεεε, ειτε ετετειι $ντερτειεεε, ιτεεε ΡΓΙιτ

εεττ, εεττε εε εεεεεε τετ, εεεε ετε Μεεεττε εεΙοιιιεε.τε

Με τετεετεε Ριεεεεεε εετ εεε 8τεττετειερτετττ εεετετ

τεεεἱι·τ.

Ντεετ εεετ ρεεετ Μεεε Βτεττττεεε εετ τεεε εεττ εετ

τεεετειι, τω” ειττεττεεε εεεινεττετεεττεε Ε'ε.ττε, τιι εεεεε

εεττ Τετεεεε εε εετ ΙιερτετεΙΙε εεετεεεεε, εεττ ειιιιττεεετ

ετεε τεεετε Οοιιττεετετ ετεεεετ, εετ ννετεεε ετετ ερε.τει·

εετ εττΒειιιετιιε Τειεεεε πετ Τττεετεε ετε. ι”οτετ, εεετ ω·

εεεε τεεε.Ι ειττ εεε εεετετ εετεττεεε εΙιτεεετεεετετ εε

εεετειιτττ ετετεεε εεειι.

Ζινετ τειιε ετετετετ Αττ ετεε νοε ΚΙειιιιε') τετ ει

εεετ 8τεετετεεεεεεεεεε τε εετ Αετεεττειιε εεε τ)τ.

ν. Βετεπτειιιι εεε τε εετ Ρτε:ιτε εεεεεεετετ εεε εε

εεεττεεεε τνετεεε. Ε'εττε εετ εινεττειτ Αττ ετινττειιτ

Βττττετε τε εετεειε Ι.εετεεεεε.

Βτεεετ Αεννετεεειιε εει· Βτετεεειιεε νεε εετ Νοτιιι

ειιτερττεετ εεεε ιττετεετεε Αττ, Με εετ ετιρεττιεεετετΙε

Ιιερττετεεεε εετιε 'Ι'ετετε ετεε ττεεεεττ. Ητετ εοετιετ εε

εεειτε.ειεετεε εε ετιιετ Οοιιτι·ει:τει· εειετττετεει· εεττεετεεε

εΙιιεεετετερρεε, ννετεεε εει· ΙετρτετετΙε Με εεεττετεε εε

εεε εεε νεε εεττ ειτε εε ετιιετ ινεττετειι νετει·εττεεε.

Ζετ Εττεττττειιε ετεεετ ττεετιετ ειιετττΙτεεε ΙΞτει:εετεεεε

εετεεετεε ετεε Βι·εεεετ2) Πτι· ετε Αεεεειεε ετεει·

ΒορρεΙνιιττειιεε εεε Τετεεεεετίιεε, ρει·τρεετ ειτε εεεττετ,

ννοεετ εεε (τετ τε εεε εετ Βτεεεεεερτεττε εεεττεεετ εε

τεεεεεε Μεεεετιι εεε Νετνετι νετεεεετεεεεε ετεεεεεε

εεΠτε, ννετεεε ετεεε Βεετττιε :τετ εεε ερτττετ νοει θεεττειε

εετ ιντι·τιεεεε θτττ εεεεεεετε Ιετεετ τεεεττεε τεεεεε

εετττε.

Βτεεετ Εττετετεεε ετεετ ετεε εεεει·ε νοτ1τίτειιτι118)

εεεεεεεετ, τε τνετεεετ Μεεετ εετετιε.ιιε εε ετεει· εεττ

εεετεε τνττεεεε εεε Τετεεεεετττεε τεετεεττεττεε τε1ττι, τε

εειε ετ ιτιετιιι, εε.εε τω· (ττιτεε εετ νετεεετεεεεετττετιεττ

τει Υεττεετε εεε εεετεε, Ιιτεεετεεεεε 'Ι'ετεειιε εεε εεε

τεετεειτ, νντε ετ τεε εεεεεεετετ, τεερ. νττε ετ ετι:ε εετιε

νετεεεεετετετ ρτεεεεττττ, τε εεε ετετεετεεεετι ΒτεεεεεεεΓιεε

εετ ετεεεετεεεεττειιΤετεεεεεεετττεε εεε εετΒεετετεεετττετε

εεττ εεε εεττεττεεεεε Οτεεετειιιεε εε εεεεεε τετ. «8τεε Με

Βεετττεε τε τετετ νττετεεε εετε.εεεεετετ, εε τττεετ ετεε

νετετεεεε, εεεε Με Ρτοεεειτοε εετ εττττεεε Πειεετεετοττε

ττεεε εεε εεινεετ τε εεειιτττεττν Με ειτεε τε εεετττεττν

εετε.εεεεετετετ νττετεε εττοτει, εε εεεε ετε Αετεεειεε τε

Με ΒΙετεεεε τεεεεετεετ εε Βτε.εεε ττοτειιιτ. ΙΞε ινττε

ετετ εεετ Ιετεετετ ετεε 8εεεετεεεε εετ ρεττρττετεε Νετ

νεεεεετετε, τε εετεε Βεεττε Με θττττρτεεεεττοε ετεττ

ττεεετ, εετττετεε, νετεεετεττετι _τεεει· Ζινετεε, Με ιεττ εειε

Τοτιτε τε εττεετετ Ηετεετεεε ετεεεε. Εε ννετεεε τει

Νετν εττ°εεεετ εεεΙτι:εε τεετεεεΙετε Ψετεεεετεεεεε εε

5τεεεε εοιιιιτιειτ νιτε τει Βεεεεειεε.τε, εε εεεε εν. Με

τντεετειεεεε τεεετεετε εετ Ιτεττεεεεεεεε εει·εεεεεετετ

ννετεεε, ννεεει·εε Με τετ Οειιττετοτεεεε νετεεεεεεεε

ε)τι·εεεεεειι εεεεετΙ εετ Ρεττρεεττε τοττεετεττετ τνετεεε,

ινε ετε Με Κτειιτρτ τιιιροιιττεε».

Με ετεεετ τετεετ εε ινειιτε εττοτετετεεεε νετεει:εε

εεττ εειιι θιεετετε εετ 'Γεετερτε εετοΙΒειι εεττ Βτετιτετειιε

εεε Ηεττεει·ιτειε Με εετεεε θιεετεετερεεετε, Μτεετ εεεεε

Με Κτεεεεεττ εετεε Νειιττεττετι·ειτε εεε θιτττεε εε ννττεεε;

τΠετεεεετ. τ. θεττιττε·τε εε. ΧΕΠι

*) Βετττ·ττΒε εει· εεε. Οεττιιη;τε. Βε. ΙΧ.

ε) τ). Ζεττεεει·. τ. Οτιττιιι·Β·τε. εε. ΧΙ.ΙΙ.

 
 

ι

Ι

 

εινεττεεε εντειτιοιεεττεεε εετεε Βεττετεεεεε ετεεεετ εεεω

νοε Νετεεττοε Με Βττεεεεεεεεετεεεε εε τετετετε.

Με Εττετεε εετ τετετετεε Μεεεεεειιιε ετεεεε εεττ τετε

Βειιτ ειιεεεινεττεττ εε. Βτε Βεεεττετε εετ Ηεττεετεετ

τεετερτε ττε‹τετι εεεε ετεε εεετ εντεετεετεεεενεττε Βειιι·

τεεττειιε. ττεεε τετ ινεετ Με Ηοττεεεε εετεεεττει, εε.εε

εε εεττετε,εε νντι·ε, ε.εΓ Μεεετε νττεεε ννττεεετεετε ττΨεττειι

ειτε ετετιετ εεεεε Με τίτε.εεεεττ εε ττεεεε.

Ιεε ιεεεειε ιιιττ εεε εττεεεεε Ιεεεε ττεετ ετεειι ΡετΙ

νοιι Τετειιεε Μττιεεττειι8 εε ιεεεεεε, εει· τε εει· εεττετ

ετεεεεε Λεττιεττεεε εεε Κτεεετεεερττετε εετ Βεεε.εΜεεετ

ειιιε, ττοτε εετιιετ Βεεννετε ειιτ Οιειτεεεεε εετε.ει;τε ειτε

εετ· τε Αεειιιεεεε, Υεττειιτ, εττετεεεειε εεε εε.ετεττετεετ

εεεειε Βετειιε εει εε νεττειεεετεεε, ετεεετεεεεε Βττε εεε

Τετε.εεε εετ, νντε εε ινεεΙ ιιτεετ εττεττε εες,.τετι·εττεε Με.

Ρετ Με ττεεεΜτεεε Πεεει·Ιεεεεεε εεε Μετεττετε Με τεε

ιεετεειιι ΟΜΕ, Ηεττε Βι·. Ρ. Κτειιιιε εε Ι)ε.ετι νετ

ρτττεετετ.

Βετ Ρεττειιι Β. Κ., τ13/- .τε.ττι·ε εττ, ειτε εεει ετεετεεε 8ττε.ιιε

ει·τ Βιιεττετιι, ννιιτεε εει 1. Αιιτ.=τιιετ ν. ε. εει θ Πει· Νεοε

τετιιεεε τεε Ηεερττετ ι.τετιι·εετιτ. Πτε Αεειεεεεε ετετεε. εεεε

ετ νει· 4 Τει;ειτ, επι Βοιιιτε.εεεε εεε 28. .Με εετιιι Βεεεε τε

εει· Αε ετεε εεε Ιτιιτιεε ?εεε εε ετεειτι Βειιιιιετιιιιητί νεττει.ει:

ειτε εει Τε,ε·ε εει·ε.ετ', θετιετεε εεε 29. εεττ, Γτεεετ εεε

Βιετττετιεττ τε εεε θττεεει·ε νετερττττ εεττε. Βεττ ετειιιεκ εεε

80, .Με τεεειιτε Ρειτειιτ ετεετ ιεεει· ει·εειιτττεε εεε Μεεε

εττ'ιτειι εεε εετεεε ετεε ω· Βιιειρτ' τε τιτειιτείτιεττετ 8ιτεετιτε.8·ε.

θεττεειτι εεεε εειτττε·ε ειεεεετττεε 8ττεεεει·ειιτρτ'ε εεε Κετρετε,

Με εεετ εεεειετεεετι ινετειτ. Ρεττετιτ τιειιιττε Με ειιιε 'Ι'ει,ι;ε

άετ Αετεεεετε, ννειιιι εεεε ει·εεεννεττ, εεεεε εεε ερτεεεεε.

Πει· θι.ιιτεε ρτεεεεεε ει·ετεε: Πεεετε ει·ε.τ'ι.τεεε Βι·εετιι·ιτεε·ε

ειιειειτε, ι·ετιιε Ηεετ, εεττεεετ.τι·οεεε Ιιιεετεετετττεεε εετεετεετιε.

Ηετε, Βιιτερτ ειτε Βι·εετ ττιιεεε ετεε τετ Ζεετε.ιιε τετεετεεεει·

8τε.ττε. Οτε ιετιιιτεετιεε ετεετεετειεεεεετε ετιιιτ εεει.τεετττ: Με

8ττι·ε ε·ει·ιιιτεεττ, ετε Βτεερεττειι νετεεςτ, εετεε Μεεεετει·εε

ίττττττ ιιτειιι Με εε.ι·τε νντττετε; Με Μειιετντετιετ ετειτ Ιετεετ ειιι

ιεεεεεειι. Ιιε Θειιεετι ετετετ εεε θιεετεετ ιιιττ εετιιεει Ιετεε°ι

τττ.εεετεεεε εεε εεεετ εειςετνεττ νετεει·ι·τεε Αεεετεετι ειτε Βττε

εει· Γεετεε τετειιτεε τιιττ εειε Βτεεε εετεεετεεε.

Πει· ΜΜΜ τεεει. ετεε εεττν σε. 1 (Με. εεττ ετττ”ιτειι.

Πετ Κερί τει. τε εεε Νεεεειι 8·εεεεειι, εεεεει·ετετ ετττ άειιι

Βιιιιτρτ ετεειι εεεε ετιιιεε εεεεενεε Βεεεε. Ι)τε Μεεεετετει·

τττεΙτ ετεε ττεετε.Ιτ ει·ετττιει·ι. εε.

Ι)τε Βειι·ειςιιεεεε εετ Αττεε ετιιε τ'ι·ετ. Πτε Βετεε νει·ειεε·

Ρε.ττεετ ιεττ Μττεε τε εεττ θετειιττειι εε ττεει.ττειτ. θεεει

ττεττειτ Με τε 8τι·εεεετεττεεε· ιεττ ςτετετττεττε εεερειιιιτει· Μιτε

τιιιτετετ εε.. Με Γττεεε ετεε ετεειετ ττεειτι·τ. Λε εετ ττετιεε

ε`εεεεεετε, εετετ· εειε ε. Μετετετειιεεερτεεεε, εεεεεετ ετετι

ετιιε εει. ττεεεεεττεεεε Ψεεεε, Με πετ' τ)ι·εετι ετνντιε Ιεττετ εε

εεεεει·ι. Ι)τε Βρτεει·ιιιτε τετ ι·τιιε;·εεει·ετε εε. το Κερεεεεετττεε

ε·τεεε, εετετεττετι·τ ειτε ετννεε εεε·εεεεεε.

Λε εετ τεετττεε Ε"εεεεοτττε τε εει· Ιτττττε ττεεει. ετετι ετεε

τειιΒενεττεετεεεε νι (Με. Ιεεε·ε 5εττετιτννεεεε, ετεεετεε τει

εειιε εεετττεεττττετι ειτε τει-τι; νει·τιετττ.

Ποτε· Με .Βιιιιε·εεεετιιεε εεττ! ιτοτιεειε

Πι·τε 1062. τιτει·, εε.ιιετ, εετε Ατειιιιιτε, εειιτττεε Ιεετεειτ.

Βετ τω" Βετνειεεεε εεε Ρεττεει.ειι εεετ εετ ρτετεττεεετ Βτ

ι·επιτιιές· εετεει· Αιιτ'ιεει·τιεε.ιι·ιεετι. (ΤεττττττΤεεε. Αιιι·ετ'ειι) ετεΠτ

ετεε εοτ'εττ ετεεεετττε Με Ζεειειιε εεεε ει·εεετετ Οοειι·εετιιτ

εττει· Μεεεετει·ιτερειτ Με, εετ Με εεεετεεετ. -

Ρεττετττ Με εοτει·τ εε.ετι εετεειε Βτειι·εεεε τε ιτετ Αετεετ

τιιιιτε εεΙετετ'ει·ιτιτττ. εννεεεε εειιειτει· Πετετειιετιιιει.ς· εετιιετ

ενεεεεε. Πε.εετ ει·ννετετ ετεε, εε.εε Με Ξεεετττννιιεεε εεε

ι·ει:ετειι Ριιεεεε εει· Με τερτεετιιιτε εειττει. ετεετ Με τε εεε

Πει.ει·ΙιεετεεττΒεννεεε τετετιι. ·

Ι)τε ενειιεε ιτε εει· ττεεεε Ε'εεεεεετε ννττε ετττ άειιι λειπει·

ετννεττεττ. Ι)εεετ ττεεετ ετεε, τετ τΤετει·εεετεεττεεννεεε ετεεεεεε,

Με εε.. Η (Με τεεεετ, εεετεε.τει· Ηετεερτττιετ. Πεε ιιιττ8·ε

εεεεε θεινεεε τετ τετετττ εττττιε ετεεεεεειιιετεεε. ·

Πετ Ηετεερττττετ· τνττε εεττ°ετετ. Με ννιτεεε τε εεει· ειιεετε

ετεει· τνετεε ειττ εειε Ρεεεεττε νει·εεεοι·τ'τ. ιεττ .Ιεεετ'ει·ει εε

ετι·εει. εεε νετεεεεεε.

Αεεε Με τ'τίιιεεε εεε τεεετεε ττ'εεεεε ιιντι·ε εεεεεετε.εετ,

εεετεττετττ, νετειιεεεε.

Πτε εετει·ι εεεεετεΙΙιε τετει·εεεοετεεεε Πετει·εεετιεεε εεε

εεετ Πετεερττττει· ειιεετιεεεεε τεττετε ετι.εε.ε ετεεετε Κεεεεε,

τιιιι·εε, ετεεε 8ιττεεεεε ε εε Με; ετ·ε, εεετεετιε ειιιε

εεεε. νοιι εεετ·ετετετιειεεετεει·Ροτει ιιιττ ετεεει

εεεετε.ιιετρεε τι, τι ειτρττ'ει·ιιιτ,εεε, ντεττε.εε ε.εει·

εεεε ι·τεε·τετιιιτ,εεε Βρει·ιι. ε.τεε τγρτεεεε Τε

τεεεεεεετΙΙειτ.

Πει· Ρε.ττεετ ετ·εττττ εεεε Με εετεεε Αεεεε ετιιε ι,ς·εεεε τ)εετε

Β ε τι ι·τ ιι ε· ' εεεειτ 'Ι'ετειιιιε-Λετττεετεε. Αιτι εει:εετεε 'Γεεει

ει·εττττ Ρεττειιτ Ιιετιι Αει.τιοετε ετεει·, εεεεεττι ε·ι·εεεε Πεεεε
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0!ι!οι·ε1!ιγι!ι·εε, !ιε θεεεειι 6.0, ειιεεει·‹!ειε ΑΙιειιι!ε 1 Με! 0,01

11οι·ρ!ι!ειιι.

Πει· ε·ε!τει·ε Κιεε!!!ιε!ιενει·1ειιε κι ΐο1ιεεει!ει·:

Αιε Β. εεε 4. Αιι.ε·εεε εειεε Αεει!ει·ιιες. Π!ε θεει·ι·ε Μ.

ιι!ε!ιε ειει·!‹ει· ε·εινοι·εεε. Με ε!ιει· εει.νεε εεε!ιε·ε!ιιεεειι. !)!ε

Μιιε!ιιι!ειιιι· εει· Βιιει·εει!ιεεειι !εε ε!ειιι!!ε!ι τω!. νοε εει·

8εει·ι·ε !ιε!'ει!!ειι ε!ιι‹! !ιεερεεεε!ι!!ε!ι θεε!ε!ιε ιιιι‹1 Βεειρ!”. Ρε

ε!εεε !‹ειιε εεε 11ιιιιά εε. 1 (Με. ννε!ε !!!!εεε. Βε!ι!!εεεε!ι!ε·

!ιε!ε ει·εε!ιεε. Ρει!εεε εεε ιιει δ. ΑιιΒ·ιιεε 6,0; επι 4. Αιιιςιιεε

8,0 0!ι!σι·ε! 1ιε!ιοιιιιιιεε.

δ. Αεε·ιιεε: Βε!ε!ιει· εει·!ιιι.ιε Βεεεει·εεες ει!!ει· εεεε.ε!εε!ιειι

Βτεο!ιε!ιιειιε·εε. Ρει.!ειιτ εε!ι!ε!Γε ε·ιιε. Ιει $ε!ι!ε!' !εε Με θε

ε!ε1ιεεειεε!ιε!εεει· νοΙ!!ιοιειιιεε ω! Με !ει·ειιιρ!!ιε!”εει· Ζεεεει

ιεειιι!ε!ιιιιι€.

11. Αιιιζιιεε: Με !ιι·ειιιιρε!ιεεεεε δεδεεε εειεε εει· εοε!ι εε!

εεε αυτ'. Ρει!ειιε .ε;!ε!ιε εε, ε!ε!ι 91700181· εε !!!!ι!εε, εειεε εεε

1!!Ιεει! 2 Οιιιι. Με 6!!”εειι. Με Βειιιρειιιιιε!ιε!ειει· ιεε εοε!ι

!ιι·εεε!ιει·ε. Βκι.τειιι!!.ε.εεε ε!εει1!ε!ι πω. Αρρεε!ε με, Βιιι!ι!

εεεε!ιε!εεε, ει·ι'ο1.<;ε ει!! Β!ε!ειιεεε!ιε. Π!ε Νε!ιι·ιιιι.<; ε!ειιιιε

Ρειιεεε εε!!ιεε ιιι ε!ε!ι. ιεόεει ει· ε!ε!ι εε εεε Β.ε.εά εεε Βεεεεε

ΜΗ” ιιει! Με ι!ειιι Βεεε!ιε !!ε,<;εε‹! Με ε.ιιί :1εω θειι!ι1ε εεε

1ιεει!ε Βρε!εε πει Μιιιι‹!ε Ε!!!ιι·ι. Ριιε!ειιε εενοιεεεε !!!ιει·

!ιειιρε Με Ι.ει.ςε εεε εει· 8ε!εε οι1ει· εεε' ι!ειιι Βιιιιε!ιε, νιιεεςειι

εει· Βεεε!ιυνει·ι1εε, ννε!ε!ιε ι!ιιιι Με εοεεενε Ορ!εε!ιοεοιιιιεεεε!

1ιιιιε· εε! Β!!ε!ιειι!εε·ε ειιιε!ιε.

Αιιι 9., 11. εεε! 14. Αιιειιεε Με Ρετ. _!ε 1 Παει· Κοε!ιεει!2

!ϋειιε,ε· ειι!ιειιιεε ιιι!'ειιι!!ι·ι !ιε!ιοιιιιεεε; ε.ιιεεει·εεει ε!!.ε!!ε!ι 6,0

Με 8.0 0!ι!οι·ε!!ιγάτει.

νοιιι 14. ΑεΒιιεε εε Με! Με 0!ι!οι·ε! Κα!. ει·οιεεεεει ιιι!ε

Τ!εεε. νιι!ετ!ειιιι εεεε!ιεε.

νοιιι Π. Αιιι;ιιεε εε Με! :.ιιιε!ι Μεεεε ε'οι·εεε!εεεεε ιιει! εει·

εοε!ι ε:ι.ι;!!ε!ι ε!ε ριοιι·ε!ι!τεεε Βει! εεεεεεε.

20. Αειςιιεε: Ρετ. !εε !ε!›!ιε.!'εει· Βεινοτάεε, ε!ε2ε !ιιι Βεεε

ειι!”ι·εε!ιε. Κεεε εε!!ιεε εεε ι!ειε Βεεε εεε!εειι, ιι!ιει· ιι!ε!ιι. εε!ιεε

ιιοε!ι εεε!ιεε, ννε,κ.ζειι 8εε!!!ε;!ιε!ε εεε Πιιε!ε!ιετ!ιε!ε !ιι εεε Βε!

εεε. Βε!ιε Ι.!εεεε Γ!!!ι!εε ε!ε!ι Με Βεεε!ιιιιιιε!ιε!ε !›ι·εεε!ιε.ι·ε

εε, Με εεε!ει·εε Μιιε!ιε!ε ε!ε‹! εε!ι!ε11.

22. Αει;εεε: Βε!ιι· ,ε·εεεε Α!!ε·ειιιε!ε!›ε!!ει!εε.

Με!! εειει!Τε θρει.εειιιιιι· εεε Βειιε!ιιιιιιε!ιε!ε.ειιι·. Ρετ. εε. ν!ε!

1ιεενεε;!!ε!ιει·. Ηε!ιειειιε,ε; ιιιεεεει·ει·. Ρεε. νει·1εεεε Με Με.

?9. Αεεεεε: Βε!ε!ιει· εε!ιτ εειεε Α!!εεειε!ε!ιε!!ιιι1εε. Ρετ

ιεε!ιε ει!ε εειεε!! εε!ιινειι!ιεει!ειε. ειιε!ε!ιει·εει θεει;. ε!ιε!!‹ε!ι

‹!ειιι εεε!ιε!εε!ιεε (εειεε ε!ιιεε Τεε!!ιετε. Νει· εοε!ι Βει·!ει;ε

ΘΡΜΠειιε Με· Πεεε!ιιειιε!ιε!ε.

9. θερεεει!ιει·: Βε.ε Λ!!8ειιιε!ε!ιε!!ει!εε !ετ. νϋ!!!!; εοι·ιιιε!

Πεε!ε!ιει·!ιε!ε !ιειιιι θε1ιεε εειεε εοε!ι εε !ιειιιετ!ιεε. Ρεε. Με!

ςε1ιε!!ε εεε!εεεεε. ·

Ψεεε Με εεε εε Με Βεει·εε!ιεειιε Μεεεε !<"ε!!εε εειεε,

εε !ε!ιτε ει· Ρο!εεεε!εε:

Με $ε!ιιιε!!ιε!εε!ε. ιε!ε εει· εε εειεε ιιει· νει·1εεεειιε

ειπε νο!!εε Αεε!ιι·εε!ι εει· Λ!!ρειεε!εει·εο!ιε!εεεεεε !ιεει

(Με, Με Με Αεειεεεεε ει·ι;!εεε, εο!ιοε ει!! εεεεεεεε

Τεεε εε!ει·εεεε), εοει!ε Με !ιοο!ιΒιει!!Βε ε!!8ειεε!εε Βιετι·ε,

ιε!ε εεε !ιεεε!8εε 8εϋεεεε, !ειεεεε εε!ι!!εεεεε. εειεε εε ε!ε!ι

επι ε!εε ι·εο!ιε εε!ιινει·ε Α!!'εεε!οε 1ιεεεε!εε. ι1εεε Με Τε

τεεεεεεε!!!εε. Με ε!ε!ι εε εεε! Ρτειει!!εϋι·ρει· εεεεει!εε,

εεεινει!ετ !ιεεοει!ει·ε εε!ι!τε!ε!ι οι!ει· εεεοει!ει·ε ν!τε!εεε

εειεε.

Βεινε!εεει! εει· !εεεεετε Αεεε!ιειε !εε εει· Πειεειιεε!,

εειεε εε ιιι!τ εε!εεεεε !εε εεε εειεεε!!›ειι Ηο!εεεεε!ιε!ιεε

εε! 6 Μεει·εο!ιινε!εε!ιεε ιιεο!ι ε!εεεε!ει εειεε 1ιερ!ε.εεε.ε!οε

εεεει· Με Ηεεε !ε ε, ερεεεεεεεε 5 Τεθειι εγρ!εε!ιεε Τε

εε.ειιε εε ει·2εεεεε.

Μ! ε!εεεε ι!ει·ιιιε εεε!ι, εειεε εεε Ρεε!εεε εε!εε 0ιειιε

ειιε,ε!ε ει·εεει· Ι.!ειε ι!ειε Πιεεεεεεε εε νετεεε!ιεε εεε, εειεε

!ε!ι εεε 1!ε!2ερ!!εεει· εοίοιε εεείετεεε !ιοεεεε ιιει! Με !ε

εει· 1Νεει!ε εε!!ιιΜ!ε!ιεε Τειεειιεεεε!!!εε εειεε ειιεε!ε

!!!Βε νειεε!ιοτίεεε νει·ε!ε!ιεεεε.

Νε.ε!ι εει· Ει·ινε!.Βιιεε νοε Κ!ειειε, σε Με !!!!ι·1εεεε

εεε Τεεεεεεε!εεεε νι!ι·!ι!!ε!ι Με ε!εε Με εεεετε!ε εειεε

!εεεεε εε! οι!ετ σε ε!ε!ιτ εεε Λ!!εετεε!εετεε!ιε!εεεεεε !ει

πιει· ε!ε ρετ!ρ!ιει·εε 1οεειΙεε Ξεε.ι!!ειε νοι·εεεεε!ιε, εεε

ειιτ ινεεεε εε!εει· Κει·Ζε νοε εεε Ρεειεεεεε ε!ιετεε!ιειι

εειεε, ιεεει ε!ε!ι εεε!! !ι!ει· εει· Γε!! οοεεετε!τεε,

εειεε ν!ε!!ε!ε!ιε ε!ε!Βε θεεει!εε ε!εε 8εε!ΐιε!εε!ε !ιι! εε

ει·ε!!”ειιι1εε Βε!ιι !ιεεεεεεεε εειεε, ει!ιει· νο!!! Ρει!εεεεε ε!ε!ιε

πειεει· εεο!ιε.ε!ιεεε ε·οι·ι1εε εει, ιιει! εειεε ει· εεε Βειειεε

εε!εει· Ει1ιι·εεεεεε ει·εε νοε ε!ειε Ε!εεεεεεε εεε Τι!εειεε

τεερ. ιιει $τει·ι·ε εεε Βειερειειιε!ειι!εειιι· ι!εε!ι·εε.

Βε εεεεε!ιι.

` Αεερι·ι!ε!ιεε εει·εε!ιε Β·εννοι·όειι Μ.

Με Ζει:!ιεειιε εει· Βεο!!!ειι !ιι Βε!εεε!ειιτ εεε ιιει·

ν!ε! Με!ιε εειεεε!ιε εε!! ι·εε!ιε !εεεε εει!ε.εει·ε, ιιει! εο!ιε!εε

εε Με, Με ο!! Με εετ!ε!!ε!εε 0ε!!εεεε εει· Βε!εεεε!ιεεεε

Με!! εε!ι!!εεε!!ε!ι !ιεειει· ε!ειιι Β!εο!ε!!ε!ιεε ΖιιΓει!! ιιει .Ζε

νει·ι!εε1εεε !εε. 4

Με!εε ιε!ε 2 Οιι!εει·εε εεεεεεε!!εεε νει·εεε!ιε, ιιεε!ι

Κ!εεεεεο ι!!εεε!!ιεε ε!ε!Βε Με!ε Με !'/ε $εεεεεε !ειιε

ε!εετ 1εω νοε 80" Ο. ειιεεεεεεεειι, ιιει εεε Μεεε !!*ειεε

Με Τεεεεεεεεε!!!εε νοε εεε εεε!ε.·ετ !ι!εεεεεεεειιι!ιΒεε

Βε.!εεετ!εε ει! !ιείτε!εε, εε!ι!ιιεεε εε.ιιε!!ε!ι Με!. ει·οικι!ειε

!ε!ι Με Ε!ι·ε!εεεεε ιιει· 8/4 Βειιει!εε !εεε εε!! ε!ιιιειι!!ε

νοι·ιιε!ιιιι, ι!εεε !ε εεε ινε!!ει·!ι!ε εεεε!εεεεε Οε!εει·εε

ει·νν!εε ε!ε!ι εει· Τεεεειιεεεε!!!ιιε ιι!ε!ε!ι!”ε!1ε Με εειεε

εεοι·1ιεε.

Με Β.ε!εε!!ε!ιεεεε εεε εει·εεε ε.εεετο!ι εει!ε!!ιεει!εε

Βιιε!!!ιιε εε!ειιιε ιε!ι· εε!ι!!εεε!!ε!ι Μιι!ετε!ι, εειεε !ε!ι ει!!

ι!ειε εε!ιι·ε!εεε Αεειι·ι·ϋ!ιι·ε!ιεε !ιεειει· ιν!ει!ει· νοε ιιεεειε

Με! !ιειεει· ερει·Ι!ε!ιει·ε Αεεεει·ιε!ιε εεε Τεεεεεεεεε!!!εε

!ιε!ε!Βειι Με.εει!ε!ε ιεεε!ιεε, ινο!ιε! εε εει· εειεε εε!ι!!εεε

Πε!! ε!!!ε!ιεε ε!εε Τεεειιεεεεε!!!εεεο!οε!ε εεεοει!ετε ιιει!

ε!ιεο!εε Με εε ετ!ιε.!εεε. ι

Βε!ει·εεε.

1). εε νε!. Με Μ!!ειοειε.ει!ε ιιει! !!ιι·ε Βε!ιειιι!!εεε.

Κ11ε. ε1ιει·. Νοε!ιεεεε!ιι·. 190!. Νι·. 47.

Πιιεει· <<Π!!ει·οιεεεε!εε νει·εεε!ιε Μενα! !ε‹!!ε·!!ε!ι ε!εε ι·ε!ιι

ρ!ιγειο!ος!εε!ιε Κ!ε!ε!ιε!ε εει· Βι·ϋεεε, ννε!ο!ιε ιεειιι ιιε.ιιιεεε!!ε!ι

εε! ν!ε!ειι ε!ι!οι·οε!εε!ιεε. ιιεεει·ει·εε.!ιι·εεε ννε!!ι!!ε!ιεε 1εε!!ν!ι!εειι

εεεε!!!`ε. 1)!ε εεε!!ε!ιεε εε!εε·εεε Πι·εεε!ιε εει· Μ!!ιι·οιιιεεε!ε εε!

!ε ε!εει· ειεει;ε!!ιεΠειι Βιιενν!ε!ι1εεΒ· εεε Μ. ρεεεετε.!!ε ιεε_!οι·.

!ιεενν. εεε Β!ε‹!εεεννε!ιεε εει· Μ!!ε!ι‹!ι·!!εε οι!ει· εειεε Ε`εεεε!ι

1ε.8·ει·ιιιιε; Ζε εεε!ιεε. Π!εεει· εεοιεε!ε Ζιιεεε.ιι0. εειεε εεε

ν!ε!εε Γι·ε.ιιεε Αιι!εεε Δε Κ!ιιι;ειι νοει !ιοειιιεε!εε!ιεε Βτειιάριιιι!ιε

εεε, ει!!! εε !εε Μι.εε Αιι!ι;ιι!ιε εεε Αι·:ι.εε τ1!εεεΚ!ε.€ε ιιι!ε εε

ε!!,εεει!εει Βι·εεεε ειι!'ειιεεεεεε.

Με 'Ρ!ιει·ερ!ε Με ειιε !ι!ει· ε!εε !ιγε;!ειι!εε!ι-ό!εεεε!εε!ιε Β!ε!ι

εεε; ε!ε2ιιεε!ι!εεεε ιιει! ιιιεεε Με ο!ιεεεεεεεεεειι Πτεεε!ιειι

εει· !!ι!!!ει·οιιιεεε!ε !ιε!αιιιιρ!ειι. Πει·ε!ι Με νειιοι·ι!εεεε νοε εεε

ι·εεοι·!ι!ι·!ιει·ειι Ε!ινε!εεριε.ρει·ε.ιεε, εε ειι.ιεεεε!!ε!ι εει· Βοιιιε.εοεε

ει!ε !!ιι·ειιι 90ρι·οε. Ξ!ννε!εεεε!ιε!ε, !οεε1ει· Μεεεε.,ε·ε εει· Βι!!εεε.

εοιι·!ε 'Γιιι·ε!!!ιιιεεεε. Με εεε!,ε·ιιεε ε!ε‹! ι1ειε Μ. ρεεεοιε!!ε ειε_!οι·

Ζει· Ηε·ρει·ει·ορ!ι!ε ει! νει!ιε!Γεε, !ιε.ενει·ΐ. !ιι Η! νετειιε!ιε!ε!!!εε.

νοιι εειεε!! ει· εννε! !ε εεε Αε!ιε.ει!!ιιεε· ιιιι!”ι!!ιι·ε, !ιι !ειιι·2ει· Ζε!ε

ε.εεεει·εε ει!ιιει!εε Βεεε!ιεεε €ε8ε!ιειι.

Ηεεεεε

Β1!ε!ιει·ειεπε!εεε ιιει! Βεερι·εεεεεεεε.

Ι.ε!ιι·!ιεε!ι εει· Αι·εσεεε!ει!εεε!!ε!ιι·ε ιιει! Αι·εεεε!νει·οι·ι!

εεεεε!ε!ιι·ε εειεε εεεοει!ειει· Βει·εε!ιε!ε!ιε!εεεε εεε

εεεεεε!ιεε εεεϋεεει·τε!ε!ι!εο!ιεε Ρ!ιει·ιεε!εοροε νοε Βια

Η. νοε 'Ι' ε. ρ ρ ε! ε ε τ. ν!ει·εε εεεεεετ!ιε!εεεε Αιι!!εεε.

1ιε!ρε!Β·. νει·!ε,ε νει! Β'. Ο. νο,ε·ε!. 1901.

1)εεε εε!ιοε εειεε 2 .1ε.!ιι·ειι ε!ιιε εειιε Αιι!!ει:ε εεε

1ιεει·ειιε!ιεε εειεε; ειεινεεεε !εε, εει.νε!εε επι ι!εεε!!ε!ιεεεε.

εειεε εεεεε!!ιε, Με εει· !!Ιεεεε εει· ι·οι·!ιειι‹!ειιεε !νει·!‹ε ιιει'

Μεεειιι θε1ι!εε, άοε!ι ι1ετε!ιεεε εεε εε ε!ε1ιε!ιι·!ιεε!ι ε·εεεε!1εεε

Ε!εεεριεε!ιεει! εεε ?οτε

εε!ιι·ιεεειι εει· ειιρει!ιεεεεε!!εε Ρεε!ιο!οε!ε !εε εεε!ι εει· Πιε

ε”ειει; Με Βιιε!ιεε ιιι!ει!ει· 8·ε·ε·εεεεεε. Πει· Αιιεεεε, εεε!ιε!εεεό

Με εεεει·εε Αι·2εεε!ιιι!ετε!, !εε νει·νο!!εεεεει!!εε ινοι·ι1εε, εε

εειεε ιιιε.ε ε!ε!ι !ε!ε!ιε ιιιι‹! !ιεσμιεει !!!ιει· Μεεε!!ιειι οι·!εεε!ι·εε

Εεεε.

Ρε. 1!! ἱ! !ι1ειι.

Ρτοεο1εο11ε ι1εενει·ειιιε ετ. Ρεεει·εριιι·εει· Δει·εεε.

692. 8!!ιιεεε εεε 24. Αρι!! 1901.

νοι·ε!ε2εε‹!ει·: 'Ι' !!!ε ει. Βεει·εεε!.ι·: Α Πι ε. ιι ιι ε.

1. Α! Με ε ιι ε ι·ε!'ει·!ι·ε !!!ιει· εο!,ε·εει!ε Κι·ειι!εειιε·εεε!ι!ε!ιτε:

Αιιι 4. Βεε. 1900 ινει·‹!ε Με 22-_!ει!ιι·η;ε Βειιει·ιιι

ινε!!ι!. 0!ιεε!ιοιν-Ηοερ!εε! ειιίε·εεοιιιιεεε. 8!ε με



4.

.-`

!α:ιιι!ι ει! εειιι, ιιι!! ΓιεΙιει°. ΠεΙιε!!ιειιι ειιι! !·ζι·!ιι·εε!ιειι. Ι)ιε

Κι·ειι!ιε ινιιι· εει νο!!ειιι Βεινιιεετεειιι, !‹Ιε.,<.ςτε Με! Νεο!

εε!ιιιιει·2ειι. !!!!2 ρει·οιιτοι·ιεο!ι νει·ει·δεεει·ι. εοιιετ. ιιιιιει·ε Οι·

ι.ιε·ιε εεειιιιτ!. Αιιι ε!. !(ι·ιιιι!ι!ιειι€ειει:ε !ιι·ιτιεο!ιει·. Τειιιρει·ετιιι·

ιι!›ιιι!Ι ειιι' 86,0". νοιι (ιιι ειιι Με ιιι ι!ειιι ειιι 15. Κι·ειι!ι!ιε!τετεε·ε

ει·ι'ο!!.πειι 'Ι'ο!ε εει· Ρετ. ιιοι·ιιιε!ε 'Γειιιρει·ετιιι·. Νιιε!ι άειιι

'Ι'ειιιρει·ιιιιιι·ει!ι!ε!! ιι!!ιιι!!!ι!ιο!ι 2ιιιιε!ιιιιειι‹!ε 6οιιιιιο!ειιιι. !ιιιιι!!ειεε

Ει·!ιι·εε!ιειι. Ι(ειιιε Νιιε!ιειιετιιι·ιε. Ι!ι·ιιι ειι!.!ι!!!ι Βιιιιτειι νοιι Ει

ω", !ιειιι Ζιιε!‹ει·. Βιιι!ιΙ ειιιεε!ιιι!τειι. Αιιι !3. Κτειικ!ιε!τειιιε·ε

τεε!ιτ.εεει!!εε Ηειιιιρετεεε. Κει· ιι ι ι.:'εο!ιεε $νιιιριοιιι ειιι!. ω·

!ιιι!ιειι ιιιιιει·ειι Βιιι.ι·ειιιιτε.τ ι!ειιτ!!ε!ι. Ι'ε!ι!τ τεε!ιιε.

Βιι!!!ιιε Μ. Πει!. Με θεοτιοιι ειγ.ς!ε!ιτ !.νρ!ιοεε θεεο!ιινιιι·ε ιιιι

ΙΙειιιιι ειιι! Ιιεεοιιι!ειε ιειο!ι!ιο!ι ιιι ω· θεε·ειιι! ω· Υιι!νιι!ει

Βειι!ιιιιι. Βε!ινι·ε!!ιιιις 4:!ει· Πεεειιτειιιι!ι!ι·ιιεειι. Αειιτει· !!!!2

τιιιιιοι·. Ιιιι θε!ιιι·ιι ιιιιι!τιρ!ε ριιιιοι1°οι·ιιιιεε Β!ιιιιι.ιιετι·ιιιε. Μερκο

ιιιειιιιιειιιε. - Ιιιιει·ειιειιιιι ιιι εει· Γι!!! ουτε!! εειιιειι !ιε!ιει·

!οεειι ι”ει·!ειιΓ. ° °

(Αιι!οι·ε!'ετε!!.

Πιεειιεειοιι:

ΠοΚε: Βια: ειπε !ιεοιει·ιο!οειεο!ιε Πιιιει·ειιε!ιιιιιε εει· Ρ!!!

ειιι! Με Πεειιι!ετεε ιιιιιει!ιιι!!ι εει· Με εικτιςείιιιιόειι? Πε νν:ιιε

ι!οε!ι ιιι!ειιεεεειιιτ ειι ει·Γιι!ιτειι. ο!ι Με Ιιι!`εοτιοιι εει· Μειιιιι.ε·ειι

ι!ιιτε!ι 'Γνο!ιιιε!ιιιοι!!ειι νει·ιιιι!εεει. νι·οτι!ειι !ετ.

Α!!ιειιιιε: Βιε Αιιτννοι·τ ειιι” Μεεε .Ρι·τιειε Μ!!! !ιιιιιιειι

!ιιιι·2ει· ω! .εεεε!ιειι ινετιιειι !‹ϋιιιιειι, Μι Με !ιετι·ει!'ειιε!ε Πικετ

ειιο!ιιιιιε εο!ιοιι ιιιι θειιιιςε πι.

ιΥειιεε!ι: νει· Κιιι·εειιι Ιιιιτ.ιε πι! (ιε!ει;ειι!ιειτ ειιιε Αιιιοιι

τιιιιοιι ι!ει· ιιιιτ.ει·ειι Βιιιι·ειιι!πιτ ιι·ει:ειι θειι€ιιιιι' ιιε.ε!ι Τνρ!ιιιε

ειιιείιι!ιι·ειι ειι ιιιιιεεειι. Πε ινει· Με ΠΓΒιι0!!8 ινει!ει· ε!ιιε 'Γ!ιι·οιιι

Ιιοεε ιιοο!ι ειιιε Βιιι!ιο!ιε ιιιιο!ιειιιι·ειεειι. Με νει·!ιιι!ιειι ειε!ι

Με θεί!ι.εεε !ιειιιι Τνρ!ιιιε, !ιτιιιιι εε ιιι !!ιιιειι ειι ειιι!ει·ιει·ιιτι

εε!ιειι Ρι·οοεεεειι !‹οιιιιιιειι.

Α ΙΙιιιιι ιιε: ΙΒιιιε Πι·εει.ο!ιε ι°ιιι· Με θιιιη;ι·ιιιι ω· Εκτι·ειιιι

τε!!ειι Με! Τνρ!ιιιε !κε.ιιιι Με !ιοε!ιει. ινε!ιι·εο!ιειιι!!ε!ι ερεο!!ιεε!ιε

Βιιι!ει·ιει·ιιτιε !ιι!ι!ειι.

Η οι! τι: Θοννο!ι! Βιιι!ιο!!ειι, Με ιιιιε!ι Βιιάε.ι·ι.ει·ιιιιι!ειι ειιιτ!

Με! εε!τειι Με Πι·ειιο!ιε. ΙΞε ε!εΙιτ Με! ιιοε!ι ιιιιι!ει·ε ιιιιο!οει

εο!ιε Μοιιιειιτε. Γιιι!ιει· ινιιι·ειι Με Γιι!!ε εε ε·ε!ιε.ιι!”ι. Μιεε νιε!

ιι!ιει· Μεεε Ι4`ι·εΒεε Μεοιιιιι·ε ινοι·όειι ιετ. Ηετιιιειιι ιι !ιειτ Μι

ιιιε!ε Με Βεο!ιιιε!ιτιιιιε ,εειιιιι.ε!ιι:, ι!εεε Ρε.ιιειιιειι πιιε εο!ε!ιειι

Ριονιιιιειι, ινε Με Κοι·ιι ιιιιι·ο!ι Βοοε!ε νετιιιιι·ειιιιε;ι ννιι.ι·, Βε

εοιιι!ετε !ι!ιιι!ιε· ετ!‹ιιειι!ιτειι, ειιι! !ιιιιιε!ιτε Με θειιι€ι·ιιιι ειιι. Ετ

εοιιειιιιιε ιιι Ζιιεειιιιιιειι!ιε.ιι,ς. Πιεεε Αιιειο!ιι. ιετ !ιιε!ιει· ιιιο!ιτ

ινιι!ετ!ε;;τ ννοι·τ!ειι. Βε! εε!ιιι·ει·ετ Βι·!ιι·ειι!ιιιιιε· εο!ο!ιει· Ι!!ειι

εε!ιειι. Μεινε εει· Με άει!ιιιι !ει:ειιτε Ει·ε·οιιειιιιιε ειιι!! Αιιε!πιιε!ι.

Ηε!Ιει: Ιει εε ιιιε!ι! εε!ιι· ιιιιε;εννϋ!ιιι!ιο!ι, ι!ιι.εε !ιειιιι 'Γν

ρ!ιιιε νοιι ΑιιΒιιιε ειιι εο!ο!ιε Ηιτιιενιιιρτοιιιε !ιεειειιιΙειι Με ιιι

ι!ειιι ι·είει·ιι·τειι Γε!ι? Βε «ω» ι!οε!ι ι!ειι!ι!ιιιι· ι!ιι.εε εε ω! ιιοε!ι

ιιιιι ειιιε ιιιιι!ειε ν!ε!!ειι:!ιε ο!ιι·οιιιεο!ιε Βιι·ιιει·Ιιι·ιιιι!ιιιιις εε

!ιειιιι!ε!τ !ιιιι.

ΑΙΙιειιι ιιε: Α!!ει·ιῖ!ιιιι.ςε Μ; εε ιιιιεειι·ϋ!ιιι!!ε!ι, ιιιιεε !ιειιιι 'Γν

ρ!ιιιε !'οι·ι,εεεειει Ει·!ιι·εε!ιειι ιιε!ιειι Βοιιιιιο!ειιε ειε. Ιιεεπε!ιτ.

.!ει!οο!ι !ιιι‹ζ!ειι ε!ιεεε 8νιιιριοιιιε ιιιιι·ε!ι Με εει ι!ει· θεοτιοιι εε

τιιιιι!ειιειι νει·Ι!.ιιι!ει·ιιιιεειι, Με ειε!ι ειιιιιιιι!.!!ε!ι ει!!! ι!ειι Τνρ!ιιιε

ειιιιιο!ι!ιι!ιι·ειι !ιιεεειι. ειιιε ειιει·ειο!ιειιι!ε Βι·Ιι!ει·ιιιις.

2. Ιιο!ι!ιει·τ ερι·ιο!ιι: Με! 'Ι'Ιιει·ιιριε ιιι ίι·ιι!ιειι Βιιτινιο!ι

Ιιιιιεεειιιι!ιειι ιιιιιει·!ιι·οεΙιειιει· Τιι!ιειιεε!ιιιι·ειιςει·εε!ιείτειι. (Πει·

νοι·ιι·εις !ει: Με 'Γ!ιε!! ειιιοι· !!!.ιικετειι Αο!ιειι‹!!ιιιιει ειιιιι Ι)ι·ιιοΒ

!ιεειιιιιιιιτ).

δ. Γι! !ιι·ιιιε.ιιιι: Βιιι Π!!! νοιι Βι·ει!νευ.ι·ι!!ε. (Ζιιιιι Πι·ιιο!ι

Ιιεειιιιιιιιτ).

Πιεειιεε!οιι: κ

. Ποι·ιτε: Ι)ιε Βε2ειο!ιιιιιιιε; Βι·εάνειιι·Με !ιει!ειιτει ιιι Ι!ιι·ειιι

Ι:`ε!!ε ειιι ειιι Βνιιιρι.οιιι. Με 8 ιο !ιεε, Με Βι·ιιι!νιειιι·‹!ιε εε·

εο!ιι·ε!!ιτ. !ει. ειιι Βνιιιρτοιιιειιεοιιιρ!εκ, »νο ω! Ιειιεεε.ιιιε Ριι!ε

ειιιεε ι!ει·εε!!ιειι Ιι!!ι!ει. Βει!ειιτειιι!ε Ριι!ενει!ιιιιεεειιιιιιι.<.ς !ιοιιιιιιτ

ε. Β. ε.ιιο!ι εει Οριιιιιινει·ειϊτιιιιε νοιι. Πι Ι!ιτειιι !ΐε!Ι πω· Με

Βι·ειάνειιτι!ιε !ιοο!ι€τει!ις, !ιετι·ιιες Ι8-24 Ριι!εε ιιι εει· !!Ιιιιιιιε.

Μ!! ει·ιιιιιει·ε ιιιιο!ι ιιι ειιιειιι Πει!! 23 ΡιιΙεε ιιι εει· ΙΙΙιιιιιτε εε

2ιι.!ι!ι ειι !ιε!ιειι. Βο!ο!ιε Πι!!ε. ινε Με ΡιιΙενει·!ειιεειιιιιιιιιε Με

!ιειιριεεε!ι!ιο!ιε Μοιιιειιτ ΜΜΜ, "Με εε ννιιιιεε!ιειιεννει·ι!ι Με

Βι·ει!νοει.ι·ι!ιε ει! Ιιειιειιιιειι, Ρει!!ε εει ι!ειιειι Ηει·εοε!ιιιιιιιε; ειιι!

Ηεπεε!ινιιιιο!ιε ιιι!! !ιιιι.εεειιιειιι Ριι!ε ι·ετοιιιιι!ειι ειιιι!. ινε εει·

8·ιιιι2ε Η τοΙιεε'εε!ιε ενιιιρτοιιιειιεοιιιρ!εκ νοι·Ιιειιι!ειι ιιι!. ιετ Με

Βι·ει!νοει·ιΙιε !ε.ιι€ε ιιιιιιει·ιιι!. ιιιο!ιι εε εο!ιιιε!! ι·οι·ιιΙ›ει·ςε!ιειιτΙ.

Βε! Μεεειι !ιειιι!εΙτ εε ειο!ι νει·ιιιιιι!ιΙιε!ι ιιιιι ΓετιιΒε Ι)εε;ειιει·ε·

τιοιι εεε Ηει·ειιιιιε!‹ε!ε. Οοι·οιιιιτεο!ετοεε ι,ι·ιε!π ιιιο!ιιι ειιι·

νει·!ειιςειιιιιιιιιει εεε Ριι!εεε εοιιι!ει·ιι ιιιιιο!ιτ ιιοε!ι ιιιιιιει·ε

θνιιιρωιιιε.

!'Ι(εε ιρΙιιι!ειι: Ύνειιιι Με ιιι!! ι!ειιι Αιιειιι·ιιο!ε Βι·ετ!ν

ειιι·ι!ιε ιιιιι· ειιι Ηνιιιρτοιιι !ιεεειο!ιιιειι ινο!Ιειι. εεεεειι Πιεεε!ιε

ειιτννειιει· ιιιι Ηει·2ειι εε!!ιει (Ιειροιιιειοεε. Βε!ει·οεε Με· Οοι·οιιιιι·

ιιι·ι.ει·ιειι! Με!. οάει· ι!ιιι·ε!ι ειιιε θει·ε!ιι·εΙε!.ϋι·ιιιιε·, οι!ει· ειιιε!ι

‹!ιιι·ο!ι Πι·ιιιιιιε !ιει·ι·οι·,ςει·ιι!'ειι Μιά, εο ιιιιιεεειι ννιι· Με Α ι!ειιι

Β τ ο Ι( ε ε'εε!ιε Ηνιιιρτοπιειιτι·ιεε, Με Με !:!ι·ετ!νειιι·ι!ιε !ιεΖειε!ιιιετ

πιιπ!. !ιιετνοιι τι·ειιιιειι: Ιε.ιιεεειιιει· Ριι!ε. θει·ε!πε!ει·εε!ιειιιιιιιι.εειι.

Πορρε!εο!ι!εεις!ιειτ Με νειιειιριι!εεε (επί ειιιειι Αι·τει·ιειιριιΙε

- "νει νειιειιριι!εε!. ΙΒιιιειι Ρε!! νοιι ιιιιεεει·ετ !ειιειεειιιιειιι

Ριι!εε 08-24 ιιι εει· ΙΙιιιιιιε! !ιε!ιε ιο!ι !ιει ειιιειιι Μιττε!!'ε!ι!ει·

εςεεε!ιοιι. !!!ειιιι!ιε Ιιτιιο!ιτε Βεεεει·ιιιιε ι!ει· θοιιιρειιεε!ιοιι, ε.!ιει·

!ιειιιε Βεεε!ι!ειιιιιςιιιι,ις εεε Ριι!εεε.

Γ ιι !ι τα!!! ιι ιι : Ιιιοοιιιιιι·ιτειιι εεε Αι·ιει·ιειι- ειιι! νειιειιριι!εεε

!ιε!ιε ιο!ι ιιι ιιιειιιειιι Γε!! ςεειιο!ι!. ιι!ιει· ιιιε!ιι. εεΓιιιιι!ειι. ινε!

εει· !ιιιι,εειιιιιε Ριι!ε Με !ιετνοι·ειεε!ιειιάει.ε Ηνιιιικοιιι νι·ει·. !ιε!ιε

ιε!ι ι!ειι Ρε!! Με Βτει!νεει·ι!ιε Ιιεπειο!ιιιετ. ε.ιιιι.Ιοε ι!ει· Βειιειι

τιιιιιει «Τεο!ιγοει·τ!!ε». !ιι εει· !ετε!ειι Ζειτ Μ. εει! νει·ΙΙ.ιιι!ετιιιι

με ειιι 8εριιιιιι Αιιΐιιιει·!ιειιιιι!ιειτ ειιεεινειιιιτ ινοι·ιιειι ΠΠ!!

ειναι· ειιι!! εε Ιιιε!ιεο!ιε Ρι·οοεεεε ει! ι!ειιιεε!!ιειι, Με Βινιι!ν

εειι·Με ιιιιι! Ιιιοοιιςιιιιειιι εει· Ριι!εε !ιει·νοι·ι·ιι!ειι εο!!ειι.

Μοι·ι!::: νει· 4 .Τε!ιι·ειι Ιιε!ιε !ο!ι Με ειιιειι Ρε!! νοιι

Βτεονειιι·ι!ιε ι·ε!”ει·ιτι, εει ι!ειιι ει!! ειιιειι ΑττειιειιριιΙε - 3

νειιειιριι!εε !ιειιιειι. Πει· Γι!!! «Με ιιιιε!ι ε.!ε Εεεε οοι·Με

εει!ειιιετ.

698. Βιι;2ιιιι; ε!ειι Θ. Με! ΙΜ!.

νοι·ε!ιεειιι!ει·: 'Ι' !ι. ν. 8 ο !ι ι· ο ι! ο ι·. 8εει·ε!:ϋ.ι·: Α Ι Ι: ε. ιι ιι ε.

1. Βιιει·ιιιιιιιιι: Πε!ιει· Με Οοιιεει·ι·ιι·ιιιη.=; νοιι Ιεθ!ο!!θΠ ιιιι‹Ι

νει·εε!ι!ει!ειιειι Ρι·ερετε!ειι ιιιιε!ι εει· ΙΙετ!ιοι!ε νοιι Ε. Η ω! ιι ι.

2. Επι: Πε!ιει θε!!ειιτιὶε!ι!!ιιειι ιιιιο!ι θιιεττοειιιει·οετ.οιιιιε.

Η ιι ιι ε ε ε ειε ι· (Με (ιιιεη: Βιιι Ρε!! νοιι Ρι·ιεριειιιιιε.

694. 8ιτειιιιε· ι!ειι 18. Βερι:ειιι!ιει· 190!.

νοτειτ:ειι‹!ει·: 'Ι' ι ! ι ιι ε. Βεοτει!!.ι·: Α ! ιι ε! ιι ιι ε.

1. Ρετει·εειι ‹!ειιιοιιετι·!ι·τ 2 ΙΞ':ι.!!ε νοιι Ευρω, ειιιειι Γε!!

νοιι !ιεε!ιιιιειιάει· Βεριε. ιιιιι! ειιιειι Ρε!! νοιι ιι!ειιε τοε!ειιε εει·

8ιιι·ιι 1ιει ειιιειιι 86 €ξι!ιι·ιεειι Πιιιιιιε, Με ειιιιιιε.! ορετιι·ι. ινοι·ι!ειι

ιιπ, !ετ!οι·!ι ο!ιιιε 'ι!'ο!ε·, ιιιι‹! _ιειιι ειιιει· Ι.ιε!ιι!ιεΙιειιι!!ιιιιε

ιιιιτει·ινοι·Ιειι ιι·ει·ι!ειι εο!Ι. .

2. Κι·ερε: Πι·ο!οι;ιεο!ιε ΒεοΙιεο!ιι.ιιιιΒειι.

Π!εοιιεειοιι:

Βεο!ειιιειιιιι: Π” Ονετοε!ιοιιιι·ειι Η!! ιιιι Α!!ε·ειιιειιιειι Με!

εει· Β'ι·ε.ιι !ειο!ιτει· Με !ιειιιι Μειιιι. εο!ιοιι ι!εε!ιι-ι!!ι ινε!! πιειι

Με ΒΙεεε εει· Ρι·ιιιι ω! ι!ιτεκτειιι Ιιιο!ιτ ενειοε!ιοριτειι Ιιειιιι.

ιιιιο!ι ι!ει· ΙΙει!ιοι!ε νοιι Κε! Ι ν.

!)ε.ε !ιιι!!ϋεε Οει!ειιι (Με Β!ε.εε νι·ιι·ι! ερεειε!! Με! Πτει·ιιεεει·

ειιιοιιι, Με ειιι' Με Β!ιι.εε ιι!;ιει·Βε!ι!, ε.ιι,ι.τετιιο!!”ειι, ιιπ!! εε ε!ε!ιι

Ε'ει!!ε, ινε ειιι Πιει·ιιεοπτειιιωιι ειιι' ονει.ιιε!ιοριεο!ιειιι ΙΥεςε ειι

ει·ει ι!ιιι8·ιιοεπιοιιτ. ινοι·ι!ειι ιει. Ι).ιε Ονειοε!ιορ Με ειιεεει·τ!ειιι

ΑιιΓεε!ι!ιιεε ἔεεεοειι !!!ιει· εο ιιι€ιιιο!ιεε, νοι·!ιει· Με «ιιετνϋι.»

Ιιεεειο!ιιιειε ιειι!ειι.

Βεεοιιι!ετε οι·ε!ιτιεε!ιεε Ιιιτει·εεεε Π!! ι!ειι θνιιΜο!οςειι Με!

Με Ι(ετ!ιε!ετιειι·ειι ε" Πι·ειει·ειι ω! Ορει·ιιιιοιιειι. ιιιιι ειιι»

Ψει·Ιεπιιιιε εει· Πι·ετει·ειι ει! νει·Ιι!!τειι, ινε ειιιε εο!ε!ιε ι!ιιι·ε!ι

Με 8ο!ιινιει·ιε!κε!ι Με· Οοει·ιιι.ιοιι ιιιοι;!ιο!ι ειιι!. εε !ιειιιι Ειπ

ι'ει·ιιειι ι·ειι·ορει·ιιοιιεε! ,εε!εεειιει· Ι)ι·ιιεειι !ιε! Οιιι·ε!ιιοιιι, οι!ει·

Μ! Γιοι·οιιινοιιιειι Με ιιι Με Ρει·ιιιιιετι·ιιιιιι !ιιιιειιι€εινεο!ιεειι

ιιππ! ι!ει!ιιι·ε!ι ειιιε Οι·ιειιτιι·ιιιιε εε!ιινει· ιιιεε!ιειι.

Κι·ε ε. ΠΜ Ονειοε!ιοριι·οιι ε! ιιιι θεεειιι:!ιειΙ εει Με!!!

Μειιιιε Γε!ε!ιτει· ειιειιι!”ιι!ιι·ειι ιι!ε !ιει εει Ρι·ιι.ιι, ννε!! Με Β!εεε

εεε Μειιιιεε ειε!ι !ειο!ιτει· ειιι· Κιι€εΙ ειιει!ε!ιιιειι !!!εει. Βιε

Β!εεε εει· Ρι·ε.ιι ιετ !ι!!ιι!'ι.ει ω”, Με 8ε!ι!ειιιι!ιιιιιι. ειε!!ειιινειεε

ι!ιιι·ο!ι 'Γιιιιιοι·ειι. Με ιιι ω· Νιιο!ιοει·εεΙιε!ι !ιε.<ε;ειι ειιιεει!ι·ιιο!ιτ.

ιιιιι! Με Ι!ειιιιιιις ιιεε ονετιιε!ιοριεε!ιειι Βι!ιιεε ιιι ε!ιιει· εο!ο!ιειι

Β!εεε ινιι·ι! 8.ιιεεει·ετ εε!ιιι·ιετ!ς, Με πιειι ινιι·ι! ι!ιι:νιιιεε!ιειι ιιιο!ιτ

ειιτεο!ιειι!ειι !ιοιιιιειι ο!ι πιειι ιιι!! ι!ειιι Κε!!ιε!ει· ιιι ι!ειι !ιιι!ιειι

οι!ει· ι·εο!ιτειι Πι·ετει· ε!ειιεςι ιει.. ινε!! ιιιειι εεειι ιιι!! εει

εε!ιειιι!ιιιι· εο ειιιΐιι.ε!ιειι €!ε!;!ιοι!ε νοιι Κ ε!!ν ιι!ε!ιτ. ειιε!ιοιιιιιιι,

Με πιειι :ιι οοιιιρ!!ειι·τειι Ιιιετι·ιιιιιειιτειι ει·ειι“ειι ιιιιιεεειι. ει!!!

Με ειειει·ε !ι!ει;!ιοι!ε νει·!ιιεεειι.

Ι)ο !ιΙιει·ι.: Πιε Μει;!ιοι!ε νοιι Κε!Ιν Ιιε.ιιιι ιιιειι ω!!! ε!!!

ιι!ιετννιιιιι!ειι !›ειειε!ιιιειι, Μι ειε, ίι·ει!ιο!ι ιιι ιιιοι!!!ιο!ι·ιει· Γοι·ιιι

ινιει!ει· ιιι Αιιεε!ιειι !ιοτιιιιιι. (Κιθ ιι ι ει. Ν” Με Κετ!ιετειι

ειι·ειι ι!ει· ΙΙιεεει·ειι ινε!ιτειιι! ‹!ει· ενιι!!!ιο!οςιεεΙιειι Ο ει·ειιοιι

Ιιετιιιιτ, εε Μ!. !λΙε ι· ι.!ι ε ι ιιι, ω ειιι!" εε!!ιει. Με ι·εεει·ειι

!ιε!!ιετει·ιειι·ιε. ιιι εειιιειι !ετεπειι Αι·Ιιειιειι Μινοιι ε!ιεει·ει.!ιειι. εε

ροετορει·Μινε Νε!‹ι·οεειι ειιιιι·ετειι. ν!!ειε ιιιιιι Με Ονειοε!ιοριτειι

εε!!›ει; !ιει.τι!!'τ., εο ιιιιιεε πιειι τΙοο!ι ειιεε!ιειι, τ!εεε εε Ιιεοιιειιιεϊ

ιετ. ειτε!!! ιιι !180ΙΜιε!ι!.ειι Με ι·ε!!ε!ιιιι·τε Ηι!ι!ει· πι! ιιε!ιειι.

Βι·ετει·εε ιει. !ειο!ιτει·, Ιιετειει·εε ει!'οι·ι!ει·ι. Πε!ιιιιις.

Βεο Ι: ιιι ει! ιι: Βειιι νοπι Οο!!εεειι Ι)ο!ι!ιει·τ ιι!ιει· Με Κιι.!!ιε

ιει·ιειι·ειι εει· Πιετετειι ιν!!.!ιτειιι! εει· Ορει·ειτιοιι θεεεειθ!!

εο!ι!ιεεεε ιο!ι ιιιιο!ι ειιι. Ιο!ι ιι·ο!!τε ιιιιι· !ιει·νοι·!ιε!›ειι, ι!εεε εεε!!

ι!!εεει· Ριιιι!ιι. ι!εε νοι·ιι·ειςεε νοιι Πι·. Κι·ερε Βειιο!ιτιιιιε ι'θ!'°

Μειιτ. !ιιι Πε!ιι·ιεειι ιν!!! ιο!ι !ιειοιιειι. Με" ιιιιιιι ιιοε!ι πιο!!! Με

ειιετοιιι!εο!ιειι νοι·ι!ιει!ε ιιιιε εει· !!ε.ιιο εε!ιειι ι!ε.ι·Γ, Με Μ!!

εει ι!ει· θνετοε!ιοριε εει· Πει! Μι. !νει·ιιιιι εε!! πιειι !ειι€Ε·

εζοιιιρ!ιοιι·ιε Ιιιειι·ιιιιιειιιε ι;ε!ιι·ειιο!ιειι, ινε ιιιειι Μτε!α εε!ιειι

ειιι!.

Κ ι·ε ρε: Μ!! ι!!ι·ε!ιτειιι !!ιο!ιτ !ιειιιι πιειι Με Με ε;ειιεε Β!ιιεθ

ιιΙιει·εε!ιειι. Με ι!ειιι Ονειοε!ιορ ννο!ι!. ο» Με Πιι!.ειιειιο!!Θ!!

ιιεο!ι εει· Κε!!ν'εο!ιειι Μει!ιοιιε !ειο!ιτει· Μ. ιει εε!ιι· ι“ι·ιι.ε!ιο!ι.

 



Μιιιιιειιιιιιεειι

εεε άει· θεεε11εοΙιείτ ΡτεΙαιεεΙιετ Δετετε

ιιπ Βιμ.

8ιτειιιιε; νοιιι Σ!. Νοι·ειιιιιει· ΙθΟΙ.

Ι. Πι·. Με” Μι Με εειιιειι ειι;ειειιιιάιςτειι ν‹ιι·ιι·ιιε·: θε -

ειειιιεριιιιειε τω· άιε ΑιιεννειιΙ άεε ΚΙιιιιεε ιι_ιιά

-Οιιτοι·ιεε Πιτ ιιιιεετε Βιιιιρ:ειιΕι·ειιιιειι.

Σε ει:ιετιττ ειιιε ιιιιρ;ειιειιι·ε ΖειιΙ νοπ Οιιι·οι·εειι ιιιιά ΗειΙ·

ειιιετειιειι τω· Ι.ιιιιςειιιιτε.ιιικε. άοειι ειιιά ειε ειιε ιιι

Ένετιιιε ειιεεει·οτάειιιιιειι νει·εειιιεάειι. `νειιιι εε ειιειι ιιειιι

ερεειιιεειι ννιτιιειιάεε ΚΙιιιιε ρεεε, εε νει·άιειιειι εεννιεεε ΚΠ

ιιιετε. νετ ειιάετειι άετι νοτειιε·, ιιιάειιι ειε ειειι σε Με επιε

ιιιεειι-άιΜετιεειιε Βειιειιάιτιιιι.ιεννειεε ιιεεοιιάετε ειΒ·ιιειι. Με άει·

νετεετειιιιι: άεε Κτειιιεειι ιιι ειιι Ιιεεεετεε Κιιιιιιι ιει _ιεάοε·ιι

Μι· εειιιε Ηειιιιιιις ιιιεΙιτ νιει ιι·ειιιετι; εε ιει ιιιιιιεάιιι,ετι Με

άιιιιετιιάε Αιιιειειιι ειιιεε ιιι άει· Ριιιιιιειοειιετ:ιριε ερεειιιιιειιεεΙι

ειιεεειιιιάειειι Αι·ειεε ει·ΐοι·άει·ιιειι. Με ΑιιεινειιΙ άεε ιιεεεειι

άειι Κιιιιιιιε ιιιι· άεε ειιιεειιιειι ΡΜ! ιεε Με ειιεεετετάειιιΙιεΙι

εειιινετ; εοΙινι·ει·, Με Με 'Ι'ιιιιετιιιιΙοεε ιιι εε νιειι'›ιειιειι Γοτ

ιιιειι ειιι“ιι·ιιι.: ειε Με!. ειειι ιι·εεειιτΙιειι ιιεεΙι άει· Ιιιάιι·ιάιιιιιιιιιι,

άεε Οοιιιριιι·ειιοιιειι νοπ 8ειιειι άει· ειιάετειι ΟτΒειιε, άειπ Πιιι

ι`ειιιε ιιιιά άειιι ιιιειιετιε;ειι νει·Ιειιι' άει· Κι·ειιιιιιειι. ειι τιειιιειι.

Πιιιιεάιιι8ι. ειι ιιετιιεΚειοιιιι€ειι ει ειιειι άιε Ποιιειιιιιιιοιι άεε

Κι·ιιιιιειι. εοινοΙιι ιιι Ιειειιιειι Με ιιι εειιινει·ειι Με".

Πεε ΗοεΙιρειιιι·εε ειεΙΙε άιιι·εΙι Με ειιιι·ιι ι·ειεειιάειι ιιιιά ετ

τειι·ειιάειι ιιιιιιιειιιεειιειι Ρεειετειι Αιιιει·άετιιιιι.ιειι επι άειι Οφε

ιιιειιιιιε, ιιιειεΙιε "Με ειι ιιιιτει·εειιΜκειι ειιιά. ινιιιιι·ειιά Με

Τιιιιιετειιι·, Με Οιιι· ιιι άειι ιιιε.εειςειι ΗϋΙιειι ιιιιά ιιιι ιΥιιιτει·

άει· θιιάειι Με Μϋειιειιιιειι. ειιιει· ι·ει2ει·ιιιειι εειιοιιειιάειι Βε

ΙιειιάΙιιιι άει·ιιιετειι. Βιιιε ι·ειιοιιεΙΙε 'ΓΙιετεριε Μιά άειιετ

ετεπε ιιι ινιάιιειιειτειιά νετεειιειι, νοιι ΡειΙ ειι ΡΜ! ειιι:εειιει

άεεε, σε Με εειιοιιειιάε οάει· Με ειιετι·ειιε·ειιάε Μετιιοάε άειι

ιΤοιειις ι·ει·άιειιτ. Βτει.ετε ινιι·ά ιιι Ε`ι·εΒε ιιοιιιιιιειι ιιει εειιινε.ειι

ΙιεΙιετειι Ιιιάινιάιιειι οάει· ιιι άειι Β'εΙιειι. ντε άει· Κτειιιιιιειιε

ιιι·οεεεε ι·οτεεεειιι·ιιτειι ει. Ρει·ιιετ Ιιει Ιιιάινιάιιειι επι ειιιετο

ιιιειεεειι θεϊεεεειι εάετ εοΙειιειι ιιιιι ιιιειι€ειιιάετ Νι4.τιιιεειιτ.

ιι·ι‹:ι‹ειιιιιἔ ιιιιά ε·τοεεει· ΒιιιριιιιάΙιειιιιειτ. @με ιιιεάτιιζε 'Γεω

ρει·ειιιι·ειι, τω· Ρει·εειιειι ιιιιτ ει·ετιιιεειιει· θοιιειιτιιτιοιι: ι'ετιιει·

Μι· άιε Ρειιειιιειι, άετειι Ετιιτειιιιιιιις άει· ιιιιιιι:ειι Με ιιοοιι

ει·πάιιχειιι Επιριιγεειιι ιιιιά ιιιιιιιιςειιι θειετι·ιι οάετ ιιιιτ ειιιετ

επετεει·ειι ΒειιιειΙιειιιι8· άεε Βει·ιιιιι εοιιιιιΙιειττ Μ. Αιιειι »νετ

άειι ιιιειιιει· Με ΓιιΙιε :ιι πιιιιειι εειιι. Με ιιιιτ ειιιετ Αιιιι·ιειά

άεεειιει·ιιτιοιι πάει· ειιιετ ειιιιεειιτ οάει· ειιι·οιιιεειι νει·ιειιι`ειιάειι

ιδεριιτιιιε,ιιιιι. ειιιειιι ιιιειιι εοιιιιιειιειι·ιειι ΗετεΓειιιει·, ιιιιτ ειιιειιι

ιιοειιει·εάιΒειι ννειιιι ειιειι εειιιρειιειι·τειι Ηει2Γειιιει·, ιιιιτ Ηει·2

άεεειιετειιοτι ιιιιά Ρετιιιετι νετιιιιιιάειι ειιιά.

Πιε ειιετι·ειιεειιάε Μεμιτιάε Μιά ιιιειι άεεε ειι ινειιΙειι ιιει

Ρειιειιτειι νοιι ι‹ι·ει'ιιε·ε θοιιετιιιιτιειι, άετειι ”τιιι·ειιιιιιιιι.: ιιιιι·

εκει ιιιιά ιιιιιιεΙ ιετ; Γει·ιιει· ιιει άειι πι· 'Ι'ιιιιετειιιοεε Ρτεε

άιεροιιιι·τειι. [Με ειιειι ιιιιιι.ειεειιινει·ε πιω ι;ειιιιι·ειι ιιιε

Ηοειιςειιιτεε. Πιτ σε Βειιι·τιιειιιιιιι·; άιεεει· εΙΙε;ειιιειιιε Βιιιεε

ειιιιιιιετεΙΙειι ω. εειιννιει·ιι;. Με Ηειιιιιι·ει.;ει πω;; ;.τεΙιειι, άεεε

»Με ιιιιι· άιε Αιιεάειιιιιιιιι.ς άεε Ρι·εεεεεεε Βει·ιιει‹ειειιτ.ιςι. ντει·άε,

εοιιάετιι ειιειι άεε Αιι€ειιιειιιιιειιιιάειι, Με θειιειιιιιτιοιι. Με

Ιιειεάιτει·ειι νετΙιεΙειιιεεε. άει· ιιιειιετιιςε νει·ΙειιΓ, άιε ενειιιιιειι

νει·ιιειιάειιειι θειιιρΙιεειιοιιειι νου θειιειι ειιάει·ει· ΟτΒειιε

(Βε;ι;ει·ι. Ριειιει· ιιιιά Νεειιτεειιινειεεε ιιιιάειι ιιειιιε θοιιιιι·ε

ιιιάιεειιοιι Πιτ άεε Ηοειιι;ειιιι·ι;ε. εΙιειιεε ιιιειιι Ηεειιιορτοε.

Με Με Ιειιιετε θειεεει·ιε άει· Ριιι.ιειιτειι ειιιιιΐειι1ειι ειειι

ΗιιιιειιΜιιιιιιτε Με Πενοε, Αι·οεε ιιιιά ειιάετε.

Πιτ Με Ρετιειιιειι, ιιει άειιειι Με εειιειιειιάε Μετιιοάε άει·

Βειιειιάιιιιιε· ιιι Αιιννειιάιιιιε ιιοιιιιιιειι εοΙΙ. ειιιιιι'ειιιειι ειειι άιε

οιιτοττε άει· ειιιιειριιιειι Βει;ιοιι, άετ ιι·ιιιάςεεειιιιτειειι 'ΓιιεΙει·

ιιιιά ιιιι ννιιιωτ, Με Πισω εετεάε ειιι Βειιετοι·ιιιιιι ιιι Βετι·εειιτ.

Ιιοιιιιιιτ, Με άεε Βιιάειιε οάετ Αεεερεειιε.

ΑιιεΙι $εετειεειι ινετάειι ιιεεεε ε:ειςειι Με Τιιιιει·ιιιιΙοεε ειιι

ρΓοιιΙειι. Βε ιώιιιιειι άιεεε ειιεεννειιιιε ννει·άειι Ιιει Ι.ειιτειι νου

ι‹ι·ιι.ῖιιιςει· θετιετιιιιιιοιι Με ι.ιειιε Πιτ Βεεϊειιτιειι. Βιιιε

Βειιννεειιε άετ Οοιιειιτιιιιοιι. Νειιςιιιι€ και· θεειιτειιιιιιειι2 ιιιιά

ιιιιιιιιει·ιι·ιτιάιιειιει· ινισετειι1ε εεεειι ιιιοιιοιοιιε Νειιτιιιι; ΒιΙάειι

4!οιιττειιιάιειιιιοιιειι.

Αειςγρτειι ννετε νοτιιιιςΙιειι εεειςιιετ Ιιει Ριιτιιιειεει·ιι ιιιιτ

ΟοιιιρΙιεειιοιιειι νοπ Αιιιιιιιιιιιιιτιε, ιιιιι Ειιιιριιγεειιι ιιιιά ιιε.ιιιι€ειι

Αιιιιιιιειι νου Βτοιιειιιι.ιε.

(Αιιτοτείει·ετι.

Σ. Ρωτ. Πι·. Κ. Πειιιε ιάιιι·_ιειι·ι ερι·ιειιτ ιιιιει· Ζιειε Μιά ΑΜ

£ειιειι άετ «θεεεΙιεεΙιεΗ. Ζει· Βειιειιιιιιιιιις άετ

Τιιιιει·ΚιιΙοεε ιιι άειι άι·ει Οετεεερι·ονιιιιειι».

Βει άειι ετοεεειι Βτι”οΙε:ειι άει· ιιιοάει·ιιειι Ριιιιιιεεοι.ιιει·εριε

ιιιιιεε ειειι _ιεάειιι ΑΜΙ. άετ ινιιιιεειι ειιΓάτειιεειι, Με ιιεινε.ιιτιειι

άιιιτειιεειι-ιιιιγειΚειιεειιειι Ηειιιιιειιιοάετι, άιε Με Με ιιιιι· ιιι

ειιιετ Αιιει:εΙτ ιιι εινεοΒειιιερι·εειιειιιιει· ιΥειεε άιιτειιΓιιιιι·ειι

Ιεεεειι, ειιειι άειι_ιειιι8·ειι Ρετιειιιειι Ζυ8ειι€Ιιειι :ιι ιιιεειιειι,

ινεΙειιε εεε ιιιιειιειεΙΙειι θτιιιιάειι ιιιειιτ ιιιι Βυιιιάε ειιιά, Με

Οιιι·οττε άεε Βιιάειιε ιιιιά άεε Ηοειι€ειιιτ8·εε ειιιιιιειιειιειι. Ι)ιε

Ει·ιοΙρζε, ινεΙειιε Πι·. 'Ι' ι· ε ιι ιιι άετ νοιι ιιιιιι νει· ειιιει· Βειιιε

νοο .Ιειιτειι ιιι ΙιιιιάΙιειιιι εεει·ιιιιάειειι ΑιιετεΙτ ειιίειιινειεειι

ιιιι·ειιι ·

 

ι

Ιιει. ειιιά Μι· Βεάιιετ ειιι Βειι·ειε, άεεε ειιεΙι ιιι ιιιιεετειιι Κιιιιιε

ειειι ιιι Μεεει· Ηιιιειειιτ. Ει·ερι·ιεεεΙιειιεε ιειει:ειι Με. νει· 1'.'ι

δειιτειι ιιιιιι ι·ε,ετε Πι·. 'Ι' τε ιι επι άειιι Μιά. Αει·21ετε.ε· Με

?τεμ ειι. επι' ιι·εΙειιε δι”ειεε ιιει ιιιιε ιιιειιι· εΙε ιιιειιει· ιιιτ Βε

Μιιιιιιιιιιιε· άει· 'Ι'ιιιιετΚιιΙοεε ι·ςεεειιειιειι ι‹ϋιιιιε. Βε ντιιτάε ειπε

θοιιιιιιιεειοιι ιιεινε.ιιιτ, ννεΙειιε ειιε άειιι Βεάιιετ ιιιιά άειι Ι)Πι·.

.ΤοΙι. Μει·ει· (Πει·ρειι. Βο εεε (Βιβή, Η ιι ειι‹ (Βενει) ιιιιά

Τι·ειι (ΒιιιάΙιειιιιι ιιεειιιιιά. Νεειιάειιι ειειι άιεεε Μπιτ άετι ειιι

ειιεειιιε,εςειιάειι ΚΥεε ιιιετ ιτεινει·άειι, ίει·άει·ιε ειε '7 ειιάει·ε,

άειι νει·εειιιεάειιετειι Βει·ιιΓειιι·ειεειι ειιεειιϋι·ειιάε Ρετεειιιιειι

ιιειτειι ειι ειιιει· τοι· ειινε. ειιιειιι .ιειιι·ε ιιι Ποτρειι ειιεειιεΠειιειι

νετεειιιιιιιιιιιε· τω. ειιι` ιι·ειειιει· ειιιειιιιιιιιι8· Ιιεεειιιοεεειι ννιιι·άε,

ειιιε ΠεεεΙιεειιεΓι. :ετ Βειιειιιιιιιιιιε άει· 'Ι'ιιιιετιιιιΙοεε ευ Ιιεει·ιιιι

άειι. Βιιι Βτειιι€ειιειιιννιιι·ι ινιιι·άε άειιι Μιιιιειει·ιιιιιι άεε ιιιιιει·ειι

ι·οτε·ειε8τ Μιά ιιιιτ ειιιιε·ειι Αιιειιάετιιιιςειι ιιεετει.ιιι.=;ι.

Νιιιιιιιειιτ εει εε Ζειτ ειεΙι ειι άεε ει·οεεε ΡιιιιΙικιιιιι :ιι ινειι

άεε, ννειεΙιειι Ζννεειι ειιι νοιιι Βεάιιετ νει·ιεεειιει·. άειιιιιεειιει

ειι ει·Ιεεεειιάει· Αιιι”τιιι' άιειιτ. ιιι ννειειιειιι επι' Με Νοτιι

ινειιάιεςιιειτ άει· Βεςι·ιιιιάιιιιε; ειιιετ θεεειιεειιείτειιτ Βειιιιιιιιιι'ιιιιε

άει· 'Γιιιιει·ιιιιιοεε ιιιιι€εννιεεειι ιιιιά άεε Ριιιιιιιαιιιι πι· Πιιτετ·

ειιιτειιιις άει·εειιιειι ειιι'αείοτάετι. ινιτά. Βενοι· Μεεεε εεεειιειιε,

ιιειιε Βεάιιει· ειεΙι Με Ζιιειιιιιιιιιιιιε άει· θοΙΙερζειι ειεΙιει·ιι ινοΙ

Ιειι, ινοάιιι·εΙι ειιειι εειιι ιιειιιιε;εε Ει·εοιιειιιειι επι άιεεει· 8ι.εΠε

ιιιοτινιι·ι. εει.

Βε ι”ι·ειςε ειειι ιιιιιι. Με ενειειιε νιἴειεε άει· άει· θεεεΙιεειιεθ

ι·οι·εειινι·ειιειιάε Ζινεειτ επι ιιεετειι, ι·εεΙιειι·τ ιι·ει·άειι ιι6ιιιιε.

Ηιετιιιιει· Πεμ ειιι Βεεειιιιιεε άεε ιετννειιιιιιαει·ιιιιιεε, Με πει

ειιετ ειειι νετΙε.ιιιιι; Με 12 θτιιιιάει· εοιιεειιιιιτι ιιιιττειι. νοιιι 4.

Νονειιιιιει· ά. .Ι. νοι·. ινειειιει· ιιεειιιιιιιιε, άεεε Με ΤιιειΙ άει·

εεεειιιιιιειτειι (ιιεΙάιιιιειει νοτΙειιιιιε άεεε ι·ει·ννειιάε ινει·άειι Με

ιιιιι ΤιιιιετΚιιι€ιεειι άειι ΑιιτειιιιιεΙτ. πι άει· εειιοιι ιιεεεειιειιάειι

Δεεωιε ΙιιιιάΙιειιιι ειι ει·ιιιϋΕΙιειιειι. άεεε ιιιιετ άιε θεεειΙεεΙιεΐτ

άει·ιιεειι ειι·ειιε, εοΙιεΙά Με ιιι6ι.ιιιειι ειιιε ειιζειιε ΑιιειεΙτ εε εε

8·ι·ιιιιάειι. Νιιτ ινειιιι ειε ειιιε ει;ειιε Ατιετειτ. Ιιεειεεε. ιι6ιιιιε

ειε Με θιιι·ειιιιε Πιτ ειιιε εννεειιιιιει.εει€ε Βειιειιάιιιιιε; άει· Κι·ειι·

ιιειι ιιιιει·ιιειιιιιειι. Βε εει ιετιιει· ιιι Αιιεειειιι: ε·ειιοιιιιιιειι. ιιιιι·

ειιιειιε Κι·ιιιιιιε ειιΜιιιιειιιιιειι. ννειειιε εε ιιιι·ειι νει·ράεςιιιιεε

Ιωειειι εειιιει. ειιιειι Βειιι·ε.ε ειι Ιειεεειι ιιιι 8ι.ειιάε εειειι. ιιιιι·

ιιι Αιιειιειιιιιειειιειι εοΙιε Με ΑιιιιιεΙιιιιε ι;ειιιε Πει εειιι. Βοιειιε

ΑιιετεΙτειι. ινειειιε εΠε Κτειιιιειι ι.ι;ειιε ειιιιε Ζειιιιιιι.ε· ιιιιιιιειι

ιιιειι. Ιιεάιιι·Γειι ιζι·ϋεεει·ετ ΜΜΜ Με ιιιιι.ιι άιιτειι ρτινειε Νοε!

ειιειιι.:ικειτ. ειιι'ειιει·ιιιι:ειι ιιιι Βιετιάε εει. Ιιι ΒειιιεειιΙειιά ινει··

άειι εοΙειιε Βειιειοι·ιειι νοπ άειι Κτειιιτειιεεεεειι ει·τιειιιετ. ιιιιά

ιιιιτει·Ιιειτειι. εε εει ειιει· εννειι'εΙΙιεΐι, σε Με Κι·ειιιιειιιιεεεειι

ω· Μεεε Κνειεε Με νοπ ιιιιιειι νοτειιεεεεεωτε Βτερετιιιις ερε

ιετει· Οιιι·ιτοειειι ει·ειεΙειι ννετάειι, άεΙιει· ειιιιε ιιιι Αιιεειιιιιιεικ

Μεεε Βεννεε·ιιιιε.

Πει· Ρ τε εε ε (Πι·. Βει· ιι εάοι· τε @Με Ι·ιει·ι·ιι Ρτείεεεοτ

Ο ειιιο Πιτ εειιιε ΜιιιΙιειιιιιιεειι ιιιιά ερι·ιειιι. Με Πειιει·πειιςιιιιις

ειιε, άεεε Με ι·οιι άειι θι·ιιιιάει·ιι άει· θεεεΙΙεειιιιιϊ πι· Βε

ιτειιιριιιιι€ άει· Ττιιιει·ιιιιιοεε ε·εςειιειιειι Αιιι·εςιιιιε·ειι|ιιι Πιεε

Με ειιιειι ι`τιιειιιιιει·ειι Βοάειι ιεΠειι ινει·άειι, άε Μεεε Γι·εεε

ιιει ιιιιε εειιοιι Με τειιιιιιτε ινοτάειι ιει ιιιιά εε ιιιειιει· ιιιιι· ειιι

ι·εειικειι Μειιιι ;εί'ειιιτ Με. ιιιιι άιε 1ιιιτιε.ι.ινε :ιι ετ.ετειι'ειι.

Πι·. Βειιιιιιάι εειιιιεεετ ειειι άειιι Ρι·εεεε ι·οΙιι‹οιιιιιιειι Μι.

Με ΑιιΓεεΙιε άει· θεεειιεειιείι Ιιειιιιε ιιιειι ιιιιειι Βεάιιει·ε Ατι

Με ιζειιε ειιζειιιειτι Με Πιιτετετιιτειιιιε· άει;ιειιιεειι Τιιιιει·ιειι

Νιεειι ιιεεειειιιιειι, ινειειιε ινιτιιιεειιεΠΙιειι :ιι εειιινεειι ειιιά. ιιιιι

ειειι άιιτοιι ειι;ειιε Κι·είε ειιιε εννεεΚιιιεεειεε Βειιε.ιιάιιιιιε ειι

εειιιιιϊ'ειι. ΈνεΙειιειι ΚΙεεεειι άει· Βενειιιετιιιιε άιεεε Με γω·

ιι·ιει;ειιά ειι Ουτε ι€0ιιιιιιεΙι ννετάε, άεε Ιεεεε ειειι νοι·ιιιιιιιε·

ιιοειι »Με εειςειι: ιιιειι ινει·άε ετα άειιτε Ιε.ιιε εειιιιιιεΙιι ιιιιιε

εειι, ιιενοι· ιιιειι επι Με Βι·ιιε.ιιιιιιε; ειιιετ ει€ειιειι Αιιει.ειτ ινει·άε

άειιιιειι Μιιιιιειι, ιιιιτει·άεεεειι Ιιιιιιιιε ιιιειι Με Πετ.ειιε ιιιιει·

Ιε ειι. ι

τ. Η επι ρει ιι Με ειπε Ζιιειιιιιιιιιιιιε· εε Ρτοι'. ΠεΙι ιε'ε

Αιιειιιιιτιιιιεειι εννετ Πιτ εειιιετνετει.ϋ.ιιάΙιειιι ΜΗ ειιει· άεεε

ιιιεΙιε ιιιιτει·Ιεεεειι Μεεε Ζιιετιιιιιιιιιιιε ιιοειι ειιεάτιιειαΙιειι :ιι ετ

ετι‹Ιει·ειι. Βεάιιει· Με άεε ιΒιιιάι·ιιεΙ‹ ειτιρΓειιι.χειι. Με εε Με

Ζιιιιι άει· Τιιιιει·ι‹ιιιϋεειι ω εεε ιιι άει· Ιει.εεειι Με εειιτ ε·

ειιειςειι εει. (Πι ιιιειι ιιιι Βιιι.ιιάε εειιι ννετάε σε Τιιιιει·Ι‹ιιΙοεε

Με ΥοΙιεεεειιειιε ιι·ιτι‹εειιι :ιι ιιειιιιιιιριειι. εειιειιιε ιιιιιι εειιτ

εινειι`ειιιει”τ, ιιιειι ιιιιιεεε εειιιε ΠειιρτειιΓΒειιε άει·ιιι ετιιΙιεΙιειι,

άειι ειιιεειιιειι Τιιιιει·ιιιιι6εειι ειι ΙιειΙειι οάετ ιιιιι ινειιιεετειιε

ινιεάει· ει·ιιειιειε.ιιι€ ειι ιιιιιειιειι. ΙΞε εει εΙεο ιιιει· ει·ιιάε Με

ειιεεεε·ειιςεεει.ειε ΑιιΓεεΙιε εε ει·ι“ιιιΙειι Με εει άει· ερι·ε.

ΗΜ άει· Αιιείιιιιτιιιιι.τ άεε ΡΙειιεε εοΠε ιιιετι ιιιειιι; Ιειι€ε πι·

Βετο, ινειιιι ινιτ ιιειιιε εκει ιιιιετ Με ιιϋτιιιι.ςειι ΜΜΜ νειιιιΒειι,

ινει·άειι ω· ειιειι ιιεειι ΙΟ .Τειιι·ειι ιιειιιε ιιειιειι. άιεΒιιιιιιιιιιιι;

ω επι Αιιίειιε επι ειιι.τιιετειι, άιιι·ειι ι·ιειιτιςε Βειιιιεειιιι€ άει··

εειιιειι ιιιίιεεε εεε ειι ειιιειιι Τιι€ε άιε ιιϋειιιεςε Βιιιιιιιιε ειιιιι

Βειι ειιιεε Βειιετοτιιιιιιε ιιεεειιειΐειι Ιεεεειι, ιιι ιιϋειιειετιε Β .Με

τειι ιιιιιιιιε άεεεεΠιε ίετιιι; άεετειιειι; ειιεΙι Με Οοιιιιιιιιιιειι

ιιιιιΕεεε ιιιειι πι· Πιιτετει.ιιτειιιιε· ιιιιεει·ει· Βεειτειιιιιι;ειι Ιιει·ειι·

ειε ειι.

Πι·. .Ϊοιι. Μεγει· (διιτιενιι) ε.ιιεεετι. εειιιε (ιειιιιετιιιιιιιις

ιιιιει· Με Ζιιετιιιιιιιιιτιε·εει·ιιΙετιιιιςειι άεε νοι·ι·εάιιετε. Με άειι

Βειι άει· ιιτοιεειιτιειι ΑιιετεΙε ιιεττειιε, εε νι·ιιι·άε άει·εεΠιε ιιεειι

ειιιειιι ε·ειιε ιιιιε;είειιτειι νοτειιεειιιε;, ινειιιι ιιιε.ιι ειιιιε.εΙιει 28
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Βοτιοα ια Απππιοιιι ποαπιο, απι' 40-50,000 πω. πα πιοιιοπ

αοιααιοπ. νοι·αααποαοιαι, όααα ιπαα όαπ Βαιιιςι·ιιπό νοπ όοι· ιαι

ι.οι·ποααιι οόοι· 8ι.αόι ιιι οιαοιπ ινοιιιιοιιοιι Ρι·οιπο οι·ααΙιο. Πιο

Βοποααιιααπ όοτ ΜΜΜ αοιιο όιιι·οιι Απινοι·αιιαπ νοιι ιιιιειιο

όοι·π α·οποαοαοα, όαι·οπ _ιοόοπ πιοα πα οιποι Ζεια1υπα· νοπ _ιαατ

1ιοα ιπιπόοαιοπα 8 ΕΜ. ναι· ιιιοαιο. 1·'οι·παι· όατοα Αααπ,ααο

νοπ Απιαοιιαοιιοιποπ α 100 αι., ννο1οιιο ιιααιιαόαιιι· ιιιιό ιιπ

παπα ιιαναιπιπααιιι· ποια ιιοΙ1οπ ονοαιιιοιι πο1Ιο πρωτ παπα

αΙππαπααο όοι· 13)ιαπαιιιαοπ οιαο ξιοττοαιιιιια Μα απ 4 ρΟι. οι·

ι“ο1αταπ. νοιπ .Μαιο 1905 απ πο11ο όιο Αιιιοι·ιιααιιοπ οι·ι'οιποπ.

Παπ ποια, όααα αιοα θααποτ ιιαόοα ινιιι·όοπ, ινο1οαο ποιοι· όιο

ποπ Βοόιππαπποπ Θοιόπιιιιο1 ιιοι·α·οαοπ ννιιι·όοα. - νοπ όαπ

Κι·απιιαιι πο1Ιο οιπο Ζααιπαιι,· νοιι νι·οαιιι·πιαπα οιπαπι ΒαΙ. ιαπ

1ιοα αταοαοα νν·οι·όοπ.

Ζαι· Απαιιι·αοιιιιαα· οιποπ όοιαιιιτιοπ Ριαιιοπ από πατ Απα

νι·αιιι όοι· ΒαααιοΙΙο ιπιιααο παπα Βοόποι·α αιοιπαπις οιπο προ

οιοιιο Οοιπιπιααιοα. αοπιοιιοπό ααα 'Ι"οοααι1ιοτα από ααα Οο11ο

ποπ, ννο1οαο πιοιι προοιαιιπι.ιαο1ι πια όαπ πι” ια Βοιι·αοιιι 1ιοιπ

ιααπόοιι Ζινοιπαα όοτ Μαόιοιπ αοαοααιιια·ιοιι, οι·ιιααπι ινοτόοα.

Βοι όαι· Απαιιτααιιπαπ όαπ Ριαποπ ποι αιιι οιπα αιιιιι'ιιπο αι

ινοιιαταιια· νοπ νοι·παοτοιπ Βοόαοαι πα ποαιποπ.

Πι. Η ι·απ ιι αα1α απαποτι ποπ οαοπίαι1π πγιιιραιαιποιι αυτ·

1όαα οιαοπ αιιααιιιαιποπ Κααιριαα πο απ όια Τιιαοι·αιι1οπο. Παπ

νιιιοαι:ιπαια παι οόοπαατ αιιιια.οααι ιο Βοαοιιαιιααα· όαι· (ιιοΙό·

ιιιιιιοι; αοιιια απ πιοα πιοιιι οιπριοιιιαιι ιιι α1ιοα αιαοιοπ Οο

ιιιιιαα πα ρ,·τιιαόαιι, όοι·οπ Αιιιαααο απ ποια ιαιιααιο. παοα Κιόι'

τοπ παπα Μιια1ιοόοτ πα ννοι·αοπ από ααι απόοι·ο αναιπο όοι·

θαπο1ιποιιαίι παπα Βιααααιποααο11οιι πα οταοαιιοπποπ.

1)ι·. ν. ν. Η Μαι. ιαιπ οπ ειναι· πι» ποιααινοι·αιααό1ιοιι, όπαπ

ιπαα όοιπ παιιοπ Ππιαι·ποιιιποπ αοιπο Βνιαραιιιιοπ οπιποποπ

αι·ιαΒα, ινοιαι παπι· απόοτοι·ποιτα ααί όια Βοιιινιαι·ια·ιιαιτοα πιο,

ννοιοαο ιπι όοπιαοΙαοπ ιπι ααα απια·οποπαιο11οα ννοι·όοπ.

Βοαινιοτιπαοιτοπ, ινοιοαο απ όαπ ααα α1π Μαπιοι· νοταοιιινο

αοαόαα Αιιαια1ιοα Ποπιποιι1απόα αιοαι. ιπ όοια α1ααπο οιιιαιιτοα

από ννα1ι:αο ιαι·οα ιιταιιό αααοπ ια όοιπ πιοι·ιπποπ Βιιόπιιι.ια·

από ααπαι·οι· αιιι.οι·οπ ν‹›1αααοαιοαιοπ, ια ιαι·οι· Ααπαιπαππ

8·οιιαα Ηοαριια.ιαι·, ιιι όαπ ιταιιι·ιποπ παπιιιιι·οπ νοι·αα1ι.ιιιπποιι,

ποιοι· όοποπ ιιπποι· 1ιαπόνοια 1οαι, ννοιοιιο νοι·ααππιοαι1ιοιι αο

ινιτιιοπ ινοι·όοπ, όαπα όια ια όοτ ΑπαιαΙι. οιννα οι·αιοιι.οπ παπ

πι.ιρ,·οπ Ετι'οιπο παοιι όοτ Βιιοιιαααι· όοι· Ριιτιοατοπ ια ιατο πο·

ινοαπια αοαοιιαινοιπο ννιοόαι· νοι·1οι·οα Βοιιοπ ινοι·όοα. 8οιιιιοππ·

ιιοα ιπιιααο ιιιαπ-ααοιι ααόοα1ιοα, όααπ όιο ΒοαοααιΤιιας όαι·

θοιόιιιιιι.ο1 αοι απο .τα ποια· νιο1 8·ι·ιιααοι·ο Ηιπόοτπιππο ατοπποπ

ινοτόο αια ια Ποαιαοιιιαπό, νναιι όοτι όια Κτιιαιιοπιιαααοα από

1ιααοπανοι·πιοιιαι·ιιιιπα-θοαοιιποιιαι”ι.οπ πιοα όαι· Βαοιιο ια ιαι·οια

οιι;οποπ Ιπιοι·οπαο απποποτππιοα ιιααοπ. Βου ΚοαιοπαπαοιιιαΕ· ·

νοπ 40-50,0ΟΟ ΗΜ. ιαιπ Βοόποτ απ· νιοΙ πα πιοόι·ιΒι, απόοι·οτ

πιατα όοιι νοτρι1οα·αιιεπααι.π νοπ ιιιιπόααι:οαπ 1 ΒαΙ. πα αοοα.

ννοιΙ απ· υπαοι· Ι1απόνοια ιποιαι. υποι·αοιιννιαα·1ιοα. Βοόποι· ααιι

απ ιατποι· πιοιιι: απ ρτα1ιτιποιι οιπ πο ιιιοιποα Βαπαι:οι·ιιιια ιπι:

πατ 26 Βοιιοπ ια αααοιι. ννοι1 όοι· Βοιι·ιοα ιπ οιαοιπ ποιοαοπ

νοι·απ.ιιπιπαιπαππιπ ιαααοτοι· πιοα πιοιιοπ ννιιι·όο; ·ιιιαα αο11ο

Ιιοαοι· πο ιααπα ινοτιοα, απ όια θοιοιπιι.ιοι πιτ οιπο αι·ιιααοι·ο

Απαιιιιι αιιαιοαι·αοαι αοιπ ινιιι·όοπ.

Πι. ινο1ιαι·π 1. νναπόοι αιοα πιοα·οπ όαπ Ρι·ιποια, πατ ααα·

ιααόο Ραιιοαιοα ιιαίαιιαοααιοπ, απ· αοιοαο ποι ια Ι.ιιαόαοιια όα.

Ηαιιαι.πινοοιι αιπαι· όαι·οα ιι·αιννιιιια·ο Βοιιταπο απ πτιιαόοπόοπ

Απαιαιι ιιιιιααο ποια, ννιι·ιιιαοααιιιιοα 8οανναοαο ααιπαιιοαιποα,

πατ ποιοι· όιοπαι· νοι·αυπποιααπα· ιιιιααο ιπαα ιιαι' ιιιαιιπο ιιιιιο

τιιαποι·οτ Κτοιαο ι·οοαποπ. Νοαοααοι Καποια ιπαα _ια, πια όια

οαιοπ πα νοι·ι·ιπα·οι·α, παπα αιιαιοπόο Κτα.παο ααι'αοιιιιιοα. Πιο

θι·ιιπόαπα αιποα αααοαόοι·οπ Οοιαιιαα πατ· νοι·απαιαιιαπ,<.: νοπ

θαπιπι1υιι,ςοπ ιαιπ Βοόποι· πιοαι. πα αϋιιιιι;, ννιι· Απο ιιιιιπποιι

ααα αιιαοιιοα πιο θιιοόοι· οιποπ αι·οιιαοιι Οοπιιιαα, όαπ όυτοα

Απνναταιιππ ιιαιιοτ Μιια·ιιαόοι· από που" ααι' _ιοόο πιόπ;1ιοαο

ννοιαα πιο Βααιτοαααποα όοτ θαπαιιποααιι ααιοταιαιατ,

πια 50,000 ΗΜ. ννοι·όο ιπαα παπα Βοόαοτα Μοιιιιιαπ παπα

αοι νοι·πιοιόιιπα· νοπ _ιοπ1ιοιιαια @παπα 1ιοια Βιιιιαιοι·ιαιπ οι·

ααποπ ιιϋαποιι. - ΑΜ' όαπ 1ιαπόνοια και αοι Βοιιτιιαόιιπα· οιαοι·

Αααιιι.ιι. ιιι 1ιοιποι· '.'νοιαο πα ι·οοιιποα; ινοόοι· ννοι·όο πιαα αοι

ιαιπ νοι·αιαιιόπιαπ όαι'ιιι· ιιπόοα, αοοα 1ιαι;ο αιιοιι όοι·ι οιπ αο

ποπόοι·οα Βοόιιτιπιπα νοι·, όα όιο Βαπόαοινοαποτ, πο Ιααπο πιο

οααα αιιι' όοιπ 1ιαπόο αΙοιαοα, αοιιοπ απ Τααοι·ααιοπο οι·

αι·απαοπ.

1)ι·. Ηααιροιπ ιιαόοι 50.000 Βα1. πιοαι πα ννοαιρ,ι, όιο

Ηαιιριπαοαο αοι ι·ααο1ιοα νοι·α·οααπ. Βιαα Ααπιαιι, ινο1οιιο

αΙιαπ Απιοτόοι·αππαπ α·οπιιπο, ινοτόο ιπαα αιοαι ποιοτι αειιιοπ

1ιιιααοπ, απ ινατόο ααοι· όαόπτοα όια Απι·ορ,τιιαα· πα ιναιτατοπι

νοι·α·οιιοπ α·οποαοπ. -- Παπ πϋιαιαο θοιό ιαιιππο ποπ ια παπα

1ιαι·ποι· Ζοιι αοιιαιΤοπ ιιιααοπ. Βααο αιαπ νοι· οιπιποπ .Τααι·οπ

πατα Βαπ αιπαι· θι·α·αι, αιαο πα- οιποπ ιιααπι Επιιααπορ,·αιιαιαιιό,

απ αιποια 'Ι'απο ια Ειπα θ0,000 απ. ,α·οααιατποΙι, πο πιιιααο

ιπαα πιτ οιιιο Επαα·ααιιοι1ατατιο ιπ όαι·παιααπ Μι 40-50,000

ΕΜ. αιιααιππιοιιαι·ιππαιι 1ιαπποπ.

Πι. Βοαπο παπι ααα, όααπ όοι· νοπ Πι. Κι·απαιια1π

απαα·οαρτοο1ιοπο Ψαπαοιι αοαοα νοτινιι·α1ιοιιι ποι, ιπόοιπ όια

θοαοταινοτααιαια1ααπ ειπα πα όια Ραατοι·οπ από Αοταιο όοι·

1έιεζιπαπ 5ταόιο πονναπόι από πια ιαι·α 0αιοι·πιιιι.ααα,<; πααοιοα

α. ο.

  

Βτ. Μ. αοιιιιιι ι'αιότ αοαιαπι ναι, όια θοαο1ιποααι'ι. ρι·α1:

ιιιιοααι· Λεπτα ιιιιιιιο ιπ Ειι·νναπααι.ι· πιοιιαα, οα απ πιοαι. ι·ιι.ι.ιι·

παιπ αοι,πιοιι απ όια Βιπααοιιο διαόιι·οι·ιναιιιιιιρ,· ι·οπα. απ όια

Βιοιιοι·ι·αι·νι·ιιιιαιια· :α ινοπόοπ πιιι όοι· Βιιιο, όιο Βοπιι·ααιιπποπ

όοι· θοαοιΙαοααιι επι· Βοααπιπιαιια· όει· '1'ιιαοι·ιιαιοπο απ ποιοι·

πιιιικοιι. ιιπ Ηιπαιιο1ιι αιιι` όια Μοαπο όαπ ια πι α παπαιπιποιι

ειοόι·αιια·ιαιι ΡτοΙοιαι·ιαιπ ιιααο παι·ειόο όιοαο Βια ι οιπ .ααι·νοτ

ταα·απόοπ 1πιοι·απαο πα όει· Βι·τιοιιιαιις οιπαι· Ι.ιιιια·οπαοιιαιαι.ι.ο.

Πι. 8ιανοπιιαα;οπ ννιιι·πι νοτ αιποι· απ παππ·πιπιπο1ιοπ

Αιιιιαααιιππ όαι· Πιιιαα. Πιο Ζαιιιιιιια·αιααια·ααιι ιιααοται· όουι.

αοααπ Οοαο1ιαοιιαίι, απι' όατοιι Οριοι·νι·ιιιιααοιι ιπαα αοι οιποια

ποιοαοα Παιοι·ποαιποα ια οτπιατ Βοιαο απποινιαααπ'αοι, πει

πιοαι πιοαι· όιοποιαο ννιο νοτ 5 .ιααι·οιι, απόοια πιει πιο όαι·πα

όια Ζααιιιπποπ αιι- 11ορτοπο, θαιαιοααταπαο οιο. πααοπ πιατα ια

Απαρι·ιιαα Β·αποιππιπη. Μπα ινοι·όο αιπο ινοα1 παπα πιοιιτ πο

αα1ό όααπ ποΙααετοπ, ποιαπι. αιπο Αααια1ι αο;.>;ι·ιιπόοτι απ αιιπποπ,

ιιπι πο ιποαι· πια όια ια Αιιααιοιιι. ρ,·οποπιιααιιοπ 28-Τ80. βοτιοπ

ποα·οπιιαοι· όαι· ατοπιιοπ Ζιια1 'Γυαοι·αυιοποι· πατ οιπ ιι·οριοπ

ιιπ 1ι1οοι· ποιοιι από οπ Βοόποι· ι·ιοι ρταιιιιποαοι· αι·ποιιοιπο,' πο

ια.απο πα νναι·ιοα, πιο αιαα όια πιω αυτ· 1αι·ααααας οιαοι·

εταπποι·οα Απαιαιτ αααο.

Πα ποι Βοόποτ Γοι·ποι· πιοαι Μαι· ,α·οννοι·όαα, πα- ινοπ προοιοιι

όιο Αππιιιιι αοι;ταπόοι ννοι·όοπ αοι1ο: ννοαπ νοιι «ννιι·ιααοιιαιι

1ιοα ΒοανναοΙιοα» όια Βοόα α·ονναποπ ποι, πο ποιαιι όιο νοτριιο·

ιιααιιππαι.πο νοπ 1-2 απ. πιοαι πα νοταιοαοπ.

πω. 1)ι·. 0ο α ι ο αιιαααι·ι. ποιπο Ρι·ουόο ιιαοι· όια α11παιι.ια·

α·οιιιαόοπο Βνιαριιιιιιο. ινα ννοιιοπ ααοι· πιοαι 1)ιπα·ο αιιίαπ

που. όια ινα· πιοιιι νοιιοπόοπ ιιιιαιιοπ. Παπ αιιιππο πιοα ναι·

Μπα όααιιι ααπαιιποα, οιιι θαααιοι·ιαιιι ι'ιιτ παιιιαπόο Κι·απαο

αιππιιι·ιοιιι.απ. - απ όιοαοπ Ζινοοιι ποιοπ 80 Βοιιοπ νοιιαοπι

πιοπ Βοπιιαοπό. Μπα ι·οοιιπο όαταιιι”, όααα όια Βι.αόια απ· απο

πααοπιιιιο1ιοιι Κι·ιιπ1ιοπ, όια 1ιαατιιιοπ πα ιαιπ Αι·αοιιοι· όιο

οι·ιοι·όοι·ιιοαο ΖααΙυπα· ιοιαιοπ ινιιι·όοπ. - Βαοαο πιο 'Γυαοι·

απΙαποτ οιποα όοι· Βαααι.οτιοα Ποπιαοαιαπόπ αυι, πο απατα ιαιπ

όαπ 10.1-150 ΕΜ. ιιιοπαι1ιοα, ιιι όοι· Μπι· πα ετιιαόοαόοπ Απ

παιιι ννοι·όο ιπαα πα 60-76 ΕΜ., πιο όιο Βι·ι'αατααα·οπ ια

Ι.ιιιόιιοιιιι ποιποα. οιαοα Κι·ειιιαοπ αοιιααόοιπ 1ιιιπποα. Ζπιπ

ΕιππααιιποΙπ νοπ Μιια1ιοόααοιιταπ,·απ από επι· Ππιοτατιππαππ

νοπ ΑπιιιοιΙποαοιποπ ννοτόο πιαα ιπ α1ιαπ αιοιποπ 8ιαόιοα όοτ

Οπιποορτονια2οπ νοτιταιιοιιαιπαιιαοι· οι·ποαπαα, πιιιιι '1'ααιι ποιου

αο1οιια ποαοπ οτπα.ππτ ννοι·όοπ. Ια Βιμ από Βαναι πνιιτόα πα

πιοα ι·αιιιοιοιιι οπιαι”οιιΙοα, Ζννοια·οοιπιιαα ιππ 11οαοιι απ ι·υιοιι.

Πι. .ισα αίογοι·: Πιο νοπ ιαιπ ι;οπαααιο θπιππιο νοπ

500110 ΗΜ. ποι. ννια ποαοπ οτιναιιαι, ππι· οιπο απο: απα·οι'α1ιτα

Βοααιαιιαα·. ινοππ νοπ ιποιιτοι·οπ Βοιι.απ όια ια Απααιοαι. εο

ποπιαιοπα Ζααι όοτ Βοτιοα ιιπ- νιοΙ πα αιοόι·ιατ Βοιια1ιαπ ννοι·όο,

πο αιιιαπο οι· όοιπα·οποαιιααι· αιιιιιαταπ, όαπα ι·ααια· όοπαοαόο

Ι1οιιιο οπιαοιπι εοννοαοα ποιοα ιιαοι· όια Ηιιαο όιοποι· Ζαα1.

Παπ αααο :ιπι όια Βιιπιιιαααοιιαι.αι.ιο ια Ριιιιιι,ιαιαι (Ε'ιπ1απόι

αιιιποννιοποπ. ινοποιαπι οα απ Ραιιοαιοπ ιιιαπιιο1ο. ΙΒα ποι αοαι·

Βοιαιιτ1ιοιι. οιποιι Ραιαπι απίαιιαααοα. όαπ ιπαα νιοιιοιοαι πιοαι

ννοι·όο ιιιιιοπ αϋιιαοα, όια θοποιιαοιιαιτ αοι όαιιπ πιοαι πω·

ιιααααιο11. ποαόαι·π παπα ιποι·α1ιποα οι·ποιιιιι.τοι·ι..

νοιαπαοιιαιαιτοπ ιι6πιιοπ ννιι· πιοαι ια Απππιοαι ποαιαοπ.

όαπ πιοαι απποτ Παται·ποαπιοα ααι' οιποι· απ απαιοαοι·οπ ιπα

τοι·ιαιΙοπ (ιι·από1αρ,ια, ιναα να· ννοιιοπ, όαπ ιπι πιο «ινοαιι'οι1οα›

θαιιαιοι·ιυιπ. 1 πω. ποι οιπ πο πιοόι·ια·οι· ιαιπ, απο ιπαα ιπ

1)οαι:ποιι1από ιαπ αυτ· ια νοιαπααπαιοι·ιοιι ιιπόο. 1ιιι νοιαππααα

ιοτιπιπ απ Α11από π. Β. ννοι·όο αιιοα 1 θα1όοα πι. οταοαοα.

Βι·. Κα μοι· ιΝοιιοααιιι·π). πιο Ζεια1 όοτ 'Ι'υαοι·οιιιιιαοπ πιει

πο πιο", όαπα πιαπ πασα ιπ οιιιοιπ Βιιιιαιοτιαπι απ· 100.000

πω. πιιι· όαπ Βι·ποιιιιιοιι οιποπ Ρι·οοοαιοα πιω 'Γιιαοτοα1ϋποπ

ιιναι·όο ααιαο1ιιιιοπ 1ιιιπποπ. Ί'ι·οιπόαια αρι·ιοαι πιοα Βοόαοι· πα

όιο Αιιιαααιιιο αιιοιι π,·αιια Αι·ιιιαι· ααα. Παόαι·οα ινοτόο όιο

Βιιοαο ροραιαι· ννοτόοπ; αοαα1ό όαπ 1.απόνο1α αοιαπι Ηοι1ιιιιποπ

πααα. ννοτόοπ ααοα νοπ όιοαοι· Βοιτο όει· θαπο11ποιιιιιι παπα

παιιιαπαοπ.

Αιπ ρτααιιποαααι.οπ αι·αοαοιπο απ όοιπ Βοόαοτ, νιοιο α1οιπο

Βαααιοτιοα πια· Ι.ινιιιιιό οιννα Βία ιιαι.οι· Αιιιαιοιιι όοα οτι1ιοιιαα

Αι·αιαπ ια Αιιααιοαι. απ ποαιποα.

1)ι·. ν. Επιποιιιατό ι: 1ινοαπ ιπαα οιπο αοαα Απαρααπααα·

όοι· Οριοι·ννι11ια,ιααιι οι·πιο1οα ννοι1α, πο ιπιιααο αια Ποιαοαι νοτ

1ιαπόοπ ποια, όαπ πα α·ι·οπαοπ Οριοι·π ααι·οιπο. Μα ποιοααα

ννοι·όο όια ιπ Αυααιοαι πααι.ο11ι.ο Αιιι'πααπιο παπα Παααιαιι.ι.ο1

ι.ατ ινιτ1ιοπ. 1ι'αταοι· ποι απ νι·ιοιιιια. πια όια _ιοι:ι ια Γιαπ

αοιιιιό1ιοιιο Βαιιιοπιιαα· ιιιοαι αι·1ααιιιοα πα 1απποα, αιαπΙιοαπτ.

ποααο11 ιιιιι όοι· ναι·νι·ιι·1ιιιοιιααπ όοι· Ζια1ο όαι· θααοιιποααιτ απ

αοα·ιπποπ από όα όια Ρ'αι·τιπαιοΙ1ιιαα· οιποτ οια;οποπ Απαιαιο

πιοιιι. πο παιιαα1ι πα οι·ι·αιοααπ ποι. παααοαπτ ΑπαοαΙααα ατι

1.ιπόαοιια ιιι παο1ιοιι.

πω. 1)ι·. Ποαιο: 1Βα παι ια όοι· '1'1ιαι. αοαααιοαιιαι, όια

Κι·απαοπ παιιιι.οαατ ια 1ιιπόαοιπι παι.οι·πιιαι·ιππαα, ιπαα ννοι·όο

παπι· νιο11οιο1ιι οιποπ ΡΙατα απαιιπι1ια ιιιαοααπ 1ιόπααπ, όει·

αοιπαι· Μαιο ιιαοα α·οαιο;ποιατ αυτ· Βι·τιοιιιιιιια οιπαα θα.παι.οτι

ααια ποι. - απ» Βι,πα Ιιααο όαι· νοι·ννα1ιιιππατατιι ποοα 1ιοιαο

νοι·ιταποπαπιαπποι· οτααααι, νοτιαπιια ποι 1)ι·. Βοπαο, αια

Μιιι;1ιοό όοπ νοι·ιναιιααα·αταιαοα. οταϋτια· Ζααιιιιια;οπ απ· όιο

 



θεεεΙ1εε1ιείι :ιιι ειιιριεεεεε. -~ θεεειιιιεει· εεε Αιιείιιει·εεε,·ειι

ε” Κε;;1ει·ε εεε Πι·. ν.Βιι€ειεει·ειειιιιιεεεΒ.εεεει· Μι

ι·ιι.ιι ιεειιιε1ιεε, Μιεε εε εεεοιεε ει·εεεειεε νοι·1ε.ιιιιε ειε Πεεε.

τοι·ιειιι ιιιι· ηιειεειιε Κι·εεεε εε ει·ιιιιεεε; ;.>;ειιε εε Μιιιιιι, ι1ε.ιιιι

1ι6εεε εκει ερειει· Μιι·ιιε Μιεεεε, εεεε εκει ειιιι1εειιο Κι·ειιιιε

εειεεεεειιιειι.

Πι·. Πε.οε εειοει ιιεειεεεειιιιεει· Με Νοιιιινωωιειι, νοε ·

ι·οιειιει·ειε ειεε ινεεε ειιοε ε1ειεε Αεεεε1 νοε ει·ειεειιειι Ζε

1ιεεεε:εε ιι·ει·ιιε ειεειι ε·ι·οεεεε Πιιιει·εΕ:1ιιειι ιιιι Πειτε; εεε·

δειειειεει.τεε ε.ιιειιιεεεεε, εε εο1οιιε νοι·1ιειιιιειι εειεε οι1ει·

ειεει. Ιιι ΠειιιεεεΙε.ιιιι εει ειιιιι εε νειι. Μιεε ε.εοε ε·εεε Πε

εειειιιε1ιε ιι.ιιι',ε·ειιοιιιιιιεε ιι·ει·ι1εε.

Ρι·ιι.εεε: ινε” εεεεε Βνειρε.ιειεειιει1εεειιεεεε εεετε ειιι:ε

Βιιειιεειι ειει. εειι·οι·ι1ειι εειειι, ιιι·ειοΙιε Με Αεεειειιτειι εεε '

ιιειιεε Πιιτει·ιιειιιιιεεε "Με εεει· οριιιειετιεειι εεει·ιεει1εε, εε

1ιεεεζι1εε ιε ειε εε ειεεει ςεινιεεειι θιετ1ε εειιιε Βει·εειιιιε·ιιει.ε;

ινιι· ννο11εε ιιεε ιιιι1εεε Μι.Μιι·ε1ι ειοετ εειιιεεειιι 1εεεεε, Με

Πεει·ιε·ε 2εει θειιιιεεε εεε εετειι ινωιωι 1ιειΖειι·ε.8·ειι.

ε. Ζ. Βεει·ειε.ι·: Πι·. Βει·ιεΙε.

Υει·ιιιιεοιιιεε.

- Πιιε Βειιει1εε Με. Β.ιιιιοΙρε νιι·οεοιι·'ε ιεε ειιι:ε

ιιεεειειι Νεοιιι·ιεειειι ιε Με· Ιειιιεε Ζει ε1ειο1ιιεεεει8· εεεεει·

εννεεεε. 1Σι·ιιιι.ι εει·ειιε ιεειιι·ει·ε θιεει1ειι εεεεει·Ιιειε εεε

ειιεε ειιει·ιεεειι εϋιιεειι.

-1ε Ρει·ιιι εεε;ιιι,ε· νοι· Κιιιεειιι Με· ιε ι1ιεεει·8ιεΜεεει·

ροριι15.ι·ειιιιι1 εεΙιεετε Αι·ει: Πι·. Ριιιι1 Ηει·εει·εεειεοιν

.Με 25_ιε.ει·ιε·ε .1ιιειιιιιιιε εει εει· ει·ειΙιεεεε εεε

εοιιιιιιιιιιιι1ειι'Γιιιιιιεεειι.

- Πειι·ι Ρι·οι'. Μ. Με· 1ι1ιΙιτε.ι·-ε1εάιοιειεο1ιειι Αειιιιειιιιε,

Βιεειει·ειε Πι·. Βει·ε;ιιι ε Βοτειε ιεε εεε θοιεεεει·

ει·ειιε 2. ΟΙεεεε :ιεε εεεειεεεεε ΡιιιΙιρεε-Οι

ιι ε ιι ε Με ιι ο ι· Κ το ιι ε εεε εειιι ειιειιιαΙιε;εε Αεειειειιιεε,

Με· Κιιιιιε ιν ν 1 ι ο , ι.ιεε·εενι·ει·ιιεεε ιιιεε·ει·εε Απ: :ιεε Κε

ειιιι*εεεεε 1ιιιειιιει·ιειεςιειειιιε, (7οι1ε,ι.:ιεειει:ε Πι·. Θ. Ηιειιιιι

- ε” Βιιιει·ει·εεε 1. ΟΙεεεε εεε εεεειεειιειι

Ριιι1ιρρε-Οτι;1ειιε ιιιιι ει" Κι·οιιε νει1ιεεεε ινοι·ι1εε.

-- ειε Με εεε ει·ϋιιιιειειι Πεει·ειιιιιΙε :ιιι άει·

ιεειιιειειεειιειι Πει ειιιιει ιιιΟιιεεεε. ειπε ειε ειιεεει·

οι·‹ιειιιιιοιιε Ρι·οιεεεοι·ειι εεειιειιιιι: επ εεε Π ε ε ι· ε ι ε ε 1 ιι ο ι·

ο ιι ο το. ι ι ν ε ιι Ο ε ι ι ιι ι· ει ε - Με· ειειιει·ιρ;ε Ρι·ιι·ειιιοεεει. ιιει·

1ι1οεεεεει· Πεινειειιε.τ Πι·. Π ι· ε ε ει ιι ε ο ιν; Με Με 1. ε ε ι· -

ε ι ιι ε 1 ιι ο ι· Π ι ε. ε· ε ο ε ιι ε - ιιει· Ρι·ιι·ει‹ιοεεει ι1ει· Μιιιιιιι·

ε1εΜι:ιειεεεεε Αεεεειιιιε Πι·. ε. 1ι1ιεεειΙ ο νν; ει» :ιεε

Πεει·ειειιΙ ι1ει· εεεοΙοι;ιεεΙιειι Αεει.οιιιιε- Με·

Ρι·ινει‹1οοεει Με· εεεεεει· Πιιινει·ειιιιι Πι·. Π. Κ ιε ο ε ο ιι -

ε ε ι. Αεεεει·ι1ειιι ειιεεε ειεε, ινιε ινιι· εει·ειιε ιιιειι1ειεε, Πι·.

8 ε. ε”. ιο ιν, Γιεεει·ει· Ρεινε.ιιτιοεεει ιε .1ιιι·ιειν, εοινιε Πι.

Κ ο ε ιι ιι , ε1ιειεε.1ιε;ει· Ρι·ιιιιιιιιοι:εει εεε ΟΙιει·εοινει· Πιιινει

Με, ειε Ρι·ινειιιοοειιιεε εε ι1ει·0ι1εεεε.ει·Πει

ν ο ι· ε ι ι ιι ι ε ιι ε ι 1 ι τ ι ι· τ, ει·ει.ει·ει· ει» ιιιοΜοιειεεεε Ο1ιειιιιε,

1ειει.οτει· ει: Ρενειοιο;,ςιε.

- Πει· ε.1ι.ει·ε θιΜιιειοι· Με Κιεννει· 1ι1ι1ιιιιι·1ιοεριιε1ε εεε

Ρι·ινειιιιοεοιιι Με· ιιοι·ιιε;ειι Πεινει·ειιιι.ι Πι·. Μ. Έ ε ο ε ε ι· ε) ει -

εεοινεει ιει :ειε Ποεεειειι ι'ιιι· τιιεοι·ετιεοιιο

Οιιιι·ιιι·,<;ιε :ι ιι ι1ει· ινει·εο1ιε.ιιει· Πιιινει·ειιε.τ

ει·ιιεεει. ινοι·ι1ειι.

-Αει1ει· 1ιιοεεεεει· 11ιιινει·ειιιιι: εε.ι ειειι Πι·.

Με.Ιιιιι.ιεε.ΙεΡιινειιιοεεετίιιι·Οιιι·ειι-,Νεεεε

εεε ΚειιΙεοριει·εεεεειιεε εεει1ιιιι·ι.

- Δε ι1ει·ιιιει1ιοιειεεεειι Πεειι1ιε.ιιιει· Βιοε

ειιεοι· Πεινει·ειιιι.ι ειπε εεεειιννει·ιιε· εεεεε Πεει·

ε ι ιι ε 1 σε ιι ε ε ο ε ε τε τ. Με νιει· ιιει·εε1εεε ειπε εει·ειιε Ο ο ε

σει·εε Ζει· Βεεει.εεεε· ι1ει·εε1εεε εεεε·εεεειιεεειι,

εεε εινει· ει» 1) εεε 1ιε1ιι·ειεε1‹ιει· ιεει·ερεειι -

ε ο εε ε Κ1ιει ε (ει·Ιειιιιιτ ιιι Ροε.;ε νοε Ρεεειοειι·εεε· εεε

Ρι·οι'. Ο ε τι· ο ε ιε ο νι· "Με ΑεεΜεεεεις νοε 25 .Τεει·εε). Με

θεει1ιεεωε ιπιι- Μεεειι Ιιεει·ει.ιιιι1 ιιιιιιεε ειεε, Με ινε· ι1ειιι

«11. ι'νι·ετεεε» ειιιιιεειεειι, Με Ρι·οΓεεεοι·ειι 8. ινεεει1_ιε ιν

(εεε δεειειι·), Ν. Ωω ιι εοιν (εεε 111οεειιιι) εεε ιν. 'Ι' εεειι·

ε ο ιν (εεε Κιειν). εοννιε Με Ριινειιιοοειιτειι Ν. Κ ι ι· ι ε ο ιν

151. Ρειει·εεει·Β). Α. Π ε ε ε ο ιιι· οι (Μοεεεε) εεε Η ιν) ε ι: ιι -

σε ι ε (Με θιιιιι·ιωιν) Βειιιε1ι1ετ; 2) εεε Π ο ε ι· ε τ ιι ε 1 ιι ο ι·

Ριιιιι·ιεεεο1οΒιε εεε '1'οκιεοΙοειε (νεοειει ιιι ?εφε

Αιιειιιειιιιερ; Με· 3Ο_ιιιει·ιι;ειι ΠιειιειΓι·ιει νοε Με Β ο ε· ο -

ε ε 1 ο νν ε ε ι). Α1ε θεειιιιιειεε ινει·ιιειι νοιιι «Κ. ινωιεειι»

Με. 'Γε ο ε ι ι· ιν ι ιι ε ε ι (εεε .1ει·ιενν) εεε Με Ρι·ιι·ειι1οοεειεε

Βιινιι·εει (Με .1ει·ιειν) εεε Ο. Πει·ιι ιιι'ι (εεε Μοεεεε)

μειιεει; 8) εεε Πεει·ειιιεΙ ιιει· ε11εεειειεεε Ρε.

.ρω

, Κι·ειεε

ι:εο1οε·ιε (ει·1ειιιιει Μιι·οε Ρεεειοειι·ειιε νοε ΡΜ. 17 οι”

ιιεοε Βιιιϋ.1ιι·ιεειιι Πιεεει). Με θεεΜΜιιεε ειιεεε ειοε Ρι·οι.

Ν. Π εε ειε ε ει (εεε ινει·εεεεε) εεε Με Ρι·ινετιιοοειιιεε Α.

ι ε ιι ε ε ε ει (εεε 8ι. Ρειει·εεει·ε) εεε Α. 'Ι' ει ει ε ιι 2 ο ιν

(εεε 1ιΙοεεεε) ΒειιιεΙι1ει; 4)ι1ειι Πε ε ι·ειιιε1 ‹1ε ι· ο ρε

ι·ετινεε θιιιι·ιιι·ι.ειε εεε Πεειιιει·ε,·ιε (ιι·ειεεειι εεε»

Ρι·οι'. Π) εεε εο νι ιεεε εε.ιτε,ιιει· Με' εεε Ιιεει·ειιιε1 Με· αει

ι·ιιι;ιει:1ιειι Ηοεριιιι1ε1ιειε ιιεει·8·ειιιιιι·ι ει). Με θεεΜΜιιειι

ινει·‹1ειι Ρωτ. Α. ννει1εεεει (εεε Τοιιιεε) εεε Ριιοεεειοι·

ε. Α. Βειε (εεε Ποεεειι) εειιε.εει. - Ζε Μεεειι 4 1ιοιιιιιιειι

ιιοι:ε Με· 1ιειιι·ειιιεΙ ι1ει· Ρενειιιειι·ιε εεε Με· 1.εετετεεΙ ι1ει·

Κιει1ειει·ειιεεειιειι, ινε1ειιε εειι1ε ιιειιει·‹1ιε ε Μιι·ε1ι εεε 'Τσε

Με· Ρι·οιεεεειειι Κ ο ε ε ε ιν ει ε ο ιν εεε ι Ι ει ο ιν νειειιιιι:

ε·ειι·οι·ιιειι ειει1.

- Με Με «Βεν. Πει.» ωεω-ι, ιι:ιεειι Με· θεεει·ε1Μι·εοιοι·

Με· Μειιιειιιε1ι·ει·ινειιιιεε· νοε Ριεειε‹1 Πι·. Γ. Β ει” ιιι ειε ε.

εοιι·ιε Με Πιιιςιιετ1ει· Μεεει· νει·ινε1ιεεε, ιιιεειειωιι·ειιιε Πι·.

Α. ει οι·ιε εεε Κ. Α. Βε ι·εετειιι·. ιει·ε Αεεειιιεεεεεεεεεε

ειιι€ειειοιιι.

-- νειειοι·εεε: 1) Αιε 28. .Πιιιιιει· ιε Μοεεεε Με· εε

' ειιιιιιιε ΡΜιειει·, οιιιειιιΙιε1ιε Ρι·οιεεεοι· Μι· Κιεεει·1ιειιειιειιε

Βιεετει·ειιι Πι·. Ν ι 1 ιι εειε Με· ι1οι·ιιε·ειι Πιιιι·ει·ειιΜ, Μινι.

Ε”ι1ειοιν :ιιι Αροριειιιε ιει ω. Πεεεεε_ιειιι·ε. Νεο1ι Βεεειιι

εεεε· εειιιει· 8ιεΜειι εε ιιει· 111οεεε.ιιει· Πεινει·ειτει ιιιι .1ε.1ιι·ε

1869 εεἔεειι ει· εειιιε ει·2τιιεεε Ρι·ιιιιιε ειε ΠειιιιεεΙιειιεει·ει ιιιι

ειι.ιεεεε (Θεων. Ρεεεε), ι1οι:1ι 1ιεΓι·ιει1ιε,ιε ιεε "Με

Μεεε Βιε1ιειιε·, Μι ειε ιειε εειεε Με Ζειι Ζει· ινιεεεεεε1ιείι:

1ιειιεε Αι·εειι; ιιιιι·ιε 1ιεεε εεε ειει1ε1ιε ει· ι1εεει· ιιεεε ειιιιε·εε

«Ι8111.θ" "Με Μοειιιιε Με, ειε ειοε ινιεεεεεειιείι1ιεε εε εε

εεεειιινςειι. Νεεε Βι·ιειιεειιε· Με· Ποειοι·ινιιι·ιιε εεΒ·εε ει· ειοε

Ζει· ννειιει·ειι νει·ι·ο11εειεειειιιιε; ιιι Με· νοε ιειιι ει·νι·εε1ι:εε

Βρει:ιειιιιιι, ι18Γ Κιει1ειεει1εεεεε. ιεε Αιιε1ε.ιιιι, ννο ει· Με ΚΠ

ειιιεε ιε ινιωι, Βει·Ιιιι εεε Ριιι·ιε εεειιι·ειε. ιιι Με Ηειιιιετε

εει·ιισεεεεεει·ι. ννιιι·ιιε ει· 1ιιι ει" 1874 0ι·Μειιιοι· ειε εισε

1ιιιιιει· Κιεεει·ιιοεριιεΙ εεε ειεειιι·ιε ειοε Με Μιι·ε.ιιι' Με Ρε

νειιιοοεει εε Με· Πιιινειειι;ει. Μοεεεε, εε ιι·εΙειιει· οι· 1991 ειπε

Ρι·οι'εεεοι· Με· Κιεεει·εειιειιιιι1ε εεε εεε·1ειο1ι ειπε Πιιεειοι·

εεε Ο ε Ι ιι ιιοιν'εοιιεε Κιιιι1ει·1ιοεειωι1ε ει·ε:ιειιι ννιιι·‹ιε. νοε

εειεειι 2ε1ιΙι·ειο1ιειι Αι·εειιεε ινοΙΙειι ινε· ειει· ειιι· εειιιε «θε

ειιοιιε ιιιιιι Πιειειιοειιε Με· Κιει1ει·ει·ε.εεεειτειι». εοινιε εειε

«Κιιιεεε ΗειιΜιιιεε Με· Κιιιεει·ει·εεειιειτοε» ειιιιιιιι·εε, ιι·ε1εεε

εειι1ε ιιιειιι·ει·ε Αει1εε_·ειι ει·Ιειιι: εεεειι εεε ιιι ι·ιειε ειιε1ιιιιΜ

εεεε θει·ειοεεε εεει·εειει: ινοι·ιιεε ειιιι1. Πει· Ηιιιε·εεειιιεεεεε,

ινεΙεεει· ε.εοε Ρι·ιι.ειιιεει: Με· θεεε11εεεειι. Με· Κιιιιιειει2τε νοε

ιει·ει· θι·ιιιιιιεεε· ιιιι ννιιι·, ει·ι”ι·εειε ειο1ι ει·οεεει· Βε1ιειιιιιειτ εεε

Ρορειε.ιιιει εονι·οει ιιιιιει· εειιιεε ειιιιιι·ειοεεε Ρε.ιιειιιειι ειε

ε.ιιοε εειει· εειιιειι θεειι1ει·ιι εεε Ποι1εεεε. - 2) [ιι ινιιι·ει:εειε

Με· Βεειοι· Με· ιιοιιιε;εε Αει·ειε, ννιι·ε1. 8ι:εει.ει·ειε Πι·. ν Με·

ι·ιεε ινιιιι ι.ει:1ιεο ιιιι ΑΙιει· νειι 78 .1ιιει·εε. Βειεο επι

1ιο1ιε Τιιιι.ιιεεειτ εει ει· νει· 54 .Πιιιι·εε εεε·οεεεε. -- 8)1ε

ΗειιιεΙεει·ε Με· εεεεει·οι·ιιεειΙιεεε Ρι·οιεεεοι· ι1ει· Ηνειεεε Πι·.

Πε. Οι· ιιιιιει· ιιιι 80. Πεεεεε_ιεει·ε. Πει· νει·ειοι·εεεε, ειε

δειιιιΙει· 1ι.Κοεε'ε εεε Βεεεει·'ε, ιπιι· εεε: 10 .1ε.ιιι·ειι

Ποοειιι. ιιι Ηειι1εΙεεη; εεε ιει Με ιιιειιι·Γεεε ιε εειιιειε Βρε

οιε1Γεεεε 1ιτει·ετιεεε εει·νοι·Βειιετεε.

-- Υοι· Κει·εειιι εεειιιΒ· Με· θεειοι· Με· Ρι·ιιιι;ει· ιιιεΜειει

ει:εειι Κει:ε1ιε.ι, Με· Ριοι'εεεοι· Με· ιεειιιοιιιιεειιεε θΙιειιιιε Πι·.

Η ιι ε; ο Η ε ρ ιι ε ι· ι εειει-ιι ΤΟ. θεεει·ι.εαιε.

-Χειιι ειιεεει·οι·‹1εειΙιοεεε Ρι·οι`εεεοι·

Πιιεειοι· ι1ει· Πεινειειιιιιε-Οιιι·ειιε1ιειιι ιε

Βιι·εεεειιι·€ ιει Με· Ριινειιι1οοειιι.Πι·.ΡιιεΙΜεεε.εεε,

ινεΙειιει· εεε ι1ειιι 'Πάει Ρι·οι'. Κ εεε 'ε Μεεε ΚΙιειε ετε11ι·ει

τι·ειειιιι Ιειιειε, ει·εεεει ννοι·ι1εε.

- Πει· Ρι·οΓεεεοι· Με. Με· (11ιιι·ει·ιειε εε Με· Πιιινει·ειιει

Βιεειειι Πι·. ν. Μιειιιιο2-Βει1 οοει ιει ειιιιι θεεει·ιι1

οεει·ε.ι·ει ειε εειι.ε εεε ρι·ειιεειεο1ιειι 8ειει

ι:ετεεει·ρεει·εεειιιννοι·‹ιεε.

- Αιι Βιε11ε εεε νει·ειοι·εεεεε ΡιοΓεεεοιε Πι·. .ι οεερε

Ε” σε οι· ινει·ι1ε Με· Πιι·εειοι· Με· οΙιειιιιεειιειι Πειει·ειιεεεεεε

ε.εετε.1ι Ρωι. Πι·. 1. εο εποε ει·ιεειι ιι ειιιιι Ρι· οιεεεοι·

ι1ει· Ηνε·ιεεε ε εε Πιτοετοι· εεε ενειεειεεεεε

1εει:ιτιιτε Με ι· Βιιι1ειιεετει· 11ιιινει·ειιιιτ ει·ιιειεει.

(ΑΙΜ. ειειι. Ο.-Ζτε.)

- ιιι 'Γ ιιιιιεονν Με ειεε ιιεεεε Με· εει·ειιε εειι: 18'70 εε·

ειεεεεεεε ειιιεΜοιειεεεεε θεεειΙεεεεΓι» ειπε εειιε ιιει;ει· ιιειιι

Νεειεε «Τειιιεοννεο1ιε ρ1ινειεο-ιεει1ιοιειεε1ιε θο

εε1Ιε σε ε Γι» εεειιόει, ννεΙειιε ιιι επει· Βτϋε'εεεεεειιιεεε

ειε Π. .1ειιιιει· εεε ιι·ιιιιειεε Ρι·οιεεεοι· Με· Ρεει·ιεεεοιοειε :ιιι

ι1ει· ειιιιιιιι·-ειειιιοιιιιεεεεε Αεεεεειιε Πι·. Ρ ο το ι· δ ε ε ο ε τ·

ε ο ε ι ε ε ει 2ιιιιι Ρι·2ιειεεειειι ,ι;ειιι·ιιε1τ Με.

- Βειει ειεειεεε Βϋι·εεειιοεριιιε.1 ιει ειιιε εεεε

Βιιι·ιιε εε, ννε1εεε Με Κεετεε Με Βι·εεε εεε Βιιιοιιε Π.

Ο εεε ε ει· ιιιι· σε.. 40,ΟΟΟ Βε1. ετεειιιτ ινοι·ι1εε ιει, ειε 27.

.1εεεει· ειε εεε ιινοι·ι1ειι.

- Νεο1ι ι1ειε Βει·ιοει ‹1εε ιιιιι.ει·

Κειιεει·ιε Μει·ιε Ρεοιιοι·οννεε.

εεε

Με· Ρι·οιεειιοε .1. Με_ι. Με·

ετεεεει1εε Β 1 ι ε πιο ε.
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ο ιι ι·ε1.οι·1ιι ιιι ε 1111· Με ι·ει·11οεεειιε .11ι1ιι· ινιιι·άειι νοιι άειιι· ·- 1110 81183111 πι 12ε11ι1άε ι· Κ το. ιι 11 ε 1111111011011(11·

εε11ιειι 1ιιι .1.(1901 1ιι ἱ1ἱε νει·εε1:εάειιε1.ειι θε1ι1ετ.εΒάεε Βειο(1ιεε ὲιο-Ιε ιέ[Β811.(11;:Πι· τι 'θ 1.' Εε1.1ει·|ε1ιιι)ιξε 1ιετι·ιιξωιιιεϊ Π;; 11211.
821ιεε·ειι εθειι 1ε1:ειιε 1ιε1 ιιιιε;ειιε οοιιιιιιε.ιι Με . . . ιιιειι·11ειιι . 011111.. 1111111101' Π ΥΡ Μ' -

ινε1ο1ιε Β7,105 Αιιε.·ειι11ι·ιιιι11ειι 11ι21111:1ιε 1111111: ε·ε1ε1ε1ει ιιιιά 1 (21 ινειι.1.8118 8γρ1ι111ιι-175 1118111°1.814 Βε1ιιιι·11ι1:11·- 18 ιιιε1ιτ1.

20.469 Ορει·1ι.11οιιειι :ιιιεἔε1ἰὶ1ιι11 1ιε1›ειι. 1ιιι 11ειιΓε @τι :ιε1ι: 1 184 Βιρ1ιτ1ιειάε - (4 τιιε1ιτ).-51 Μειεει·ιι - (θ ιι·ιε1ιι·) Μιά 19

.11ι1ιτειι ινιιι·άειι νοιιι Β11ιιάειιοιιτΜοτ1ιιιιι 200 εο1ε1ιει· 11ιε.εειιάειι Ρο1:11ε11111°π11118 - (2 ιιιε1ιι· ιι1ειιι άει· νοι·νν.).

Οειι11ε1:ετιεο1οιιιιετι ειιιερ.·ει·11ειετ, νοιι άειιειι 832.8Ξ10 Αιιεειι- 1

1ιι·1ι.ιι1ιε ειιιρ1”ειιι€ειι ιιιιά 102.004 Ορε1°81101ιει1 11118Βε1111ιττ ----

ινιιι·άειι. ·

- Πι άει· .Τει1ιι·εενει·εει.ιιιιιι1ιιιιε; άει· 1111:1;11εάει·

ά ε ε τ ιι ε ε 1 ει ο 1ι ε ιι 11 ο 1 1ι ε ιι 1( ι· ε ά 2 ε ε (επι 20. Μπι.) Μοΐω·11ω1ω-ΒΠΙΙθωΠ 81?- Ρθ“πεΒαΐ88·

ικιιι·άε άἰε 1111.11ιε11ιιιιε ρ;ειιιιιο1ι1, άιιεει ιιι11 Α11ει·1ιόε1ιετει· θε

ιιε1ιτιι1ειιιις άειι 1ιει·ιιι1ιει·21Βειι θε1ιννεε1:ετιι ιιιιά άειι Π” 11112 ννω118 "ΠΠ 13- 1118 211111 19- 18111181' 1902

ΡεΙάεο1ιει·ιιιιιειι άεε Βοι1ιειι 1ζι·ειιεεε ά1ιε11.εο1ιτ.

1111 1' ε1ιιε Ρειιε1ειι.ιιιιε άει· Βε1ο1ιει·ειι1ε12ιιρ;εερι·οο1ιειι Μ; 211111 11111' 81θΓ1)Θ111_11θΞ

:.Ι11εάβε18ιι8τΠε 3111)111ι11ιζ[1 (€ΐΐιΙ1:1128ε1ιθ1ιΠέτ(εάΠάίεθει11ΐιΐ 11 112011 θεεε1ι1εε1ιτ ιιιιά-Α11,ει·:.

ι1ιειι Κι·ειι2εε ετε.1111ιιάειι Μιά, ινο111ι· 50.000 Β1ι1. ειι,ςε- _ 1=1 =1 1· ε· ε· 1·· 1·· 1·· Ξ 1·· ε: ε: ε; .ε

νι·1εεειι ε1ιιά. Απε άειιι ι·ει·1εεειιειι Βεε1ιειιεο1ιιι11ε1ιει·ιε1ιι. ρι·ο [Π] Θ*"28"· έ ἐ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ έξ Ξ Ξ Ξ ἔ έ

1900 11119111 1ιει·νοι·, άε.εε ά1ε Ζε.1ι1 ά ε τ 111 11ς11εάε ι· ε1ε1ι --εὲ-` Ό ο" ή Ο [η Ο ο τ. Ξ

απ( 20.??4 Ρετιιοιιειι 1ιε1ιε1'ιιιιά άιε Ο ε ε ειιιι ιιι τε ι ιι ιι ει1ιιιι ε ιι . Μ. Η( 88- .2 ή ή Ξ ω ἶ Β 8 Β 8 =ι Ξ

4.0Β2,803 ΗΜ.. ά1ε Α ιιεςει1ιε ιι ἔ1,-14Β,0Β1 Β1ι1.(ά1ιι·οιι 1.393.120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =' Ξ
1161. Μι· Η1111ε1ε1ε1ιιιιι;ειι 1ιιι ίει·ιιειι 0ε1ειι1 1ιε1.ι·ιι1:ειι. Π” Θε· ο " '-' *ο Σ Έ Ξ 171 Ξ (Ε' Ξ Ε' Ξ ·-·

881Π1111.1(Βρ11.1:11 811112' 11111 12498255 11111. 211 νΘΓ111811111125111112· 488 866 799 167 59 112 37 10 28 65 79 86 48 53 4ι 18 1

ε11εάει·ιι ινιιι·άετι ιιιιτει· Αιιάοι·ειι άει· 111εά11:1ιιε11ιιερεε1.οι· άει·

Αιιετε1ιειι άει· Κε.1εει·1ιι 11111111, Ρι·ο1'. Πι. 111. Ριιιν1οιν ιιιιά

άει· 11ιερεετοι· άεε Ηο11Μεά1οιιι1ι1ινεεειιε, 11ε11ιο1ι1τιιι·ε Ρι·ο1. 1)ι·. . _ _ .
(ν ω] 8 Π] ἱ Π ο .ν εθ"Μιω κ Γι· 11. ει1ειι11ι. 2, 'Ι' Μι. Μιά. 22. Γε1ιι·ιε τεειιτι·ειιε Ο. 'Ι'γρ1ιιιε

1 ο1ιιιε ετ1ιιιιιιιιιιεςάει· οτιιι 0,Ροε1κειι 4.111ιεειιι 8.8ε1ιιιι·11ιε1ι 111.

··· Π" θ 11 1111 11 (Η ε ο 11 θ Β θ· 11 11111 Η 11111 118111 11ι·. ν. Κ ι· ιι- 1 Π1ρ1ιτ1ιει·ιε 28. 0ι·οιη› Ο, Κειιο1ι1ιιιετειι 7. Οτοιηιϋεε 11ιιιικειι

881101.101°11 1111' ά1ε 11011 111111 2181811816 ΡΓ1ν211.1111111Κ 111 11811· Μπχϋχωηηπ 50' Βι·γε1ρθω,ε ό· θι·1ρρο 13, ()1ιο|ω·ιχ 8818111;;

Η] 911111 .Ι 1111 1°111111θ 811111( 81111011 νο 11 1000 11111- Μ· Ο. Βιι1ιτ 2. Βρ1άειιι1ιιε1ιε Μειι1ιιε·111ε θ. Αειιτει· θε1ειι1ιι·1ιειι

12111121- ' ιιιιι.τ1ειιιιιε Ο, Ρετο1:111ε ερ1άειιι1εε 0. Βοτ21·ιτει11111ιε11 2. Αιι11ιι·ε.κ Ο,

-- Πει· Ρι·1νετάοοειιτ άει· ΚιιεειιειοΗειι`11ιι1νειε11Μ 111ι.1ζ. ρ1ιειι·ιιι. Ηγάι·ορ1ιο1ι1ε Ο, Ριιει·ρει·ε111ε1ιει· 4. Ργ11ιιι1ε Μιά Βερτ1εε.ειτι1ε 12.

12. 8ο1ιι-ιΖ1‹1 Με ά1ε 0οιιεεεε1οιι κει· Ηει·1ιιιεε;ιι1ιε ε1ιιει· ει11ε Τιι1ιει·ειι1οεε άει· 1ιιιιιςειι 121. Τιι1ιειπ:ιι1οεε ειιάει·ετ Οτςε1ιο 21,

14 'Γάμο ετεε1ιε1ιιειιάειι Ζ ε1ι.εε 1ι ι·1 11 ιι ιι ιετ άε ιιι 'Η ο ε1 Α111ο1ιο11ειιιιιε ιιιιά 11ε11ι·1ιιιιι ει·ειιιειιιι 2. Ι.ε1ιειιιιιιε1ικ·11ε1ιε ειιά

-κ11εοε ιιι» (1ιι ι·ιιεεἰεο1ιει· Βρι·εε1ιε) ει·1ιε1τειι. Ατι·ορ1ι1ε 1ιι11ι.ιι1.ιιιιι 81. Μει·1ι.ειιιιιε εειι111ε28, Κι·ειι111ιε11ειι άει·

- Με ιιιε1ιι·ει·ε Τειιεειιά Βιιιιάε ιιπι11ιεεειιάε Β11›1ιο11ιε1‹ άεε νοπ18ΠΠΠε80τεΜ18 65° ΤοάικοΒοϊ0Πθ 47°

21 ιιε.ε1ι άειι '1'οάε811τΜ101ιο11:

νει·ετοι·1ιειιειι 11οε111ι.ιιει· Ρι·οΓεεεοτε άει· Ρεγε1ι1τιτι·1ε Α. Ι. Κο- 2-__2-2-.-τ--22-.::-

ε1ιειν ιι11‹ ο νν πι. Μια Βειιι1ιιιιιιιιιι1.>; άεε νει·ειοι·1ιειιειι άει· __ _ _

11οε1ωιιιετ Πτι1νει·1411Μ ιιι€ε11ι11ειι. Αιιεεει·άειιι Μ". ά1ε 1δ'ειιι111ε 4 Ν11-01181:θ 811211118 1168 νθΙ'θ1118 81- Ρθἴθΐ$·

άεεεε11ιειι ε1ε1ι 1ιει·ε11 ει·11115.ι·1, άειι Βιιιι άεε ιιειιι·ορετ1ιο1ορι1εε1ιειι 11112801' Δ01°218: Β1Θ118118.8 £1011 δ. Ε'8131°1181' 1902.

Μιιεειιιιιε άιιτε1ι ειιιε θε1άερειιάε ειι ιιιιιει·ε1.1112ε1ι. (Ηει·).

- Αιι άει·1Νει·εε1ιε.ιιει· 11τι1νει·ε11111.ετιιά1τειι εε

Β·ειιιν11.ι·ι1 1312 Ρετεοιιειι, νοπ άειιειι 882 ά ε ι· ιιι ε ά 1 ο 1 ιι 1 - _

1ιτειι111ιειιειι.εο1 ε. 1111111 11“1°ιι.“Η ο" Π!" ο θ ΒΕ 2) Βει·γ: Απ” ιιιιά Νειιεε 111ιετ ά1ε

1`1ει· 1.ε1ιιι11ϋι·ρει· άει· ιιιεάἱε1ιι1εε1ιετι 1·':ιειι1111.1 άει· Πιι1νετε11111 ¦ ν0"ΠΜΒ ΡΗΨ50Βε ΑΠεωω

ί” τε11εννει1ά Μιά ε.ιιε1ι 1ιι ά1εεειιι .Τε1ιι·ε ειιά 2ννει· ' 011- 1 .. . .. .

1.1ι1ιει· νι·1εάει· Ε” ο ι· 1. 11 1 1 ά ιι ιι ε· ε 1‹ ιι ι· ε ε 1 11 ι· ρ ι· ιι 11 11211: 1ι ε Φ Νεω118τθ 8111120118 (168 ΒοατΒοιωΠ 8'Ρ$ω10ΠΘΠ

Α ετ2τ.ε νει·ειιιετει11ειι. 1111. Β11ε1‹ε1ε1ιτ πιά' ά1ε Νειι1›εεε1πιιιις νθΐο1118: ΜοΠ18·ε 6811 Π· Ρωπ11αΐ 1802

άει· 81:ε11ε άεε1τιιιει·ειι Κ11ιι11ιει·ε 1ετ άει· Τει·ιιι1ιι ιιοε1ι ιι1‹:1ι1

8·ειιιιιιει· Γεε11ςε1εετ, άοε1ι Μιά ά1εε 1ιιι Βερς1ιιιι άεε 8οιιιιιιει·

εειιιεε1ει·ε ε;εεε1ιε1ιειι.

'Τε.εεεοι·άιιιιιι€: 1) Ηεε11ε1·: Πε1ιει· ά1ε 11”ιιιιετ1οιιειι άεε

1 111ιιά11ε1ιειι 111ιεειιιι 1ιει νει·άε.ιιιιιιςε

 

 

-ιιιιιιιιιοΝοεκ .ιιιιισιιιι€ ΑΒ'1'άννετάει1111 ω Βιιο1111ε111ά111ι18 νου κ. ι.. ιιιοκιιιιι 111Ώ

Β1.11ε1ειιε1ιιιι€. Νενε1ιγ-Ρτ. 14, εοιν1ε ιιι ιι11ειι 1ιι- ιιιιά ειιε15.ιιά. Αιιιιοιισειι-0οιιιρ1ο1τειιειι€ειιοιιιιιιειι.

  

ιι. ιιιιι1ει·ε Α 11ο 1ε11 .

811(1ι·ιιιιι;ειι 11ει·"Ηρι·ά1:10ι

πετάω 1111011 Μεεειιε1:1ιιι1ι1., Μ( $ρι·ιιε1ι

Ρ1ιγε1ο1ο;.:1ε 1ιεε1ι·ετιάειι Με1:1ιοάε ;;ε1ιε11ι.

νοπ 8-4 111ιι·. - 1101111111. Κοιιιοιιιειειειιιι.

1. 11ι.κιι.83.- 1·1..11πιιιιε. (28) 1-1.

  

1
1
1

1
Ι Βρι·εε1ιετιιιιάειι 1111.1.ινοε1ιε ιι. Βοιιιιει·ειωμ

1

1
  

1ιι άειιι νει·1ε.εε νοπ 1. Ρ. Βετε

ιιιιιιιιι. 1ν1εε1ιιιάειι. 1111 ιιι 111. ΑΜ

Ιειςε ειεο1ι1ειιειι ιιιιά άιιι·1:1ι 11110

Ηιιε1ι1ιειιά1ιιιιἔειι 211 1ιει1ε1ιειιζν

..Με 11ειιιιιε 21....°1.1
Βιιιιά1ιιιι1ΐ. τιιιε1ι 22120ζι·. Ροι·εε1ιιιιι8ετι

ει·ι;εετε 11. ν. 11ι·. ”. Βι·11ιςο ιιιιιιιιι.

Αιιετε1τειιι·21 1ιι Β11άειιάε - Βει·11ιι

(νοι·ιιι. 11ιιιρ_1111ιτ. Π1τεε1οι· άεε 11ιεε1

1ιειάεε1 218 8.4 Μ.» Ηει1ιειι εε1ιοιι ά1ε

1ι·111ιει·ειι Αιι11ε.<;ειι άει· Αε11ιιιιιι1ε1ιτε

άεε 1ιε1ιειιιι1ειι Αιιτοι·ε 1ιετεε1ι118ιεε

Αιι(εε1ιειι 1.ςειιιεε1ιτ. εο 11111148 ά1ε ιιειιε

Αιι11ιιςε Με άεε Βεετε 1ιε2ε1ε1ιιιε1;

1νει·άειι, ινιιε ἱ11ιετ Αε11ιιιι:ι. εεεε1ιτ1ε

1ιειι Μ. (210) 1-1.

  

Ε1εετι1ιε111χε Κοσ1ιεει1ηιιε11ε1ι. Πιι111ιει·1τε1111ο1ι 1ιι Ηε11

Με” Β. 81011111€1:11881111Ή1111111511. ιι. 01ι·ειι1Μιοιιεε16ι·ιιιι€.

11ε1ιει·ιι11 ιιι 1ιιι.1ιειι. Βτοεο1ι11ι·ειι ειιά Αιιει1γεειι ε:ι·ειι1ε

ιιιι‹1 1'τε.ιι1‹ο άιιι·ε1ι ά1ε νετννε.11ιιιις άει· 1181. 111ιιετιι.1- .

1ι11άει· Κ1εε1ιι€ειι ειιά Βοε1:1ε1: 11'1·1εάι1ε1ι Ηεεειιιε. Βάι· 11ει·τειι

Δει·ε1ιε 1ι ε11οιιάει·ε Βε:ιιςε1ιεάιιι€ιιιιςειι. Ρι·ο1›ειι 1‹οετειι1ι·ε1. (Τ) 22-15. 1

- 2 .. ή ή - 1

ά έ( ννΑεεειιιιΕ111Νει.11.1 ἔ

'ῇ 1ιιι 11(1ειετι ά111οί(Ο1ιετιιιει1ε)

·· . : -κΘεσιιι~ο1-0ε$1Με1σε ί¦Ϊἱ.-1Ϊ.ἶιἔἔἱἶ ὶἔΐἶ...1.1ἱἶΪΪ"ὶἶξἔΙάΪ.ἶἔ1ἶ'

'ΓΕ ΒΚ '11110.'Ε1 .Ψ.Πιάθετω. ΜρἰΠθι. 1111151'. Ρ(1·0811.1ἶ111'0ἶ1ιῖ1ἶΞΞῖἑΞἱἴ1:ἑ1'11.

  

 

   

  

  

 
 



  

Οο11.91°φ11Μ1η |1αύ111111//11 Με.

'Έ 11111 111111

 

  

Ι , 1111111018 ' 111.ΙΧΙ11

1 ` 0.10 0.10 ρ111.0111110ϊέ0

  

  
  

  

11ο 111·111ο1ρο 1111111'. 11 1111111111. 5111:

/ “Η α, 9:11 -1

9171111011 έ 1
.κ 1
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ππιοι· ποι Βοποιοτιοπ ποπ

Μι. Μ·. Κιιι·ι ποππ. Μ. .ιπιιοπποε Κι·οιππιιοιιο.

.Ι πι·_ιοιν (Ποι·ρο.ιι. Βιμ.

Μ. πιπππι ποπποπ. ο ο

βι.. Ροιοτο1ιππο.

Πιο «ει. Ροιοιεππι·οοι· Μοπιοιπιποιιο ννοοποποοιιι·ιιιι οι·οοιιοιιιιιοποπ -' Δ1ιππποπιοπιε-Απ1'ω·5.8ο "πιο "Η Σπποη,ι·,ο π?

8.ι ιι ππισο π π. - Ποι· ΑΒοπποιηοππηποιο ιπι: ιπ Βι·ι,"1οιιπ, 8 ΚΜ. επι πω) ΜΜΜ; πιιπ πποεοιιιιοοοιιοιι πιι πιο Βιιοιιιιιι.ιιπιππε νοιι Κ. Σ.. Β,ιο1;"ιπ

ω", 4 ΗΜ. Γιιι· πιιε ιιιιιιιο ποιπ· ιπο1. Ροειππει.οι1ππει ιπ ποπ π.ιιποτοπ 8ι.Ροι.οι·ειιπι·ις_ Νοννε1η-Ρι·οοροοιΝ Μ' ιιι ι·ιοΜοπ.-Π π. πιιε οι·1ι:οι.ο

πωπω 20 Μπι·1ιιπιιι·1ιοιι, 10 Ποι·1ι ιιειππιπιιιοπ. Ποτ Σιιπο1°πιππηιτο1ε οοννιο οιΙο οπ1“πιο ιιοπιιοιιοπ 0οπιι81ιοιιοπ Μιι:τιιοιΙππεοπ ιιιιιοι ιπιπππ

πππιο 3 πιο! Εοερπ1ιοπο Ζοι1οιιι ποιπ ιει:18Κορ. σποτ 35 Ρ1οιιπ.-1)οπ ' ποπ ο ειιι Μι ιι Με το ιι ι·ο ιιπ ο π Βοπποιοπι· 1)ι·. Βπππ1ἰἩππποπ ιιι 8ι.Ρο

Απ1:οι·οπ ινοι·ποπ 258οροι·οι.οΜιιςοιιιι·οι·θι·ιΒιππιπι·1:ιΚοι ππεοεοππι.- ιοι·εππιε' Ροι.οι·ειιπι·ποι· 8οιιο, Ροιοι·-ΡοιιΙππεριιιιι ιιι ι-ιοιιιεπ δρι·οοιι

Βοιοι·πιο ποπποπ ποππ ποιπ ω” ποπ 18 πω. πιο Βοεοπ 1ιοποι·ιι·ι. ειππποπ Μπας, πιιινωοπ πιιπ Ει·οιιπε νοιι 2-3 πω.

 

Μ θ 81. Ροιοι·οιιιιι·Β;9. (22.)Ε'ο1›ι·ππι·

11ι1ιειΕ: πω. Ο. ν. Ροιοι·εοπ: Βιπ ?ειιι νοπ 0ι·ιοπι1ιοιιΙο (Αεο1ιπ1ιππιιπι ιπιι. Γιποοπ'εοιιοι· Ρποιοιιιοιοριο ιιοιιππποιι. -

Βιιο1ιοι·ππποιεοπ ιιππ Βοερι·οοιιππποπ: Ο. Βοιοι·: 1)ιο Πιιιοι·ειιοιιιιππ ιιποοι·οι· πιοιιιιπειοιι Νπιιιππι.>;ε- πππ Ηοιιπεειιιιιιο1.

- ινιιιι. Ι)οπιεοιι: Πει· Μοιριιιπιεπιιιε. - Αι1πε πππ Θι·πππιιεο πω· Κι·οπιιιιοιιοπ πω· Μπππ1ιπ1ι1ο, ποε 1ποο1ιοπε πππ πω· Νοεο

νοπ Πι. Ε. θι·ιιπινο1π. - Ρι·οι. Πι. Ρ1ιιιιρρ Βο1ιοο1ι: 1)ιο Κιο.πιι1ιοιιοιι πω· Μιιππιιϋιιιο, ποε Βοοιιοπε πππ ποι Νικο. - Ποπ

Βποιι ποι· Βοιπιο, οιπ Γιιιιι·οι· πππ Βοι·πι1ιοι· ποι· Βοι·ιιιεπ·πιι1. νοιι 1ιι. πιοπ. (ποση: Κοι·ιι. - Ιιοιιι·0ιιο1ι ποι· 6οιιιιι·ιοιιιι1ιο νυπ

ΡΜ. Μπιι Βππεο. - Ο. Ηοεε: 1)οι· Ι·`οι·πιπΙ‹1οιιγπ. 8οιπο 1)πι·ειο1ιιιπι;. Βιιςοπεοιιπιιοπ ιιππ οοιπο Υοι·ννοιιππιιχ π1ει;οπεοι·νιι·πποε-,

 

'Γ1ιοι·ιιροπιιεοιιοε- ιιππ Πιειπιοοιιοπειιιιιιοι ιπιι 1ιοεοιιποι·οι· Βοιπο1ιοιο1ιιιο;πιιε πω· ΣΥπιιππιιεεποειπιοοιιοπ.. -- 16ειππιπιιι·ιοπ πιιπ

'Ι'οιππ1: πο.ιιι·οειιοι·ιοιιι πω» πιο Ε”οι·ιοοιιιιιιο ιιι πετ 11οιιι·ο ποπ ποπ ριιιιιο,οιοιιοπ Μιιιι·οοι·οπιιιοπιοπ ιιπιιιι.εεοππ Βοι-ιιοι·ιοπ, Ρι12ο

ιιππ Ρι·οτοποοιι. - πιο Βο1ιιιιιπι πιιπ Γι. ιι·ι.ιμ Βιιοιοι·ιοπ. - Πιο οι·ιοοιιιοοιιοπ 1:0ιιοι πιιπ πιο ιιιοπεοιι1ιοιιοπ Μιεει;οππτιοπ.

Υοι·ιι·πε. εο1ιπιτοπ ιιπ Ποοοιιιοπνοιοιιι πει· Πιιινοι·ειιπι Βοειπο1ι ππι 3. Μπι 1801 νοιι Ρι·οιζ Ι)ι·. Βο1ιιι.ιε. - Ε. .ι. Βππιπ€: Πιο

Ι)ιρ1ιιποι·ιο1ιι·οιιΜιοιι, πιιε 1νοεοπ, πιο 11ι·επο1ιο πιιπ πιο Βο1ιιιππιιιπο; ιπιι Ηοιιεοιπιπ. --~ Ρι·πιο1ιο11ο ποπ νοι·οιπε οι. Ρο

 ~-Μοι·ιπ1ιιπιο-Βπι1οιιπ οι. Ροιοι·εππι·πε. - Απποικοπι > έ”

.“ Ι)ιοεοι· :ο ποει πιο ο ιπι Βονπο πο» Βπεειεοποπ Μοπιοιπιεοποπ 2οιιεοπιιιωπ πω. "η

Επι Μ! νοιι 0ι·ιοπιιιοπιο (Λεοποποπιιιι) ιιιιι Ριπεοπ'- ι “πιο Μ” πιο ΗθιΜπιθιοπ ιποποπιιο 111008 πο·

“Μ”. Ρ"ω0"ωΓερι8 ΜΜΜο" . ριοπιπ, ιποιποιεοιιε ννπιπο ιο1ι ποπ Νο.ιιιοιι Ροι1ι

νοΠ . ιοπιιι.ιε πιοοι·οοιι ιι·οριοπ νοιεοιιιοεοπ.

Ριιω·_ Ο· ν_ ΡθιθΓ88Π. ι Ππιοι ποπι Νο.πιοπ Αιορροποπιο ιει πιοοο Κιιιπιιιιοιι

ιιοι·οιι.ε 1746 νοπ Ροποοοιιο ποεοιιιιοποπ ννοιποπ. -Ιπ

Κπεειπππ οιεοιιιοποπ πιο οιετοιι Μιιιιιοιιππποπ. εοινοιι

ιπιι· ιιο1ιοπιιι, οιει ιιι ποπ 60-ιποι· .1πιιιοπ, πιο πιο ι·πεει

οοιιοπ '1'ιπρροπ 01ιιππ οι·οοοιι. ποπποπ. Απειιιιιι1ιοιιοτο Αι

ιιοιιοπ 1ιοποπ 1ιοπποπιοιοιι πππ ποιπ ποιοπι Βορ

(Υοιιι·πο, ιζο1ιο1ιοπ ιπι 1)οπιεο1ιοπ πιειι. Υοιοιπ επ δι. Ροιοι·ε1›.).

 

Μ. Η. Ει1οπιιοπ Βιο ιπιι Ιππιο 11ιποπ Ιπιπιποε ιιππ

οιπο Ηοιιιιιιππ1ι1ιοιι ιπιι2πι1ιοι1οπ, πιο ιπι Ροιοι·επιιιιι

ππι· ιιι επινοιι. ποπ 1πιοιοεοο Μ, πιο πιιι ποιπ.ειοιι ειοι.ιε

οιοιΒοιπποπ_ΥοιΙιοιιι ιπιι ιιπεοιοπ οοπιιοιοοιειιιεο1ιοπ Ρι·ο- τεο1ιονειιι νοι0ιιοιιιιιι·ιιι, πιο νοπι 1έιιο8ε-Μιπιοιοιιπιπ

νιπποπ πιο ποιπ πει ντιπ ποιπ ιιπροιιιιιοιι Ριιιιο οιιιιπιιιι- # ποππ 'Γπιιιοετοπ Βοοοιιπι ππιποπ, πιο ποιπ: ππιοι· ποπ
ποπ επιιιιπιπτ. εοποιεε οΙιιιιιιιιιοιι ποιοι·ιιπο Βιιιτοπιιπποοπ ι 'ιιπρποιι 111πεεοποτιιιπιιιιππποπ ειπιιιιιιοπ, ππιποιιιιιο1ι πιο

πι" πι· Βοοποοιιιπππ εοΙοιιποιι ιιππ ποιιοι· .Ιοποι νοπ ι ιοππ πω· Γοιππππο επι π181ιοπιεο1ιοπ θιι·οπεο 1ιιπ.

υπο ιπ πιο 1-οπο 1ιοιππιοιι ποππ, ειο 1ιοπποπ 2π ιοιποπ. 1 Πιο 1ἐιππ1ιιιοιι ιιοιςιππι εοπιπ1ιπιιοιι οιπ οιποι πιοιιι νοπ

1οιι ιποιπο πιιε εοποποππιο Ροπποιι-θοεο1ιινπι οποι· ποπ ΚΙοιποιπ 0οποοιιιοπ Ηει.πιει.ο1ιο(11οειοπτ,Βιιιιοπιιιπιοπ)

πιο Οιιοπι.ιιοπ1ο. ιπ Ντιπ οιποε 1οιο1ιι οιιιοιιοποπ, πποποποπ ιοι.ιιοπ Πο

Εο ιιιιπποιι οιπο ποποι ππι οιπο Ιοι:οιο Ηοπι-ιπΓοοιιππε- 0ιιο5 (1ππ1ιι·οι). ποππ ι.ιοιοπ απ! ποπιεο11ιοπ 1ι1οιπο Ρπ

ιιιπιιιιιιοιι, 1ιοινοι·οοι·πιοπ ππιο1ιΠο0οι·ιτοεππο ποπ Μιοιο- ειοιπ επι, πιο ποτιπ.11οπ πππ οιπ θοεοιιινιιι, σποτ ιιοπιι8οι·

οιπππιεπιοπ, πιο ειοιι ιπ ποπ Ηοπτιοιιιιιοιπ 1οειεοιποιι.°οιπ ΟοπΒιοπιοιιιι 1ιιοιποι θοεο1ιινιιι·ο ιπιι. ππιοι·ιπιπιτιοπ

Επιππππιιπε πππ θιοποπεποτιο11 ιιοινοτιπιοπ ιπιι ποιπ Απε- ι Βιιιιιποιπ ιιιιποπ, πιο Μ. ιπιι οιπειπποτ οοιιιιπππιοιιοπ. ιΝοι

πο.πε ιπ Νοιιιοιι0ιιπππο. 4 ι ποπ πιοοο Οοεο1ιινιιι·ο 8οι·οιπι ππιο1ι Βοι1ιοπ οποι Ππιοιπ

15ο οι πιοεοε οιπο εροοιποοιιο Ει1ιιοπιιππο, πιο ιπ ποπ 1ιοιιιιοιι, επ ιιοιιπιοπ οιο ιιπ Πιπιππε πππ 'Ποιο π. Οπο

νοι·εο1ιιοποπειοπ Οοποπποπ ποπ Οιιοπτε πι· Βοοιιειο1ιι.ππο τοοιοτιειιοοιι οι ποι Μοπεο1 οιπ Τοπποππ επιπ Ηοι1οιι,

Ιιοιπιπι, πιο οπε ποπ νοι·οοιιιοποπειοπ ιπι ιο ποππ ποιπ εοποεε οε πιτ Μοποιοιοιπο,ιπ. Με επ 10-12 Μοποιο ιιππ

Βοοποοιιιπποεοιι. `ποιεοΙοειοπ Μιιποπ ιοιοιιι οιειο1ιιιιο1ι. ι ιποιιι· ποιποτι, πιο ειο νοι·ιιοιιιοπ. Πιο Ζοιιιι πω· πο

1οιι οιιοπιιο ιπιι· πιιιιοι οιπο Βοι1ιο πω· 8ιποππιπο οπ2π- . οι:1ιπιιιο 1ιοι οιποπι Ρπιιοπιοπ εοπινοιιιιιππιεοποπ 1-170.

Πιιιι·οπ. Ποιιοι· πιο 1.οοοιιοπιιοπ πω. Ηογποπτοιο1ι

Ιπ ΚΙοιπ-Αειοπ Μι πιο πιο Νπιποπ: Μορροποπ1ο. Γοιεοππο Το0οιιο ποοι 1265 Ρπιιοιιιοπ, πιο ιπι (Επιπ

 

Ποιπο.εοπε-, Απιιοοιιιοπιοπιο, ιπ 1ππιοπ - Βοπιιιοχ-. ο ποπ 16036 θιοεο1ιππιο ππίπιοεοπ:

ποιπ, 1,οιιοιο-, ΑΒιο.-, .ιιιιιο1ιοπιο, ιπ Αιι·ιιιοι - Απ ποπ Ππιοιοοιιοπιιοιιι. . 4255 Οοοοιιππι·ο

Ηποεπ-, Βιοιιι·ιι-, Βειιιοιπ-, Οο.ιιο-, ΒΒιιριιοοιιο-, ιπι, » » νοιποι·οι·ιποιι . . 8745 »

'1ιιι·ιιπιποιιιο. Ιπ Τπιιιοετοπ ποππι ιποπ ειο Το.εοιιιιοπι- » » 1,πιπποιοοποππ . _ 1577 »

ποεο1ιππι·, Κοιιοπ1ιο, Αεοποποπ1ιο., Ροπποπ-θοεοιιινιιι· (ποιι- » » Ε'ιιεεοπ . . _ _ 1150 »

ππποποπ οιιπο). 1)ιο Ριππποεοπ ποπποπ ειο νιο11ποιι ο.ποιι » » 11ειπποπ _ _ _ _ 948 »
ιιοπιοπ οποι οιοπ ποε ποιο οιιπππε. ι» » 0οειο1ιτ _ _π _ _ 1020 π

Απι Ριπιιιιεο1ιειοπ οι οε νιο11οιο1ιι, ποπ νιο11ιιο1ι ο.ιιο1ι Ν » π Ηπιπο. . . . . 859 »

ει·ιιοπ πποπιι·οποπποπ Νοιποπ Οιιοπιποπιο ου απο;» · » » Ππιοιιοι0 . _ _ Τ05 »
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Μοτετ ττπποτ ωοπ οτοτοπποτττε θοεοπνντττο πω θιοετοπτ

πππ ποπ Ειτττοωτιτττοπ, πτοπτ πιιτοπ Απιοτποοπτο.ττοπ οπτ

ετοπποπ. Ιπ Τπτττοετοπ τετ πεε θιοεοπτντττ εοπτ νοτπτοττοτ,

νοτποττεοποππ ππτοτ ποτ ο.ττποπ Βονοτττοι·ππο, τοποοπ ο.ποπ

τπ ποπ ποεεοτοπ $τοπποπ πππ ποτ ποπ Επτορποτπ. Ιω

θοπποπ πο.πο τοπ τιι Ροτοτεππτε 12 ΙτττΙΙο, πτο οπο ο.πε

'Ι'πτττοετοιι τιπροτττττ, ποοποοπτοτ, ποωοπτττοπ ΟΠτοτοτο,

$οτποττοπ, Βτεοπποππποο.ωτο, τοποοπ οποπ _τππο;ο πππ ττττοτο

Βοιποπ, πτο τπτο Απποποττεοπ ιιο.οπ 'Ι'πτττοετο.π ποετοττοτ.

νοτ Ι||ο ποπτοπ ποω οτπ τππποε Μττποποπ το ωττ,

ννοτοποε οτπ Οοεοπτνπτ πιο ποποπ Οποτοτω, πω οπποτο πω

ποποπ Οποτττπο ποττο. Ηοπτο ινοτπο τοπ ωττ οττοποοπ

οτπο Ι)πιπο (Βοποπερτοτοττιτ) νοτιπετοΙτοπ, ντοτοπο πεε ποτ

ποπ επ ποτ Νοεο ππτννοτετ. Ιω Βοοτππ ωποπτ Φο πτωτι

ποττ ννοπτε Βοεοπννοτποπ, ποτ Ιοτοπτοε Βτοπποπ πππ

.τποττοπ, ωοτετ Ιοτποπ πτο Ροττοιιτοπ οτετ ποππ Βοιωτ

ττοοττοποπ πτπεπττοτοπ. νοπ οτοεεοτ ρτοπττεοποτ Βο

ποπτππε τετ Φωτ πτο Ι5τπτοπτιππΒ ποτ ποιτ ΒοΙππτοιι,

ινοππ ετο ππτοπ Αττ'οοττοπ ποτ Ιτ'ττεεο πππ Ππτοτεοποπττοτ

ωοτεοπππτετπτ8 ννοτποπ, ντο πτοεοε ννττπτοππ ποτ Ι·"οΙπεττεο

νοτττοωωτ. Ηονποπτοτοπ το.ππ Με 66--76 πω.

Οοωρττοοττοποπ τπ Εστω νοπ Ιτνωρποποοτττε, τοποοπ

Ιττεετ ποπ πτοεοε Ιοτοπτ οι·πτο.τοπ πππ πο.τί ωοπτ πο.ττπ

πτοπτε Οποτοοτοττεττεοποε τπτ πτο τέτοιππποττ εποποπ.

Ι)το Ι) τ :στο π ο ε ο πτοτοτ ποτιιοτΙοτ Βοπνντοττ8ποττοπ, ννοππ

ωππ πτο Κτοπττποττ τω Οττοπτ ο.πττττττ, ννοπτ Φωτ ποω

ωοιι Μτεενοτειοπππτεεο νοτ, ποππ ωο.π πτο Ροττοπτοπ το

θτοΒοπποπ οπτττπτ, πο ποτε ττοτποπ εοπετ πτοπτ νοτττοωπιτ.

8ο ε. Β. ετπο οε ωττ ποω οποπ οτννοππτοπ τππΒοπ ΜΜ

οποπ. πε ποττο ετοπ πτοτ οιπ οτποπ 8ροοτοτ-τ3οτΙοοοπ εο

ννοππτ, τω: πτοπτ ποποτιτοτ ποττο, ποεε ετο ωττεοτποτττ,

ετο ττοιιιο ειπε 'Σοεοπττοπτ, πππ πτο Ι3τοπποεο ννπτπο ποτ

επωωοεο Θοεοπνντττο Βοετοτττ. 8το ποπιιοπ ετοπ νοτετοΙ

τοπ, ινοΙοπο Απττοοππο Φοεοτ Απεερτποτι ποτ ποτ Ροττοπ

ττπ πππ τπτοτ Ρο.ωτττο νοτπτεοοτιτο. Με ετο επ ωττ τιι

πτο Ι(ττπτττ ποω, ποππτο τοπ εοτοττ πτο Ι)τποποεο «Ροπ

ποπ-0οεοπννπτ» ππεοπτνοτ ετοττοπ πππ ποετοττοτο πτο Οπτ

τπτ ποε θοεοπινπτεοοτοιοε πτοεο Απετοπτ το ινοπτεοπ

Τοποπ. πιο οποετοπ ττοππτο ιποπ ποε θτοεοπτνπτ ποοπ

ωττ ποπ εοποπ. εοτορππτοεοπ Θοεοπτνπτοπ (Βοτορππτοποτιπο)

νοτννοοπεοτπ. Ι)οοπ ο.ποπ ποοοεοπ ερττοπτ ποπτττοπ ποτ

το.οοττττο Ιτο.ππ, ινοτοποτ ποτ ποπ Ζοττο.Ιτ το.πττοτοποτ

πτοτποτ Ροτττοπττττποπ πτπννοτετ. ποποπ οπωωοεο Οο

εοπτντττο ερττοπτ Φο Οποτπποτιττοπττοττ ποτ ΙΙΙοοτο.ττοποπ

πππ ποτ Μππποτ ποτποτ Ιιιπτττοιττοιι ποε Ππτοτποπτποττ

εοινοποε πππ Ε'οπτοπ _τοοΙτοποτ οιιποτοτ Βοωρτοωο. Ποτ

Αττοοιιιοτπεπετο.ππ Ιοτποτ πτοπτ πππ τπ οττοπ ωοτποπ Ροτ

τοπ ποτ ποτ Ιττπο.πτπιιοεοπετοιιπ οτπ πιιτοποπε επτα, οε

ποπποΙτ ετοπ ετοτε ππτ πω οτιιο Ι.οοπτοττττοπττππο ποτ

ΙΙο.πτ.

ττττοε πππ Φο Αοττοτοπτο ποττττττ, επ ποτ εοποπ

Ι)ποΙο πιτ ποτ ποτ Βτεπτο.ποπτο οτποπ Μττττοοτπο.πτεωπε

ποτππποιι, ποπ οποπ Ηονποπτοτοπ τω Ροπποπ-ττο

εοπννπτ νντοποττοππ, οε τετ οτπ Ι)τρτοοοοοπε, ποτ οιπ (το

ποοοοοπε οττπποττ. Βο.Βοποπ πιππ Βορτεοποννεπτ

οτποπ 8ττορτοοοοοπε, ποπ οτ οπο ποπ εροοτττεοποπ

Εττοεοτ ποτ Ιέτοπττποττ οπετοπτ, πο οι· τππ τω Βοττ τιτ

εοποτ Ιντιιότοποπ οππο οιΙΙοτπ οοίππποιι πππ οπΙττντττ ποτ.

Νοποτοε πποτ πτοεο π'τοεο ννττπ Πι·. Ψτοπτωττοεν

ππε ποπτο εττττοετ ωτττποττοιι, ποτ οτ :το Ιτοποπενντττπτε ποτ,

ποπ ποπτο νοττπετοΙΙοπποπ πο!! ποοτοττοΙοΒτεοπ επ πιιτοτ

εποποπ.

Ι)το Έποτο.ρτο ποτ πτεποτ ποοπ ποππ; Βοτοτετοτ. ΙΒε

τνττπ τω ΑΙπτοωοτποιι οτπ οπττεορττεοποε νοτπιπτοπ νοτ

ΒοεοττΙοεοπ, .Ιοποίοτιπ, Χοτοτοτω οτο.; ποοπ νοτποττοπ πτο

Πτοοτοττοποιι ετοτε ποτ εοπτ Ιοποεπω, ποωοιιτττοπ ποππ,

ντο ποτ ποτ Αεοτιοποπττο., Φο ππε ποπτο νοτττοοτ, πο.ε

Ι.οτποπ νοτποττεοποππ ποπ Ροτττοπττττε-Οποτοτττοτ ποτοτ.

Ιιι οτπποτποπ Ιτ'οττοπ ποπο το ππτοπ Βιιοοοτιτοοττοπ ωττ ποππ

τοτ8θπποπτ 1οποτοι·ωεωποπ-νοτποππ τοοπτ @το Ε.ττοΙΒο εο

οπο, ποεπτοτοττοιι ππτοπ ΒορτπεοΙπ πττττοττττωω, Φο

οποτ τοτοπτ Βοτιππετττππο ποτνοττπΓτ. ττνο ωο.π οποτ,τντο τω

θοετοπτ, πο.τοπτ ποποοπτ εοτπ ωπεε οπτετοττοππο Νο.τποπ

επ νοτωοτποπ, Ιτ9.εετ ετοπ Φο Εοοοπτοο.ττοπ πτοπτ ποτ ειπ

ννοπποπ. 8ο ποτε· τοπ ποτ ποιπ τππποπ Μττποποιι πτο (Ετο

εοπνντττο οππο Εττοοοπτοο.ττοπ πππ ιπττ εοπτ 8οττποοπ Νοτ

ποπ ππτοπ οττοτπττοππο Απινοππππο νοπ .Ιοπττποτπτ πππ

Χοτοτοτωροετο τπτ ΗοτΙππο εοπτο.οπτ,οποτ Φο πω· πο.πω 4

Μοπο.το τπ Απερτιιοπ.

Με ετοπ Ποπ Α. Με 'Ι'πτττοετοπ τω Μοτ ποε νοτεοπ

ποποπ .Ιο.τιτοε ωττ ωττ (τοεοπτντττοπ πππ π"οτττοπττττποπ,

ννοτοπο πτο Νο.εο οτππο.πωοπ πππ οτιιο 'Ι'οπποπο τπτ Απε

πτοττππο ποω τοοπτοπ τπποτοιι Αποοπτντπποτ ποττοπ, νοτ

ετοτττο, πτοπποεττοτττο τοπ πτο Οττοπτοοπτο πππ ποτ Φο

οτε «Αεοποποππο» ποττο.ππτο Αποττ ποε Ροπποπ-0οεοπτνττ

τοτε, ννοτοποε ωοπτ ποπ ΡοτττοπΙτττε-Οποτππτοτ ττττοτ.

νοπ οτποτ Απετττπωπππι ωττ ποω εοποττοιι Ι.ϋποτ

ποππτο πτοπτ ποτ Φο Βοπο εοτπ, πο Ρο.ττοπττπ Βοπο.ιιερτο

Ιοττπ πππ εοπτ πο.το.πτ ποποοπτ εοτπ ωπεε τπτ Δοπεεοτοε

επ εοποποπ. Πο οε ετοπ πππ ο.ποτ πω οτπ ροτειεττοτοε

ΙΙοπττοτποπ ποπποττο, εο εοπτοπ οε ωττ, ποεε τνττ οτπο

τπΦοοττοπ τπτ πτο Βοποππτοπο ωττ οποωτεοποπ πτοπτ

εττοπτοπ -ποοπ ποτ Μοτποπο Ιττπεοπ'ε ποποπ. ΟπΒΙοτοπ

πτεποτ ττοτπο νοτεποπο το Φοεοτ Β.τοπιππο εοωποπτ ενοτ

ποπ, επ ρτοροπτττο τοπ ποτ Ροττοπττπ, ετοπ ο" Ρποτο

τποτο.ρτο το ππτοτπτοποπ, πιιωοτ Ρτπεοπ, ωττ ποω τοπ

πο.τττποτ οοττοεροππτττο, ωττ νοτττο ποττιι ποτεττωωτο,

πο.εε ωο.π Εττοτπο οτνντιττοπ ττοππτο.

Νππ, ννττ ποποπ Φοεο Βοπο.πΦππο τοοπτ τοπΒο Γοττ

ποεοτοτ, ωττ νοτεοπτοποποπ Ππτοτπτοοππποοπ, τποττε τνοΒοπ

ποτ εοπτ ποποπτοπποπ Νοτνοεττοτ ποτ Ρο.ττοπττπ, τποττε

ποποπ ποτ ποτνντεοποπ τοοπτ οοπτοπ Βοοοττοπ πποπ ποτ

Βοτοποπτππο. Ετε εοπτ ι“τοτττοπ εοπτ τοποεπω, το" Με

Βοεπττοτ τετ οτπ ποτο.τττο οτττοπττοποε' ποεε τοπ Ροττοπ

ττπ εοποπ ποπτο νοτετοΙτοπ ποππ, οποτοτοππτο Βοποππ

Ιππε ποοπ πτοπτ ποοπποτ.

Οποτοτοπ οε ποτ οτετο τπτ νοπ Οττοπτποπτο τετ, τυο!

οποτ πο.οπ ποω Ρτπεοπ'εοποπ νοτίο.πτοπ ποποπποΙτ,

ποπποπ ννττ ποοπ εοποπ εοποπ, ποεε Φοεο Μοτποπο οπτ

εοπτοποπ ποππ Βοοτ8ποτ τετ πππ ποτ ποτ ποπτοπτειοπ

τ·'οττοπ, ντο Με Ποετοπτ τιιττοτττ ννοτποπ; ποππ οε τετ ππε

ποτπποοιι Φο Νοτποππττττππε ποτ οτπ Μτπτωπω :π πο

εοπτττπποπ, ντο 8το ετοπ τοτοπτ ιιπ ποιπ ππτοτοπ Νοεοπ

το.ππ πονοπ ττποτεοπποπ ττοπποιι. Ι)το οποωτεοποπ πτοπτ

εττοπτοπ εοποτποπ πνιε Ιτρττποτ πτοπτ επ 2οτετοτοπ (ντο

οε Φο νοτεοπτοποποπ Οοπεττοπ τπππ) πιιπ τετ ποποτ Φο

Μοεττοπποττ Βοποτοπ Ντιτποποττπππ8 ωττοττοπετ επ νοτ

ωοτποπ, "το ννττ πεε πποπ ποτ ππεοτοπ Ι.πρπεπτοπποπ

εοποπ.

Νοοπ ππεοτοω Ετίοτεο ποπποπ ινττ Φο Ηοππππε οπε

ερτοοποιι, ποεε τνττ τιι το” Ι.τοπτποποππΙππο ποποπ Ιτ'τπ

εοιι οτπ οπτοε ΜτττοΙ ποποπ πτο Οττοπτποπτο οτπο.ττοπ

τνοτποπ, ποππ ωοπ τω Οττοιιτ Φο 5οπποπττοπτ-Αρροτοτο

νοττνοπποτ, Φο ντο! πτΙπποτ οτε πτοτοπτεοπ, ντοτοτιο εοπτ

ετοτπο Ι.τοπτοποττοπ οττοτποτπ.

Βττοποτοπιοτοοπ πππ Βοεπτοοπππποπ.

Ο. Βοτο τ.

τπποε- πππ θοππεεωτττοΙ.

τπτ ρτοπτιεοπο Αοτ2το. Ι.οτοετο.

Ο. Θ. Νοπωπππ. τΡι·οτε 1 Με. π».

Βετο πΙοτπο Βποπ πτοπτ πι εοπτοποτοτ Εστω ποω ρτοπττεοποπ

Ατοτ οτπο Απτοττππο πποπ ννοττ νοπ οτϋεεοτοπ Οοπτι·οπ, το

ποποπ Ππτοι·εποτιππποετοττοποπ πππ Ιτοποτο.τοι·τοπ οκτοτττοπ,

οοτοττοπτττοτι ετοπ ττποι· Φο θτττο ποτ Νοτιτπποε- πππ ποππ"

ιπτττοΙ επ τιιτοτιιιττοπ πππ ον. Φο οτιιτοοτιετοπ Ρττττπποοιι νοτ

επποπωοπ. 'Ι'τητττοπ τι·οτοπ ιιπ ποπ Αι·πτ ?ποποπ ειπε πτοεοω

θοπτοτ ποττιπ, ποοπ ετππ τππι Φο ο;τοεεοπ Ηο.ιιππττοποτ·ωοτοτ

πτοπτ επι· Ηο.ππ, ννοτιτ ποππ πτοπτ :ιιττοπο·Ιτοπ. ΙΜ πττι·τ'το

πτοε Βττοποτοτιοπ νοπ Νιιτποπ “πιο Η Ε

ο ο.

Ι)το Ππτοτεποπππο ππεοτοτ τντοπττοετοπ Ντιπ

Μοπτοτπτεοπο Βτπττοτποπ

Ι)τποΙτ πππ νοι·Ιο.8 ν.
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11111111. Πθ11180112 1161· Μ111·ρ11161616116. 11166 8161116.

(8111111.1611, 11611116 νοιι Γ. 116116. 1901. 148 8111166).
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1116 νΟΙ'11029Π118 Α 11116166 11666 1116 ν01181.1111111Β' 6611 11661·11611616

111111 6666111666 ν61166111·16 116261611661 1116111611 111111 111116 11611661·

11611 111666 611611 €Ι'08801'811 116661·111·616 11111166, 11.16 1116 1111116166.

Ι)16 Α11661611666 1166 1116111611 161 61116 66111· 11616.

Α. 8 6 6 11 6 1·.

066 Β11611 661· Β61·1116, 616 Ρ11111'θΓ 111111 ΒθΓ8.1119Γ 1161· 136

1616116111. Ή. Β1166: 1)61 11121. 11116 131. 1666. 80·

1118 Κο1·6. 11111 80 Α1111111111118θ11 116 16111 11611

61116111 Τ1161111111. (Η6611111161. 8611111661· 1111166116 1901).

1166 1111611 1181' Β61·1116 «11611 111166 1166 11111666 1161116111 1116

1111· 11616 Α112811Β' νο6 1181' 86111116 1166 νο1 11661 81611111. 16

6116 1161166 6161166. 616 11·6661· 1166161· 6616 111111 6166611166 1161611

1111166 1111111 11111· 1116116666 666 110111 86111611661 1166611166, 1166

Β61·61' 211 1161166166». 16 116111 11118 νο1116666666 111. 116666

1116111 01. Κ 01'11 6166 6621611666 6·666111·1611666 Β61·61611666· 1166

111·2111611611 86111166, 661661· 1116111- 11611 81·111111.66661166. 1161· 11111

,6661ν11.1111166 1111ο6111111661166 1111116 666 6121116666 81661166. 1161·

1116.161·161166 11116 16661611 Α116611:11166 11138 11166616 Β61·111'6 61611

6161666666 1116666 1666666. 16 1166 1161161611 0111111616 116

6611161111. 61· 1116 €θ801110111.110119 Ε161111611611111,6 11611 11θ111.1Ξθ11

816611 1161· 111666666116111161166 Η61111116116. 1116 1111666116611611116116

Α1161111111161.1 1166 11161111:16616, 1110 6121116116 Β61·111611111116·11611 161

11611·116-, 816.616- 6611 Μ11116111166616 6111. Ζ61111·616116 6111116616

1111166116 Α1111111111611611 1161· 1161νο1·1·66,166666 6181111191' 61116616

06111616 1161 6161116161661166 νν1858118011811. 6111111166 1166 1111616666

11166 1111611116. Π18 Α1188118131111118' 6666611166 181 6166 66111 11616.

Α. 81161161.
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1161161· 1111111166 61·6611161166 161 11611 111 10 118111'0Π 11 Α111166611

6116111 1161. Α11611 61666 1111111166 161 116161· Β61116116161111.611116

661· 11611661611 1616161111· νΘ1°ν01181.11.1111181 1161666. 80 6666 616

661116 1116111 661· 8111611·661166. 6116661·6 1111611 Α8Ι'21.011 211111 8111

611161 1161· (1161161161111116 6616116116 6111111ο11166 11161666 116.116.

1116 Α1111116111111611 611111 6111. 611666111111·1 11611 6666116.611611.

11`1·.1111111166.

Ο. 11666. 061· Γο1·616111611111. 86166 1)8.1'8101111Ι18, 111666

661161166 11611 66166 ν611ν666666 616 Οο6661·ν11·ι1666-,

'Ι'1161·6ρ6611661166- 61111 136611116611116611111161 1611 1168011·

116161· Β611161161611116666 1161· 1111ο1166116611661616611116.

Ζ11'811θ 1111116116. 1161111116. Ν. Θ. Β111161·1'61·116 1161·

16661166111166611161.1. 1901. 1111111. 21.

Τ66.111611 11111 11.6 11811 ν161116661161116:1611 Α1·21 1116 1·'1·6116

116166: 11116 6121611 1666 111611111·116616616 ννο1111661;611661616611116?

8611. 666 Ρ01'Π18.1111 21.110 66116166 11111161 16 1166 Η16161·1111166

616111·66,1.111161. 61611 6166 1111626 1161116 ν116 1116111116611 6111116

16116111, 111161 116166 11161111 81011 661 Α1·21 6111· 11111 66,6611661·61·

1111116 11116 11111· Ι.11616.1111 ο1·166111611 116116. 16 11661 11161666

1111611 1166 Η. 11116611 11111· 11116 11116 11116 111161·66611·66666 1)6.166

21166.16616111161166.66 11611 116166611161, 80 111166 6166 ΟΓ18111111'ΠΠΒ

16161111111111. 1116 1661116666 6166 11666111·161166, 1110 1111661616

16 Ζ6161161166;611 Ψ101181'Β'88'0118Π, 1118 Ρ1·616ν61·1111.1161666 6111111.

1118 Β661111616 661· Ρ1·1111161166 6111611111. 11166 1161116111 6111 111·

1.11811111)01'1110 Ρ1·1166666 1118 11111· 616111161166 111111 1111611 111311.

2111116161 1191111011181011 Ρ61·611666 1116 616111116661116 Α1161111611 11116

6611111666 1166111161166 661166.

116116.

Β1111Π188.1'11011 111111 '1'661.11. .1611166116116111 111161· 11111

Ε”1111661111116 16 661· 1.6111·6 ν116 11611 116111ο,66666 Μ1

111ο111666166166 6611666666 Β11.111θΓ1911, Ρ1126 111111 13111

1112ο611. 11'11111261111161· .18.111'811.118. 1.61ρ211- 16111. πω.

ν. 8. 1111261.

Π8.8 111·661161666 ν116 «Β6616611.1·1611'6 .1611166116116111» 116111

11611161· 6111 1161166616 6111161161. 6116 66 1166611 1111· 1116 116611

1166116666 6166611166 11111· 661· 1111261116. 11666 1111181181' 8111 661161·

1111611 666 11νθ1'1183 2111· 1111666116 11616661 161. 11781111 6166 116

11161161611116·1. 6111 1116161161· νο1111ο16616611611 66.6 166 116616

1161161·116116 1161ν6611666116 1161611111 11116 11611 Η616116,6·61161·6 11116

111166 1Ι116111611616 1·61'6111·1 111116. 80 116116 11121111110111. 1111611

1116666 61161·11666611, 111166 66 1116116 16121 Ξθ1111813. 111€ 1616161111·

611166 Β61·11:1116_1611166 11616116 611611 1121 118.111'811 Β'11811.111111Θ11. 111111

11661·1161161 666 1161· Ρ1·6666 1161·1·111·11·61166 211 166666. 1111 16161·

66116 11131' 1·11661661166 1.1161·61111 16116666 1ν11 6111 θ66111;111111166

1161νο111611611. 11666 Ρ1·ο1. 11611116 11116661· 16 1110 11161116 1161·

Μ11611161161· 116 116111 11161116 6166;611·6166 161. Α π

.Ι 6116 8611 161111 111111 Ε' 1·. 111 616. Β11111.θΓ1ΘΠ. Ν8.1111Γ·

11161111·166116 0111661666 1111· 1166 116111611ο16.1.1166116 816
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1161111111; 1108 0011101188 66611 16666161116116 Α61·66·1111.11 111 81166161

1'1·611611 11611611 116.611. 061· 8611111666116611611.1 1166 1ν81'1(08 «Β8·
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1.11661ν1·6111611 1166 81661161, 111 11111, 1161116666 1166.

Ν81ΙΙΙ18.ΠΠ, 11.0111·.Η11.11666, 1 1Ι102'1':1.11811]11. Α.
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ιιιιεεεινειιιι ιιιιε τεεειΙοε ι·ερι·εειιειι·ι.. Με ιιιιει·ιιειιιιτ σε

Αιιεετεττιιιια εεε Ψει·Ιιεε ιιι _ιεεειιι ειιιιειι εειι Ιιειιιιιιιιτειι νει·

ι”ειιιει·ιειι θεεειιιιιεειι εεε νει·Ιεεει·ε ι·ει·ιειιιι. Ζννειι“ειιοε ννιι·ε

Με εειιιιεειιε Αιιε.<.μιιιε ειειι ειιειι εε εειιιιειι ειιιειι ει·οεεειι

Κι·ειε νειι Β'ι·ειιιιεειι ει·ινει·ιιειι, Με εε Με ειιιιιεειιε ιιει·ειτε εε

ιιιειι`ιιει;. Α. ιν.

Πιε ει·ιεειιιεειιειι (Μπεν Με Με ιιιειιεειιιιειιειι λΙιεεε·ε
τ `ιιιιι·ιειι. νοτιι·ιιιι, Βειιειι;ειι ιιιι Ποεειιτειινει·ειιι εει·

Πιιινετειι:ει Βιιειοειι επι Β. Με 1901 νειι Με. Πι·.

5ειιιιι2. Με 62 Αιιιιιιειιιιεειι ιιιι Τειιι. Σνωειιε.εειι.

νει·ιιιε· νειι Η. 'Γ. Βει·ε·ιιιε.ιιιι. 19ΟΙ.

Ιιι ι.ιειεινοιιετ ννειεε ειιειιι. Ξειιιιιτι ιιε.ειι2ιιινειεειι, εεεε

εειι θι·ιεειιειι ειιι· Βειιε.ιιιιιιε· ιιιι·ει· θιιιιει· Με ενιιιιι· νοι·ειιεε

ινειεε εει· Ηειιιςιιττει·. νει·εειιιεεειιε ιιιειιεειιιιειιε Πιεειιιιειιιιι.ιειι

εειι Αιιιιιεε εεεειιειι ιιε.Ιιειι. Πιε Σεϋειιειιιιειι ιει ιιι. ιιιειιτ

εεε: νειι ω· Ηιιιιε 2·ι ινειεειι. ιιεεοιιεει·ε ινειιιι ιιιειι εκι·ειιι

Γεει.ιιιι.Ιτ. ειιεε ειι ω· Ζειτ Με Με 8ε.ε·ειι ειιιειειιεειι, Με Ρι·ιε

εκει· ιιοειι ΖιιειΙειειι ειε Αει·ετε ιιιιιιι,ις νικιιι·ειι ιιιιε ειι.ιιει· ειε

ιιιιιειι 2ιι θεειειιιε ιιοιιιιιιειιεειι ιιιειιεειιιιειιειι Ηιεεε·ειιιιι·τειι ιιι

εεε θε.εςειιιιιιιιε νειει·ϋεεει·τειι ιιιιε ειε Με Ηειω,ιειιει· Με

ιιιι€ειιιιιε·ε ννεεειι ιιι Με» Βειιε·ιοιι νει·ιιιει·ι:Ιιει.ειι. ιιι νιειειι

Ἑι`ιιιιειι εειιειιιιι Με Αιιιιιιιιιιιε ινειιι·εειιειιιιιειι. εε ε. Β. ειιεε ειε

Πι·ιιιορειι Με ιιιειιεειιιιειιειι ειιιιιιιε·ιε·,ειι Μιεεεειιιιι·τειι ειπ

ετε.ιιεειι ειιιε,εειιιι ιιειειι Β ειι ιι.τε'ε Πειιιιιιιι.ς·, ιιιιιεετε Με ιιιιε

ι·ιεειιε ειιιιιιιςιε:ε Πιι“οι·ιιι ιιει εει· ιιιιει·ιιιιιιιιτειι Ηεεε1ιειιιωιι

εει· Ογιιιερειι εοειι ετιιιιιε τ.ιιιει·ιεειιεε ιιειιιειιιιΙιειι ιιιιιιειι. Αιιειι

ε·ει·εειιιιει·τιε·ι εειιειιιειι Με Ηγιιοι.ιιεεειι. ειιεε Με Βιι·ειιειι ιιεει·

Νει_ιεεειιιιιιειιιιε:. εει .Τιιιιιιειιορί ιιιιτ εειιιειι ιιειεειι θεειειιτει·ιι

Με ειε Ηε.ι·ιιιειι ειπε ιιιειιεειιιιειιειι ΜιεειιιΙειιιιε;ειι ιιει·ε·ειειιει

ειπε. εε. Με εειι ειιιευι·εειιειιεειι ιιιιει·ιεειιειι Ηιεειιιιειιιιε.ειι

ειειι ι.ι·οιιΙ ιιιιεει·ε (ιι·εει.ειι.ειι ειιι;ινιειιεΙτ. ιιιιττειι. Αιιειιιιιι·Ιιειιει·

Με Μεεειι ιιιι.ει·εεεειιι.ειι νοι·ει·ιιε ειιιιιιεειιειι. ινιιι·εε »Μι επι

ινειτ ι'ιιιιι·ειι, εε εει ιιιιι· Με Αιιιιιιειιιεειιιιιειι Με ιιιιι ε·ειειιιιτ,

Μι ιιι εειιιεεΙΙιειι νιει Αιιι·εε·ειιεεε ειι ιιιιεειι ιεε.

Γι. ΜιιιιΙειι.

Ε. σ. Βιιιιι εε. Πιε Πιριιιιιει·ιειιι·ιιιιΜιειι. εεε Ψεεειιι

ειε Πι·εεειιε ιιιιε Με ΒειιειιεΙιιιιε ιιιιτ ΙΙειιεει·ιιιιι.

1901. 80 88ἱιεΠ. Θ”. νειι. ν. Πε Πι·νειι Ε". Βοιιιι, ιιι

Ηεειι·ιειιι ιιιιε Ρι·ιιιιι Πειιι.ιειω, Τ.ειιιειε ιιιιε ινιειι.

Πει· ιιοιιιιιιειεειιε ΟοιΙει:ε ιιειιιιι εειιι Βιιειιιειιι «ειιιε Κιιιιι‹».

Πιεεε Βειειειιιιιιιιι; ιεε ε.ιιειιι”ειιε ειιι·ειι Με Ε'οι·ιιι εει· Πιιι·ιε

ε·ιιιιι; εειεειιιιει·τι,ε·ι, ιιιειιτ ε.ιιει· ειιι·ειι εειι Ιιιιιιιιτ. Πιε Β·ι·οεεε

Βειεεε·ιιιιε· ιιι εει· Ι.ιειιι·ε νειι εειι Ιιιίεετιιιιιειιι·ε.ιιιιιιειιειι, ννεΙειιε

εεε πατε .Τε.ιιι·ιτειιιιι εειιι·ε.ειιι. Με, εειιειιιτ ε.ιι εειιι νει·Γε.εεει·

νοι·ιιιιει·εεε·ειιεειι ειι εειιι. ΑΜ' ειιιειιι ειιΒ·ειι ιιιιε νει·ε.ιι.ει.ειι

Ηιε.ιιε ιιιιιαε ι'εεεειιε εειει ει· εειιιε Κι·ιιιιι :ιιι Με ιιοιιιιιιι ευ

εειιι ειιΙιιεε. εε.εε «Με Πιριιτιιει·ιε ειιιε Ιιιιεει.ιοιιειιι·ε.ιιιιιιειτ

Μ. νειι ι.νε1εΙιει· ιιιειιι ειε Πι·ειιειιε Με Με νει·ε.ιιιιι.εειιιιε· ιιοειι

"Με ιιειιιιι». Πει·ιι.ιιΠιιιι ιι6ιιιιι.ε ει· Ιειςιεειιει ννωεε ειε Πει!

ιιιιι.τει εει· Πι ιιιιιει·ιε, Μου” "ιιι Με εει· νει·ιιιειιιτιιειιειι

ειιεειιιεειιειι ι·ι·εεει· εει· Κι·ειιιιιιειι. εει·.ε_ιεειεΙιε Με, ειιιι'ιιειι

νειι ω· Ηιιιιε ννειεειι. Πι· ι.ιιιιι. Μεεεε ιιιιει· ιιιειιι:. εοιιεει·ιι

ιι.·ιειιιει εειι ε,·ι·εεεει·ειι 'Ι'ιιειι ει·ιιιει· Βι·οειιιιι·ε εει· Πεμ. σε

εεε Πιριιιιιει·ιεεει·ιιιιι ειε Πειιιιιιιιει ιιειι·ειειιι:ετ ινει·εειι ιιειιιι

ω” ιιιειιι.. Ηιει·ιιει “ει” ει· ειειι ειιεεειιΙιεεειιειι ειιιι ειε

τιειιεειιε Αιιι;ειιιειι. ειε ει· νειι ιιιει· ιιιιε εε :Με εει· Βιιετιι.ιιιι·

2ιιεειιιιιιειιεειι·εε·ειι Με. οιιιιε ιιιιειι ιιιιι· εειι εει·ιιιεειειι Αιι

ειιι·ιιειι Με νοιιει.ειιει8·ιιειι. ιιιιιειιειι ειι Ι‹ϋιιιιειι. Πιιε Πιιεει·

ιιιειιιιιεε εει· Κι·ιτιιι Μ: «ειιεε Με Ηεειι1ιειε. ννειειιε νειι· νειι

εει· 8ει·ιιιιι-'ΓΙιει·εριε ιιεεεΙιειι ιιιιιιειι, ιιιιι· εειιειιιιιιιι·ε ειπε».

Οιιιιε ΖννειιεΙ ιιιιι·ι·ειι ιιι εει· Πιριιιιιειιε-Ε'ι·ε.ιζε ιιοοιι ιιιιιιιειιε

Ρι·οιιιειιιε Με ιιϋειιιιε;, Με. εο Ιειιαε ειιιε Ποιιι.ι·οι·ει·εε ιιιειιι.

ειιεειιιιι; ε.ιιεεεειιΙοεεειι ιει, Με ΑΠεε. ινε.ε εει·ιιιιει· Με οεει·

εοιιτιιι πειι.ιιεεει·ι. Μπι. Αιιερι·ιιειι ειιιϊ Ιιιτει·εεεε, εοιιιιι ιιιιειι

νοι·ιιει:ειιεεε Βιιειιιειιι. Πε ιει ιιιιι· ειι ιιεειιιιει·ιι, εε.εε Με Εεε

τιιι·ε εεεεεΠιετι ειιτειι εειιι ετειΙειιιι·ειεε ιεειιτ ‹ιε_ειιι·οειιειιεε»

Πειιιεειι ιιιειιι: ιιιιει·ιιειιΙιειι ει·εειιινει·ι νιειε. Α. ιν.

Ρι·οτο1:ο11ε εεενει·ειιιε 8τ. Ρετει·ειιιιι·εει· Αει·ετε.

695. Βιι:ειιιιΕ εειι 2. ΟιιιοΙιει· 1901.

νοι·ειι2ειιεει·: 'Ι' ι ι ι ιι ε. Βεει·ειιιι.ι·: Α ιιι ε. ιι ιι ε.

1) Ρετειεειι εειιιοιιειι·ιι·ι. ειιιειι ?ΜΙ νειι Ι.ιιιιιιε. ΐοι· 1|/ε

.Πιιιι·ειι ννιιι·εε ειεεειιιε Ρει.ιειιιιιι ιιιι νει·ειιι εε2ειει. Πει·

Ιιιιιιιιε ιιιιιιε 12 .Ιε.ιιι·ε Ιιεει.ιιιιεειι. Πιε Νιιεε ιιιιε ιιειεε Νιώτι

,ιεειι ινιιι·ειι ει·.ει·ιιιειι. Ρετ. ιει ειιιει· ιιιειιιιιειιειιειιιιι€ ιιιιτει·

Ζοι,ζειι ννοι·εειι, ιιι 802 Βιιειιιιιεειι. θειι: 4 Μοιιιιτειι ιετ ειε Βε

ιιιιιιειιιιιε· ειειιι·τ. κι” ειιιε ι‹ειιιε Ι(ιι6ιειιειι ειι εειιειι. Πιο

Ηειιιιτιιειιιι.ιιειιιιιι; (Γιιιεειιι ιετ Μι Εεεε Με νειι 540 εει

Ιειι νειι Ριιι εε ιι ιεε ιιιιι· ιιι 32 ιιιιειι ειεεει· Πε.ιι ι.ιιεΙιειιεΙιιιι8·

ιιοειι ειιιε Νεειιιιειιειιε1ιιιι€ ιιεεειι Βεειεινε πετ Μ; εεινεεειι.

Μειι ειτε ινοει 2 Γοι·ιιιειι νειι Βιιιιιιε ιιιιιιειιιιιειι ιιιιιεεειι, ειπε

ιιιιι. εειιιιειΙει·ειιι, ειπε ιιιιι Ιιιιιι:ειιιιιει·ειιι Ζει-Μι. Πιεεει· Με

Μιι·ι'ιε εει· ?οιπ ιιιιι. Ιιιιικειιιιιειιι νει·ιειιιι 2ιιιιιεειιι·ειιιειι εειιι.

Πιεειιεειοιι.

'Ι'ιΙι ιι Β: Πει· Βι·ι”οιε· ιεε ιιει·νοι·ι·ειςειιε ,με ιιιιε ιιιειιιιι

"ιιι ειιι·ειι ιιειιιε εει· ειιιι·ιιι·ι.τιεειιειι ΒειιιιιιεΙιιιιεειιιειιιεεειι ιιι

εε νοιιιιειιιιιιειιει· ννειεε ει·ειεΙι. ινει·εειι. κι ιιιιει· Μεεε Βε

Ιιειιειιιιιεειιιετιιοεε ειιειι ειιιει· ινειιει·ειι νοΙΙιεειεεεε ειιειι.ιιι:ς

Ιιειι ιιιιε Με νει Ριι.ιιειιτειι Κιιιιιιειι ειειιειι εει· Πειιιιιιειιιιιε·

ιιιιιει·ιοεειι ινει·εειι ? ·

Ρειει·εειι: ιιι Ριαιειιιειι ιιιειιειι. Πιε Κοετειι ιιειιιιιι'ειι

ειειι Με ?Ο Κορ. Μι· Με Βιιειιιιε·. Πιε Βειιιιιιειιιιιι; ιεε ιιιειιει·

ιιιιε Ιιιιιεινιειι.ιε - εεε ειιιε ειιειι Με Νε.ειιι.ιιειιε εει· Μειιιοεε.

Λεει· εεε Ιιειεειι κι «Με ιιιιειιετ ιειι,ειιιιει·ιει. Πιε Αιιιιει·ιιτε

νσει·εειι Με: ιιιιειι εειιοιι νει·ειιιιιιειιτ ιιιιε ιιιιιιι:ει· ιιει·εεετειιι.

Πιιι Με Βειιειιειιιιιε ιιιιει· ειιιει· νι·εἱιει·ειι Βενδιιιει·ιιιιεεεειιιειιι

ειιε·ιιιιιειιειι ειι ιιιε.ειιειι,ιιιιιεε ειιι ιιιειιι.ιιτ ιεε· Βιειιι.ιιειιιιιιειιιιιε·

ειιιε·ει·ιειιιει ινει·εειι. Πει· Νιιιιιε «ι.ιειιιιιειιιιιιειιιιιε>› «Με

ιιιιι·ιιςειιε νιειι'ιιειι ε·ειιιιεειιι·ιιιιειιτ, Με εε ε. Π. νειι Μιιι ι ιι

ε” Με Πειιιιιιειιιιις ιιιιτ ιιιιιιιειιι Πει”. εειιι·ιιιιειιι, νι·οιιει ειιιιιε

ω” Βειιεειοι·. εει· ειειι :ιιι εει· Βιιιιιρε ιιειιιιεει. ιιιειιι· Χνει·ιιιε·

ετι·ιιιιιειι Με Μειιτειι·ε.ιιιειι ινιι·ιιειιιιι ειπε.

8ειι ι·ιιεει·: Πιε Βειιιιιιειιιιι€ ιιιιτ ιιΙτιιιειιι Ι.ιειιτ ινιι·ε ειιοιι

ιιι εει· Αιι,ςειιιιειιιιιιιιεε ειιιιιιοιιιειι. Πιε Βεεοι·ιιιιοιι νειι Βιω

ε.ιιετι·ιι.ιειι εοΙΙ ιιεεειιιειιιιι;;ι ιιιιει·εειι. Νιιειι Γιειιοιιιιι·οιν

εοιι ιιει Μεεει Βειιιιιιειιιιιε ειπε Βετιιιιιιε ιιιιιιιοιι·ιιεε;ιειι εειιιιει

ιει· ειιεςειιειΙι εειιι. Πι εει· 8ι. Ρειει·ειιιιι·ειει· Αιιεειιιιειιιιι

εκει. ιιετ ιιιιι.ιι ιιει Βιιειιιιιιιοιιειι ειεεεε νει·ι'ιιιιι·ειι ιιεειιρι·οιιιι·ι

ιιιιε ειιεεειιιε ιιιιι ιιεις:ιιινε Βεειιιτειε ε;εε·ειιειι.

Ψ επεσε: Βει ειιιει· Ποιιιιιειοιι εεε Ε'ιιεεεε ιιιιι Βιιιιεκιι·.ι

πω”. εειιννε.ιιε ιειιιειεε ινοιιΙ ιιιι Ε8Πίθ ειιιει· νιἴοειιε. πινει· εε

ειιτειιιιιε ειιι ΠΙειιε ιιι Ροιε;ε νει·ιιι·ειιιιιιιις εεε ?ιιεεεε.

Ρ ε τ. ε ι· ε ε ιι: Βιιι ΕΜΠ του Ι.ιιριιε εεε Πιιιει·εειιειιιιωιε.

εει· Πει Μεεει· 'Γιιει·εριε ιιι ιιιιει·ι·ιιεειιειιε εειιιιεΗει· Ζεα Ιιειιιε,

ει·ιινιεε ειειι Με Ιιιετιεειιεε θεεειιννϋι·, εεε ιιει.ιιι·Ιιειι ειιιει· 'Πιε

ι·ιι ιε, Με ιιιι θι·ιιιιεε ιιιιι· νι'ει·ιιιει:Ιιει·εριε ει. Ιειειιτ ειιι;ιιιις

ιει ιπιι·.

Κι·ερε: Βιιιε ειιιι_ιεεκινε Βεεεει·ιιιιε; ιιι·ει.ειιτε Με Μι ιιιιι -

εειιε Τιιει·ιι.ριε Πει ειιιειιι Κι·ιιι2εεκειιι εεε Κοριεε Πει ειιιειιι

ειιιειι νει·ειιιεειιιεεειειι θιειιει·ιιι, εει· ειιιε Ένιιιιεε ιιιιι Κορίε

εειιειιτ ιιε.ττε. Οιιιεετιν ι”ι·ειιιειι ινιιι· Αι1εε ιιειιιι Αιιειι.

Π ι ε ειι ε τ: Πιε8ιι€,ε·εει.ιοιι ειιιεΙτ. ιιιει· ιιιιιιειιιιιε·ι ειπε ΒοΙιε.

Μιιιιιι ειυπ ιιιιι εει· ειιιειι Ηειιιε ιειειιιε Πιιεεεε·ε εεε, νειι

ι·ειιε Με ειιεει·ε Ηειιε Με Ιιειιιρε ιιιιιι.

Υει·πιιεειιιεε.

-- Πει· Πιιι·ειιΙειιιιιιεειειιε Με Πιι·εειοι· εεε ι”ι·ειιι26ειεειιειι

Ηοεριιειε Πι·. Ε. Β ε ι τ ιι ε ιι ε ο ιι Μ. ειιιιι Ποιιιιιιειιιειιι· εεε

Οιεειιε εει· Βιιι·ειιιεε;ιοιι ει·ιιιιιιιιι νι·οι·εειι. ΠΜειιιο).

- Αιιι Μ). .ιε.ιιιιειι· ιιεειιιι; εει· θειιιιιε εεε Πιιειε εει· Πιιει·

ΗιΙιτ.5.ι·-Νεειειιιιιινει·ινει.ιι.ιιιιε;, ινιι·ιιι. δι.ειιτει·ιιι.ιι Πι·. Ρ ε τ ει·

Ηειιιε Με 25_ιιι.ιιι·ιεε .ιιιιιιιιι.ιιιιι εειιιει· Μει

Ιιειιειι ιιιιε ειειιειιιειιειι Τιιιιτιι;ιιειι. Πει· .Ιιιιιι

Μι· κι ειιι θειιιιιει· εει· Κιεννει· Πιιινει·ειιιιιτ..

- Ζιιιιι ειειιν. θιοιινει·ιιειιιειιιε-ΙΙεειειιιιιΙι ιι -

ε ιι ε ε ι ο ι· ν ο ιι Η ι ε ε Ι ε ε ιεε εει· ιιιειιει·ιεε εειιεεωιει.ρειεειιε

Ποιινει·ιιειιιειιι.ειι.ιετ, ΠοιΙε,ι.;ιειιι·ιιιιι Πι·. Β ι· ιι ιι ε τ ει·ιιιιιιιιι

ινοι·εειι.

- Ζιιιιι νοι·ειιιειιεειι εει· ινειιεειιεειιειι Βιειε ι

ν ε ι· ιν ιιι ι ιι ιι ,ε Μι· Με ιιι Ριιιιιιτ ΠΟ εει· Βιιιετεοι·ειιιιιιε· νειι·

εεεειιειιειι νειιιειιειιιιιεειι Με εει· ιινιιιιιειεειιε θοιινει·ιιειιι·

εειι ινειιεειιεειιειι Κι·ειειιι·2ι Πι·. Ρ ε τ. ε ι· Η ε ε ιι ι ε· ε ιι ε Πε

ειιι.ιιει.

- Αιιι 30. εειιιιιιι· ιιει.ιιιιιε· εει· Ρι·οι'εεεοι· εει· Αιιε·ειιιιειΙ

ιιιιιιεε Μι εει· Κιενι·ει· Πιιιι·ειειιιιι, Πι·. Α ιι ε ι· ε ιι ε Ο ιι ο ε ιιι ,

εεε8Ο_ιιιιιι·ιεε .ι ιιιιιιιιιιιιι εειιιει· ει·ειιιειιειι ιιιιε

ινιεε ειιεειιεΐτΙιειιειι 'Ι'ιιιι.ι:ιςιιειι. Πει· .Τιιιιιιει· ιει

ιιειιε.ιιιιι Με νει·ιιιεεει· ιι ιιιιιειιιιοιοΒ·ιεειιει· Ηιιιιειιιιειιει·, εοννιε

Με "Ηει·ειιεεειιει· ιιιιε εεεετειιι· εεε «Π|εειιιιιι ΠριιιιιεΙιιιο

εμ».

- Αεί εειι Ιιειιι·ειιιιιι εει· ειιιι·ιιι·ε·ιεειιειι Ρε

τ.ιιοΙοειε ιιιιε 'Ι'ιιει·ιιριε :ιιι εει· θεεεεεει· Πιιι

νει· ει ιιι τ. ιει εει· Ρι·ιι·ιιιεοεειιτ εει· Κιεννει· Πιιινειειιιιι Πι·.

Κ. Μ. 8 ε _ι ε ε ε ιι ιι ο ιιει·ιιι”ειι ινοι·εειι. ει. Ντ.)

-- Πει· ι·ειιιιι.τοι· εει· ρεγειιιειι:ι·ιεειιειι Κιιιιιιι εει· Μοειαι.ιιει·

Πιιιι·ειειιιιι Πι·. Α ι ε κ ει. ιι ε ει· Β ε ι· ιι ε ι ει ιι Πει: ειειι Μι.

εειιιει. ε.!εΡι·ινετεοεειιτ ιιιι- Νει·νειι- ιιιιε (ιιειει.ε ε

Ιει·ιιιιιιιιειι.ειι ιιε.ιιιιιιιιι.

- Πει· ιιειιειιιιιτε Ρι·οι'εεεοι· Μι· Νει·νειιΚι·επιιιιειιειι ε.ιι εειιιι

Ιιιετιιιιτ εει· θιοεειιιι·ετιιι Η ειε ιι ε Ρε. ιν Ι ο ιν ιι π, Πι·. Μ ο -

:Με ιιιιιο ινειιι, ιιεε:ι. εειιινει· ιιι·ιιιιιι εειι·ιιιεεει· ειι εειι

Β'οΙεειι ειιιει· θειιιιιιιηιοριεκιε. Πε ιεε ιιει·ειιε εει· ιιιιιιιε

θειιιεεειιιιιΙΙ Πει ιιιιιι 1ιιι Πειιιε νειι 8 .Τειιι·ειι.
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·-· Πει· ΑΜΙ Με διεει.ιει11ειιεττεε1ιτειι ιιιιί ι1ειι θ11τει·ιι Ρο

ρειι, Αεεειι, Ριιεεειι ιιει1 Ριιεεειιεε1εεε, Οο11ει;ιεει·ειτ1ι Πι·.

Η ει·ιεεειι 11ενει·, ιετ. ειι1εειεθεειιο1ι νει·ε.1ιεε1ι1ει1ει

ινοι·ι1εε.

- Ζιιει Ο1ιει·ει·πι άεε 1ι11ειει:1ιεε Μ 111τ21ι·

1ι ο ε ει :τι 1 ε 1ι 1 ε ι· ε ε 1 1ι ε ι Μ άει· Με1ιει·ιε·ε Αι·21; :ιιι άει·

Η111Μιι·-111ει11ειιι1εο1ιειι Α1ιεᾶεειἰε Βιιιετει·ε.11ι Πι·. 'Ι' ε ο 1ι ε ει ε ·

ε ο ιν ειιιειιιει ννοι·ι1εε.

- Πει· Ο1ιει·-111111ει·-11ει11οιιιιι11ιιερεεωι· ινιι·1ι1 Ηε1ιε1ιει·ε.11ι

Πι·. Βειιι ει ε ι· ι ει εεε:1ι Θε. Ρει.ει·ε1ιιιι·ε· ειιι·ϋο1ιε·ε1ιε1ιι·ι.

- Πει· Πινιειοεεε.ι·ετ άει· 1. Ποειεε1ιεε Κοειι1εειι-Πιν1ειοε

Βιειιτει·ετ1ι Πι·. Β ιιι 1 ι· ιι ο ιν 1ει ιιιιτ Πιι1ίω·ιε ν ε ι· ιι 1ι ε ο 1ι ι ε -

ό ε ι ννοι·τ1ειι.

- Πιο ιιιεάισιιι1εε1ιε ΠιΚιι1τει εει· Κἱειι·ει· Πε1νει·ε11Μ1ιε.1.

1ιεεε1ι1οεεειι. εεε 1”ι·ι“11ιει·ειι θι·ι1ιιι.ιωι· άει· .Τιιι·ιεινει:1ιεε ε:ε1ιιιι·τε

1ιι1111ε1ιεε ΚΙιιιικ Πι·. Ρ. Ποπ ι1ει·ε ιν εεά εεε 1'ι·111ιει·εε

1ειει1εο1ιε1'ι.εει·ιι Πι·. .1. Α. '1'ι·εεεεε1ιι ε!ε Ρι·1νειι1οεεετεε

εει· Α1ι1ιε11ιιιιις νοιι νοι·1εειιεεεε ειικιι1εεεειι. ειιά 2ιν:ιι· ει·ειε

ι·ειι 111ιει· θε1ιιιι·ιε1ι11Γε ιιιι‹1 Οι·ιιε1‹ο1ο;ἱε, 1ειειει·ειι ιι1ιει· ερε

οιε11ε Ρε1.1ιο1οιςιε εεά '1'1ιει·εριε. . (Ε. Ντ.)

- Ριοι'. Πι·. Α. Ροερ_ἱε1ονν 1ετειιιιι Ρι·ϋ.εεε άεε 1ιει

άει· Μοε1ιειιιει· 11ε1νει·ειιϋ.τ 1ιεεεε1ιεεάειι Βε

τε.ιΊι ιι ε πεεο ιειιόε ι.τεννε1ι1τ ειιά Με εο1ο1ιει· νοιιι Πιπε

τοι· Με 1.ε1ιι·1ιε21ι·14ε 1ιεετειι1ε.1 ινοι·ι1εε.

- Πειε ειιιιι 1111ε1ει.ει·1ιιει άει· 1νεεεεοιεειιιειοετιεεειι Μικε

2511ι1τεε Ειεεε1ιε1ιεει·π ιιι Τει:1ιιτε ιΤι·ειιε1ιε.11ιε1-θε1ι1ε1) Πο11ε

1ειιι·ιι11ι Πι·. Ρε11ιι .1ιιεεεεε1‹ὶ ιετ ι1ει·3τ. 1'ν1.=ιά1ιιιιι·

ι·ι1ειι 4. ()1εεεε ιε11: Βο1ιινει·ιει·ε νει·11ε1ιεε ννοι·ι1εε.

-- νει·ειοι·1ιειι: 1) 1ιε Πιεειι1ιε1ιεινεεεε πεί άει· Βειεε

Με ι1ειε Αιιε1ειιι1ε ιιι ι1ιε Ηειειει1ι άει· θοιινει·εειεεετε-11ετ11

σ1ειι)ιιιερεοι.οι· νοε Λεττεο1ιεε Πι·. Μ. 1. Αι·ιι ετιιιιιοιν εε

Αροιι1εκ1ε. Πει· Η1εςεεε1ιιετ1εεε, νι·ε1ε1ιει· εεε. 1878 Με Λεει

τ.1ι€11ιε; ρςεινεεειι Μ, Με ειο1ι Με Μεάιο1ιιε11εερεετοι· ει·οεεε

νει·ι11εεετε ετινοι·1ιεε ι1ει·ο1ι ειι·ειιεε εειιιιει·ε ΠεειιΓειο1ι1ιε·ιιεε

εει· Ηει·ετε11ιιεε· εει· Β'1εε1ιιι·ιιει·εε. ινε1ο1ιε ιιιιε Αειι·εε1ιιιε 1ε

ειε νει·εε1ι1ει1ειιετεε θεε·εεάειι Βιιεε1ε.ιιι1ε ιε ει·οεεεν Μεεεε

νει·ειιεότ. ννει·ι1εε. θειεει· Βιιει·ι;ςιε εε ειιο1ι Με Πειει·ι1ι·11εειιε,ε;

άει· Ο1ιο1ει·εεριάειιι1ε 1ει θοιινει·εειεειιτ Αεει·εε1ιειε εεά ω·

Βρ1ι1ετιι1εε ιιι Κο1ο1ιονν εεε Π)ειε1ιε1 Ζε νει·ι1εε1ιεε. Θειτ σε.

12 .1ιι1ιι·ειι Με ει· ειο1ι ιιιιτ ι1ει·ΒτΓει·εε1ιιιες άει· Νιι.τιιι· άεε

1·"1εο1ιειιιεε εεεο1ιε.1ι1ετ ιιει1 εο11, Με νει·1ιι.ιιτει, ιε τ1ει· 1ετειεε

Ζε1τ Με Βε.οτει·ιεε άεεεε11ιεε εει.ι1εε1α 1ιε1ιεε. Πειτε· εειιιειι

Οο11εεεε εεεοεε εει· νει·ετοι·1›ειιε ν1ε1 1.1ε1ιε ειιά Αε1ιτιιεε·,

ειπε εισ1ι εποε ιιι εε1εει· )νε1ιΙ πιιιε Ρι·11.εεε άεε νει·ειιιε

Αει.ι·εε1ιεεεε1ιει· Αει·2ιε ειιά άει· 6ι·ι11ο1ιεε ΑΜ1ιε11ιιεε άει· δε.

Ρετει·ε1ιιιι·εει· ε.ι·ει1ιε1ιεε θεεε11εε1ιεϊε :ιι εεεεεεε1τιςει· Η111,ε·

1ειειιιιι ειιεε ι·ιιο1ι. - 2) .Με 29. .Τειειιει· ιιιι Οάεεεεει· Μπάτ

1ιοερ1τ.· άει· ι·111ιει·ε )ϋεεει·ε Απε εεε 1νο11ινειεε1ιεεΘει·άε

ι·ει.=;ιιιιεετε Πι·. Θ. σε ιιι1ε1ιιεε1ε1. Με ειι·π11ε1ιε Ρι·ε.κἱε Με

(Πι. εεε: 1885 Με νοι· 2 .1ε.1ιι·εε ε.ιιεεεϋ1ιτ, ινε ει· 1ιε1 ειιιειε

Βεειιο1ιε εειιιει· νει·νιιιει11.εε ιιι Οάεεεει ειε εε1ιννει·ει· 11ε1ειιι

εεε1ιε ει·1ει·ιιε1ιιε, ννε1ε1ιει· ει· ἱει2τ ει·1ει.ιιεε Μ. - Β) 1ει θοιιν.

11·_ιετ1ιε εει· Απ: εε ι1ειε Π1ιο1ε12'εε1ιεε Βετεννει·1‹ε Ν 1 Κ ο -

Μι θε1ι1ι1)ιιιειν 1ιε 55. 11ε1ιεεειε.1ιι·ε. Ο1ιε1ειο1ι ει· Με: 28

.Τε1ιι·ε 1ιιιιάιιιο1ι ε1εεειιεε·ε1ιι·ειιειε Ρι·ε.κιε εε1ιε1ιι: Με, εε Με;

ει· 110011 εειεε 2ε1ι1τε1ε1ιε Ε"ειιι111ε ιιιινει·εοι··;τ ιιιτ11ε1ιε;ε1εεεειι.

-- 4)1ιι θι·ειι1εε1ιειιιιι άει· 1ι1εει·ε Απ: ‹1εε ‹1οι·ι ιιοει1ι·τεε

Πει·ιεε-Πε1ιτεοιεειεεάοε 81επτετει1ι Πι·. Ν. Ε. Τ8Π 1ι ο -

1οινε1‹ἰ. ννε1ε1ιει· εε11 Α1ιεοΙνιι·εεε; άεε θιιι·ειιε Πε .1ε1ιι·ε

1878 Με 1ι1ει·ιεεει·ετ 1121818· εεινεεειι ἱετ. -- 5) Αει 80. .1εειιιιι·

1ε 21111112 ω· Αι·ιτ. ειε ι·1οι·τιεεε ει. ν1ει·εε2-Ηοερι1ε.1 Πι·.

.41εκειιι1ει· Βιι.ι·11ι, εεε Βενε1 εε1ι11ι·τε;. ιει 27. 1.ε1ιεεε

μι1ιι·ε. - θ) 1ιι Κοεετεετιεοεε1 άει· Μ11ιει·ε 1·'ι·οΐεεεοι· εε άει·

άο1·1:1ι.ς·ειι_ειει11οιιιιεε1ιειι Βο1ιιι1ε εεά 1ζ.ει1ιει·2τ άεε Βιι1τε.εε, Πι·.

Με.ινι·ογεει Ρεεε1ιε..

- Με θεεε11εο1ιε.Μ ρι·ε.1ιτιεε1ιει· Αει·2τε εε

Βενει11ιει1τε, Με Με Βενει.1ει· Β18ττει· ιεε1τ1ειι, ιιιιι ε1εεει

νιε11'ε.ο1ι ειερΓιιει1ειιεε Βει111ι·1'ιι1εε ειιι.πεεεεεε1ιοιεειεε. Με 1ε

εεε 1ι1ε1εεε 8ι11ι1ιεε ειιά ειε' ι1ειε 11εο1ιεε 11ειει1ε Βει1εεᾶε

ρι·ε.1‹ιἱεἱι·εε‹1ειι Αει·20ε εε1ιιιΐε εειεειεεει.ιεει· Βε1:1ι111:1Βιιιιι.ς ινιε

εεεεε1ιεΗ1ιο1ιει·, ρι·ε1Μεε1ι-1ι"·ιεείεε1ιει· εεά εο11ει;ιε1ει· 1ιι

ιει·εεεεε ιιι ειεει· Ζιιεεειιεεε1ιιι ειι. 1ε Βενει1 ειε

21). ιι ε ά 27. .Τει ε ιι πι· ε. .1. ε1εεε1εόεε. Πε ινει· ειε 111ε1ιι·

2ε1ι1τ1ει·1ειιι1ιεε1ιειι Αει·2Ιο ει·ει:1ιιεεεε εεά νει·11εΐεε Με 1ιι

άεε Βειιειειι εεε Βενε1ει· Ο1ιι1ιε εεςε1ιε1ιειιεε Βιιειιεεεε εετει·

ι·εεετειιι 1ετει·εεεε εεε '1'1ιε11ιιε1ιιεει·. Με πιω ει·ϋεειει68·

11ε1ιετει· Αιιειιιιιειιεε ι1ειιιιοο1ι 1‹εερρε Με νοε 2 '1'ειεεε ειε

ειι.<.πτε 1‹ιιιιιε. Με εε.1ι1ιειο1ιειι νοι·ει·1ιε;ε, Π1εοιιεειοεεε εεε Πε

ιεεεειι·ειιιοιιεε ειι ΐε.εεειι. Πε 1ιειεεε Γο1ε;εεεε '1'1ιειειιτε 2ιιιε

1'οι·τι·ερ;ε: Πι·. Κ ιι ε Πει· 1ννι·ιιόε.):«Ζιιι· 1.ερι·ε.Γι·ε;ε 1ε Βετ

1ιιιιι1»; Πι·. Κ ιι 11 ρ Πε ι·: «Ζιιι· Ηε1ιειειεεεϊι·ε.ε;ε ιιι Βετ1εεό»:

Πι·. Β11τ8·ε: «Βε11 11'ιε1ιει·εόεε Αει1ενι·1ε εεεε1ιειι ιιι·ει·ι1εε

εεε: ε1ε1ιι»; Πι·. 117 8188: «Με τ1ιει·ε.ρειιι1εε1ιε νει·ινεε‹1ιιες

άει· Βο1ι11ι1ει·εεεερι·ερεπιτε»; Πι·. 8ι111ιειιι·Κ (Ρει·ειι.ιι):

«1Τε1ιει· Μιεει.1ιο1ιε Κο1ι1εεεϋ.ει·ε-11εάει·»; Πι·. 1.ιι1ι1ιε: «Ηγεσ

άει·ιεο1ι1γεε ιιει11Βιιτει·ο1ι1νεε 1ιε1θεειι·οεειει·1ιιε»; Πι·. Βο1ιιι:

«Ζιιι· Ρι·ορ1ιν1ιιιιε «Με εερι1εο1ιεε 8ο1ιει·1ιιε1ιε»; Πι·. θι·ε1ϊ

Γε ε 1ιε.ε·εε: «Πε1ιει· θοιερ1ιεειἱοεεε άει· Ο1.1ι.ιε ιεει11ε»: Πι·.

 

ν. 111 1 ε 1.1 ιι ε; 1ι ιι ιι ε ε ιι : «Ζιιι· θεειιιειι1ι άει· ι·ετι·ο,ε·.ι·ει1ειι

1εεει·οει·ειιοεεε»; Πι·. ν. Πε ε ιι ε ιι Η ε. ιιι ρ Η: «Ονειικ1ε εεε

ει·ειειι Κ1εᾶεεε1ιετε»; ~Πι·. Βει·οε Κ'ΘΥ881°11ι181ε: «Κο1

ειιι·γεε εεά Μετι·ειιι·νεε»; Πι·. Κ ιι ἱιε11'ει·ι «11ε1ιει· Μν_οιιιε·>;

Πι·. ν. Μιι1ι1ε ει1οι·Η: «Με Οοε_ἱιιεειιν1Ι.ιε ΐο111οιι1ει·ιε ω".

1ιεεοει1ετει· Βει·ιιο1ιειο1ιι1ειιεε· εει· Πιι1'ει·ε.ιιιιε16ιεεεεεε»; Πι·.

Θι·ειΐΓεε1ιε.ι;ειι: «Πε1ιει· θε11ειιειειεε». Αιιεεειτ ι1ιεεεε

νοι·ει·ειεεε 1'εει1 εοε1ι ειιιε Βει1ιε νοιι Πειεοεεει·ειιοεεε νοε

Ρει.ιειιιεε. εοιινιε Ρι·11.ρει·ετεε, 11ϋετεεε1ι11ι1ει·ιι εεε. ετε.ι.ι. εεά

ννιιι·ι1εε Με Κι·ιιε1ιειιεεετε1τειι νοε εεε εεεει·ειειεε Αει·ειειι

ιιι Αιιςεεεε1ιειιι εςειιοιιιιεεε. ΗΜ ςειεειεεειιιεε Α1ιεεόεεεειι

1ι11ι1ειε εεε θε1ι1ιιεε άει· ΖιιειιιιιιιιειικιιιιΓι. - νοιι άει· θεεε11

εε1ιιιι'ι ει·ε1ιτιεο1ιει· Αει·ει.ε Μι Κενιι1 ει ει» άεε ε11ο1ιετε .1ε1ιι·

ειεε Ψιει1ει·1ιο1ιιεε· ειιιε·ι· ι1ει·ιιι·τιε;ειι Βιικιιιιε; 1ει νει·ειιι ιιιιτ

άεε ειε' ι1ειε Ι.εει1ε ει·ιιΜ1ειι·ειιι1εε Αει·:1εε ιιι Αιιεειο1ιτ ειε

1101ΠΠ12Π.

- Αεί 1ιι1ιειΠνε εεε Πι·. Ρει·ι1. Με ε ιι ει· Με ε1ε1ι ιε

θι1εεεε 1ιει άει· 6οι·ιιςειι Α1ιτ1ιε11ιιε; άει· ·ι·εεειεε1ιεε βεεε11

εο1ιεΐι Ζει· 1νε1ιιιιιιε άει· νο11ιεεεειιει11ιειι ειε Οειειιε .εε

1ιι1ι1ετιιιι· Οι·εειιἰεεεἰοιι νοιι ρ1ιγειεε1ιειι Πε1ιιιε

εεε ιι εε θ ειε 1ε ε Με Ρει·ειιιιειι 1ιεΜει·1ε1 θεεε1ι1εο1ιτε εεά

_ιει1εε Α1τει·ε. Πει·.ιτιιε.ε 11ε1ιιιιι€ειι εεε Βρ1ε1ε εο11ειι ιιε

Ε”ι·ειειι, 1ε «Με ε1Μιιεε1ιεε 111ι.ι·τειι, πιεί Ρ1ιιιεεε εεά ιιι άεε

Ρει·1κειι1ε.εεε ειιι.τ.11ιει1εε.

- Βιε1ιει· ιιιιυι·ι1εε νοιι άει· Μ11Μιι·-Μεάιο1ιι1εε1ιειι ΔΚει1ειιιιε

εο1ι1ειιε ειιά ε111ιει·ιιε 11ει1ε.111εε Με Βιιιτ1ειι

τε εει.ι·1ιε1ιειι ιιει· Μινι ειιει·1‹ε.ιιιιι, ννεειι ειε 11εειι·1ιε1τιιιι

Είθε άει· νοιι ε” Οοιι1'ει·εεε εει· Α1ιει1ειειε 1ιεειιιιιιειεε 'Πιε

ιιιιιι.π ννιιι·ειι. νοιι _ιειετ εε εε!! ειε _ιει1ει· 1)ι·οιεεεει· Με Βεο1ιτ

ει·1ιε1τεε, Βιιιι1ειιι.ειιει·1ιεπεε. Με ιιετει· εειιιει· 1.ειιιιει; ειιει;ε

1111ιι·ι εεε. εει· Βε1ο1ιειιες νοι·κιιετ.ε11εε. Μ.

-Με(1εειιιιειιιι.ιε1ι1ι1ει·Κι·ιιιι1ιειι ιιι εεε σε νι 1·

1ιοειι1Μι1ει·ιι Μ. Ρει.ει·ε1ιιιιαε 1ιε1.ι·ιιε ειε 26..1ιιιι.

ε. .Ι. 81157 189 ννεε. Με 1ε ε. νοι·νν.). ι1ει·ιιιικει· 519 '1'νε1ιιιε -

(48 ννεε.ι.81θ Ηνιι1ιι11ε -18 ιιιε1ιι·). 2312 2ε1ιειι·1ιιι:1ι - 122 νι·εε.).

112 Πιρ1ιι:1ιει·ιε -· (22 εεε). 58 11εεει·ε - 12 ειε1ιι·) εεε 24

Ροε1ιεε1ει·εεΚε - (5 ιεε1ιι· ε1ειιι άει· νοι·ιν.).

Μοττε11τετε-Βιι11ετιε 8τ. Ρετει·ε1ιιιι·εε.

Με· Με Ψοε1ιε νοει 20. Με ειιιε 26. .1εειιει· 1902.

Ζε1ι1ι1ει· 8τει·1ιείει11ε:

1) :ιε.ε1ι θεεε1ι1εε1ιτ ιιιι‹1 Α11ει·:

ή ή π.. π.. έ ε.: Η ε; ε; ε.: ε.: ε.. Ε. σ;

· . . ;ι .ει .ιιι .ει .=· .:.· ; .ε .=ι .ει .τι
1ιιιωιιιεειι. έ έ ξ εξ :ξ ξ μ: 'ξ. ξ .ξ :ξ 'εξ .έ Ξ

--ά__ :ο οι ε: ο ε: ο ο ο ε: -=¦

Μεε=ιτιιιεεἶ22ι2=ε
ο Π ”' Φ Σ' Έ Ξ Έ 81 .Έ Ξ Ε· ΕΠ :Ξ

381 8281 709 142 δ?) 517 22 10 28 89 - 50 π) 48 55 1.6 Ο

2) εεε1ι ‹1εε '1'οι1εειιι·εε.ι:1ιειι:

1'νιι1ι. εεειιι1ι. Ο. Ί'γιι1ι. Μιά. 25. Ρ`ε1ιι·ἱε ι·εειιι·τειιε Ο, 'Ι'γρ1ιεε

ο1ιεε Πεετ1ιεειιιεε·ι1ει· Ε`οι·ει Ο. ΡοεΚεε 1.11εεει·ε 7'. 5ε1ιειι·1ε.ε1ι 18,

Πιρ1ι11ιει·ιε 84, θι·οιιρ 2, Κειιε1ι1ιιιεεεε 2. θι·οιιρόεε 1.ιιιιριεε

ειιω1ιει1εεε; 87. 12ι·νε1ρε1ε.ε 8, (ι1ι·ιριιε 18, Ο1ιο1ει·ε εειει.ιοε

Ο, Βιι1ιτ θ,1£ρι‹1ειιιἱεε1ιε Μεε1ει.;Με Ο, Αειιτει· θε1ειι1ει·1ιεε

ειειτ1ειιιιιε Ο, Ρει·οτιτ1ε εριι1εει1εε Ο. Βοτ21ιι·εε1ι1ιειτ Ο. Αιι11ιι·ει: Ο,

Ηνάι·ορ1ιο1ιιε Ο, Ρεει·ρει·ε111ε1ιει· Ο. Ρνϋ.ιειε ιιιιι1 Βερι.1οιι.ειειε 5.

Τιι1ιει·οιι1οεε άει· 1.ιιεε,·εε 103. Τιι1ιει·ειι1οεε εει1ει·ει· θι·8ε.εε 28,

Α11εο1ιο11ειειιε εεά Πε1ιι·ιιιιε τι·εειεεε θ. 1.ε1›ειιεεε1ιινεε1ιε εεε

Ατι·οε1ιιιι ιιιέ'ε.ει.ιιιιι 53, 11ε.ι·εειειιε εεει11ε86, Κι·εεε1ιειιεε εει·

11ει·ι1ειιιιεςεοι·ιεεεε 68,'1'ο‹1τε·ε1ιοι·εεε 86.

+ Νεο1ιετε 81τειιτιε άεε νει·ειιιε 8τ. Ρετει·ε

1ιιιι·εει· Δει·ει:ε: 1)1ειιετε.ε άεε 19. Ρε1ιι·ιιει· 1802.

1 '1'ει,ςεεοι·11 ε ιι εε: 1) Π. Κοε1ι: Πιιε νει·1ιε.1τειι εεε Με.

εοιιειιι'ιεε Με ε1ιι·οειεε1ιει· Ο1ιε11ρειιοε.

2) Γε1ι1τι Ζει· 1ιιετο1ο.<;ιεε1ιειι Πει.8·εοεε

ιεε1ιεεει· Βι·ιιει1ιιι1ι1ειη;εεε1ιννϋ1ετε ιιι

τι·ιε νιιειιε.

σ Νειο1ιετε 8ἰτειιεε άεε 13ειιτεο1ιειι ειι·ετ1ιο1ιεε

17ει·ειεε: Μοετε.ε άεε 11. Ρε1ιι·ι1ειι· 1902.



  

ῇΔιιιιιοιιιοειιι πωπω Μιτιιιιιιιιιιωιιι ω” Βιιιιιιιωωιω κι κ. ι.. ι€1οκειιι ιιι

8ι. ΡΘίθΓ8ΒΙΙΙΒ, Νονειιγ-Ρι·. 14, εοιινιε ιιι ει!Ιοιι ιιι- ιιιι‹1 ιι.ιιεΙ5.ιιά. Αιιιιοιιοοιι-θοιιιριοιτοιι ιιιι€οιιοιιιιιιοιι.
  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

8ΔΝΑΤΟθιΒΝ
Ιιιτοιιεἱνετοε ΚΓἶἱΗΞἱἔΙΙΙΙΒ8ΙΙΙἱω3θΙ. Ποι·νοι·

τιιἔοιιιΙ ΙεοιιἱιιοΙιο Ψιι·Ιιιιιι€. ΑΙιεοΙιιτ ι·οἱΖΙοε.

Ι)ειι Ηε:ττοτι Αοτ2τοιι Ρτοϋειι ιιιιεΙ Ι.ιτοι·ειτιιτ Βιετιε

ιιιιεΙ ιιειτιοο

ειιιτοιι όιε ΠιιιτιΚειιιτειι Β8Ι1ΘΙ° 86 00.,

ΒειΙιιι ε. Ο. Μ. 4

Ζιι ΙιειΒειι ιιι ειΠειι ΑροτΙιεΚετι ιιτιό Πτοἔιιοτἱειι.

@ιιι 26- ε.

κχχκκχκχχκχκχχχχχκκκχκκχχχ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ|ι

ιΚΧΧ

 

ΠεΙιοι·ιιΙΙ ειι Ιιιιιιοιι. Βι·οεοιιιιι·ο ιιιιιΙ ΑιιιιΙγωιι

ετιιιιιι ιιιιιΙ ίι·ιιιιοο. Γἱἱι· Η. Η. Αει·2το Ιιεεοιιάει·ο

Βε2ιιςΒεάιιιςιιιι€οιι, Ρι·οΙιοΠιιειοΙιειι Βοειοιιίι·ει.

νει·ιινιΠιιιιε άετ Κω. Πιιιετιι.ΙΒΜετ Κιιιιιιιεοιι ι:ιιιά ΒοοΗοτ.

Ε'ι·ἱο4Ιι·ἱοΙι Μπήκε.

 

 

* ή έά τιιιιξεειειιιιει[ΑιιετΑιι

Η ιιιι Μεοι1άΙΙιοί(Οϋοτιιιιιιε)

θϋὸῖἰΓο'_οθ8ΪθΐΓθἱοῇ ιιπ Νοι·ι·ωι- ιιιιά ΟΙιτοιιἱεοΜιτιιιιΚσ,

ιιιιι·ε.-ιιιιι.τ. ΒοΙιιιιιιἰΙ., Μσειιιιιιι·ειι.

ιιιιΙάοειτοτ ιιΙριιιει·

ΤΠΒΕΒΟΠΕΟΒΒ ειιιεςεεοιιιυεεειι.

ΙΙΙιι8τι·. Ρι·οερ. άιιτοΙι Πι·. ΒιιΙ|ιιιιιιιιι.

> (1Β21-20-17. -

2000ε0οΟΟὅσ3όῖΟδΟθΟ00δόόδδόθδῖσσοῖσσοοοσδδοδΒόΒόδοοδοΧ

2Πιιιιγω:1ι ιΤιιιιιοε κι” ιιιτιοιι ιιιιι 2

Δω εοόι·ιιο!ι1ο 2

  

2ιιιι. ειιι Νυ.ιιιι·ρι·ο

  

ξ @οι άθ88811 Ροι·ιι·ιιΗ-8οΙιιιΜ-ξ

=ιιΜ'ΙΙΙιτοιιΠο Ή'ιι·- ιΜΗ(0, .Σ

ο ννεΙοΙιο ιιιοΙι πι'.

θεου;; ιιΙΙιεςειιιοιιι _ Σ

2 - . ιειιοι· Βιιηιιετι.ο 2

2 ΜΜΒ"ι ω” ιιιιεοτεε εοΙιτειι 8

Σ Με Νοι·ιιιειΙάοειε Βιιτει·ινειειιοι·ε ιπι-Σ

=€8ΒϋεΒ ψ ννΜ_ Πιιάετ. ειιιιιιιι ιιι2

Ξ εοι·εΙειε νοΙΙ. ΜΜΒΒϊ 2

. .. - Ό

2 Ειεοιιτιιιιιιιοτ: ΔΝΒΒΕΑΒ ΒΑΧΕΕΠΝΕΒ, ΒΠΙ)ΑΡΕ$Τ. ο
Ο π Ζιι ΜΒΜ ΙΜ άοι1 Βι·οι;ιιιετειι Μιά ΑροτΙιεΙιειι. 2

Ο Μ” νοι·Ιπιιι;ο ιιι άειιι Νιοάοι·Ιειςοιι «Βιικ1εΙιιιοι·'ε Βιι.ιετννειεεω·». Σ

ζ «κι εισ- ι.

ΟΟΟΟΏΟΦ ΟΑθθΟΟΟΟΟΟΟΟθΌΌΟθΟΌΌΟΟΟΟΟΟΟΟ ΌθθΟΟΟ ΟΟ 6ΟΟΟΟΌΟΟ θθΧ

!

χκχχχχχχκ

Δ Β'ο_ ΒαΡΜο1-Ψοιιι

Ϊ

  

Μιά ειιιρίοΙιΙειι Με τοιιιειοΙι

ετιιι·Ιιειιι! ιιιιτΙ Με νοι·άπιιιιιιΒ·

ιιοΓϋι·άει·ιιιι.

Μη· Βοειο Ρι·ιιιιιιιΙ Με

ΧΙιιι;σιιε.

Βιιιο Βι·οοιιιιι·ο Μ” άειι

8ι. Βεριιιιοι-ΧΥειιι Με ΜΒ

ι·οιιόεε ιιιιά ΙιοιΙειι(Ιεε ΜΗΜΙ,

νοιι

Βι·. άισ Βεττο

νικ! ιιιιΓνει·Ιειιι€ειι Ζιιπεειιιιιὶ.

Πει· ινειιι Πι νοιι ι·οι·2ϋ,ς·

Ιιτ:Ιιειιι θοιιοιιιΜιοΒ.

Βοιιιρειιιιιιο ιιιι νιιι 8°ε.

ΒειριιιιοΙ. νειΙειιοε, Πιοιιιο,

Ρι·ιιιιοο. @ω ιο-4.

Η ε ι 1 ει ιι ε τει1 τ

Μι· θεϊετεεΙιτιιιιιιε, Μ” 50 .ΜΜΜ Με·

ετοιι8ιιά, Μιά νοι·Ιεπιιίτ, ον. ιιιιοΙι ιιι

Αι·ι·ειιτΙο ι·οι·.=.ιοιιιιιι. Ζιι Βι·Γι·ειαοιι:

ΟΠΒ. Τιεοροκιιιι .κι 10. (86) 1-Ι.

     

 

Μπι·ΒιαΜιη·νιιιΙιΙΑι·οιιε!ιιιης.ΑΙΜιιεΗιοι·ειι Μ:ειιιίϊνιιιιεοΙιΡι·οερεοω;ι·ιι.ιιει.
ιζ

# ε
. . Η

.Φ Ε

πιο -

Ωω :
Ωω'- Φ

:- Σ °Ο:Ξ · ”
"ή σιι.·ἶ.ἔ =ἔ

ρᾶ#1Φ=ι Ξ
Ο σ:ΞΗ έ;

Ο =<υ ο

κ<'”σ Ή

ΦΣ π.. 4

οΦ ε

εφΦ;; =-Μα

@Φ“Ξ>"ει:13.2=> ==έ

*Β-ι Ω;; ΐιΞ

:Τ6=Ξζἔἔ

ο*ό=ιβ€%
Ο =Νι:2Β'έ

~ ω¦'··

"- (Π

ρᾶ%=ᾶΞ%ἐ
Ο·= είι·5).ε

<_..ἔ ἔἔ):=

'θα Ξἶιἔ

€Ρ·· Ξεἔ

·~-ξ=-ι ε°ἶιεΐ
.ω Ξ«ΜΈ

__Χ.`Μ στι

+ ἔἔἔΐ

έτσι

Δἀτοεεοιι νοιι Κτιι.ιιΕοιιρΠοΒοτιιιτιοιιι

Β`τιιιι Ααο11ιοικ1 νοιι `Ε'ει·εοιι Οε.τΙιει.

τιιιειισιιιιιιΙ 81. (2. ΣΟ.

Δ18Χ8.ΒάτΕ Κειιιιιι·ιιιονν, Βιικο.ιιπειιοπιιε

γι. ιι. 61, Με. 82.

Ρι·ειιιι ΟιιιΙιω·1ιιε ΠιοΙιε1εοιι, Γεναρη!

οιτ.ιι.π παπα ιι. Βθ, Η. Π.

8οιιινοετοι· (Μπακ. 8οΙιτιιιάτ, Πο·ι·ερ6. α.

Μει·τιι·Βειιοκιιι.ε Μ. ιι. θ, Με. 20.

ι ?πιο θιΉπειι, ΚΥ. Ο.,1'7 Ποιο, Ηιιιιιε Μ 16.

ι Ωιι. 10.

  



86

  

από `

,,1ι:1ι11ηιι1°°-11υτ1ι1ιιι1ιιπμι.

”ΙθΙΙτΙὶγθΙα-ΑΜΙΠθΙιἱυω οι1ει· Διιιιιιοιιιιιιτι ,,ειι1ΐο-ιο1ιτ1ιγο11

οιιιιι“ απτά νοιι ιιιιε 2ε1ιο1εττ ιιι Οτι

έιπιι1Μεο1ιειι ιιι 5 Κο., 1 Κο., να Κο., Δ

ιμ Κο.. "κι Κο. ιιικ1 ίπ ΟιἰἔιιιιιΙ11ει

εο1ιοπ :ιι 150 μπι., 45 €ι·πι. ιιιιτ1 30 8ι·πι

οι1ει· 'Ι'Μο1ιγάι·οοιιι·Μ1ι·ιιω 8111ΐο111011πι-ΐοτι:πΜόε1ιγ

ι1ε.τιιι11 11,Ιο1ιι1ιγο1“-Ε'οι·ιιιΜάο1ηι1). νοι·21181ιο1ιεε Πιιι·πι,,ΙοΙι1:1ιοίοι·ιιι“

Αιιιι5εριι1ιιιιιι, νοιι ιιιιε €ε1ιείετι πι ()ι·ι€ιιιιιΙειΒρειοΙειιιι€επ

ειι 25 Βι·πι. υπό 50 μπι.

ι οι1ε:τ Δι·εεωιιιιι ι1ιιο1ιγι1τοοιιι1›11ι·ο-ειιιΕοιιιοιιιιι ιιο1ιι

Μπι 1,,1ο1ιι1ιγομ-8111:ιει·), Ιόε1ιο1ι ιιι 1αι1ιειιι εοιν1ε πω·

πιοπι ννιιιιεετ7 30 Μ 5111ιει· επιπο.Ιτειιά, 1ιετνοττει8εικ1ετεε.

ΑιιτΞἔοιιοττΙιοιΚιιτιι, νοιι ιιιιε €εΙιε1ει·ι ιιι Οτπςιιιιι1ΠειεαΙι

εΙιειι Ζιι 10 μπι.

, ( ° ιιιεο1ιι1:ιι1ε ιιι Τιι1)1ετιεπ :Ξ 0,1 απο. €ω”9911·
ί υπό Βεεο1ιπιιιι:1:1οε. Κιιτ2ινεπ ζωίιιιισ1°·

Τε.1)1ει1:ειι εειιιιιιιιτ, ιιειιε Γοιιιι ιιπ ιιιιεπι<=

Ιο1ιτ1ιγο1-Πεττειο1ιιιπ8. ιιι θι·ιειιιτι1εο1ιιιοΜωΠ

2ιι 50 ΤειΜεττειι.

οι1ετ ”Ιο1ι1.1ιγο1“-Β1εειιιπεο1ιιΒι1ε, οπτ1ι. @βρω οι·Βιιιι.

ι;εϋιιπά. ΕΜΠ, ιιι ΤαϋΙει1ειι ὰ 031 Ψ., ἔετιιο1ι- ιιπ‹:1 ἐς

εο1ιιιιαο1ιΙοε, 1πε11οιιιι πει (Πι1οιοεε ιιιιι1 Απειειιιιο, ιιι Οτι

Βιιιιιι1εο1ιειο1ιτεΙιι :ιι 50 Τε1:Ιεττειι.

οε1ετ Μετι-ι-Κι·ιεο1-Διιγιο1 εο1ιι1:11ε. επι1ι. 400/0 ΜειιιΚι·οεο1,

Πεε1πίεοτιοπειι·ιιιιε1 ιιι ω” Ε1ιιιιιι€ιε, ιιι Οτι81πε1εύρειοΚυπε;επ

2ιι 50 €ΓΠ1

ο‹1‹:τ Βιιοιι1γρτο1-Διηιο1 εο1ιι1οι1ε. ειιι1ι. 401111 Ειιοει1γρφ1. Π"

ειιΙιιι€τ:ιΙιο1ιε νετννειιόιιπ8. Βει Βιοπιιιτ1τιε επ., ιιι ΟτιΒιιιιι1ει1ι,,ΒιιοιιεοΙ“
ρειο1ιιιιι€ετι :ιι 50 8ι·πι. .

ΑΠδή30Ια εο1ιι1:11ο, ειιι1ι. 10°/ο _]ο‹1, Ετειιτ:πιιιιο1 ι1εε _]οὸοι`οι·ιιιε, ιιι

-),
Οιι€ιιιο.ΙιιΒρειοΕυιι€επ 2ιι Π) μπι. νοιι ιιιιε 8εΙιείει·ι.

ννιεεετιεο1ιε11.Ιιο1ιε ΑΜιεπι11ιιιι€ειι Μπιτ νοι·ειεΙιεπόε Ρτι1ριιτο.τε, ννεΙο1ιε επιε

ει:1ι1ιεεε1ιο1ι νοιι ιιιιε ιι1Ιειιι 1ιει·8εετε11τ ινοτόειι ιιικ1 ι1ετεπ Ζειο1ιειι ιιιιε €εεε1:1ιο1ι

€εεο1ιιιτει πω, νει·εεπι1επ μπω Μιά ΙΜΗΟ.

1011ΐ11Υ01·00881180118Η Ο°"'Ἑ°ΑΗιῖΞΪἑ'1ΒἘ”ὸ.“ α”

1Νιιιτοτειειτ1οιι Πιτ 1ιιιιι€οπ1οιι1οιισο.

Ξειιιειτοτιιιιιι ννο1ιτιιινει1ό

1ιο1Ί'οιΙ1ιιιουιι ιιπ ε11ι11. Μιά. Βο1ιιινιιι·2ννιιΙά.

Βιο.τ1οιι 1λ'ε1ιι· 1Βιι1ιιι1ιιι1ο Βιι881· Βο1ιορ1ι1ιο1ιιι

Βιιο1ι1ιι;.ι;ειι) 861 ιιι. 11. α. Μ.

Νειιοι·1ιιιιι1ε 1ιόο1ιε19ε1οιιοιιο Ηο11ιιιιεπιι11 1

Ποιι1εο1ι1ιιιιι1ε τι” 1.ιιιιιιιιιι1ιτειι1ιο.

Βιιιιιι1Βο. ινιιιι1μειο1ιιιιΖω 1.ιι€ο, ιιιιι€ε1ιοιι νου

ριιιο1ιτνο11οιι 'Γιιιιιιοπινε.1ιιιιιι€οιι.

ΗΜιρ120Β8ης]θ "Μ Ποιμοι·[Μηε_ νο11κοιτιτπεπειε 1·1γειεπο. 100 Βετιεπ.

Ι·16ο1ιετει· (Μπίστι. Β1ε1ιτι·1ει:1ιεε 1.1ο1ιι.'Ι1111“ι. ΟειιιιιιΙ1ιοιιιιιις.

ΒΕ18 ειιιι2ο .Ιιι1ιι· ε;εϋΠιιοι. 1'οι·πι1,<;11ι·1ι 1:00ιΒιι010 Ν1ιιιοι·κ1ιιι1οιι.

Πιι·1Β·1ιοιιι1ει· Μπι: Πι·. Πω, 2ιι1ει2τ. 11. Δια επι ΙΜ. Τιιι·1οιιιι'ιι 5ιιιιιιιοι 1ιιιιι Ι)ιινοε

νν1ιτεο1ια1ι11ι:1ιοι· Πιι·ε1ιιοι:.Κ. 1111.

Ρτοει›ε1‹το όιιιο1ι Φο Βιτεοτιοιι. 11916-4

,,ΙοΜΙιιιι·Βιιιι°

,,Ροι·ι·ιο1ι1:ΙιοΙ“

,,ΜοτειιιοΙ“

  

 

  

·ε .`»,
  

 

Μέάιδιιιιέ01ιε1° νέι·1ει€ 110119 Οοοι·,<ι,ι ΤΒ1611Τό 11]71]ιβιέ

Βοο1ιειι ει·ιιι:1ι1επ:

Ι.ιο1ιτ1ιιιο1ι σ. Ι·ΙειιτΚτειιι1(1ιο1τοιι.

Πι. Μια .Τοεορ1ι.

61 Α1ι1ι11ι1ιιιι€ειι ιιππ 2 Τιι1`οΙιι. 4 νοτια. ιι. νοι1ι. 11ιι11οιιε.

. - Βε1ι. Μ. 8. - 1

Μ11τιιι1ιιηι. 1ιιι:1ιιι11 ιιι 11. 111111. Βιιτει:1ιε1ιιιιι1ε.
Πι·. Ε. Ποιεειιοτ.

32 ι1ιοι1ε 1”ιιι1ιιΒο Α1ι1ι11ι1ιιιιθοιι. 2. νει·πι. ιι. ππι. 11ιι11ιιιιο.

ε7ΐ|έπέεο|ίο ό1.ω·πι!πο!οέίο.

Πι·. θ. Β.01:1ι.

θ. νιο11ιιο1ι νοτ1ιοεεοιτε ιι. ΜΒΜ( νοιιιιο1ιτιο Αιι11ιι€ε. (ΜΒ. Μ. 9.
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ΡΒΒ'Ι'ΠΒΒΙΝ
ΕΧττειετ. Τ1ιγιιιι

ε.εισε:1ιειτατ. Τειε:εο1ιτιετ.

Πιιιιο1ιΜ1ιο1ιοε, ειο1ιοι· ιιιι1ιοιι

Με ΜΜΜ ,ιιο€ιιιι

Κιιιο1ι1ιιιε1.ειι, Κο1:11:ορ1

πιό. Βιοτιο1ιιο.11:επαιι1ι.

Ζιι 1ιε21εΙιοιι ιιι Πιιεο1ιοιι νοιι σα. 250

μ. 1ιι1ιιιΙτ ιιιιι·ο1ι ιοάω Αροι1ιο1ιο.

111 1 ο ι· ιι τ. ιι τ: Μάιο 'Γ1ιετιιρειιιιιιο1ιο Βώ

` 18.88 Ντ. 7 τ!. Π. ιιιει1. Ψοο1ιειιεο1ιτ. Νι·.27

(981; Ντ. 56 ό. Α. Μ. Ο. Ζ. 1919); Ντ. 29

‹1. Α. Β. Ο. (99); Ντ. 17 ι1οι· 1'11ιοιιοι· Μο‹1.

ΒΙ. (19ΟΟ); 1ν1οιιοι· Αει·21;1. Οοιιτι·ο.121.8·.

Νι·. 12 (1901).

Ηοι·ιωειεΙΙτ ιιι άει· Κοπιιιιιιιιι1ιιιι1:οιιΑρο

1:1ιο1ιο Ε. 'Ι'ιιοεο1ιιιοι·, Βιιι·11ιι θ. 19, δειγ

ι1εΙειι·υ.ειιο 18.

Πι€ρ6ιε: Δρο11ιο1ιοι· ΜΙ. 111ιιι·ο1ιιοιιι11ι,

Με". Αρο11ιο1ιοι· Η. Βιοι·ετ11ιιιμίοΙ,

ι 11:ιτεο1ιιιιι, Μιιι·ειιιΙΚοινεΕπ ΙΒΒ. Αρο11ιο

Μι· Ριιιι1 Βοο1ιοι1ο, 11189. Κιι111ειτ. 28.

197) 215- 9.

 

νοι1ιι;; ντιπ Αιιςιιιι1 111ι·ειο1ιννιιΙιΙ ιιι Βει·Ι1ιι.

Βοε1ιοιι οπιο1ι1οιιωι:

θτυπι:Μ88

1181'

1ιΙιιι1εο1ιοιι ΒιιιἔιιοετἱΙι

νοιι Ρι·ο1οιιεοι· Πι·. Η. Κ1οιιιροι·οι·.

Ζο1ιιιιο Αιι11ειΒε 1902. Μι 84 ΑΜι1111ιιιι

Βου 8811. 4 Μιιι·1ι.
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Χχν". .ιιιιιιιοιπο.

Ε. Μ. π!
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πιο 29 ° · ·

Νοπο πιο» ΧιΧ. .Ιοιιτέ.

ιιιιιιιιιιιιιι πιιιιιιιιιιιι
ποιοι· πω· Κοποοιιοπ νοπ

κα. Πι·. Και! Ποιιιιι.

.Τ ιιι_ιοιν (Ποτοποι

Πι·. ιπιιιιιιιιοε Κι·οιιιιιιιειιε.

Βιο;ιι.

Πι·. Βιιππιι ιΝοιιοιοιι.

8ι. Ροιοτειιπι·π.

 

ίδιο «ω. Ροτοι·επιιι·Βοι·Μοπιοιιιιοοιιο ννοοιιοποοιιι·ιιιυοι·οοιιοιιιιιοποπ -" ΔΒοιιιιοιηοιηο-Α·Μ'ιηΕ8ο μου” ;,11ο 1ιιμοι·ο.ι.ο °

8ο π ποιπ π π. - Ποι· Α·......Μ......ο.Ρ"ιι οι ιιι Β.·π,"1μι·ιπ, 8 ΚΜ. πι. πιιειιιιιιοι ποππ πιιεεοιιιιοεειιοιι επ πιο Βιιοιιιιιιιιπιιιιιε νοπ Κ. Ι.. Β,ιοΧοι· ιιι

ω", 4 ΗΜ. αιι- ππο ιιοιι›ο ω" πω. Ροοιιποιοιιιιιιε; ιι.ι ποπ ιιππ.οτοπθτ.Ροιοι·οοιιι& Νοννειιγ-Ρι·08ροοΕΜ Μ, ιιι ι·ιοιιιοιι.-Πο, πι" στη”

πιω... ΣΟ πω. ιΒιιι·ιιοιι, ΙΟ Πει·Ε ιιιιιιιιιιι.ιιοιι. Πω· 1ιιιο:·ιποπηπ·οιπ οποιο ιιιιο ειιι`πιο κοπιιοι.ιοπ οοιιι8ιιοιιοπ ιιιιιιιιοιιιιιι€οπ ιιιττοιιιιιιιι οιι

ίιιι·πιο 3 πιο! Βοορπιι:οιιο ΖοιΙο ιιι Ροι.ιι ω Η Κορ. οποι· 35 Ριοιιιι._Ποιι που

ΑπΕοι·οιι ιινοι·ποπ 25Βοροι·πιπιιιπΒοιιιι·οι·θι·ιΒιιοπιαι·ιιΕοι ιιιιΕοεπιιπΕ.- ι:οι·ειιιιι·ε, Ροιοι·ειιιιηιοι· 8οιι.ο, Ροιοι·-Ριιπιιποοριωι επ ι·ιοιιιοιι δρι·οοιι

Κοιοι·οιο ννοι·ποιι ...οι ποιπ επι" νου 18 Μι!. ρι·0 Βοεοιι ιιοιιοι·ιι·ι.
 

-Ν7. 488. Ροιοι·οιιιιι·8, Η. (29.) Ροιιι·πο.ι·

εοεοιιοιι.ο το ιιι·ο ιιποπ Κοπποιοιιι· Πι·. Β.ιιπ.οπ ΨΒΜ.0ιι ιιι 8ι..Ρο

ιιτιιιιποιι ιποιιι.ιι€, Πιι.ι.ννοοιι ιιιιπ Γιώτη νοπ ιι-:ι πω.

-----ο- . ή

1902
 

Ι1ιιιιιιι.: Πι·. ιι. 8ιοιιιιιο: Βιιι ΡιιΙΙ νοπ πιιι.οι·οι Ριιι·πριοειο ιιιιοιιιο νοπ οι·ιιιι·ιτιεοιιοι· ΜπειιιοΙοτιοριιιο. ιιοιιιιιιποΙτ ππι·οιι

ΒΙοιαι·ιοιιΜ, θγιιιιιοειιιι ιιιιπ ιιγπι·οοιοιιιι·ιεοιιο Βιιποι· πππ οιιπιιοιι οοιιοιιτ πιιι·οΙι Βιις;;οειιοπ ιπι ννο.οιι2ποιοιιπο. - Βοι'οι·ιιιο:

Α. .Τοεε: Βι·γειροιπε ιιιιιιει·ιιιιοεπιπ πππ Βιι·οριοοοοσωιεοτιιιιιιιιοι·πριο. - Κιπρειιι: Βοιτι·εις επι· θιι·οριοοοοοοπεοι·ππιιιιοι·ο. ιο.

- Βιιοιιοι·ιιπποιοοιι ιιιιπ Βοεριοοιιιιιιοοιι: νοι·ιιιιιιπιιιιιεοπ πω· ποιιτεοιιοπ οτοιοο·ιεοιιοπ θοεοΙιεοιιιιιι οιπ' πω· ιοιιιιι.οιι οι·

ειιιιιιιιιιιιιο· ιιι Βι·οεΙιιιι ιιιιι 24. ...ο 25. Μοι 19θΙ, Ηοιππεοοοοιιοπ νοπ Βι·. Α1·ι.ιι πι· Η:ιι·ι.ιιιοπιι. - Πι·. (Πιο Βιι.πεοι·: (.ιι·ιιιιπ·

ι·ιεε πω· Κιπποι·ιιοιιιιπππο ιπιτ Βοεοιιποι·οι· Βοιιιοιιειοιιιιο·ιιιιε πω· οιιιιοιιιι. - Σ.. $οιιοιι: ιι·ι·οιιιιιι·εοι·ο·ο πππ ιι·ι·οιιιιιιιονοτοιπο

Ρτοιοικοιιο ποε νοι·οιπε Μ. Ροιοι·ειιιιι·οοι· Αοι·ειο. --ΚΙοιιιοι·ο ΜιιιΙιοιΙππι.ιοπ πππ ιιιοι·οροπιιεοΙιο Νο

τι2οιι. - νοι·ιιιιοοιιιοο - Ποι·τοΙιππτο-Βπιιοτιιι 8ο. Ροι.οι·ειιπι·Βε. - Απποιο·οπ.

Ειιι Η!! νοπ πιιιοι·οι· Ριιι·ειιιιοπιο ιιιιοιπο νοπ οι·ιιιι·ι

Ιιεοιιοι· Μπειιοιιιιι·πριιιο. ιιοιιιιιιποιι πιιι·οιι ειοκιι·ιοιιιιι.

Βγιιιιιιιειιιι πππ ιιγπι·ποιοιιιτιεοιιο Βιιποι· ιιιιπ οιιπιιοιι

ποιιοιιι πιιι·οιι Βιιπποειιοιι ιιιι ιΝιιοιι2πειιιιιπο.

νοπ

Πι·. Ι.. Βιοιιιιιο,

ννιΙιιιι.

«ΒιιεςοετιΒιιιιγ ιο ρι·οεοπι ιπ απο: "ο

οπιι Πιο ιιοι·ιιιοι ει.οιο,οιιπ ιιι Μι...- το

ι·ονωιΙ ιι, πιο ιιιπει οπΙγ ιιιιοιν το τη

ιι».

Βοι·ιε 8ιπιε:'1'ιιο ρεγοιιοιο

ειο οι' εποεοοι.ιοπ, 1898, μ. 16.

Μοπο- πππ Ρο.ι·ειρΙοειοπ ιιι ΡοιΒο νοπ ο.ι·ιιιι·ιιιεοιιοι·

Αιπγοι.τοριιιο ειιιπ ιιοΙιοπιιιιιοΙι Ιιοιιιο $οΙτοπιιοιι. ινοππ

Μι ιιιιι· ποσο οι·ιοπιιο, ποπ Ρο!! πιιτοπιιιοιιοιι, επ Βοεοιιιοιιι

οε ποποπ οιπι€ω· 8οπποι·ιιοιιοιι ποεεοιιιοιι, πιο, πιο ιιιιι·

εοιιοιιιι, πιω οππο Ιπι.οιοεεο ειιιπ.

Βππο Ε'οιιι·ποι· 1897 ννπιπο ιοιι 2π οιιιοιιι ι3ιοιιιι·ιοοιι

εοιι οπο: 2 .ιοιιι·οιι ιιι·ειιιιιοιι Μο.ποιιοπ Ε. Ο. Βοι·ιιιοπ.

Απε πω· Αποιιιιιοεο οι·ιιιιιι· ιοιι Ε'οιοοπποε: Πιο ιιιτω·οι·

Βι·πποι· πιο οιπο ιιιιι€ωο 8οιιινοετοι· πω· Κι·ο.πιιοιι ειππ

νοιΠ:οιιιιιιοιι εοειιππ. Ιιιι·ο Μπιιοι· οι οιιοιιιο.Ιιε νοΙιειειπ

πιο εοεπιιπ, Αιιοι·το ποτ ειο πιοιιιιιιε οοιιοΜ.. ΙΙιι· Υπ.ι;οι·

ιιοιιιιποι εισιι ιιι πω· οιιοιιιιεοιιοπ Ροι·ιοπο οιιιοι· πω;

Ι.ποε ιιοΒιι·ι οι· νοΙΙΙιοιιιιιιοπ.

Βιο Κι·πιιιιο ιιιιοιι 'πιο επ ιιιι·οιιι 11. Ι.οιιοποιοιιιο νοπ

ειο1ιιπιε, εοοπτ νοπ ποπ 8οινπιιπιιοιιοπ Κιπποι·ιιι·ο.ιιιιιιοιτοιι

νοι·εοιιοπι.

Ιιιι πωπω· 1895 οιιιιιιπιιιο ειο ιιπ οιιιοι· εοιιινοι·οπ

.Ξ Αππιπο, επ πω· ειοιι πιιοιι 2 Τοιοοπ 5οιιιιιοι·ποπ ιιπ ιιπιιωι

Ρ'πεε πππ ιπ πω· ι·οοιιιωι Ηιιιιπ οοεοΙιτοιι. Πιο οι·ιιι·οιιιι

τοπ ΤιιοιΙο ιιοιιιιι;ο ειο πιοιιι πιοιιι· ΙιοινοΒοπ.

Μιιιο Ροιιιποι· οιιιιοπιιιο ειο πιο Μπεοτπ; οοινοιιι πιο

εοιιιοπ εοιιι· Ιοιοιιτ νοιΙιοΓοιι, ιιοπιιιο πιο Κι·ο.ιιιιο ιοποοιι

οι·ει ιιιι ΑΡΝΙ νοπι Βοτιο οπιειοιιοιι πππ ιιιιι ίι·οιιιποι·

ιιιιτο ειοιι Γοι·ιιιοινοποπ. Ζιι εοιιι·οιιιοπ νοι·ιιιοοιιιο ειο

ιιοοιι πιο”.

 

ιιιιιο πιω ινπι·ποιι πιο Ηιιιιπο πππ Βοιιιο ιιιιιιτιοοι·

πιο Κι·ιιπιιο Ιιοππιο"Ι'ι·ορροπ ιι.πι- πππ οοειοι8οιι, ιιοτιιιιο

Οιοοποι εριοΙοιι, ιοποοιι ιππεειο ειο πιιιιοι οιπο εοι·ιπεο

ιιιιιο οοιιοπε Αιιποι·οι· ποποπ. Βοπ Βοπιπιοι· πω· ιιοιιιιιιι

ειο ιιιιιι·ιιιο Βιιποι πππ 8 Βιι·γοιιπιπιπιοοιιοποπ. ιιπ Βο

οοιιιιιοι· ιιοπιιιο ειο ειοιι εοιιοιι εοΙοει;ειο.ππιο ιιοινοοοιι πππ

νοπι πωπω· Ι896 πιο ιπιιιιο ειοιι πιο ιποιπο Ρο.τ.ιοιιιιπ

νοιιιιοπιπιοπ Βοεπιιπ, εο ππεε ειο ειοιι ιπιτ Μπειιι πππ

ινιεεοιιεοιιιιιιοπ ιιοΓοεεοπ ιιοπιιιο.

Οθ8θΠ Μιτιοε ποε θ. Γοιπποι· πππ πιο Κι·οιιιιο ιιιιοποι·

ιιιιω· 8οιιιιιοτοοιι ιιι ποπ Βοιιιοπ οπ Ιιιει8ωι ιιπ, πππ :ιιπ

8. Ροιιι·πιιι· ειιοΒ πιο Τοιπροι·οι;πι· ιιοι ιιπ· επι” 38_0° Ο.

Πει· Ριιτιοπιιπ ινιιι·πο ειιιιηιεοπτοε Νο.ιι·οιι νοι·οι·πιιοι.

πεε πιο Κι·ο.πιιο ιιιοιιι νοι·ιι·ειΒοιι ιιοπιιιο; ειο Ιιοιιωπ που

οιπο Αιιιοιιιο νοπ Αιιιοιιιιιοιιι, πιο ιιιιοιι ποιπ Απεεοιοοιι

ποε Ριπροι·οιοε εοιιινοπποπ. Βε ποεοΙΙιοπ πω. πιι2ιι ποοιι

Βοιιιιιοι·οοιι ιιι πω· ι·οοιιτοπ πω.

Αιιι θ. Ροιιι·πιιι· ννπι·ποιι πιοιιι·οι·ο θιοΙοπιιο εοιιιποι·πιιιιιτ

πππ ιιι πω· Νο.οιιτ πω· ινιοποι· οιπ Απιο.ιι νοπ Αιιιοιιι

ιιοιιι, πω· Πο Βιιιιιποπ ινιιιιιιο. Βω· Χι·ιιιιιιοιι νιτπι·πο

.ιοπιαιΙι πππ πι· Ι.ιιιποτιιιιο πω· Βοιιιιιωοοπ Μοτριιιππι

επιιοπιοιι νοι·ω·πποι. ινιιιιιοιιο πιοεοι· 2οιι επι! πιο

Κι·ιιιιιιο ιιιοιιι·οι·ο 8ιπππωι ειπιιιιοππ οιιιιο Βοινπεει.εοιιι ειι

Βοιιι·οοιιτ ποποπ. Βππο Μοι ιιοεεοι·ι.ο οιπ πω· Ζιιει.οππ

πω· Κι·πιιιιοπ ποιιιιιιεεοπ, πιιεε ειο ποσο Πι·πειιοιιιιιι Μπι

θιοιιτοποιι νοπ ινο.τιιιοιι Βο.ιιιιιιποι·ιι ποοιιςοίπιιτι ινοτποιι

ιιοιιιιιο. νικ· πω· Βοιεο οι·ιιτοπιιιο ειο ιιπ Οιιοτοο. ιιιιιιοι·,

ινοποι πιο Οοιοπιιο ινιοποι· οιιεοιιινοιιοιι πππ εοιιιιιοτπιιπι`ι

ινπιποιι.

Ρτοιοεεοι· 8. 8. Κοτοιικοιν, ποπ πιο Αποοιιπιιοοιι

:ιοί πω· Ππτοιιιοιεο ππι·οιι Μοειιοπ οοπειιιιιι·ιοιι, ιιιοεε

πιο Βοιεο :ιποπ Βι·πεΙιοιιιιιι μι. Ποτε ινπι·πο ιιιιι ιν”

ποπ, ιιιιεεει.Βο πππ πιοκιιιοιιιιι οοιιιιιιποΙι:. Ιιι πω· 'Ποτ.

ιιοεεοι·ιο ειοιι πω· Ζπετοιιπ πω· Κι·ο.πιιοπ ποι·ι ειοιιιιιοιι.

Βιο θιοΙοιιΙιο εοιιιιιοι1οιι οιπ, πιο 5οιιιιιοτποπ εοιιινοπποιι

πππ πιο οιιοτοοτιεοιιοπ Βοννοεπι18οι1 ινιιτποπ νιοι ιιιιιιιιοι·.

Ειιπο Αποπετ 1898 ειοποιι.ο πιο ιι'οιπιιιο Ο. ποσο ινιιιιο

ιιιιοι·. Ιπι Οοιοιιοι· πιοεοε .Τοιιι·οε οι·ιιι·ο.ιιιιι:ο πο.ε Μπποιιοπ ιι·ιο

ποι πιιιι εοιιι· 1ιοιιιιΒοπ 5οιιιιιοι·οοιι, πιο ιιι ποπεοιιιοιι Κ6τροι·



τΙιοΙΙου πιο ίτυυοτ ΙοοιιΙΙεΙυτ ινοτειι. Αοί εΙυετ (ΙουεοΙ

ττιτΙου νου ιυεΙιτευευ Λετοτευ ννοτσο Ι›οεοΙιΙοεεευ, Με

υΙοτυο ΡετΙουτυι εΙυετ εΙουτυΙεοΙιου του 2ο ουτοτυ·ουΓευ.

Με ΑυεΓυυτουΒ Μεεετ ΒεΙιοιισΙιιυυ ννοτσο Ηευτυ ΙΙυ.

$--ΙΜ συεττι·οοευ. Ετ υευουσεΙτε Με Με Ευσε Γο

υτοειι: 189Τ. Αοεεετ ΕΙουτττοιτοτ ινοτσευ το Μοεοτ Ζεττ

υοου .ΙοσΙτου ουσ ΩοεουεΙΙυετοΙυτοτυουυου οοιιιειοΙιτ.

Ι·ΙΙυιιιοΙ του Με Κυειιυε που 20 ΡεοετρουΙιτε του σοιιι

ΡεουεΙΙυ ου σου οιιτοτου.ΡουτΙο σοε ΒτΙουευε υευοιυιυευ.

ΠυΒοο.ουτοτ ου σΙοεοτ Μεεευτιυιυευ του υοου ουσ

υιιου νοΙΙΙτοιιιτιιουο Ι.τιυιυουυ του ετοΙιτυουετ ΑττορΜο

εοουτυτΙτουετ ΜοευοΙυ υετσετ ουτετου Ειτττοιυττοτευ ουσ

Ροε εοοΙυο-νοτοε ρυττιΙντΙοοε Μο. 2ο στοεοτ Ζω ινου

σευ Με Βουιιιοτοευ ευ ΙιεττΙο. συεε Με Κτοιιυο σου 8οιυ2ου

Του Ιειοτ ετουυτο ουσ _τοιυιυουτο.

Με Ιου εΙο σου 28. Γευτυοτ 1807 πιο ετετευ

ευυ, ινοτ σετ Ζυετουσ σου ΚτουΙτου ίοΙΒουσοτ:

Ε. Ο. τετ του ιυτ ΑΙτοτ υτοεε τ;οινοοΙιεου, του εΙυειυ

ιιιετυο·υτσΙο εοτ υουυοτευ ΚυοοΙιοιιενετετυ. ΑΙΙοοιυεΙυε

Ι)εουευ ουσ $ουΙευυυεοτε Μουτ υεεουσετε υΙυεε. Ρεπ

ροΙετοτ 2ΙοιυΙΙου Βοτ ευτιι·ΙουεΙτ.

ΗευτεευεΙυΙΙΙτοττ νοΙΙυοιυιυου υοτιιιυΙ. Ηειοτ- ουσ Βου

ιιουτοΙΙειτε ειουυ Ιιετευοοεοτυτ. Με Ρο.τοΙΙουτοτΙοκε τουΙου

οπο. Ποτ ΡειΙιουττετΙου τετ υΙοΙιτ νοτΙιυυσευ.

Με υΙοευοΙο του $οΙιοΙτετευττοΙ, οτι σου ΙΙυΙτου ουετου

ΙΒιιττουιττοτ Με ΜΗ τεοΙιτευ Ουετιιτιυ εουεΙυου Ιυτοοτ ου

εεΙυ. Με υΙοευεΙυ σεε τοουτευ νοτσετειτιυε, σετ τοουτου

Ι·Ιουσ ουσ σετ υεΙσου ουτοτευ ΒιιττευιΙτεττου ετυσ ει.οτυ

υι.τορΜττ. ΜΙτ σου τεοΙιτου Ηουσ ινοτσου υοοΙι τυΙοι

υιειΙο Βοινουουυευ ειιεεείοΙιττ. σοεεεευ Μου Με ΡυτΙου

Πο Με ΒεΙυε ΒιιτυΙουτ υεννοεου.

5υιυιυτΙΙουε 8Ιυυε ετυσ νοΙΙυοιυιυευ Ιυ Ουσυουε, Ι‹ουιε

ΑιιυευιυυευεΙΙουτυουυ. υετιιο ΒΙυευεουε σεε θεετοΙιτε

Ι`εΙσεε, ΙτεΙυε ΒνεουτοιυυτορεΙο. _ °

Αοεεοτ εΙυειυ ΙετοΙιτοιι ενετοΙΙεοΙιευ ΒΙοεευ ου σου

ΗετυερΙτυε τετ υΙουιε ΡυτυοΙοεΙεουεε ου σου Βτοετοτ,οευειι

2ο οουετο.τΙτου. Αοου Με ΠυτοτΙεΙυεουι.τευο Μετου ιιιοΙιτε

Αυυοτιυεε. Βου ΠτΙυ τετ τυοΙ νου ΒΙντεΙεε ουσ ΖοοΙτετ.

Με ΚυΙο- ιιυσ ΡοεεεοΙουυε εΙυσ εεεοΙιινοΙΙου ουσ εουυ

εοΙιιυετουεττ.

ΜοεΙτεΙυ ουσ Νουνου ο.οου σου οιιτοτου ΕκττοιιιΙτετου

εΙυσ οοί Ι)τιιου Μουτ ουιρΙΙυσΙΙου. Με ιυοουυυΙεοΙιο του

ι·οἔΙ›ετυοΙτ σου υοεουσει·ε ευ σετ 8ττεουεεΙτο υετσετ Βοτυο

ετοτυ υττορυΙεουου ΜοεΙτεΙυ Ιετ Μουτ ετΙισυτ. Με εΙεΙυ

ττΙεουε Εττεουιιτυεττ σου ΜυευεΙυ ουσ Νετνειι Ιετ εοΙιτ

ετοτυ· υευευεοεοτοτ, ο.υετ υΙτυουσε εΙυσ Βροτευ νου Ευτ

υττουοετευοττου 2ο υοιιιοτυου. (Κ. 8. Ζ. ινοτσε ετετ του

10 Μ. Α. σεε οουετουτου 8ττοιυοε ετΙιεΙτου, ουσ σου το

τοστεοΙιο $ττοιυ τουυΙττε ευετ υοΙ οΙυοιυ ΗοΙΙειιο.υετουσο

νου 45 Μιυ. Με υετνοτοετοτουευ Ζυουουεευ εΙυσ Μουτ

ιτττοε ουσ Ιουυειιυι, εουσετυ υΙΙτουττΙο.)

νου 8οΙτου σου ΙΙΙΙοτΙου ουσ ΠετσουτΙι:ιυ Μουτε

ιιοτιυοε.

Μεεο οτετο τΙϋοΙιτΙοο Πυτοτεοουουυ °οεΙυτο ιυΙτ :ιοί

συε Βοοτυουετε, συεε εε εΙου το Μοεειυ Ε'ιιΙΙε οιυ οιυε

Ι.υτιιυουυ υεΙσοτ ουτουευ Βιεττειυτττιτευ το υ`οΙεε τετΙοοτο

υτεουοτ ΜοευευιττορΙιΙο, ουτετουσου σοτου Ευτυουσουε

σετ ΠιοΙεουο ΙιουσεΙτ; του ουιοιυ Ψοττε. ινΙτ Ιιοττευ

οΙοου ΓεΙΙ νου τετΙοοτοττεοΙιου υττυτΙτΙεουοτ υΙοεΙυεΙυττο

ουτε νοτ ουε. του Ριου Με εοΙουε ντεΙε ·ΙιευρτευουΙτου

νου ευεΙΙεουου, ΙτειουσεΙεοΙιου, οιιιετΙΙιευτεουοιι ουσ σουτ

εουου Αυτοτου υοεουτΙουειι ιι·οτσου εΙυσ.

Ιου Μ!! Μου Μουτ :ιοί Με Ι.Ιτοτυτου ουσ στο 'Πεο

υΙου Μοεετ ΚτυουΙιεΙτ οΙυεευευ. σε .Ιοσετ. σου εΙου τυτ

Μεεευ θοεουετουσ ΙοτετεεεΙττ. Με νου Ρτοτ. ΑΙυευτ

Ηοίτυ') 2οευιιιιιιευοοετοΙΙτ υυσετ.

ΒεΙ υουοτετ ΒοτυοοΙιττ1υΒ σου Ιέτουυευ υιοεετε του του

Ιοσοου ειιυου, συεε Με Ι.υυιυουε; σου Ε.κτυοιυτττττευ Με

Ι) ΒιιιιιιυΙιιυο; υΙιυ. ΥοτττΞιι;ε, υεουιιυσετ νου Η Ι ου ουσ νου

νοΙΙιιιιουιι. Νοιιε Ρουφ. Ντ. 50. Ζιιι· ΡυτΙιου·ουεεε σετ

οττυτΙτΙεοΙιοιι ΗιιευεΙυιτουΙιΙευ.

Αυ

ΜοΙο

ΑττορΜε σου ΜοευοΙο συετττυί. ΙΙΙΙτ ουσετευ ΙΙΙΙοττετι,

Με 8ουινεΙΙουε σου ΟοΙουυο ουσ Με ν‹›τυουσευε Μυε

ΙιοΙοττορυΙο Ιτουυτευ Μουτ Με εΙυυΙ8ε Πτεοουε σου νοΙΙ

ετυιιστοου Ι.υυιιιουε υεΙσοτ ΒοΙυε εεΙυ. Ζο σου νοτυιιυ

σουου ουυτοιυτεουου Πτευουευ ιυυεετε υοου οιυ ρενουΙ

εουοε ΡΙοε υτυυουουοιυιυευ εοΙο. Με υΙΙο ΒοινεττουΒου

υου-;ευουευ Ιιοττο. ΜΙτ Μπι υοου σου ΙΞΙυτΙοεε σοε τουτ

εουευ Υειτοτε ου! Με Ρενουε σετ Ιέτοιιυου το σου Μου.

Αυ εΙυε ρενουΙεοΙιε ΒεοΙυτΙοεεουθ Ι‹ουυτε του, ευ Ιο.υοτε

Με 6οΙουυο ΒοεοΙιτν0ΙΙο11 ουσ ει·Ιιυιοτουοττ, Με ΜυεΙτο1υ

σου ουτετου ΙΞυττοτυΙτετειι οττορΜεου Μιτου. υειτοιουτ

σουΙτου. ·

Ιου νοτοτσυοτε σου ΚτουΙιευ 5υΙοΙ, τοοοΙιτο Μουτάο

Ιουυου σετ υττΙοτττου τΞεΙευΙτο ουσ υνστοεΙουτττεουε Βο

σου. Ιυ σου Βυσετυ ινοτσου οιοτΙνε ουσ ρυεεΙνε Βοτνθ·

@μου σου ιιτυοΙττοιι ΤυοΙΙε ουτοτυοιυιυου ουσ εο Με

θοΙουυε υοινοΒΙΙοΙιοι· 8ειουουτ. Ζοτ εεΙυου ΖοΙτ ννιιτσου

Με ετυυεΙυου ΜυευεΙυ του ουΙνουο-Ιοτοστεουεο 8ττ6ιυευ

υεΙιοιισοΙτ. Μι οτυο 2ινειιιιουοτυουε ΒευουσΙουυ Με

ΒουινεΙΙουυ ουσ Με 5ουυιοτουει“τΙουεΙτ σου θοΙευΙτο Μουτ

μου υοεεττΙοτε, ετΙιΙουτο Ιου Με ΙτΙεΙυο ΡυτΙουτΙυ υεου

Κουιιυετυ, ινε Με ουτου σετ οοεουυτ2του Ι.οΙτυυε νου

Ηευτυ β'οΙΙοοοιι Ιτοσευοιν ννοτιυε $υΙουτΙ.σοτ Βουοιιι

ιυου υετ.

Νιου ιυτοτ ΒοουυεΙιτ ννυτσο στο ίτυυοτ εΙυετο

Ιοττοτε ΒοτιουσΙουυ ινΙεσου ευτεευουιιιιου. ΜΙττε 13ο

οειυυοτ 1897 ινοτευ ετιιιιιυτυουε θιεΙευυο εουιυετοίτευ Με

ΜοευεΙυ εοινοΙτ ΙιοτυοετεΙΙτ, σεεε ευιυυιτυουε Βοινο;;ου8ευ

τοι Βοττο ρυοιυρτ οοευεϊυΙιττ ινοτσευ Ιιουυτου. Αιιου Με

ουετου Ειιττοιυττοτου Μιτου νοΙΙΙιοιυιυευ Γουοττουετουιο:

Με Ιτουυτο εουτοὶυου, ΚΙοντοτ ερτεΙου ουσ υυυευ. Αυοτ

ετουου ουσ Μου ευττεουτ υοΙτευ οΙιυε ττοιυσε ΗΙΙτο

υοιιυτε εΙε Μουτ. Νιου σετ υοΙ ουεοτει· Ιἰτυυυευ Βο

τνεεειιοιι Ι.εΙιυιοιιυ ΜΙου υΙεο οΙυε ΑετυεΙε-Αυο.εΙο 2οτοου.

Ζινοι. στοΙ νοτεοουο ειο το υνρυοτΙεοΙιου Ζοετουσ

2ο νετεοτυου, υυευευ εττ”οΙοςΙοε, ουσ συτοιυ Ιιευε του

ιυεΙυε ΖοτΙοουτ 2ο οΙυετ 8ου8εετΙου υπ Ψοουιτοετουσε

8ουοιυιυευ. Με που υοεοετοΙουυετ Βουι.υο. Ιου ευετε

σου ΚτουΙτου, συεε οτε τοτυτ νοΙΙοτυοΜ8 εεεουσ εεΙ ουσ

εευτ υοτ Ιιυ Μουσε εεΙυ ινετσε ου υεΙιευ. υου εοΙΙ

Με Με συετιυοτεειι 2 Πυτ ινοττευ. ουσ τιυ εεΙυευ Αφου

υΙΙουε, το σειυ οτε τιιοΙυευ Ιντιεου ευ Ιυτουι Ηιιιιεε ευ

υειΙτευ Μουτ, εουυοΙΙ, οΙιιιο Μου 2ο υοεΙυυου, οοΓετοΙιου,

Με οσοι νοτοτυιιυοτ Βουευ, ινε Με ου σετ 'Γυυτ ετουουσ,

ιυΙου οτινοττευ ουσ. τ

Μοε ΑΙΙοε ινοτσο τυΙουτυου ουσ υτυοΙε ευε8εττΙυττ.

$οΙτσειιι τετ Με εεεουσ ουσ ιιυ8ευουτοτ σετ που στοτ

ι·Ιιοουιοττεουευ Αττουοου, Με Με υυετετουσευ του, ετου

του εΙου θουετουοιιΒου Μουτ ινΙεσετ οΙυ.

5οΙτσοιυ ευισ 4 .Ιουτε νεττΙοεεευ ουσ Με Αετοετο-Αυει

εΙε ττειτ Με ιντοσετ :του

Βετετοτε.

Α. .Ιοεε: ΕτνειροΙοε ευυετττιιοεοιυ ουσ 8ττερτοοοοοευ

εετοιιιτΙιοτορτο. (Οοι·ι·.-ΒΙ. τ”. 8οΙιιν. Απο. Ι9ΟΙ Ντ. ΙΟ).

5. ΙΙ το ρευΙ: Βειττοιε υοτ 8τυορτοοοοοουεευουιτυετοριο.

(ΕυουσιιεεΙυετ ΒΙΟΙ Νικ 24).

ΗΜ'. υοι·ΙοΙιτοτο Ιυ του ν·οι·Ιες_ΙττΙιι·Ιετευ Ντ. 50 Μεεει· Χΐοουειι

εουι·. τιιτιοΙι σειυ (Ιουυ.·ΒΙ. τ. Βουκν. Διοτι. 1901 Ντ. δ!) ΙΙυετ σειε

νου Ρι·οτ”. 'Ι' υινοΙ ουσ Με Κι· υ ιο υεΙυ σιιι·ι.τεετοΙΙιο Βοι·ιιοι·

ΑυτΙεττορτοοοοοοιιεουιιιο ουσ σοεεευ νοι·ιι·εΙΙΙιοΙιε Ψιι·υιιιις τιι

18 ΓττΙΙοιι νου υιοΙετ υιΙτ ΙσυνεΙρεΙ οΙυΙιει·υ·ουουσευ Βιι·ερτο

οοοοουιιινοοεοιι. Μι Με ΙΙειινε'εουο ευοΙνι·οΙευτο» Βει·ιιιυ

οΙΙετσΙυε,ε Μουτ σου ΓουΙει· σου Πυι·ιιιοι·ευ'εουου, υιιε ετιισει·

οΙιιου;οιι Βτι·ορτοοοοοευυι·τ υει·οιτετου. 8ει·ιιιιιε υοευεε. ιιυοι·

σοι·ου 'Ι'υΙει·ροεευιτο τΙιτουριιιΙιουευ ννιιι·σε ιιιισ υ.ιιοΙι ουυε υπευ

ττεουο Βεσειιτιιυ;; υΙΙου. Ιιτιυοιι Τ. ουσ Κ.. Με Ι. ο. ιιυτ.;ετϋυττ.,

ειιι θετιιιυ :του νΙεΙειι υ'υι·Ιεττττου υιιι· νοιι Μευεουου ετειιιιιυου

σετ ουσ σου ρυεεευσειι ΝττΙιι·ΜΙσειι οιιΙιΙντι·τοι· ότι·ευτοοοοοοιυ
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Ιιει·ειτει. Με μπει ιιιιο!ι νειι .Το ε ε ιιιιά Η ι· ιι ρ ε ιιι ιιιιι μοιά

Ι.ινείιι !άτιο!ι.>; ιιιιιςενι·ε.ιιάι ννοι·άειι ιει.

Βει ά. !ιο.ιιάε!τε εε ω” ιιιιι ειε Βόεει·ιιεεε Ει·ιι·ειρει άεε

θεεια!ιιεε ιιιιά ι!ει·[1Μιιειι, !ιι·ιιιιάιι.>ιε Ζει·εΝιι·ιιιι€ άεε ι·εε!ιι.ειι

Αιι€εε ιιιιά ει·1ιιιε!! ΐοι·ιεειιι·ειτ.ειιάε ιιιγοοιιεε!ιε Α!!εειιιειιιετ

!ιτειιι!ιιιιια, άει·ειι ε·ιιιιετιεει· Αιιεςειιι,ι; ηιιοειά νιιιιιιι νοιιι ναι'.

ιιιιι· άειιι Αιιτιειι·εριοεοεεειιεει·ιιιιι ειιεεεε!ιι·ιε!ιετι ιινιι·ά. Κ ι· ιι ρ

ε!ιι !ιιι.ιτε εε ειιιιιιο!ιει ιιιιτ ειιιει· ιιιιιει· !σεάι·ο!ι!ιο!ιειι !!ι·εε!ιει

ιιιιιιε·ειι ε!ιιιοι·ιιι νει·!ειι1'ειιάειι Ριιειιιιιοιιιε :ιι ι!ιιιιι, άιε άιιι·ε!ι

!ιι_ιεεειοιιοιι νειι «Τενε!”εο!ιειιι» Θετιιιιι εε ειιιιΐε!!ειιά και !ιε

ειιιι·!ιιεει ινιιι·άε. άιιεε ει· ιιιε!ιτ ιιιιετε!ιτ. άιεεε!!ιειι ιιι Ζιι!ιιιιιι'τ

Με! ε!!ειι. ιιιε!ιι: ιιιιο!ι άειιι Βιιε!ιε ι·ει·!τιιιι“ειιάειι, νει·ιιιιιι.!ι!ιε!ι

ιιιγεοιιει:!ιειι !.ιιιιε·ειιειιτειιιιάιιιιςειι ιιι ΑιιινειιάιιιιΒ· 2ιι !ιι·ιιιε;ειι.

Ρει·ιιει· ιιι ει· ιι!ιετιειιει, ιιι ειιιειιι Ρ'ει!!ε εε!ι!ιιιιιιιετει· ριιειρε

ι·ιι1ετ Μετι·ιτιε ιιιιι· άιιι·ε!ι Βιιιερι·ιεειιιιι,; άεε θειιιιιιε θειιεειιιι,<ς

ο ι:ιε!ι ειι !ιιι!ιειι ιιιιά ι'οι·άει·ι, ρ;!ειο!ι .Το ε ε, :ιι ιινειιει·ει· Με·

Πιες άεε !ι!ιιτε!ε ειυ'. Βε ενιιι·άειι !ιει ει!ειι άι·ει Κιιιιι!ιειι επι

1 'Ι'ει.ςε ειπε Με Ζιλ'θ!ΙΠ3ΕΟΠΟΠθ!! ε 10 θειιι. εειιιεε!ιι ιιιιά άειιιι

ιιιιε!ι _]ε ειιιειιι ιιάει· "νει Βιι!ιεεεεειι άιεεε!!ιειι ιιοε!ι 2 οάει· 8

Πει! ννιει!ει·!ιο!τ.

Γι·ειιιιιιει·ι.

811οιιει·ειι:ει;ιειι ιιιιά Βεεμι·εο!ιιιιιςειι.

νει!ιειιάιιιιι€ειι άει· άειιτει:ιιειι οτοιοΒιεε!ιειι θεεε!!εο!ιείτ

ειιΓ άει· 2ε!ιιιιεπ νει·ειιιτιιιι!ιιιι€ ιιι Βι·εε1ειι επι 24.

ιιιιά 2.5. Με 1901. Ηετιιιιεδει;ε!ιειι νοιι Πι·. Αι·

ι!ιιιι· Ηειι·ιιιιιιιιιι. 1ιιι 10 Αιι!ιι!άιιιι€ειι ιιιι Τεκι

Μ!!! 2 ΤΒ!ΗΠ- ι.!ειιε, νει·ιιιε· νοιι (Μπεν Γιεε!ιει·. ι901ι.

[Με άιεειε!ιι·ιἔε νει·ειιιιιιιι!ιιιι€ άει· άειιιεε!ιειι οω!ο8ιεε!ιειι

θεεε!!εο!ιιιι”τ ιιι Βι·εε!:ιιι ινει· ιιιι- Με Ο!ιι·ειι!ιει!!ιιιιιάε !ιεεοιιάει·ε

ι'ϋι·άει·!ιε!ι ι:εννεεειι ιιιιά κειο!ιιιειε εισ!ι άιιι·‹τ!ι ειπε !ειι€ε !!ει!ιε

!ιου!ιιιιιει·εεεειιτει· νι·ιεεειιεε!ιε.Μιε!ιει· νοι·ιι·11,εε Με. Με Ηει·ι·ειι

ιιιιιιεειι ιιιιι! Βι·ιεεει· !ιε!›ειι :εκει ιιιιει;επειο!ιιιετε. Μ!

ειι·οεεειι ει8ειιειι !Σι·ι'ει!ιι·ιιιιςειι !ιει·ιι!ιειιάε, Βει'ετε.ιε πω· ι!ειι

εεε·ειιινε.ι·ιι€ειι Βιιιιιά άει· !.ε!ιι·ε νειι άει· οιοε;ειιειι Ργιιιιιιε

:.:ειιει'ει·ι, άιε και· Κ!ει·ιιιιι; άει· !ιειι·ει!ειιάειι Ρι·ειςε εειιι· νιε!

!ιειιι·ειςειι. Ζιι!ι!ι·ειε!ιε ισ.ιιάει·ε νοι·τι·ιιι.χε, Πειιιοιιει.ι·ιιτιοιιειι ιιιιά

Ηι·ιιιι!‹ειιι·οι·ειε!!ιιιη;ετι 1ιειι·ειειι νιειε ιιειιει·ε Ρ”ι·ιιε·ειι :ιεε άειιι

11ε!ιιει·.ε άει· Οι:ο!ο,ςιε ιιιιά ιιιιιι '!'!ιει! ε.ιιε!ι άει· Β!ιιιιο-Ρ!ιει·γιι·

ἔο!οἔιε. να» !ιεΙιειι άιε νει!ιειιάΙιιιι,<.;ειι ιιιιι !ιο!ιειιι Ιιιιει·εεεε

ι;ε!εεειι ιιιιά !ιϋιιιιειι άιεεε!!ιειι ε!!ειι $ρεειιι!-θο!!εε·,ειι ιπιι· εε

ειιειιε ειιιρΙ'ε!ι!ειι.

Α. Β ει ε !ι ε τ.

Ι)ι·. Οιτο Ηειιεει·: θι·ιιιιι1ι·ιεε άει· Κιιιάει·ιιει!ιιιιιιάε ιιιιτ

Ιιεεοιιάει·ει· Βετιιε!:ειο!ιτιειιιιε άει· ιιιιιιειιι‹. Ζιι·ειτε,

ειιιιε!ιο!ι ιιιιιεεειι·ιιειιει:ε Αιιι!ε.8ε. (νει·|88· ω" _ι_ μ

Βει·ειιιιιιιιιι. 1901).

Με Ραεάιετι·ιε !ιεειτ.ετ ειιιε μπε Β.ει!ιε ινει·ι!ινο!!ει· με»

ιιιιε!ιει· ιιιιά _ιεάει·. άει·· ειε!ι ιιιιει· ιι·ε·ειιά ειιιε ι!ιιι ιιιτει·εεειι·ειιάε

Βι·1ιι·ειι!ιιιιιεεΐοι·πι άεε Κιιιάεεε!ιει·ε ινιι·ά ε·ειιιιιιει· ιιιι'οι·ιιιιι·ειι

ιινο!!ειι, ννιι·ά ειι ειιιειιι εοιοιιειι “Με” ιιιιιεεειι. Πει· ι·οι·!ιεεειιι!ε

θι·ιιιιάι·ιεε, κ·ε!ε!ιει· ιιι ι·εε!ιτ !ιιιο.ιιρει· !ιοι·ιιι ειπε Βεερι·ει·!ιιιιιΒ·

άει· ιινιε!ιιι€ει·ειι Κι·ιιιι!ι!ιειτειι άεε !ιιιιά!ιε!ιειι Αιιει·ε ιιι·ιιιιμ.

1ιιιιιιι εειιιειι Ζννεε!ι Βι;ιιάιι·ειιάειι ιιιιά άειι ιιι άιε Ρι·ιιιιιε !3ιιι

ιι·ετειιάειι Με Οοιιιρειιάιιιιιι :ιιι άιειιειι, ςιιιιε απ! οι·Γιι!!ειι. Με

εε!ι.ειιει·ειι !ζι·ειιιιιιιειιειι ειιιά νιε!!ειο!ιτ :ιι !ιιιι·ε Ώεερι00!ιε11

ι·ι·οι·άειι; άεεεεειι !ιιιι. να!. ι·οο!ιτ ι;ι·οεεε Βοι·ι;Γει!ι απ! άιε Ζά

εειιιιιιειιετε!!ιιιιε; άεε θεριπε!ε ιι!ιει· άιε Πιιιιειιι‹ άεε !ίιιιάεε

ιι!τει·ε γει·ννειιάι, ιιι ννε!ε!ιειιι άιε Ρι!εριε άεε Κιιιάεε ιιιι ει·ειειι

Ιιεεειιε_μι!ιι, ει·ιιιε ιιειιιι·!ι‹·!ιε Βι·ιιιιιιι·ιιιη; ιιιιά άιειειιιριε "ιιι

!ιιιιιει!ιε!ιειι Ρι·ιιρειιιι.ειι ειιιε ι·εε!ιε !ιι·ειιε Βεερτεοιιιιιι,ε; ει·!ιε!

τω. Ηιει· ιιι άιεεειιι Περιιε! Μιά ιιιε!ιτ ιιιιι· άει· Αιιι!!ιι8·ει·,

εοιιάει·ιι ει.ιιο!ι άει· ιιι εειιιει· Ρι·ιιιιιε ετε!ιειιι!ε Απε 1Πε1.110!!θ11

.ι.ιιιιειι, !ιε!ιει·ει€ειιεινει·τιιειι Βιιι!ι εε!ιιιιιιειι !εϋιιιιειι.

Νιιι· άειιιιιτ _!‹ιιιιιι ειε!ι Βοξ. ιιιο!ιτ ειιινειειιιιι‹!ειι ει·!ι!:ιι·ειι,

ινειιιι εε νειι'. Μι 8ειι;ε 30 ιιτιτει· ειιάει·ειιι ει·ννει!ιιιι, άεεε

11οι!!ωι!ι, Βι·οιιιιιιιιι εεε. ιιιε!ιτ. ιιι άιε Πι!ε!ι άει· Πετάει· ιι!ιει·

,ετε!ιειι. Ε'ιιι· .!οά!ιε.!ι ιεε άιε Αιιεεε!ιειάιιιιιι,· άιιι·ε!ι άιε Μιιιιει·

ιιιι!ε!ι εε!ιοιι νει· ?ό .!ει.!ιι·ειι άυι·ο!ι Ψε!ιιιιι!ει· !ιεινιεεειι

ινοι·άειι ινε!. Βε!ιιιιιάτε .Τει!ιι·!ι. Βά. 167. 18751 ιιιιά !!ϋιιιιιε

εε ειιιε!ι ιιι Βειι·ειΤ άεε Βιοιιι!ιε!ι ειιιιιιιιειι. Πεε!ιιι!!ι ιιιιιεειε 1ιιι·

άιε ιι!!ε!ιετε Αιιι!ε8·ε άεε θι·ιιιιάι·ιεεεε ειιιε άιεε!ιειιι€!ιε!ιε Πω·

ι·εετιιι· νοιιι νει·ι'. ιιιε ΑιιΒε ε·ει“ιι.εει. υνει·άειι. “

Βει άει Βεερι·εειιιιιι€ άεε Βρειειιιιιε ιιιιτειιε ιεε νοιιι νει·ι'.

ιιιιι; Βεε!ιτ. Με ε.ιιο!οε·ιεε!ιεε Μοιιιειιι επ ει·ετει· 8ιε!!ε άει·

11ιιι·ε!ι!ιι·ιιε!ι άει· Ζϋ.!ιιιε Εεετε!!ι ννοι·άειι. θει:ιάε άιεεει· ι·ιιιι

Λεω; τε!!εειοι·ιεε!ι ειπε Κειιιιιιε· άεε Ν ειεεεεεοι·ιιιε ι·νιιιιειι

ιιιιά άιε άιιιο!ι άιεεε!!ιε Ιιεινιι·!‹τειι ο!οιιιεο!ιειι !ζι·ε;ιιιριε ιιι άειι

' νειι ι!ιιιι !ιε!ιει·ι·εο!ιτειι !!ιιε!ιε!εε!ιιει.ειι !ιει·νοι·, οιιιιε ιι·ρ·ειιιι

ινε!ε!ιε νοι·ιιιιιιάειιε Βγιιιριοιιιε νειι Β.ιι.ε!ιιτιε !ιει άειιι !ιετι·ειΥειιάειι

Κιιιάε, ο!ι;;!ειο!ι ιιιιιιιο!ιε Αιιι.οι·ειι ιιι _ιεάειιι Ε'ε!!ε ειιιε Βιι.ε!ιιιιε ιιιι

Ειιι.ει.ε!ιειι άεε Βριιειιιιιε ιιιιιιιιιε !ιεεε!ιιι!άιι;ειι ιιιϋειἔειι.
ι ε ο ιι ε ι·.

Ι.. 8ο!ιο!ε: Ιι·ι·ειιιιιτεοι·Βε ιιιιά Ιτι·ειι!ιι!Γει·ει·ειιιε. Πιτ

Αει·ειε ιιιιά Ιιειειι. (Ηιι!!ε, Υει·1:ιε; νειι Ο. !ι!ει·1ιο!ά. 1ει02.

78 Βειτειι).

!)ιε ροριιιιιι·ε Βε!ιιιιι; κι!! Με Ζιε!ε άει· !ι·ι·ειι!ιι!ιενει·ειιιε,

άει· <‹Ρεγειιιειι·ιε ειιεεει·1ιε!!ι άει· Αιιετε!ι» άει·1εε·ειι. !:°ιι!ι!ιειιιιι

ιιιιά Βειι6ι·άειι εο!!ειι ιιιι ;ι·ϋεεει·ειιι !ιικει·εεεε τ'ιιι· άιεεεε (ιιε!ιιει

άει· !ι'ιιι·εοι·Βε ειιιι;ει·εει ινει·άειι.

Ειπε ςειιιιιιε Ζει!ι!ειιιιιιι;ε!ιε άει· ειιεεει·!ιε.!!ι άει· Ιι·ι·ειιυ.ιιει.ε!

του !ε!ιειιάειι Κι·ιιιι!ιειι εειιειιει·ι. Μι άετιι Μειιε·ε! ειιιει· ΐεετειι

Βεἔτιάειιεειιιιιιιιιιιιἔ άει· θειειεε!ιι·ειι!ι!ιειε .1ιιε άιεεειιι θι·ιιιιάε

ιετ άιε Με! άει· επι άειιι θι·ειι2<_ςε!ιιειε ιιι·ιεε!ιειι Κι·ιιιι!!!ιειι

ιιιιά θεειιιιά!ιειι. ει:ε!ιεπάειι Ηε!!ιιιεττιιε!ειειι, άει· νει·εειιι·ο1ιειιειι

ιιιιά εκ‹·ειιιι·ιεε!ιειι Κϋριε, άει· ρι·οϋ!ειιιιιτιεε!ιειι Νειιιι·ειι, άει·

'Γι·ιιι!‹ει·, άει· εεε!ιεο!ι άείεειειι Βρι!εριιεε!ιειι ιιιιι1 Ηγετει·ι

εε!ιειι, »νειι ,ε·ι·ϋεεει·, Με ε·ειιιειιιια!ιο!ι ειι€ειιοιιιιιιειι ννιι·ά, ιιιιά

ιι!ιειινιεςι ιιει ινειιειιι άιε Με άει· «ιιοιοι·ιεειιειι» ιιιε!ιι ιιιι.ει·

ιιιι·τειι £ιειειεε!ιι·ιιιι!‹ειι. Νιιι· ινειιιε_ε άιεεει· ιιιε!ιι. ιιοτοι·ιεε!ιειι

Κτειι!ιειι 1ιόιιιιειι ιιιι·ειι Ιιε!ιειιειιιιτει·ιιιι!ι εε!!ιειειιι.ιιάιι.2 ει·ινει!σειι

ιιιιά ιιι!ε !ιεάιιι·ϊειι ειε άει· Αιιϊειο!ιτ ιιιιά άεε Βειιιιιιεε. !!ιτε

Βε!ιο.ιιά!ιιιι8 ιιι άειι Αιιεαι!τειι, ννε!ο!ιε ιιιειιιιι!ε άειιιι ειιει·ειο!ιειι

!ιδιιιιειι, ιει. 1ιιι· ειε ιιιε!ιι ιιιιτ!ιι8· ιιιιά ιιι νιε!ειι Ε·ιιιιωι άιι·εοε

εε!ιιιάειι!ιι·ιιιε·ειιά. !!ιε Διιι'αε.!σειι άει· !ι·ι·ειιιιιι·εοι·8·ε ι!ιει!ι νειι”.

ιιι επεφτε ιιιιά ννειιει·ε. !)ιε εκεεετειι 1ιε:ιε!ιειι ειε!ι πιο! άιε

ιιιιιιιι2ιε!!ε !!ιιι.ει·ειιιτειιιιε άει· Ηιι!ι'ε1ιεάιιι·ι“τι,ε·ειι. ειιιιάειι Βε!ιιιικ

ιιιιά άιε Πε!ιει·ννεε!ιιιιις άει· Κι·.ιιι!‹ειι. !)ιε ινειτει·ειι ΑιιιιΞε.!ιειι

εε!ι!ιεεεειι ιιι ειειι Με Βεειι·ε!ιιιιιςειι εει· Ηειιιιιιε; άεε €εειιτιιιιιτειι

1ι·ι·ειιιι·εεειιε, Βι·ννεο!ιιιιιι; Βιι·Βεεει·ειι !ιιιει·εεεεε ιιιι Ριι!ι!ιειιιιι

Πιτ άιε Θειειεπιιι·ε.ιικειι ιιιιά ιιιτε Ρ1ιε8·ε,Πε!ιει·ννιιιάιιιιε· άει·

πιι!ι!ι·ειε!ιειι νοι·ιιι·ε!ιει!ε άιιι·ε!ι Βε!ε!ιι·ιιιιι; ιιιιά Αιιι'ιι!ειι·ιιιια,

Βεεειτιςιιιι€ 1ιεειιςειιάει· ιιιιά εε!ι!4.ά!ιε!ιει· ιζεεει.ε!ιε!ιει· ιιιιά

ιιάιιιιιιιειιιιεινει· Βα!ιι·ιιιι!ιειι, ειι·!!ιε!ι άιε Βοι·ις·ε σε· νει·ιιιιιιιιιε

άεε !!·ι·ενι°ει°τ!ειι8. Βει άει· !.6ειιιι;;ιι!!ει· άιεεει· Αιιι'ε·,ε!ιειι !ιιι!ιειι

διΤειιι!ιε!ιε ιιιιά ρι·ινο.ιε !!ιιι·εοι·Β·ε ι·1ιιιιά ιιι Ηειιά πι ,εε!ιειι. ιιι

νπε!ε!ιει· 1νειεε διεπει θειιιειιιάε ιιιιά ρι·ινετε Ειε!σεει.!ι!ι.ιιςΚειτ.

ιιι ι·ιε!ιιιι:ει· θι·,ειιιιιεε.ιιοιι, άει·ειι ο!ιει·ειε !.ειιιιιιι; ιιειιιι·πειιι!ι.εε

άειιι Ρεχε!ιιιιιει· ιι!ιειιτει€ειι Μιά, !ιει·ιιιιιιι2ιε!ιειι ειιιά, !εει

νειι. ιιιιει`ιιιιι·!ιε!ι άει·. Αιι!ιιιιιπειι·ειεε κι Με Ρι·ο!ιε Γιιι· άιε

Οι·ἔιιιιιειιτιοιι ειιιεε !ι·ι·ειιιιι!Γενει·ειιιε Με Βιιι.ιιιτ. «Με Ηι!Γεχει·

ειπε 1ιιι· Θειεεεε!ιι·ιιιι!ιε ιιι άει· Βιιειιιρι·ονιιιε !;ιει;;ειιιμ.

Πειιι ιιιιι;ειιιειιι ειιιι·εαειιι! ε·εεειιι·ιε!ιειιειι Βιιε!ιιειιι κι άιε

ιι·ειτεειε νει·ιιι·ειτιιιις !ιεεοιιάει·ε ιιιι Ιιειειιριι!ι!ιειιι·ιι ευ ννιιιι

εο!ιειι.

Μιε!ιε!εοιι.

 

Ρι·οι:ο1εο!!ε άεενει·ειιιε 8τ. Ρετει·ειιιιι·Βει· Δει·ετε.

696.Βιι:ειιιι8· άειι 16. Οετο!ιει· 190!.

Χ'οι·ειι2ειιάει·: 1·ιι ι ιι ει. Βεει·ετιι.ι·: Α. Π: ιι ιι ιι ε.

1. Ρετε ι·εειι άειιιοιιει:ι·ιι·ι: 1) ειπε 50ιιι!ιι·ι,ε·ε ΠΓει!1. άιε πω'

άειιι θιεειε!ιι πι!!! απ! άειι Α1°ιιιειι ειιικειιιε αι·6εεει·ε ι·οιιιε

Ρ!υει‹ειι ειιΓειιινειεειι ω. ΑΜ' άειιι !ιιιι‹ειι Βειιι ιιιιάει. ειε!ι

ε!ιειιι'ιι!!ε ειιι ε·τοεεει· Ρ!εε!‹ειι. Πιεεε!!ιειι ειιιά ιιιι.ε!ι ειιιειιι

εε!ιννει·ειι θε!ειι!ιι·!ιειιιιιε.ιιειιιιιε ιιιι Αρι·ι! ά. 3. ειιι'ε;ειι·ετειι, ιιιιά

εε !ιε.ιιάε!τ ειειι ιιιι νοι!ιε,ε,·ειιάειι Γε!! ιιιιι !!ιιριιε ει·γι;!ιειιι:ιιο

Με. !)ιε Ρ!εο!ιειι Με νειι ειιιει· ετ1·ορ!ιιεε!ιε,ιι $εϋι·ιιιι,ς άει·

Ηιιιιτ !ιε;!ειιει; άιε 8ειιει!ιι!ιι.ει: άει· Ηιι.ιιι ιεε :ιιι άειι εΠιειι·ιειι

θι.ε!!ειι !ιει·ιι!ιεεεετετ, Με εε άει· Αι:ι·ορ!ιιε ειιι.εριιε!ιτ. !Βιιιε

εο άειιι!ιε!ιε Αιιεει!ιεειε Με !›ει Ι.ιερι·ε ιιιε.ειι!οεε ιεε ιιιο!ιτ. νει·

!ιε.ιιάειι. ΟΒ,=;!ειε!ι άιε ι;εννϋ!ιιι!ιε!ιε Ε'οι·ιιι άει· Αιιε!ιι·ειτιιιις

άεε !ιιιριιε ει·γι!ιειιιετοάεε άιε Βε!ιιιιειιετ!ιιικειοι·πι ει, εο ιει

εειιι νοι·!ιοιιιιιιειι πιά' άειι Βιιιι·ειιιιιιι.ιειι ιιιε!ι!; εο εε!τειι, πιο

ιι1$.ιιιιΒ· ειι€ειιοιιιιιιειι ινιι·ά. Ηιει· ειιιά Με θεειο!ιτ, άιε Βε

!ιιιιιιι·τε Κορίι!ιειιι. ιιιιά άιε Βιιιι·ειιιιιιιι.ειι ει·ε·ι·ιι!'ειι. Πιο Ρειιειι

τιιι ιετ ιιιιι· νοιιι !ιε.ιιάε ε.!ε !ερι·ενει·άειο!ιτιε; ειιι· !)ιεε;ιιοεε ιιι

ε·εεο!ιιο!ιτ ινοι·άειι ιιιιά ι·ειετ ιιι άιεεειι 'Γιιεειι ννιεάει· ειιι·ιιε!ι.

11ει· Γε!! ιετ ρι·ειει;ιεε!ι ΜΜΜ, άε νειι άει· !)ιει,ειιοεε άε.ε Γει

ιιει·ε Βε!ιιε!ιειι! άει· Ρειιειιτιιι ΜΜΜ.

2) Βιιιειι Γε!! νοιι Ρεοι·ιε.ειε, ινο ειιε!ι απ? άειιι θεειε!ιτ ειιι

2ε!ιιε Γ!εε!ιειι :ιι εε!ιειι ειιιά. Πιι!ει·ειιιικ!άιεειιοει.ιεο!ι ιιει εεε

εειιιιιιει· άει· εγρ1ιι!ιιιεε!ιειι Ρειρε! !ιει·»·οιιιι!ιε!ιειι, άειεε !επτει·ε

ιιιιιιιει· Με ειιιει· Βοεεο!ε !ιει·ειιινιι.ε!ιεε. ειιι.ερι·εε!ιειιά άειιι ιιι:

ρει·ιιιιιιεε!ιειι Ρ1εο!ι. Πιε Ρεοι·ιεειε ιιιιι.ε!ιεε Με ειιιειιι !ι!ειιιειι

ριιιιοι:Γϋι·ιιιιεειι .επι-πεε !ιει·ιιι1ε; εο!ε!ιει· Ριιιιοτε ειιιά ιιιε!ιι·ει·ε

ω! άει· Βι·ιιει. άει· Ρε.τιειιιιιι :ιι εε!ιειι.



εε

Η ε!!ε.ι ποειιιιιο·ι, πιι.εε ιιιι οι·ει.οπ επι πιο!ι ε περνει ιιει·

!ιοει:. Βοι πει· Εερι·ει ιει πει· θεειοπιεεπεπιπε!ι πει· Κι·ιιπ!ιεπ

ειπ ιιππει·ει· ειε ιπ πιοεοπι πω. Βιο Πιιε!ιιι!ιιιιιι· πεε ιιεειο!ιιε

ιει πει ποπ Ιιορι·ϋεεπ εο!ι!ειι'.

2.Ύπεειρ!ιε!ειι: «Ειιιιεεε πω” πιο !!πι:οι·

επο!ιππο πει· !:'ιιεεεε επ πιιι.ι;ποετιεο!ιεπ

Ζννοο!ιοιι».

Κ!ειπο, !ιε.ι·ιε, !ιιιΒε!ιο·ε Γεεεοε

πιο εἱε!ι ε.πε εο!ο!ιοπ επεεωωοπεοι.εοπ Με ιιιειει. ιιιιι οιπειιι

εο!ι!ειει·ε.ι·ι.ιο·επ δο!ι!οιπιππει·ειιιςε νει·εο!ιοπ ειππ. !ιοιιιωειι πει

πει· ειοιιιεε!ιεπ Οπετιρει.ιοιι ιιει·. Ηιιιιπο!ι. εε ιιιε!·ι πω Ρεοοιι

ποπ νοπ ποι·ωε!ει· επει· ιι.πιιιι!!οππ ειι.!ιει· Οοπειει.οπε, πιο!ε!ιε

!ε.πις!ιοπ πππ εο!ιι· εο!ιιιιε!. Με πε.ππιπι·ωιε ιιππ εππορ!ει.ιει;

ε.πεεο!ιοιι πππ ειινι·ει!επ ειπε Βιιιπε ειε Απεπιπε!ι πει· ιιπ

ρι·εεειοιι π» Τεεπιε πεε θο!οπε πιο”, εε ιει επι” πεε Βε

ετειιεπ ειπει· ερειειιεε!ιοπ Οπειιρειιιοιι επ εο!ι!ιοεεεπ. θεινιεεε

ιι·οιε!ιε, ιπειει πι·ειιι;ε ιΣκει·επιεπι.ε, σε νοπ θεεπ!εεεπ ππι·οπ

εειει: ειιιπ πππ πιιπιιι·ε!ι ροι·ϋε ειπεεεπειι, 2ειαοπ ωειει. ειιπι·ε

Βεπειιοπ πππ !ιεππεειο!ιποπ ειειι ππι·ειι οιιιοιι ειι;ειιιιιιιω!ιο!ιοπ

επιιι·επ θει·ιιοπ. ειε ιιπποπ ειοπ πει πει· νοπ Βε!ι ιπιπι. πε

εοιιι·ιοπειιοιι ιπι.οειιπε!επ Πγερερειε ωιι Ιπειιιποιεπε πει·

8ιε.ι·πονει·πεπππε ιω !)ει·ωο. Βει'. !ιε.ππ εε πεειιιιιοειι. πεεε

εο!ε!ιο Ζπειιιιιπε ειποιιι!ιιιω!ιο!ιοιινειεο !ιιιπιιε »οι Νεπι·πειιιο

πι!ιοι·π νοι!ιοωιποπ - ιιιεεινεροπ, πιιι·ι'ιο επι· Ζειι. ιιοο!ι πιο!ιι

επ οπιιιεπειπεπ εειπ. Ποιοι· ποπ ι·ειπ πιοι·ι·ιιοιεο!ιοπ Γεεεοε

ωιιεε ποεοππει·ε επι' ειπε Αι·ι $ιπ!ι!επτ!οει·ιιπε_·οπ !ιιπιςοινιεεεπ

ινει·ποπ. Πιεεε Με” εο!ιι· πππ!ιο! επτ!εειι πππ 2ειοπποπ

ειο!ι ππι·ε!ι οιπεπ ε!ιο.ι·ιι!ιιοι·ιετιεε!ιεπ ε.ιιε!ιειι.επ νει·ινοειιιιο·επο

ι·ιιε!ι Με. Ιω Ηει·πε πει· νοιι πιοεει· Α” εειιιοι Ιππτει·ιιιε

ποίιι!!επειι Ρει.ιειιιοπ ιιπποι: επι ετει.ε Α!πιιιιιιπ ιιππ ειε οιιοι·πι

εειειειοι·ιει· Ιιιπιοε.ιιο;επιι!ι, ειειε επειι Βοεεπππε!ι'εο!ιο

πππ ετπεεει·ε Βιιιο!ιε.

επειιοιι. Αιιιζεπεεπειπ!ιο!ι !ιιιππο!ι εε ειο!ι !ιιοι·πει ποο!ι πιιι

ειπε ννεπι πε!ιιιππιο ποιοι οιποι· εεπιεπ Βιιι.οι·ιι:ιε ιιιιι !ιοο!ι

φαω» ιιινειεεπι.π!πιεε ιω Πει·ιιι. Πιο Κι·ε.π!ι!ιοιτ. νοι·!ιιπι'ι

ππιοι· πειιι Βι!πε ειπει· εεπιι·ει·επ !πιοιιιοιι.ιιοπ. νοπ ποπ 4 πει!

Ιεπ πεε Βει'ει·επιειι πι ποο!ι !ιοιποι· ιζεπεεεπ; ποινιιππ!ιο!ι οι·

ι'οιοι πει· Βιιιιπε πιιιοι· εε!ιπ·οι·επ εει·επιπ!οιι Βγιιιριοωειι νει·

Απ!επΓ οιιιει· ιποο!ιε. Ππι.οι· ποπ πιιιπο!οειεοπεπ Βειωεπε·ππ

€οπ επ ποπ Ριι.εεε ιει επ πε!ι·ιειι: επι !Βιιοι· -- πει ιι!εει·ε

ι.ινοπ νοι·πιιιιεεπ ιπι Πει·πι; Με Β! π ι - ειπε πιο!ε!ιοω Απ·

εοπιιιιιο πεε Πιι;οειιοπειι·ιιοιπε πιιεεε!πε ετειιιιιιι.; επι

Βο!ι!οιω: πιο ει·πεεει·οιι !!ιοιιοοιι !ιοιιιιιιι πιεεει· νοι· πιο Νεπ

ι·οεοπ, πει πει· εοΒ·. ΟοΙιοε. πιιιοοειι πππ πει· Επι:ει·ιιιε ωειιιπιει

πειεεε.. !!)ιιι ρι·ιποιπιο!!ει· Ππτει·εοιιιεπ πιινιεε!ιεπ πειπεπ ποει:ε!ι!:

πιο!ιι. ιιι π!!επ εο!ε!ιοπ Ρε!!οπ !ιεππε!ι: εε ειι·ιι πω ειπε θε

οι·ειιοπεποπιοεε. Βεειο!ιι πιεεε πιι· ειο!ι ει!!ειπ. εε ιιπποπ ποπ

ιπ ποπ Βιιι!ι!οπ ει·οεεε Μοπεοπ εωοι·ρ!ιοιι θεπ!ειωεε; !ιεππο!ι:

εε ειεπ ι;!οιο!ιεειι!ε: πιπ ειπε !!!Ιοιι!ιιιι.ιεει.πι·πιις πεε

!)ε.ι·ωεε, πω ειπε ερειειιεε!ιε Οπειιρειιιοπ, εε πιιπωι: πει· Βο!ι!οιω

πιο Ηειιιε!ι νοπ Μοπιπι·επεπ πιιπ Βιι·ιιπιζοιι επ. Γιπποι πιο

Βπι!εοι·ιιπε πει· Μεεεοπ ππι.οι· !ιοιτιο·επ Βο!ιωει·πεπ ποιο, εε

ιει επ πεε Ηιππιιι.ιειοπ ειπει· Βεπειπι!ιι!ιιεπεπι·οεε επ πειι!ιοπ.

Ψειτοι· Μ: πε.ι·ε.πι' επ ρι·πιεπ, επ πει· Βε!ι!ειιιι ιιιιεεει·Ιιο!ι ποπ

Ε'ιι.εεε ειι!ιειιι, οιιει· ιιιιιει·!ιιι!π πειεο!ποπ επτειιιιιπειι ιει. ινιιε

πω ποειοπ πιιι·επ Ζει·πι·ιιο!ιοπ πει· Ε'ιιοοε εινιεε!ιεπ 2 θι!περ!ει

τοπ επ ει·ιιεππεπ ιετ. Βε!ι1ειιιι ιιι ποπ Ε'πεεε ειιι·ιε!ιι επ πιο

Ρι·ονεπιειιε ειπε πϋ!ιει·επ Απεο!ιιιιιιοιι πεε Πιιι·ιιιεε, ωειει. επε

πεω Οο!οπ εεεεππεπε, ιιεπιειιι!ιεπ νιιοππ πει·εο!πο “Με εε

ι'ειι·πτ ιει; ιω π!ειο!ιειι Βιιιιιο πει. ε.ιιο!ι πιο Απννοεοπ!ιειι νοπ

ιιιεπι ωο!ιι· επ Πιοπι!ιιι ι·εππειι·ιει· θιιι!!ο ιθππ!ιιιιε.τρι·οπο) ιιιι

Βειωιππιι!ι Επι· ειπε νοι·ιπε!ιι·ι:ο Ρει·ιειιι!ιιιι πϋποι·ει· Πει·ιιιιι!ι

εε!ιπιιιο επ νει·ννοι·ι!ιεπ. Βοπεπεπιιιο !ιγε!ιπε ε·ο!πε Κπι·ιιει·

εο!!επ πεοπ Νοι!ιπεο·ε! ειπε $ε!ι!ειω πεει.ε!ιεπ πππ ι!ιι·

Νεοπινειε ιπ πεπ Ειιεεε επι' ειπε Απεοιιοπ ο" Πιιπππιι.ι·ωε

πιπινοιεοιι. .Τεποε!ι πει; Βο!ιιιιιπι ιιιιο!ιε·εννιεεειι, πειεε πιε

εο!ποπ ειπε ειπε: ε!ιειιιιεε!ιοπ Υει·πιιιπιιπε πεε Βο!ι!οιιιιεε πιιι

ποπ πεετε!ιοπ. Βοποπειιπτει· Γιοεο!ι!ιιιο!ι, !ιο!Ιο ἔ!εειἔε

Κιι.ιπιρο!ιεπ ειππ 8εππο!!οπο Αιιιγ!πω!επι·ποι· Με !ιειπεπ πιο!ιι.ε,

Με ωεπ πι·εριἱιπι;!ιε!ι ι;!ε.ππιο. ιπιι ειιιοω ΐο!!ι!ιιι!ιιιοπ Οιιι.ε.ι·ι!ι

πεε Πει·ιιιοε επ ι!ιππ. Μιι!ιιοε!ιοριεε!ι ει·!ιεπππει·ε ?!ειεε!ιι!ιει!ε

(πιι!ιι·οε!ιοριεοπ ιιππεπ ειεπ Μιιε!ιε!ιεεει·π ειοιε ιιι ποπ π'ε.οοε)

ννοιεεπ ιιεο!ι 8 ε!ιπιιπ ι πε.ιιιιιιι' πω. πεεε πεε Ε'ιειεο!ι ιιιι Με.

ε·οπ ππι.ι·οπιι€εππ ι·οι·ιιι·πειτετ ιετ. Με !ε.εεεπ ιιιι ειπε Πιο,·οε

ιιοπεειϋι·ππἔ ιω Μιιοειι πειι!ιειι. Βοιε!ι!ιο!ιοι·ε Γοιιιιιειιπεπ

ιπ ποπ Γιιοοε !ιοιιιπιειι πειιιοιιι.!ιε!ι νει· πει Απινεεεππειι. νοπ

Θε.!!ε ιπι Πει·ω, πεεοππει·ε εποε ποιω Απεοιι!ιιεεε ποι·Ρειιοιεεε

εεει·ειιοπ. Ιπ Ιοτειει·εω Γιι!!ε ποιοι: ιι!›ι·ιι:ειιε ιιιιε!ι πιο ιιιιεπ·

ιιιιιιινε Βεειιιι:ιιιιππε πεε π`ειιεε ιπ ποιι ιι”ποεε ειπ Πεπει·ινιο

,ιςειι πεε Νεπιι·ε!Γειιοε ιιι πεπεε!πειιε·εποπιιπει· ποπ εεερει!ιοιιοπ

Γοιιοιι. ποπ Γοι.ιεππι·επ πππ 8οι€ειι. ιιι ποπ !ετετεπ .Τε!ιι·επ

πι πιο!ιι·ιπο!ι επι πεε νοι·ποιιιωεπ νοιι Πιιι·ωο·ιιοε ιπ ποπ Επι·

εεε !ιιιι.ε·εννιεεειι ινοι·ποπ. Ι)ιοεεπ 1)ειιπειιιιπ πι!πειι ,ει·ππειε

Κιιι·ιιει, πιο ι·οοο!ιππεειε :Με μποερ!ιοι·εε.ιιι·εω πππ !‹ο!ι!οπ

εειιι·ειπ Κιι!!ι πππ Αωωοπιιι!ι-Μπεπεειε πεειο!ιοιι. Βοι`οι·ειιι:

πο!. πιε!ιοι· πεε νοι·ιιοωωοπ νοπ !)πι·ωε:ι·ιεε ππι· ιπ οιιιιι;οπ

ινεπιι;οιι Ε”ιι!!επ πεοπεοπτει, ννε!ε!ιε πει·νϋεε Ιππινιππειι πεπιε

ι'ειι. ποπ ι'ι·επεπειεεπει· θειιο ινιιπ Με πιο Βεπιε!ιππεοιι πει·

ιιιι!ιιπειε ιπιοετιπε!ιε επι· (Μπιτ !ιιπεεννιοεειι.

(Απιοι·είοι·πι).

 

 

Βιεειιεειοπ.

Β. Με ι·ι τ:: Πεεινιεοπεπ ιιπποιι ειε!ι ειιειι Ρπειιεεπίπεοι·ιι

ιπ εο!επει Μεπε·ε. πιιιιε Πεπιεπ. πιε Με Ηοοπο επεεοποπ. ειοιι

πι!ποπ Βε ειιι.ει.ο!ιεπ Κ!ιιωροιι νοπ Ηιι!ιπει·ειει·ϋεεε, πιο ειιι

Ηιπποι·πιεε πει πει· ΙιεΕποειιοιι επεεπεπ.

Ποπ ε: !π ειπειιι Ε”ιι!!ε. νεο ιε!ι Βιιππ ιιι ποπ Πιεεε πω.

ποειε.ππ πει·εο!πο ειπε ρ!ιοερ!ιοι·εε.πι·ει Αωωοιιιιι!ι-Μπε·πεειει.

θε!ι!ειιπ ειε!ιτ ωιιπ ιπ πει· 'Γ!ιει. επι πεειεπ ιιινιιιοποιι 2 πεπει

ι.ι·ιι.πει·ιι “ποπ ειπε πιιπ!ι!ε Πειτε; ποε!ι ιει ωειιοπιιιε! πεε.

ειπε Με Βε!ι!ειιιι ιιπροπιι·ι, Πεπει·πιειπεεΙ νοιι Κει·ιοιι“ε!ιι πππ

ποι·ι;!. Αππ.

ι Ηοιι!ιιιιις: Βιππ ιπ ποπ ρει·ιιιοιπεειι Ροι·ωεπ νοπ Πειι·ιιι

εειιιι·ι·!ι ιπι!ιι·οο!-ιο.ιιιεε!ιο οποι· πεει.ει·ιο!οαιεοπο Ππτει·επε!ιππο·οιι

εεωε.ε!ιτ ινοι·ποπ. Ιπ πει· Κιππει·ρι·ιιιιιε Με ειπε εο!ιινοτο

Γοι·ιιι πει· Επιει·ιιιε ιι!ε Βιι·εριοεοεοεπεπιει·ιιιε επιποιε.εει. πποιι

Βεε!ιει·ιε!ι.

ινεειρπε!επ: Βιπιεε!ιοππο Ππιοι·επε!ιππεεπ ειππ πιοιιτ

ειοωεο!ιι νι·οι·πεπ, πιο Κι·ιιπ!ιπειι. ιει ποε!ι πιειιι€ πο!ιιιιιιιι πππ

ιεπεπιπ!!ε εε!ιι· εο!ιειι. - Ρπε.πεεπιπεει·ιι ιιπποπ ειοπ ιιιι δι.πιι!

ιπ ει·ύεεει·οι· Ε!επ;ε πεεοπποι·ε πεο!ι (ιεπποε νοιι Βριιι·πε!π.
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νοι·ειι2οπποι·: 'Γ ι ! ι π ε: Βοοι·ειιιι·: Α ! π ε. ιι π ε .

1. ιν ε π ο ι·: Πεπει· εεπιε Οειεοωγε!ιιιε πει· ινιι·πε!εππ!ο.

!)ιεειιεειοπ:

Πει· !ιιπ ει: νει· οιιιιο;επ .!π!ιι·ειι !ιε.ιιε ιο!ι θε!οεεπ!ιεἰπ ει

ποπ επι επ εο!ιειι, πει· ιι!ε εοπιε Οειοοωγε!ιιιε πεε Κι·οιι2

πειπε ε·εποπιοι ενει·ποπ ωπεε. Επι !ιιιππε!ιε ειεπ πει ειποιι Η

πω. Κπιι.πεπ. πει· πιιο!ι ειπειιι διπι·ι ειιιι·ιιιο πο!ιιιιοιεεπ ιπ πει·

Κιεπεεοι;εππ πε!ιεπι. Νεειι 4 οπο: 6Τιιο;οπ νιιιιιπειι πιο Βοπιιιοι·

ποπ εο!ιι· !ιοιιιε;. εε ειο!!ιε ειο!ι !ιο!ιεε ιῦ`ιεπει· οιπ. Πει· Ριι.ι.

νι ει· 2ιιει·ει Με Τγρ!ιπε πεπειιπο!ι. ινοι·ποπ, πιιππ ινπι·πε ιο!ι εοπειι!

επι. Ιε!ι ι'εππ οιποπ εοριιεειι ιιιιεεο!ιοπποπ Κι·ιιπ!ιοιι, ιιιιτ

!ιο!ιεω πιο. Βιππ!ι·οι·ιιε!ιιιπε;. Πι·ιπνει·πε!ιπποη 'Γεπεειιιοιι.

Βτει·πε Βο!ιωοι·ε!ιε.ιιιε,·!ιειι πει Βει·ιι!ιι·ππι; ππι.ειι επι Βιιοποπ.

Ρετ ι·εει.ιιιπ ιιιπ!ι:ο ιε!ι ειπε θεεε!ιιιιπ!ει επί ποιπ Κι·επεπειιι.

ετιινιιε ιιιιο!ι ι·οο!ιι.ε νοπ πει· Μιτιο!!ιπιο. Πιο θεεο!ιινπ!ετ "Με

:ιιι ειποπ Απεεεεε εο!ιειΙιεπ. Ρετ. Με Ηοεριιιι! ;επι·εε!ιι. Με

ππι·ο!ι πεε ?οι·ε.πιοπ ιεε!ιιιιπιειιω ωειιπε επί ποπ Απεεεεε επιεμ

Βε.ιιιεειι. Σε επιΙεει·ιε ειεπ ιιιιοπ ιπ πει· 'Πει νιε! Βιιει· πππ

πω Κι·επε !ιοππιο πεπι.!ιο!ι ειπε Βιι.ιι!ιι,ις!ιοιι ο·ειιι!ι!ι ινοι·πεπ.

Ρετ. ι.:επε.ε. Νε.ε!ι ππ!ε.ιιι νοιι 2 Μοιιετειι ιι·ιιιοιι !ιει`ι.ιἔο

Βειιιιιει·ιοπ ιιιι Αι·ιι·ι ωιι ιιο!ιοπι Γιοποι· ε.ιιι'. Βε !ιιιιιπο!ιο ειο!ι

ιιιπ ειπε θετοοιιιγο!ιιιε πεε Ηιιωει·πε, Ρετ. νι·πιπε ιιιιεπει· οπο·

ι·ιτι. ποια ιει πει· Κπεπε ει·πιε.οπεοπ. ιει ε:οειιιιπ. !ιε.ι. !ιειιιο

Τιιποι·οιι!οεο. Πιοεει· επι !ιπππτο ιι!εο πει· Οπεπιει.ι!ι πει· Οετοο

ιιιγεΙιιιε πει· ννιι·πε!επιι!ε ειιιιεειιιι!ι ινει·πεπ.

'Γι ι ι ιι ιιι εε!ι!ιοεει ειε!ι !ειιιοτειιι επ ιιππ ποιοιιτ πιο εεπΙοεπιε

Ρι·ο;;ποεο πει· Οειεοπιγο!ιι.ιε πεε Κι·οπεπειπε.

8επιπιτε πω. ιιποι· ειιιοιι επι νοπ ιγρ!ιπεοι· Οει.οοιιιγο!ιιιε

πει· Βοπποπινιτπο!επ.π!ε ι·ει”οι·ιιι, πει ποιπ ειο!ι πεο!ιι.ι·πε!ιεπ ειπε

Κγρ!ιοεο επιννιε!ιο!ι !ιει:.

ιν ο πει· πεειιι.ιιι;ι πιο εειι!εε!ιιο Ριοι;ιιοεο »οι Οει:εοωι·ο!ιιιε

πεε Κι·οπεπειπε. 5 ιπ πει· Ιιιι.οι·.ιτπι· πε!ιειιπτο ?Με εππετειι

ειιιιιωτ!ιειι !ειιι!.

698. Βιι:εππ8 πειι 18. Νονειπποι· 1901.

ΐοι·ειαεπποι·: Τ ι ι ιπ κ: Βοοι·ειιιι·: Α ! π ιι ιι π ε:

1. κι· ο ει ο !ι ιι ! ο π: Ποποι· Π!επε νεπιιιεπ!ι.

Πιεεπεειοιι:

πιω. Βεπιππι πεε Π!επε ειπε ει·ιιπ!ιι:ε !πειεπει·ιιειο πει·

!!ιίιιι;επεοπιειω!ιεπι. πππ πενιιι·!ιι εε επι πιεεε νι'οιεο πεε ποιιπ

Π!επε εε ι;οινπ!ιπ!ιε!ιο Ει!ιιοεπεπ οποι· !ιοιιιιπι !οιπιοιεε ιπΓοΙεε

ειπει· 8ιεεπειιοπ επ ειο.ιιπο. πιο _ιε. ιιιιε!ι ο!ιιιο Βιεποεο πεε

Ργ!οι·πε πεειο!ιεπ !ιπππ?

ινε ε ι επ πιο π: Πει: Ει·πιοε!ιοπ πειω ΠΙοπε πι. :εποπτε

ι·ιεε!ι, ιππε!ιε!ιει·ινοιεε εριο!ι. Βρε.ειιιιιε !ιιει·πει ειιιο Βο!!ε. ιιιι

Βιππο οιπει· ριιεειιι.ιει·ειιπιοιι!ιιιιιεειϋι·ιιιιἔ πεε ι!ιιι;επε. πιο ειπε

νοι·ιιπει·οο!ιεππο Βιεειιιι.ιιιοπ !ιει·ι·οι·ι·ιιιι.

Γιο!ι: ιι`εππ »οι ειπει· Ορει·ιιιιοιι ι.νεο;ειι Π!οπε ππι· πιο

Βιε ιιειιοπ πεεειιιοι ινιι·π, πεε !!!οιιε εο!πει: επει· π!οιπι, επ

νιιιι· !οιειοι·εε εγω ι:οιιι!οε. Πε ειππ ε.!εο ιιπι· πιο Οοωρ!ιεει.ιοποιι

πεε Π!επε. πιο ιζ'γιπριοιπο ωεο!ιοπ. ινοππ πεεεο!πο τιειει·ε

8οιιιο!ιιοπ οι·ε·ι·ειιι οποι· επι' ειιπει·ε θι·Β·ιιιιε ιιπει·πο!ιι.

π· επεο!ι: Μεπ !ιειππ εε πιο!ιι Με ε!!ε·εωοιποπ δει: πιπ

ειε!!οπ. πειεε πεε νει·εε!ινιιιπποπ ειποε ιιι!ι!πειι· ε·οινοεοποπ

Τπωοι·ε πο· ΡγΙοι·οερεεωπε ερι·ιοπι. ΕΞε !ιιιιιιι επι ννιι·ιι!ιο!ιοι·

Τπωοτ πει· Ρο.!ρειιοπ ππεπειι.πι.ι!ιεπ ινει·ποιι. ειπε επιππππ!ιε!ιο

Ροι·ιππειι·ιιιε !ιειιπ ειποπ 'Ι'πωοι· ε;ο!ιοπ, πει· νιιιοποι· νει·εο!ιιιιιιιι

πει, πιο Θε!!εππιεεε πππ Κοιπειιιο!ιο πει Οορι·οει:οεο !ιιιππειι

ειποπ 'Ι'ιιωοι· νοι·ι.π.ιιεεποπ.

Ζινοιτοπε νι·ο!!ι.ο πε ι'ι·ε.εειι, πιο “Με πιο Βοοι·ειιοιι πεε

!!ιοι;οιιε πει !$ι·πιιπιπιιε νοω Βοοιπω ειπε ιει.. .μπε πωπω

ινιι·π ειε ινο!ι! πιο!ιι, πε ειε Βεει·οιιοπ-_ιε. πιεπι ππι· ππι·ι·ιι

πιιοοι.οιι Βοιε νοω Μεεεπ ιιπε ιιπεςο!πει ινιι·π.



νΥεεερΙιε.1εε: 1Υεε ει·ειει·εε εεΙιειι·ιιιι. εε ΙιεΙιε ιοΙι εεε

ιιιεΙιι Με ειεεε εε εΙΙ.εειιιειιιεε Βετε Ιιιεειε1Ιεε ννοΙΙειι. 11Γιιε

εεε εννειιεε Ρεειιι. εεΙιειιιιιι, εε ειιιεεεε ινε εεεΙι Ρε.ιν1οιι'

εννιεεΙιεε ειεει· ρενεΙιιεεΙιειι εεε ειιιε: ι·ειΙεΙιτοι·ιεοΙιεε θεει·ειιοε

εεε Μει;εεε εει.ειεεΙιειιιειι. Α ρι·ιοι·ι ιει ειιειιεεΙιιιιειι. ι1εεε Ιιειιιε

Ιιει εεεεεΙιΙιεεεΙιεΙιει·ΒεειεΙειεεΙιτεεε; ννεει”ε.ΙΙεε. επει- ερι·ιεΙιτ

εεεΙι εει· Πιεειεει1εεεεΙιει ειεει· Ηνρει·οΙιΙοι·Ιινιιι·ιε ΜΙε Βνειιι

τοειε εεΙιννιειΙειι, ι'ε.ΙΙε Ιιειιιε ΝεΙιι·ιιιιε· ιε εεε Μει.8ειι εε

Ι›ιεεΙιι. νιιιι·ι1.

Η ε ιι ιι ι ε ε: Τι·ετε ιι ιιιε 8ειιιιιει·ιεε Ε-ι-5 8ιεει1εε ιιεεΙι

«ιειιι Ειῖεεεε ε ει', οι1ει· ι1εε ε ι·ιι ειε εε Ιε.ιιι;ε? ΙΙ*ιε ν·ει·ΙιεΙι εε

ειοΙι ιιιε. εεε ειιοΙιιΙιειιεε 8εΙιιιιει·ιειι?

ΨεειρΙιεΙεε: 1εειειει·ε ιιιιιΙειι ειοΙι εει Ηγρει·ειιΙοι·

Ιινιιι·ιε. θειεειετ ιετ Με Α ιι Η ι·ει.εε εει· 8ι:Ιιειει·Ζεε 1/ι-5

Βιιιεεεε εει.εΙι άειιι ΙΒεεεε Ιιειιιι ΙΙΙειιε νεεττιειιΙι.

Νιεεε ε: 7 Βιιε.<,νειι εεΙιι· Ιιειεεε Κειε.ιιΙεεειεε εει 111οιιε

"Με (ΜΜΜ ΠΜ ινεεννεε;ειι ιν·ειιιιει ειιιε Με εε, ννεεεε εει·

θειιιεει·:ειι?

ιν ε ε ι ιι Ιι ε Ι ε ε: Ινεειι ΝειΒιιειε εε ΒΙιιιιιεε· Ι›εειεΙιΙ:. εε

»νεται ειιιε Μι, 14 'Ι'ε.ε·ε ειιοΙι ει.ει·Ιιει_ Β1ιιιιιιι,ε· ε.εεεινε.ειιι.,

ΙιεΙιειι ιιιε ΚειερΙεεειεε _ιε‹ιειιίεΙΙε Με εοΙεΙιε Ιιειν·οι·.ε·ει·ιιιεε.

ΓειιεΙιιε 1Πιι·ειε εοΙΙ Με Ηιιιιι ιιιιιεΙιει·ιερ;ειι, ειιιι ιιιε ΗειΙειιε

Ιιεε·ιιεειιι.ιεε. ΤΙιεοι·ειιεεΙι Με:: ειεΙι εεε ιιιεΙιι. Ιιεινειεεε. _ιε

ιιοεΙι ινιι·Ιιεε 'Ι'Ιιει·ιεορΙιοι·ε ννειιιιι·ει· ειιιε Με Κε.ι.ερΙεειιιειι.

ΚΙειιιει·ε ΜιιιΙιειΙιιιιεεε εεε ιΙιει·ερεειιεειιε Νοτι:ειι.

ΠεΙιει· εεε ινωιιι ει.νειει· Ρνι·οε·εΙΙεΙόει·ιν·ετε, ΕεειἔΜΙοΙ εεε

ΒιιεΜΙοι, ΙιετιεΙιιει 1)ι·. Ε' ι· ε ε ε νοιι Ρ ο ο ι· -Βιιιιερεει,

νειιιιεεει· Με ιιιιι ιιει·ιεετοΙοειεοΙιειι 1εετιιιιι. εει· 1181. Πει

νει·ειιε.ι. 25 Ρ1ι.ΙΙε νοπ ΕΙΙιεειιιεε εεε 14 1ι'11Ι1ε νοιι ε.ιιιιιειεΙΙεε

Πει·ιεει.ιιιιιεε ιιιιι: Ι.εει.ι;ε.Ι1οΙ ΙιεΙιειιιιεΙι. Βει ειι.εεεειιειιι.

:ιειιτεει ΒΙιεεει ει·ι.νιεε ειι:Ιι ιιιε 5-15 ρΟι. 1.εει8ε.ΙιοΙειιιΙιρεειε

ιε.ιεΙι Κτοιιι ενει·'ε νοι·εεΙιι·ιι'ιι ιιιιοΙεε ιΙιτει· ε·ι·οεεειι ειιιε

τι·οι:Ιιεεειιεε ΡΙιΙιι€Ιιειι Με ειιι νοι·ειιαΙιεΙιεε ειιιε; Ιιει ειεειιι

εεΙιννει·εε ?ΜΙ νοιι ειιιι·Ιι _ιεεΙιειιιιειι Εεεεειει νεειοε-ρεειιιΙοι·ειιι

ινει·‹Ιε ιιιιι. ειιιει· 15 ρΟι. 1.εει8·εΙΙΙεΙειεΙιεεειε ιιι 15 Τειςειι

νοΙΙΙιοειειεε ΗειΙιιιιε; ει·ειεΙΙ.. ΝιεΙιι εςεεε εε εει ννει·ειι ιιιε

ΒεειιΙιετε εει «Βεεειιιε εε Ιεεεε.ι·ιιεε εεε ιιοεΙιεεειι, ειει·Ια

ιιεεεεειιιιι·εειιεε Βεεειιιεε; οσε ννιι·Ι-ιι ειιιοΙι Ιιιει· Με 1.εει

ι.ς·ιιΙΙο1 ιεεοϊει·ε νει·ειι.<.ι·ΙιεΙι, Με εε ιιιε Ινιι·Ιιεεε· εεε 'ΓΙιεει·ε εεε

εει· ΚεΙιΙειιι;ε εειει·ειιιιει.. (ι·νιεε Ιιει·νοι·ι·εεεειι ννει·εε ιιιε Βι

ιοΙΒε εει Βε2ειιιε Ιιει·ετοιιεε ιιιε.ειιιιιιι; εει τΙιεεει· Μιειοε Ιιοιιει:ε

νοιι Ροοι· ειιιε νοε ειιιιιει·ε ΒεεΙικειιιει·ιι ιιιεΙιι. ει·ννε.Ιιει.ε

Ιιει·ΜοΙντιεοΙιε ΒιεεεεεΙιει'τ εεε ΙεεειιςεΙΙοΙε ΓεειειεΙΙειι. Βει

Ριι.νι·ιεειε ι·εεειι (20-8Ο ρω. Ι.ειιιε·ειιοΙειιΙΙιεΙ Επι: ιε 10 'Γε

εεε ΗειΙειιι: Με. νει·ι'εεεει· ιεειιιιιιι·ι: ΒεειΖεΙΙεΙ νει·ειιιιάειτ

Ιιει εισει:ειε ΕΙιεεει ιιιε Ηνρει·ειειιιιε, Με Βιιειιιιε.ιιοιι εεε εεε

.Τιιε1ιι·ει2. Βει ειιεεεειΙειι 1ΣΙιεειιιεε ινιι·Ιιτ ιιιε Βειιιε·ε.ΙΙεΙειεΙ1

ρε.ετε ειιιιεειιτ ειιειι·οεΙιιιεειι. 1ε ειιι.ι·Ιιει· Οοεεεεει·ειιοε, 80

50 με., ιει. ΒειιιΒΜΙοΙ κατω Ιιει·ε$οΙντιεοΙι. Ι.ειιιε·εΙΙοΙ ιιι·ιι·Ιιτ

ιιιε· εει' ιιιε ει·Ιιι· εε Ιι.ι:ειι Ηε.ιιιρε.ιιιεεε εεε Ι›εννιι·Ια Με

ιιιΜε ΑΙΙιιιιιιιειιιιε οι1ει· εοιιειι€ε νει·ειιτ.ιιεεεει·εοΙιειεειιεειι.

Βεε Βιιε·εΙΙο1 Με ν. Ρο οι· ιιι 23 Ρε.ΙΙειι νοε Ρεοιιεειε

ιιι εει· ΚΙιιιιΙα ει·ρι·οιιι. Βει εει· ε.ι.ι·ριεεΙιεε Ρεοι·ιεειε ΙιειΙιειι ιε

5 Ε'ε.ΙΙεε Βιι€ε.ΙΙο1-ΙΒιιιριιιεε1εεεειι ιιι 2 ννοεΙιειι Ζε νοΙΙΙιοιιι

ιεεεει· ΠειΙεει; ΒειιιΙιι·ι. ΑιιεΙι ιε Ο Ρ11ΙΙεε νοε Ρεοι·ιεειε εεει

ιιιιιΙει·ιε, 6 ΡΜΙεε νοε Ρεοιιεειε ιιιιεειετε, εοννιε 'Ι ΡειΙΙεε νοιι

ιιινετει·ιι·ιει· Ρεοι·ιεειε ιιε.1πεε ΒεεεΙΙο1-ΒιιιριιιεεΙιιεεειι νει·

ειιεΙιεΙιειι Βι·ι'οΙς. νει·ιεεεετ ιιιειεΙιε ιιει·ε.ιιι' ε.ει'ιεει·Ιεεειε, ειπε

‹ιε.ε Βεε·ΜΙο1 νιεΙ ινειιιεει· ι·ειει Με ειεε ΙΟ ρθι.. Ρνι·οιζε.ΙιοΙ

εΜΙιε. 2 Γε.ΙΙε νοε 1ιειιιιε ειγΙ:Ιιειιιιιιοεεε ιιιεεοιόεε ΙιειΙιεε ιιι

84 Ιιεειν. 81 'Ι'ειεςεε. ν. Ρεοι· ΙιιιΙτ ειιιε Πεε·εΙΙοι επ «Με εεΙιι·

ιιιεε. Ιιει·νοι·ιεεεεεεε εεε νιεΙνει·Ιιειεεεεεεε Αειιρεοιιει.ιειιει

ει· ΖιιΙιιιει”ιε. νω·ιιιειι νει· ΟΙιι·νεε.ι·ο1ιιε: ιιεεε εε ιι·εειεει· ειι

τιι·ι; νει· ειιιε Ργι·ο ΜΙοΙ: ιιεεε εε Ιιειιιε 1ει.οκιεειιοιι νει·ιιι·

ΜΜΜ». (0ι·νοει Με ερ 1901, θ. 48).

Ιιετιιιιεειιιεε.

- Πει· ΜετιιοιεεΙιιιερεειοι· ιιπ ιιιε 1εειιι.ειιοεεε εει· Κε.ιεει·ιε

Η 21 ι· ι ε , άειιι ΚΜεειΙιε1ιεε Ηεερτειιε.ι·ιιει· ει.ιιιε1ιιι·ιε 1..ειΙι

ι:Ιιιι·ει·ι.π ιθεΙιειιιιιειΙι Ρε. Ρ ε.νν 1 ο ιν ει ε ε ιε Ρ ι· ε ε ι ιι ε ε -

εεε εεε Ε'ιιιεοιεε-Οοιιιιιεε εεε ΚΙιειεεΙιειι

Β ΙιεεΙιετΙι - ΚιιιιΙ ει·Ιιεερι ιε.Ιε ει·ιιεεει νν·οι·ιιεε. ιιιιι.ει·

ΒεΙεεεεες ιε εειεειι ΙιιεΙιει·ιἔεε διεΙΙιιιι€εε εεε ινιιωειι.

-Ζειε ΟΙιει·ε.ι·ει εε Κι·ειιΙιειιΙιειιεεε εεε

ΟοΙΙεειιιιεε εει· ε1Ιεει·ιιειιιεε Ριιι·εοι·ε·ε ιιι Μι

ι ε ιι ιετ εε 8ιεΙΙε εεε νει· Κιιι·εεει ι·ει·ετοιΙιεεεε Βι·. 'Ι' ιι.

Β ει εεε ει· εει· ΙιιεΙιει·ιεςε 1εεειιειει ιε ΑΙι-Αιι: ιΚιιι·Ιεειι)

1)ι·. κι. ι ε ιε ω 1 ε ειειιιεει. ννοι·ιιεε. Οι. Β τ.. ειιι εΙιειεε.

1ιβει 8εΙιεΙει· εει· 1)οι·ρειει· Πιιιν·ειειιΜ. ει. εεε 1884 Με Αι·ειι

· ιιι ιι;.

Η

-1ιι άειιι ΙιεΙιειεειεε Βειιιεει·τε ΗερεεΙ (Εει.Ιεει11 ειε‹1 ιιι

εει· Ιει.ετεε 8τειάινει·οι·ιιιιειεε-νει·εεειειΙιιες ι1ι·ει ιιοι·ιιεξε

Αει·2Ιιε εε εεε ινιεΙιιιε·ετειι θεειιιιιιιιεΙειειτειιε

εεννιιΙιΙι ινοι·ιιεε: Οι. Η. ν. Κι·εεειιεεει·ιι πω;

8τε.ι1ι.Ιιε.ιιρι, 1)ι·.1ιΙ. ν. Ηοει·εοΙιεΙιιιε.ιιε -- ειιιε

εεεΙΙν. Βιε.ιιΙ:Ιιειιρι ειιιι 1)ι·.θ.Ποι'ι'ιιιεεε-2ειε

Ρι·ε.ειιιιι·εειιειι ιε εεε ιιιι 8 120 εει· Βιειιιεοι·ι1εεεε· νει·

εεεεΙιειιεε Ε”ΜΙειι.

-1)ει·θοι·ρεει·ειεεε ει·ειειι ειΙιιι·ιεεΙιεε Αι·

ιιιεεεοι·ρε, ινιι·ΙιΙ. 8ιειιιει·ειΙι 11ι·. .ΙεννιιεΙιιιιιονν ιει

ειιι: Πειϊοι·ιιι νει·εΙιεεΙιι ειιετ ννοι·‹ιεε. Ζε εειεεει Νεοε

ωι.-ξωιει εει· 1Ιινιειοεειιι·ει. εει 84. 1ιιίεειει·ιε-1)ινιειοε

8εεειει·ειΙι Ι)ι·. ΝιΙιοΙεΙ‹ι ειιιε ιι τι ι νι·οι·ιιειι.

- Βει· ιιιιιιι.ιωει Πι. Θ. Ρ. Ψει·εΙιειιι1οιν Ιιε.τ ειι·1ι

ειιι. θειιεΙιιιιιε·ιιε8· εει· θοιιιετεεε εει· ιιιιιιει--ιωιιειειεεεεε

ΑΙιει1ειιιιε Με Ρι·ινετεοεειιτ ιιιε 11)εενοΙο ειιιε

εεε θεεεΙιιεΙιτε εει· Μειιιειε εε ι1ει·ΑΙιειξεωιε

ιι εε ι Ι ι τ ιι· ι. Ζε εειιιει· εννειιεε Ρι·οιιε1εει.ιοιι ΙιεΙιει'ε Ειτ

Ιεεε·ιιιιε εει· θεεεειειιινιιι·ιιε "Με ιΙιιε νοιι εει· (]οιιιει·ειι2

εει· ΑΙιει1ειιιιε Με '1'Ιιειιιε <‹ΠεΙ›ει· εεε ει·ει1ιεΙιε Βει·ει'εεεΙιειιιι

ιιιεε» εεε;εΙιεε.

-- 1ιι θειΓεννι1Ιε ιιιε 8τεετε Κε.ιιεεε) ΜΜΜ; Με 4. .ιεεεει·

1)ι·. .ΙοΙιε Ρ. ινεο‹ι εειεεε 100. ΘεΙιει·ιεεει.τ. Βι· ιετ

εοΙιοε εειε ?Β .1εΙιι·εε εεε εεεΙι Με Ιιειιιε Με ρι·εΙιιιεεΙιει·

Αι·ιι ιιιιιιιε·. (.1οιιι·ε. οι' ιιιε Αειει·. Μαι. Αεε. - Η. 11%)

- Πει· ιπι νοιιεεε 8ειιιεειει· εεε ΜοεΙιειι ιιεεΙι .1ιιι·ιενν ι1)οι·

ρει) Με Πιιεοιοι· εει· εγιιεΙιοΙοειεεΙιειι ΚΙιειΙ‹ νειεει:ειε Ριο

ι'εεεοι· εει· θεΙιιιι·ι.εΙιιΙι”ε ιιετΙ ΗνιιΜοΙοειε Πι·. ΑΙειι εε ιι ε ι·

8 ε ο Ι ο νν ι ε νν ει ιε εει· νοι·ιιι;εε 1'νοεΙιε νοει Ρι·ιειιεεει·ιεΙιιει·

εεε 1. .1ει:ιειν·εεΙιεε 1)ιειι·ιειε Πιτ νει·Ιειιιιιιιεεε; εει· εε εει·

ΚιιιιιΙι Με ΗεΙιειιιειε εεεεειεΙΙιειι Ρι·ιιε Βεενν_ιε.Ιενν εε

15 Τει,εςεε Αι·ι·εει., οΙιιιε ΙΈι·εειε τιιιι·εΙι ΗεΙιι

ε ιι·είε, νει·ει·ιιιειΙι ννοι·ιιειι. ΙΙΙ/Μ ιιιε «Ρετ. Νεά.» ιιΙιει· ιιιε

Ι›ειι·ειι”. Θει·ιεΙιιενει·ΙιιιιιιιΙιιεε Ιιει·ιεΙιτειι. Με Ρι·οι'. ΒεοΙο ιν

_ι ειν ;;ΙειεΙι εεεΙι εει· ΠεΙιει·ιιε1ιειε εει· Πιιεειιοιι Ιιερ;οιιιιεε ιιι

εει· ιιιει ειιιει·ειεΙΙιεε 1ίΙιιιιΙι ιιιε ι”ιιιΙιει·ειι ΑεεεετεΙΙτειι ιιιιι·εΙι

ειιιιετε, ιιιε ει· εεε ΜοεΙαιιι 1ιειε.ιιεοε·. ειι ει·εειΖειι εεε εεε

ιιιεεειιι θι·ιιειιε ειιι:Ιι ?Με θεενν ι ειΙονν ρΙιιι2ΙιεΙι ειιι.Ι:ι.εεεε.

ΖιιεΙειεΙι Ιιιιιι.ε ει· ρει·εϋιιΙιοΙι εει δει· ΡοΙιεει ιιιε νειΙιιιιιιιιιε

εει· ?ιιιε 8. νει·Ιεειμ, εει ει· νει·‹1ε.‹·Ιιε Εεεε, ιιιιεε Με ΨεεεΙιε

εει· ΚΙιειΙι ιιιι Ι'ΙιειιΙιε νοιι θ-'ΙΟθ ΒΙιΙ. νει·ιιιιιτειιι Ιιει.ιτε ειιιι

ι1εΙιει· ειιιε .Ιειςιειν εεε ιιιιεΙιιειι Ιιόεετε. Βει ειιιει· ιιοοΙιιεΜι

εε Βενιειοιι εει· ιιίε.εεΙιε _ιεάοεΙι ειινιεε ειιιε ιιιεεεΙΙιε ιε νοΙΙετ

ι·ιιειιει;. Αιιι Βιιιειι άιεεειι '1'ΙιετΙιεειεειΙεε Ιιειιε Γι·εε

Β ε ε ιν ι ε Ι ο νν Με ΚΙε.ε·ε εει' νει·Ιεεειτιιιιιε· εεεεε εεε Ρι·ε

Γεεεει· 8 ε ο Ι ο ιν] ε νι· ει·ΙιεΙιεε.

- 1)ει· Ριοεεειοι·ι.ξεΙιιΙΓε εει ρειιιοΙοειεεΙιεε 1ιιετιιιιι εει·

Πεινειειιιιι. .1ειχιειν, Πι. Νιιωιει Ρειι σε, Μ: ειιιε Ριο

εεει.οι· εει .1ει·οεΙενν'εεΙιεε θοιινει·ιιει·ιιειιιε

ΙιεεεεεΙιιιίι.ε-ΠοεριιεΙ ει·ενιιιιιι. ινοι·ι1ειι.

- Βιε ΙΒιεννοΙιεει· εει· 8ι.ειιι θ1ε.εονν Μουν. ΙνιετΙειι Ιιιιιιειι

άειιι ι1οι·ι.ιεεε 8ιειιι- εεε Εεει1εοΙιεΕιεει·ετε

Ρ. Μ. '1'ιεΙιονν. ννεΙεΙιει· ννΜιτειιιι εειιιει· 18ιεΙιι·ιι.ι·ειι Ρι·ε.ιιιε

Με ΜΙρχεειειιιε Ι.ιεΙιε εει· θεεεΙΙεεΙιε.ιι ιιιιι·ειι εειιι Ιιιιειειιεε

εεε Ιιει·ιΙιεΙιεε νει·Ιιειιιεε ειι εεε Κι·ιιιιΙιεε εεά οιτ ειιεεεεεΙι

ΙιεΙιε ΒεΙιεειΙΙιιιιε ει·ινοι·1ιεε Μ!. ειιιε Πειι Ιιειιι·ε εεε ιιΙιει·

ι·ειοΙιτ εεε ιΙιιε 2ιιεΙειεΙι ειιιε ιε εει· ΘεεεΙΙεοΙιε.11: ιιιιι·εΙι θειι

εει·ιρ1:ιοιι εεεειιιιιιεΙιε 8 ιι ιιι ιιιε ιιιι Βετι·εε; ε ν ο ιι 850 Β Ι›Ι

ιε ΟΙ›Ιιεειιοεεε εει· 4ρι·οο. 8τεειει·ειιτε άε.ι·ςεΙιι·εοΙιτ. “

(Πι·εΙεΙιειε. Βιιιεε. - Η. Μ.)

- Ζιιιιι ει·ει.ΙιεΙιεε Πιι·εειοι· εεε 1εεεΙΙιειιεε

εει ΡειΙει·Ιιοι·ιι. θεεειοι·ιειιι ειι- ΑειΙιιιιε. εεε νει·ννειιιιι:ε βιαι

άειι, ιει. Ι)ι·. Η εκ Η ειιιι ειιιε Βοιιιι ει·ιιεεει ινοπ1εε.

- Με. Πι. ΙΙ ει: Οι· ιι Ιιε (ννιειι) εει; εει” ΒιεΙει.ιιεεε· εεε

ΒονΜ Ιιιειιτιιτε οι' ΡιιΙιΙιο ΗεΜι.ιι ιε Ι1οιιιιοιι Με 13., 14. εεε

15. .Τεεεει· ιιιε Η ει·Ιιεε·νοι·ετεε,·ε ιιΙιει· Με ΤΙιειιιε

«Βε.ειει·ιοΙνεε εεε ΗιιιιιοΙνεε» ΒεΙιεΙιεε.

- 1)ιε ι·εοΙειιιεΙιεϊιε Α” εεε 1)ι·.1)ονεε εει εει·

Ορει·ειιοε εεε 2εεειειιιεεεεινεεΙιεεεεε ιειιιεοΙιειι ΖννιΙΙιιιι.;ε

εει·εε Βιιιιιοιι εεε 1ι.εαιωι Με ιε Ε'ιιεε1ιι·ειεΙι ιε ννειιειι

”ι·ειεεε ρειεΙιεΙιεε Αιιι”εεΙιεε εειιιεεΙιι. Πε ννιιι·ιιε ειιιε; ιιιε

Β`τεε·ε ετϋιιει·ι, σε ειε θΙιιτιιι·ἔ Με ΒεοΙιτ εει, ιιιε ΒιεεεΙΙιει

ιεε ειιιει· νοε ιΙιει νοι·ι.εεεοιιιιιιεεεε Ορει·ε.ιιοιι Ζε νετϋΙΐεει

ΙιεΙιειι εεε ιιεΙιει ειιι ειιΙιειΙΙιει·εε θειιι·εεΙιεε εεε Ορει·ιιιειι ειι

ειιπειεεε. ΝεοΙι ειεει· ρι·ιεοιριεΙΙειι ΒιιιεεΙιειιιιιιιΒ· εεε οΙιει·ειειι

θειιεΙιτεΙιοι'εε νοει 18. ΒεεεειΙιει· 1895 εει εεε ιιιιι·εΙιειιε εε·

εικιιΙιιιιι. 1Βε ννιι·‹1 εεεΙι ειιι 11ι·ιΙιειΙ εεε ΖεεΙιτρο1ιεειςει·ιεΙιτε

εεεειιιΙιι·ι, ιιιιι·εΙι ννεΙεΙιεε ειιι Αι·ει, εει· ιε ειεει· ι1ει· θει·ιεΙιι.ε

ΙιεΙιει·ιιε ιιειειΙιι·ειιεεεε Ηοιιοι·ει·ιοιι1ετειιε· ΙΒιιιιεΙΙιειτειι ιι1ιει·

‹1ιε ΚιεεΙιΙιειι. εειιιει· Ρει;ιειιιιε νει·ϋΠεει.ΙιεΙιι:ε, ννεεεε νει·Ιει

εεεε; εεε Βει·ιιιεεεΙιειειειεεεε Ιιεειι·Μ”ι; ννιιι·ιιε.

- νει·ει.οι·Ιιειι: 1) Αιιι 80. .Τεεεει· εε Ινειιιιεε εει

ιιοι·ιιε·,ε ίτειρι·εΙιι.ιειι·ειιιιε Αι·ει Ο ειι·Ι ΙΙ ενο ι· ιιιι 78. ΒεΙιεεε

ιΜιι·ε. Πει· Πιιι.ε·εεοΙιιειιεεε ννει· ιε ?ειιιε €ειιει·εε εεε Ιιει.ιε

εειεε ιιιειιιοιειεοΙιε ΑιιειιιΙιιειιε ιε Ποι·ρει ει·ΙιεΙιεε. ννο ει· νοιι

1858-57 ειιιιιιι·ι.ε. ΝιιεΙι Βι·Ιειιειιιιε· εεε Αι·ειει·ε.‹ιεε ιπι .ΤΜιι·ε

1859 ινει· Μ. εεεεεεεινε ρι·ε.ΙιιιεεΙιει· Αι·ει. ιε 8οΙεν, 1868-?8

8ι.ειιιε.ι·ει ιε ΟΙιοΙει (θειιν. Ρ1εεΙιειι). 187'8-88 1.εεεει·ει ιιι

ΗεΙΙιει (1ιινΙειιιιι εεε 1888-85 ιε Κιιι·Ιε.ειι, ιιιε ειεΙι ι1ε.εε 1885
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Με ρι·πιιι.ιεειιει· Αι·ει ιιι 1νειιπειι Μ.ιιει·ππ ιιιεπει·επιπεεειι. -

2) Αιιι 8. Ρειιι·ιιιιι· ιπ Βιμ Μι· πσι·τιπε Αππειιε.ι·ει. Πι·. Β π ι; ο π

Ηεγιιιιιιιιι ιιιι 87. Ιιειιειιειιιιιι·ε ιιπ ειιιεπι Ηοι·ειιιιει. Απε

Κπι1εππ ρ;ειιιιι·ι:ιε, ει·ιιιειτ ει· εειιιο ΒειιιιιΜιππιιε· ιιι Βιεε ιιππ

5εεορ; Μ.ππ 1885 πιο Ποι·ριιτει· 11πινει·ειιιιι, επ νειοιιει· οι· Με

1890 11επιοιπ ει.ιιπιι·ι.ε πππ 1882 εππι Πι·. ιπεπιειππε ρι·οπιονιι·ι

νιιι·πε. Νιιιιιιπειιι ει· ειειι ππι Μπι (ΜΜΜ πει· Απ επιιειιιιπππε

ιπ Βει·ιιιι νεινοιιιιοιιιιιιπει ιιιιιιε, ιιειιι·ιε ει· πιιοιι Μ». ειιι·ιιοιι,

νο ει· ιιιιιπ ειπε επε,εειιι·ειιει.ε Ρι·ιιιιιε ιπ εειιιειιι Βρεοιει;ειιιετε

ειι·ιι ει·ιι·πι·ιι. ιιπ νοι·ιεειι .1ειιιι·ε ει·εειιιεπ ντιπ ιιιπι ειπε «Ομπ

ιιιειιιιοιοι.ιιεσιιε Ορει·ιιιιοιιεΙειιι·ε», ερεοιειι ιιπ ρι·ιιιιιιεοιιε Αει·ειε

πιιπ Βιιππιιι·ειε ιιει·εοιιπει. Απειι ππι' Μιπ (ΜΜΜ Μι· Βιιιιπειι

1ιτει·ιιιιιι· ιει ει· ιιιιιιι€ ε·ενεεειι: εειιι Πιιειεριει «1ποπειιιει·

Τικ» ιει επ ιιιειιι·ει·ειι Βιιιιιιεπ Με Απειιιπποε πιιπ Ιπι·ιοιε πω"

πιε Βι·εττει· ;ειςεπε·επ. -- 8) ιιι Μεπι.οπε επι 27. ι1ιιιιιιιιι· Μι·

ι'ι·ιιιιειε Οι·πιπειοι· επ Μι· ρεγοιιιειτιεο1ιειι Αιιιιιειιιιιι8· Με

ΟΜεεεει· 8ιεπιιιοεριτειε Πι·. Μ ι οιι Μι θ ειιιιον ι τεοιι ιιπ

Αιιε1· νοιι 85 .1ειιιι·ειι επ 1ιπιιε·επιπ5ει·ιιπ1οεε. Πει· νοι·ετοι·

ιιειιε ιιιιι:ιε 1898 πεπ Αι·ετε·ι·ιιπ ιιι Κιεν Με 1895 Με Ποετοι·

νιιι·Μ επ πει· 1ιιιιιτε.ι·-Μεπισιπιεειιεπ Αιιιιπειιιιε ει·ιεπε·ι. νοιεπι

ει· ιιιειιι·ει·ε πειιι·ε Με Αι·ει ιιι Οπεεεε νιι·ιιιε, Με Με εππειιιπειιΜ

Ιιππεειιιειπειι ιιιπ ιπι νοι·ιιιειι Ρι·ιιιι_ιειιι· ενω;; Ηειιπιιι.ι· ιιπ Απε

1ειιπε επ επειιεπ, νο ει· πιεεει· Κι·ππιιιιειτ πιει ει·1εεεπ πι. -

ει ιιι ΡΙοτειι επι 1. Γειιι·πει· Μι· πει·τιπε Βιιιπιει·ει Πι·. 8.

Ρει·ιιει ιιπ Απ” νειι 55 .ιιιιιι·ειι επ ειιιειιι Ηοι·ειειπεπ. Πει·

Ηιιι,εεεειιιοπεπε. νειοιιει· ιιειιειι πειιι Βτεπιιιτειροειειι ειιοιι

νιε1ε πιω Οι·πιπειοι· ππι ιιι·ι.ιιοιιεπ _ιιιπιει:ιιεπ Κι·επιιειιιιειιεε

ιιιιπ Με Αι·ετ επι ιιιιιππιιοιιεπ πππ π·ειιιιιοιιεπ θι·ιπιιεειιιιιι ιππ

Β·ιι·ιε. ειιιι·ειιτε Με εΙιε·ειιιειπει· 1ιιειιε πππ Αειιιιιιιἔ ιιει εειπειι

Ρετιειιιειι πιιπ Μπ Ποιιε,ι.;ειι. 5ι ιιι ιιιοειιιιπ πιο 81..1ιι

ιιπε.ι· πει· Οι·πιιιε.τοι· επι ποι·ιιεειι Οιιι·ε-Κιππει·ιιοεριιει Ο ε ο τι;

θιοι·ιε.ιεοιιιιιιι.

- Πιο ιιιεπιοιιιιεειιιι Ριιοπιιιιι Μι· 1ιοειιιιπει· Πιιιι·ει·ειιιιι ιιει

Με επι Μιι Νιιιιιειι Ι. Ι. πιενοι·εο ν 'ε εεειιιπετεπ πι· οι

Βιιρειιπιειι Πιτ πειε μι” 11402 ιπι Βειι·ε.Βε νοιι

604 Β ι› ι. επει·ιιιιπιιι: Μπι πιιεεει·ειειειιιιι.εει8·επ Οι·πιιιετοι·

πει· ιιιει·ε.ρεπιιεοιιειι Ηοεριτιιιιιιιιιιιι Αι·ει Α. Νιιιοιε1ιι, εο

νιε Μπι επεεει·ετε.ιειιιεεειεεπ Αεειειειιιειι πει· πεγοιιιετι·ιεειιειι

1ιιιιιιιιι Πι. Γ. Ε” ιιει: ον ιιππ πεε ιιιιιιιεειιειι Αιειιειον'εοιιειι

Αιιιι›ιιΙπιοι·ιιιιιιε Αι·ει Π ο ιιι ε τ ι· ι π ε 181 ε τ π ε ν.

·- Πει· Αι·ει. Μι· Βρει·οιιιεΙεειιπιε ιιι Νιειιιιι-Νονεοι·οπ Πι·.

.Τ ιι π ι ε ο ιι ε ν ε ιι ι , νειειιει· ε.ιιεειι1ε.ει νει·, ποπ ειιιει· 8ειιε.ι·

ιπειι-Εριπειιιιε ιιιειιι. ι·εειιιεειτ.ιε ΑιιεειΒε εειπειειιι: επ ιιιιι›ειι,

κι: νοιι Μπι 1ποειιιιιιει· θιει·ιοιιιειιοι (Με Αρρειιειιοιιειιιειπιιει

επι· Βιι·ειοιιιιιι ντιπ 6 1ιιιοπε.τειι εειιιοι· Πιειιει=

εοι τ νει· π ι·ιιιοι τ. νοιπεπ. 00.8 Βεειι·ιιεεει·ιοιιι ιπ Νιειιιιι

Νονι2οι·οπ (Με ει·ειε Τπειιιιιε) πειτε ιιιιι ιι·ειεεερι·οοιιειι.

-- Πει· νει·ειοι·ιιειιε ΠοεΚεπει· Ρι·επεπετει: Πι·. Τιιεοποι·

θει·ο1πειειπ ιιει πει· θεεειιεειιιι1°ι επι· Πιιτει·

ειιιτειιπ,ε· ιιιιιιεπιιιιεΙιει· 8ιππεπιειι πει· 1105

“Μ” Πιιινει·ειτιι.τ ειιι θεριι.ε.ι νοιι5ΟΟΟΒιιι.

ιεετειιιειιιει·ιεοιινει·πιιιοιιτ.

-Μιι: Α1Ιει·ιιϋοιιειει· θειιειιιιιιΒιιιιε; ιει πει· 11ιιιιιιι·ε.ι·ετ

Βι·οπιε1επ·ινοιιιιενιοε Με ειιιι.ιπειεειςει· Πιπι

ιιιιιοι· επ πει· ι.ιιετε επιιε οιιεπ Ηοεριιιιιιιιιιιιιι

πει· ινει·εοιιεπει· πινει·ειιιιι Με 8 πω” ιιπ

ιεεετειιτ νοι·Μιι.

- ιιι Β ε Ι ε. ν ι ε ιι σε ε ε ι· ιι ε ιι ιθοιιν. πειιε.ιει·πιιιιιι·ει ιει

ειπε θεεειιεειιιιι'τ πει· Αει·ει.ο πεε θειεν_ιεποε

εει·ιιειιι εειιεπ Βει·ενει·ιιιιεειι·1ιε Με Ι.ειιειι εισι

ιι·ειειι.

- Πει· 81. Οοιιε·ι·εεε πει· πειιιεειιεπ θεεειι

“Μα Μ” Οιιιι·πι·Βιε νιι·π νοπι 2.--5. Αριιι ιι. Βι. ιπ

πιεεειιι .1ε.ιιιε ιιι Βει·ιιπ π» Βιιιιεεπιιεοιιιιιιιιεε ειιιιιι”ιιιπειι. Αιι

ιιιιππιειιιι€ειι ποπ νοι·ιιι·ιι€ειι ιιππ Πειποπειι·ειιοπεπ ειππ πιει;

επ Ρι·οι'. Πι·. Κοοιιει· ιιι Βει·ιι επ εεπΜπ, πε ιιιιοιι Μιιι 10.

ιππι·ε π. Μ. ειπιειιι'επιιε Απιιιειππιιε·επ ειπε ππι Βιοιιει·ιιειι

επι Βει·ιιοιιειειιτι.επιιε ι·εοιιπειι ιιιιιιιιειι. Αιιιιιειπιιπε·επ πειιει·

11ιιειιεπει· ειππ πιιι πει· ιιει·ειιιιιιειιεπ Πιιιει·εσιιι·ιιι πτειοι· Μιτ

ΐιεπει· πει· θεεειΙεειιιιιι. επ Μπ ει·ετεπ εειιι-ιιιιιιιιιει Ρι·οι'. Πι·.

5 πι· ι ε (Βει·ιιιι 111., Ροτεπειιιιιιει·ετι·εεεε 881 επ ι·ιοιιιεπ. Πε

ειππ ιιει·ειιε εε.ιιιι·ειοιιε Υοι·ιι·ιιιςε επι· Νιιιιππειιιιππιιιιιε. ειιι·

Κι·ειιει”ι·ιι,εε, επι· Βειιπππιππε· Μι· Ρει·ιηιιιιιιιιε ιιιιπ Ρει·ιιοιιιιιε,

επι· Πιιιει·ιειιιεοιιιιιιι·ειε Με. ιιπ,εεπιε1πει. Αιιεεει·πειιι πι ειπε

Αιιεει.ειιππε· νοιι Βϋπιεεπ-Ριιοιοε·ι·εριιιεπ, οιιιι·ιιι·ειεοιιεπ ιιι

ειι·ιιιιιεπτειι Με Αρρε.ι·πι.επ ιιι Απεειοιιι. ιτειιοιπιιιεπ.

Η νοπι 15-18. Αρι·ιι »Με επ ινιεε ιιιιπεπ

νοι·ειιεε Με Ηει·ι·π πω. Μει.-Βει.ιι 1εω. Πι·. Ν ιιπ π γ ιι -

Βιι·ιιεειιιιι,-; πει· 20. Οοιιε·ι·εεε ιιι ι· ιιιιιει·ε Μεπιειπ

τε8·ειι. Πιο Βιιεππεειι ιιιιΜπ ιιπ ν ε ι ε ε ε ιι Β ει. π Ι ο π ε ε Ο ιι ι·

ιι ιι ιι ε ε ε ειπα. [Με Βιιιεειιι 1ιειιιιπετ ειοιι ιιειιεπ Μπι ιΒιιιι.τειιεε

Με Ππι·ιιεπεεε. Αιε εοιιοιι Ιειιιεει· νοι·ιιει·οιτειε νει·ιιειιπιπιιεε

εεε,·επειιιππε, επι· νε1οιιε Απιοι·ιιιιτειι ει·ετειι Πετι

πιιτει· Μπι

εεε πιε Κει'ει·:ιι:ε ιιιιει·ιιοπιιπεπ Με” πιιπ νει-'

ο1ιε ιιεπεπ τειιπεε ποιιιειιεε1ιιτει·εεεειιειιειι.

εεειιεπ επί πειιι Ρι·οε·ι·ειιπιπε: Π ι ε. ε· ιι ο ε ε π ιι π 'Ι' ιι ε ι· ει ο ι ε

ε εε ιι π ε επ ε, ε ει: ιι ν ιι ι· ε ε (Βει”ει·επτεπ Με Ηει·ι·ειι Ε ν ιι ι π

ιΒει·ιιιι) πιιπ Ε'1ειιιει· (Ηειπειιιει·ι: πιιπ: Πιε 1.105! Πιε

ι·ειιιιε (Βει'ει·ειιιι Ηει·ι· Βιε ιΚορεπιιιι€ειιι.
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Αιιεεει·πεπι ιιειιειι ι'οιεειιπε Ηει·ι·ειι Βιιιεεινοι·ιι·ιιε·ε επιζε

ιπειΜι: Ηει·ι· Κειιιιπ ε ι· (Βει·ιιιι): Πειιει· πιο Βεειειιιιιιε·ειι

ενιεειιειι 1ιιι'εοιιοπ πιιπ Μι· Μπι·εεειιοιι ιπ πειι Πεπεοοπτεπ;

Ηει·ι· Ζ ι ε ιιι ε ε ε π ιιιιιεειιεποπ): Ζνει Αοι·ιεπεπειιι·γειιιεπ; Ηει·ι·

επ πι οι' (ιιοιιιι): Ζιιι· Βιιιειειιιιιιε Με θοιιιιι πιε.ιιετιεπιιι; Πει·ι·

Ρεπι 1ιεειιι·π ε ιΒει·ιιιιι: Πιο Βειιιιπιιι.ςειιιει·εριε Μι· 11ειιιι·

ριεειε: Ηει·ι· Μ ιι π ιι ε ε ο ιΚει·ιει·ιιιιει: Γει·ι·ιιιοεε Με .Τοπιει·ι·ιι

ιοεε; Ηει·ι· Κε προ ιι ιΝοι·πειι): Πιε ιιιιιει·ιιιιιοεε Ρει·ιιοιιιι.ιε

Με ε” ο Με” Βιιιςιιιι; Ηει·ι· Ροε ιιι ιΡοιει·ειιιιι·.ε):

Πει· 13ι·ειιιε ει· ιπιι·πνειιιιεειι Κοπιιειιιειπιιιειοιιεπ ππι·ειι Κιμ:

πιειι Με ιιιιιιειιιοιιει· ριιι·ειοιο8ιεοιιει· θειειϋεπιιε; 1·Ιει·ι· Α π.

Β ειι ιιι ιιι ι (Βοπιι)ι Ζπι· Ριιιιιοιοςιε Με Πεεειιεεεοιινιιι·εε;

Ηει·ι· Με επ ει ΡΗ: ιι ιΡι·ειςι: Πειιει· ποπ Βιιιιιπεε ιιιεοιιιι.ιιι

εοιιοι· πιιπ ιιιει·ιιιιεειιει· Βιιινιι·ιιιππεεπ επι Βιιιιειι·οιιι πιιπ

θειιιεειιοπιιε.

- Πεπ Βιεειιιιε.ιιιιε.ι·ετειι επι. Με πιο Νονοειι ει·

ι'ειιτειι, ιιιιε Ρι·ει.ι·ο;ειιινε πεε 8τεετεπιεπετεε νει·

1ιειιεπ νει·πειι.

- θειιεπε πει· Ηειιριι·ει·νε.ιιιιπε· Μι· θεεοιιεοιιιιίι. Με ι·ιιεε.

Βοτιιειι Κι·ειιεεε ιετ πειιει·πιιιςε ιιι Με νοιι 1ιιιεενειοιιε ιιειιιι

εεειιοιιιε 0ι·επιιπι·ιεεοιιε Ποιινειιιεπιειιι ειπε 8 ιι ιι ι ιιι ι ε ιι ιι -

ιιι ειΙπ π π, 1ιεει.ειιειιπ ειπε ειιιειιι Αι·ει, 8 ιιει·ιπιιει·ειρ_·ειι

8οιινεετει·π Με ειιιειιι Βιιιιιιει·, ε·εεειιπι. νοι·πειι.

-ΠιιεΒογιιΙ Ποιιεεε οι' Ριιγειειειιε ιπ 11οιιπο ιι

ιιει ειιιειιιειιιιι ππι Μπι Β.ογιι1 ΟοΙιεεε οι' Βπι·ιεεοιιε

Με Ιο.π ειιιεε Ε`ειπεπἔεε ι;ειιεπ πιε Κι·ειιειιι·ειιι ιι

ιι θα επεεεει·ιιειιετ, επ εεεεπ Απειιιιιι·ιιπε ιιιιειι πιιεει·ειιι

(ιειπε εεςειι ειπε Μιιιιοιι Βιιιιει πϋιιιιιε· εειιι νει·Μπ. 1)ιεεε

ιιοιιειι Κοετεπ ιιοιι'ι ιιιιιιι πιιι·οιι Πιιιοι·ειιιτειιιιε· εειτειιε Με

Κοιιιεε πιιπ Με Ριιιιεειι ποπ ιν ιι.ιεε ιιεειι·ειιειι ειι ιιιιιιιι3ιζιι.

- Πιε θεεε.ιιιιιιι.εε.ιιι πει·1ζι·πιπικειι ιιι πειιι)ι νιι

ιιοειιιιιιιοι·ιι δε. Ρει:ει·ειιιιι·ειε ιιειι·πει ειιιι 2. Ρειι.

π. ι. 8775 (183 νειι. Με ιιι π. νοι·ν.)_ πει·πιιι.οι· 505 'Ι'γριιιιε -

(14 νεπ.),8Οι Βιιριιιιιε- (15 νειι.ι, 290 8ειιιιι·ιιιοιι - ι2 νι·ειι.ι.

126 Πιριιιιιει·ιε - (Η νειι.). 54 Πε.εειιι - (1 ιιιειιι·) πιιπ 80

Ροοιιεπιιι·πιιιιο - ιιι ιιιειιι· ιιιειιι Μι· νοι·ν.).

Μοι·τε1ιτει:ε-Βιι11ετιιι Μ. Ρετοι·ειιιιι·πε.

επι πιε ινωιιε νοπι 27. .1ειιπει· επιπ 2. Ρειιι·ιιιιι· 1902.

Μπι πει· ειω·πειιιιιο:

1) ιιιιοιι θεεειιιεοιιι πιιπ ΑΙιει·:

ιωθειιεεπ:έέέ·ξέέ·ΞέέΞέέ·Ξέ

_____`==>-ε··ε·πωι·ιι·ε>π>·ε·-ε>πΞἔ

ε Σ

··-··-8=-ΐιιιιιιιιιιιΞε
'ο>·ι···:εεεεεε:$5

87888θ7θ31ϋ1511ω188 25θ·ιθ851θθ52-1Ο 110

2) ιιε.οιι Μιι 'Ι'οπεεπι·εειοιιειι:

ιι. ειιειιιιι. 2, 'Γεω. πιιπ. 12, ιι'ειιι·ιε ι·εεπι·ι·ειιε θ, Τ)°ριιιι5

οιιιιεΠεειιιιιιιιππε·πει· οι·πι Ο'Ροειιοπ 2,1ιιε.εει·ιι 18, 8ο1ιει·ιεειι Η,

Πιριιιιιει·ιε 25, θι·οιιρ 5, Κεπειιιιιιειεπ Ο. θι·οιιιιιιιιε Βιιι18ειι·

επτειιππιιιιε; 87. Βι·γειρειεε Θ, ιιιι·ιρρε 10, Οιιοιει·ει εειετιειι

Ο, Βπιιι· Π, Βριπειιιιεειιε 1πειιιπε·ιτιε Ο, Αειιτει· θειειιιιι·1ιειι

πιει:ιειπιιε Ο, Ριιι·οιιτιε εριπειιιισε Ο, Βοτειιι·ιιιιιιιιειι. Ο, Αιιιιιι·ειιι Η,

Ηγπι·οριιοιιιε Ο, Ριιει·ρει·ιιιιιειιει· 1, Ρι·ιιιιιιε ιιππ Βεριιεεεπιιε ει.

'1'πιιει·ειιιοεε πει· 1ιππεειι 10.3, 'Ι'π5ει·ειιιοεε ιιππει·οι· θι·ειειιε Π,

Α1ιιοιιοιιεπιιιε Με Πειιι·ιιιπι ιι·ειπειιε 2. Ι.ειιειιεεειινπειιε πιιπ

.υγ

Αιι·οοιιιιι ιιιιιιιιτπιιι 59, 1ιιιι.ι·εειιιιιε εειιιιιε 27, Κι·ειιιιιιειιειι κι”

¦ νει·πειιιιιιεεοι·εεπε Μ, Τοπιιεειιοι·επε 82.

+ Νεοιιετε 8ιτειιιιε άσε νει·ειιιε 81:. Ρει:ει·ε

ιιιιι·εει· Αει·ετε: Βιειιετε.ε που 19. Ροιιι·ιιει· 1902.

'1'ειε;εεοι·π ιι πιι ε: 1) Π. Κοιιιι: Πιιε νει·ιιιιιιειι Με Με.

ειοπειιιτεε ιιει ειιι·οιιιεοιιει· Οιιειιρειιοιι.

2) ΓεΙπι: Ζπι· ιιιετοιο,ειειιιιειι Πιιιειιοεε

ιιιιιιιε,·πει· Βι·πειιιιιιιιειιεεεειινπιειε ιιι

Με νιιειιι.

+ Νεοιιετε 8ιτειιιιε Με 13επι:εοιιοιι ειι·ει:1ιοιιοιι

νει·ειιιε: Μοιιτε.ε ποπ 11. 1ιΙ€ιι·ε 1902.
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νετΙ:ιε· νοπ .ΔιιεπεΙ Ηἰτε9ι1νεΙσ! Μ Βει·ΙΜέ

.ΤΡιΙΡΕΒΜΝ (Κ11οΙΙ)

  

ιπιεΙ1 Ρι·οί”. Πι·. Ε. 8ειΙΙκοπεΗ. ΚΠΙΠ80ΙιθΠ Βἰῇ,Β'Π08τὶΒ

Ρειτειπυο!εϊπεειυεεε Εἰεετε "Τα 8εβ.υπάετΡεπι. ΡΝοερΗοτ. ὶ ν” ΡΙ_οω'80Γ Μ. “Η κιωΒρωΉ,.

81ιπτ Με πρωτ πιπΜ, ΙπεειπΙται:0ιΙιητ κι Μ" Πισω: «Με Πει·ι$ειιυπη. Ζωα.. ΑΠΗΜ. 1902 Μ” 84 ΑΒΒΠ6ΠΠ

ΝιιοΙ·ι ΡτοΪ. ΚΙεπι ετετ εἱτι ειυεἔεΖεἱοΙπ1ετεε ΗοΠπιἰΜεΙ @Η ΒΘϋ- 4 ΜΜΕ
 

ειΙΙετ ειτιειετι1ἰεοΙπεη ιιετ:1τιόε. ι '

~ Δάτεεεοπ νοπ ΚτειιΕειιρΒεεοπτιπειι:

(ΚΠο11) ε
Α1 α Κ 1 _ Η Μπακ"ΜΗ ΜτΙιειιάεε ΡγτοἔεΙΙοΙἔτ8ρει·ετ. Θι·εΠ'τ Με εεευΜε πω” ΜοΜ Μ. Ν 8::11ια21, ::Ξέξον πω!

Ψει·ινοΙΙεε ΜΜΜ 1ιι άετ ε2επι6εΙιο.υόΙυιι€.

Αιιυνεπάι1οε ἱι1 8 Με 2θ°/ο-ἱεει· Ραειε.

 

Με:: ΟετΙιιιτὶπε ΜὶεΙιε1εοιι, Γετ·εριιι

οικω "πιει ι. 30, απ. Π.

ΜΗετε!ιιτ Με Μυετει· :ιι ΒἰεπεΙεπ. 80ΙΜ«Μετ σου”. 8ωιωπιπ, ΠοΦερ6. ω.

ἰ _ Μετυ·Βεπεκε.ε γι. χ. θ, π. ΣΟ.

ΚΠθΙ.Ι. & θα, ΙπιάΜ8εΙιείειι επι ΒΙιεἰιι. ΡΉΠΨἔΒἙ°°·"'·Ο··1”'°'°·Η°°°”1“· .

Ί--.-------------'ΝΒΜ°ω”^"Μ“”Β”^°

?τισ @πωπω Πει. ΠοιιΜεσοι. π. Η

θΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧθΧΟΧΟΧθΧθΧθ . Η. π..

. Ρι·ο.ιι Ε. Δ. Βοεοε1ενεΙιε5ε. ΒΜεΙε8

Ψ8τΚεεπ1εκεε Ατεειι-, Εἰ- ΡετειιΙοΕ .Μ 18. ω. 6.50"°νν8588Γ· ἔθἔω Βιω° Πει·1εΨΙωι1ε1η π. Οο.ιποιε ιιερ. π Πεπι- ·

Φ ωωωι], ΡτειιιειιΚτεοΚΒεὶ- τοιο¦-οπεπο! π. ι. 4. κι 11

. τω. Νετνοπ Με Ηευτ- πω. Πιιτἱο ΚιιΒετι:. ο.. 8ι.ε1πωτω .ε

χ Κ1°8.11ΜιεΠ611 ΜΒ. Πω. ά. ΡΕιιιιἰεεἱιου ΚἱτεΙιο 6-8, Π. Π!

Ζυ ΙιεΒευ Πι εΙΙεπι ΜὶπετειΙινεεεετΙιειι0ΙιιπΒειι, ΑροτΙπεΚεπι Μιά ΒτοΒιιοτΙει1. ξ... Βεεεεεεειι Αιε.ῷζ.‹ιεΓ-ιιο.!›ὶωι_"ω

4 26 28 ΝεεΙιινεἱε ει·τΙιεϊΙτ Πω· πι· Ζω ο:Ιιει:η

. ) - ° ΓτεΙε ΡΙΙε;ετ ιιοά ΡΙΙεςετΙιιιιειι Μ: Φο

σκσκσκσκοκσκσκσκσκσκσκσκσκσ.%%&ΒΜψ°“ῳ°“Μ”

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
›'ἔ

Χ

Βιοπὶπ

ΙΖτεεω ίϋτ Οοᾶεἱπ Μιά ΜοτρΜιμ

Ιιεεοπάετε ΙΜ ΕτΙιτειι!ιι1πεεπ άετ

Βειιρἰτατὶοπεοτεειιε.

Βετεὶπ

ΙιϋοΒετρτοεειιτἱἔε ΒἱΙΒετεἱινεἰεε

νει·Ι:Ικιάυπε: ππεἔε2εὶεΙιπει ΠΠ·

Με θοιιοπ·Βοε-. κνωω- πω!

ΑυεειιτΙιετερὶε.

Ξοἀιριπ

ΒωνΕΙιττετ Βτεειτ2 ΗΜ· .ΤοᾶΙωΙἱιιιιι.

ΒρεεΙΒουιπ ΜΙ κει·τΙϋ.τει· Ι.ιιεε; Βε

Μ8.Ιιττ. ΙΜ ΔετΙιωπ., ΒΜρΙη·εεω π.

ΒΒτοΓιιΙοεο.

ΒὶρΒ£Βε:ὶεΒεὶ1εε:πω

επειετΙίεΙι Βερι·ϋΓτ. 5ίΙΟ-Γ:ιεΙι υπά -ΙΟΟΟ·ίειεΙι υοι·ιιιε.Ι_ 1

Πὶε τεὶεΒΙιειΙΙὶνἐε Ι.ὶτετειιιιτ €τε1Ιε Με ίτω1Κο.

Β€γρ£ὶοἀπ

ΒεννΜιττεε Ηὲιιιοετειτὶειιιι1 νοι·ιϋε;Ι.

ΜΜ.ε1 Πι άει· ;"υπε!κοΙοε. ιιιπΙ '

ιε.ΙιιιΜετΙΞοΙιει1 Ρ1·ιιιΠε. «

Τεπποἱοτω

ειυεἔε2εὶοΙιπιειεε Αόετι·1πΒειιε· πιω

ΑπιἱἀὶεττΙιοἱοιιιη. '

ΜεΜε:ΒοΠετΗΜε,Ψεκαστ

Βτοωὲρὲπ

ιιειιεε θεᾶατἰνιιιυ. Ιιιεεεεοπάει·ο ,ςε- '

μου ιιει·ν6εε ΖιιετΜάε πω! Εω

Ιερειε πιο επειρίεΙιΙειι.
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ΚεεΠειτεεΒοἰεΙ‹ειῇει4,ν87οΙππ.12.

νει·ΜΜ.ΜεΒιπρί'εΜιιι:εεΠιιεεΑι·ιωεοάετεἱιιεεΠἰτἔΙἱεἀεεάεενετεὶπε

Μεπι·ΚτεπΙιειι

ΜεΚτειιιΚειιιιΙεπεϋ!ᾶειι!ειηετ

εεε8τ.Ρ0ΐ8Γ8ΒΗΓΩΒΓ8επιετἱτετ-Υετεἱπε,

ρΠε;;ετιοιΙιννεπᾶὶἔει1θε;επετε.

πωττετ.2ευ.Ττε..ςΒαΙιτευ.ΚτϋεΙιειι,κνω..Πω..ΒἰεΒευτεΙ.Ι1·τΙειιτοτεειο.

Βε.εΚτειιΕειι1εεει·Με'οᾶ€ΙἱοΙπν.ΙΟΜεδΠΙι1·(εωΒοππτε8ειιν.12Με2)εεϋΠ'πετ. ΜεΥετινεΙτετΙιιΜ.ΒἱειιειειςεΜεΓιεὶιεειινοπ2-3ΠΜ·ΜεοΙΒιπ

:ιιερι·ε‹:Ιιειι.

  

-:)” -..ω - Μ. . .. . ι

οΙιεω1εοΙιε Ε'ιιΙ:ι·Ικ - Πει·ωεωε1τ.

κκκκκκκκκκκκκακκκκκκκκκκκ

 
ΒΕ. πεπ. Οι16.,2Ο ΦεεραπαΪθθέΕξΒ6ὑΑεΩἐώΙΪ13ΕΒΞιΙαΧοΙΕκύΕξω..εΕξ ΒεεΜΗιεΒετεί ΥνἱεΔεοΕε. ΚιιτΒιιτὶπεεΙιεΓει· Ρι·. .Η 15



ιιιινιι. .ιιιιιιωιιε.
Η ιιΒιιΜιδΒ"ΜΜι ε...ε....χ.........

ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι ε
ιιιιιετ όει· Κεεεειιοιι νοιι

Μπιτ'. Πτ. ΜτΙ Πειιιιι.

.Τ ιιτ_ὶενν ιΠοτρειτ).

Βτ. 1οιιειιιιεε Κτιιιιιιιιει!ε.
' Βιμ.

Πτ. Βιιιιιιιι' ιΝειιιειιιιι.

Μ. ΡειετεΒιιτε.

 

Με «ει. ΡΜετε!ιιιτεετΠεἀἰεἱιιἱεειιε ννοετιειιεεΙιτιίει ετεειιειιιηεάειι τ ΜιοιιιιειιιειιΜ-ΑιιΝτεμ πριν” :Με Σιιεε:·ειω Έ

8ο Μαι” τι ε. - ΒετΜ:ιειιιιεωειιωμε1ε ιιπ ιιι 3.ιιεε1ετιθ. 8 Μι!. Πιτ Με ΜΜΜ πιω ειιεεειιΙιεεε!ιειι ευ ειε ΒιιειιιιιιιεΙιιιιΕ νοιι Κ. Ι., Β.1ε1ε;·ιιι

ΗΜ, 4 ΗΜ. Πιτ (Με ιιεΙιιε .ΗΜ Με!. Ροειιιιει.εΙΙιιιιΒ; ιιι εεε Μεξετει: 8ι.Ρει.ετειιιιττς. Νεννειη-Ρτοερεει:.Ν 14.ειι τὶεΜειι.-Σ ε, ει;; εφηεε

@ΜΜΜ 20 ΠΑΑ ]τΠιι·Ιιειι, 10 ΠετΕ ιιειιηει"ιιειι. Ι)ετ Σιιεει.Μεηητοπεοπιε “Η ειιΜιε ΚεεεεΝοιι ΙιεπϋκΙιειιειι !ΜΜιειΙιιιιεειι ΜΜΜ. απο ιι:ι

(Μάιο 3 πω! εεερεΙτειιε ΖειΙε ιιι Ρειιι Μ. 18 Κορ. ο0ετ 35 Ρΐ8ι111.--00τι ` εεε ε ε ε οιι ιι Με τει ιι τε ιι ε! ε ιι Κεεεει.ειιι· [Μ. Βιιι!.ε1(Ώ..",ε1ι ιιι θτ.Ρε

Διιιοι·ειι ννετεειι 258ερετει.ειιιϋΒειΙιτει·θτιειιιε!ετιιιιεΙ 2ι186εΜ1ιΠ.-- τετειιιιτε, ?ει.ει·ειιιιτΒει· 8ειω, Ρει.ετ-Ρειι!ιιοεριτει ιιι ι·ιεΜειι Βρ.ι·εε!ι

Κειετει.ε ννετεειι ιιιι·.Ιι Μπι $εωε νοιι 18 ΗΜ. ρω Βεεειι ιιοιιοι·ιτει ειιιιιιιειι Μοιιιιιις. Μιαννοειι πω! Ήτειτε8 νοιι 2ή3 ει”.

Μ 8 ει. Ρειει·ειιιιι·ε. (8.”Μετη 23. Ρειιτιιιιτ

Ι11ΙιεΙΙ:: Πτ. Ε". Θτειιιιετ: Βιε εοιιιρειιειιιοτιεοΙιε Πειιιιιιε·ειιιει·εριε Βει ιιιιιιεΙει· 'Ι'ειιεε. - Βείετετε: Κοσιιει:, ΑΙΙιετι:

 

Πειιετ ΜοτΙιεε Βεεειιοινιι. -- νετιιιιεεΙιτεε - ΜοττιιΙιιΜε-ΒιιΙΙετιιι Βτ. Ρετει·εΙ›ιιι·ἔε. - Αιιιει€ειι.

Με ειιιιιρειιεειοτιεειιε Πειιιιιιεει!ιετεριε ιιει ιιιιιιιιιετ

Τειιεε. 'ι

νοιι

Μ. Ε". Θιτειιιιετ,

ΟιΙεεεε.

ο

νει· Π) .Ιειιτειι ετεειιιειι εετ ετειε Αιιι”ειιιε νοιι Βτ.

ἘτειιΚεΙ (Ηειάειι) ιιΙιετ Με Βε!ιειιάΙιιιιε ω· ι.ιιιιειιεοΙιειι

ΑΒιιιιιιε, ιιι ντε!ε!ιετ εετ Αιιιοτ ιιιιί εεε Με @Με ιιιιιιε

Ιιειιιιιιε Πιετιιιιι όει· Βεεεετιιιιε σετ Αι.εικιε ιιιιτειι εχετε

ιιιετιεοΙιε Πειιιιιιε όει· εοοτειιιιιωτιεοΙιειι Οειιιτειι ιιιιι

ντιεε.

νετ ΡτειιΙιεΙ Ιιεττειι Ρτοί. Ι.εχι1ετι ιιιιά Με Αιι

Ιιειι€ετ εετ Ι.ι ιι8°εεΙιειι Ηει!”ιιιιιεειιΙε Βενιιεειιιιεειι Ειει

Αιεικιε ειιιρίο!ιΙειι, εΙιετ εἱε ινετειι ιΙειΙιει νοιι σε Διι

εεΙιειιιιιιε ειιεεεΒιιιιεειι, εειεε Με ΜιιεΙιεΙιι :ιι ΙιτείιιΒειι

εειειι ιιιιι1 ιιιιτεΙι ειεεε ΚτείιιΒιιιι8 όει· ΜιιεΙεεΙιι Με ειειι

ειιιινιεΙιεΙιιεε ·Ατεκιε ευ εεΙσι.ιιιρίειι εει. Ε'τειιι€εΙ Φι

εεεειι ιιετοιιιε ετειε, εεεε εεε Ψεεειι εετ βειιειιιΙΙιιιιε

ΜΜΜ. ιιι εετ Πειιιιιιε Με ΒιετΚε ιιετΑΜιιεκεΙιι, εοιι

ι1ετιι ιιι εετ Πειιιιιιε. όει· Ιιιιιετνε.ι.ιοιι ΙιεΒε. ιιι άειιι

Βτειιτ2 όει· ΒεΓεειε ρετιριιετιεοΙιετ 5ειιειειΙιι.Μ ιιετ θε

ΙειιΙ‹ιε Με ΜιιειιεΙιι ειιτοΙι Πειιιιιιε εετ ιιιινετΙειει εε

ι›ΙιεΙ›ειιειι εειιειΒΙειι Βειιιιειι ειεεετ θειειιΚε ιιιιά ΜιιεΙιεΙιι,

ειιτειι ιιιτειιεινετε ιιιιιιιιιτε εεε 8εΙιοτεειιιε ιιει ω· Ζει·

ΚετρετΙιενε8ιιιιε ιιϋιΙιιεειι Οτιειιιιτιιιι8 ιπι Βειιιιιε.

Πιο Αιειιιιε Ιειεετ Με εε.ιιιιι ιΙειιιιιτειι. εεεε Με Κετρετ

Ιιεινεειιιι€ειι (ερεειεΙΙ Με Ι.οοοιιιοιιοιι) ιιιεΙιτ εντεεΚειιτ

ερτεε1ιειιι1 ειιιεεειιιιιττ "Γεω, εειεε ειε ιπι Τεπιρο, ιιι

όει· ΒιεΙιιιιιιε ιιιι‹ι ιπι ΠιιιΓειι;ζε Πισω ιιετιιιεΙ ειπε. Βε

ττε1ΐε ιιιεεετ Πείιιιιτιοιι ειιιιΙ ιιΙΙε ειιιιε, ι1ειιιι ειε Με

ιιιιτεΙι όιε τειεΙιεΙιε ΒεοΕιειετιιιιιιε Ειεειειι8τ. Ι)εεεεειι Βε

Ιιειι ειε Μειιιιιιι€ειι ει” Με ΙΕτΜε.τιιιι8 ι1ετ ΠτεεεΙιε ω

Αιειιιε "Η ειιεειιιειιεετ. ·

Βιε ιιιοιετειι Αιιιι€ιιι€ετ ειιτίιε (Με νοιι Ι.ε γι1ειι ιιιιά

ΟοΙεεεΙιεΜετ νετττετειιε ΑιιεοΙιειιιιιιε; Ιιε.Βειι. (Πε Με

Αιιιιιιε ιιι ειιεειε ΑϋΙιειιιΒιεΙιειι ‹Ιετ ΞειιειειΙιιΜεεείεετε

Η Νεειι ειιιετιι ιπι Οιιεεειι.ετ πω!. νετειιι εειιιιΙιειιειι νω

ιι·ειςε (Με ΚτειιΙιειιιιειιιοιιειτειιοιιι

 

 

@ετ Ηειιι, ΜιιειαεΙιι ιιιι‹1 θεΙειιΚε) Ιιτιιιεειι. ΡτειιΙιεΙ

εειιΙιεεει εεε άιεεετ εειιεετιε!!ειι ΤΙιεοτιε ιιετ Αιειιιιε

νο!! εε, ει· Ιιετοιιτ ιιιειιι επι ΠιιτεεΙιτ, ιιιιεε Με ΗειΙετ

ίοΙΘε Ιιει Αιιιτειιιιιιιιε εειιιετ Μετιιοεε σε ιιεειε Επιει

εοΙιε Βεινειε Πιτ Με ΒιεΙιιι€Κειι τΙιεεετ Τιιθωε εει. Βιε

ΕτΓειιτιιιιε ΙεΙιττε Μπι, ι1εεε- εε Ιιειιιε Αιειιιε οιιιιε Ηετειι

εετειιιιε ιιετ $ειιειιιιΙιιει εειιε ιιιιιι ιιιιεε εετ ΟιτιιιΙ άετ

Ατειιιιε ειιιιειιιετιιιι ρτοροτιιοιιει εειιι θτει!ε . εετ Ηχρειε

τιιεειε εετ ΘεΙειιιτε ιιιιε ΜιιεΙιεΙιι εει, ντοιιει ετινει8ε Πετ

εεεειΖιιιιε; ι1ετ ΗειιιεειιειΜΙιιέιτ ειιιε ιιιιτετεεοτειιετε
ΒοΗε εριειε. ' ε _ - ε

Ιιιι ΗιιιΜιεΙε ειιτειιΓ. εεεε οιι- 8ειιειιιιΜΜει!ιεοτιε ω

Αι.ειιιε Με Ιειι€ε Πισω εΙΙε;ειιιειιι εεεεριιτ`ι ιετ ιιιιι1 σε»

ΕτΓο!Βε ιιετ εοιιιρειιεειοτιεεΙιειι ΠειιιιιιεεΗιετεριε νοιι νιε

Ιειι ΒεΙειιΒιιετ ιι·ετεειι. ιιισειιτε κε ιιιιτ ει·Ιειιεειι, ιιιειιιε

ΙιιεΙιετιεειι Ετίιιιιτιιιιεειι επί ιιιεεειιι θιειιιειε ιιι ειιιι€ε

ΒειιιετιιιιιιΒειι ειιεειιιιιιειιειιίεεεειι. Μι νει·1“ιιΒε ρεεε

νεττι8 Μιετ επι ΜειιετιεΙ νοιι 162 εοτείεΙΙ.ιε ιιιι‹Ι ιιιιει1ετ

ιιοΙτ ιιιιι.ετειιεΙιτειι Ρε.ΙΙειι νοιι Τειιεε ειστε.. νοιι ι1ειιειι 73

Ιειιιιζετε 2ειι 18.εΙιειι ιιεοΙιεεΙιτετ Μιά ιιειοΙι ΡτειικεΙ 'ε

Μει!ιοεε νοιι ιιιιτ ΙιεΙιειιεεΙι ννιιτεειι.

.Πάει ιΠεεετ ιτειιε, _ιεεε Πιιιετειιοιιιιιιε ι1ετ Ιιιιιιε.Ιτε.

ΒειἱΚετ Με ιιιιτ ειιιε Βεειετιειιιι€ ι1ετ νοιι ΡτειιΚεΙ

νετττετειιειι ΑιιεεΙιειιιιιιε εεετεεΙιτ. Ϊ

Ιτι ιιτειτ ειιιινιοΚε!ι.ειι ΚτειιΜιειτείοτιιιειι ΒιεΙιτ Με

ΗΠιεετΙιεειε ειιΙιΙτειεΙιετ θεΙειιΚε όει· ιιιιτετειι Βιιιτειιιιτει

εεε ειιεειιιιιιειι Με ιιετ ΙιετεΙιεεεεεπειι 8ειιιιεΙΙιεΙιειτ εετ

Ρετεερτιοιι ρετιρΙιετετ ΒειΖε, ιιιιι ι1ετ Ιιετεεεεεει.ετειι

ΗειιιεειιειιιιιιιΜ, ιιιιτ ι!ειιι νετιιιιιιι1εττειι Τοιιιιε όει· Μυε

ΙςεΙιι ιιιιε εεε Ιιειιιὶε ειπε Κοιιιιιιειιεειι Ρει·εεειι ειιιιεΙιιετ

ΜιιεΙιεΙετιιρρειι ιιιιιι ι1ει· ττοριιιεεΙιειι Ι)εεειιετε.ιιιοιι όει· Μιο

ειιετιιειι ιιιι‹1 ΙιΒιιιιιειιισεειι_ θεΙειιΙτιιιει!ε ειιι ιιιεΙιτ οι1ετ

ιτειιιΒετ εοιιιρΙιειττεε ΜιιιιεεΙιεε ΒὶΜ· ι1ετ Ατειιιε, ιειοειι

ιιι εεε ιιιιιιεΙειι Ροτιιιειι Ιιει.ιιει ειε Αιε.κιε Γειει; ευε

εειιΙιεεεΙιεΙι νοιι όει· $ειιεἰιιἱΙἰτειτεΙιετεΙιεετἔιιιι8 τΙετ Μετε
Ιειι θειειιΚε ω. 'ε

ΣΥειιιι ιιιειι εε ειεΙι ιιπ Εεεε! ιιιειεΙιτ ιιι- εοΙεΙιειι ιιιι

ιιειΙειι Ροτιιιειι Με ΗειιιεειιειιιιΙιτει εεε ειιιιι2ειι

Κετρετε εειιειι Ζε ιιιιιετειιοιιειι, εε Με ιιιετι ιιιεΙιτ εΙΙειι



επ

εε!τεπ ιιπάεπ_ άε.εε άιεεε!πε επ άεπ ππτετεπ Ειτττεπιιτιιτεπ ι

πειτε πιω ετεειιειπτ, _ιπ ιπ ειππε!πεπ τιιιιεπ πιτά τπειπ

ειπεπ άιε νιει τοπετεπτετε ππά ιτιιιιετ επιττετεπάε (ιπτ

τε!ιιγρπετιιεειε άετ Ηεπτ νετιπιεεειι. Απετ ετετε πιτά

ειεΙι ειπε ΗετεπεετεππΒ άετ θειεπιτεεπειπιιιτετ

ππά "νετ επετει ιτππιετ άετ άιετειεπ θειεπιτε άετ

ππτετεπ Επιτειπιτειτειι εοπετετιτεπ ιεεεεπ.

'Α Βιε Μπειτε!- ππά θειεπιτεεπειπιιιτιιτ πω! νιε!ι`ε.‹:ιι άετ

εττ περτπιτ, άπεε πιω άεπ Ρετιεπτειι πει εεεειι!οεεεπεπ

Απεεπ εοπιριιειττε Βεπεεππιτεπ ε.πειππτεπ ιιιεετ (ε. Β.

πιιτ άετ ετοεεω Ζειιε ειπεπ Κτειε ειπεπ Βπεπετεπω ιπ

άετ μια πειειιπεπ ετε.). Βιεε νετιππτω ιετ πιειιτ τε

τιοπε!!, άεππ ειπτπει ιετ άιε τειιι€ιτειτ επ άετεττιΒεπ

Ρτιιειειοπειιπππεεπ, πιε πιω ειεπ ιειειιτ άπτειι άεπ Υετ

επειι ππετπεππω !τεππ, επεπ πει θιεεππάεπ εεπτ νετ

εειιιεάειι, ππάετετεειτε ειπά άεπει πιεπτετε Θιε!επιτε @εισπ

εειτιΒ ιπ Απερτποπ πεποιπιπω.

πιτ ιιπιτεπ άιε Ρτιιιππ8 ιεάεε θειεπιτεε Πιτ πιο!ιτιεετ

ππά ιιιιιττεπ άιεεειπε ιπ άετ ννειεε επε, άεεε πει πε

εοπιοεεεπεπ Απεω ππά νοι!!τοιιιιπεπ επτερε.ππτετ Μπειτιι

Ιετπτ πεεεινε ΒεπεεππΒεπ νοπ άετπ Βεοπεοπτετ επ άετ

επ ππτετεπεπειιάεπ Ειτττετπιτιιτ επεεειιιιιττ πετάεπ ππά

επει· ειπε άετ Μιττε!ετειιππ8 τπιτ ιπάΒιιεπετετ νετπιειάππε

ππε!ειεπω Βτποιτεε επι άιε Ηεπι, τπιτ επετετ Ιεπεεεπιειτι

άεππ πτπειτειπ 'Ι'ειπρο. Ψεππ ιιιετπει επττε Βεπεεπππω

νοπ 10-15" εειιοπ 8ειιι!ιιτ, επετ άιε Βιοιιτππε (επ Ειτ

τωειοπ οάετ Ρ!ειτιοπ) νοτπ Κτεπιτειι πιε!ιτ ε.πΒεπεπεπ

πετάω !τε.ππ, επ πετειο!ιπειι πιτ άεε πιε ειπε Ηγρπε

τπεειε ετετειι θτε.άεε; πεππ πεττε ΒεπεΒιιπεεπ ιιπετπε.πρτ

πιειιτ εειιιπΙτ πετάω, ειε !!νριιετ!ιεειε επειτεπ θιτεάεε;

ειε άτιττω ππά τεειιτ εε!τεπεπ νιεττεπ Οιτεά άετ Ηετεπ

εετιππ8 άετ Βεπειπιιιττιτ πεεειειιπεπ πιτ άεπ Βειππά,

πεππ πτιιεΙτε Βεπεεππετεπ €ει'τιπιτ επει· άετω Βιειιτππε

πεπ επεεεεπεπ πετάω Ιτεπτι, τεετι. πεππ επεπ πτιιειτε

ΒεπεεππΒεπ πιειιτ πειιιιιιτ πετάω ππά άετ Κτεπιτε πιιτ

άεπ !)τπειτ άετ πεπεεεπάεπ Ητιπάε εριιττ.

!)ιεεε Βεετιιππιππ8 άετ Ηγριιετπεειε !τιεει πεπιεε επ

επεοιπτετ Ρτιιειειοπ επ πππεειιεπ ππτιε, πετ ειεπ τπιτ ιε

Με ειε επετειειιεπά ετπιεεεπ ππά πι άεπι θειά

εειιειάετ'ετπω ιιιεττππιεπτ νοτππειειιεπ, πειΙ ειε !ειειιτ

ιιπετε.!Ι ειπ Κτω!τεππεττ επειιιπτπετ ιετ.

Π: ιετ ειπε πιι€επιειπε Βεπει, άπεε άιε Ητρττετιιεειε

ιπ άεπ άιετπιεπ (ιε!επιτεπ πεπιππτ ππά πει ιοττεεπτειτεπ

άετ Κτππιτπειτ ετετ εριιτετ επ άεπ ρτοιτιιπε!ω επιττιττ.

Βει άεπ ιιιιτιπιεπ !ι'οτιιιεπ άετ Ατωτιε, επ άεπω

πιτ άιειεπιπω Κτωιτεπ τεειιιιεπ πο!!επ' άιε πιιτ Ηιιιε

ειπεε 8τοε!τε οιιπε Ππτετετιιτειιπε ειπετ τπειτω Ρετεοπ

πειιω ιτάππω, ιιπάεπ πιτ πιι.πιιε ππτ ειπε Ηνρε.ετπεειε

ετετω πιτπάεε άετ πιετετε.τεο-ρπε!επεεε!επ Οειεπιτε, ιπ

επάετω Ε'ε!ιεπ κι επειι άεε Βρτππεπειεπιτ ιπ ΒΙειειιειπ

Οτε.άε ετ8τι!!επ; άιε Κπιεττε!επιτε ειπά πιει; ιπιτπετ' άιε

επιπειεπτε ετετε ιιοττπει. Οεππιιπ!ιειι ειπά άιε πειεπιτε

ειπετ Θειτε ετιιτ!τετ ειι!ειττ.

Πιο ιπτιιετε $επειπι!ιτε1τ άετ ΘεΙεπιτε (ά. τι. ει!!ετ άεε

θειεπιτ επεπιπιπεπεετεεπάεπ Βεετεπάτπειιε) ιετ πειτππιιτιιεπ

ειπ ποτππεπάιΒετ Ρεοτοτ επ τιεπτιεετ νοτετε!ιιιπΒ ιιπετ

άιε Εεεε ππεετεε Κϋτρετε ιπι Βε.πιπε ππά άετ Ι(ϋτρετ

τπειιε επ ειπππάετ, ππά άιεεε νοτετε!!ππε ιετ ιπτετεειτε

ειπε νοτπεάιπεππε επτ ποτιπειεπ Ι.οεοιποτιοπ άεε Κάτ

ρετε. Ιπ άεπ ιπιτιε!επ Ροττπεπ άετ Ατπιτιε ιετ άιε 8ιππιπε

άετ πετιρπετιεοπεπ 8ιππεεειπάτπειτε ππετ άιε Ροειτιοπ

άετ πιετπτετεο-ρπειεπεεειω ππά Βρτππεπε!επιτε νετ

ιπιπάεττ ππά άιεεε Ειπάτιιοιτε πετάω ιεπεεετπετ ειε ιπ

άετ Νοτιπ ιιπετιπιττειτ (Μ οτεειι π τιιοπε!τι). Ι)ιε άειττιπε

ειεπ ετεεπεπάε Απποτιπιτε1τ άεε θπππεε πι πιοιιτε επάε

τεε πιε άιε πππεππεετε Αάε.ρτετιοπ άεε Κτεπιτεπ επ άειι

Βείεετ άετ Ιππετνπτιοπ.

Ιπ μια επειοεετ πειεε, πιε πιτ άεε πει Οοπττειετπ

τω ππά Αιιιη!οεεπ άεε Βεπεεππεεε.ρρετετεε επι επιτιιτ

Βιεε!ιειπ θεπιετε εειιω, πετάω επειι ιιιετ άιε πιιιειττεπ

θειεπιτε τπάε!ιειιετ επτιπετετ ππά άιε νοπ ιππεπ επ νετ

  

τιε!ιτεπάε Ατπειτ π! τιπάετετ Ψνειεε εε!ειετετ: Πετ

Κτεπιτε νετπιειάετ εε πιπειιειιετ επι άεπ Ρπεεεριτ2επ 2ιι

πειεπειτεπ, ετ επειιτ ειπε πτειτετε Βεειε άπτεΙπ ννειτετ

επεειιιεπάετ εεετει!τε Ε'ιιεεε επ εεπιππεπ, ετ ττιττ επετετ

τπιτ άεπ ι!επιτεπ επι ππά εετττ άεπ ειπεπ ι·"πεε νοτ άεπ

ππάετεπ, πιτπτεπά άιε Κπτρετιε.ετ επί άειπ πωπω ?πεε

άεε $τιιτεπειπε !πετετ, ετο.

Βει άεπι (ιεπεε, πει άεπ ινεπάππεεπ, πειπι ΑπΓ- ππά

Απετει€επ ειπετ Ττερρε, Με Νιεάετποειτεπ π. ε. π..

ετετε !πεετ ειπιι άιε άιτεετε ΑππιιπειΒιτειτ άετ Ειπεπεττ

άετ Ατπκιε νοπ άετ Αιιεετιοπ άετ άιετπιεπ Οειεπιτε πεοπ

πειεεπ.

Νειιτπειι πιτ π. Β. άεπ Οειπε πει άετ ιπιτιπιεπ

Α τπιτιε;

Ππτετ ειπεπ 5τ!ιτιττ, νετετειιεπ πιτ πε.ειι άετπ νοτ

@Με νοπ Μπτεν άεπ Βοπιρ!ειτ νοπ ΒεπεεππΒεπ πειπι

(Άπω, πε!επε νοπ άεπι Κάτρετ ιπ άειπ πειτιιοπεπ Ιπτετ

νειι επιεειιεπ επει ειειειιεπ Βειπετειιππ8επ επεε;ει“ιιιιττ

πετάω, εο άειεε ειπ 8ειιτιττ πε.επ Μπτεν "νει 8επτιτ

τεπ πποπ άετ πεπϋππιιεπεπ Απιι`πεεππ8 επτερτιεπτ.8ιεπτ πππ ειπεπ Μοτπωτ ιπ άεπ Απιππι άιεεετ Βεπε8ππ

πω, ιιι πε!ειιεπι άιε πειάεπ Βειπε ίο!ι;επάε 5τειιππ8 ειπ

πεπιπεπ: Βειάε πετπιιτεπ άεπ Βοάεπ, άεε ειπε τπιτ άετ

5ριττε άεε Ε'πεεεε, ιιιάετπ εε ειε 8εππππεπειπ ειοπ επ

εειιιε!ττ πε.ειι νοτπ τι! ρεπάε!π, άεε επάετε τπιτ άεπ Ηεε!τεπ.

ιπάεπι εε άιε ΠοΙιε πιε Βτεπάπειπ ι!πετπιτπτπτ. !)ιεεετ

Μοτπεπτ, ιπ πειειιεπι πειάε Ριιεεε 8!ειοππειτι8 άεπ Βοάειι

πετιιπτω, πιτά νοπ Ηιοιιετ ειε άιε Βιτπει.ιοπ άετ

άορρε!εειτιΒεπ 8ττιτπε πεπειεππετ. Νοτιπειετπειεε

ιετ ειε 2ειτιιε!ι ππεπά!ιεπ !τιιττετ Με άιε ειιπωιω

άετ ειπεειτι8επ 8τιιττε, πειπειεπεπιάεε8ειιπππ8

πειπ πτπ $τεπάπειπ νοτπει πε.ειι νοτπ ρεπάειτ.

Βει άετπ 'Ι'επετιιτετ ιετ άιεε νει-πειωιεε νετεεποπετι

ππά »οι ετιιτιτετ επτπιειιεΙτετ Αιπιτιε Βετε.άετπ ειπεπ

πω. Ιπ άεπι ιπετιπετινεπ Βεάιιτιπιεε, άεε Βε!επεε

τπωτ άετ Κϋτρετιεετ επι άεπ Ε'πεεεριττεπ πει ιιετεπέ,τε

εετ2τετ $επειπιιιτιιτ άετ επτερτεειιεπάεπ Θειεπιτε επειτ

Ιτιιτ2επ, τεερ. επ πτπΒεπεπ, νετΙτιππεττ άετ 'Ι'επετιιτετ

άεε Μοπιεπτ άετ άορρειεειτιεεπ 8τιιτπε' άιε ιιππ ειπε

πτειτε Βπειε ττιεπι ππά ιιιεετ άεε 8ειιπππεπειπ ετετ άπππ

εειπε Βεπεπππ8 πετ:ιι νοτπ πεειππεπ ππά άεπ Βοάεπ

νετιεεεεπ, πεππ άεε 8τεπάπειπ εεποπ τπιτ Βιιππετ $οιιιε

επι άειπ Βοάεπ τππτ. .Ιε επιτιωτ άιε Λτε.ιτιε επιπισιτειτ

ει, πιπ επ Ιτιπεετ πετάω άιε Ζειττιιπιπε άετ άορρεΙεει

τιπω $τπι:τε. ππι επ ιτιιτιετ άιειεπι8επ άετ ειπεειτιεω

8τιιτεε; εοπιιεεε!ιειι ιππειιτ άετ Τεπετιιτετ επιεειιεπ _ιεάειπ

εειπετ πωπω, εειιπε!Ιεπ 8επτιττε πω 8επιεεεπ 8ιππει

ειπε Ρε.πεε, ιπ πε!επετ ετ άιε Κϋτρετ!εετ επι” πειάεπ

ΙΞ'πεεεπ τπιιεπ ιιιεετ. Βιεεε Τιιιιτεπειιεπ ετΒεπεπ ειειι πει

άετ ειπιειεπεπ Βεοπεειιτπιιε άετ Ιπιτιειττιπετιεεπεπ, ειε

πετάω εειιτ εειι6π ιιιπεττιττ άπτεπ ειπεπ νετε!ειειι ειπετ

ιτιπειπετο8τερπιεεπεπ Βει!ιε νοπ Μοιπεπτεπιπππιπεπ άεε

0ππΒεε θεεππάετ @ποπ Βιεπετ) τπιτ επειο8επ Απι

πεπιπεεετιεπ 'Σππετιεειιετ, πιε ειε Μετιπεεεπ Μιτε

ω, π!ιετάιπεε επεε!τε επάετπειτιπετ Βετποπεττετιοπεπ

ρππιιειττε.

Ι)ιε Ι.ιπιεπ, πε!ειιε άιε Ηπιτεειεπιτε ειπετεειτε ππά άιε

$ειιπιτετεε!επιτε επάετετεειτε νετπιπάεπ, !ιεεεπ ρετε.ι!ει

ππά »ιιππ πιι.πτωά άεε θεπεεε ιπι Μοτπεπτ άετ άτιρρε!

εειτιεεπ 8τιιττε ειπεπ εριττεπ πωπω (πωπω). Βει

άεπι Τεπετι!τετ πειτοτπιπτ άετ (πως άπτειι άιε πειτιιειιε

νετιτιπΒετππε άιεεεε Μοιπεπτε ππά άιε άεπιιτ νετπππ

άεπε ετιιτ!τετε νετεειιιεπππε άετ Ι.ιπιεπ επ ειπειπάετ

ειπεπ πππειιιιιιιοπεπ πεε!τειι€ειι Οιιπτειττετ.

Ειπε πειτετε ΕιΒεπτππιπιιοπιτειτ άεε τεπετιεεπεπ (ιιππ

εεε, άιε εοποπ νοπ θιιιιεε άε ιιι Τοπτεττε ετπει.ππτ

ππά νοπ Μετιπεεεπ επ εειπεπ !τιπειπετο8τερπιεεπεπ

Απίπε.ιιιπεπ πεειιΒεπιεεεπ πι, πεετε!ιτ άπτιπ, άεεε άεε

πεεπ νοτπ εεππιιιττεπάε Βειπ ιπ άειπ Βοπεπ, άεπ εε ιπ

άετ Ι.πιτ ι›εεεπτειπτ' ιπ ετιιειππετ ππεπεο!τιππεειΒετ Ψειεε

ετετ πειτ πε.ειι νοτπ €ετιιιιτι ππά, ππι άτιππ εειι!ιεεε!ιοπ



εεεε τιιειτινιιτιε ειτε ιιιιιεε εεε Βετιεπ εε εετιιετεε.

πω» ιιεπι Ηειι ε ε ειτ ι τ τ ειιιιιιιειιε Βεινεεεεε ιιιιεειΒΙεισιι

εεε εεπιιι 2εεειειιιΘιι, εεεε ειε Κετρετιεει εεε Βειπριεε

ερειετ ειε εειιπ εοτιπειεε (ειπε εεεε νοτιι εεειεειιιετι

απο, τι. ε. ετει εεεεεειιι εεε 8εειιιεπεεειε ιιιεει: πει·

ιειι ιιετ Ρεεεεριιεε εειιιιετε τειιι τιεπι εεεεειι Ε'εεε ειε

Βιεεεεειε Ριειε εεεεπιιεεε εει. Απε εεε Μεπιεπτεεί

εεεπιεε νοπ Μετιεεεεε ιει ετειεειιιεε, ιιεεε ιιιεεεε

Αεεεειιτειιειι ειεει νετιτεπιτει. εει Ρειιεει.ειι, ειε πει

ιετειπ δωσε εεε πειτε νετε εεεινιιιεεεεε Βειε επειτ

ει.ιιιεεε εεε εεεετ ειπε εεεεεειιιι εεε Βιιειε Ζει· τει:ει

2ειιιεεε νοτεεεεεεε εεε Βετεριεε ειιεεε.

Βει εεεετίεε ιιιεεεεεεεε εεε ριειεΙιεεεπ Αεπ

ιιοτεεεεε εεε θεεεεε ιετ εειεειτετιεπε ιιε Μετπεει τιιεεετ

Αεεεετεεε ειπε εεεειιιιετε μπειτε εεειττε εεεττιιεειετιεεεε

Τιιειιι€ιτειι ιιετ Μεειτειε ιιει· Ε'εεεεριι.εε εεε εεε ιι`εεεεε

ιιεετεεερι ειτε ω· Βεεειειιιιιιτ ιιει· θειεπιτε ετιεττωη

Με; εε ιει εε.τεπι εεετειιιιεε, τιεεε ειε ετειειι Αειεεεε

ιιετ Αιειιιε εεειιε ετει εει εετετιιεεε Ενειειιεεεε εεετει

εετνετι.τετεε, ιιιιιιιτεπιι ιιετετιιεε Κτειειτε εειπι εειι·εεε

Ιιεεεε (ειπες ειεεετ εεΙεει πιεειε Αεεοτιπεε εειπετιιιεε.

Βεε Ττερεεεειειεεε. _

Βοιτειιει.ιιτιι εεεετεε ειε Βεεεεινετεεε εειπι Ττερρεε

ετοιμη, ερεειειι εειιιι ιιετεεετειεεε, ιτε εεε ι”τεεεειιιε

ειειι Βιτερτεπιεε σετ εεειππεεεεε Αι;ειιιε (ειεεε εε

1'εεεειιει· - Ε'εετειετ). Με Κτεεεε ιετ εειιειιιιει,

εεε επι θειιιετιετ Γεειεεεειιεε, ετ Μπιτ 8ιει”ε Πιτ

Βιειε επετειι πει άστε ΙττειεΙτετεε Βειε. Με Βιιειτ επί

ειε εεεεετει ιεειτεειιιτεπ Ξετιειι νοπ Μοιιιεειεειπειιιεειι

(Με Βιεεετ) οιεεε ειε Ττερρε εετεεετειεεεεεπ Μιι.ε

πεε εκει εεε ειε ΙΕτιτιιιτπιιε: Βειττι ΙΙετεεειει€επ ειπε

ειε Ζειιτεεπιε ι.ιετ ειιιεειιιεεε Βιετεε τειε.ιιν εεετ ειπε,

ιιεεει Με! ιιεττπειετινειεε ιιετ Ξειιιι·ετρεεει εεε Κετ

ρετε πεειι νετε νετιειετ, ιτεετεετι εεε διεεεεειε επί επ

οεετειι Βιειε ιπι Κειε εειτειειτι επι ιιετ Ρεεεεριτπε εε

ιεεειτι.: ειε Κετρετιεει επτά τιεεε νοπ ιιεπι πε.ειι τοτε

ειιά εει.εε εεεεεινεεεεεεε εεεετειι Βειιι εεΓεειεεεεε,

πεεει εποε ιιιεεεε Βειιι ιτε ετετειι Μειιιεει ειε ιιετ Βιιιιπε

εειειιειτι. Πει· 'Γεεειιιτετ εεττ εισιι ιιειιιιι;, ιιεεε ετ Με

ει” ετει ιιεεε ειε εεετε 8ιει“ε νειιε.εει, ιιεειιιιεπι εεε

νετιιετε Βειε ιιιιι νειιετ 8οειε εειτειιι; ιιιετεει τει ειε

Ηειιεεε ειπε ειειίε, ε.ει”τεειιι.ε εεε ειε εειέεινεειΙιε

Μεειτειετεειι εειτιιεει.Ιιεε ετεεεετ.

Βειιε Ηιεεειειειεεε εετ 'Γτερρε ειιιιει εειιε εεεεεεειι

Μεεεεεεε εετ επι ειε εεετε Βιιιι“ε εεει·εειιιε Ρεεε ειειι

εοιοτι. τειι νειιετ $εειε εει, τιετ Τεεειιιτει· ιεεειιτ εε

εεεεεε εεε ειε θεετνιετιειτειιεε τΙετ Βειετιεε επι εεε

Ρεεεεριι2εε Με πεε, εεε" εεε Δείετειέειι ιτειιιε Βε

εεεινεττιε πεσει.

Βειιτι Νιεεετεεειτεε Με σετ εετιπειε Μειιε

ιιεεριεεεειιειι ειε Κειε εεε εειεεειτι εεεε Μεεε ειε

@Με Κετρετιεει επ εεε εεεεεριι2εε. Ποτ Τεεειιιιετ

Με ειε Βρτιιιιε- εεε Ηιιιιεειειιιτε εε ιπεκιιιιειιι, επι

επι” τιετ Βεεεεε Γεεεεεειε Με εει”ειιιι2εε πε ιτεεεεε;

ιιιεπε εκει ιεε επι εεε Εεεεεριι2ειτ πε εειειιοιτειι νετ

εειεεει, εεε ετ επι. Ρ'τεειτει ει·ιεει ιιι εειπετ ιει.ειεε

ειοεεετεριιιε Δεειιεεεεεε εεε" Βιιεετιειι εειπι (ιεεειι

εεε εεε εειπι ιεεειιωτ εεε ετιτΙετιιιειι Ππιετειιιι ιιειιιιι,

εεεε ιιετ Τεεειιιτετ εεεεεΙιεε ειπε Υει·ιιεεε Πιτ επικι

ιιιειε Βεινεεεεεειι ιιετ θειεπιτε εεεε, ειε ιτειεε εε εε#

ιιεεε εοοτειπειετιεεεε Αιεειι ετιεττιετε. Πεε εεεειει,

ιιεεε ειε Πτιτιετεεε νιει ειιιι“ε.εεετ τιετεε ειε ει:ειε εεε

εεετειι εετνετττειεεεε Τεετιεεε, ειε ειιιισιτιεπ Οειειιιτε

εε εειιτιειεε, εεεεεεπ ιει.

Απε ιιετεεειεεε θττεεεε ιιιεεεεπ ειε Τεεειιιτετ ιιιειιιε

εειειιω, ιιειιιι πετ πιιτ εειειιεε ιτειεπ πιεπ ειε Ριιεεε πιιι

εεεεετ Βοειε εειεειπεε, ινεετεειι εει ιειιεειι $εει·ιιιειι

ειε Βεειε ειοε νεπι Βετιεπ εεινιειτειι, ερτειεεε ετινεε ειε

Βειπε εεε ιτειεπ πει: εεε Ηεειτειι επι”. ειιιεε εε ιιι

Τ0ετε ιτε εεε ιειειετεε εεει›τιιιετε ιιεεεεεινιεεειι, ιετιειιι

ει· ετε.ιε·ιτιιεκε ιιετ Ριιεεε θιεεειιιιετ εεε Τεεειιεειιετ

ει

εειιιι (ειπε επι ριεειιεεεετ Μεεεε νετειιεε; ετ Εεεε,

ιιεεε ειε Ηει:ιτεε τιετ Τε.εειιιτετ ιιεΓετε Ειειιτιιειτε ειπ

τετιιεεεεε.

Βει ιιετ Βει.τεεεεεεε ιιει· Μειεεετεειεεεειεε εεε (Με

εεε Τεεειιεεεετ ιιειιει ιιιιι.π, ιιεεεεεε $εειτειιεεειε_εειιε

Βεειιιιι ιιει· 8εειι·ιεεεεε ιιε.εε νετε, εε ιεεεε εε Με

ειιιιετ ειπε Βιεεεεειε ειεε εεεεεεε ιετιεπι εε εεειι νοτιι

εεειτιπει, ειε Ε”εεεεριιεο εεε εεε ειε Ηεειτε ε.ετιετττι

εεπιτι, εε ιιεεε ιειετετε εειπι Νιεεετεετιεπ εεε Γεεεεε

εεετει εεε Βετιεπ εετιιετι. Μετιεεεεε ετιςιιιτι :Με

ι·ιειιειεει ειεει. τειι. Πετεεει, ειε Αεεετεειτ εει· επρεπε
ειε ιιει· Γιειιετεε εεε Πειετεεεεειτειε εεε Ρεεεεε. ν

$ειιιιεεειιεε πειτε πεεε ειπε Ειεεπιεειιιιιεεεειι εεε

θειιεεε εε ετινεεεεε. ειε εειειιε »οι ιπιι.ιιιιετ τω” εε

εεεεειει: ειτε. Σε ειπε ειε -εεινιιιιτετιιειιεε Μεειτει

εεειτεεεειι ιιει· ιιετεειεε Γιοκοτειι εεε Ε'ιιεεεε, πεπιειιι.ιιεε

εεειεειεεε, εει ινοιεεειε ειε Ηχρειειεεειε ιιει· ιιιειειειι

θε1επιτε ετε.τιτετ εεεεερτεΒι ιει, ιιτειιτεεει εει· Εεεε επι

ιιεπι Βοιιειι τεει. Ι)ιεεε Ζεειτεεεειι ειπε ιιιιιειιε εε ει.ετιτ,

εεεε ιπειε εε εεε εεεεεεειειι Ριιεεειι εοιετι·.ιιιε ειιιτιτετ

ειιιειττε 8ειιε εε εεε ετιιτιτετεε Ζε.ι:ιτεεεεε ετιιεεεειι

ιτεεε.τ Βιε ειπε εποε εε ειιιιεεε Μ.επιεειεεειεετεεε εεε

Μετιεεεεε εεειιιει ε.εεεερτεει. ι Αειιειιεεε.2πειτεε

εεε εεεεεεετει ιτειε επειι εει τιεπι Βιιετιιεε εει..θεεειει

ιιιιιιι εετ Οειεεεε. 5ιε ετ·εειιιετι πετ τιετεε εεε πεπιε

ιιιιτΙιειιε Βεεττεεεε ιιει· Κτεεεεε, ειειι τιει:ειι εειεεε Νειε

εεεειιε εεετ ειε 8ιτειιιιοε εετ Οειεπιτε εε. οτιεειιτειι,

ωιεετιιεε. .ΙεεεπΓειιε ιιεεε ιεε ειε πιο εει εεεειετετι

Ρειιεε, ιε εεεεπ ειε Μεεεειεεεειειιιιιιι ετιεεειιεπ ιει,

εειιειειιτεε εεεεεε, εεε εεεετετεειιε νετεεειιιιεεεε ειε

ειιετ ιτειεπ ιεεεπιειιε εειι.επετ εεε εειιινεεεετ ιι:ιειι ιιιεετ

ιιιεεε.ιιιεεεε ετιειθτειεεειι ΠεεειιΒετι επι. '

ιι ε τι ε εε ο ε εεττ ειε Αιεειιε ‹ιετ 'Εεεειιιτετ πει τιεπι εετ

εεεεεει:ι.επ Τεπεε τιετ Εκιτεπιιιιιιετιιεεειτειιι ετιιιετεεπει

Με; ετ εειιεερτει, εεεε ερεειειι ειε Ε”ιειιετεπ ειειε πιοετ

ετιετ ινεειεετ εεεετι εεεεερτε.ειε Ηγρειεειε -εειεεε,

· Ρτεεεει εεε ειε ιΠε0ιεπιε ι Βιειειιιειιε τετ ειιιεε

τιετ ιτεεεειιι€ετεπ εεε εειιετειιιεειεε Βιιιεριειιιε εει·

Τεεεε εεε τιιειιιι, ιιεεε ιιετ Ψ-ιιιετεει·εειι, εεε ειε Βεεει

ειιιιιιιειεεετιε ιιει· Αιεκιε εεεε ιιετιει, ειιτε.ει εετεειτειι

Πιετειι εεε τιιιεε ιιι ιιιεεεεεε εειιτει ειε ειπε» Με

ειΙειιι ‹ιετειι εεε εεε εεε ειε Ι.ιιειιιιεειτιοε ι1ετ θειεειτ

εγρεειιιεειε, εειιτιετε εποε εετεε Ητρειοειε Βεινιεεετ

εΙεειτειετερρειι εειιιεει εει.

Αεεεεεεε ειιεετειι Βτι”εετειιεεε ιετ ειε ΙΙ)ιρει.εειε

ττετιιιΒιετι θττειιεε ειπε ειετιιΙιεε εοιτειιιιιτε Βεειειιετεεεει

ιιεπε ε" ιειιειιωτ Ατειιιε. εει· ιτοειιιειτ εεε ιειιοι:ε

ειοει νοιι ειπετιι τιιτεειεε Ζεεειεπιεεεειιε ιτιι Ηιεπειίε.Ιιε

πειεειιειι ιιει· Ηχρειοειε εεετιπιπιτετ Μεειιειετερρεε εεε

‹Ιειιι Οιιετειιιετ ιιει· Αιειιιε ιιεετεεεεεε, ιτιιετειιιι ιιι εεε

ερειετειι Βιετιιεπ ιιετ Αιτιιιιε ειε εεεετττιεε Κπιε-εειι

ιθ`εεεεε·ιιεπεετι (ε. Β. θεεε τεεετνει:ετε, Ρεε ειιειεεε,

εεειπενετεε ε. ε. ιν.) ειε ετεινειιιιΙιεεετεπ εεε ειειϊε.ιιιε

ειεπ Μετιτιπειε ειιιιεε. τ -

ΣΥειεεεΑεΓεεεε εεττ ιιεεειε εεπιρειιεειετιεεεε Πεεειιεε

τεετεριε εε ετΓιιιιειι? Πιε Αειινοτι ετ8ιεει; εεε Με εεε

εεε εειπειι Αεείειιτειι€ειι. Βε ειε εεεειειιιτει ιε εεε

θειειιιτεε ειε ετιεεειιειι εοιιιιετε πετ ιιετεεεεεειει Μ, εε

ει ειε Ι.ειειειιεειιιειειτειι ιιει· ετεειΙιεεεε Νετνεπεεεεειι

ιιετεε Πεεειιε εε ετιιεεεε; εε ιεεεεε Ιει:ιεετεε εεειι ειι

εετεε ΙΒιιιιιιτεεεειι εειεει. εει ιεπεε ιεττεεεειειειι Πεειιτι

Βεπ πετ ιιι εεεεετειιιττεπι ιΙε.εεε εειιιιετ, ιειι εεε εεε

οτεεε Βιειεει"ε1ιε ιιετι:ε Πεεεεε εε ετεεειετ πιιτειιιιιιιε4

εεε ιιετειι2εειεεειι ειε ιιετ Βιιτιεινεειτ εττειειιι εεε Ρειιειιι.

ιιτιετιετ εεεε.ιιετπε εετιπει ειεε εεινεει, ε. ε. πιθετιι

ειτιεπ θειεειτε ειεει ειιεεεεεεεΙτεπ εεειιι, ιιι Έειερε,

Βιεειεεετ πεε Πιειε.εε εινεειτπιιιεει€ε, εΙειειιιειιεειΒε Βε

ινεεεεεειι ιεεειιι, εειιιε Πιιειεεετεειι εει εεε νεττιειι

ιειιεειι εεε τεειιειιεε εεεετιε νετιιετι εεε εειπε Ετειιιε

εετιιειι ειεε νεττιεεετι.
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Π!. Ρ!οπ!!ο! πο! ο!ο!ο, ποοοππο!ο !π οο!πω· !ο!π!

ο!οο!!!οποποπ Μοπο8!ορ!!!ο πο!οπ!, ποω ππ! οο!ο!!ο Επω

ο!!!ω! πνοο!!οπτορ!οο!!οππ οωοπ, π!ο ποπ Ρο!!οπ!οπ !ο!ο!πππο

!!!!!!πο!· Βοεοπππω· ποπ ρ!ο!!!!οι:!!οπ Απίο!πο!πωποπ, π!ο

ποπ Ι.οποπ οπ πιο ο!ο!!!, ωοο!!οπ. Ε!! νο!·Μ!!! πο.!!ο!·

π!ο Αρρο!ο!ο νοπ πο γποπ, .Ιοοοπ πππ 0ο!ποο!ιο!

πο!·, πο!! ωο πππο!!!!πο οοο!π!πο!ο!!οο!!ο Κππο!ο!πο!!ο

πο!! Μπε!!ο!!!πππποπ ο!!ο!πω·π; ο! πω!!! π!ο!!! ο!!πο

πω!!! πω· πω· οο!!ο!!!οποπω!!!εο!ποπ Απποππππε πο! νοπ

πιο!ποο!!ο!πο!· Βοποποποπ νοι·οο!!!!!!οπ πο!!ο!!`ο πο!

Ποπω!εοπ. Β!ο νοπ 0ο!ποο!!ο!πο!· Π!! οο!!ννο! Μο!!

!!οο!!ο Τοπο!!!!οι· οποοποποποπ $!π!πνο!!!ο!!!ππεοπ !!οποπ

πω!! ππο π!ο!!!!οο!! πωπω!!! (0ο!!ο!π!!!, θο!!!!ο!!οπ). Βο!

πο! !π!!!ο!οπ Α!ο!!!ο π!οπο!!οπ Μ! οπο!!! π!οοο $!!!!π

νο!!!ο!!!ππ8οπ πω!!! πππ οπο!! »πωπ πω· οοπο!!ποπ

Αρρο!·ο!ο ωππ Μ! ω!!! οπ8οΒοπ8οπ νοπ ποπ Αρροι·ο!οπ

πππ ππ ποπ ο!π!οο!!οπ Ποπππποπ που!! Ρ!οπ !!ο!'οο!!οω

Ρ!!πο!ρ ππ!πο!!εο!ιο!!!!, νοπ ποποπ ννο!!ο!· ππ!οπ π!ο

Βοπο πωπ Μ!π.

Β!ο νοπ 1)!. (!!!!!πρπο!· !π Νππ!!ο!ω !π νο!οο!!!οπ

ποπ!οο!!!ο ο!!πο!!εο!!ο 8!επο!νο!!!ο!!!ππο !ο! νοπ ποω Απ!ο!·

οο!πο!, νπω!π Μ! π!ο!!! !ι·ι·οπ, ο!!! ππρι·ο!!!!οο!! νο!·!οοοοπ

ννο!ποπ πππ π!ο νοπ 1)!. Υο!·ο!οπ!ο! ω!ππποποπ

οοωρ!!ο!!!οπ Αρρο!ο!ο ππ!!!οπ πο!!! Αππ!!πεο! οο!!οπ

ποο!!ο!π π!ο!!! ππποπ, πω! ωο ν!ο! ππ !!ο!!ο, πω·

Ρ!·ο!!!ο π!ο!!! οωορι·οοποππο Απίω·ποι·ππποπ οπ π!ο Οοο!

π!πο!!οπ πω· ππ!ο!οπ Ει!!οω!!!!!οπ ο!ο!!οπ.

1)!. Ρ!οπ!!ο! οο!πο! ποεππε! οπο!! πω!!! Μο πο! ω!!

ωπ!Βοπ ο!π!”οο!!οπ νο!!!ο!!!ππΒοπ πππ Βοποππο!ο!!πππποπ

(8!!ο!!οπ νο!·εο!!!οποπο! Β!ο!!ο, ππ!ο!! Ωπο!!!π!οπ !π 8!ο!ο!!ο

Αποο!!π!!!ο πο!!!ο!!!, οπ!ορ!οο!!οππ !- Π, - Π· Βο!!!!!!

!!!ππο π. ε!. π). Πο!! Οοπο!ωπ!οο πω· Ε!!”ο!8ο, π!ο οι· !ω

θ!οποποο!π ππ ωοποποπ οο!πω· Νοο!!ο!!ωο!· ππ νο!·πο!ο!!

ποπ !!ο!, ωοο!!! !π πο! ου! ε!·πππ!!ο!!ο! Ππ!ο!οπο!!ππε

ποο!!!οπ Ιππ!ν!ππο!!ω!·ππο _!οποπ !!'ο!!οο πππ πο! Β!οο!ρ!!

π!!·ππ!; οο!πο!· Κ!οπ!!οπ, π!ο πω· !π πο! Απο!ο!!επο!!οππ

!ππο· ππ!ο!!!π!!!πο! ω!.

Μοπο!!ο Αο!π!ο ωωποπ π!ο πωσ!! π!ο οοωποποο!οι·!οο!!ο

Ποπππεο!!!ο!ορ!ο ο!·π!ο!!οπ Ε!·ίο!8ο πω” 8πε8οο!!υπ ππ!πο!!

!!!!!!·οπ ππ !πποεοπ. Ε!! Με! πω!! π!ο!!! ποο!!ο!!οπ, ποω

πο! ο!π!ποπ Κι·οπ!!οπ ωπο ρηο!!!οο!!ο Ε!πΜ!!!ππε πω·

Ηο!!ππεοωο!!!οπο πωσ!! !!!!ο Νοππο!! ο!ο!!!!πποπ !!οππ,

οπο! οο!οπο Ε!!οο!ο !εϋππ!οπ πω!! ππ! !ω Βοο!ππο πο!

Βο!!οππ!ππε ππ οι·ννο!!οπ εο!π πππ Μ!!οπ πποο!!!νο!· νοπ

ωπο! !οπεποω ο!π!!ο!οπποπ ποπο!πποπ Βοοοο!ππ8 πω·

Λ!ο.!!!ο ππ ππ!ο!·οο!!ο!ποπ, π!ο ο!! ο!ω ποππ ο!ο!! οοπε!ο

!!!οπ !ποο!, ποππ ο!ο!! πο! Ρο!!οπ! ππ!ο!!οπο ροεωω!ο

!!ποπ ππ πω· Βοο!!ο νο!!!ο!!. Βο ε!οπ! οππο!ο!

Μ!!! π!ο!!! πωπω Ρ!!!Ιο, !π ποποπ π!ο ο!ο! πο! ποπ

Ποπππποπ οο!!ο!! ππ 'Ι'οπο !!·ο!οππο Α!ο!!!ο ποπ Ρο!!οπ

!οπ πο!!! οπ!ωπ!!!!ο! πππ !!ο!πποπ! !!!!! ο!!! Βοοεω·πω;

ο!π, πτοππ οο πω· Βο!!πο! ποπ Ρο!!οπ!οπ ππ! πποπ!ποπ!οπ

Ρο!!οο!πππο πο! Ποπππποπ ππ Μπομπ.

Ε!πο πω· Μο!!!!πο!οπ Ρ!οποπ πο!!ο!Το πο! 'Ι'οο!!π!!! !ο!

π!ο, Μο !οππο π!ο Ποπππποπ νω·πππο!!ωοπ ο!ππ. Ν!!

!!οποπ ωο!!!!οο!! Οο!οΒοπ!!ο!! Βο!!ο!!!, Οο!!οποπ πο! πω·

Ι.ο!!πππ πω· ΠοπππΒοπ ππ οο!!οπ πππ ποοποο!!!ο!, πω!!

ο!ο π!ο Ποπππποπ, Μο πω! οο!!!οπ, ππ εο!!πο!! πππ ππ

!οποο ωοο!!οπ !!οοοοπ πππ Μ! 8Ιοπποπ, πο.οο ο!!! ε!οοοο!·

'Ι'πω! πω· Μ!οεο!!ο!πο ου! Ποπο!ω!!πππο ππ!πο!!ππ!!!!!!οπ

ω!. Ν!! !!!!πο!! οπο ποπ Ρο!!οπ!οπ πποο!ο! Απο!ο!!

Θπ·πρροπ ππ 3 Ρο!οοποπ, ποιππε!!ο!! ε!ο!ο!!οπ θ!οποο πο!

Α!οπ!ο. !!!!!!!!!!οππ πο! Βοοποο !οπο! 0!!πρρο, π!ο !ω Βιοπ

ποπ πο. 36-45 !!!!ππ!οπ ποπο!!, ω!! ωπο! πω· 8 Ρο!!οπ

τοπ ο!πποΙπ ωο!ο! 8 οο!!ω! 4 Μο!, !οποο Με!! π!ο!!! ωο!!!·

ο!ο 2--8, Μο!!!ωπω 4 Μ!ππ!οπ πππ ω!!! πο.!οπί οπο,

!ν!!!!!·οππ πω· Βο!!!ο πω!!! ο!!! ωπο!! οππωοπ Ρο!!οπ!οπ

πποπ, πο ποω οωπο Βπ!!οποπεοπ ω!πποε!οπο πωπω!! πο

!ο!!πο ποποι·π ο!ο ο!!! πο!!! Μ!ππ!οπ, !π π·ο!οποπ ω· !π

Βοποππω; ω!. πο!!! ωοπ ποπω ο!!! Οο!π!πο!!οπο! πο

οποο!!!ο!, ποπ!! πο! Ρο!!οπ! !οποοοω πποπ ωποε πππ

πο! ο!!νο!ποπ Βο!!ωο!ποπ πππ εοπο!!Βοω Ππινο!!!οο!π π!ο

$!!πω!Β ππποπ!π!ς! οποοο!π!, ποππ Μ!π ωοπ οο!!οπ νο!

οπ!οεο! πωπ, οπεο!!!ο!! πο! π!ο οπ!οο!!νοπ 8γωρ!ο!πο

πω· Ποπω·π!ππππΒ οο!!!οπ ππ ωποοοπ (ποεο!!!οππ!ε!ο!· Ρπ!ο,

Ζ!!!ο!π πο! Ε!!!!οω!!π.!οπ οιο.), πο!! οο ππ! Ηοπο!·ωπ

πππ8 π!ο!!! !‹οωω!. Ιω! !!ππο π!ο!!! πω !$!!”ο!!!ππε 8ο

ωοο!!!, ποω π!ο Ηο!οποο!πππ8 ποο οππ!οο!!νοπ Οο!!!!!!ε

πω· ω!!!!!!!!!!!Ε πω 'Ι'οπο!!εοποπ ωπο !!!!π!!Βο Ε!·οοπο!

πππεπ Μ, !π! θοποπ!!!ο!!, π!ο ε!οοοο Μο!!!·πο!!! !ωπο! ππ

!ο! ο!!!6!!!ο! Ε!ω!!ππο!!!ο!!, π!ο ο!!ο!π!ππο ππ!ω· πωπ

!!!π!!ποο πω· Οω· !πο!ε! οππ!ωω!.

ΟοΜ!!!π!!ο!! ποε!πποπ Μ! π!ο Οω·, ε!ωο!! Γ!οπ!!ο! ,

ω!! Ποπππποπ !ω Απ!ο!ο!!οπ πππ πω!! οο!ποπ, !ο!Ιο πω·

Κι·οι!!!ο π!οοο Βοινοπππποπ !ποοι·ι·οο! οποΓπ!!!!, πππ !'ο!Βοπ

ποπω ποπ Ε' ι· οπΚο!'οο!!οπ Υο!οο!!!!!!οπ.

Ο!ο!ο!!πο!!!Β Ιοοοοπ Μ! ποπ Ρο!!οπ!οπ, ντοππ !ππε!!ο!!

ο!!πο $!οο!!, !ω $!ο!!οπ 8ο!!!!!!!!πππποπ ωοοποπ: οπο πω·

!π!!!ο!ροο!!!οπ ππ! 8ω!ο, ποππ ποπ!! νο!π, εο!!!!οοο!!ο!!

ποπ!! !!!πτοπ, πππ πω!! ππω·ω ο!!πο ο!!! Ρο!·πο!·ππε, ποπ

οπο!!! νοπ ποο!!ωωιο! ου! ποω Βοποπ ποπ Ποπππεο

οοο!οο !·ο!Βοπο!ο!!πο!ο!· Ι.ϋ.π8ο ππ ωοο!!οπ. Ρ!οπ!!ο!

πο! πωσ!! Μοωοπ!οπ!πο!!ωοπ ποπ Μοοποπ!οωπο π!οεο!

ο!πίοο!!οπ Ε!ο!ποπ!ο πω! Πιοπεοο ο!!!!ωο!! πππ ποο!!Βο

Μοοοπ, ποω πο! Βο!!!!!! ππ! 8ο!!ο !ο!ο!!!ο! Μο πο!;!ο!!!πο

ποπ!! νο!!! ω!!! Ιο!π!ο!ο! !ωο!!!ο! Μο πο! που!! !!!ι!!οπ

πο!. Βο !ο! π!ο!!! οο!!πο! οπο!! π!ο! πο!! νο!! ππο πο

!οπ!ο θπ·πππο!!πο!ρ ποο!!πωνο!οοπ, ποπ!! πο! 8ο!!!!!:! πω

8ο!!ο ποο!!ο!π !ωο!!!ο! !ο!, πω! οι· π!ο Μο!ο!ο!οο-ρ!!ο!οπ

Βοο!-θο!ο!!!!ο π!ο!!! ννοεοπ!!!ο!! !π Αο!!οπ οο!.π!, νυο!!!·οππ

πω· 5ο!!!!!! πω!! !!!π!ω! ο!!πο πο!οπ !οο!οππο '1"!!!!!!8!!ο!!

!!οπω οπο!!!!!!πο!· ω.

Απεω· π!οοοπ Ε!!ο!ω!!οπ πω!!! ωοπ ποπ Ι!!!!!ο!!οπο!!

πο! !π πω Βοεο! ε!ωο!! ππ ποπ Οοπ8ππι!πποπ ππο!·πο!!οπ

!!!οοοπ. Ιπ πω· ο!·ο!οπ Ζω! νο!!οπ8οπ Μ! π!ο!!! ωπο

νο!!!!πΒο!ππ8 ποπ οππο!ω !!π!ποπ Βο!!!!!!οο πππ π!ο!!!

ο!πο νοι·Ι!!!!πππΒ ποο Μοωοπ!οο πω· πορρο!οο!!!Βοπ 8Εί!!πο

(π. οποπ); Μ! επο!!οπ ποπ Ρο!!οπ!οπ ππ! ποππ :π πωπ

ποπ, ποοο ω· Β!ο!‹:!!ωποο!8 !!π!πο Βο!!!!!!ο νοπ ποτε!!

οο!!!!οποπο! Ι.!!.ππο ωπο!!! πππ π!ο Ρ!!οεο π!ο!!! ορι·ο!π!.

ποπ!!! ω· ππο!ο! ποπ Βο!!π·ππεπο!π ποποπ ποπ 5!οπππο!π

πωπω! πο!! !)οππ ρ,ο!!οπ Μ! ππ! Ποπππ8 !ωωω· Ιππ

Βω·ο! Βοπ!!!!ο !!πο!· πο! πω!!!ο!! !!!!!πο!ο! πορροΙοο!!!εο!

5!!!!πο, πο ποω! εο!!!!οοο!!ο!! ωπο θοπεο!! ω!!! Μ!π.

π!ο ποω ω!!!!!!ι·!οο!!οπ Ρο!οπο!πο!·οο!! !!!!πο!!, πο! ποω πω

Μοωοπ! πω· ο!ποο!!!εοπ 5!!!!πο πο!!! !οπε Μ. Ψοππ ωπο

Βο!!οω!!!!! ο!ο!!!!οο!!ο!· ο!ο π!ο οππο!ο !ο! (πωπω ίοοι

ο!ο!ο π!ο Οο!οπ!‹οοπο!π!!!!!!! πω· πο!!·ο!ῖοπποπ 8ο!!ο ο!πι·Ι!ο!

πω!!! Μ), πο! ωπο π!οοο!πο νοι·πο!!·οο!!οππ ο!!! Βο!!ο

ποο 8!οπππο!πο ορ!ο!οπ πππ ποπ πω!!! ω!! ποω 8οοππ

πω!!! Βο!π ωοο!!οπ.

πω!!! ωποο ωοπ ποπ Ρο!!οπ!οπ ο!ωο!!ποπ, !οπΒοοωο

Βοννοεπποοπ ππ ωοο!!οπ, πο!! π!ο οοο!π!πο!ο!·!οο!!οπ Απ!

Βοποπ ο!!ο!π!ωπο οο!!Μο!!εο! πο! !οπεποωοω 'Ι'οωρο,

οπο! πω· πω π!οοοω 'Ι'οωρο οο!·ι·οο! πππ !!πο!!!.π!!πεοππ

οποππ!!!!!!οπ ο!ππ.

πο!! ποο!!ποω ο!!! Ποπππποπ πο! !οποο!!ωοω Τωπρο

ππ!!!οποπο!ο!!οππ οποεο!!!!!!! ννοι·ποπ, πο!!! πωπ πο πο!!πο!

!ο!οω Το!!!ρο ππο!; οποοω·ποω πω!! ωπο ππο!·ο! ο!!πο

Οοωωοππο, ποππ πω! Οοωωοππο π!ο Ηο!!ππ8 πω· Α!·π!ο

πππο!π (οπΓ ποω Βπο!!οπ, πω!!! οποπ ο!ο.) πππ π!ο Βοοε

!!ο!!!ππο !!ππο!π (Ηο!!! Βπο!!Μ!!!ο! Βο!!Μ!!!!ο! Βοο!!!ο

πω Χοπ!!! π. ε. οι).

Πω ποπ Ρο!!οπ!οπ ππ Ιπποο!οω Βο!οπο!!οπ οπ! ο!ποω

Βωπ, ππω Βοπεοπ !ω Ι(π!ο, πω· Ποπο!Μπππππ !!!ο!πο!·

Η!ππω·π!οοο ππ εοΜ!!!ποπ, π·ο!·ποπ ου! πο! 8ο!!!·!!!πο!!π

Ηο!π!!!!!!πο νο!οο!!!οποπο!· Ι!'ω·ω πππ Ηπ!!ο !π ποπ !!Ψοε

πο!οε;!. Απο!! !!!ο!πω Μ!π νο!!!ο!!εο!!οππ ποο ,ποοπππο!·ο

Βο!π υπο! π!ο Η!ππω·π!οοο εο!π!!!!, πωπω οι!! ποω πω!!

!!οο!!οπ πο!οπο!!! πο!ποπ ωποο.

Ε!πο πω!ο!·ο 8ο!!ο νο!! Ποπππποπ νο!!ο!οοπ ποπ π!ο!!

!!οο!!οπ Ζ!νοο!!. πο!! Ρο!!οπ!οπ πωπ!! ππ οο!νϋ!!ποπ, οωπο
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Απιπποτικοπιπικοιτ πινιοοποπ ποπι ποποοτ πππ ο.πποι·οπ

τ'οι·Βιιπποπ ππ τιιοιιοπ. πιω νοι·ππιο.οοτ ποπ Ροτιοπτοπ

ιπι ποποπ ποπ Βοοικ οιιο- ιιππ οποποιοποπ, οιπ Οποτε πιο

εοι· ππιπ Μπππο επ ιιιπτοπ' ιπιτ ποπι Ηπτ επ 8τιιοοοπ

οτο. Μο.π ιιο.ππ πιο Ποιιππποπ ιιπ ιπιιπιτππι νο.ι·ιιτοπ πππ

πιιπ οτοτο ποποι πωπ Ροτιοπτοπ οιπο ποπ νοι·ιιοιπιπ

πιοοοπ πω: ρι·πιιτιοοποπ Ι.οποπο οπτποπιιποπο Απτποπο

ποποπ.

Βιοπο Ποιπιπποπ ιππι·οπ υπο ππ οιπωπ πιοπιι8οπ 0ο.

ριτοι πω· οοπιροποπτοτιεοποπ Ποπππποτποι·οριο, ποπι Ετ

οιιτο πω· Μιιοιιοι-πιοιοπιαοποιπιιιτιιτ πιιι·οπ πω: Βοποτ·ποπ.

Πιο Βοοποοπτππε οιποπ· οι·οοοοι·οπ Βοιπο νοπ ποιιοπ

ιοιιι·τ, ποοο ιπο.ποπιππι πιο Ατοικιο ινοοοπτιιοπ Βοποοεοτι

πιιπ, πιιιπι·οππ πιο 'Ι'πιιτιπικοιτ πω Βοοοπιοοοοποπ Αιιεοπ

:ο οτοποπ πππ :π ποποπ πιοπτ οπτορι·οοποππ 8οποοοοι·τ

οι πππ οιπ ω·ποπτοο Ειππιοπ πω θοιοπικ-Μποποιοοποιπι

ιιππ ιιοιπο ποπποποινοι·τπο Αοππωππε οτΒιοπτ. Βιοπο Βο

τιιππο εοετο.ττοπ ποπ 8οιιιποο, ποοε ιπ ιπο.ποποπ Ε'ιιιιοπ

πω· ι)οι”οοτ πω 8οποιιιιιιτιιτ νοι·ποι·ι·οοποππ πιιι·οπ

οτποπτο Ι.οιοτππε ποε $οποτ·οοπε, ιπ ππποι·οπ

πιοιιι· πιιι·οπ πιο ιπτειοτ οι·ποιτοποπ Βοοτο πω· Μποιεοι

0οιοπιοεοποιπιιιτπτ ω·οοτιτ πιιπ. πω· ποποπ ποπ Ειπ

πτποιτ οι·πο.ιτοπ, πο.εο ποπ Βι·οτοτο πιιπτιεοι· 8οοοπιοπτ πππ

ιοΒοπ ποποπ· ποοοπποι·οπ ννωπ ππι πιοιοπιπωι Ποπιιπποπ

πιο ποπ Ροτιοπτοπ ποτοπ ο,·ονι·ϋπποπ οοιιοπ, ιπιτ οιπωπ

ποτιπποπ Τποιι οοιποο ρω·ιρποι·οπ 0οοιοιιτοΓοιποο πιο ππ

τπιπο θι·ιοπτιι·ππε ιπι Βο.πιπο πιι οτιιπιτοπ.

πιο ιοοοοπ ποπ Το.ποτιιοοι· ππι· ιιπ Βοπιππ πω· Ωω· πιο

ποινοποπποπ Γιιοοο ιιιιιι·οπ, πππ νοι·ιιπιοοοοπ ιιιπ οριιτοι·

ποπ οιπο ππι οιποπ ιπ πω Οππετιοπτππο πιιιπιιπιιοπ

ιπιιπω· ιιόπω· ππ ννϋ.πιοππωι ιικοπ Ριιπιιτ ππι :·ιοιιιοπ, πιιππ

νω·ποοικοπ νικ· ποπ ππτωο, ι·οορ. οοιτιιοπο Οοοιοπτει”οιπ

:πιτ οιποτ νωπ Ροτιοπτοπ νοτποποιτοποπ $ω·νιοτιο,

οοπιιοοοιιοπ ιο.οοοπ πω· πω· ποπ οιποπ ιοιοιποπ Αποπιιοι‹

επί πιο Ζιιπιποι·ποοιιο.

Αποοοι·ποπι νοι·ο.πιποοοπ Μι· ποπ Ροτιοπτοπ ινιιπι·οππ ποο

Ποπεοο :πιτ ποπ .ποποπ ποπ πω: οιποπ νω·, πιπιοι·,ποποπ

ποιο Ροτιοπτοπ ποννοετοπ 8τοοιτοι-ι επ τιιιιι·οπ οποι· πω·

ιποοοπ ιππ οιποπ οπιποιοιπρρτοπ 8οπιι·ιπ νοτ οιοπ πω· ιιο.ιτοπ

πππ ιιι πιο Μιττο ποο Ιπποι·π οοποποπ.

Μοποπο Ροτιοπτοπ ποποπ οοποπ ιιπ ωοτοπ ιπιτιοι

οτοπιπιπ πω· Ατοπιο οιπο Βοποπ νω· πωπ Ρποοιι·οπ πο

ιοιπω· 8ττοοοοπ πππ Ριιιτπο. ιιππ οοιοποπ Ροτιοπτοπ

ινιοπω· πιο πϋτπιπο Βιοιιω·ιιοιτ πιι 8οποπ, ιιπρι·ονιοιι·οπ

ιπι· ιπι ννοιτοτοπ νοι·ιοπιο πω· Οπτ ιπ πω Αποτπιτ

οιπο Ρι·ωποποπο πιιτ Ηιππωπιοοοπ νωοοπιοποποτ· Αττ,

ιπιτ Ηιποποιοιιππ8 πω. νιιοι·τοροι·οοποιο.

Απποι·ο Ριιτιοπτοπ ποποπ οιπο ππιιιιοτινιππιιοπο Αποοτ

τω οιπωπ Ροιι πππ ννοιοοι·π οιοπ ππι·ιπποιειε οιιοιπ ιιι

ποποπ, οποιοιοπ οιο οο οοπτ επτ τιιππ ιπιππτοπ. Ιπ οοιοποπ

Γιιιιοπ Μ. οιπο ιοπεοοπιο Αππονοππιιπο ντιπ ιι·οπιποι·

ιιππο πω· οοπι· οιιιπιιπιιοιι πιιι·οπ πιο Απτοι·ιτιιτ ποο Ατο

τοο ππι·οποποοτποπ.

Αποππο ιπποποπ ιιποοι·ο Ροτιοπτοπ οιπο 8οτιο νοπ

Ποπππποπ ιπ ποτιποπτοιοτ ιιοΒο, ιπι Βοττ, πιο οιο νοπ

Ρι·οπικοι ιποπτιποπ ποποπ ιιοοοιιτιοποπ οιππ.νοπ Ζοιτ ου

Ζοιτ ιιποι·ποπποπ πω· υπο ροι·οϋπιιοπ, πιιοο πιοοο Ποππποοπ

οωι·οοτ πποποιππι·τ ινωποπ.

πιο οιπριοπιοπ πποοι·οπ Ιπιτιοιτοποτιι:οι·π νοι·τποιπππ8

πιο» 8τι·ο.ροποπ πϋτροτιιοποι· πππ ποιοτιποι· Απ, ποοπ

ιοοετ ππι Με ιιοι οιπω· ιποποιοιππποπ Οιιι· πω· ιπ οοπι·

ποοοιιι·ππιιτοιπ Μοοοοο ππι·οπιππι·οπ. Ποτ ιιιιο ιιποοι·ο

Ροτιοπτοπ οι·ιιιιιοπ ννο.πι·οππ πω· (πιτ ιιιι·ο Βοι·πιεπτποιτ

(πιοιοτ Οοιπρτοιι·οτποιη.

Βιο ποετοπ Βοοιιιτοτο οιππ ιπιτ πω· οοιπροποο.τοι·ιοοποπ

Ποπππποτποι·οριο ιιι ποπιοιιιοοπ ιι'ιιιιοπ επ οι·ι·οιοποπ, ιπ

ποποπ ικοιπο Βοιιιποι·ποττοικοπ ποπ ι·οοοιτπο.οοιοοπ Ροι·τ8ππο

πω· Ποπππποπ οτω·οπ, ιιι ποποπ πω· πιιοοιποιπο ποποπ

ι·ππποεπετοππ πιοιιτ πο ε.οιιι· ποτ·πιοποτιιοει πππ ιιι ποποπ

τω· οιιοπ Πιπποπ πιο Κι·ο.πικοπ οπωειοοιι ιιππ ιιιτοιιιοοπτ

8οπιιπ οπο, πιο Ποπιιππωι πιοιιτ νοποιτιο οππππι·οοποπτ

Ιιοιποι· οοποιτοι·π πιο πιοιοτοπ Οπτοπ.οπ ποιπ Μιιιιοοι πω·

Αποποποτ $οιτοπο ποει Ροτιοπτοπ - ιιππ ποο Ατπτοο. ιιι

πω· 8οιροττιοι·ο ιιππ ιπ νιοιοπ ο.ππωοπ Κιιπιιιοπ πω :ποπ

πιο Βοπο.ππιππο πιιτ Ποπππποπ πιοποι· νοι·ιοοοοπ, ννοιι πιο

.πωπω πιοπτ πιο ππτπιπο Ζοιτ επ ποπ Ποιιππποπ νοι·ννοιι

ποπ ινοιιοπ οποι· ποπποπ. Βιο Ρι·ο.πποεοπ ποπποπ οοιιι·

ιι·οιΤωιπ πιο οοιπροποπτωιοοπο Ποππποετποι·πριο (ιιι ι·οο

πποπτιοπ ποο ιπποοιοο) - ππ ττπιτοιποπτ πο Νικο, -

οιπο Ι.πκποποποππιππο.

πω· Ζοιτ ιιππ Μιιιιο πιοπτ οοποπτ πιω πιιιιιιο ππτοπ

οιποπ Ει·ι”οιε ποιοππτ, οι· πιιπ πιοπτ πω· πιο Ατοιιιο πο

ποοεωτ οοπποι·π οποπ ποπ Αιιεοιποιππποτοππ Βοποποπ, πιο

Ι.οιοτππ8οιππιειτοιτ οι·πϋιιτ οοππ.

Βιοοο Βοοοοι·πποοιππιπικοιτ πω. ιοποοπ ιπι·ο (ποπποπ.

πω· ποποπ ποοπ πιο οιπο νϋιιιπο ιπποτιοποιιο ι·οοτιτπο

ιιπ ιπτοει·πιπ πο: Οοοι·πιποτιοπ Βοοοποπ πππ υπο ιπ ποπ

ποοτοπ ιι'53.ιιοπ τπιτ οιποπ Ψιοποτποι·ετοιιυπε πω· Ι.οιοτιιπεο

ιιτπιπικοιτ ιπ ποπ Βοι·πιο8οοοπιιιιοπ, ι›οι πω· Ι.οοοιποτιοπ

ιιπ Ηοποο, ιπ Ποοοιιοοποιτ πππ πω” πω· 8ττποοο ποειιιιετ,

ποο ιοτ πιιοτπιππο οοιιι· νιοι πιο ποπ Ροτιοπτοπ ιιππ ιιπ

ωιπιιοπ νιοι πιοιιι· πιο :πιιπ ππι·οιι ιι·οοιιπ οιπο οππωο

Βοπο.ππιππε πω· πω. πο ω·ι·οιοποπ νοι·ιππο.

πιο οοπιπιπιι·οπ ιπ ποπ ιποιοτοπ ι·πιιοπ πιο οοιπροπεο

τοι·ιοοπο Ποπιιπποτποι·πριο πιιτ τπειιοποι· ιιιο.οποπο ποο

Βιιοικοπο ιιππ πω· ππτωοπ Ειιτι·οιπιιιιτοπ πππ πιιτ 1-2

τιιΒιιοποπ Ηοιππιτποι·π νοπ 26-25° ιπιτ οτννο.ο ιπιπιοι·οιι

Βοιςιοεοππποπ, πιιεεω·ποιπ ποπποπ πω· ιπ νιοιοπ πωπω

(πω. ποι πιοιοπεοιτιοοπ Βιοοοποτϋτπποοπ) πιο 8ποροποιοπ

πιιοπ Μ ο το ιιπ ιι τι: ο νοιη· ιιπ ιιππ ποππιποπ ππι οτινο.ιποπ

8οπιποι·πιιττοιιοπ Ρχι·ωπιποπ, ποπ πω· ποπ Ροτιοπτοπ ιιι

Ρπινοτιοτιπ οτοτο ποι ειοπ ποποπ ιοοεωί, ππι πιο 8οππιω·

ποπ οοιοι·τ ποιιπ οι·οτοπ Απποιοποπ πω· Αττοικο ποποπ οιπο

Βοοιο ποπ 0,3 ου οοιιριι·οπ. Ψοππ πιο 8οπιποποπιπιιο

οιοπ ποπποπ, τιιΒιιοπ οιπττοτοπ,ιοτ οι: ποοοω· πιο Ποποποο

πω· :π ππτωιτιεοοπ. Ειποπ Βιππιιοο πω· Ποπππποοπι· ππι

πιο $οιιιποι·ποπιιιιιο ιπι Βιιπετιεοπ οπω· ππ8ιιποτιεοπ Βιππ

ποποπ ινιι· ιιπ Θοποποοτπ πιι ο.πποι·οπ Βοοπποπτοι·π πιοπτ

εισιιω ιοετοτοιιοπ ιαιπποπ. Βιο Δπινοππιιπι; νοπ Βρειτ

πιιππιπ Ροοπιι πππ πω· Επιπιειοπ νοπ Βιοπο

8οπππι·π ποποπ πιο πιιοπ ιποπτιοοποπ ιο.ππωοπ νω

οποποπ πιο πππιιτι οπιποεοποπ, ινοιι ννιι· πω· οιπο νοτ

ππωεοποππο οποιτιι·οππο ιινιτπιιπο οοποτπτιτοπ ιεοππτωι,

ιιππ οιποπ πιοοο πω· ιπ οιπιοοπ Ροιιοπ. Ποτ πιοιοποοιτιπο

ΟοΒι·οποπ ιιοπιοποππι·οπο.ιτιποτ Μιπωπιιιπποι· πιιτ πω· Βο

ινοπππ8οοπτ ιοτ νοπ ππο ιντιπτοππ οιποπ· Βοιοοπ ιπ Βοιω

ιοπ ιοο Βοιπο, πιο ποπο.ππτιιοπ ο.ιιιιτπι·ιιοπ πιιππωτο νοπ

'Ι'οποτιιτοι·π ππωιιπιποπετι·πιποπ, ιποπτιποπ νω·οποπτ πππ

οοπιιοοοιιοπ πιο ιιπππι·οπιιιιιι·ποι· ωιίςοποποπ "οιποπ, ινοιι

πιοοο Βιιπω· ιπι οπετι·οποοππ ιιππ ωιππποππ οιππ. ιπ

Νοιιποιτπ οι πιο Βοποι· πω. Βιιποο ιιιιι·ποι·, πιο Τοπιροτο

τπτ πιοπτιοοι· πππ πω· ΟΟι-θοιιπιτ ιιπ Αιιπωποιποπ ιιϋποι·,

πιο Βιιπω· ννιτικοπ ποποπ ιπππο πιοπτ πο ω·ιπιιποππ ιιππ

πιο ΒοινοΒιιποοιιπι· "τι νοπ νοι·οοπιοποποπ Αοι·πτοπ πο1·τ

τπιτ Ει·ιοιπ πππονο·οππτ, νοπ οπποι·οπ ιοποοπ ω·οτ πιιοιι

πω· Βοποοιιτ οπτριοπιοπ. πιο οοπιιοοοοπ υπο πω ιοτπτοι·ωι

Αποοποπππο ιιπ.

νοπ Ιι'ι·οπιιοι πιτ πιο Βοννοι.ιπποεοπτ οποιι πιο πιο

ρποιοοτιοοπο Μποετοο;οι ιπι οοποπο.ππτοπ οτοπ. ρι·οοπτοιοτι

οππι πω Τοποο οιπριοπιοπ ποπποπ. Ππο οιππ πιοποι· που

ποιοι οποιο νοπ 'Γοιιοο ποποοποτ ιπ ποποπ οοιποτ ππο

εοι·Βιιιιτιοοτο ιΣκοπιοπ ιεοιπο Βριιι· οιποπ· Ποι·οποοτπππο πω·

(ιοιοπιι-ιιιποποιοοποιπιιιτοτ πππ οιοιππποιτιο ιτοιπο Βρπι·

οιποπ· Ατοκιο πω· ππτοι·οπ Ειιτι·οιπιτιιτοπ ποοπινοιοοπ ιιοεο.

Ιπ ποιποπ ·ο·πιιοπ πω· πιο Αοποιοκοιιιοποιτ ιπι Βωπι πππ

Ι.οοοιποτιοποιο.πιοποιτ νοιι οι·ποιτοπ, πππ οιπ νοι·οοπιοε

ιππεννοιιιΒο πππ ποιττοπποππο Ποιπιπποπ νοι·οπποπιποπ

απτο νοπ ποπ Ροτιοπτοπ οιοποι· ππτιιοικποννιοεοπ ποπποπ.

ντιπ ποπ Ωποοιτειιποι·οιιι·οπ ιιππ νοιι πω· Αρριιοπτιοπ

πω Βοπιωπιππιιποι· ποο πω”, πω· ιοιπω· ιιι Οποοοπ

 



Π!)

ιιιιιυετ υοου που Ζευιτοιουετ ινοτιιουυευ Βιιυιιυειι 1ιει

Τουεο ευεεινευε1ι: προ, 1ιευευ πιτ ιιι νιειευ 1<`υ11ου

οιυε 1ιοτοου1εουτοτυυε ι1εο Αιι€οιυοιιιουοιουυοε ιιιιιι του
Μαιο, υιε οιυευ που εοοευου. ο

ι.

1.

Ποιοτοιο. .

1ιοο1ιοτ,. 111υοτι: Πευοτ Μοτυυο Βιι.οοι1οινιι. ςυιιιιιοι.

1υυυευ εεε οου ΠτοιιοΒουιοιου Μο. ΙΧ Β., Η. ι ιι. 2).

Ι)ιο Βοουπουτιιυεου Ριου Κοουε τ'ο ετοι.τοοιιευ Μου ευ!

'74 Κτιιυ!ιε, νου οευειι_·59 ορετιιιιν υευιιυι1ειτ ινιιτι1ου; ε1ιο

Κτου1ιευεοοευιοιιτου 1ιεεευ ιυ ειιιευοο νει· υυιι'Βουου ειιι

νο11οιυιιιιιι.ι;εο υυιι 1ιΙο.τοο Μοτοι·ιο1 ειιι· Βειιτιυει1υ_ιιο ι1ετ ετ

υιε1τειι Βοοιι1τυιο. Πουετ Με Α ετιοΙουιο Μι· Β.'οοιιευ

Κτου1ι1ιοιτ υοοτο1ιι. οπου Κ. Πυςοννιοουοιι. ιιοου οουοιυου υετ

νοοο Βο1ο.οιιιυι; υυι1 υετοι1ιιυτε Θοιιι.οου.ιΤεοτιουου του ρι·υΜο

ρουιτου.1)ο.ο νετιιιι1ιυιοο πιει· οτιιτου1ιτειι Ε'τοιιιου ιιι ι1ου Μου

υετυ και· 5 : 1. Πιο 1ι1ευτ2οι1ι1 ω· Ετιιι·ειυυυυΒευ υεουυιι

2ννιοε1ιου τ1οιυ 20. ιιυι1 40. 1ιευουο_ιυυι· (Με Πυιοιι οτιιιιιιιου

ιυιο ι1ου νου Μοουιιιο ουι;εε;ευευευ @οι ι;ευοιυ ιιυετοιυ

Βου). Αυο ι1ευι Αυοουυιττ ιιυετ Με 8 ν ιυ ρ ο ο ιυ ο ο ο 1 ο ο· ι ο

νοτι1ιειιι. 2ιιυυοιιιιτ. 1ιετνοι·οο1ιουου ου ννει·‹ιειι, Μι.οο Κ.ειυευ Μ.

Βιιοει1οινιι ουυε Βουι1Μιτιιοουνοτυτϋοοει·ιιυε; Μουτ Μουτ.. Πιο

Βοοευοινοιτυυιο. οο11 οιοτο ουυοτυιο Βιιιι,οει”υ.οοουτννιουΙιιυρ·

τεορ. Βιιιτροιιο.1τ ιι.υιννειοευ. θι·οοοο, Εστω. Οουοιοι.ουι 2ειιζευ

υεάουιευι1ειι νιἴεο1ιοο1. Οιιετιι.οοοι·ιοι.ιοου Ιου Με ους. ΒΧ ρ ου

οι νρ ιιΙουιιο ιι ι1ει· Θοτ'οιοοο, ευ ιιουοιι οευτ υιιιιι:1υ Θετου

οοιιε ιι·οιιι·οουοιυυιοιι ινοτιιου, νου 4:1ουοιι Με ιιι·ιοτιο11ειι ον

οιο1ιοο1ι, οουιιυιιιτ1ιο1ι”ο‹1οτ ιυιο ονοτοιιοουοι· νοι·ουιι·υυυ,ε; οιυι1.

ννιοιιιυζ οι Μιιιυ Μιο :5ευννιττου ι1οτ θεϊοοοε, ι1ιτε νοτει·οοοε

τιιυΒ· ιιυά Ζ ε ττ ο ι ο ο ιι ου ιι οι ι, 1ετιτοι·ε ω τω· Οροτο.ιιουου

ιιιι Αιιεο ου ιιιιυειι. Πιο νο.οοιι15.τευ Βνυιρτοιιιε εοι;ι·ου ιυειοι.

οιυι 11ίοι·υ·ου υυι1 ιιι άσοι· 1ιοιοοευ .1ιιιιι·εοεοιτ νει·οοιι1ιιιιυιετιιυεου.

Ποτε νοι·8·ι·οοοετιι υ 8ο υ ινει.ι·ευ ιυ 25 Γ. ννουτυουιυουι·,

Τοιουγοειτι1ιο οποιο, Αι·νουιυιου ι1ο.8εΒου οο1τευ νοτυουάευ. Ηοτε

1ι1ορ1`οιι ιου1ιιο υιιτ 8 ιυιι1. Ποιοι. οιυι1 Με Ηοι·ειουο οουτ 1οιιι..

θετοιιοουε ειιι Ηει·οου ννυι·άειι 48 ιυο1 ι;οιυυιιου, ιιοιυυιο1

Κ1ορρευιουιοτ. Ριιιουο οο1οτιυ 22, ρευ·νιιο ιιι 49 Ε; οιυι αυτή

Βορροιιοιι, τ1εοι;1. Ουρι11ει·ριι1ομ 7 Κτου1ιε υιι.ιιευ ευ οοευ

υ1υιου ·υ·εΙιτιου.Οοοευιο Ι'ευ‹1ου οιου 28 ιυε1. '

' Βιιορυι:ο.1υι υο υοοκοιικ1 ιιι 83 Ρ.. ο που νει·οουιες1οιι

ουκ :ιοί υειιιου Αιιο;ευ, υιο <1οιιοτυι1 οιυοειιιυ·. Βει 22 1(του·

Βου ιιιιικιου οιου Με υιιοιι θι·ιι.εΐε,· 8 το11ινοια ιιιιιι Η οο

1ιι ιι ο υοιιο.ιιυι.ου 8νιιιριοιυο Βι1ειο1ιυειιιε να. Μοοε Ευ·οουοι

υιιιιι;ευ οο1ιννυυ1ιευ οε1ιτ. Ριιρι11ου οιιιιι ιιιοιοι. ιιοτυιυ1. Ποτ

ως. ιιυοτειο, οιυοοι.1ιουο Βιιου ου!! υιιιιιι€ νοτ1ιοιιιυιου ιιυ‹1

Μουτ. νουι υ)ιορυτιιιιυυο υοΜυμ οοιυ. 1)ι1ειω.τιου ιιυιι Πευει·

ιιιι1ιιυΒ ιιοτ 0ι·υιπο.18είο.οοο οο11 Βιιοριιι.οιιιιιιο ετοοιιι;ου. Πυιοι·

@ευ οε1ιευοτ υοοευτιευουευ Η ο ο ο υ ο ο τ ιιι ο ν ιιι ρ το πι ο υ

υιιιουιο κει. ειιι' ιιυο Βι·υτεο1ιου 1ιιυννειοου, Μιο νουι νοι·ι. ιυ

δ!) Ο) ΡιιΙιευ ε·είυυι1ευ ννιιτι1ε; οο οιυ ουυε 1ι.ιιοοει·ευ Ηι·ιιυιι

υυι1 υιοιοτ ιιιουι ιπι Βοοτιυυ τω» Βι·υτει.υιιιιυο ειιι'. Ιυ υ ιι τ θ

Γο.1Ιειι· "Με Β`ιειοουυιι1ιι·ιιυς υιουι; νοττι·ιι€ου υιιι1 εε υεοιιι.υι1

ννιιιει·ννι11ο ι1εεεε·ευ. Ιυ 20 Ε"υ1ιου :του ιιοο1ιι.ττο Με ο 1:1τ

ι·ε,<;ιιυε ιυι Ιιυιιΐο ι1ετ Βτιιτυυικιιιιἔ ειιι', ε.ιιοοει·το οιου ιυ

Βου1οι1οοιε;1ιοιτ υυε1 Πυτιι1ιο; 4 Κι·ευ1ιο 2ειςιειι Με 1Στοουειιιιιυ

,οπου ειυετ οιτου_1υτου Ρονουοοο. νου ιιυεοινουυ1ιουου Π101.01'19

οουευ ' Ετοο1ιοιυυυοου ινιιι·οειι ου 1. @πιο 'Γοιουιουι·ιιιιιριο

υεουοοιιιεκ. Βτ1ετιιυ1οιιυΒευ ιιει· ινοιυ1ιε1ιευ θεοι·

Μιιιου, Μενου ιυευουευ Αιιιοτευ Με ινιο1ιτιο· 1ιοτνοτ ουουευ

ννετι1ειι, ι'ειιιοευ οιο1ι 1ιειυυιο1, υυιιιιιο·οοειι 1ιοιοιιι Κ. ιο Πυ- ·

τ.ουο1υιυοοιουοιιοιι ι1ει· Μουοτιυο.τιου., Με ιυ 48

νου 58 Η. νοι·1ιουιου, 42 πιειι 11Μ.τειι Με .Η πιοοο οεοο1ο:οι οιιει·

οιοτυ ευε;ειιου1τυου; Μοοε Βι·οι:υοιυιιυ8ευ ιιι οοου ‹1οιυυυου ειο

ινιο1ιιιιςεο ΚτιιιιΜιειιοΖοιουου υοι:ι·οουιοι ννοτι1οιι. ινοιιι8 υευο.υιιτ

ου Με 8οιιννε11υιιυ· ε1ετ ιυιιο1γιυρυτ1ι·ιιοευ, Με Μου Κ. ι·οουι οτι

νοι·1ιουιιυου οο1ι.. . “ -

Πο ιοι,οι υιιιι ω.. Βοορι·εουυυο· εει· ο ρ ε τ ο ο ι ν ο Π 'Ι' υ ε

τοιριο οιυ· σου· οποιο οιυο υοι·ιιιιιυουι1ε. ι·ουοτιτοιιι1ε Α11- ι

εουιοιιιυειιυυιιιιιυε νοτιιιιοεοιιιι οο111; ω· οιιιι·ιιι€ιοευο Ειιιετιιι

ιετιειιιικο.ιυτ 81 19 ιυοι ιυ οιυετ θουιυιυο.ιιου του· ιιυΒετ 1) ιιυό.

2) οι·ιιιιιιιιτου Μειιιοι1ευ 4) Ηιιιυοοιιιυ·ε Βιιοιοιου ιιυιι ροι·ιιο11ε

Βοοεοτιου - 1 ιυιι1 5) Βιι:ο.ιιιτ ι1οι· Αι·ι.ει·ιευ ιιυι1 ρυτιιοΙΙο

Βοοεοτιοιι - 1 ιυεΙ θ) Ηοιυοοιτιο,·ο Βιιοιοιου -ι- Βεοοοιιιου -ι

Αττει·ιουιι€οιτυτ Β ιυο1·ιιυιι Τ) 11ιευτιιι· ἀετ Ατιοι·ιευ ιιυι1 Βε

ιιοοιιου ιιοο .9νιυροτυιοιιο ιυ Β Π25.11ευ. Ιυ 89 νου 59 οροτιτι:ου

Ειι1Ιου ττο.ιειι ιιυουι;ευουυιε ροοτορει·ο.ιινο Βι·οουειιιιιυ,ο,ου ειιι

ινοτιιυετοειιοιιιιο Ρονουοοου, Βι·ι·οι;υυε. Οορι·οοιιιιου, 11ει·ιιυο

οουινοι·ι1ειι, Βτυτοο1ιου`.ιιιιι1 ιο ο11ου 89 Πι11ευ Ε'ιουει·). 4

Κτου1ιο ο.ιοιτυου ιυυοιιιιο.1υ _ι1ετ ετοιου ΙΟ Τομ ροοτ οροι·ιιιιο

 

υειυ. υιιι· 18·ιιιο1 νοι·1ιτειι Με 11οι1ιιιητ Μοτο. [Με Βιουετωιιι Κ.

υιοιιι: υιιι. «Κιτ Βοοοτρι.ιου νου Πι·ιιοευουίι. ιυνοτ1υυτιιιυιτ υτιυ

εου, οοιιΜιτυ υιοιουι. εε νου .ι1ευ' οοιιιινοτ"ειι νοτιυειι1ευι1ου

οοιιιρ1ισοτιουευ (Νυουυ1ιιιυυςευρ11εοιυετοιυο) ιιυυιι.ιιΒι,ς. νου

υ11ευ ιιυροιιτουι1ιευ Πει.υοιιευ :Βου Με 1ιο.1υοειαιχε ιοωι.οιου -ι

Ατι.οτιου1ιοτειιιτ ιιινειίει1οο Με Μερφυ Βοοιι1ιο.ι.ε.ι . Α __Μ

δε υει1τουιιοιιοτ Με Βτοουειυυυπου νετ ι1ετ'Οροτει.ιου ιυιω

1 υυᾶ ιο υιυιουετοιοιιετ ιιυτ1 οιυιςτειΓουιιοι· οιου Μεοε 8οοιιι.1Ξει.

ιιιιιοο εεΓυιιι·ιιοιιουιοι οιο πο· ι1ευ 'Ροιιευτευ. Πιτ ιοιειιιοΡι€11ο

ιοτ Με Ορει·οιιου υουουυ ο;ει'υιι ι·1οο ιιυι:ι 1ιουυ _ἱο‹1ευι

Κτου1ιοιι υυπετο.ιιιευ ννετ(1ου. ννευυ- ιιιυιι Με Π'. ΒοουΙΒΜ.ε 1ιε

ιτιιο1ιτει: 1ιει1υυΒ·ευ 76 ρω., υοι1ευτευυε Βεοοετυιιιςευ Η ΜΗ..

1ειουοο Βεοοετιιυι.ςευ 3,8 ρΟτ., εοιοι·υευ 6.7 ρΟι. Βιυ νετς1οιο1ι

ιυιι τ1οι· ιυτοτυου 'Ι'υει·ειριε Μ. 1ο ιιιιου Κ. οε1ιτ ου Πυις·υυοτευ

ιιει·1ετιι.ετευ Με; Με Βειοριειε ννετι1ευ 15 Βιιιιε ειιιτι.;ιυ

κ1ευου υυτ ιυυοι·ε 11ιι.ι.οι ιι.υι;εννουάι. ννιιι·ι1ευ. νου ιι1Ιου Βιε

υτουουιου Ατιτυοιευ ννει·ι1ευ Βτο ιιι, Α ι· οου ιιιιι1 Ρ υ ο ο -

ρυοτ που υοουοιευ εοοιο11ι; 11ο!. ιυιετοοοιτιο Με Ηετνοτ

υουυυΒοοι· Ρ υ ο ερ υο τ νν ι τ υ υ υ π. ιιιοιωιωιιω ννιτι1 Μουτ

υετουι. “Με Με .Ιουυευιιιιιιιυυς υευτι11”ιι ου ιιιοουΙε'Βεί. ι.

Βετο ννϋτι1ιοι.ι οιιιτου, Μι. ετ Λου - θε- φάει· υιιιιυ,ε,ι_ Μισο

υι·ουου τ1ιοοεο υ1ιτιειο οο ννιο οοιυοτ 1'οτννουι1ιου (.1οιιοιυχτιιιϊ

Τυνι·ο_ιοιιιυ ειε) 1ιει Μ. Βοοειιοννιιιιιιουτιε υειοιιευοοι: «Με ω.

οι.νειι'οιοο1ιυε, πιοοο άιιτε1ιζΜο 11οι1τυετοριοι ει” ι;ιιιιιε Δυ:11ι1

υεειυυουτ1οι· Β.-ετιιτευυυυ υ υοιοι·ι1ευ· ι._ ινοτι1ειτ που .

1:1ο ινιι·ι1 ω Με ΑυοιοΒιο οο.1ει1ιουιιιο Με. τ1οο -'Ι'υντεοιν1ιο

υιιιο Π. ε. Μ. Βοοει1ονιιιι!) 1ιιιιυοινιεοου. Όιο_Βυτοτο1ιυυε ιιοτ

Κι·ιι.ιιυιιειι. οτ1ι111τι Κ. Μιτοιι ειυε νοτουιιοτυυο; ι1ει· οιιευιιοουευ

Πτυοουιυυοτιου· ιιιι Ε1ιυ1:1ιιυι; υπο ω· Η ο ε οι υ ο'οουου Αιιι1'οο
οιιυ . Ζιιυι 5011111158 που ειιιοι υιιετοι.ιιτουουυιιυευοοε11υιιε: νου

Μ· Νιιιυιυοτυ, υοου οιυ Βεννοιο Πιτ Με Βοτει'ειο ιιυὰ Μου

Ε`1ειοο ω· ι1ετυ οοουου' τείει·ιτιου 1'ιζετιιε 2ο θτυυε1ε ,ς.τε1ιο€ι

ινιιττ1ε. · ο

. . · ν ο ο ο. .

-- Μ. ο .··ιι Η

.. ι.

1ιοτπιιοουιοο.- · οι

- Απι. Π. ιι. Μ. ι'οιυι1 ιιυ Βειοειυ ειιιοι·.Οοι·ουιι. νου· Αοτ2τειι

ιιυι1 οιυοο ειιιιιι·ειο1ι ετοο1ιιουευευ Ριιυ1ιουιιιο ΜεἙ`ειετ Μου 85

_ιιι1ιι·ιι.τοιι Βοοι.ε1ιοιιο, οοινιο Με 12ιυνιιοιυιιιια οιυεο Ν'ειιυοιιο Δω

υιοοιοευ Πι. 11ο τ νοο1ιου, ε1ιοιυιι.1ο 11ι·. ° Ε” ι·ο,-ν'ιιουευ Ρι·ινοιι

1ιοιΙουοιυ1ι. Πιτ θειιιιιτυο- ιιυιι Νοτνευιιτυιιιιο οιει.ι.. - Πιο
ο. Ζ. νου 11ι·.ι Α. Βου ιι 12 .υειςτιιυτ1οι.ο. 2ιιετοι _υυτ_ Πιτ Η

1ττο υοτεουυειο Αιιοιο1τ του; ου .1υ.υι·ε 1871 ιιυ1)τ. ?τον

ιιυοτ. ννε1οιιει· Με υειιευιευι1 ετινειιει·οο υυι1 νετυοοοετιο. Ξειι

Με 2ινει .1οιιιτου Μουτ Με ιυι Βοοιι.2 ιιυ‹1 ιιυι.οτ Βοιιιιιιε; του

Πτ. Αι1ο1ι' Βιιτν. ι1οιιι Με υιο1ιετιεοιι Με ει·ΐοιιι·ευευ Οτ

Μιιυτοτε υευιι111ιου οιιιιι. Πιο 1ιει ιιοτ Βει.ς·τιιυιιιιυε· ιιιιτ ;;οτιυρε

Βει.τοιι2ου1 ιοι. ου Ι.ιι.ιιιε Πει· 85 .1ιι1ιτο ειιι' πιειι. ιιοετ 100 ου

Βοινοιουοευ. Ζιι Μοοου ειιι! υιιυιυευτ Μιτου Ει·υυυιιυε· εεε

υειιειι Ρονι11ουο -ειιιο υιουι ιιυυειτοο1ιιιιουο Ηοιυο υειιετ

Βοιτευ υιυειιττοιου, οροοιο11 οο11ου Με Β.υιιυιο οπου ιιιευευ.

Με ιιυτιιυιο:ου Κτου1ιευ ο.ιιιιιιιιουιυειι ιιιπ1 ιιι Μεοει· ινοιοε ιιι
Μου υ1ιευ Αυτ1ιοιιυυεευ ΡΜ:: :υ οο1ιει.ιΐου. ι' ··

Νοευ ι.·ο11ιοοοιιευι έ'οιοτ1ιο1ιειι 11τ'ειυιιοο υπο ι'οοι1ιουετ Βε

ννιι·ιυιιυιτ ω· θιι.οι.ο ινυτι1ε Με υοιιε θουιι.ιιιιο ιυΑυ;ευοουειυ

2;ειιοιυιιιοιι. 12ο ιο: οιυ ιιτειοιοουιο·ει· Ηιοιυυοιι, ι1ετ °οιο1τυιιι

ι1ειι υιο1ιετι,ε;ειι Βου1ιουυειι:ου Μπα νετυιιιτιει. 1τυ Βι·Μ;οοο1ιοοο

υοιιιιι1εο Μου ειυε ιυοιιοτυ ειυο,·ει·ιουτει.ε 1νυοοει·υοι1.οιιοιυιαυ Με

υ1ιουοιοιι Βιοο1ι ειυε Βοιυε νοιι Ειυ2ε1οειΙευ, (1εοο1ιοουοι'ι.ο

ι·ιιιιιιιο, Βιιι1οιιιιυυιοτ πο.. ιιιιιι ιιιι ουετοιοιι Βι.οουινοτ1ι ειιι νει·

1ουι1είιιι· Τιιευτει·νοι·οιοι1ιιυιτειι υεοτιιυιυιετ που Με οο1ουει·

οιυιτοτιουτειετ Μου ι1ετ 1ιει ειυοτ ιυιο ι1ει···Ζοιι; ενευι;ιιο1ι

ννοουοουοευ Κι·υιι1ιουουυ1 ευευιο11ο ευ ουτ1οτου-Ζινεο1ιου υιο

υιιι2τ ινετιιου ινιτι1. - . 1

Βο υι·ουο1ιτ ιιιιιιιιι οι·ννιιυυι. ευ ινει·ι1ου, οποιο Με Ζο11ευ .ιιι

ρτοριιν1υοτιοοιιοτ, υγειοιιιοο1ιοι· ιιυι1 ρι·υοιιοο1ιοι· Βουιο1ιυυ;-; ιιιι€

εει· Ποιοι ι1ετ υοιιιι.=;ειι Λυίοι·ιιοτυιιο·ου ετουου; Μου 8ο

οοιιυιιιοΜιο1ι ιοτ ι.;οι.υιιυ. ινο.ο ιυ οοιευευ Ε”:111ου τιιος1ιο1ι ιου. -

Ε1ιυο υιιυοι·ε Βεοευτειυιιυο· ι1ει· Βιιιτιουιιιιιι;ου ιιυι1 80[1111”.2ΥωΣ

τιουτιιυεευ_ ιιιιιιου Ιυιοτεοοουιοιι ιυ Μπι νουι 1)ιι·οετ.οι· 2ιιιιι

Το” υοι·υιιεςερευευευ ιιυιι 1ιει ι1ετ 1Βιιιννοιιιυυιτ νετι.υει1ιου

υιιυοευειι 11'εοτοουτιι'ι. Με ευιυ11.1ι οιιοοει·‹1ουι υοου Με Βι1‹1

υοοιιιιιο: Η 14 ιιιιι1 ιυ υοι!ιοοιιιεει· Βιιοιοιου 21 16 ιυε1 ιιι Αι·- ἶ “ω” ά" ΜΗΙΒΜη Βθ8ἰι2θΓ° ΔΠΒἱΟΠωΠ α" Ειτε" "ΜΙ Α"

ιιευευ Αιιοτει.1ιουουυυι1εο ιιυ‹1 ιυοοτοοουυτε1οοο11ιιοιοτιοοιιειιυά

οιυιιοτιουυε Αυις.ιιυευ. Δυο Ιοιοι:ετου οι·οιουτ ιυου οιυ οτει.ιεεο

Αυννο.ουοου ι1ετ Ζιιυ1οιι ιιιι‹1 οοιυιο ι1οι· 'ΓυΜι,ευοιο Με Α"

οι.ει1ι. ινυ- ινιιυοουου ιιοι· Αυοτο1ι. ιιιτευ υιουετιεου ο;υι.ου Β.ιιι'

ου υοινουτου που ειιιειιι ι`οι·υετου υιιιυοιιοευ θει1ειυευ ευτ

εε8·ου2ιιυε1ιευ, ι1ιτειυ ]Ιι11εθ11 Πιτεοι;οι· ιιυει· Κτυι'τ ιιυι οο1ο1ιεο

ιιι ει·τοιουου. - 1ς-ι-_

-·Αιυ 16. Γουτιι:ιτ υ. 8ο υει;ιιιΒ ι1οτυουυυυτει θιιιτιιτι;

Ρτοι'. Πτι. Ε"τιι υ 2 Κο Με, Πιτεοιοι· ιιει· ουιι·ιι·ι· ιοο1ιοιι ΗΠ

υι1ι οιυ Ουυτιιο-Κτυυυοιι1ιο.υοο ιυ Βοι·1ιυ οοιυευ '70. ' ο υ ιι ι· το·
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1161166 Ρ6111616616 6166661 11611166.

- 211111 Α161 2.111 11116661 1)161166166661161166
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6161 1166 1116666666 8161111116611661166666 111. Α 1611111 11111

11 Β 11 1· 6. 6 11 6611111111 1116111611.

- 1116 1611611161, 181. 11111 1161· 1616116111τ66 1161

1666 1161 11611161116111166 Κ116111 11611 6111 1161·
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11τ66111161166 66 1161 1166116661 Π61161·61111.1

116 180188 1111166666 1166 11161'. 1111616111 1161· 66666τ61·11661

116116 Ρ10108801' Πτ. Ν. Κ 6 1 6 6 6 11 6 11 11611661 11611166.

- 2616 Β11τ66111τ66161 1161· 6111τ11161661166

11116111 1161 Ι11611661166 061661661111611 116.116

11616166τ 8 6111166 1616 1166 11611166 κ1'011208111 11661166

121. 11161'. 61661. 1.. 11 6 11 661116 61661161 11611166. 1)16 161111

66116 11611666 1118801' 11116111 181. 11661 Ρ111611166661611 1)1·. 8. Β.

Β 6 1 6 ε 6 1.1 ε 111 1661116666 11611166.

(Β118811. 8616116. - Ε. 11111.)

- 1)61· 0116116661 Ρ1·11611166661 1)τ. Μ. Κ 11 6 6 666 111· ,

11616161, 1116 111τ 11616116 1661116166, 8.1. Ρ1'01.. 6611116111. 11.111'

118111 2611161661 1161· 61111·6τ61661166 Κ1111111 1161· 1116166116661·

116116τ61161 161· Κ111·6616 1166161161 1161116, 161 66611 166 1161

1118111011112011811 1161161161 1161 'Ι'61661161· Π11118ΓΒ11.111Σ 611111 Ρ1·61666ο1

1111 1166 6616111·6611661166 1161116166! 6611111111 1111611166.

- 1161· Α88181.0111. 1161111 110111'61.11111 1161· Ρ116τ16611616616 811

1161· Τ66161161· Π61161611111. 111. Κ. Α 161166 6 012 111 1161 81011

11.18 Ρ1116111666111 1188011131. 6661111111.

- 16 11166616 .161116 11666111 1161· Ρ1·61661161· 1161· ΑΙ18.1011110 2.11

1161· 11161161 06116161161. 1)1. Η 16 11661 '1'1111161111το 11,

66111 8116111161” 111111111111111.

- Α16 18. 1161111161 11. 81. 6116161116 1181' 1310188801' 1161 61166

11161666 Ρ6111616616 11611 11611161661661166 Α11111.0Π110 1)1·. 117

1111116116 118118. 88111 7'Ο.116116116_16111.

- 081' 16 1311861 1166666116 111.11. 1111161 1161: 1111 616

116111 1161111161166 Ν61611'6166116τ Ρ161. 13166 1 1111 61161 16

.1666 161· 118111 66111666 6ο61661661166 16611161 211 61·116111661166

11662616! 1116 81116166 166 60.000 1116111 1666111161. 1166

0611116161 8011 61161 6161 116611 116111 Τ0110 11116 1161'6 6611111111

1161111111. 1Α116. 61611. Ο.-Ζ16,)

··ν01'21.01'11011Σ 1) Α61 10. Γ611τ116τ 16 1176611611 1161·

Κ1161161116166161 166 1166666616, 111. '1'1166116 1· 116161,

116 141161 166 6611666 θ? 1111111811. 1)61 Η1666611111611666, 616

Β1·111161· 1166 11111 10 Ί'666 11111161 161616τ1166611 111. 0611

116161· (61. Ν61116166 111 Ντ. Τ) 1.161· 111 11611111 66116166 111111

116116 66166 1116111616166116 Α66111111666 111 11611161 6111611166, 116

61· 166 1857 66 1611 Π6161111661111116 6111111116. 116611 Β1·16661166

1188 Α1'Ζ 161166 1111 .1611τ6 1874, 1.161· Μ. 1116111616 .161116 8111111

61·61 211 611161166661.6111 ((16111. 86616616), 11666 1111166 2611

66 Β818.8011011 106111. 8661616111), 1116 116611 1829 661111 1111111611

11116τ61161611616, 116 81' 616 Κ1161161116166τ61 16 1166666616 1116

211 66166111 2666666666 16661116. - 2) 16 11661166 6.111 14. Β6

1111161 1161· Α161 1108 1161οτ1'661166 611111116611611 Α1111161616τ1111116

111. Β. 111 6111611 116 41. 11611666161116 8.111 Β16611111111116, 11011

61 61611 1181 Α11611116116 6611166 Β61·11166 6116666666 116116. ΒΘΓ

1761·616τ11666 11616661 6611. Α11661111·11116 661661· 8111111116 611 1161·

1166116661 ύ111101°811.111. 1111 1161116 1889 11121. 16 616111166116111

016661 111111 6661611111 66611 116 1661116166 11611611 1161, 1161

66166 Ε'τ611 6111 61161 1111616666666 'Ι'11611161·6 6666 1611161166

1116161·166666. - 8) 111 Κ0Βί1'01118. 1161· 866161 1161 1101°116811·

1161616 111. 1111116116 1)τ11111

1121111011. Β18 6161116116 Ρ1'ΒΧ18 61 1101' νΘ1'8101'118118 6611 1854

6666611111. - 4) 111 11616616 1161· 6ι1666161·116111116116 1816166661·

1101' 016611616616 1)τ. Η 61611611 116.11 6 , 114 1161116 611. 1761

6161666 1111111811 16166'6611161116 61· 61116 86111111, 16 11616661 61

1111· 1116 11616166111611666 1166 116111616611166666 6161161. -- 5) 16

Ρτ11.6 1161· 0116τ6161166τ61 1)1·. 1 666 Β611, 11616661· 11616

11211111 1116661611 ΡΓ11Β1118111. 1108 16661 16611161111661166 066161

661166111166 6611 ν01'811.2811110Γ 1188 1111616166 1166166661· Α61·616

16 Ρ1'1118”» 1161, 1111 79. 116116116161116. - θ) 16 1117166 1161 116

1111111116 Α111661'6166116τ 1)τ. Β 11111 1161611 161 Α116τ 1611 55

118111'011 116 11611 Β61 611 1161 1111161111., 1116 61· 81011 16 8166111116

6116666666 116116. 66 1161166 6116 Ατ61,·111·1161·11 61 61611 1116

6161666116 111161 166 74

 

 

1111161 66 661666 1161·6611116666 16 11811 2111661166661166 1161· 6111

661666 Β6116111116666 11111611 6161116116 18161116 16 8611611116.

- 211111 Π11'801101° 1166 1116666661· 6161111661166

Κ 1 6 6 11 6 6 11 11116 6 ε 161 66 816116 1166 161·6161116666 Ρ1616666τ

1. 216 61 880 6 1161 1761616611 1161· 1116 61166116611-1661116161661166

Κ1111111 16 11166661 Κ1'8111101111111188 Ρ16 . 6111. 131. .Τ. Β 8 11 6 1·

6611111111 11611166.

- 1)16 11611161· 111θ81ἔ811 111166.) 11161116161661166 066611661161'1

661' 1166 1161666 ΡΗ". 111116666116111'6 6661111616 11111

11116. 11616116 611_1611111611 1111 111311 1166166 111 1166 8116116666 1161·

0666116611611 66116116666 17611166 111161· 616 61111111·61661166 'Ι'116616

1611161166 111111, 161: 1116616111 6111661166 1166 1)66161·66 δ. .1.

01611611 11611 Ν. Ν. (111Γ0111118011 6611111111 11611166.

(Κ1Π'101'.- Ε. 11171.)

- 81116161116116 11611116611611661·616 1166 Κ1'111888 Ν611611_16111611

1111 061116166111661 1116166666 1161166 16 Β6166 81110! 61166 11111

66616111166 1161 1161616 6616116166 Β66611166666 1161· 6111161166

Β661166116116161661611111166, 61666 1161116666111161·1166 Α1·61 1111

116611661161161116661 666661611611, 111 16 6 1) 16 11 6 1 6 6 11 11 6 -

11161. 116 66111161 6161116666 1117111116 111111 1166 11166666611611

1161166 Ρτ166111166 111116τε61·661166 11111116, 11111 616616 1161611666

11166 16 011101' 111111 1161661666 6661616116166 166111111166 6666616166

66 11161166. Β11111 Β0110111111011 1166 11661166116116661166 6111' 111666

1116611116 1161 1161616. 161 - 661161 666 1161111661 - 1116 1611

66611 1116111 61176161.

- 1)6τ 11611661· (11666161111ε1τ16116 Β 1611 06161 1161 116111

66111666 111161 01. .Τ 6 6 661161· 10,θΟΟ 11111. 61666116611161 11111

1161 Β6611111166116 111666 81161616 66111 Β 6 6 616 6 6 11111 11 6 τ -

1166611616 16 116116 66 1611166666. 01. 1666111161· 11111.

6616616611 500 11111. 6116616116 611 11166661 2116611 6666661161.

-- 1)61 16τε1.6111666 1166116661· 0111666 Κ. 'Γ. 8 61 11 81.8 6 -

1161111111 1161· 1166116661 Π11116161161 115,00011111. 16616

11166161·16611 1611666111, 1161611 216666 611 2 8111166
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8611166161 66 11116 11611166,1116 661 6611·116616611611

86116166 1οτ1161·61161 61611. 11101115211111 816111661

6666166666 11611166. 116 Β6116666661666 166

1666166666 8111161611 818 616111 6661166611 116

111 1111811 11611166 611111. - 1)666 1)6111661116611 611 66161166

116ε6661111166 161161111111.16 116166111161 161. 111111 166 1616166111

6611 1666166666 Β1611.616 6116666666, 116 _16. 611611 16 Β.1188·

11111111 1166 11611666661116ε 61661· 1166166666 1111

1616611616 881° 1161116 01111611611 1161 11611 1111611111·

1161 6111· 11666 16 1116616666 Π6611661111166 6161161611 11666611,
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1111661661 1161166.
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οιιιιοΒοετιιιιιιιιιιιεόοι· Γοι·ιιι θ, Ροο1ιοιι 1, Πο.εοι·ιι 10, 8ο1ιειι·Ιιο1ι 18,

Ι)ιρ1ιτ1ιοι·ιο 17, θι·οιιρ 1, ΚοιιοΙι1ιιιεωιι θ, θι·οιιρΒιιο Βιιιιιςοιι- Τει€οεοιό ιι ιι ιι ει: 1) 11'ιο1ι: Πεϋει· Ρετιιοιιιιιιι εό1ι€ιεινει.

οιιτ.όόιιόιιιι€ 88 Βι·γειροΙει.ε 2 Θτιρρο 18 Ο1ιοΙοι·α ιΜΜ.Μι 21 ΒΙ"Με: ΗΜΜ- ΒΒ"ωεωιοπ "Μ
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-ωΑΝΝοινοιιιιι @Μπι Μια· ινοτόοιι ιιι ω” ΒιιοΜιει1ό1ιιι18 νοιι κ. ι.. ιειιοικιιιιι ...>..__

88. ΡοιετεΒιιιΒ,ΝονεΙιγ-Ρι·. 14, εοινιο ιιι ευ.ΙΙοιι ιιι- ιιιιό ειιεΙ5.ιιό. Αιιιιοιιοοιι-θοιιιρτοιι·οιι ειιΒοιιοιιιιιιοιι.

ΞΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ό ει. Β Θ. Ρ Β. ε. ο 1 - Ψειιι

ΒΑΝΑιοι111Ν
ε Ιιιτοιιεἰνετο8 Κι·ΞἰΐτἱἔιιιιἔειιιἰττοΙ. Ποι·νοι·

ε τειΒοιιό 80ΙΙ18011θνν11'ΙΙΙΙΙΙΒ. ΑΙιεο1ιιτ τθἰιΙοε

Χ

 

8 νι·ιι·ό οιιιρΐοιι1ειι Με ωιιιιιω- Ν

τ, ετιιι·1ιειιό ιιιιό Με νει·όειιιιιιι;

Μίϋιόοι·ιιό. ι

Βοι· Ιιοικιο Ρι·οιιιιό Με ι

Μιι€οιιει. Ε

Ειπε Βιοοιιϋι·ο 111ιοι· όι-ιι

8ι. ΒεριιειεΙ-Κνοιιι Με ΜΙ:

τοιιόεε ιιιιό 1ιοι1οιιόοε ιιιιω.

νοιι

Ετ. ι1ο Βιιι·το

ϊ' ννιι·ό6.ιιΓνει·1ειιεοιιιιιχεειιιιό. 1

· Πει· πιω» κι νοιι νοι·πόι;

Ιιο1ιειιι θοιιο1ιιιιεσ1ι.

Ωοιιιρειιιιιιο όιι νιιι 81.

Ηειριιιιο1. πωπω, Βιοιιιο.

Ριειιιι:ο. ω) ιιι-τι.

  

υπό ίτειιιοο

όιιτοιι Φο ΓειΒιι1ιειιιτειι Β811ΘΙ° δ6 00.,

ΒετΙιιι δ. Ο. 18.

Ζω 1ιειι)οιι ἰιι ειΠοιι ΑροτιιεΙιειι ιιιιό Ι)το,ςιιετιειι. Χ

@ω 28- 4.

%ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥ
000 δΪ δο δῖὸΟΟΟόΟΟΟδΣ;Οἶ;ΟσΦΌΟΟ σο σσδδόόοόσόσοσοσοσσσσόό0

ἔΒυιιτσόὶ -1ΜιοΒ ο πι” Μτιειι ω 2δε: οιιι Νιιιιιτρι·ο- θ»χεα8 Β' τ Τεθ[24 Με ιςεόι·ιιο1ιιο

Ποιι Ηει·τειι Αοι2τοιι Ριοικιι υπό Ι.ιτοτειιιιι· @Με ε *

 

Ο

  

Ζιι 1ιε:ιεΙιειι ιιι 8188401100 νοιι απ.

ει. 1ιιΙιει1ι. όιιι·οιι ισόω Αροι1ιοΙιε.

1.1 τ ε ι· ει ι ιι ι·: εἰε1ιο Τ1ιετιιιιειιιιιιο1ιο Βοι

18ἔε Ντ. 7 ό. Ι). ιιιεό. Νοο1ιοιιιιοιιι·. Νι·.97

Ε1Βοιιτιιιιιιιοι: ΑΝΒΒΕΑΒ 8ΑΧΒΕΠΝΕΒ, ΒΠΠΑΡΕ8Τ.

Ζιι ΜΒΜ Μι όση Πι·ο,ςιιιετειι ιιιιό ΑροιΙιε1ωιι.

Μπι νοιόειιιε;ο ιιι όειι Νιοόοι·Ιτι,ςοιι «8ιιιι1ε1ιιιει·'ε Βιι.ιει·ννεεεει·».

 

ο
ο

έ όσοι όεεεειι Φ» 862» Ρ0""'Η'80"'"2-Ε ι ΕΧ11°ει€1. Τ11ΥΠ11 :Ή

=ιιι›ιιιιιι·ωι‹ω Μ- 8 _ ·; .ι ό - Ο Μ"· έ , εποικιωτ. Τειεεε1ιιιετ.

) . , _ι 111 ε'.Ι :ιιι __ _ _ _:Μινι ΜΙεθιιιθ1ιι , κ ν' 88 ΐ:(12ΓΘΕΩ(πιθ ἔ δ ΠιιεοΙιιιόΙιοΙιορ, ειο1ιοι·ννιι·Ιιοι1·

Ξ Βε1ιιιιιιιι ω. 1 .4 , κ] ξ Με ΜιττοΙ ἔεεἔειι 1
Ο β ,|# - ιιιιε.ει·εε «κι τειι σ ὶ Ε

:Με Νοι·ιιιιι.1όοειε . › Βιιτει-ιι·ειεεει·όΒε-2 1 -

28011ϋ81· ν= ιω- ·ωΙ ι.ιιιο8-11 '1"ά“% πω!. Βιοιιο1ιιο.11:αιο.ιι1ι.

2 εει·ι;Μιε νοιι. 0101110111 ο

φ Ο

Ο Ο ,

ο Ο

· ε
ξ ο
φ Ο

οι  
 

 

(Μ) 26- 2. ο δΈ ?ξ (21»Ακι”ι9ι2° ἔἶιἶἔιιἴἰιό

β .. 'ΗΠ- ;ιι·. οι· ·
00.0€4.306.0.€.333819” 00·90”29.3°ξ039'Θμ_....._;9€9900”. ΒΙ. 119001; 1νἰοιιοι· Αει·ιττ1. Οοιιιτι11πε

· η ννιιιτοτειστιοιι Νέα· 1.ιιιι€ειι1οιόοιιόο. 1 ἔι· 1211::01_1 ὰ κ 6 τ μι”.

. ετςεετε :ιιι ει· οιιιιιιιιιι ιιπ Μ· "

58η,ειτοι·ωιη ΧνωΠΉχχΉΙςὶ Νιο1ιο Ε. Τιιιἐεοιιιιοι·, Βοι·11ιι (Σ. Η, 50Γ

Με Τοόιιιιοοιι ιπι εϋόΙ. Μό. Βο1ιινιιι·ιιι·ιιΙό. (18:έΓΜΒε ξ “ Η. Η λ! Χ . 08"

· ι . · - · “ : . ι . . . . Μ!! ιΒιιιιιοιι Η ειιι° 1Βιι1ιιιΠιιιο ΒιιεεΙ- ΒΙΐιοριι1ιειιιι κιθ"ιιιιΐρο”ξέιω; εις· «ΒΗΠιιξεΠΠΡ"μ

Βιιο1ιιιικοιι) 881 ιιι. ιι. ό. . _ "",_

,. . Ν'ιιι·εσ1ιιιιι, Μιιι·εωΙΙιοινε1ιιι. 188., Μ”

ΝοιιοιΙπιιιιο 1ιοι:1ιειιιο!εόειιο Ηειιιιιιειαιτ Μ. Μ", 8,,,.ι,,,,,,._ Μ" Κ8"Φη·. 26 ·

Ποιιιει:1ι1ειιιόε Μ· 1.ιιιιιιοιικιειιι1ιο. ΝΤ χω, κ 18#[?):_ἔ

Βοιιιιι€ε·, ιι·ιιιό,πεεο1ιιιι2ιο Βόριο, ιιιιι€ε1σειι νοιι Ιω 1ιωιωο1ιοιι Α1οιιιιιιόει·-ΗωρΜι1 ΜΝ

ριιιοΜνοΙΙειι 'ΓιιιιιιειιινΜόιιιιΒοιι. Νωιιωθιε ΘΝ11ΘΗΒ ἰἱϋ0ι° 2ιιι· Ζω όιοιιιι·

  

η . ι · κι ιπι .ι ιιπ ό”
ΗΔι1ιΜιεΜιιόο υπό Πο1ιιοι·Ιιιιιιε. ν01'80ΦωΘΡ$1θ ΗΥ818119· 100 86111811· €ς.ε:38,θ έξξ,ζ,,ζ',18,Β,8,ξ8ξ,Ξ,,Έξΐ,” Ζμ1ιΉΗΠ

Π6οιιιπει· Οοιιιι'οι·ι.. Β1οΙιτι·19ι:1ιεε Ι1ιο1ιτ. πω. θειιιι·όΙ1ιοιιιιιις. ώ "Η 60 Οορ_ι_ ὶ

Πεκ εισ.ιι2ο .Τιι1ιι· ΒοϋΠιιω. 1οι·ιιι,ιιιιι·1ι 8·οοιειισιο Νιιιιοι·εωιιοιι. 7. .. . .

Πιι·ι€,·ιι·ειιόει· Αι·2ι: Πι. Βρε, ιιιι1ετ2τ11.Αιιι Βιι Πι. Τιιι1›ιιιι'ε Βιιιιιιτοιιιιιιι Πόνος. Α(1Ι-θεεω1 γω] ΚΜΠΕΘΠΡΠο80Π8Πω:

1νιττεοΜιιτΙιοΙιοι· Βιι·ο1ιιοι: Κ. 1ΙΙι. 1- _ - · · ό _· Ο Ο ιιι ,Ο ω κ.ιπ"1·19·
Ρτο5ρε1ιτε όιιισιι όιε Πιτει:ιιοιι. 11106 σ. 1 ΒἐἔἔΒΒἑἐ-1ῇἙ?ΟΒἔΙΞΩ Π. Μ·
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ΆΜΜ χΧχΧ8χχχχχΧ8
`ωΦ 9 σε%ζ ο υ Π) έ.. Δ σ;

@ ιεειριιςοι·κΙΜημι·ωΒο:Πα έέ$

Μ.

  

ΠεΒοι·ειΙΙ επ ΜΒΜ. ΒτοεοΙιἰὶτε από Απ:ιη·εειι Ν

@ΜΗ Μι! ΠΉΙ100. ΠΜ· Η. Η. Αει·κ1ε Βεεοηάω·ε

Ιὶε2ιιἔΒεἀἱιιμςιιηειι. ΡιοϋεΠΜεΙιοπι Βοειοιιτι·οὶ.

νοππΙτιπε άει· Εμ. ΠὶιιοτΜΒΒᾶῳ· Κἰεεἱυ8ει: πω! ΒοοΙ:Μ:.

Ι·'ι·ὶσιΙι·ἱ‹·!ι ΙΙι·εκιίιι8·.

  

ΚειεΠειτεεΗεἰεἰωῇει4,Νοκ...

ι·ω·ΜΜΜέΒιιιρίεΙιΙιιυςε·ΙπεεΑι·2ιεεοάοτεὶυεεΜ€ιἔΙἱετΙεε

ειΠεειυ·Κι·ευΙαπιρΠοεοιιοτΙυνεπόψεπθοΒοηειο1πάοΜε:ΒοΠετϋΙ1Ιε.

Μεττο.ι2ευ.Ττε.εΜΙιτειι,Κι·ϋ0Βετι,ννιιππου.ΕἱεΒειιιεΙ.Ιτι·Ι€ο.ιοτεεκ.

.χΒε.εΚτεπΒοπΙο.ΒοτΜτϋ.813οΒν.10Με5ΠΕι·(τωΒουιΜ.€επν.12Με2)ΒοϋΠ“ποτ.

 

ΨΑ88ΕΠΗΕΙΙ.ΑΝ$ΤΑΙ..Τ ώ

Η 'η ψ Με1οτ1€ὶΙΙ10ίςΟΒετπιειὶε) .

80όων··οο8-ιθ·Γθ·ΟΗ Ή..ζΐΠΕΤ Βΐἱἔ.ἔ.ἘΤΪ"ὲΤΞἑ'ἴἑΤΞ'.'ῖ.'ἶ° '

ιιιἰὶ‹ὶε8Ιω· ειΙρἱιι0ι· 1

ΜεΚτειιιΚοιιιιΙειιεᾶ!Ιοπ!ειω

Με8τ.Ριπστεϋυη;ει·8εκπατΕτω·-Υοτοϋπε.

1ΜεΧ'οι·ννειΙτειὶπὶετΙ)ἱειιετιι;.;εσκιάΓι·εὶιεηςενοπ2-3ΠΜ·όπεοΙΒε

ΙΧπι:ερι·εοΙιειι.

 

 
 

1132)20-1θ.

- ._. -1ΡΩ!8888,Ψδ Χ _
' Α 8 Η ΙΝΕ ψΧΖ2ΙΏπ·2· ΒΞε·#ψεΙΐΪ‹›Ζ¦ έ τ·

Α· Ριι.ω:Ν ωι.ιχμι Ε Β Ρ Η Ι Ν Ο Β

°···-·· . Μ!!! άει· ννἱι·Ι‹- 0.01 ιιι ειιιοιιι #20

ΜΜΜ ΒιιΒεπιπε. ΕεεΙϋϊϊεΙ. ι>οιν;Μ

('ΑΝ('ΑΜΧΕ Μ; Μ" @Δευ Βεεήιιιιιπει·

Κδ1·οου·, Μ·γ8τπΙΙἱεἱι·ι Με. €Οσπιρ!εε Μπάσα

#Ϊ8 ἰ`.·Ἑ‹·ΜΪ‹ϋ:ιἰ8 €Ϊ88· Ν·ίση:ι·Μ. 1. ΑΙΜΕ:ΙΙ8Ε κή»

κ ππά 8. .ΜΗ Ι89ΕΝ. ΜΒΜ ιΙιει·ειρειιΜεοιε

Ε ;`" νΠι·Κιιιιε ἱει »νἰεΒειιε‹·Ιι:ιἱΊ.ΙΞ‹·Ιι Ι'εεη:;οεπεΙΙι

;;;1·"Ωἱἑ (Μ. ΕΜΤοΜ. ΒΜΜίσι «Η ἰ'Αε·ιι‹Μυιίε ‹ιΪε Μέ

ΚΙΝα_ξ .Ια-Μ Μ. .ΗΜ ΙΘΗ:2) ιιιι‹Ι ΜἰιιἱεοΙι οι·

ω·οΜ (ΗοσἰΜἐ (Με 'Γὶιόι·ειρειιιὶ‹|ιιο: Εωιεωιι

Π" ΡωιΙ; ΏιψιτιΙἰιι-Βσππιιισῖπ, Μάἰἰσ‹ι#ἰο›ι.<

::ο1ιν·εἰΪ€8_ 2. ε6ι·ὶε; Βιϋ!ἱοι!ιὲιμω ΟΜι·ι:ο1

”; Βι·Βω·ο, Ρωρα2ΙΙ.=. ρ. 104: Ρι·οϊ. Μιιιοἰιιο.

· [Μ. ]'|ι‹ϋ·‹«ρρι‹!ἰηο‹ε‹·ἰἰπἱφκ, ρ. δθῦ; 'Νεοιι,

ΙιΟρἱτειΙ Μ. .Τοεορ!ι ε!. Οοιιε;1·θιε ροιιι· Πινακ

ΉιιιοΙπι€ άοξΓ38ΐεπΐοεξη Βΐι·όοει;κ. Ι18%.

ξ· "Μ ..τ·: το. Νι:ιι·οκ. ω Μ: ε.
¦¦>¦¦Ἀι“ἔἔ”.ἱΐἔἔ¦.ἔἔ. ('οση·κ ‹Ϊ“Ξσ·υοσι‹·ἰιεπτεπΜ Νο.. Μ» ε

  

 

 
  

Π..π'

 
 
  

. κα.,

"ιτε...- κωνω . ἄ

  

  

. ε: Μ” "και" 0

. #ΐΜΗ $"ωω.ΠοτκκαΜΜΕηυωπιιιμ” '

- σε - · α· οι· · . ·

ξ ' .....;;.%π::..::τ:πεπετ2.π::;" ;
7 .(.|' Μ”. ·-Ι"δ ΠΣ 'ΠΒΒΑ¦.=

'υ |¦-··ὲ ι-Μ|...

 

  

'υ-Β..

δώσε: 'ληιΚυιιρ,· Μ. αοιιετσιπη ΙεΜιτ 2ιι ι·εΒ·ιιΙἱι·ειι, ΜΜΜ ΨεεΙιεοΙ .Η α." Α"ννΗΙΕΙΗΠΒΜήεθ Μ ωωωι.η"ω; βιο '

Με ΜΜΜ ιιι νθΓΙΙΙΒΜ8Π; Βειιιοι·Κουωνοι·Νιε ΨὶτΚιιιι; Μή Μι!ιΠιιοΙΙοτ Βίιι!ιΙι·στΜορ!ιιπε, Ι.οΙ›οι·Ιο!ιΙοιι, ΙΞιιΙΙειιΜΜιιοπ οιο..

Ι·'‹·ΙΙΙοἱΙ›ἱ8ΚοΗ. [Με εἰιι2ὶ,<.το ΑΜῖὶΒτπιἱιωΙ, Με ΙΜ ΗοΙινιπειι;;οι·εοΜΓι ιιικΙ ΜΉΜ°ΜΝΪ άει· Μιοτειιἰοιι, Γοι·ποι· ΚεςειίΒΙἱΙιι·οΒειι

ινιιι·Μι·ιιπ8 Μή ΒΙιοιιιτιειτὶεπιιιε :Πι·. Κουκ) ω. 1ιιιΜ·Ιιτ Μι.

. . ί ΡΙΙ.Ι.ΕΧ: 2 ΡΙΙΙειι οἱπο ιιειοΙι ἱοᾶει· ΜειΙ›ΙΖοἱτ. Μ” Μπεπάε Με' = θα! Ι· Γ π Με.μ ~_ ¦_. Ι _ - . ›ιιι. ..ιε.<ξει - ρ
' ."0"Μω"θ ΒΜ" ι Ι·.Ι.!λΠΙ: Ι Μ. 2 Μιί'Γεε· Μ.όιτρρειιΙϋΐΐε!,_1ειι:ι‹·Ιιιὶ.ΑΙιι>ι·(ω ι·σι·ο·έ·ιφεο·οι Μ. :π ει'α·ίρου·-›ι μ Μάι ε!. Η πτἱ°υιΦορ).

οΑεοΑκιοὸκε

ΜΙΠΒΗΤΙΟΕ ΒΕΜΕΠΚΠΝ0. Πω ε‹ΜεοΜο ΝεοΙιεΜπαιιπςοπ ω νετυποΜεπ, «Με ΜΜΜ· ΗΜΜι:Μπ Νεπτοπ νοι·ΚευΗ ΜΜεπ. ΜΜΜ Μι· Με Ηουι·εσι

' Λε Π... ..Τ':ικ‹·:ιι·ἰιιυ ΙΛ·'Η'ἱΙΙ1°θ°° :η γ(·-ες;·"·ημ"_

ΗΑΠΡ'Ι'Ι.ΜΠ·.!!: Β2. Ηιιυ|Πι· Μ Ί'ιπυ·. ?ΜΗ (Μ) - ΜΜΜ· .<ΜΜοι «Μι ΙΙσο·›·ωι .Μαίου :ιυ· ΙΉ·/179ιισιμ.

ή ΙΝ·ρο!ε: π. Με" ωϋεεειεπι ΑμοιΙιοΜειι Μπι! [)ι·«›ειιειιΙιευθΙιιΜε" ΒιιεεΜπάε.

Πιιι·οΙι ΕΑΜ" νοπ" 20. ΑριΗ 1900 ΙιιιΜιι Μη· Μ«ὶἱοὶιιειΙτπτΙι Μιά ό” ΜἱιΠετυι· άεε ΜΜΜ Με «(Μεοπ1·Ξιιο Ι.ερι·ἰιιυε»

ἱπ ΗιιεεΙοιτι‹ὶ Μπι θοΜ·:ιιιι·Ιι 2ιτρ·υ!ειπευιι. (29) 52- 33.

_ω_____ Η.. . ...

 

  

 ΓΜι·ι· ι|ἰ‹·κσ·ιιι?Χιιιιι‹·ιι ΙΞωΙ.ι·ἰ‹·ἱι·‹·ιι Μι· νΜοἰιἰο ΝΈΡΡΟΝΙΤί)ΒΙΙ·)δ, "Νώε Με Ή'ϊι·Βιιιης «Νά

..ί':ικυ:ιι·ἱιι‹=·· ΜΗ' Μια· Μ·κΗιιιιΜο ΜιιιιιΜ Μ; Β0Μ·ΙΙΙ'ϋ!ΙΚΙ·ΙΙ "ΜΜΜπι ΝΟ.
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Βιοπιπ

Πι·ιιιιι2 πω· (ΜΜΜ ιιιιά Ποι·ρΙιιιι.

Ιιοιιοιιτὶοτε ω ΕτΙιι·ιιιιΒιιιιρ,ιοιι ω·

Βοεριι·ιιιιοιιεοι·μιιιο.

Βαιειπ

ΙιϋοΙιετρι·οοειιιιμ ΞιΙΙιει·οιννοιεε

νοι·Μιιάιιιη;, ειιεεε:οιοιιιιει Μ·

Με θοιιοιι·|ιοο-. Χ'νιιιιό- ιιιι‹Ι

Αιι€οιιτιιοινιριε.

ΞοὰιΡιπ

ΒοιιιΕΣΙιτιοι· Ει·ειιι.κ Πι· .ΙοιιΙιει.Ιιιι.ιι

8ροοιιισιιιιι ω” ιοι·ιιιιτοι· Ι.ιιοε: Βο

ννΜιττ Μι Αιιι'ιιιιιο., Βιιιιιιιχεειιι ιι.

Μιι·οΓιιΙοεο.

Β£γΡ£ιοιπ

ιιοινιιιιι·Ιοε Η5ιιιιοετιιτιοιιιιι ι·οιαιιι;Ι.

ΜΜΜ ιιι άοι· ιηιιιι.οΙιοΙομ Μιά

2ιιιιιι€ιι·κι.Ιἰ‹·Ιιοιι Ρι·ιικιε.

Ταπποἱοτω

ιιιιεαοκεἱ‹ειιιιετοε Αιιειι·ιιι€ειιε- ιιιιιΙ

Α ιιι ι‹Ιιιιι·ι·Ιιοιοιιιιι.

|Π.Ἀΐλ?λΙ.06'Ε(ΗΜΜ?

Βιοωιριπ

ιιειιοε θοάιιιινιιιιι. ιιιεΙιεεοιιιίοι·ε ,εχο

Κοιι ιιετνϋεο Λιιει51ιιόε ιιιιιι Ηρι
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οιιοιτιιεοΙιε Ρειιιι·ιιι - Πειι·ιιιειει0ι.

 

  

__---... Χ.__ η-
- . . =ι ..ξ μ·=.ἔὲ · ι

- α) ...
ιοΗΦΗΥομ“ ”Ήωῇ

,, ιιιιιι .Ξ;ἔΞ=Ξἔε9ἔ_ε

ιω ννιι ~· ΒΜΜΉ- _ ` κ. ;::. μ. Η Δ_

, σ; - . . οιι€Γ Απιπιοιιιιιπι ειιΗ'ο- ιοΙιτι γο1ι- ι ῇ 'έ, έ* Μ.: 0$==έ-2 '

οιιι1ιι“ ινἱι°τΙ νοιι ιιιιἔ ΗεΙιε!ει·τ ιιι ()ι·ι- _ (Πε ώΌΞἔ_ἔ; Ξΐ Π

μιιι:ιΙΜοο!ιοιι :ιι δ Κιμ Ι Κα, να Κα. ι Ξ: . ἔ_ἔ Ε ε=ε

νι Κο.. 'ζω Κο, ιιιιό ιιι Πιιςιιι:ιΙΙιιι- κ ` ἔἔ=' έ: =

εο!ιειι κιι Μ) €τιιι.. 4ο ει·ιιι. πω! :ιιι ἔι·ιιι ε-5= Ε ε Τὲ_Ξ

η οΔει· 'Ι'ΜοΕιγάι·οοιιτΙ:ϋτιιιιι ειιΙίοιιιουτιι - Γοι·ιιιιιΙάεΙη- ·· : ιἶἔ.ἔ ΞἘε>ἔ

άΜ.ιιΙ11 ΜΙ0Ι1ΠιγοΙ" Έ'οττιιιιΙάεΙιγό). νοτειιμΙΜιεε Πειι·ιιι- ἔ ε·

Αιιιι$εριιΚιιιτι, νοιι ιιιιε ἔεΙἰεΪοι°Ι ιιι θι·ἰ<ἐἰιιιι!ιιΒιι80Κιιιιι;ειι

:ιι ΣΒ μπι. υπό Μ) μπι.

κ; οάοι· Αι·Βει Μπι ιΙιὶοΙιγἀτοοειι·ι›ϋι·ο- ε·ιΗ'οτιιοιιπι εο1ιιι- ι

Με (,,ιοΜΙιγο!“-8ι1Βοη. !ϋειιοΙι ιιι Κ:ιΙιοιιι εοινιε πει·

πιοιιι Κνεεεετ. 80 0/0 5ιΠιει· ειιιΙιειΙιειιεΙ. ιιοι·ι·οιι·ειΒοιιό5ιω ι

Αέιιι€οιιοπιδιοιΚιιιιι, νοιι ιιιιε ΒιεΙιειοι·ι ιιι θτιέζιιιιιΙΠιιπι].

ο «πι :ιι μπι.

Η ° ιιιεο1ιιΒι1ε ι·ι ΤειΒιεττειι ει Ο,Ι πι·τιι. ΗΦι°ιΙΝι· '

-08ι0ΠΙΠι ιιιιτΙ €επιιιιιειαΚιοε. Κιιι·.2ινεἔ ΐ,Ιοι;;ιγο1°

'Έ'8.ϋΙοτι:ειι €ετιειιιιιι_ ιιοιιε Ισοι·ιιι Μι· ιιιιει·ιιε ι '

ΙοΙιτΙιχοΙ-ΠεττοἱοιιιιιιΒ, ιιι θι·ιιέςιιιειΙ5οιιιιοΙιτοΙιι η

Ηιιιιιιι-ΝιοιΙοι·Ιωμ,

ΜεΓει·ιιιιιι'.ά.Ι.ιιιιάεοΙιειΓι,Βειςιιιιειιτει·,κι·ειιιΙιειιΜιιειει·.Αρο1:!ιο!ιειιιι.Ι)το.<ζιισιιζειιοΙιΜιε

  

ΜεΗιιιι0οιιιιιιιενοιιΜ.ΕΧΑΝ0ΕΒΠΕΠΗ.δι..Ρειοι·εΒιιι·ς,Βι·Ιιεειιειι·ειεεε88.

Ηευρτε8ειιιιιτειιΜιΜιΙοΙιιιιειιΙιι..0Πωι.ιιωΜΜινοιιΗ.Μαιοιιι"ΗΜ

 

 

 

2η 50 ΤειΒιοττειι.

` · α ω” ,ΙοΙιτΙιγοΙ"-ΒΙεοιιιιιειο1ι1ΒιΙε ειιιΙι. ει·ω. οι·σειιι. ι _ _ ' _
ι ἔεΒιιιιἐΙ. ΕΜΠ, ιιι πωωω ἑι θ_Ι ει.. €ει·ιιοιι- ιιιι‹ὶβ;ε- ι έξι) έ.) έ έΕΞ ἔ ι:

εο!ιιιιιιοΙ:Ιοε. ιιιτΠοιτι ω Πιιοτοεο ιιιι‹Ι Αιιιιε·ιιιιο. ιιι Οτι- ι ξιέΞ-=ι ε ΦΞ ο Σ;; = _

€ιιιι-ιΙεοΙιειοΙιτεΙιι 2ιι 50 ΤειΒιειτοιι. πἑ-ἔΘ.ὲ Τ: :ἐκ $.Β έ

Η τ Γι( οάετ Μειιιι-Κτηο1-βηγιο1 ιιοιιιΒιιε. ςιιτιι. 40% ΜεΙει-Κι°εεοΙ, ' Β ἔΞ:$ Ξ μ Ξ;

” θ ΠεειιιίεοτιοιιειιιιιιεΙ ιιι άει· (.ιιιι·ιιιιςιο, ιιι οι·ιέιιιιιΙειΒρΔΩΚιιιιμοιι έ? @έ ἔ Φ Ξ .ΒΕ ΕΞ '

Ζιι 50 8τιιι ' _Ξ Ξεε>ζε ἔ=ωΞ.ἔ

Ι.ι 880Ια οΔει·.ΒιιςεΙγριο1-Αυγιο1 εο1ιιΒι1ε. οιιιιι. 40° ιι ΙζιιωΙχιιιρΙ. Πιτ - ει Ξ)0" ἔα“ἑ_=.ἶ .Θ ώρ, 1Πο πιιιιι2τ2ιΙιοιιο Χ ει·ικ·ειι‹ΙιιιιΗ. Μι Βτοιιι:ιιιιιε στο., ιιι ()ι·ιειιιιιΙιιΙ›- _ ι Ξ .·:. ό2,4.8 "έ @Ξ 76 Φ ι

ριιοΚιιιι€ειι 2ιι 50 μπι. Ι Ε : 1 -6ζέ ἔἔ;Ξ

· η εο!ιιΜΙο. ειιιιι. Ιθ')/σ _οτΙ. `ι·εειι›:ιιιἰιτεΙ Με:: _|ο‹Ιοιϊ›ι·ιιιε. ιιι ι Ξ . θ!. «ο _._Ξ φα;

ΟτιἔἱιιιιΙειϋριιοΚιιιιἔειι ειι Μ μπι. νοιι ιιιιε €εΙιείοι·ι. ι ἔΞ 80- ἔ Με

· ·· Μ. πι..-"ω-··ι- . ει». ε . ει.ννιεεειιεειιιιιιΙιο!ιο ΑϋὲιαιιόΙυιιῇειι ιιϋΐι· νοτ5ἑοΙιἶιι‹ὶε: 2ι·έιι)ΐιαιτε. ινεΜιε εἶιιεῖ- ξ - .- . .. . η -- 2 .

Μιιιιωιιοιι νοιι ιιιιε ειΠειιι ει·σεετε τ ινοτ‹ επι ιιιι ‹ει·οιι ”οιοιοιι ιιιιε σεεε:ι2 ιυι . · _
φ:εοΜΗ2ι ειπε!. νετεοιπΙειι Εζι°εΙΤ5 ιιιιιι ΙτειιιΚο. Ό ὶ ΑόΙ'θ88ΘΠ Υ0Ι1 ΚΙ211-1ΙΘΠΡΗθ88Τ1ΠΠειι.

' ι-Β Έ Ο0ΡΠε8. ΗειιιιιειΙιι1ἱ 8ι ΕΥ). : Ε'ι·τιιι Δάο1Ιιειά νοιι Ε'στεειι @ημπ

Ο Η Η Α Μ Β Η Β Ο. ι·ιιιε ιι ι·ιιιιιιΙ 81. Ο. Σ".

 

4 πο”. πω”. (πιά. 257 τΙ·Βιιμώιέ ΗΜ? τ. ΙΙι>ι·:ιιιεεοιιιιιήιι.ΒιιιιοΙ ι' ΜΑΜ.. Βιιιιιιάι·ιιιτιιιιτειι δ'νιειιιεέιιιι.*ΚιιιΙιτιι·ιιιιιιιΙιοίοι· Ρι·. .Νᾶῖ 5.



χω. 1ιιιοειΝά. !ιοιιο-Ρο!ιτο Χα. Ιει!ιτε.

ιιιιιιιιιιοπι ιιοοιιιιοπιιιι
τιιιιοτ άετ Βοάιιειιοιι νοιι

Ρτοι'. Κέιτ! !!ε!ιιο. Μ. ιο!ιιιιιιιοε Κι·ειιιιι!ιε!ε.

ιιι· ον ι οτ ω. Β! ε.Ρ Οι. Βιιιιο!ι° ιΝειιιιοιι. Η

δι.. Ροι.ετε!ιιιτιτ.

 

Πιο «Μ. Ροι:ετε!ιιιι·ΒοτΠοάιειιιιεειιο νιίοε!ιοιιεειιτιιτι οτεε!ιοιιιηοάοιιζ-" ΔΒειιεεωεΔε..Διι“Η.8ε “ν” ..Με 1η..χι.τ,ο Δ?

8ο ιι ιιο!ιο ιι τ!. - Ποτ Δ'ιιειιιιρηιο;·ιι,ηιτειε εει ιιι Βιιεε1οιιά, 8 πω. Πιτ άι” ΜΜΜ. ιιιιιιι ειιεεε!ι!ιεεε!ιο!ι ιιι άιο Βιιε!ι!ιειιά!ιιιιε νοιι Ε. Σε. Ε!0ϊοτ ιιι

ι!ε!ιτ, 4 Μι!. Πιτ Με !ιο!!ιο .ΗΜ ιιιε!. Ροειιιιει.ο!!ιιιιω ιιι άοιι Μιά.ο1°οιι 8ι.Ροιοτιι!ιιιι·ις_ Νεννε!τγ-ΡτοεροειΝ Μ., ιιι τιο!ιι.οιι.-Ε ε. :ιιιε ετηιο

Σιδιιι!οτιι 20 ΠετΕ ι!ι!ιτ!!ε!ι, ΙΟ ΜΜΕ !ιο!!ι_ιιι!ιι·!ιε!ι. Ποτ ΣιιΠοΗιοιιηιτο!ε ειιυνιο ο!!ο ειιι`άιο Η.οάειει:ιοιι !ιοιιιε!ιο!ιοιι Μιιιιιει!ιιιιΕοιι !ιιιιοι. ιιιιιι οτι

(Μάιο 3 πιο! ςοερο!ιοιιο Ζοι!ο ιιι Ροιιι ω 18 Κορ. οάετ 35 Ρίοιιιι.-Ποιι άοιι ε εε πιο ιι Με το ιι το ιιά ο ιι Κοάοειοιιι· !)τ. Ε·τιάε1(Ώε.ιιεο!ι ιιι θι.Ρο

Διιιοτοιιποι·άοιι 258οιιοτοιιο!ιιιι.οι!ιτοτθι·ιΒιιιο!ετιιΚαι! ιιι8οεοιιι!ι.- ι.οτε!ιιιτε. Ροιοι·ε!ιιιτοοι· 8οιι.ο, Ροιοι·-Ρειι!!ιοειιιιιο! ιιι τιο!ιτοιι θρτοο!ι

Βοιοτοιο πετάω ιιοε!ι άειιι Με” νοιι 16 Μι!. ρτο Βοεοιι !ιοιιοτιτι:. ειιιιιάοιι Μοιιι.εε, Πιιι.ννοε!ι ιιτιά Ι·'ι·οιιοε νοιι 2-3 Π!ιτ.

Μ 9 Μ. Ροτει·ειιιιτ8, 2, (16.)Μετε

Ι1ι!ια!!2: Βτ. πιει!. 1.. Ιετιιο!εοιι: Πο!ιοτ Οροτιιιιοιιοιι ιιιιι.οτ τοςιοιιιιτοτ Οοοοιιι-Αιι!ιετ!ιοειο. -- Βιιε!ιοτειι:οι;οιι ιιιιά

Βοιηιτοε!ιιιιιοοιι: Ποτ ΗΠιιιοιιειιιιιε, νοιι Ι)τ. Ι.. Ι..6ννοιιι“ε!ά. - Βοιιτιιιτο πι· Κοιιιιτιιιεε άετ θιιιεριιιιιοιι νοιι Με!. Ι)τ. Η.

Κο!ιοττ. - Ρτοιο!ιο!!ο άοε νοι·οιιιε Μ. Ροιοτειιιιι·ι;ει· Αει·ειο. - Βοτιο!ιτ ιι!ιοι· άιο νν!εεοιιεε!ιεΜ!ιο!ιο 'Ι"!ι!ειτ.ιε

!ιοιτ άοε νετοιιιε 86. Ροιοτειιιιτε;οι· Αοι·2ιο. - Ρτοιο!ιο!Ιο άοε άειιτεο!ιοτι επι!. ·νοτο!ιιε ειι οι. Ροτετε!ιιιτε. -

Ρτοιο!ιο!!ε άοε ΧΙΙΙ. Αοτποιειτοε άετ θοεο!!εο!ιιιι”ι Ι.!ν!ιιιιάιεε!ιοτ Αοτιτο ιιι !!!ειι.. - νοτιιιιοε!ιτειι - Νοτιο

 

 

!ιι.Με-Βιι!!οι!ιι θα. Ροιοτειιιιτ8ε. -- Αιιιοι;οιι.

 

ι!ο!ιοτ 0ιιοτειιοιιοιι ποιοι· τοιιιοιιιιτοτ (πισώπ

Αιιιιει!ιοειο.

(νοτι.τ:ις, Βε!ιο!ιοιι πι' άειιι ΧΙΠ. Μια!. Αοτιτοιιιςο ιιι Βιιτε..ι

νοιι

Βτ. πιοά. Ι.. Ιετεο!εοιι.

 

Μειιιο Ηοττοιι!

1887 εο!ειιις εε Ποτά ιιιε άιιτε!ι Ιιιιοετιοιι οιιιοτ Οο

ειιιιιΙ6ειιιιο ιιι άιε Πιιιεο!ιιιιιε οιιιοε εειιειιι!οιι Νοτνοιι άιο

@Με Αιιίριιιεο!ιιιιεετεειοτι άοεεε!ιιοιι. ειιιιει!ιοιιεε!ι το

τιιιιε!ιειι.

νοιι άιοεοιιι -νοτειιο!ι ειιεεο!ιοιιά

(Ηε!!ο) ιιιο!ιτοτε .Μοτο νοτ ΥοτϋΠοιιι!ιε!ιιιιιο άετ

Βο!ι!ειο!ι'εεΙιειι Ιιιιι!ιτειιοιιειιιιεει.!ιεειο εειιιο Μοι.!ιοάο

άετ τοΒιοιιιιτειι Οοοιιιιι-Αιιιιει!ιεειε, ννο!ο!ιο "νετ ιιιιτ ιιι

!ιεεε!ιοιάοιιοιι θτειι2οιι ε.ιιενειιάιιοτ, _ιοάοε!ι ιιιιιοτ!ιε!!ι άετ

εο!Ιιοιι νοιι ειειιοτειιι Βτιο!Βο !ιο8!οιτει ιετ.

Οιιινο!ι1 άιο Ο!ιετει'εο!ιο Μοι.!ιοάο 1890 νοιι Ρετ

ιιιεε') οιιιριο!ι!ειι ιιιιτάε ιιιιά ειιε!ι εσιιει ιιοο!ι !ιιιι ιιιιά

ινιοάοτ !ιΙειιιο ΝοιιΖειι ιιι ιιιοι!ιοιιιιεε!ιειι Ζοιιεε!ιτιιι.οτι

οιιιρ!ε!ι! Οοο τετ

ειε!ι ειιετ!τετιιιοιιάιιιιοτ άιοεε!!ιο ειιεερτοε!ιοιι, ινιιτάο οιο ~

άοο!ι νετΙιε!τιιιεειιιοεοιο εο!ιειι ειιεοντοιιάοι.

Ετει ιιιιε!ιάετιι άιο 8ε!ι!ειε!ι°εε!ιο Μετ.!ιοάο Α!!Βο

ιιιοιιιΒιιι άοε ρτε!ετιεο!ιοτι Ατει:οε ειι ινοτάοιι !ιεεε.ιιιι ιιιιά

εε εει εει Διιννοιιάιιιι8 άοτεο!ι›ειι !ιοτειιοετο!!ιο, άοεε άιε

!ιιιι!ιτειιοιιειιιιιιει!ιοειο Βοτειάε εει άοιι νοπι ρτε!ττιεο!ιοιι

Ατει.ο επι ιιιιιιιιοειειι ε.ιιετιιιι1!ιτοιιάειι ε!ιιτιιτειοειιοιι Ειπ

8τι!ιειι, άοιι Οροτειιοτιειι »οι ρ!ι!οειιιοιι0εειι Ειιιει!ιιάιιιι€ειι

επι Ριιι€οι·ιι ιιιιά Ζο!ιοιι, τοερ. Ηειιά ιιιιά Ριιεε, τοο!ιιιιεε!ι

ιιιιεεοτει εε!ιινιοτιΒ ειι οττοιε!ιοιι, ιιι. !ιιιιιιιε ιιιιειιειιι!ιτιιοτ

Μ, μι!! ιτιο.ιι εει άιο ιι!τετο 5οιιινοειοτ άετ Βε!ιΙοιε!ι

εο!ιειι Μει!ιοάο οιιτιιο!τ.

ιπι .ιο.!ιτε 1897 ιιιιά 1898 οτεο!ιιοιιοιι άιο Ατιιειτοιι νοιι

Βτε.ιιιι2), Ηοιιιεττιειιιι8), Μειιι^), Βτιοο!ε!ι'),

0ιιει:ετ"), ινε!ε!ιο εοπιιιιι!ιο!ι άιο Οιιοτει°εε!ιο το8ιο

ιιιιτο θοειιιιι-Αιιιιει!ιεειε ιιι ειιετ!τοιιιιοιιάετοτ, ιιι οιιιιιιιειιιε

ι.ιεε!ιετ Ψοιεο οιιιρίο!ι!οιι. Βοεοτιάοτε ιιιε! πι· νοτιιτοι

ι.ιιιιε άιοεοτ Μει!ιοάο Πει; ννο!ιι άιο πειτε Ατιιοιι

Βτειιιι'ε ιιιιοτ άιεεειι θεεοιιειειιά !›ειΒοι.τεΒοιι, άιε ιιι!

ιετ άειιι Με: «Πο!ιοτ Ιιιιι!ιτειιοιιε-Αιιιι.ει!ιοειο ιιιιά το

Βιοιιιι.το Αιιιιει!ιοειο» ιιι άετ νο!!τιιιειιιι'εε!ιειι 8ειιιτιι°

!ιιιιε !ι!ιιι. νοτιτει.8ο 1898 οτεο!ιιοιιοτι Μ.

Ιιι οοιιιοιτι νοτττοεο Μ! άειιι νοτι.οειι Αοτειοτε8 εττειι”το

Οο!!οεο ΚιιρΠετ άιο Ο !›οτει'εε!ιο Μοι!ιοάο, ο!ιιιο οιο

ιοάοο!ι πι οιιιρίο!ι!ειι, τοερ. ει8οιιο .Ετιιιιιτιιιι8ειι ειιιε

ίιιιιτοιι. Ιιι άετ Βιοοιιεειοιι ενιιτάο άιο Οιιοτει'εο!ιε

Μει!ιοάε ιιιιετ!ιειιρι τω! ετννιι!ιιιι.

θεειιιι.τοιι διο ιιιιτ ιιιιιι ιιι Κάτω άιιε νιϊοεοιι, άιο 'Ι'οο!ι

ιιι!τ, άιο Ιιιάιοει.ιοιιοιι άιοεοτ Μοι.!ιοάε . εοινιο πιοιιιο ειμ

που Βτίε!ιτιιιιεοιι τω! άοτεε!ι›ειι ιιι !ιετιι!ιτειι.

Βιιε πω” άετ τοΒιοιιιιτοιι Αιιιιει!ιοειο Ιιοειο!ιι άιιτιιι,

άεεε εοιιιτο!ινιιττε νοιιι Οροτιιιιοιιειεττειιι άετ άιι.εεο!!ιο

νετεοτεοιιάο εειιει!ι!ο Νετν άιιτε!ι Οοειιιτιιιιιοοιιοιι ειιιιει!ιο

ιιεο!ι 8ειιιεε!ιτ ινιτά. ιιιιο!ιάειτι άιιτο!ι νοτ!ιετ8ο!ιοιιάο Διι

εε!ιιιιιτιιιι8 εοιιιτε!ννιιτιο νοιι άετ Ειιιει.ιο!ιετο!!ο άιο Βο

εοτρι.ιοτι άοτ Ιιιιοει.ιοιιεΒιιοει8!τοιι νοτιιιιιάοτι ινοτάοιι Μ.

«Ι)οτ ρει!ιο!οειοοιιο !!ετά ινιτά ιι!εο νοιιι Οε!ιιτιι εε

ντιεοοτιιιε.εεειι ιεοιιτι». (Ο ιι ε ι ο τ.)

Βιοεο Αιιιιει!ιοειο !ιει.τιι!”ι ειιιιιιιιι.!ιε!ιε Ωιιο.!ιιιιιοιι άετ

Ειιιριιιιάιιιιε (8ο!ιιιιοτοΒοίιι!ι!, Τεει;- ιιιιά Τοιιιροτειιιτειιιιι)

ιιιιά ιιοτιο!ιι ειτε εει ειιιε Τ!ιοι!ε άεε !ιεττεΠοιιάοιι θι!ιεάοε,

Ηο.ιιι, Ρεεειο, Ρετιοετ, Οε!οιι!ιο, Κιιοε!ιοιι. $ιο :κονιά

άοι οτει. οιιιιΒο Μιιιιιιοιι ιιεε!ι Πιιι.οτιιτεο!ιιιιιε άετ Πιπι

εε!ιιιιιτιιιια. Βτειιιι ειιΒι: «Πιο Μετ!ιοάε ιει ιάοε.!, ενοι!

άιιτο!ι Βιιινοτιοιιιιιιιε οιιιοτ ιιιιιιιιιιιι!ειι σκιά ιιιι€είο!ιτΙιε!ιειι

ΜοιιΒε οιιιοε ΑιιιιετΙιοιιειιιιιε Γεω νοτιι Οροτειιοιιετ.οττειιι

οιιι οιιεΒεάο!ιιιιοτ Βο2ιτΚ άεε Κ0τροτει ιιι ιι!!ειι εοιιιοτι

'Πιει!οτι ιιιιοιιιριιιιά!ιο!ι εοιιιεο!ιτ ινοτάοτι Κουτι, ιιιιά οιο

ιει νοιι ετοεεοτ ρτο!αιεε!ιετ Βοάοιιτιιιι8, νει! ω, ι:εο!ι

ιιιεο!ι εο!ιτ ειιι!”εε!ι, Βοτειάο Πιτ Κ6τροττ!ιοι!ο ειο!ι οιειιοι,

άιο άοτ Ιιιιι!ιτοτιοιιεειιοε-τ!ιοειο νιο! εο!ιινοτοτ ειιΒιιιιε!ιο!ι

ειιιά ιιιιά ινοι! άιο τιιοιετειι Οροτειιοτιοιι, άιε οτι οιιιοπι

ΤοΒο ιιι άετ ιΝε!ι Βοιιιεο!ιι νεοτάετι, νοτιιιιιι!ι!ιε!ι άιο

Ειιι€οτ ιιοι.τοΠειι».

Με άιο 'Ι'οειιιιι!τ άοτ τοΒιοιιιιτοιι Αιιιιετιιεειε εειτιοι,

εε !τιιιιιι ειε επι !ιοετοιι άιιτε!ι άιο Βο!ιι!άοτιιιιο άετ Ορο

τιι.ιιοιι οιιιοε Ρειιιιτιιιιιπιε άοε Ε'ιιι8ετοιιάΒ!ιοάοε οτ!ιιιιιοτι

ινοτάοιι. Με τι” εεεο!ιι!άοττε 'Ι'οοιιιιι!τ οιιτερτιο!ιι ιιιο!ιτ
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εειεε Μτ ετερτιιεεΙιειιειι 0εετει.'εεεεε νει·εειιι·ιιι, ευε

εετιι ιει εειιτ εε·εοΙτιιιεεειε εετειι Βτεε ε ιιιεειιιειτι

ννετεεε. Βε ιτεειιιιεε εεειι ειειΒε Αειιεετεεεειι εειεε,

ινιε ειε ειειι ειιτ ιπι Ι.εειε εετ Ζειι ειε ρτεΙαιεειι ετινιε

εεε Ιιεεεε.

Νεεεεειιι ειε Βεειε Με Β'ιεεετε εεεριιεειι εετεεειιι

ινετεεε, ειτε ειε ειιεεετ θιεειιιιιεεΙιιεεειι εεετ ειε ειιετι

Με θιεεεειτειιεε επι ειε Γιεεετεεειε εεεειιιεεεεε εεε επι

Ηειιεθειειιιι εειαιιιιριι.. Αιιιιιειιιιιιεε ιιει ειιιειιι Κε

εωιε ετε.ιι: Με Κεεριειιε ειιιιιιιειιιι Ηειιι€ειεεε.

Με Αεεειιειιτεεε ιιιεεε ετετιι εεεεε εειε, επι σε Με.

εειειιτ εε ιιειιιιιιειι. Με ι›ει Β'ιιιεετε εεε Ζειιειι Ιειειιι

εττειειιι ειτε εεε ιτειιιειι ειιετιιιεεειΒεε Ζε.ε, εετ ειιειιιε

εε Νετνεεεεειεειιεεεεε ιιιιιτειι Κειιιιτε, ετϊετεετι. Με

Ιειεειιοε ειτε ιιιιι ειεετ Ρτενειεερτιι.εε, επι ιιεετειι ειιι

ειιιετ εειεε εεε Μειειι εειει·ιιειειι πει. εειιτ ι”ειεειι εεε

εειιετιεε Οειιειειι εεεεειιιιιτι. εεε ειναι· εειιτεεεεε εε

εεεεειιιιεεειιειι ειετιιιειτιε νε ρτοε. θεεειειεεεεε ιιει ρεν

ειειοειεειιειιι ΝεΟι-Ζεεετε. Βτεεε Γετεετι: Γτιεειι ιιε

τειιετε εκει εεεειωειιιε Ι.εεειι8. Ιειι εειεε ειιετ εεινει

ιεε ιεειιειεειιε εεε ειειε ιπι ννεεεετεεεε ειετιιιειτιε

Ι.εεεεεεε ιιιιι εεειειιι ιετι`ειεε εεετεεειιι. Οιιετει.

ειιιριειιι 1 ρτοε. Οοεειιιιεεεεε, Βτε.ειι ./ε ετεε. 'Πορε

εεεειειεεεεε εεετ 1 ρτεε. Εεεειε-Β-Ι.εεεεε, ειε εεε

Κεειιιιετ εεε ιιειιιιε.τετ εειε εοΠειι. Με Ιειεειιεε ετ

ι”ειει ρετιριιετννετιε νειι εετ Μεεεεειιτεεε, ιεεειιειιει ιιι

εετ Νειιε Μτ Νετνεεειιιιειιιε εε εετ Βεειε Με Ειιιεετε,

ει.ινε. ιε εετ Μιιιε Με ετειεε Ε”ιεεετεΙιεεεε. ΕΞε ιεεειειεε

Ιιιετ 8 εεετιεε Νετνεεειειειιιε ιε Βειτεειιι..

«Με ειιιτΚετε Ρε.ετ Πεμ», εειεε Βτεεε'ε Βειιιιεε

τειιε_ ενειετινετεε εειιεε Με Βεεεεεειιεεε; νεε ιιιει

εννειει. ειειι εειιτ ιιοειι Με εεεε ειε εινειιεε Ρεετ εε,

εεε ειειι ειιιεειιιιειι ιιει” ειε Βοτεειεειιε εεειεει εεε ειε

ΒιτεεΚεειιε Με 2. εεε ει. Ηιεεετειιεεεε ιεεετνιτι. Εεε

Ιιειι Ιιεε;ειι ειιιετ εετ Ηειει τω» 8ιτεειτεειι.ε 2 Εειιιε Νετ

νεεεετε, σε 8εινειιειιειι εωει πω” Με ετειε θιιιεε ειε

εεε εε νετιοιεεε ειεε.

Μεε εειεε :Με εετειι Ιειεει.ιεε ε.ΙΙειε εει εετ Βεεεε

εειιε εεε Γιεεετε ε.εειι ειε Βιτεειιεειιε Με 2. εεε 8.

ΟΙιεεεε Με ΓιιιΒετε ιεεεεειεει ιιιεειιεε. Με εεετ μι,

ετει.ε Με ειε Αεεει.οιεεεεε ε" Νετνετι εε! εετ $ιτεειι

εειι:ε εεεεεεειιειιεε.

Μεε εετι εκει ιε σε νοιετεειιε εετ Ριεεετ ειε

ειετ:ιιεε. εειιιι ιιιετεε νιειιεειιτ σε νιεΙ ινειιι€ετ ειεριιιιε

ιιειιετι εειι.Ιιειιεε Ρετιιεε εει· 8ι.τεεΚεειιε». _

- -Ηιετ..ει.ιειιι ιεεε. ειιι εεετ ειιεε Με θιιΙοτιιιιινιερτεν

ειιεειεειιεεε εεε εειεε εεεεειεεε Πιτ ιιιιετεεεει8), σε

Οειιιιιε εμιιεειιιικιιε εετ_ι.εεεεεειιεε Με Β'ιεεετε τεεειι

ειε, .εειιιειιι ειε, εεεεε Μπι Κεεειιεε νετεει, εεεεε ειε

Με. ιιετ.:νειετεειιε Με Ε'ιεεετε νετ; ννεεε ειτε Βριιεε

ς1όΓι; Με" εει· Ηεει ιιιιιιιιετ ειτε, ειειιι ιιιεε ειε ·2Πε

.Πως Γεεει_ινειιτειιε εεε ν‹ιτεειιιεεεεε εεε Ζετιιειιειειιειιε

εμεεεεφειι ειειεεΤτερΓεεεετ Ι.ϋεεεε. Εεεεεε νετ

ιεε;Μ·εεε ίεει..εετ εεεετεε Ριεεετεειι.ε, εειιιιεεειιειι

@Με ειειι σε ()εειιιε ε_εετειιιετ ειε Πεει εετ 8ι.τεεΚ

@Με .εεειειεεετε._εεε εει.ιεετι εεειι.ιιιετ ειειΕε '1'τεριεε.

ιβτειιιιιι .Με 1.0εεεεμ(ειεο 0200ε_Οοε.) εεεεει ίετ εεε

8 Μεει_ιειιε, Σε εειεε 'εεε ειε ρετιριιετινετιε ιετιεειιτει

.ιεειε_εε εεωνιεεεε εεε θεεειειιιι_ει εειιι. Νεειι ιιιεεειεεε

ιιιιειιιεειειειε Αεεειιιεειε Με εεεειεειιεε Ε'ιεε·ετ

εεεεεειιειιι.εε ειιιε τει.ειε, εεε εετειι Νεεειειιειιε εειεε

ΒερτιιΓι ε·ετεεε εειεε. Μ _

: .Με ιεεεε.ειειι ειε εειιει εε εεειιιετειιειιε Βειειεεεε

εεε.ΟρετειιεεεΓειεεε νετεειιειειι, εεε Ρεεετιιιειιι ερειιεε,

εεειειΤειε, ειε ε_ιννειεετ θεεεεειετ ειιιτειιιτειι ενεει. Με

Ε'ιεεετειιεε ειερειιτεε,εεειεειεε, τειιιροειτειι εεετ εεεεε,

ειιεε εεεε εετ Ρειιειιι. εεειι εει· ειε Βρετ νεε $ειιιιιετ

εειιειεριιιιεει. Μ” Με: εεε σε Πιεεειιειιτεεε, ειιιιι

ειε Βιειειιε εεε ιιει εεειι τειειιιιειι Ζει: Με νετιιειιε

εεεειεεεε, Μ. ειειι σε θεεειειιιιει ετει ιιιειιτετε Μπιε

Με εειεε Ι.εεεεε εει· Πιεεεεεετεεε ινιεεετεετειειΗ.

Με ι·εειειιιιτε ΑεειειΙιεειε ιει εεει· Με ιιει Ι·'ιε8ετ

εεε Ζειιεε ιιεεειιτειειιι, ειε Ιεεει ειειι εεειι.εεΓΗεεε εεε

Εεεε ιιι Με ε.εεεειιιιειι. Βι·ιει€τειειιε Υετεεειιε ειπε

ιε εετΚτεειιε”εεΙιεε ΚιιειΚ νεε (Ντε Μεεε εε

ειεειιτ. ινετεειι. Με Πτειιειιιιετικειι εετ Μειιιεεε, ειε

ιιεειι ννειιει· εεεεεειιεειι ιει, εειεε ιοιι νειι Ιιεεπειιεεε.

Ιε εει· θεεεεε Με Ηε.εεεειεεΚεε ιτει.εε εΙιε εεεειειεε

τεερ. θειειεειιτειι Νετνεεει.ειειιιε ειειιιΙιειι επι ειε θεοι·

ιιεειιε. Με ιε.εεεε ειειι νειι εετ Ιειεειιεεεεεεειειαειι. ετ

τειειιεε. ινε ιεεεεεε ειε @Με Ηεεε ιιιεεεειεει ε1ε.ειιετι,

ννεεε πιτ ι”ειΒεεεε 4 Νετνειιει.εειειε εεεει.ιιεειτεε: 1)

Μιι Μεειε.εεεειειιιιιι. ινε ιτειιεε ιιιε εεττ., ινε ετ ενι

εειιεε Μεεε. τε.ειει. ιει. εεε Μεεε. εεε. ειΒιιετ εεε!.

ειιιετ Με Με. εετρι ττειιενετεεει πω; ε) εεε Ηοιιι

Ιιε.εεεει Με Πιεε.τ. εστι, ινε ετ τεειειινιιτιε νειε θε

ειειί. νειε Μεεε. ρειιε. ιιτενιε ιιεεεεια ειιετ Με Με.

εετρι ττεεενετεειε ειε ιε ειε Ηειιιιιεεε νωεεετι. Βιετ

ιειι ιει ειε εεεε.ειιειε Ηοιιιιιεεε, Με τεειιιιε πιο εεεε

εετ ειεετε 'Ειιειι εεεειιιεειτι. ε) Πει εεε ΗεεετιιεΚεε

εε εεειει.ιιεειτεε, ειεεε ιεεε εεε Κεειτεεε.ει. Με Ν. ει

εετιε εστι. ιτειιεε, ινε ετ εννιεεεεε εει· 8εεεε Με Μεεε.

ειιιετ. ιει.ετε. εεε εειε εει.ετεε Ε)εεε εει· ΠΙεε ειε

Ε'εεειε εετειιεειιτι; ιιιετεετειι Με εετ ειεετε €τιιειι

Με ι·ιεεετεεεεεε ιεεεεειεει. Πει εειιιιεεειιειι 4) ειεε τετ

σε τεειειε 8ειιε Με Ηεεετεειιεεε εε ετειειεε, πιει

ιεεε ειιεεεε ιειειιτ πιο Με Πιεετεει Με Ηεεετιιειαεεεει;

Με Ν. τε.ειειιε εεε εινετ Με ειιετιιιιειιιιειιεε; εετιιειε

ιει τειε ιεοι;ειιεειι. ζ

Αεί ειεεε νι'ειεε ιεεεε πιω εετειι ειεεειεε εεετ εειεε

εεε 4. εει· εεεεειιεετι.εε Ειεει.ιειιε Τιιειιε εετ Ηεεε εεετ

ειεεειεε ιε απο ειιιιει.ιιεειτειι εεε εειειειιιειιε ιε Βει.τεεετ

Κοιειεεεεεε Ορετειιοεεε εε Μεεειεεε εεειειιτειι.

ΙΙιετεει.ιιιιεειτ ιεεε εεετ ρτειιι.ιεειιετ ι ·ρτεε. Οεεειε

10εεεε εεε ιεεεε εειιιεινετειεεειιειι ιιιιι€ετ ινετι.ειι ειε

ιιιειι ειε Ορετει.ιεε εεειιιει.. Ε.ε ετιιειιι. ειιιιιιιειι εεε Με

Ιιεεεειιεε 0εειετ'εεεειι Υετεεειιεε, εε.εε _ιε Βτεεεετ ειε

Ειιιιετεεε8 εει· 1ειεειιοεεειειΙε νοει Ορετε.ι.ιεεει.εττειε

ει, εεει.ε ιιιειιτ Ζειι. νετεειιι ειε σε ι·'ετεινιτιτειιε ειε

Βειτει.εε εεε Μεε εει Μι ετοεεεε 5ιτεειιε σε Οεεειε

ιεεειιε ειεε νετειιεεεεε εετειι σε 8εινειιεεειιε ετιειεει:.

Μεε ιιει ιιε Αιιεεειειεεε 10-20 Μιεεεεε εε ννετιεε.

Βεε Ζειτρεειτι εετ ειεεειτεεεεεε Αεεειιιεειε ωεετ ειε

Ρτιιιειιε ειιι ιειεεε Νεεειει.ιειιεε. Α

ιειιεεεε Με ειε Ηεεε 1εεει. ειειι εεειι τεει.ειιε ιεε9

ιειιειε Με ?εεε ειιιιειιιεειιεε.

Βει ειεετ Βετειιεεεεειεεεε εει· 8ειιεε Με Ειιειειιε.

ρειιιε. ιεεε. ιπι θιεειειε Με ειειεεετρ. εεει:ι.ε Με.εε

εετειι Μιιιεεεειιειιιε σε 5ειιεεεει.ιιειριε εει, τεοειιιειτιε

εεε νετειιιιΒιε ειεεειεεε εεε εειιιεεε ειε Βεει εετειι

Με., ειιεε εειεε εετ νετιειειε 8ειιιιιετε ειεριεεε. '

Αει Ε'εεεε ερετιττε ετ 2 ΓιιΙιε νειι ιιιειειειξεε.ιετ Οε

τιεε, εειι”ετετε ειε ετεεεε Ζειιε ιειι ιιιτεει Μειειετεει

ι‹ιιοειιειι εεε Με ειε Κειιεειιιε εεε. Με Πιιιετειεεεεει

εει· Ατιετ. ιιιεει. Με., Αεειειιειειιε νετεεΙιιεεεεετ Ηετεε,

νετιιειιεεε Με ετεεεεε ιεεετεε 1ιεειιερεεεε Κεειεε

ιιιεεε. ννειιτεεε εετ Βιεεεε, σε νοιιι ετει.εε Ηεεεε

εειιειιι. ειε εετ ιειει:εε Νε.ιιτ νετεττιειι, ει;; εετ Κτεειιε

τεεεεεειοε, πιο ειε Οιιιοτειοτιιιιττετ.

. Αεί ειεε ειιιιτεεε εετ Ορετειιοε εε ιιει Θετιειιεει.ε

ΓτεΒε με ετ Μετε Αειινοτι. εεε ειε ιιιτε εειιιιεεειιειι

ειε Βεει‹ε νεε Με Αε.ε:εε εεεειιιιιιεε εετεε, ιιεεεει.ι.ιεεε

ετ νειι ειιετε, εεε ιειι εειεειιι Ε'εεεε εεεειιειιεε, εειεε

Αιιεεεε εε ιιεεεε -- εε εειιιιεετι Μεεε Με Υετιεει

ειεεετ Ορετει.ιειι. Βετ ειιιειΒε νετννετι, Με ιεεε ειεεετ

Μειιιοεε τεεειιι, εεττιιι”ι Με Βτεειιεεειεετε, Με ειε

εΙεειιεειιε 1.ιεειιιτ ιιεινιτιιι. Βοειι ιεεει Με ειεεετ

Βειιιιιετε εειεε οεετ ίειει εειεε νετειιιεε, ννεεε ιιιειι ειειιτ

εεεειιιι8ετινειεε εε εε εειιιετιιιιιτι, Ζεττεεεεε εει·

Ηεει. εετειι Ρειιεεε εετεειεεε, ειε ειε εει ιιιειιι εστε

ιειιιι€ετ Τοετεειιιιιτειιε νοτιτοιειεειι Κεειιεε, νεττΠειεθ;

Με Κειιειιεενετερτεεεε ιιετιιειτειειιιιει.
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1ινοο πιο Ιππισειιισπ Πιτ πιο τοπισππτο Αποοιποοιτππο

οποιοι, οσ ιο1 οιο ι›οι ποπιοπιοοιι Ηοππ- πιιπ Ρποοσροτο

ιισποπ ο.πποποιοι, ποι πεποπ εισ1ι πιο 8σιιΙοισιι'εσπο

Ιππιττπι.ισπ νοτιιιοιοι σποτ πιι οοιιινιοτιο ποο1οιιιοι.

Σε οιππ ποο ιπ οτοι.οτ οιπο ποτ οπιππππ1ιο1ιο Ρτσσοοο

τεερ. Ριιιοι.οπισπο οιπ Ηοππ ιιππ Ρ'ποο. οιπ Ρ'ιπποτπ πππ

Ζοιιοπ, 1ιοι ποτοπ ΙπιιΙιτο.ιισπ πιω. πιο Βτιιιιπ ποππ

τοπιο ποιποτ1τι, «ιστιινοπτοιιπ ιπ 0ιοΓοιιτ 1τσπιτπι, ιιι πιο

οιιτιε ιπποιττοπ 0ιοινοπο 1ιιποιπιιιοι.οσιιοπ ιιππ νστ1ιοτ πο

οππποε θιοινοπο πο ιπ1ιοιτοπ. Ζπποιπ ιπι ποιο Ιππιττιτοπ

οιποο Βοοοιιινσιιοποπ πππ ο.π πιιπ Πιτ ποπ οο1ισπ πποιπο.

ισοοπ 1Ιοιιπιοιιοτο τεσιιπιοσιι 80 οοιιιιιιοτιο, πο.οο τπιιπ .ποτιι

πο.νσπ πιι θπποιοπ ποτ τοπισπιιτοπ Απιιοτιιοοιο οποιοιιι».

Ησιιι,οπιο.ππ ιιππ ιπιτ Βοσπι ποπ Βοποποο1ιπιιτ ιιπιοτ

Ιππιιτοιισποοποιοιιιεειο Πιτ οιπίοσιιοτ πποιιιιιτιιοτ πιο πιο

Οροι·πιισπ οιποο Ροποιτιιιππι σποτ οιπποινεισποοιιοπ Νοι

ποιο. Ροτποτ κι πιο τοπιππιιτο Απποιιιοοιο οπποποιοι. 1ιει

νοτοοπιοποποιι νοτιειοππποπ ποτ Ηοιππ πππ ποο Ρποοεο,

ινιε 0ποιοοιιππποπ. 0οιποοποττοιοοππποπ, Κπσοποπορ1ιιιο

τιιπποπ, οσπΙιοοοιιοπ ππιοτ Πιποτιιπποπ ιιοι Βιτιτοσιισπ ν011

Ε'τοιππιτπτροτπ.

πι” οππ1ιοιι πιοιπο οιροποπ Ετιοιιτππποπ ιπιτ ποτ το

πισπιιτοπ Αποοι;ιιοοιο ιιο1τιπτ, οσ 1ιππο ισιι οοιι. 2 .1οιιτοπ

:πιο Ροποιτιτιοπ ιπιτ ιιιτοπ Ρ'σιοοοπειιιπποπ ιπιιι νστπι18

Ιιο1ιοτπ Ετίσιοο ποππ πιοοοτ Μοτ1ισπο σροτιτι. Ποτ ειιι

8οινοοιιοοπο πιοοο! ιιππ εισιι ποτοποιπ ιποο1 οπ11οτποπ,

ποιο οιιπο Νιιοοιιιοτι οσιιιποτοισο οπττειποπ.

Βοοισπιτιτο Αποιοιποοιο νστπ Ηε.ιιπ- τοορ. Ρποοποιειιιτ

απο ποιο ιο1ι :πιο ιιοο1οπι Ετ1σιεο 1ιει 2 Ροππτιιιοπ οιπ

ποτ Ζοιο;οππποτιιοοιο ιιππ οιποπι ιιι ποτ 11σιι1ποππ πιιι

οσποοοιιιινοτ 8οιιποποοιιοιποποπτπιιπποπο. Ποιο Ρο.ποτιτιπιπ

ντπτπο ππτοιι ΚτοπΖοσιιπιιι ι;οϋπποι, πιο 8οιιποποσιιοιποπ

ινοιτπιπ ιπ πιο νοπι τποππο ποοριιι1επ. Αιπ Ρποπο

1ιοποιο1ι οιπο οιτσοοο Ζοπο ιιπ Τοτοσ-πιοποιοτοοιποΙοπιτ

οποτιισπΙιτι, ιοτποτ ιιοι οιποιπ Βοιιιιιοπο πιιι νιοιιο.οιιοτ

Κπσοιιοποριιιιοτππο πιο 8ριιιιιοτ οπιι“ετπι, ορτι12οππο σο.

πιοοο ππι.οτοππποπ. πιο 8ο1ιποπποπι οοπιοοιιι πππ πιο

1Ιοιιι νοτπιιιιι, ωπιιοοοιισιι οιποπ οτσοοοπ, ποτ πιτιοοιιοπ

Μοι:οιπτοπο 1 πππ 2 οιπεοπτππποποπ 8ρΙιιιοτ οπιτπ1ιιτι.

117εππ σιιιΒο Αποιι1ιιτπποοπ πιο Ηεττοπ ΟσΙιοποπ πο

οσπποτο ιπ ποιι 1τιοιποπ 8ιοιπτοπ πππ οπι ποιπ 1.ο.ππο

ποππ ειπτοεοπ, πιο Ο1ιοτοτ'εσπο Μειιισπο ιτπ ποιτοππ

2οισιιποιοπ Βοπιποπ ο.πππντοπποπ. οσ οι ποτ Ζινεοιτ πιεοεο

Βοϊοτο1.οο εττεισιιι. 81ο ινοτποπ ποιπ ττοιιο Απιιιιιιττοτ

πιοοοτ πιοιιοτ πσοιι πιοπιο; Βοποιοπ Μο11ιοπο ινοτποπ.

Ι.ιιοτπιπτ

ι 1) Ροτπισο: Ι)επι. ιποπ. ινσοιιοποοπτ. 1890, Ντ. 111.

2) Βτοππ: «Ποποτ Ιππιιτοτισποοιπιιοιιιοοιο πππ τοπιο

πιιτο Αιιοιοιιιοειο,. 8οιπιπιππο πιιπ. νστιτιιι;ο Ντ. 228

απο 18, 8οτιο 8).

3)11σπιοιπο.ππ: «Ζπτ 1.σοοΙοπιιοι.ιιοειο».

Μπιτ Γιιτ Οιιιτπτειο 1807, Ντ. οι.

Οοπ1το1

πι) Μειππ: «Ποποτ τοεισποιτο θσσοιποποοιιιοειο». Οοπ

1το11ιιο11 ιιπ Οιιιτπτειο 1888, Ντ. Τ.

π) ΒτιοΒΙοι›: «οοπιθιοπ σποτ Οιιοτοιι?ι Ζοι1

εσιιτιιι πιτ ρτειιτιιοοπο Αοτοιο 1898, Ντ. 7.

θ) Οποιοτ: «Οσοοιπ σποτ Ιπιιιττοιιισιιοοποοιιιοοιο».

Βοοοιι, 8οιιινοπο 1808.

Β11οιιοτοπιοιποιι ιιππ Βοορτοοιιπιισοπ.

Ποτ 11γρπσιιοιππο, νσπ Μ. Ε. 1.6 πτοπΓοιπ. (ιι,ιππωιθΠ

1901. Βοτιςιποππ1.

Ποτ νοτΐποοοτ πιοεοο ινοτιτοο ιπι οοιισιι ποτο.ιιπιο Ζοιι; οιπ'

ποπι θο1ιιοτο πετ Ρογειισι1ιοτπριο τπ11.τιο;: ιπ ο.·οοοιιιοπποτ ινοιοο

πω: οτ οο νοτοεπιιποπ, ιπ οοιποπ1 ποποπ Υνοτιτο πιο τοιο1ιο οι

ι.ς·οπο ΒτΓοπτππιτ επ νοτινοτιιιοπ. οιιπο ίι·οτππο νοι·πιοποιο επ

οοιιιιιιιιοτιι. Ιπι θοποπ1.1ιοι1, Β.οϊ. ποτ οο11οπ οιπο οσ νοτιιτιιιοιιο

ισοο Ψιοποι·οπ1ιο πιιπ οποιοιι οστ.ι.ει'πιτιοο1° 10'Π1801181' 8101101119.

ποτιιιιοττοιοιιοπ 11ιτοτο.ι.πι· οπ1'ποιπ θοιιιοι: ποο 1:1γριιστιοιππο

πιιπ οοιποτ Νοοπιιοτπιοοιπ1ιποπ νοι·οιπι ποι'πιιποπ. ιι'οτ πισιιτ ι

 

οιποοιιιο· οοπιειι:ιοοιιο Μοπισιπ ττοιιιοπ ιιτι11 - πιιπι 8οποποπ

οοιποτ Μιτιποποοιιοπ. ποτ οσ11ιο οιοιι πιιτο11 οιιιοιι ΒΙισιτ ιπ πιο

ι·οιοιιο 1τνο1τ πετ Ρογο1ιστιιοι·ο.ριο οιπ ποτ Η:ιππ ποπ νστΙιοςοπποιι

Βιιο1ιοο νοτοοιιπππιοο οποιπποπ Επι· πιο σοπιπ1ιοιι·ιοπ Δ1ιππιιο.ιο·

1τοιιονοτιιο11ιιιιοοο ποτ Ρογοιιο πππ ποπ 8σπιιι. ν Δ

σ ο ο.

13οιιτοπο τπτ Κοππι;πιοο ποτ 0ιιιιοριπποιι νοπ Ρτσι. Μ. Η.

Κ 0001'1. Μ” 14 Τοίο11π 1111 ΤΟΣΗ. (Βιιιττ8·πι·μ νοι·ιπΒ·

νοπ Γει·πιποππ Ειπ1ιο. 1901).

Πιο 1ιοτειιο ιπ Ι)στοιιιτ ι›οπ;σπποποπ νοτοιιοιιο ιιιιοτ

τποοιοοιιο θιιι:οπιπποπ ιιππ τω. Κ οι: οτι; πιο πιιι ππποτοπ

νοτοποιιοπ πιο» νοτοσ1ιιοποπο ι.τιι'τιπο 8ριπποποιτιοιι νοτππ'οπτ

ιιππ. Βο πιο οιπο ο·ι·σοοο Ατιιοιι, ινο1οιιοτ πιειι ποι· νοι·Γοοοοι·

ιιιιιοτοστ.τοπ ποτ. ιιοοσπποτο ποππ ιππ.π οιοιι νοτοοποπνυπτοιοτ.

ινοιειιο ποιο ω: ιιιιιι ποιεσοποι: ιιππ. οιο1ι πιιε ππτ.ιιιο;ο Μπιοι·ιο1

ιιι νοτοο1ιππ'οιι, οτι ιοτ πιιποτ νοτοτιιππ1ιοιι, ποππ πιο ιιοι·οιιο νστ

18 .Ιοιιτοπ ιιοεσπποποπ Ππ1οι·οποιιππεοπ_ιοτ2τ οποιο ποιπ Απ

“πιο” ,ο·οπτο.οιιι. ινοτποπ 1ισππποπ. ινιιο ποπ ιιιοτστιοοιιοπ 'Γιτοιι

οπ1ιοττιπ'ο, πο πιο ποι·οοιιιο πιιτ πετ ποπι νοτΓποοοτ οιι;τοιιοπ (ιιτιιππ

ιιοπιιοπ πιιπ θοποιιιοιτοιι: ιιοπι·ιιοιτοτ ινστποπ. ιιππ πιτ οτ1°οιι

τοπ, ποππ 1ιοι·οιιο θσοτο.τοο ιιππ ποιπ Ζοιιοιιοτ πιο ποιοιπι-ιιοιι

ποπ ποο θριπποποιοοοο ποιπ· ινσιιι πο.πιιι.ο. Ατιοτοποιοο ιιπι.οτ

οοιιιοπ οοιισπ νοι·οοιιιοποπο Βριιιιιοποττοπ. ιιππ πιο Αρστιιο1τοτ

πτο.πποοιι πιο ΗοιΙιπιτιοΙ ο·οο·.οιι ποιι Βιοο Βριιιποπ ιιπ. πιο θο

εισιιιο1ιτο, πιο πιο ποτ ποΕπποιι: 1“σι·ιι.τοΐιιπτι. Μ, οπι.ιιιιιτ νιοιοο

1πτοι·οοοππτο, ποοσπποι·ο 1111· ποπ Μοπιοσιιιοιστιιτοι·. Πιο νοι·οιιοιιο

πιιπ Αποπιιτςοπ οι·ι.τοποπ,πο.οο πιο πριππο οιπ (ΠΠ: οπιιιι11ιι:,«ντοιοιιοο

ποιο Ποπ πππ πιιε Οοπιτπιπει·νοπογοτοιπ πιιπ σποτ οιιπο τσι·ιιοτπο

ιιοππο Βτι·οοιιπι.ι· ποτ ιπσι:οτιοοποιι Οοιιιτο ιιιιιιπτ. Πιο πιο Μοιιο·ο

ποπ (ιι·ι11:οο, ντο1οιιο ιιι πιτο1τιο Βοτιιιιτιιπο· πιιπ ποιπ Βιιιιο ικσπιιιιτ,

ο·τοεο. πο ποππ οι: οποιι :πιτ Ηπιπσιγοο ιιππ Οοι'ποοτιιι·σιππσοο ι‹σπι

ιποπ. Ποιο πιο ιοτ οιπ θιίτοιινοιοο σποτ οιπ @πιοοο Βιαι·ιιι». ινπο

πιο 'Ι'ποτο.ριο ποτ Τπιπιιι·σποοκοο1ιιοοο οπ1ιοιτι11'ι τισ οιππ 8οπννι1:2

1τιιτοπ πιιπ Νο.ι·οστ.ιοπ πιιοπννοπποπ; ισεει1 1ποιοισποπ, Λοιπ

πιιτιο1. Βιποιτοιιοπ νοιι Κπιιπιπροτπιοποιοποιρπ1νει·. Ποπ 8ειι1ιιοο

ποτ Ατιιοιι; 1ιιιποπ Ππιοι·οιιοιιιιπο·οπ 11081' οιπιοτο ιπ Βοιιιειοιιιο.ππ

νστιτσπιιιιοιιιιο $πιπποιι. Οπιι·οοππιιιιιιπι πιι1τιπ, ιιιιοτ Ιπροιι·οπ,

ποοσπποτο ιι1ιοτ Βροιτοπιπποιππ ιιππ οιπιεο ππποι·ο θπτιπποοπ.

Ποιο ινοτι‹. ινοιο1ιοο ποππ ιιοοιιιπιπτ. ιοι, 1ιοι ποιπ ιπιπιοτ Ιειιιιιιι'τοτ

ιινετποπποπ νοι·ικοιιτ 11οιιποοιιιπππο πιιπ Βι·ποοΒοιιποιι. »το ετο

τπιπιπιιο θι1ϊοριπιιοπ ιιπ.ιιίις οιππ. πιο Β'το.οο ποτ Βριιιποιι

ιτοι·,<.>;ι1τπιιο· ιιι ποπ 1)οιιιοοιιοπ θ‹ιισπιοιι ιπ 1·`ιιιοο πιτ ιιι·ιπ,<τοπ,

»πιο πιοπι νοτ1'οιιιοπ οιοιι ιπ Β'ιιοιιιττοιοοπ πιο νσιιοπο ιιππ

ιιπροι.ιιοιιι.οοιο Αποι·ιτοππππο· ιιι οι·ινοι·ιιοπ.

Γ τ. Η π 11 1 ο π.

Ρ1·οτο1το11ο ποονοτοιπο Μ. Ροι:οτοπιιτοοτ Α οτοπο.

θι19.8ιτοιιπο ποπ 27. Νονοιπποτ 1901.

Νοι·οιπποπποτ: 'Ι' ι 1 ι π π. 8οστοπιιτ: Α 1 ο ο. π ιι ο.

1. Ησι·π: Βοιπσποιτοπισιιοπ νσπ: οι) Βιιππγιι·οπ'οοιιοι·

Οσπτι·ποιιιι·. π) 2 ποιπ νσπ Ρσιισιπγοιιτιο οπο.

2. Γι‹·1‹: «Ποιιοτ πιο επιτιιτοιοοιιο 'Ι'ιιοτοπιο »οι [Ποσο

νοιιιι·ιοπιι».

8. Η ο 1 ι πι ο γ ο τ: «Βοτισιιι πιο» Μπι·

'Ι'ποιιΒιιοιτ. ποτ Ηοι1ο.ποιοιΙ1».

700. Βιι.πππι·; ποπ11.1)οσοπιπ οι· 1801.

Ψσι·οιι2οπποι·: 'Ι' ι ι ι π οι. 8οει·οιιιι·: Α 1ιι τι π π ο.

1. Ηοπιιι π ο: «'Ι'ιιι·οπιιισοο ποπ 8ιππο οονοτιισοπου.

ποιο οι·οιο ποτ

Βοτιοιιι οπο» πιο ννιοοοποοιιοιιιιοιιο Τιιιιιιοποιι ποο νοτοιιιο

81. Ροιοτοιιπι·ποτ 1ιοτιιο πιι- πειο Μπι· 1901.

1ιπ Εππί'ο ποο .Πιιιι·οο 1801 1ιιοιπ ποτ νοι·οιπ 10 ινιοοοποοποί1;

Ιιοιιε 81τοππο:οπ πο, ιπ ινο1οιιοπ τοπ 18 Μιιο;1ιοποτπ ιιππ 1 (ιιππ

28 ινιοοοιιοοιιΜτιιοπο 1ιπιτπιιοιιπποεπ Βοπιποιιτ, 14 Ροι:ιοπποπ νοτ

Βοοιο11π πιιπ οπιιιτοιοπο Ρτοποιτοιο ιιππ Αππιιπιιποοπ ποιπσποττιτι:

ιινιιι·ποπ.

Πιο νοτιι·πιτο νοι·πιοιΙοπ ποπ ισιο·οπποτιπο.οοοπ οιπ πιο οιπ

2οΙιιοπ 1)ιοοιπιιποπ:

Ιπποτο Μοπισιπ.

Αιιιοπιιο: «Ποποι· οιποπ οιοοιιπτιιοοιι πο.ιι νοιι Αιιπσιπι

τιιιιιιγπιιιιο».

Ε' π ιι τ ιπ οι π π : «Βιπ οπιι νοιι Βτιιιιγσοι·πιο».

Ε. Μ σ τ ι ω: «Ποποι· Ι1ο1ιοιιοι›ι·σΒιισοοπ».

Ο. Μστιτο: «πιο ιτπι·πιπο Ι1ο,οτοποτοπισιι ποτ τσιιιοπ ΒΙΜ

ποτ οι·ο1ιοπ».

1. ” ο ο τ τι π ο. 1 ο π : «Ποποι· 1.1ισιιο νοπιπ·ιοπιι».

» «Ποποτ πιο Ππποτοποιιιιππ ποτ Ρποοεο».
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Νει·νεπυοιιυυπάε.

«Β ?ειιε νοπ Ροιιοιιιγειιτιε επτετιοτ.-›.

«ΕΜ ?ευ νοπ Ρτιεριειιιιιε›.

Ο υ ι τ υ ι· ο ι ε.

?ιου: «Πευετ άεε Αυτττοτοπ νοπ ρορτιεουεπ θεεουνσιιτοπ

ιιπ ΑπτεπεετυειΙ άεε .Τε_ιππππι υπά επ άει· Απεετοιποεο ππου

θπεττοοπτετοετοτπιο πτεεεπ Πιοπε νοπττ·ιουιι».

?ι ο υ: «Πευοι· θειιοιιτιιουάπεε πεου θεεττοοπτετοετουιιε».

?ιου: «Πευετ άιε ουιτπι·_8ιεοιιο 'Ι'υετεριο υει ΠΙουε νοπ

ττιουυ».

Η ε ο ο τι τ ο τ τι τ

Πει-τι:

Ηυπάεεειετοτ:

«Ρεε νετπε άγπειπιουε εουτπε».

Ηε ειιτοττι: «Β ?Με νοπ Πεε;επεετυοπι υπά οιπ ?ευ

που Ο οπε νεπττἱουΙι ροττ'οτετινιιπι υει θεεττιτιε ουτοιιιοε ετ·

ρυιιιτιοε.».

Η ο πυιπ τ:: «Πουοτ 'Γυτοπιυοεο άεε διππε οενοι·ποεπε›.

Ποτπ: «Πτι ?ευ νοπ Πυριιγττεπ'εουοτ θοπττεοτυτ».

Κ τ ε ρ ε : «ΠτοΙοοιεοιιο Βοουεουτπιιττοπι.

ν? ο υ ο τ: «Πευετ Ροτιτοπιτιε ρεουάοιπποιπετοεε».

ιν ο υ ο ι· : «Πευετ ε.οπτο ΟετεοπιγεΙιτιε άοτ ννιτυεΙευυιο».

ΘγπευοΙοειο υπά θευπττευιΙΓο.

Β ο ο υ ιπ ε π τι : «Ευπιιτε υιιπιεουο Βοουεουτυποεπ ιιυοι· Πτο

τπευτευε».

Π ο υ υ ε τ τ: «Πευετ Με 'Γυετιιριε ιπ ίτυυεπ Βπτντιουειιιπεε·

ετεάιοπ υπτοτυτοουοπετ Τυυεπεουπτεπεοτεουεττοπ».

Ουτεπ-, Νεεεπ - υπά Βεουο πυτεπιτυοιτοπ.

Ε υ π ιπ : «Πουετ ΒΙπτυποοπ πεου Οροτετιοποπ άει· εάο·

ποιάεπ νοεοτετιοπεπε. - '

Ρ ο τ ο Με Η :Β Ι(«Ε8ειιιιΜι2τ2ετιάπιεπΠ :Με βειιιοτ Βειυο νοπ Ευ

υευτειιυοπ, ιο ειιιοπ ?ευ νοπ Ευρυε οι·γτυοιιιετοάεει Εορτε,

Ιοπε τοάειιε. Ρεοτυιειε, υΒειτπε.

ιν ο τ ε ε.

Βυ'ετ ιπ ειπε: «Πουετ Οοπεετνιι·υπε,· άει· Εοιουοπ υπά νετ

εουιεάεπετ Ρτερετετε πεου Ε. Η ετιπι».

Κ ε Ι Ι πι ο γ ο τ: «Βτετετ .Τευτεευετιουτ ιιυοτ άιο 'Ι'ιιετιιςυειι

πιειπετ Ηοιιειιετειτ».

ρυιΙιε

Ρτοτουοιιο

άεε άεπτεουετι ετετ1. νετειιιε επ 8τ. Ρετετευυτε.

1304. Βιτευπε ειπ 22. Οοτουετ 1901.

ΒΙοεει8· Μουτ ευιοπ Κπευεπ νετ :πιτ τγριεουετ 'Ι'πυ ο ι· -

ιι πΙοεε άει·'Οο π_ιιιποτινε: επι Ιιπυεπ Απε ιετ Με

£επεο Οοπ_ιιιποτινε υειάετ Ειάετ. ειπεοιιΙιεεεΙιου υοιάοτ Πουει·

8επεετεΙτοπ υπά ειποε 'ΓυειΙεε άει· Οοπ_ιυποτ. υπιυι, νοπ επε

ρ;εάουιιτοπ ερεουιοεπ Πιοετειιοποπ υπά ττεΙυεπ θτεπυΙετιοπεπ

οιπ εποιππιεπ. Πιο Οοπ_ιπποτινε εοοετπιττ τειοιιιιου, Με Ειάετ

του οάεπιετϋε 8·εεοιιννοΙιεπ: άευει υεετευτ οπου θεοτοτιοπ :Με

άειπ Τιιτεπεπεεου υπά άει· Ιιπυεπ Νεεεπεειτε. ?ε ιετ Μουτ

ππινευτεουοιπΙιου, άεεε Με Οοπ_ιιιποτινε υιοτ οτετ εοουπάτιτ

νοπ άει· Νεεο, του. που άεπ Τιιτε.ποπννεεοπ :Με ιπιιοιττ ιετ;

ειπε τυιποιοοιεοιιε Πυτει·ευουυπε Μουτ ποου οπο. Αυτ άει·

Ηοτπυευτ ιιπάεπ ειου ευετιιτιουΙιουο ΒιιυετεπενετΙπετε υπά επι

Ηοτπυευττεπάε ουεττιεουΙιουο (ιετεεεοπτινιουοΙτιπε·ιυερ;ιππεπάοτ

Ρεπππε), εοινιε ειπε εευ2ο Βειυε υΙοιπετει· ιπι1ιε.τετ

,ο τ ε υ ο τ Κ π ο τ ο υ ε π . Με πτουΙ Με 'Ι'πυοτυοιυπϋτουεπ επ

8·εερι·οουοπ ινοι·άοπ άιιττειι. νοπ άεε Εγτπρυάτιιεεπ άει· οπτ

ερτοουεπάοπ 8ειτο ειπά οιΜΒε επι ΝεεοπινιπυεΙ ε:εεουινοιιειι,

Με ρι·εεευτιοπΙετε Πτιιεε ε.υετ επιτειιεπάει· δνειεε Μουτ οτ

υευΙιου νοτι;ι·οεεοττ; ευεεετάειπ τιπάετ ειου ειπε ετπιοιτεττο

Εγιιιρυάτιιεε επ άει· τοουτεπ Ηειεεειτε. Πει· ΑΙΙιςοιποιπειιετεπά

ιετ ειο τοάυοιττετ; ιπ άεε Ειιποοιιεριτεοπ τ'ειπυιεειεεε Βεε

εειπ; 'Ι'ειπροτετυι·ετειςοτυπ επ Αυεπάε Με 88°. Πεε Βιιά

άετ Αποοπευεοτιοπ ιετ εε ο ετευτοτιετιεου, άεεε Με Βιετ;ποεε

επτ” 'Ι'υυοτυυΙοεε εοετοΙΙτ πετάω άεττ', ττοτ:άοπι άεεε άιο

(ειιιιπειιεο) υευτετιοΙοςιεουε Ππτετεπουυιιο· που άοπ ΠΙοετο

τιοιιευ ευεεεουευτετ θεννευετυειΙο ειπεττνειιοπ οιπ ποοετινοε

Βεεπιτετ ει·εευεπ υετ; άει· Νεουινοιε άει· 'Ι'υυοτυεΙυεοιΙ1επ

εοΙΙ ιιυτιεοπε υει άει· 'Ι'πυοτυιιΙοεε άει· θοπ2υποτινε υοεοπάετε

εουννιοι·ιε· εειπ υπά οπου ιπ υπεπ·οιτ'εΙΙιε του ?εΙιετι "πιο

ιιιιιπετ εοΙιπετεπ (Τ ε ο υ ε τε ο ι ο ε ε ο ν:: Ι). Πιο 'Ι'ιιετεριε ιετ

τω· άεε νοτιιοςεπάεπ ?ευ ιιοου Μουτ υεετιπιιπτ (ονοπτυοΙΙ

'Ι'πυετυπιιπ Μ. Ι)ετ Κπευε εοΙΙ πεου ειιιιοετ Ζειτ ννιεάοτ νοτ

εοετοιιτ ννοι·άειι.

(Αυτοτοτ'ετετι.

Ι) ι ε ο π ε ει ο ιι :

Ρετετεειι: Μ ΑΙΙΒ·ειιιειποπ τυπο ιπ άεε Εευτυιιουετιι

ειπε ΤυυοτυπΙοεε ποου Μουτ νοπ ειποπι Ευρυε άετ 8ουΙειιιι

υευτε υπτετεουιεάειι. Ι)ιε ?τε,ε;ο υεάεττ επτεουιεάειι άει· ενοι

τοι·ετι Αυεετυοιτπτις. άεππ Επρπε-ΑιΤεοτιοπεπ άετ Βου1οιιτιυευτ

υοπιιιιοιι Μουτ εο εεΙτειι νετ, Με ιποιετ επεοποπιιπετι επτά.

Επρπε άετ θιπεινε υουιπιτ ε. Β. ιιι ο. 10 ρθτ. άει· ?Με

ι) Ί ο τι ο .π ο ο ο ο τι. Ο.ιηπευ τγ6ερεγ.πεεε οοεπεεπτεπεποιι ο6ο·

.ποποπ (Βιιο·τιτ Οτρ·τε.πωιοπ. 1900).

ι
νετ; επ άει· Οοπ_ιυποτινε εΙιοτάιτιιτε Μουτ εε ΜΜΜ. Πε·

@με ιετ άει· Ευρυε άοτ Τυτεπεπάτἱιεο υπά άεε 'Ι'υτεπου·

εεουεε Μουτ εεΙτεπ. Ρ. υετ ιπι νοτιοεπ Ξειιτο 5-8 άοτεττι8ο

Επρπεευεοτιοποπ :π υοουεουτεπ θειεςοπυοιτ ιτευευτ. Ιπ ειπεπι

?εΙιε νοπ Ευρπε άει· τοουτοπ Ψευετο, ιπ πτειουεπι οπου νοτ

άεουτ ε.πτ' ειπε Ιιτροεο Βτυτειιυυπε άεε Βιιιυπε ππά άει· Οστι

_ιυποτινε νοτιε.8·, εουννεπάοπ ιοάοοιι πεου εεευτυοτοτ Βουιιπά

τυπο άεε Αυεεε άιε Βιιιυππο υπά ΒουινειΙππε: -- ειπε Αποε

τιοπ άεε Βυιυπε ιιεεε ειου πιουτ πεουτνειεοπ. νει· ειιιιτ.τοιι 'Γε

εοπ που πππ Ρετ. επ, άεεε ιυτ ευε άεπι Αυεο οττνεε υοι·επε

ιτοτ'εΙΙειι εοι. Βει πευοτοτ Βοττεουτπιιιτ ει·πιιεε Μου άετ Μπουτι

ςοτειιοπε Κϋτρετ Με Με Ειπεο. (Πεπιοπεττειιοιι).

Βιεεειο·. Ιπ άεπι νοπ Ροτει·εεπ εοευειι ει·ενε.υπτετι

?εΙΙε Μιτου άιε Απςοπυάοτ Μιτου Νετυοπυιιάιιπε; εευτ νετ

επάεττ; επ άεπι οιποπ οιπιτετοΙΙτ, ιιπ άειπ επάοτπ ευττοριοπιττ.

Ιπ άει· 'Ποτε Ιιεεε ειου επ οιποπι ευρω οιπ τ'τιεουεε 8τεριιγΙοπι

οοιιετετιτοτι. ?ο ιετ ενευτεοιιειπιιου, άεεε εε επ άιεεετιι .εποε

πεουττεεΙιου επι· Ροττ'οτετιοπ άει· Ιτιε υπά νοι·τ'ειΙΙ άοτ Ειπεε

;ζουοιιιιπεπ ιετ.

Ρετοτεεπ: Ιπ Βοεπε επι' άιε Τιιετεριο ιετ ποου :π οι·

ινευποπ, άεεε Αιιευτετιπποειι υεεεετ υπτετιεεεετι πτετάεπ; Μου

ννεπάετ Ιιευοτ ΜιΙουεευτε. Βεεοτειπ 80 ρΟτ. π. ε. τον. επ. Πιο

υοετε Βευεπά1υπ άεε Επρπε ιετ εΙιοτάιπετε Με ?ιπεεπ

εουε. άοου ιετ ιεεεΙυε Με 8ουΙειιπυευτε τ'ιιτε ?τετο ποου

εοιιινοτ επτνεπάυετ.

Βιεεειιτ: Ρτιιπετε Οοπ_ιπποτινεΙτπυετυυιοεε υπ τεουτ εοΙ

τεπ, οιπ Βτετιιτ'επννετάεπ άει· 8οιιΙειπιυεπτ ιπ ?οιπο νοπ τω»

υτειτυπο ειποε Ευρυε άετ Ηευτ επι Με Οοοιιιποτινε άεςεοειι

πιουτ εειτοπ. Ιπ άεε Ηεπάυιιοιιετπ άετ ΟρυτυειιιιοΙοειο πποτάεπ Με

εεΙυετετεπάιο επί άετ Οοπιυποτινε ευττι·ετεπάειι τιιυοτυυιιιεεπ

Ρι·οοοεεο ποου Με Τυυοτυπιοεε άει· Οοπιυποτινε υοιειουποτ.

Ιπ άει· Τυετεριε επτά άετ Αππ·επάυπο άεε δοάοΐοτιπ, άετ

Αυευτετιππε π. ε. πι. Βτννυυπππ8· 8·ετυεπ. θουτευου που 'Γυ

υετυπιιιι ιετ υει Ατ'ιεοτιοποπ άει· Επποε, πιο επου Κ οι· πι;;

εοευειι υοετετιι.;·τ, Μουτ ουπε θετ'ευτ.

Ροτετεεπ: ιπι Βιεεεις'εουοιι ?Με ειιιά Με επιστο

υτιιοπ 'Ι'ειπρετετπτοπ υιιουετ ννευτεουειπιιου επτ' Ευπεεπετι'εοτιο

που ευ υεειουεπ. Ευρυετειιο ιιευοι·ιι ευετ ιιυοτυευρτ Μπες

υπά "τετ άεεε, ποππ Ζοττ'εΙΙ οιπιτεττοτοπ ιετ Ιετ άει· ιυρδεε

Ρτοοοεε νοπ άοτ Ηευτ επι' Με θοπιπποτινε υυοτεεεεπεοπ. εε

ιετ εε ειςεπτΙιου Με εεουπάυτοτ Επρυε άετ Οοπ_ιπποτινε; εε

ττοιειι€ειι _ιεάοου ευου ρτιιιιε.τε Ευρυεευεοτιοπεπ άει· Οου

_ιιιιιοτινε τπτ Βοουεουτυπο·.

ΒΙεεει : Βουιιεεειιου ιετ εε

'Ι'οτπιιποιοΒιε ου Μεεε ?τι.ΙΙο Με

Οοπιπποτινε υοποιουπετ ννετάεπ.

Ρ ο τετ ε ο π: Ππτετ Επρπε νετετευεπ »πιτ υευειιπτΙιου ειπετι

κοπο ερεοιοΠεπ, ιπ Κιιϋτουεπτ'οτιπ επτ'ττοτεπάοπ τπυοτυιιΙοεεπ

Ρτεοεεε.

Ε π π ι τι: Βοττεττ'ε άοτ 'Ι'πυοτυπιιπεππ·επάυπε υιιιουτο ιου ειποε

?ειΙοε οτινττυποπ, ννοιουετ νετάεουτιεοτ Ειιπε·ειι ενεςειι ιπι

8επετοτιιιιτι Ριτυυιετνι υευεπάειτ ινοτάεπ πετ υπά Μου άοττ

ευου ετιιοιτ υεττε. Με Μου Κευιυορτυοεουννετάεπ οιπετοΙΙτοπ.

ττετ Με Ρετ. ιιιε ονεπεοιιεοιιο ΗοεριτεΙ οιπ, άοου ετννιοε εε Μου,

άεεε Μουτ πυι· άει· Κειιιυοριζ εοπάει·π οπου άει· Ρυετγπε

ειτιοιττ Μιτου. Νεου θουτε.υου νοπ ΤιιυετυιιΙιπ εουιπεπάεπ Με

Ιπιιιττετιοποπ ιπι Ρυετριιιτ. εε άεε Ρετ. ουπε ιςπτ Ιπτγπεοευο

ριττ ννετάεπ υοππτο. επι τοουτοπ υπτοτεπ Αιιυ·επΙιάε ττετ ευοι·

οιπ Βοεουυνιιτικετ Ιυροεει· Ρτοοοεε ευτ'.

? τ ε π υ ο ιι υ ε. υ ε ο ι·: Ππτετ Βιπιιυεε άεε 'Ι'ιιυοτυυιιπ νει·

υτειτοτο ειου επτεπιτε άοτ Ρτοοοεε επι Αυςοπιιάε. υοιιτε ευοτ

ερετετ. Ρετ. ιετ ιπ Μοεεπι Ηει·υετ ινιεάοτ ειπροιτοτεπ ιπιτ Νετ

υεπ ιπι Βεοιιοιι, 'Ι'ειπροτετπτοπ νοπ 87,4-87,5 υπά ειπεπι Βο

οιάιν άεε Επρπε επι Απε·οπΙιάο. Ιπ άοπ Εππ.<τοπ ιετ ΝιοΙιτε

πεουιππ·ειεοιι. ?ε εοιΙ_ιετιτ Τυυει·υιιιιπεειτο επ,<τεινεπάτ πετάω,

κνοΙουε ειπε οττιιοιιε Βεεοτιοπ πτοπτ ετει·υοπ θτεάοε υοτνοττυ

του εοΙΙ υπά επε άετπ ποποπ 'Ι'πυετυπιιπ Β υετεεετειΙτ ννιτά.

2. Ρετετεοπ ερτιουτ ιιυοτ άεπ εεεοππτεττιιτεπ

8τεπά άετ Ειουττυοτεριο πεου ?ιπεεπ.(Βτεουοιπτ

ιπι Ι)τυου).

*ο άοου πυτ ευιο ?τεμ άοτ

πυοι·υπΙοεε οάοτ Ευρυε άει·

Ι)ιεουεειοπ:

Π ο πι υ τ ο πα ε υ ι νετπιιεετ ιπι Β.ετοι·ετε Ρ.'ε ειπε Ετννειιπυπο

άοτ ΒεευΙτετε πω· ΒοΙιεπάΙππ άεε Επρπε πιιτ ΒοππεπΙιουτ.

?ιπι εεε ετυειτοτ ιπι Βοπ:πιοτ ἔεετ ευεεουιιεεΙιου πιιτ Βοπποιι

εττευιειι. Βιιιι€ετ ιετ Μεεε ΒευεπάΙππΒεπιοτυοάε ειΙετάιπςε

οπου πω. 8ιτευπεοπ ινοτάεπ Σ! πιει Μιτου επ ιο Μ 8τυπάοπ

εουειτοπ

Ρετετεεπ: Ηιει· ιιι Ρετει·ευπτε; υευετι πιτ Ιειάοτ ππτ

τνοΜε 8οππε υπά υευρτευ.ουΙιου ιιοιπεπ ινοΙυεπΙοεοιι Ηιιπιπει.

Βιε Αρρετετε επι· Βοππεπυοιιουτππε ειπά υιιιιιτοτ, εε ιετ ευοι·

ειπ ,ε;τοεεεε ΡετεοπεΙ ποτυπ·ετιάιο. Πιο ετοιειτεπ Βοεπιτετε ειπά

ουεπεο ουτε. Βιο Βοππο επτυο.Ιτ ποου πιειιτ ουοιιιιεουε ευτυ

εετπε 8ττειιιοπ Με Με ειευττιεουοπ ΕιουτυποιΙεπ.

Π ου ε: Πετεττιοε 8τετιοποπ υιιιεετοιι ιιπ Οετοτι Βυεειεπάε

οιιι€ετιουτοτ ννετάεπ, ιπ θει.τεπάειι, πο ννοοιιεπΙεπιτ υειιι ΚΨΜ;

ουοπ ειου επι Ηιπιτπει εειετ.

Μοτιτε: Ππι άεε Κοετεπρυπυτ υπ νοττιποοττι, υϋππτειι

νιεΙΙειουτ επτοπιετιεου ενιτυοπάε Κοπιρι·εεεοτε επι· Απινοπάυπε

μπουμε.
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Ρο εε ι· εε π: 1)ιο οοιπρι·ιιιιιι·οππο ιιιιππ πιιι·ο1ι εειιιεεειιιιειαε

Αρπε.ι·οεο ειι οι·εοεεοπ ιεε νοι·ειιο1ιε ινοι·ποπ, Με ειο1ι ιι.ιιοι· πιοιιε

ιιοιι·ειιιι·ε.

Ποιο ιι ι·ο πιο ιιι ιεε εε οι·ιιιιιοι·Ιιο1ι. νοπ πειιι 1ιοιι.οι· πει·

Ε' ι πεε π'εο1ιειι Αποιοιε εε1ιοι·ε επ ιιιιιιοπ. πεεε πιο εε π

1Βριειιο1ιοιπε πει· Πιιπε ιοιεε πιο1ιε πιειιι πει· Βιο1ιειιειιιιππιππο,·

ιιπιει·ενιι·ιε.

Ρ ο ε ο ι· ε ε π : Ε' ι π ε ο π ινοπποε πει πιοιιε ειι ιιπεπειιι·ειιοεειι

Ηειιιεεριιιιο11οιπεπ ιι.πο1ι μια ποοιι πιο Ι.ιοπειιειιοππιιιπε· ππε

ι.ιιιιοπι Βι·ιο1ιιο οιι, πιο οπο ποπ νει· οιπιπει· Ζοιε νετοιιοπε

1ιοιιεοπ Βοι·ιοιιιοπ ειι ει·εο1ιοπ ιεε.

1)ιι·οοι.οι: Ν. Κ ο ι· π ι κ.

Βοοι·ει.1ιι·: Π ο ιι ιι ο ι ε.

Ρι·οιο1ιο11ε πεε πο. Αοι·ιιοιοοοε

πει· Οεεο11εο1ιοιε Ιοιν11ιππ1εο1ιοι· Αοι·εεο ιιι

Ειπε νοιπ 19.-22. .Μπι 1901.

ιιπ 8οε1ε πει· ει.. .1οιιιιππιοΒιιπο.

Ει·ειο·ι 8ιιιιιιιο.

Βιεπεειιε, 19. .Ιιιπι 1901, 9 Πιιι· Μοτοεπε.

1)οι· ΒιΕπεο1ιο Κι·οιειιι·εε 1)ι·. ινιεοπ ποτε·

ιπι Δπιει·ιιιιο πει· 1ιιοπιοιππινοι·ννιι1εππο ποπ Αοι·εεοτιιιι:

«ιπι Αιιι'ει·ιιιι·ο πει· π1οπιοιπιι1ε1ιε1ιοιιιιπε πει· Βινιειππιεοιιοπ

θοπνοι·ποιιιοπεε-Βοοιοιπππ οι·1ι11ιι·ε ιοιι ποπ 51111. 1.ινιιιιιιιεοιεπ

Αει·εεειοε· :οι οι·ιιιιποε. - Πιο πιοπιοιπο.1-Αιιειιοι1ππε ιιιεεε

ππι·ο1ι ιπιο1ι πει· ΘεεεΙιεο1ιο.ιε Ι.ινιιιππιεο1ιοι· Αοι·εεε ιιιι·οπ

θιιιοιιινππεοιι ιι1ιεεπεεοπ επ ποπ ιι)ι·ιο18·ειι, πιο πιοεειιιο ιιπ ιιοπιο

ι1ιι·εε 18_ιπιιι·ιοοιι Βοεεε1ιεπε οι·ειε1ε πο. ιεε εε ποοιι πει· θε

εε11εο1ιει'ε πιιπιι πει· ιιποι·ιπιιπιιοιιοπ, πιιιοριει·πποπ 8οιιοπ'οπε

ιι·οπποιιιιει· 1ιιιεεΙιεπει· ιι·ειιιπςεπ 1ιοοιιινιοιιειπο εοοιιιιο Γι·ιιεοπ.

»πιο πιο ι·'ιιιεοι·οο ιπι· πιο ι.ερι·οεοπ πππ θοιεεεειιι·οπ1ιοπ, οιποιπ

Βιιπειιε;επ Αιιεο1ι1ιιεε ιιιι1ιε επ ιιι·ιπ,εοπ πππ πεε 1πεει·εεεο πει·

ινοιιοειοπ Κι·οιεε ιπι· ποπ Κε.πιρι πιιε πει· Τιιιιοι·ιιπιοεο πππ ποπι

Αιοοιιοιιειιιιιε. ιπι· πεε Ηοιιοιππιειιιιιοεοπ Με ποιπ 1πιππο, επ

ειινοο1ιεπ. 1)ο.ε ιιοιιε νει·πιοπει πει· θεεε11εοιιείε ιεε εε, ποιιειι

ι·οιπ ινιεεοπεοιιοιειιοιιοι· Αι·ιιοιι, ειο1ι πιο ιιιιειιιιις ποινιοιιιιςει·

Ρι·πε,·οπ, πεε Αι1εςεπιοιπινοιι1 πιο ιιποιι πεε νιιο1ι1 ιιππ πιο νει·

1ιιι1ειιιεεε ποε ει·εε1ιοιιοπ Βεο.πποε ιιοει·οιιοιιπ, επι· Αιιιιιιιιιε εο

ειο11ε ειι 1ιειιοπ. Πιοεει· ιιιιοιιεννοο·εοπ νοι·ιο18·πιιιι ιιιι·οι· Ζιο1ε

πεε πιο θεεο11εο1ιιιι'ε εε επ πειιιιοπ' πεεε ειε, ειπε ιι1οιποιι Απ

ιιιπποπ επεεεπιιπεπ, ιιοπιο πιο εειιι·ιιο. Γεεεεεεειιιοεεειιο, ε1ιι·

ιπι·οιιεε·ειιιεεοιιπο Κιιι·ροι·εοιιιιι'ε ποειοιιε. Μπι;ο ειε εποε πιει

εει·ιιιπ, πιο ιι1ειιοι·, ιιιιι1ιεπ πππ ε;επειιιοπ πππ ιπιε ιιιι·οπ Ζιο1οπ

ννιιο1ιεοπε.

Πι. 'Ι'ι·ογιιιιιππ ερι·ιοιιε Νιιιποπε πει· νει·επιιιιπ1πιιο· ποπ

ειοι'ποι'1ι1ι1εοπ Πιιπιι ειπε ιιπ ποπ ππι·ο1ι Ι)ι·. ιν ιεειιιιοι·ε ιιιιοι·

ιιιιεεειεοπ θιιιοιιινιιποοιι πει πιοπιοιπιιινοι·ννειειιπο· ιιιιπ πειτε

ειινοι·ειο1ιειιοιι, πιιεε πιο θεεοι1εοιιιιιι. Ι.ινιιιππιεοιιοιτ Αοι·ειο ειοιι

ειειε ννιιι·πιο· οι·ιι·οιεοπ ννοι·πο πεε ινοιιιιι·ο11οπε Με πει· οιιι·οπ

ποπ Αποι·1ιοππππε·. πιο ιιπ οι›οπ επ 'Ι'ιιοιι 8οινοιποπ εει.

Ι)ι·. Η. ιι ι·ειππιιειε - Ειπε, πει· ποιεοιειοε Ρι·ιιεοε πει·

«(·ιεεο11εο1ιοιε ρι·πιτειεοιιει· Αει·εεε επ Ειπε.»

ιιοινιι1ιιοιιιιιιιιεε ιιπ Νιιιιιοπ πει· 1οιεεει·οπ πιο νοι·ειιιιιιιιο1εοπ πππ

ερι·ιοιιε ποπ νιιππεοιι οπο, πεεε πιο οοιιιοιπειιιπο Αι·ιιειε πιο1ιε

ππι· ιπ ννιεεοποοιιοιι1ιο1ιοι·, ιπ ιιγο·ιοπιεο1ιοι· πππ νο11ιεννιι·ιιι

εο1ιπιε1ιοιιοι· Βοειο1ιππις ι·οιοιιο 1·`ι·ιιο1ιεο ει·οε;οπ πιοεο, εοππει·π

πιιιιιοπι1ιο1ι ιιιιο1ι ι·ν1οπει·ιιπι ποιο Νοπο ππε Βειν ειεοιπ πει·

ζιιεππιπιοπε,·οιιιιι·ιειιοιε πει· Αει·ειο ππιοι· οιπιιππει·, πε θοιιιιιι

π" "απτο 0ο11οειο.1ιιιιε πππ Κιιιπει·οπεο1ιοιε ι·οοε ιιιοοιιοπ

ιπιιπο. Νπι· νιι·ιιιπε ιιπιιιε 1εεεεπ ειο1ι ιιπ Ιιιιπι'ε πει Ζοιε πιο

ιιιιιππιδιιιο1ιεπ πππ 1ιο1ιοπ Ζιο1ο οι·ι·ειο1ιοπ, ννοιοιιο ειο1ι πει·

ιιιιέιπππιεοιιο Αειειοειιο· 1π εειποιπ 1πειι1επ 8ει·ειιοπ ο·οειοο1ιε

ιιι ε.

1. Βεο1ιοπεο1ιοι'ιε1ιοιιοιιε πεε 1'οι·ειεπποε.

ιι)1)ι·. Έτοιμο επ π' Ρι·1ιεοε.

Βοο1ιοπεοιιοιεε1ιοιιοιιε

πεε Ριιιεεε πει· θεεε1ιεο1ιιιι'ε 1.1ινιιιππιεοιιοι· Αοι·εεε ιπι· πιιε .1ιιιιι·

1900-1901.

Ζπιπ Χ11Ι. Αοι·εεειο.8· ιπ Ειπε., 19.' 20., 21., 99. Μπι 1901.

Βοο1ιο·οοιιι·εο νοι·ειιιπιπ1ιιπο 1

ιιπ Νοιιιοπ πει· «θοεει1εο1ιπιε ιιινιιιππιεο1ιοι· Αοι·εεο», πιο

ιιοιιεο ι1ιι·ο ΧΙΙΙ. ιΤοιιι·οενοι·εο.ιπιπ1ππο· νοιππεειι1εοε. ποοιιποιπ

ειε 19 πιει ιπ ποπ ιι1οιπεπ 8ιεπεοπ 1.ινιιιππε εεεεε·ε Με. ιιιιιιο

ιο1ι πιο Βιιι·ο, πιο επι· Βι·ϋπ'ππιηι ει·εο1ιιοποποπ Οο11οςεπ ιπ

Β.ιο·ιι επ ιιοε·ι·ιιεεοπ πππ ποιπ Ρι·ιι.εοε πει· «θοεο11εο1ιειε πιπε

ειεοιιοι· Αοι·εεο επ Βιμ» οιι- ποπ ιιοπππιιοιιοπ ινιιιιιοιππι ι·πεε

ννε1οιιοπ οι· ιιπε ροι·ειιπιιοιι πει·ε;ειιιοι·1ιε πει, ππεοιοπ ειπε

επ εο.εοπ.

1)ιο 8ει.οπιο.ι·ίοιοι· πει ε1εεπ Ηιιπεο.εεεπε 1ιιιε ππε ιιιει· ειιεο.πι

ιποπ οι'ιι1ιι·ι.. Ι)ειιιιε ιεε οιιι 1επεο ι,ιο1ιοεεει·. οιι επεε·οερι·οοιιο

πει· ππεοιι πει· ιπ ππεοι·οι· Ηε1ιπεειι εει·εειοπε 1οιιεπποπ θει

ωοπιιει

1οποπ ιιι Βι·Γιι11πιιιι· εοιιοποοιι. Πιο Θεεο11εοιιοιε ιιιν1ειιπιεο1ιει·

Αοι·εεε, πιο ιιιι·ε Βιιεεεειιπιιε· ιπι .1ειιι·ε 1888 πει Απτοο·πιις

οιποι· ιι1οιποπ θι·πιιιιο ιπ ι·ειιιιι ρι·ιιοι.ιειι·επποι· Οο1ιοιι·οπ νει·

πο.π1ιε, Με ποπ ππιει· πει· Αεε·ιπε πεε ππνει·οοεε1ιοιιοπ Ρι·οι'.

ν. ννιιιιι πππ ποιοι· πει· οιιοπ εε πιπειο1ιειιιοιι πιο ιιπιποι·

ειο·οπ Ι.οιεππιι· πεε ιο.π8.ιιιιιι·ιεοπ Ρι·ιιεοε 1)ι·. Πει· πιιιπ Τι· π ·

ποτε επ ειπει· ει·οιιεεπ θοιιιοιπεοιιειε επειιιιοιιο1ε, πιο ιιιι·ε

Αι·1ιοιεειιι·ο.ιε ιπ ποπ 1)ιοπεε πει· ειιιιιιιιι·οπ ιπεει·εεεεπ πει· Βο

νϋ11ιοι·ππρι πππ πει· ειειιιοινπεεεεπ ιπειι.1οιι Βοεειοιιιιιιο·οπ πεε

1ιι·ει.1ιοιιοπ 8εεπποε ,εεεεο11ε Με. Βιε Με εε πι» ιιιιο Ρ11ιοιιε

εο1ιε1εοιι, ιιιι·ο πιιιιιειιιιιοιι πππ εοιινσιοι·ιεοπ Απι'επιιεπ ιιιε1ιιοεπ

ιπ ποπ ιι1οιποπ ειι11οπ Οεπει·οπ ππεοι·οι· Ηοιπιπειι επ οι·1οπιιιοπ,

ενο πιο Ζει·εειειιιιπποπ πει· ει·οεεοπ Βιιιπε ι'οιιιοπ. πιο ειο

ιιιε1ιοι· ιπ ποπ 12 πιι1ιιοπ ιιιι·οε Βοεεοιιοπε ποιοιεεεε Με, ιεε ιπ

ποπ _ιιιιιι·1ιοιιοπ Βοοιιοπεοιιοιεειιει·ιο1ιεοπ πιεπει·ςο1οπε, πιο ινοιε

ειε ποπι οιεει·ειιεοπ Ζιο1 ιιο.ιιεςο1ιοπιιιιοπ, ιεε οπο ποιιι ιιοιιιο

νοι·ειι1εοειιποπ Βοο1ιοπεοιιοιιειιοι·ιο1ιε πππ ππε ποπ Οοιιιιιιιεειοπε

ιιει·ιοιιιοπ επ οιεο1ιοπ. Ένοπι πιο Βι·ιο1οιε ο;οιιπε οι·οοιιοιποπι

ο" πο;; ιιοποπ1ιεπ, πιο ε·ι·οεε πιο Ηιπποι·ιιιεεο ειππ, πιο πει·

Ριοπιει·οι·ι·οιε πεε ιιιεε1ιοιιοπ 8ιειπποε _ιεπει·εοιε πππ ιιιιοι·ειι.

πιοιιε πω· πει ιιπε επ ιιιιππο, επεεει·ιοπεεειιοπ. '1'ι·οεε Α11οπι

ιιοιι'ε ιο1ι, πεεε ειε νιο1ο ιιπ1οιιΒιιιιι·ο 1πι·ι'οιο·ο πει· ι.ιοιποιπειιιποπ

'1'1ιε.ιιιιιιοιε ππεοι·οι· εο1ιιι·οιοιιοπ ορίει·ι'ι·οιιπιο·οπ ιιιεε.ι·ιιοιεει·,

πιο (επι 1ιπεε πππ 1.ιειιο ποπ νοι·οιπ ποι'ιιι·ποι·ε ιιιιιιοπ, ιιπποπ

πει· επ.

Ιπ πει· Ζπνοι·ειο1ιι, ππε νοιει·οποπ πει· Οο11οποπ ;;οινοπποπ

επ 1ιο.ιιοπ. Με πιο θεεειιεοιιιιιε 1.ιιν1εππιεοιιοι· Αει·εεε πο·

εο1ιιοεεειι, ιιιι·ε πιοειι11ιιιιι·ο Αι·ιιοιε ιιπ πιο 8ε1ιει.ο πει· Εεεε

ιι·οιιπο επ νοι·ιοςοπ, πει· επι πει· νωωι ππεοι·οι· Ηειιπε.ε1ι, ιιι

ποιπ 1ιει·οοιιειΕεοπ Βοινιιεεεεοιπ ειπει· ιιοποπεεο.ιποπ 1ιιετοι·ιεοιιοπ

ι]πεπ·ιο1ιειππε, 1ιιπι.ιιοιιι. Πιο 1ιι·οιιπο "οι ππε ποπ ποιπ επι·

Αι·ι›ειε πιοιιε ι·ιιιιιιεπ. ειε ινιι·π ιιιπ οι·1ιπ1ιοπ. 1)εππ επι· Αοιειε

ειιιπ πιιι·επ οοινιιιιπι. οι·ιιοιιοππ επ ιιοπιεεεοπ. Νιο ιι·οι ειι

εοιιι νοπ πει· νοι·Βιιιοιιιππο,·, ιιιιεοι·π 1πιειιιεπεοιιεπ επ 1ιο1ι'οπ,

ιεε πεε εο1ιππεεε οι·ι·οο1ιε ιιπεει·οε Βει·πιε.

Νοε ιιιιιπ εποε ειιιι·οπ πως: εε ιεε ποινιεε.πεεε πει· Βοειιιππ

πππ Γοι·εεο1ιι·ιεε πει· 1ποπεοιιοπινο1ι ιιιιι·8·οειοιιοι·ε ιεε ππι·ο1ι πιο

ο·ειιοπεοιειεο Ππιοι·εειιεεππιι, ινο1οιιο πιο Πεπ

εοιιοπ ειπιιπποι· Βοινιιιιι·οπ. Ππεει· Βιιιι, νοιπ «ινιιιειι εππι

[,επειι» ιιι 1ινιι11ιιπο· νει·εοεεε. ιιιοοιιε Με ποπ ιιοςοπ εοι ε ι -

ο ο ιι Κ επι πι' ιιπνοι·ιπειπιιοιι, ππεει· θειεε ειο11ε πιο θεοπο

εειιειοι·ποι·ππε πεε ιιιιωιιιιιε, πεε ιι·ιοπ1ιο1ιοπ ννεεε1ιοννοι·ιιε,

πει· ννοι·1ιειιιιειο·οπ 1ιιοιιο. 1ινοππ εε ιιποιι 1ιοιποιπ Ζενειι'οι επ

ιιπεοιιιειιοπ εοιιοιπι, πο.εε πιο ιιι1ιπιιο1ιειο·ο Νοεπι· ιιπ Κοιπρι'

ιιπιε 1)οεοιπ ππι·οιι «1·1ιιιιο·οι· πππ Τοπ» πιο ε1οιιινιιοιιοπ νει·

πιοιιιοε πππ πιο δεοι·1ιοπ ιιιιει·1οιιεπ 1ιιεεε, επ ινιι·π ποο1ι πιο πο

ππιο1ι οι·ειο1εο Ηιιιιοι·επεινιο1ιοιππο· πει· 1ποπεοιιιιοιε πει· νοπ

πει· Α11ινιεεοπιιοιε πππ Α11πιποιιε πει· Νοεπι· επινοεοοοιιι·εο1ιι.

Νπι· ειε, πιο Ππιοιιιιιοι·ε, π·οιεε. πιει· ιπ 1ιιιιι·ιι1ιοιι1ιοιε πει·

Βοιιιποοιιο οποι· Βιιιι·1ιε πι, πιοιιι πει· ππνοιιιιοπιιποπο Βιοιιεοιι.

11ιιιι, ποιπ ιιιιειιιιιπ81ιο1ιοπ, επι;; ιι·ι·οπποπ 1ποπεο1ιεπιιιππε οιι

επι ιιιιιιιοι· Νοεπι· ειπε Βιο1ιεεο1ιππι· πι· ποπ Ιιειιοπεννοε·. 'ιο

ιιιιιοιιιι ποπ οποιει1εο1ιοπ θο11ιεεει·1ιο1εππεεει·ιοιι πιιε ειπει· εεεειο·

ενιιοιιεεππεπ 8ο1ιι·οπιιο-ποι· Βιοιιο ε ιι 8οιποεε1ειοιιοπ.

Π1οιιει· Βειι·πιο.ιοι·, πιεε Οοι·ι·εοειν πεε ιι18·οιειιιπε οι·εο1ιοιπε

εοιιοπ ιπ πει· '1'ιιιοι·ινοιε πιο «ιιιοι·ο1ιεο1ιοι· 1πειιποε» πππ ιιιιπεε.

ιπ ιπποεπιιιοι· ιππεννιοιιο1ππο πιο επι· 1·ιιιιιε πει· πιοπεοιιοπινοιε

επι οι·ενοοιιεοππ, πιο θι·ιιιιπ1οπε ο11οι· 1Ξιιιιι1ι.

ιι· 1ιεπποπ Α11ο πιο νιο1οοειιι1ειο·ιιειε πει· ιποπεοιι1ιοιιοπ

εποε, πιο ινιιππιππο·επ πει· Μπετοι·Ιιειιε. πει· θεεοιιιοιεεειιιοιιο·

πει· Νιιοιιειοπιιοιιο ιπ πεπι θειποιποοιιοιεειοιιοπ πει ινιιποπ, ω

Βιιι·ιιιιιιοπ πππ πει· ι·οι·εο1ιιοποπ ι;επι·εοεοπ Οπ1επι·ν611ιοι·. πιο·

οι·1οιιοιι ιιιιι1ιοιι ιπ πει· εοι·οριιιεοιιοπ Οιι1επι·ννοιε πιο ππο·οιιοπ

τοπ, νοι·ιινιι·ι·οπποπ Βοιιιι·ιιπ1ιππο,επ εννιεοιιοπ ποιπ Βι.ιοιειπιιε

πππ Α1ειπιειππε - ειπει· πεε οιεοπιιιοιιο νιίοεοπ, ποπ 1ιιιοιιειο

Ρι·ιιιοιρ πει· ποιπ εεειιε ει·οεεπειπ Μπι· πππ ππει·εοιιιιεεοι·1ιοιι

νει· Αιιει· Αππεπ.

1ιιε οπείιι1εοε ειοιι, π1ιεεεε1ιοπ νοπ ιιιιειι ει·ο.πεπ 'Ι'ιιοοιιοπ,

επι ιιιπεπ Βιιππι πεε Ιιειιεπε: ιιπ ιιι·εε1 ιο1ιοπ Βοι·πι'

Με ιο εο1ιιεενει·ιοπε·ποππο Μεπεο1ιοπιιοιιο ποπ ππιι'εεεοππεεοιι,

π1ιο Ζειεοπ πππ νοιιιει ππιειιιιπποπποπ Απεπιποιι ιεεννοπποπ.

Λεει· πιεεε θεπεπιιοπ ιιοππι·ι”ιοπ _ιιι 1ιεπιπ πει· Ψοιεο. 1οιι

πιο ιιιιοι·εεπεε, πεεε ειε ιπ 1ιιποπ Α11επ 1οιιοππιο· ειππ. Με

εποε νοπ ποπ 1ιειοπ ιπ πει· Νο.επι·νι·ιεεεπεο1ιοιε, ππιει· ι1ιποπ

εοε·ο.ι· νοπ Ριιιιοεορ1ιεπ, πιο $οιοοειοπεειιεοι·ιο πεε ιιι·οεεοπ

Πο.ιινιιι πιιεενοι·εεεπποπ ινοι·ποπ πιο; - ιιι π π εει·οιπ Κι·οιεο

ιεε πιοε 1πιεενοι·εειιπππιεε πεε «Κεπιριοε ιιπι'ε Πεεοιιι» ππ

πιο81ιο1ι. Μεοοιι εποε '1'επεοππο ε1ε.ιιιιοπ. πιι.εε πει· Α1ει·πιε

ιιιπε οιπο 'Γ1ιοι·ιιειε ω - ινιι· Αοι·εεο ννιεεεπ εε _ιιι επι ιπειιι·

ο1ε 2000 .1ιιιιι·επ, πο.εε ιιπεοι· Βειιιι' ππεει· πει· Ζπεειιπιιιππο· πει·

οιιπεοπ Μοπεοιιιιειε πιοεο εοεοπιι.ππεο «Πεοριο» ιιπιποι· ιιππ

ιιιιοι·οι1νοι·ννιι·ιιιιο1ιε.

πει ινει·πεπ πιοιιε ιιιιιπο, ποπ θο1ιινε.οιιεεοπ ιιπεοι· ποπ

Βοιιπ·ιιοιιοπι ποπ Κ το π 1ιοπ επ ρποι;οπ, επ ιιοιιιιππειπ, ιπιε

Απιοιιι”οιππο· ππεοι·οι· θοεπππιιοιε _ιιι ππεοι·οε 1ιει›επε ιιιπι Ηιιι'ε

επ 1οιεεειι, εποε π·οππ επι· :πιο ι·ιοππππε εοιιοπ ε.πιιιεο·οιιοπ

ιιιιιιοιι. Ποππ ινιι· οι·ι'οιιιοπ οε ειε ςοππε·, πε.εε ππεοιο Ριο

ποεο ππε ιιιπεε1ιι, πιιεε πει· εο1ιοιπ1ιοι·-Βιοι·ιιοππο ειιι'1οιιε πππ

ιο θοειιιιποιι πππ Βεει·1ιειι ιιιιοι·1οιιε.
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Ππτο1ι άιο Βο11ιιιιποοο1ιοιάππε ππά Απιοπιοι·ππιι· οιπά ιπιι·

Αοτειο άπο, νοε πο· ιιιπά, ποοιτποπ ννιτ άιο Ζππο1ιι·ιιποι ππά

1.άο1ιο ΑΠοι·, π» πιο οιποπ Ριι1ιιοι: οάοι· οιιιο Η11ιτοΐ1ιοινο1ιποπ, οἱπά

Μι· οιιιι·1ι πω. ννοππ ννιι· οοπννοο1ι οιπά - ννοιιπ πποοτο Βιο

ι;ποιιοπ, Ρι·οο·ποιιοιι ππά ΠοιΙιιιιι.ιοΙ νοι·οιιδοπ. '

Πιο ινοτ1ιτ1ιιιι1εο Ποποο1ιοπ1ιο1ιο 1οτ άοτ τοπιο Βοάοιι. ιιιιι'άοιιι

πιτ Αοι·ιι.ο οτο1ιοιι. 81ο 1ιιι άοτ Κι·νοτιιΙΙ1οιιιιοπεριιπΜ, άοτ ιιππ

ΑΠο επειιπιτποπιιΜτ. άοτ ιάοιι1ο Κοι·π ππά άπο ρπΙο1τοπάο Ποτε

ιιποοτοιι ΒοτπίοΙο1ιοπο. άοτ ππνοι·τιιο1ι1ιπτο ιιιο.πποιιοο1ιο ΡΜ.

άοιιι πἱο1ιτ ιιπτ ινιι·. άιο 1ιοπιο 1ιιοτ νοι·οιιιιιιιιο1τ οιιιά, πποιι·οΙιοιι,

ιιοπάοι·π πιπ άοιι οιοΙι :Μο οοιιιοπ Βοτπίπεοποοποπ άοτ ο·ιιπποπ

Μπι αποοιπιποποο1ιοοι·οιι.

Ιιι πω: είμαι ν1ιιοιιππο! .

Η άἱοοοιιι Ζοιο1ιοπ 1ιοο;τάοεο Μι 81ο, νοι·ο1ιι·ιο ΟοΙΙοο·οιι, ιιι

άιοοοιιι ΖοιοΙιοιι άοπ1ιο Μι άοιιι ειιοτιτοπιιά11οποπ Επι.εοι.ιοπ

1ιοπιιιιοπ άοτ ιι1ιοπ Ηπιιοοοιιιάτ, άιε ιπιτ Με ιιιο1ιιοι· νοτίιι1ιι·οπ

ππά ιιιοΕπο οιΕοπο νιι.τοτει.ειάτ πο1ιο οιο1ιι. ιιι άιοιιοιπ Ζοιο1ιοπ

ιν11ποο1ιο Μι ρι·οάο11ιΙιο1ιο ιν1οιιοποο1ιπι'ιΙιοΙιο ΑτΙιοιτ ππά νοΠο,

ννοι·ιπο Ήιο11πιι1ιιιιο πιι άοτ Ροοιι'τοπάο άει· 8ϋ.οπ1ιιι·ι“οιοτ·Ι

_ Ππά πιο ννιι· ιιιιο1ι πιιιιιιιιιιιιοπιτοάοιι ιπάεοιι ιπ άιοιιοπ Ροπ

ι.ειο;οπ ππά ιπ άοτ Ζιι1ιιιπι'ι - άοοοοπ Μπ1ο1ι εοινἰεο, άπο ινιι·

Α 11ο ππετο Ριάιιιο 1ιοο1ι1ιο.Ιτοπ ννοτάοπ, άιο Γιι1ιιιο, Μι' ννο1ο1ιο

π11ο 1ιοιάοπάοιι, 8ο1ιννιιοΙιοιι ππά Ατιιιοπ 11ιτο Αιιεοιι ΙιἱΙΓοοποΙιοπά

1ιοΓιοιι - πιιιιοτο Βιορ;ο οι'ει1ιιιο. άιο πι: άοιιι ινιιτιιιοπ

Ηοι·2ΙιΙπι άοτ Βοοιοιι πιιοοτοι·Βοι·π ι'οποποοιιοπ ποιτά.ιι1ιτ Μ ππά

ιιιιιιιοι·άπτ ιιπ1°ι·οοΙιτ ιιιο1ιοπ ινιτά - ποιο ΔΙ1οιιι! - - -

('3ο1ι1πιιο ί'πΙ.<.ιι).

Υοι·ιπιοοιιιοο.

-· Απι 25. Β`οιιτιιιιτ =νο11οπάοτοπ οιο1ι 80 .Ια 1ι το ιιοιι. άοτ

Ρτοι'οοιιοι· άοτ Η1οιο1οιι·ιο ιιιι άοτ ΚιιοπιιοοΙιοπ· Ππιι·οτοιιΜ.

ινἰτ1ι1. 8ιπ.ο.ι:ετοιιι Πι·. Οοτ1 Α τ ιι οιοιπ άιοποπ 1ιο1ιι·οιπ!ιΙ

1ιο1ιΙοιάο.ι. - Ποτ .1πιιιΙοτ. ννο1οΙιοι· ιιπ ΑΙτ.οτ νοπ πο.Μ20 θ?

.Τιι.1ιτοπ ε101ι1,ἱοΒ οιπ 2ο1ιά1οτ άοτ Βοτρπιοι· ΠπινοτοιιΜ. :τι

ινοΙο1ιοι· οι· νοπ 1868-Μ Μοάιοιπ οτιιάιτιο. ινοι·ιιιιΓ οι· Με 18157

ιιοιπο Βιπάιοιι ιιι Μ1ιπο1ιοιι;·-ΒοτΙἱπ ππά ινάι·ιοιιι·ς ιοττποιειο.

ΝποΙι Βι·1ιιιιεππε άοτ Ποι·ιστινιιτάο ἰπ Βοτριιι ιιπ .ΪοπτΘ 1867

ννπι·άο Α. 1869 Με Ρτοοοοιοτ άοτ ρπι1ιοΙοειοο1ιοπ Απιιίοιπΐο Μι

άιο Κιιοοποο1ιο 11πἱνοτοἰιΜ 1ιοι·ιιιοπ, :ιιι ινοΙο1ιοτ οι· 1872 πιω

Ρ1°0ΐοο80ι' άοτ ΗιοτοΤοειο οι·πο.ππι ννιιτάο. ινο1οιιοπ Βο11το1.0111

οι· πιο πιιπι 1ιοπιιιιοιι 'Γεω. ιιιπο Μι. .Πιο οι'ΠοιοΙΙο ?ΝΠ @ο

άπιιι1ιιπιπο Μ. ινοιι·οπ Απινοποπ1ιοιι. άσο .1ιιπι1ο.ι·ο Με ο11ιοπ

οριιιοτοιι 'Ι'οτιιιιπ νοι·οοιιοποπ ννοτάοπ.

ο - 1π θιοοοοπ ι'οιοι·ιο οιπ 1. Μάτ: π. 8ι.. άοτ 2οιιιοι· άοτ

άοπτει:1ιοπ Ρ1ινο1οΙο.9.οπ. Μα. [Ν. Ο ο π τ ο ά Ε ο 1ι Ιι σ. ι· ά .

οοιιιοιι 80. Ο ο1ιπτ Μ: τ ιι ε. Βτ ννιιτάο 1ιοτοΠε 1ιιι .Τιι1ιι·ο 1850

2πιιι Οποιοι· πο". οι: ιιιοά. ρτοιιιονιτι, Μπι π1ιοτ πιο 2ιιιιι 1ιοπιι

ποπ Τοπ οοιιιο 1ιο1ιτι1ιάτιο1ιοικ :ιιι άοτ Ππινοτοιτά.τ θιοπιιοπ

Βοιπο1ιιι1ιοιι. '

- πιο άει· «Νιιτά11ν. Ζω.» εοιιπ1ιτιο1ιοιι ννιι·ά. κι άοτ οπο

ιπιι1ιεο Ποτιιιιτοτ Ρι·οι'οοιιοτ άει· ΗιοιοΙοιι·ιο, ΒιιιοτνοΙοειο ππά

νοι·ρ;1οιο1ιοπάοπ Αιιιιτοιιιιο Πι·. Π ι ο τ. ι· 1 ο 1ι Β ο ι· ι π τ τ 1ι . επι·

Ζο1τ Ρτοΐοποοτ άοτ Αιιιιι.οιπιο Πι Βοετοο1ι, 2 π πι Β ο ο τ τι τ ά ο ι·

ά οι·ιιιι·οπ Ππινοι·οιιιιι. Πιτ Με ιπιτ άοπι 1..Ιιι111ιο

πὶιιιἔοιιάο Βοοιοτπτ8_ιο1ιτ νοπι ΟοποοιΙ άοτ ΠπινοτοΗΜ Β·οιν111ι11:

ινοτ οτι. °

- 1ιι άοτ νοι·ιε;οπ ννοοιιο ινιιτάο 1ιιοτοο11ιοι άπο 25_ι ιι 1ι -

Νεο .1π1ιι13ιιιπιάοτ ιιι·πι11οιιοπ '1'1ιιιτιο·1ιοιι άεπ

Π1τοοιοτο άοιι 1ιιοο1ις·οπ Α1οιιοπάτιι-Βιιι'το πιτ Ρι·ιιποπ Βι·. Ο π. ι·Ι

Ψ 1 ο ά ο πι ιι ιι ιι (πιιο1ιιτιιπάιοΜ εοτ'οιοι·ι, 1ιοι ινο1ο1ιοτ θοΙοεπιι

ποπ άοιιι .Πι1ιι1ιιτ νοπ άοιιι ΟπτιιΕοτἱπιιι άοο ΑΙοπιπάτιι-ΒΜιο

οιπο Αάτι·οοο ά1ιοττοιο1ιτ ππά ιπ1ιΙι·οιο1ιο θΙϋοιιινάιιοο1ιο νοπ

άοπ Οο11ορτοπ. άεπ Αιιςοοιο1Ιιοιι άεπ Α1οιιιιιιάτιι-Βιιιτο ππά άεπ

Ρπι.ιοπιοιι άπτε·οπτιιοπι ννπτάοπ.

- Πει· Β1τοοιοτ άοτ νοπ Κπἱοοι· Α1οιιιι.ιιάοι· ΠΙ. ι.>ιοιι·ι·ϋπάο

ω" Ι"ΘΗνω'ΡΠΘΕ11"2ο-Αποιο!! ιπ Πάο1ιιιι_ιιι (πιει δι. Ροιοτο

πάτε). 8τοπτει·πι1ι Όι·. Α1ο ιι ιι ιι ά ο τ 'Η ιπ ο τη ο ιν, Μ πιο

Β1ιι·οπ1οΠιιιιοάιοπιι άοιι Α11οι·1ιάιιιιοτοιι Ηοίοιι

οτπιιιιπτ ννοι·άοπ. ιιιιι: Βο1οιιοππο· ιπι Μο1ιοτιεοπ Αιιιιο.

- Πι άοτ πινοιιοπ Γοιιτποτννοο1ιο 1ιι=ειπποπ άἰο Ρι·οίοοιιοτοπ

Πι·. Ρ ο ι ο ι· Α Πι ι ε κι (Ριιι.1ιοΙο2 ιιιι άοτ ΜΜΜ· Μοάισιιιιοοιιοιι

Α1ιπάοιιιιο) ππά 1)τ. Η 1ο 1ι οο1 Α ι ο ιι π. ιι ο_ἱ ο νν ι”ΓΙιοτοροιιτ

οιπ ΚΙιπιιιο1ιοπ 1ποιιιπτ άοτ θι·οοπ1'ϋτοτΕπ Η ο Ι ο π ο Ρ ο ιν -

Ιοννπιι.) άπο 25_ιΜιτιο·ο .1πΜΙάπιπ11ιι·οι· ννιο οο ιι

εο1ιοι'τ1ιο1ιοπ ππά άτπι1ιο1ιοιι '1'Ιιάτιο·Ιιο1τ.

- Πιο Βοι·Ιιιιοι· Μοάιοιπιπο1ιο ΟοοοΙΙιιο1ιοΝ

Μι. ιιοιιοι·άιπο·ιι άἱο Ρι·οι'οιιοιιι·οιι: 1.ο11ιιιτπι ν. 1.ο π ι1ιοΙά,

ΚποοιιιιιπΙ ππά ν. Βοο1ιΙιιι€1ιοποοπ 2π Β1ιτοππιιι

ιι·Ι ιοά οιπ 8·οινιι.1ι1ι.

- Βιο Μ. Ροι.οτοοπτεοτ Μοάιοο-Οιιιτπι·ι;ιοο1ιο θοιιο11εο1ιοΓι

1ιοι.ιο1ιτο.ιιι 14. Μοτο άπο 253ά1ιτιειο .1ιι1ιι1ϋ.πιπ άοτ

.ιν1οποποο1ιιιίτ1ιο1ιοιι 'Ι'ιιιιιιιι·1ιο1τι1ιτοο Μπω

άοπτοπ Ρωι. Ν. ννοΙ_ιπιιιιιιοιν ιιιιτ οιιιοιιι Ροοι.ιιοι

ππά πιιιοι Αππιο1άπιιοοιι νοπ νοτο1ποπ ππά ·Ροι·οοιιοιι πιο·

'Ι'ιιοιΙιιπ1ιιιιο ιι.ιι άοιποο11ποπ Με ιππι 10. Ποπ :ιιι άιε νοι·νιιιι1

τω; άοτ.θοοοΙΙοοποι'ι., Μιι.ιι1ιπ1ΙΙιιποννε1ιι-Ροτοπ1ο!ι Ντ. 2, ιιι

οοιιάοπ. .

- Ζππι Ρι·οι'οοοπτ άοι· προοιο1Ιοπ Ριι.ι.1ιο1οιι·ιο

ππά Τ1ιοι·πριο ιπΟάοιιοπ νιιιι·ά άοι·Ρτοίοοιιοι· άοτ Οποι·#

Κοινοι· Ππινοτοιι.1ι.ι. Πι·. Α. 1187. Βοο·άιιποιν ππά πιιπι Ρι·ο ·

Μποστ άοτ θο1ιπττοΙιιΙΐο ππά θγπάΙιοΙοπ·ιο ιιι

Οάοοοιι. άοτ Ρι·ινο.ιάοοοπι άοτ Πι1Μιτ-ΠοάιοιιιιοοποπΑ!ιοάο
ιπιο Πι·. ΨιΙ1ιοΙπι Μπιιοοιι οτ.ιιπππι. νιοι·άοιι. ο ·

- Αιπ 15. Γοιιτπιιτ ι·οΙ1οιιάοιοπ οιο1ι 25 .1ιι1ι το άοτ .ιι.ι·ιτ·

Ιιο1ιοπ 'ΤΙΜΜ ε1ιοιτ άοπ ά!ιοι·οιι Ατιιοιι οιπ 1ιιοο18οπ θο

ι'άπο·πιπο Πι·. Ν. ΠΠ.τορο!ο1ιι.

- Μ.» άοτ «Β. 11%.» οι·ι'ιι1ιι·τ Ιιο.1ιοπ Ποπ ιι.πιιοοτ άοπ νοπ

πιιο ιιι Ντ. 3 άοτ ννοο1ιοπιιο1ιι·ιΠ. ιιιιιιι1ιοί1: ιτοιιιιιοΜοπ δ Οικι

άιάοι.οπ Πιτ άοπ οτΙοάι.<ιτοπ 1.ο1ιτοτπΜ άοτ ιιιιι1ιο1οςιοοιιοπ Απο·

τοιπιο ιιπ άοτ 11ἰΙἱτάτ-1άοάἱοἰπιοοποπ Α1ιιιάοιπιο ιιοο1ι άοτ ι'τϋ1ιοτο

Κιι.οοποο!ιο Ρτοι'οοοοτ Α. (Πι οι·ινιιι. εοιν1ο άει· Ρτινιιτάοοοιιο

άοτ Μοο1ιιιποτ Πιιιι·οτιιιι.ά.τ 117. ΚΥΜ· οιιιιι ππά άοτ Ρτοοοοιοι·

άοτ πΙ1εοπιοιποπ· ΡιιιΙι_οΙοο,·ιο Μ. Θ. Ι)πι·άπι'ι @ο ΒοινοτΙιοτ

8οιποΙάοι. '

-- νοι·οιοι·ποιι; 11 Αιιι Π. Ροιιι·ιιιιτ ιιι άοι·'Μπηιωιπι·ω

άοτ άοτι1εο Ατιι Ιάτιοάτιο1ι πιω” Μι 32. Βοποπιι_ιπ1ιτο

επ οιιιοτ Εππεοποιιιπἰιιιάππξ. Ποτ Ηιιιιι;οιο1ιιοάοπο ιιιιιιπιι·ιτο

ιιππ Μν1οπά ππά 1ιιιιιο εοὶιιο ΑιιοΜΙάιιπιι; απ άοτ Ποτιιο.τοτ

11ιιινοτο1ι.Μ οι·ιιιι1ιοπ, ινοΜιο οτ 1ιιι .Τιι1ιτο 1889 ειιιιι ΒΙ:πάιιιιιι

άοτ Μοάἱοἱπ πω”. Νιιο1ι 13τΙππειιπο· άεπ Ατει:ετπάοιι 1ιιι

.1ιι1ιτο 1897 ννιιτ οτ ιποΙιτοι·ο .Ϊιι1ιτο Αοιάοιοπο ιιιιι1)οιιιοι·ποιι

ΑΙοκππάοι·-ΗοοπιιιιΙ ιπ 8ι. Ροιοι·ιιΒιιτε. Με οι· νοτ οι» 2 ω.

νοπ οιπο Αι·ιτιιτοΙΙο ιιιι ι'οτποπ Οοιοιι ιιιιππιιιπ. 1- οι Αιιι 24.

Ρο1ιτποτ ιιι θι:. Ροιοτιιιιιιτε ινιο1ι Ιπιιιτοτ ποΙιινοτοτ ΚτοιιΜιοιι.

άοτ Πιτοοιοτ άεε Α1οιιοπάοτ-ΚιπάοτοενΙο. νν1τ1ιΙ. Βιιι.ιιιοτιιι:1ι

1)ι·. ΗοἱπτἰοΙι Βιι·ιιποιι. Πιο ιι.τιι.1ιο1ιο Ρτιιιιιιι 1ιοιτο άοι·

νοι·οιοι·1ιοιιο ιιοιτ 1858 ιιποις·οιιΜ. - 21 Πι θα Ροιοτο1ιιιι·ι.τ πιο

26. ΡοΙιτιιιιτ άοτ ο1ιοπιιι1ιεο Ρτοιοοοιιι· άοτ θο1ιπτι.οΜ1ίο ππά

Ονιιά1ιο1οι.ιιο ιιπ άοτ ΟιιιιτΚοινοι· 11πινοι·πιτΜ θο1ιοιιιιτπ.ι.ιι Πι·.

.1ο1ιππιι Βιιοπτοινιι.ιια1ι απ Αποπ1οιιιο 1ιιι Μπιτ νοπ

ιιπ1ιοπιι '78 .1ιιΙιτοιι. Ποτ Ηοιιιιι:οαοιιιιοιιο Μάιο ι-ιοιιιο Ηιιιάιοιι

:ιιι άοτ Κἱοινοι· Ππιι·οτοΜικ ιιοπιποιιι. επ ννοΙο1ιοι· οι· 1858 άοιι

θπτειιιι ιιιιτ άοιιι Ατπι.ιι·τιιάο ποτοΙνιτιο. Νιιο1ι 12τΙιιπαππε άοτ

ιιιοάἱοἱπἱοοιιοπ Ποι·ιοι·ινιιτάο 1ιιι .Ι:ι1ιτο 1857' 1ιιι1ιι1ιιιτιο οι· πιο1ι

Με ΠοοοιιΙ: Πιτ Ηοπιιτιο1ιι1ΐο ιιι Κἰοιι·. νοπ πιο οι· 1812 ποιο

ΟΙιοι·1‹οντ επι' άοιι 1.οιιι·ιιιπ1ι1 άοτ θοπιιτιο1ιιΙι'ο. Ηιπ121ιοΙο,ςιο

ππά Ράάιιιιτιο 1ιοτπιοιι ννπτάο. άεπ οι· εοεοιι 25 πω". ιιιιιο

Μάιο. ΝιιοΙι οοἱιιοτ ΠοποτοἱοάοΙππε ιιιιο1ι Βι. Ροιοτο1ιπτε Βο

Ηοἱάοτο οι· άἱο διο11πιιο·οιι οιιιοπ 1ιοιιιιι.ιιάιι.ιοπ Πιι.ιι·1ιοάοο άοο

ΠοάιπιποΙτιπποπ ππά οἰιιοο θοιιποἱΙιιιἱιεΙἱοάοο 1ιοἰτιι Πιιιιιιιοτιπιιι

άοτ νο11ιοππιπ12ι·ππο·. Ι.. ιιοΜιι·ιο 2π άοπ 1ιοτνοι·ι·82οπάοιοπ

τποοἰοο1ιοπ θνιιο.1ιιιΙοε:οιι ππά Μ: ιι.πο1ι νἰοΙΓπο1ι 11τοι·ιιι·ιοο1ι

|ιοι·ι·οτο·οιι·οιοιι. Απο ποιποι· 11οάοι· οτιιιιιιιιοπ πιάσει· Αιιάοτοπι

οιπ ιιι·ο1Μιπάιπ·οτ «Οιιι·οπο άοτ Θοππτι.ο1ιιὶί`ο» ππά οἰπ «Αι1ιιιι

Εγπ3ΜιοΙο21οοιιοτιιιιά ρ,·ο1ιιιτιιι1ιι1άιο1ιοι· 1πειτιιιιιοιιτο. άιο ω:

άοπι Απιοτ νοτιιοοοοτι ππά οι·ιππάοιι οιιιά». - 4) Πι Αιιι:1ιοπ

άοτ ιτά1ιοι·ο Βιι.άοιποποοιοτ Πι·. Βοτ π 1ι ιιι·ά Βοι·ο ο1ιιπι 85.

Μποποιπ1ιτο. Μι 1840 Με Αι·πι ι1ιιιιιιι·. Μ. οι· άπτο1ι οιπο

ιιι·2$οεοτο Αππιι1ιΙ νοπ 11'οι·1ιοπ οπο άοπι θιοπιοτο άοτ Βιι!ποοΙο

πιο επ οἰιιοι· Αιιτοι·ιι;Μ: ιιπι' άοιιιοο11ιοπ ο:οινοτάοπ. - 511ιι

ΒοτΠπ άοτ 1ιο1ιο.ππιο ΡτοΓοποοι· άοτ Ο1ι1ι·ιιτειο ππά Πιι·οοιοι·

άοτ Ρο111ι1ιπι1ι Πιτ οτι1ιπράάιοο1ιο Ο1ιιι·πτις·ιο Πι·. .ΤιιΙἰπ ο

πιω” :ιιι ΘοΙιἱτπιιριιρΙοιιἰο 1ιιι Α1ι;οτ ντιπ 66 .1ιι1ιτοπ ιιιιο1ι

ιιιο1ιι· Με 83181ιτιιι·οτ 1.ο1ιιτ1ιιιτ1ι:1ιοιτ ιιιι άοτ ΒοτΠιιοι· Πιιινοτ

πω. δοἱπ 1ιοτϋ1ιπιιοε ινοι·1ι «Πιιε θοοοιπ άοι· 'Ι'το.ποΐοι·ιιιιιιιοπ

άει· Κιιοο1ιοπ» ινπτάο νοπ άοτ Βοι·Ιἱποι· Α1ιο.άοιπιο άει· ινιοεοπ

οο1ιιιιιοπ ιιτιιιιιιιτι.

- ΑΜ' άοπ άιιτοΙι άπο Α1ι1ο1ιοπ ΡΜ. ν. ιν ἰά ο ι·1ι ο ι ο ι· ' ο

οι·Ιοάἱειοιι Ιιο1ιτει.ιι1ιΙ άοτ Κιπάοτ1ιο111ιιιιιάο οιπ

άοι· ινε” οι· Ππινοτιιιιιι κι άοτ Ρωι. οι·ά Πιτ άιοιιοο

1·"πο1ι ιιι Οτο: Πτ. 'Πι. Ε ο ο πο τ ι ο ιι 1ιοτπι'οπ ινοτάοιι. ινοΙο1ιοτ

οοιπο 1.οΙιτι1ιάτιαΙιοιτ. ιπ ινιοπ ιιπτ άοιπ πάοιιοτοπ 8οιιιιιιοι·

οοιποοιοτ1ιοειπποπ ννἱτά. ο

- Πιο άοιιι.οο!ιο θτοοο1Ιοο1ιο.Η. ΗΜ· οι·ι.1ιοπιι·

άἰοο1ιο Ο1ι1ι·πι·ιι·ιο. ινο1οιιο οιο1ι επι' άοτ 1οιιιοπ Νιιι.ιιτ

ΐοτοο1ιοτ-νοι·οο.πιπι1ιιπο· επ Ηιιιιιιιιιι·π· οοποΝι.ιιιτιο, ννἱι·ά ιιιιι

1. Αρι·11.ιιΙεο οιιιοιι Το; νοι· άοτ Ετάά“πιιπε άοι·ι θιιἱτιιτεοπ-Οοπ

μ·τοοοοο. ἰπ ΒοτΙἱιι ιιι άοτ οιιἰτιιι·ρ;ἰοοιιοπ Πιιἱνοι·οἱτά.το!ιΙἱιιἱΒ

ιΖιοεοΙοιι·ποιο) οιπο Βιιππιιιι· ιιΜιιι1ιοιι. ιπ ινοΙο1ιοτ ιππάο1ιοι άἰο

2ιπ.τπιοιι 1ιοι·ο.τ1ιοπ ππά άοτ νοι·οιιιιιά εοινά.1ιΙτ ινοτάοιι 8011.

ΜοΙάππο·οπ νοπ ννιιιοοποο1ιπά1ιοιιοπ νοτττ16.;;οπ οἰπά :ιιι Πι·.

Βοοιιιιιιιππ ιπ Κϋπιπ·ο1ιοι·ι.ς 2π ι·ιοΙιτοιι.

-- Ζπτ θι·ϋιιάιιιι; οιιιοο ιποά1οιιι1οοποπ1ιιοΗ

ω" ει» Ρ ι·ιιιιοιι ιιι Μοο1ιιιιι. ννιινοπ ιπ άοιι Τοεο8·

11111ι.ιοτιι 80 1ιιιιιίἱε ε:οτοάοι ννιτά. πι: 1ι1ο_]οι:ετιιοο1ι οο1ιι· νιοπιιι·

1ιο1ι.τοιι·οποπ ινοτάοιι, Μο άπο απο άοιπ Βοο1ιοποι:1ιο.ι'ωποτιο1ιτ

τπτ άιε πονοτοτο1ιοπάο .Ϊοπτοενοτοιιιπιιι1ππε άοτ θοεο1Ιοο1ιπτ'ο

πι· θτϋπάιιπο· άοο 1ιοεπειοπ ιιιοάιοἰιιἱοο1ιοπ Ιποιιιιιτε Πιτ

Ρι·ιιιιοιι άοπτ1ιο1ι1ιοτνοι·ο·ο1ιτ. δάιιιιιιτ1ἱο1ιο θο.π1ιπ.1ιοπ άοτ θο

οο1ΙοοΙιπίτ 1ιοι1ιΤοι·ιι οἱο1ι επί' ιιπτ 2408 ΕΜ; άἱο Ζο.1ι1 άοτ ΗΠ

ε1ιοάοτ 1ιοιι·άει. εο,ςοιι 2011. ννο1οΙιο Πιτο Βο1ττάιι·ο οο1ιτ Ιάοοἰε

οιιιιιιΙι1οιι. Ζιιι· ΥοτννιτΜιοιιιιπι.: άσο ι.ςορΙππτοπ Πιιτοτπο!ιπιοπο
Μπά ιοάοοΙι ιιιιπάοετοιιιι 1 ΒάιΙ11οπ ΜΗ. οτίοι·άοτ1ιοΙι. ο



πιπόιοιιιιποΙιοιι Γιαααπαιπόιαιπ ιιι

Απε όοπ ν.ει·ι-ιιπιμοπ 5αι.πωιι Μια πειπαΙόοτ. “

Νοικι-νι'πειει·π-Ριααοπ-Ππιναι·ειιΜ

ιπ Ο 1ιιαα€ο παι'α·οΙϋατ από ιΙιι· ΕΙιεαπτ.Ιιαπι νει·Ιωιιιτ ιναιόπιι

ποια Βιιιαι· όει· Οαι·αιοτοπ, ΙΙΙΙι·. Β.π.γπιοπό, αι·ΙιΙαι·ιο πα

όιαειαι· Απιι;οΙοεαπ1ιειι.: «καπ Ιια.1ιοπ πει όει· ννοιιιαπιι ΜοόιοαΙ ·

8αΙιαοΙ ειπεπ ιαΙιι·ΙιοΙιαπ νει·Ιαιι(: νοπ 1ίΙΟ,ΟΟί) Ματια α;ειΙιει.ιιι. Ι

Βια Γι·αιιεπ Καππα πιοΙιτ. αΙιεπιιεοΙιο ΙαιΙιοι·ειτοι·ιαπια-ΑτΙιεικ '

Μαι· όιει $οΙιννιει·ιεΙιαιιαπ όοι· ΟΙιιι·ιιι·πιο Ιιαςτειι'απ. νοπ 16

όαιιι·οπ ιιπτετιειοΙιιιοτεπ Μειππει από Για.αοπ ειπε Ι)επι(εα1ιι·ιί“τ,

ια όει· πιο ιαιεωπ, Μ" όει· Βοπιαιπιια.ιπο Ππτει·ιΙε:Ιιτ. όεπ_

ΜιειποιίοΙε νει·ειπΙααεο; όαπιι ι·ιοΙι(εωιι πια· πιο απινωιω.ι '

ιιααπαιιΙιεεεΙιοΙι απ Ε`τααεπ (απ, ιιπό οι: και· εοΙιΙιπιπιει· πιο

2απι

Α ιπαι·ι Ι‹ α.

(παπι όιο

πια Μιαπει·ιοΙα;». .Ταόααΐα.1Ια απ( Με Μεόιειαεταόιιιιπ όοι· Γι·αααπ 1

όαπιιι οιιιοπ νοπ όαπι “πικαπ Επιπόε ειιι(<.=;εειαπόαπαιι ει·οεπειι ι

Μιεεοι·ιοΙ πα αοι·ποιο1ιααπ.

( ναιπ. αυτό. Ποι·ι·αερ.-ΒΙαιτ. - ΑΙΙΒ·. πιοό. Ο.-Ζαζ.ι '

- Πιο 8τ. Ραται·εΙιαη;ει· ατα.όιιααΙιε Βιιπιτ.35.(αποιιιπιιαπιφπ απ

ιιι ιΙιι·ει· Νικαια Βιιααπ8 απιετ όεπι νοτιιιτπ νοπ Πι·. Οπρο π

Ιιοιιπ όια Ει·ι·ιαΙιταπι; νοπ θ ει.πόι.ιεοΙιοπ ΑιπΙια

Ιαιοτιο π ιιι ΑαεαιοΙιτ. (.μιποαιιπεπ από ειναι· εοΙΙαπ όιεαοΙ·

ποπ ια όαπ_ιεπιρςεπ Β(.αόΝ.ΙιειΙαπ (ιπι ΜυαΙια.αει·, Γα(ειαΙιιιτποι,

νναπαιΙι-θειι·ονι·παΙιειι. 1.ιωιιιγ- από 8μπεαΙιι-8ωιόιιΙιαιΙο) ει·όΙΡ

που ννοι·όοπ, ννοΙοΙιο οποιοι·αιοι· νοπ όσα παι.όιιιιαΙιοπ Ηοεπιτα

Ιοι·π Ιιει.;επ. απ όαι· Δαα1ιαόιειπποπαππ νοπ ραιιαειαόοπ 11ο

απΙοπ, ιναΙοΙιο Επι:: Μετα απ( 8 Μαιο (νοιπ 1. σπα ό. Δ. απ

ε:ατοαΙιπειι κοπιιειΙιατ. ινει·όειι εοΙΙεπ, ειπό Με Βιιπι(Μεοαι·πια

τοπ από 6ι·ιΙιοΙιεπ ατϋ.όπιεοΙιεπ Ααι·ιιια όαι· οΙιοπςεπα.πιιιοπ

Βαιόιι1ιει1ο Ιιεαιιι“ιταει ινοιόοπ. Μ.

--1)ιαι:ΙοιιαιπιπιιααΙόοι·Κι·α.αΙιοαιαόααΟινΙΙ·

ΙιοιιπιΜΙοι·π 8(..Ροιοι·ιι1ιιιι·ι.ςιι Μετα;; πιιι16.ΤαΙι.

ό. .Ι. 8840 (Η ιπαΙιτ Με ια ό. νοι·νν.). όαι·απι.ει· 486 'ΠρΙιαπ - -

ει π

 

(11νναπ.ι,805 8γριιιιια - (18 παω, 292 Βοιιιιι·ιιιοΙι - (8 πιοΙιι·).

119 ΒιιιΙιτΙιειι·ια - (15 α·οπ.)_ '78 Μπότα - (14 πιοΙια από 81 .

ΡοοΙκαπΙαι·απΙω - (1 πω. πιο ια όσ.ιι· νοτια).

Σ »  

Μοττα1ιτπ(;ε-Βα11οτιπ 815. ΡοιοταΙιατμ.

εαπ όιο Μπα» νοπι 10: Με παπι 18. ΡαΙιτααι· 1902.

ΖαΙι1 όοτ ΒιοτΙιαΙΙΙΙΙο:

1) πιιαΙι θεααΙιΙσπΙιι. ιιπό ΑΙται·:

.,,(ΜΜΒ.εεααι.ειιιααέπαιέ
___|__ἑ==>·ἶἔ>ἔἔἔι-ἶ>ἶωἔἔἔῇ

=ι(Μι.τιιιιιιιιιιιιι
ό' οαόφ:ἔααααα:α=

8882828θ8186551091722165561685240%90

Σ!) παπα όσα 'Ι'οόοαιιι·ιαι.αΙιαα:

π. πωπω. 1, 'Γ Ιι. από. 16, Ρ'αΙιι·ιε ι·οοιιιιοπιι Ο, '1'γρΙιαα

οΙιιιοΗια(.ιιπιιιπππόοι· οτιιιΟ,Ροο1ιοπ8,Μαπαιπ12,8αΙια.ι·Ιαοα θ,

Ι)ιρ1ικ1ιοι·ιο Π', Οι·οαρ Ο, ΚοιιαΙιΙιαπωπ Τ. Οι·‹ιπρϋιιο @παμπ

οπωιιπόππα 25. Βι·γειροΙα.ε 4, θιιιιρρο 12, ΟΙιαΙοιαι. ιιιιιατιοα

Ο, ΒιιΙιι· Ο' ΕριόοπιιαοΙια 11επιπι.ιιιιιιι Ο, Ααιιωτ (ια1απΙΙιτΙιοπ·

πιακιαπιαε 1, Ραι·οιιτιπ αριόοιπιοα Ο, ΒοτπΙιιαιπΙιΙιοιι. Ο, ΑππΙιι·α: Ο,

Ι' γ

ι Ηγόι·ορΙιοΙιιο 1( Ραοι·ροι·ιι.ΙΙιαΙιοι· 6, Ργαιπιο από 8ορτιοαοιπιο 4,

'Ι'ιιιιοι·οα1οεπι όοι· ΙΙΙΙΠΒΌΠ 118. ΤαΙιαι·οιιΙοιιο απόαι·αι· θι·παπο 18,

ΑΙΙιοΙιοΙιαιπιιπ από ΠαΙιι·ιαιπ τι·6ιπαππ 6. ΜΙιαπαααΙιιν14.αΙια από

Αιι·ορΙιιπ ιπι'απτ.απι 43, Ηπι·επιιπαιι αεπι1ιιι25, Κι·ππ1:ΙιαΙι.οπ όατ

ναι·όει.ααπααοι·ςαπο 68. ΤοότααΙιοι·οπο 27.

  

ό Ναο1ιατα 8ιτπαπε όοπ νοι·οιππ Μ. Ρατοτε

παταω· Δοι·πτο: Βιοπατα.8 όοπ 5. απ” 1902. -

'Ι' απ ο πο ιό π α π π.: 1) ν ο ει ει; ?)αι· 8811086 όει· πωπω.

2ι ΒΙοεπι π: [Μπιτ ΒπαοΙεπιιοπ από

Βαιποοι·α(ιοπ όσα Λαμια.
··.

' ί

σ Νϋ.ο1ιατο Βιτααπε ειπε Βοατεο1ιοπ αι·πτΙιο1ιοπ

· ·ιϊοι·οιιια: 1Ποπτα.8 όσα 11. Μπακ 1902.

  

 Διαπιοποπιαι.ιππππ από αειι·όοπια α.. απόπω.ιίαιαπέ :υπ ι:ξ”ί..-πιοιππιιιι

Μ. Ροιοτειιαιε, ΝενεΙιγ-Ρτ. 14, (ιοννιε ιπ ειΙΙοπ_ιπ- από ααεΙαπό. Απποποοπ-Οοαιρισιτοιι απποποιπιποιι."Έ
 

  

ΕιειαπΙιαΙιιππΚοοΙιεαιεπποΙΙαα. Πιιϋπει·ιι·(Μ1ιοΙι Ιπ παι

Ιιι·πΙ`ι π. 8ιοιιινεοΙιεοΙΙΙι·ιιπιιιιοιτ. π. Οιι·εα1ιιιιοπεειότιιπα;.

ΠοΙιοι·ιι.11 πα 1ιιιιιοπ. Βι·οιιοΙιιιι·ειι από Απα1γεεπ (ματια

από Ι1°8.αΙιο όιιιιοΙι Με 17αι·ανα1ι:ιιπε π» Επι. 1ΙΙιιιοπι1

πω· 11ιπαιπποπ από ΒιιοΕ1οιι Ε'ι·ιεότιο1ι Βαεπιπ8. παι- Ι·Ιοι·ι·αιι

πωπω Ιιειιοπόαι·ε Βαιιιι;αΙιεόιπαιιπποπ. Ρι·οιιαιι Ι(οατ.πιιτ'ι·αι.

θ ιη(

Ι

(7) 22-17.
  

Βιιι·- απ! ΒιιιιιιιιιιαΕΒΗΝιΔΠ.
ιιιαααπόο Σαμ. ()οπιιοι·ια1ιεΙ ειπ8ετι‹·Ιιιοια θαι·1ιαόο-Απαιιι1ι Ιπι Ραι·Ιτα πια Μπότα.

Βοειππ Μι· 8α.ιπαπ πι. πω, βο1ι.Ιααπ όοι·εεΙΙιι-αι 30. Λαμια. Ια όει Απαιπ18; ιααιόεα _

: Βο1ιΙαιπιπ7,Μοοι·-, ΜΙΒ, α1ποιι·ιααΙια-, Βιιπό-, ι·ϋπιιααΙι-ιι·ιααΙιο, 1ιιιαΙιαι-( ή ,

πιει· 1ιαΙιΙοιιιιααπι- παρα όπιιι Ημι(οιπ ι·οιι"Ι·'ι·ια‹ι. 1ιοΙΙαι· από ,α.πόεια ΗαιΙΙιαόοι·. Πιό.

εοΙΙιεπ ιιΙπό ινιι·Ιιαπιιπ @μια ΒΙιεαιππτιαπιιιε. Νει·γαπποΙιαΜΙια, Νειιταιεια.ΜΜι1ιπιιιπ

απ, ΒΙει::ΙιειιοΙια ΒΙιι·οιαΙοπε, ΒΙιααΙιιιια 1ε`ιαιιααΙαιιΙεπ από ιιπόαηιΚι·απΙΙΙιαιια παπι.

ααπαπω .1)οιιιιιιισιτω ιΤιιιιοΙιο. Τ1η.>;Ι.ιοΙι ΜΜΜ. Η αιιααακαόοΙιιιΙο ΛπΙαπαιι= μπα. Ρι·ο- Ι(

.πιαπιιόπιι πια Μπα”. πιιιιπωι Ι.οιιιιπ. 1)πιπρίει·- από ΒιεεπΙιαΙιπνει·ιιιπόιιππ. ΝαΙιαι·ο

ισα όιο Ηαπό1απιι· ό. Β. $παοιιτ.Ροιπαα.

Πιο Βαόε-Οοι1ιπιιαα1οιι.

νειαΙιτοΙει

ΙΑιιαΙιιιπί(.ο από Ωιαιτιιει·νει·πιιιιεΙαπα ρ,·ι·ιιτ.ιιι όα

1 (84) 8-2. ·

 

π.απ

8πότποΙ-Οοετοι·ι·ειοπ

ιιιιΙόειι1ει· πΙριπαι·

 

 

ινΑεεεππειιΑπειΑι.τ 1

απ Με ο π ό11ι ο ί(Ο1ιετπιαιε)

(α: Ναι·νοπ- από ΟΙιτοιι1εαΙιΙιι·απΙιο, .

Ιι ιι.-όιαι:. ΒοΙιαπόΙ., 11αειΙιατεπ.

'ΕΠ ΒΕΟΠΕΟΒΙΒ α.αιιποεαΙιΙοαπαιι.

ΙΙΙααι.τ. Ρι·οεπ. όαιοΙι Με ΒαΙ1ιπιιππ.

 

1.

Ι.

Α.ΒΒΝΒΒΠΒθι.

`ο-.Ιπεο1Οπεε1.Οοανει·ποπιοιιτ1.ιν1από..ο

ι8αΙιΙαιπιπΙιαόααπειαΙιΙΝαιεο,παπι.1840.

_Ει·(Μπαππόαι·Μειωσααπο”όεπ20.Μαι.

ΑιιαΙιιιπέ'ΙοοιΙΙιοιΙεαΜεΑει·2τοόει·ΑπαιΣπΙΙ:Πιι·εοιοιό"ΑπειταΙαΗετι·Πι·.Κ.ΒΕΠ'9

πωμπακΠοπ(απιπιιιοΙΙιαι·ειπαΜαατοπιιίοι·.

ν-Ι

α ία Ι

το

θ

θ .

 

πω,81.Ρατει·αΙιαι·Β·,Τι·οιταΙιαιαΜ29,ΠαπΠι·.Μπι·νναΙόΑι·επιιΙιιιι·ι;.ΑΙΜπ11Ιιοτοπ ΛααΙιιιπΙ'ωοιΙ.ΙιαιΙαόιεΑπαι:α1ι.ιππωιωιιιιιωα.εε·ιιόειαπ(ανιιπποΙιΡι·οεπεοωματια.··

 

Δόι·οαπαιι νοπ ΚιαπικοπιιιιοΒοι·ιπποπ:

Δ ° (182)20-20” ό; ΠΠ" Β1πιι. Πατοποιταιι 58, κα. 15. ιαπατα. Οιι·Μ.αοιια, θειικό παοκ. ιι. 17. κα. 19.



 

- Υ 0ι·8ε.ιιιεο1ιοε Βοοει

,8 σε Ϊ Πεπεεπ-Δ1Ιπιπι1πετ Ποι·το1

(ε1εκποεεε).

Ε. Μ Ε Η Β κ ΕΜ εἱεετιτεἱοΗεε ΒΙατρτ21Ρετοιτ, ννε1

σ1ιοε Με Εἱεοτι Πι οτ8οιηιεο1ιοτ νω

Μικ1ιπ1 0οτιτΗ8Ιτ,ΒοετεεΚτ21Ή τιἔ5

π1ἰττεΙ Μ Κἰυὸοτ ιππΙ Επεσε εεπε,

ει·ιοετ ΙεἰοΙπ όοπι Αρροτἰτ ιππ1 Βε

1010811 εΠο νετάειιιυπε. Ηειειπετο

οτι ΗεττοΙ ἰετ νετΙ‹2υΠἱ‹:Η 1η άετ

ροτΙιε1:ε 111 Πϋεεἰεοτ από ασάφ

πω· Ροτπι, ]εόοο1ι ιετ :Με ΠϋεεἰΒε

Ρτε1ροιτειτ, ννοΞΙ ΙεἰοΙπετ νοπι Οτ8·ειι
νοτττ·οτο1· Με· ετ. Ροτοτεϋυτε: 1Ιοττοιι θεΙ1ε›.ε απο ¦ 1118111115 3“ΨΗΟΜφω όξω 1100118

ΜεΙιτ, θτείεΙεγ Ροτο111οΚ Τ. Υ "ε" νοΓ2”Ζω"”ι

κ Με ΝαολαΙυπωση; ωέπὶ ρεωασ·π8.

νοτ131°θωτ Με Κ1ενν, Ροι1ο11οπ, 'Ι'εοΙιοτιι1εονν: Ηοττ1~__-φ_ἶ_

 

εἱτι‹1 τ1ιπε11 ὸἱο ΟτοεεεΙτο8υειψουεετ Ιζι1εεΙειτκ1ε π] ΟτἰἔἱηεΙρειεΒυπ8

ευ Βε:ὶο11ετι οόοτ ὸἱτεετ πω: άετ ΡεΒτἱ!‹.

Μ18·οι· ιι. Κοιιτοι· αει· ΡεΕπ11ι Ιιι Μοεκου: Μειω

Ι

1

ι

ΐ
τἰτιεΙ/ιγ ΡοτουΙοΙ‹, Ηοιυε ΕΜεΙετ. Ι

(Η) 10-1.

Α· ΤΙθωθε Κωπ Εάεοεεοπ νοο0τεπεουρΠοεοτ1ιιποο:
δ

Δ1ειιιτκ1ι·ε Κεεω·1ιιοεν, Ηεκο.ιε.οεοεεε

ν'οτττοτοι· Με ννετεο1ιειι: 11ο:: ΝεοΙιτΙ1ο1ιω Κοπι1οιι- Υ..1.61]ΒΒ'82.

ε1:1, νοτιιιιι1ε Μ1οΙιε1 Ι1ο1ιάο, Ψοι·εο1ιευ. Με σεΜΜΜπο ΜοϋεΙεοπ. Γετ·ειρπε

σε” "ιιιε μ. 80, εε. Π'.

8οΜνοετοτ Οσιιετ. 8ο1ιω1:1τ, Πο·εερ6. στ.

 

Αιιοεοτι1οπι 11811; Ι1εΒοτ 11ιο11ιοτ Ρτερετο.το Ποπ Ι. ΟΝ111- Πε.τε·Βοεοκεε μι. 1. 9.118. ω.

ΓθΙα Π] κ180Ι-11ΠθΨ. (9)12-7 Ρι·18"6%εοπ,0.0.,17 Μπιο'Ηεπε.1616.

?πιο ΠεεοΜπεε Ε”. Ποη·ιποοε. μ. 14.

~-Ι π. π.

0111111111
` 1 :ε :Ριι.1.εΝ :ιει.ικ1ιτ

  

 

 

0 Ηαύίξυ6·//ε σοδο·έοπεορ (πο.

ΒΕΡΒΙΠ9Β

  

-"·- 0,10 άετ Μι·1ι- 0,01 Η: ο1ιιοτε

» 'ο 11.1 Η εε.τυοπ θυΒεωιιι. ΠεεΙϋΠοΙ.

 

 

ΟΑ80ΔΒΙΝΒ Μ: Με 8·οι1ευ Βοεϋιπππτοι·

Κ6ι·Ροι·, Βτγειε1Ι1εἰττ. οπο. (Οοπιρωο "πάω

ασ Ι Λοαάέπιίο άοε 8οίωοοε, 1. Αι1ει1ετ 1802

Μιά 8. .ΜΗ 18991. ΒοΞεο Ηιοτεροιιτ1εοϋο

1 νν1ι·1ιιιιιε 1ετ νν1εεοπεο11εωΙο11 ίεειΒ·οεωΙΙι

Π. ΙΛ1Π0111, ΒπΠοϋπ ιὶο ί'Ασαάέποίο άσ Πέ

_ (οπο, 14 .Πω 1892) πω! Μ1Μεο1ι οτ·

_ _ . ρτοΙπ @ωπο 6ο 'Ι`1ι6ι·ερειιιἱ‹μιο:0‹ιιιε1επ

δ. “ Με ΡειιΙ;Βιι1ει·01ιι-Βεεπωο1ι, ΜΡΗί8Μ109ι.ε

' --1ί;;:·::;Ε·...: η ποουοΙΙεο, Σ. εοΠο; Β1ϋ!ἰοτ1ιο‹μιο ΟΜι·οο1

Μ... 1.822? εἴ; ΒοΒονο, Ριιο·9αΙ€χε, μ. 104: Ρι·ο1'. Ι.οιιιοἰιιο.

. ς;ιω” “η","α _ .Τ|Π:7'ΗΡθ""91ω 1:""091Μ' Ήεοπ,

°ιυνεεεω-ω-σο--··ω·-ο-”ω : ε »φαω 8ι. Ποεορ1ι οι £'οιη;ι·οε χω” Ι'ενεπ
` παμπ” ,,ψεω.'..Λωωιφ °ροω1-ω

Ύΐ»ΐ'&ΐδίδ.ΐ.....Μ^β· Ι 0811112111'. Με 8ε1οπτοε, Βοτάοειικ. 1895,

' ··::·--:δι-:-- ' ΤΙΜ! [μ. 008; Ρτο1“. 01ιει·Ιοε, 0ο Πο”,

Μ; Ξέ"ΜΒοΣ'Ε" ξ: θυσια άσυοοπο7ιαπωΙε ετα, απο.)

  

Βο1ιιο ν171ι·Βιιιι;-.: Μ. οοιιειευτ, ΙοιοΙπ ευ το υΙ1ι·οπ,άιπο!ι ννοο11εο! Ε" (Με Αιιννοιιἀιιιιεεννοἰεο 1ετ Θοννϋ1ιιιιιπε Με

Με ΜΜΜ επ νοτιιιο10εικ Βοιποτ1εουεινοτι1ιο 1λ'π πως Βο1 ΗεΒ111191101° 8ΐΠ|1Πετε!0ρίππ8, Ι.οΒοι·Ιο1σ1οιι, 0ε.1Ιοι1ετο1ιιοπ οιο.,

Ι·'ο11Ιο10181ιο11. Βεε οΠιιι1εο ΑΜ'01:τω1ιιοΙ, Με Βο1 Βο1ιενειη;οτεοΜΜι υπό ο·εωθοά ο" Ι.εοτειι1οτι, ΐοι·ι1ετ ιςοςεπ ΗἰΒτοΒοιι

νσποΙιετιπηε Βο1 ΒΙιοιιιτπιτ1επιπε (Οι Β00Χ) οπο. 1ιιό1ο1ττ πι..

.. 1111111111: 2 Ρ11Ιοπ, ωπο ιιο.ο1ι _1οι1ει· ΜεΙ1Ιιοπ. πάω Αεοπάε Βοὶπι 80Μεαΐ011ςο11η.
ΗΟποΜΙΙ10Πθ 'ΜΒΜ ξ ΕΕ1ΧΙΒ2 1 011- 2 Κ:11ΐεε· Μ. 80ρρο111ϋπε1,_ξε 118.011 0. ΔΗΜ· (ευ ι·ση·ίπεοπ» αἱ. ε" Μείμωνι κξο παώ ό. Η'ία·|σεωω.

 
Λ 7

Με!" ι1ἱοεοιπ Νειιιοπ ίεΜ·1ο1τοιι "Η ΜΜΜ 8ΠΡΡ0$ΙΤ0ΙΠΒΧ, ΜΜΜ: Με ΨΗι·Βιιιις Με

..0εεοετ1ιιο1· επί ο1ιιο 1›οε11ιιιιιι1ο ΜΜΜ ει: 1ιοεο1ιι·Βιι1ιοιι με1ε11οιι Με.

 

Μ0ΗΤ10Ε ΒΕΠΕΒΚΠΝ0. Με ει:Μοο1ι1ο ΝεοΜΗΜΜηοπ :ο νοι·υποΜουι, «Μο "Μ" ΜΜε0ιιιι Μπι” νου!κειι11 νοιώσω. ΜΜΜ Μ: 010 Μακη 1

“Μο ..θεεοει·1ιιο Ι.ομ·ιιισε·· :ο νεπώ"Μη.

ΠΔΠΡΤΙΑΗΕΒ: 02, ΚΜ 41ο Με 'Ι'οτπ·, Ρει·1ε (18) - 11Ιοετοτ εΜιαι άσε Παπ" .·1στε2εσι ε" νεη`πὶρο‹πρ.

Βορο$ε: Η: εΙ1οιι ετϋεεοτοπ ΑροτΙιοΒοτι πιω Βι·οεκιου1ιεικ1Ιυπεοπ ΒυεεΙυ.ιιτ1ε. 1

Πει·οΙι ΒτΙοεε νοπι 20. Αρτ1Ι 1900 ΜΒου «Με Μεά1ο1ιτεΙτε.ιΙι Μιά άετ Μ1ιι1ετοι· Με 111ιιοτπ Με «0εεωτ1ιιο Ι1ορτἱι1οο›> ι

ἱιι ΒιιεεΙκιιι1 :Με θοϋτειιο11 2ιι8·εΙεεεεπ. (29) 52- 3.

 

πεσει πιο". 0116.. Η Ι τ. οτειιη;οϋοι· Μ. Βιιίνειιε1ι. ιιο1ιι1ι·ικ1εοι·ο1 . Α. Με. Μι·1ιιοιι1ιίοι· Η. .Η 5.

  



(ιι'_:ε!° δ. · · Π· ' :- ε"

.κι` 'Ϊ . .

πο ιοἔἔ·

Χχν". ΙΑΙΙΒΘΔΝΟ. Νοιιο Ι4'οΙοο κα. Μοτο.Η. ΡΒΤΒΒΒΒΙΙΒθΒΒ

ΜΒΒΙΒΙΝΙΜΒ ΜΟΠΕΝΜΒΙΝ
υυτοτ σετ Βοσοιοτιου νου

ΡτοΓ. Μ. ΜτΙ Μοτο. οτ. Ιουουυοε Κτουυυο!ε.

1υτ]ενν (Ποτρυ0. οι".

0τ. ΒυσοΗ° Μιυοου.

81.. Ροιοτευιιτο.

 

Με «Μ. Ρεποτεουητοτ υουυιιυιωυο νιίοωιουεουτιίω ετεουοιυηοσευ -" ΑΒουυουιου”-Αυτ'οτΕ ο “πο” ε.Π.ο ΣυεοτυΒο Έ

8ο υ υ υοο υ σ. - Ποτ Μιουυομιουτ.ηιτο1ε τετ ιυ Β.υ"1ευσ. 8 ΗΜ. Πιτ σεε| ΜΜΜ. υιευ οι1εεοἱιΙἱοεεΙἱοΠΔυ Φο ιιοΜιουσΙυυε νου Ε. Σ. ΜΜΕ” το

Δευτ, 4 πω. Πιτ σεε ΙιοΠιο σουτ ὶυοΙ. ΡοετευετοΙΙιιυε; ἱυ σου ουσ.02ουθΕ.Ροοετεουτ8_ Νοννευγ-Ρτ08ροου.” Μ, ευ τιοΜου.-πε που στη”

Μ,τισοτυ 20 ΜΜΕ ιουτΙ!ου, 10 Ποτε υοΙΙι_ΜιτΙιοΙι. Ποτ Συοετο1ουηιτο1τεοννιο υΠο υυίΦο ΚοσεοΗου υεοϋΒΙιουευ ΜΜΙιοἱΙυυμυΙιἱτΒετ υιευ ου

ΠιτσΙο 3 του! ΒεερυΝ.ουο ΖοιΙο ἱυ ΗΜ ΜΙ. 18 Κου. οσοτ 85 Ρίουυ.-Που ' σου 8 εε ου Μ” το υ το υ σ ο υ Βεσεει.ουτ Πι·. Βσσ01ΐ ΨΜισσυ ιυ 8ι..Ρο

Αυτοτευννοτσου Η!»ΒορετοτυουσεοιυτοτΟτιειυεΙυτοιΜ!ιιιοοευυστ.- τοτεουτε, ΐουοτΠ.πιτΒοτ θειου, Ροτοτ-ΡουΙΙιοεοιπΙ ευ τἱοΜου δυτικο

Κοτοτο1:ο ννετσου Μου σουι 8ετεο νου 18 Μι!. ρτο Βοοου υουοτιτι. ετ.υυσου Μουιο8, ΗΠ.τ.ννοου ουσ ?τοπος νου 2-3 πιω.

+ Μ δ!. Ροτοτεουτε, θ. (22.) Μοτο

..?--?--.--~

Ι111ιο1τ: Πι·. Ρ. Βοτ8·ουοτυου: ΠοΙιετ Ρτοε;υοεο ουσ ΤΙιοτοριο σοι· ΚουΙΙιουτ'εουυουσειιουτ. - ΒυοΙιοτουυοιοοιι

ουσ ΒεερτοοΙιυυ8ου: ΒιηιοτΙυιουποΙΙο υυσ Ιιτιιιοουο Βουι·σΒο πιτ ΗσυσεσεειυΓοοιιουεϊτοο;ο. νου Πι·. ΒιοΙιετσ 8οΙιεοί!οτ.

- ΡτοτοΙαοΙΙο σοε ΧΙΙΙ. Αοτ2τοιυεοε σου θοεοΙΙεοΙιοΗ ΜνΙσυσιοοΙιοτ Αοτετ.ο ιιι Μου. - νοτιιιἰεουτεε -

Ποι·τοΙιτ.Με-ΒυΙΙοιιυ 8ο. Ροτετευυτοε. -- Αυιοιςου.

 

 

"Φωτ Ρωυηυω "Μ '|'Μτηήο τ;" τωυι(0ρτ- υουιιυμ; σετ ΚουΙΚορίεουννιυσευοΜ Φο ΑΙΙΒοτυοιυ

 

 

 

8οῇ`νῇ"ἀ8"°Μ Ιιο!ιουσιυυε Φο ΙιευρτευουΙιουειο, μι οιυο ιιυοτ1€ιεε

(νοτιτε8, ΒουιιΙτ.ειι αυτ' σουι ΧΙΙΙ. ΜνΙ. Αοι·ιτοιοΒο ευ Βιμ). ΜΒΜ ΒωΙΠΒΠΠε (ΜΓ8[ω““

νου ἱ 1 οι .ε :Β

Πτ. Ρ. Βοτοου8τυου. ' ἔ ἔΞΞἑ°

. ο ο ετ2.ε

Μοὶυο Ηοττου! ¦ β Ξ
Ιυ Φο ΠοΗιο σετ Εττυιιεουεουοίτου, ινοΙοΙιο σοε Ευσο ἔ .. ι Ξ ..Ξ:.`

ω νοτιοου .Ιουτυυυσοττε ειιιΓ σουι θουιοτο σοτ ΗοιΙοο- ' Σ Ξ ' ι ] Έ; Ι ο _ Ι ι .

ετ.τοουυΒου ε.υΓουινοιεου Ιιεττο, 8ουσττ υυου Φο Ετυουυτ- ι ,η ή 'ἶ° Ξ

υιεε. συεε Φο Κοιι!υορΓεουινιυσειιοΙιτ ο.υε σοτ Ζου! σετ ι τ. ο Ε ἔο 2

υυΙιοΠοετοιι ΚτευΜιοΠοιι ου εττοιουου εοι: εἱουοτ νοτ- ο = .Ξ ο

Μιτου: Ηοι!ιιυΒου νου Ι.οτνυκτυοοτουΙοεο εεε σου Ιοτειου °° Ι έ Ξ ἔ

.]ουτυουυτου ειυσ ιο εοΙουοτ ΓσΙΙο νοτοΙΤουτ.ΙιοΙιι ννοτσου, Ξ Ι___υ Ε” ή με

συεε οε εουσοι, ου Φοεοτ 8το1Ιο οιυΓεοΙι οιπ Φοεο 'Πιιιτ- Φ ο έ ΐ: ε

ευο!ιο Ιιιυ2υντοιεου. - Ιου εοΙΙιοτ Ιιο.ττο 1894 Φο Ρτοιισο =··Ή έ ^ ^ ^

ϋοοτ 7 ΕυιΙο νου ΒσυετὶΒ νοτΙυυίουοτ Ι.ο.τνυκτυοοτΙου- ."έ'ξέ)" ' Ι Ϊ Ι

Ιοεο οοτιουτου ευ Μυυοιι (Ρτο.υΚο1'ε ΑτοΙιἱν Πιτ Ι.ο- 2 έ ύ δ' έ: .Ρ .Ρ

τνυεο!οΒιο Βσ. Σ.), 8.163). Ιυ υιιοννοιτ Φο ΗειΙυυε ΐέ:¦-__ _ υ ..υ υ -ή :Ρ.ωο..- ο

Φοεοτ Ρο!Ιο ειο!ι ιτυ Μοτο σοτ εοιτυοτ νοτσοεεουου 'Ι ειἔ Ι τ: ο ο ο τ; .ού .

.ΤοΙιτο οΙε σειιοτΙιείτ οτινιοεου υε.τ., ννο1Ιου Ιυυου (ου έ' Φο; Η Ε;; :_? _ἔ ἔ ο ἔ ἔ_ Ξ.ο.Β ἔ_ ο;

8τοΙΙο νου ΚτευυουοοεουιοΙιιοιι) Φο ΒΙο.1τοτ 2οι8ου, ἶο:εἐ ' ἔ ἐ ΞΕ Ξ ξ Β ἐ ἔθ! ὅ ἔ
ννοΙοΙιο Μι υοτυυιτοιουο. Βιο υυσου ουί σουεοΙοου Φο 8ο* Ω έ' έ Β Ω Β θ Ξ<ἶ -Ξ 'ο

ΚουΙΚορίοι!ιΙοτ ιυ ΑουυτοΙΙεΙΜεου, Φο Ι.υυΒου- -]“μ_. ω ω ω ο Φ = -

1ιοΓυυσο ιυ Βτορυιεουοτ ΒοτειοΙΙυυΒ, νοτεο!ιου Μ!. ε . Ϊ ε

Μιτου ΜιυιεοΙιου ΒουιοτΙουυοου, ΦΠ. !ιοεουσοτοτ ΒοτυοΚ- 'Έ' ἔι” έ'. ^ ^ ^ σ ^ ^` ^ ^ ^

ειοΜὶ8υυο σοτ 'Γυοτυριο. Ξ 'Σ 8. _ Η _ _

ννοιιοτο 3 ΒΙοττοτ νοτουεοΙιουΠοΙιου Πιυου 3 Ι·"ΦΙο, ὅ Ε" ι ο δ· Φ Ω δε ?Σ ο ο -+

Φο Μι ινειΙιτουσ ω Ιοτ.2του .Ιο1ιτοε οοοοοουιοτο ουσ Φο - - ἔ. . - ο ο ο _ ο - ο ή

ουουίο.ΙΙε νοτ σοτ Ηιιυσ Με εο!ιοΜ ου οοιτυουιου ειιισ; · σ ἔἐ Ξ

Φο υοοουετοΙιουσο ΤοοοΙΙο ευιυειι οιυο ευευιυιυουίυεεουσο ¦ ἔ . ο Ξ το το “Β τ.

ΠοοοτειοΜ υιιετ υΠο ιο ΡΦΙο. ο Ψ ο ο ἐ° Ξ ο ε ο Ξ ε» ἔ

Βιοεο 10 ΚτουΙεουεεεοΙιιουιου :οιΒου υυε οτειοιιε, έξ Ξ· Ξ ·ἔ 'Ξ Ξ ἐ :Ξ
συεε Φο Ι.υτνυι:τ.ιιοετΙωΙοεο ιυ ιιΙΙοιι 10 ΓειΙΙου οΙε 8ο- Ι. ·2 :ή Ξ € 8 ε Ξ Ξ ὅ

ΙιοιΙτ ου υοττεοΙιτου Μ; υνοἱιοιιε οτεοΙιου Μι· Με ὅ _ἔ ω > ε'

σουεοΙοου, σιιεε Φο Ρτοουοεο σοι· ουιυειε Ιε.ττυοιε -- ω. - - - ._ - ο- Ρ ή

Φου ιιυοοσιυετ νουι Ζυετουσο σετ Ι.ιιυΒου ευυευτυΒ Μ, έ .το ' οι .ο ο . ε;

ουσ στιττουε Ιοτυοιι ν” οσε 1υυου, σοεε Πιτ «Με Αυε- Φ '“ α' οι "' ιο Φ ο ω Φ '“'
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Βοππ πιτ εεΙιειι, πεεε πειεπε πιο Ε.πιπειπππιι πει Ρο.

ιιοπιεπ ε.πε πει· ειπει, ειπε ποιπ Βει·ιιιε- πππ πιοεο!!

εειιπίπειοιιοπ εε πει, πιο νοι·εειπππε πει Κιππιιοπ οπε

ππεππει:ιεοπ ιπ Βιιπειιπο Ι.επεπεπεπιπεππ8επ, εει εε ιπ

ποπ Βιιποπ, εει εε ιπ ππεειοι Ηειιιιιιι.!ι ιπ ιοιπο ι.πιιι,

επι πεε Ποιο ποππ, ιπ ποπ ποιπ ιιιπε.πε, πιο πει

ιεπειπ πιεεοι 10 Ριιιιοπιοπ πιιοι ιιππ σποι Ειπε οιπο

Βεεεειππε πππ εοπΙιοεειιοπ ΗοιΙππε πεε Κοιιι!ισρι!ειποπε

επ πιοεο πεπιεειιι πει.. Ππιειειπτει ππιπο πιο ιΝιιιιππε

πει επ νειε.ππειτοπ Εειιοπεποιεο ππιε!ι νει·σιππππΒεπ

πιπιοτιεοπ-ιιγειοπιεεπει ω, πιο ειε ππε νεπ πει ιιισποι

ποπ Ριιιιιιεοοιπειε.ριο επ πιο Ηπππ εεεειιοπ ειππ πππ

νεπ ποποπ κι πιει ειπιπε ποινοιιιοποιι ππι:

1. Ποποιοιππιιιππε (ποιοι Ε!οιεσιι πππ Ειοι

ιιιοπι επιιιο!ιτιοιοπ επ Οππετεπ νσπ Οιπτιο, Μοιιιεποιεεπ,

Θιοπιιιεε πππ Ριποιιι:οπ, ιιοεσπποιε ο.ιιοι· νεπ ΜιΙειι ιπ ιε

πει πεπιιπειεπ Έστω) - ππιοιειιιιιτ ππισιι Αιεοπι!ι;

ποιπ Κι·οοεσι (πππ εειποπ Βιεπτειπιτιοιπ) Με πο, πιο

νιοιο Απποιο πω, ιιεεοππειε ιπ Ιοιιιοι Ζοιι; ποππ ειι

εεεειιοπ, πε οε πιοιιι ιιπιποι επι νειι.ιπποπ ππιπο.

2. ΓιοιΙπιιιιοΒοεπι, οποι επειι Βοποεππε

ιιπ Ε'ιοιεπ, ειπει ππι ιπιιεειπε, πιε πιο επι Βιιιιππππε;

Νεοπτε πει οιΤοποιπ Ε'επετοι εειι!πιοπ, εποΙι ιιπ π'ιπιοι,

πει 8σππιπ νει πιι·εσι.οι Ζπειπιι πππ εοππεεπποι νοι

πιιιιπππε πεε Ζιιπιπειε πππ Βοι.ι;εε.

ε. νει·ιποιπππ8 ποπ 8ι.ο.πε, π. Β. επι πει

Ι.εππεπιεεεε, ιπ 8σιιεπποπ; - νειιισι ιπι Ζιιπ

ιποι Βιεπιι ιισε!ιεπ επ ιοπεπ σποι πιεεπεπ, οι επι!

πεποποπ ιιπιποι ιοποιιι. επιπεποιπιπεπ πει·ποπ

4. Ηεπιπιιεεε: ΑποιιπεΑοιοιπππε ππι $π!επε.εεει

σπει Βριιιιπε, πποποπτιισιι οιπ πειιπεε Βεπ.

5. Βιιπεοππειοε πωπω, πιο Βιιιππιο επ

εοιισποπ; π. π πισε!ισπετ 8σπποιεοπ επ πεοπεοπ

τοπ, σποι, ποππ εο!ισπ, ππι ππι πω” ιοι·ετιιιιιιιε επ

ιοποπ. ·

Βιοεο νεισιππππε, ποισιιο πιοιποε ιΝιεεεπε ποιοι νεπ

Μσι·ιτι 8επιπιπι εοιισπ νει ιποιιι ειε 20 πειιιοπ πο

ισπτ ππιπο, πι; ειπε πει πεπριειιειι!ιοιιειοπ Βεπιππππποιι

ιπι πιο ειισΙειειοπο Βοιιιιιπριππε πει Ιιειγπιιτππειιιπ

1σεε, πο. ειε ποιπ εσπει. πιει πεει.εππιε πεπειιι.οπ Οιεειιο

πιοιοπιεο Βπιιε εσιιπιΪι, οιιπο πε!σιιο Ιιειπο Βπιπππ

πππε επιιιε!ιεοποπ, Ιιειπο θεεειιππιειιιι.οπο

εισιι ππι πεπει·ιιιιιιοιπ Νπισοπεοποπο πειιιοιποιι ιιπππ. -

Ι)ειπεο!ποπ Ζινεο!ιο πιοπεπ πιο Ηπετεπ ετιι!επποπ

ιπιιιοι, πεε Μοιριιιπιπ, οποι πω; ιιεεεει Οσποιπ,

Ηεισιπ πππ Απποιε.

ε. Βε!ιπιπριππε οιπειεοπ 8επιπσ!ιποιι"ε

ππιεπ Επι, ππισιι Οοεπιπριπεο!ππ8επ ω" ππιειι Ειπ

ετεποπππεπ νοιι Απι.ιιοπιιπ, Απιιργιιπ, πεεοππειε

ειπει Οιιιιοισι·ιπ ιπ ποπ Ι.πιγπιι. - νσιπ ΜοπιιισΙ

Ιιειιο ιπι ειποιι πιι!ι!ιοιιοπ Νπιποπ ιπ πω" Ηιπειεπι

πισιιι εεεοπεπ.

Τ. Ιππειειιοποπ νοπΡοιππε!εειπ σπει Μοπ

Πισω! (10--80 πΟι., 5-20 πω. 4 ιπει ιππεε).

8. Βειπετιπεπιίιει.ισπ νεπ Βοειπιισιοπ

Ποπ: ποπσΙ, .Ισπσισιιπ, ποππ πει Κιεπιιο εε

πω, πεε πιεπι επ εο!ιοπ ιει, ποπ Ρπ!νοι`πιιιεοι »ιππεε

επ πεπππεποπ.

Βεεε νει πει Ιππι1εεεππε πει Ροι.ιοπιεπ επι πιιπ

ιιειε Νπεεππιππιππε εοπεπιει πππ πιο” ππιπιποπίο.ι!ε

ποιοοιεείπιιιι ππιπο, πεεε ετπειπε Βπε!ιοπσειπιιιιο ιππε

ιιεπει ποεοιιιπι ππιποπ, πι!! ιειι ππι ιιππ οιππιιποπ.

8ο ιιοετοιιοπ ποππ πιοεο νοισιππππεεπ 8ισεεεπ Τιιοιιε

ιπ πιοιιιε Απποιεπι ειε ιπ ποπ Ε'σιπειπππεπ ειπει ιπσπειπ

ιειιοπε!ιοπ Ρπιπιεοσιποιεριο; οπε ποπ Κιππ!ιεπιιπποπ οσοι

ειεεπεπ Βιο, πιο πιο νοιεειιιεποποπ Ειιοπιιιεεο πει Ρε.

ιιεπιεπ, π. π. Βεεεοιππεεπ σπει νειεσπΙιπιιπειππποπ, πιο

ιπ ιιιιειπ ειιδοιποιπεπ εσ επειι ιπ ιιιιοιπ Κοιι!ιισρι

πειιππεπ ιπιιποι επιπιπειε πειεπ νεπ ειπει εισεεειεπ σπει

εοιιιι€ειεπ 8οιεεππιιιειι. ιιι πει· Βεισιπππε εποπ πιοεει

Βοποιπ. πιο ππι οιποιπ $επιππο εοιιοπ πιι ποπ νει·

!επι πει· Κιεπιιιιοιι, πιο ιοποι Ι.σεειιιιοιπριε ιιοι.ειο, π”

Βοεεοιππε πππ Ηειιππε επιπεποπεοποπ, εσιιπιπ πιο Ρε.

ιιοιιιεπ πιο εππο 8τεπι: ππι ιιιι·οπ εοιι!οοιιιοιι επιιιιτι.ιεπ

Υειππιτπιεεεπ πππ επειι πιο 8ροοιειοοιιπππΙππε νοι·Ιιεεεοπ

πππ πει Βοίο!επιιΒ πει επεεπεπιειεπ νοισιππππποπ ππτει

ποπ Ειπππεε ειιπειιεει Αι!εοιπειπποπιπεπππεπ ι:ιετοιι.

ιπειετ οιιπο ερεοιπ!ιετιεοπο, ιπ ειππεΙποπ Ρει!!επ εποε οιιπο

ιεπο ειιιιιειιε Οσπιιοι!ο.

:ιππεε-ιι επι! πιιε πισιιι ποιεεειι, πεεε ιπππ πει πει

ΒοιιοππΙππε πει· Κειι!ιισπι`ιπποιιιπι‹›εο ιιππ πει Ι.πιππι;σ

!σειο νοι!ιε επιιιιιιιεπ !ισππε!

Ι.οτει.οιε ειπει πποπτ!ιοιιι!ισιι: 1) Ζπι 8ιοποιετοιΙππ8

ειπει ιππειιοπει ιιιιιιιειιιεοπ Βιε.ειιοεο. 2) Ζιιι

εππσ1ειγπποε.ι-οπιι·πιειεοποπ πππ ιπι ιπε

πισπ.ιποπισεεπ Ι.σσειιιιοιπριο, πε!ειιο ποπ Ηει

Ιππεενοιπππε ο.ππειιπτ, ποεοπιιιοιι ποεοιι!εππιπτ πππ

πππ οιΙειειιτειι, ε) Ζπι Ι.ιππειππε πει επιι!οπ -

ποπ. Ιιειιιεοπ Ξειιπιει2οπ ιπ ποπ ιοιπιεπ 8πεπιεπ

πει Κιε.πιιιιοιτ.

ΕΞε πεποπ ποπ πιο Μιιοιιεεπιο. πιιε .Ισποισιιιι

πππ εοιπο Βπιιειιιπτο, πεε Μεπιπσι, πεε Ζιπεπιπ

εσισιοπσ!ιππιπ πππ ιπιπ!ιειιο ειποιεοιιε, πππ πιο

Αποιεει.ιεε - Οσοειπ. Απιιιοπιιπ, Απτι

π_γι·ιπ, πεεσπποιε επειι πεε Οιτποίσιιπ επποιοιεειιε.

ιιιιοπ ποσππειι:ιιιποπ Μπι: ιπι πιιε Ζειιοπ Βοεισιιειι. -

Απειι πιο Τιεειιεσισιπιο ιπ ιο!ει.ιν ιιιιιιοπ $τ.ππιειι

πει επιπιειε Ιο.ιγπειε πιιπ ειοπ οπε ποινοιιιι€εππει Πει!

ιπετσι ππι πει Ζοιτ ιιπιποι ιιιοιιι οιπεπιεειπ.

Λεει πιιε !.σσπ!ιποιεριο πιιπ πππ !ιπππ ππι νσιιιιιει

πειιοπποπ οποι πει Ιιοιποπ Βιισιιι ιιπποπ, ποππ πει Οι

Βο.πιειππε πεε Κιεπιιοπ ποιπ επι πιιιτοκιεειιοιπ πππ πχ

Βιεπιεειιειπ πιοεο πιο ννιποιειπππειιιπιτ εεπιππι, εισιι πει

Μπτειιε ποσσεπε πεπειππ επ οπτ.ιοπιποπ.

Βοεπεισ Βιο.πιιε ω, ιιππ π πιο Ι.σσε!ι.ποι·εριε, εσιιεΙπ

ππι πει πιπιειιο Ρισσεεε οιπο ποιιιιισιιο 'Εεππεπε επι

Βοεεοιππε πιει, ιπιιι€ επίπεπεποπ πειποπ, ποππ ειε ππι

επι Κσειοπ ει!εειπειπ Βιιπει;ιεει Ι..επεπενοιπειιπιεεε ισπ

εοιπ" πειπεπ ποππ, πιο πεε ιπ πει Βιεπι ιο πιει; ιιπ

ιποι· πει επι Μ. Βιο ιππεε επει, πιοεο Μαιο Βεπιπ

εππε νσιεπεποεοιπ, π.πιεοποποπ πσιποπ, ποππ ειε, ιππ

ιιειο Ζειτ πεπιεεεπι1ειι: ισιτεεεειιι, νεπ ιιειπει Βοεεει·ππε

οπει επι νεπ νοιεσπ!εοπτειππε εεισ!ετ πει. Ηιει· !ιειεειι εε

«Ζειτ ιει Ι.οιιεπ!› - πππ ποιιοιοε Ηιπ- πππ Ηειιεειεπ

πππ Απερισιιιιοπ νοιεσπιοπεπει Μιτιο1 πειτε ειοιιει· νει

ιιεπεπιεενσ!!, - πιι.ιιιειιπ οιπ οποιειεειιεε Ηει!νειιππιειι

ει!εοιποιποι· Απ πσειι ε!ιιε!ιΙιοιιοπ Ψεππει επ εειιπι

ιεπ νοιιπεε, επειι ιιπ Ζπειεππο πεε πιι.Ιιειιεπ 1.οιποπε.

Βιιεε εσιοπεε πει Ρειι εοιπ ποππ, ποιεπεεπ πιο Κιππιιοπ

πεεειιισ!ιιεπ ιπ ποπτιιοπετει ιινοιεε.

νιοι· νεπ ποπ ισ Ρει.ιεπιεπ ειππ Βοεισιιιεπι ειπει

νεπ ιιιποπ επ οιποιπ Βοειπιν πει Ι. ππποπ- πππ

Κειιιιισπίτποοιιιπ!σεο , ποιειιοε ειπει ιπιτ ιπειιι· ειε

εισεεει· ννππιεσπειπ!ισιι!ιειτ ππι οιπο ειποπιο ιιιι.σι!!ει·ο

1πιοοιιοπ ππιειι ππεε.πποιε Κειι!εριοεο! ιπ ειποιπ Βεπε

ι;οι·ιπιπ επ πειιοποιι πι; επποιπ πει πιοεει Ρει.ιοπι επειι

πειιεπιπο, πει οιπ πιππειεπ πιιπ πιει ποεπιππιπ πεπεπ

πιο Αι!8ειποιπνοισιππππποπ Βοειιππιει πω! ΙΒιπο ΚιππΙιε

εποε ειπει ιππειιιπιπεοιι ΜεπιπΒιιιε, εποι πει

ποιε Ρειιοπιιιιπεπ νοιιππιιιιιοπ πει Ι.ππ ποπ

εσππιππεπειιτ (ειε πω, πεοπποιπ ιε!ι ειε ιππεε πιειι:

ιπειιι· θεεειιοπ, ππεεοιποιε Βιπο.'ε εεεισιπεπ).

Βιεεε Ιοιπιοπ 8 ιιιιιιοπ, ποππ πεειιιπιπιεπ Αππο.ποπ πει

νοιπειππιοπ, Με επιιι Ιοιπτεπ Απποπιιιισιι ειπε Μοτο

Βιιιπιπο πππ ιιοιπ 8σπιπσιιπειι ποπποπ Απειιππε

πι, ιπειπο πιο, οιπ ειιιοπιισπει Βιισ!Β, πει! πιοιεπιποπ

Ειεσποιπππποπ ιειποπ. πο!ε!ιο πεε πιππο πει !.ε.ιγιιπ

ριιιιιιειΚοι εσπει ιιπιπει επ ειπειπ επ ΒιεπειΒοπ πεει.ε!τοπ.

Απειι πιο Επιπεπεειο_ πιοιπο Ηειιοπ, πι ειποε πει ιποε

ιοπ ΖιοΙο πι2ι.!ιεπει Ηιιιεεεετιεπππε -- πππ πειιιιιοπ

!ιοιπ ππποιιιιιεοει
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Με ετεπεεε εεε! Κεπιπ πεεετ ε.πεεπίεετεο, επεε εεε

Ρτεεεεεε εετ Ι.ετγοηιεεειεε, επεεετ νειο Κτεεεεεπ

εεε.οε εεε Ρεεἰεπεεο, ινεεεοΙΠεε νοτο θιτεεε εετ Ετ

ετεπεποες εεεεπεε, ιο ντε!εεετο εετ Κεεεεερί εετ Βεεε

εεεεποε εεΙεπεε: εεε νετεετεεεε εεε πει εε εεεεετ, εε

ινεπεεετ εετ ΚεεΙεερί επεεετιεΐειι ιεε, επι $εεειποι επει

ριειιε επεετεπΙεειε. Ηεετ εεε εεε Ιε.τγοεεεεεριεεεε

1)ιε.επεεε νοο ετεεεεειε ενετεεε! νετεεεεειμ επί

εεειοοεοεε 5εεινιοεεπεεε ἰεε _ιεεετ Ι.ε.τγοκ, επεΙι εεε

νε!Ιεεετ ΕπεεετΞε εεε Ρε.εεεοεεο, πποεοοιεετ εει εετεπι

εεεετ Αοετοιε, εποε οεοε εεεειντεεεεετε Ι.ποεεοετετεο

εποε, ντεοπ «Με ειτεπιοεετἰρεε Ειιεεεοεποε επτεε !εοΒετε

Ζειε πιεεε ενειεεεο «πιο εεεεεεετε επ εεεεεε‹ιο ιεε εε.

εεἰ ειοεεΙειεςε Βεεεπιιε Με ω” εειοε 8εειιτεΙΙιιοε

ειοεε Βεπεεε, ειπεε ΑτγεπετρεΙε, επποε.Ι ινεπο ειε οιιε

ειοετ επεετεπΙϋεεπ επεεε ΒΙειεεεεὶεὶ8 εε

εεεεεο εεε. Νιειιε εεεεεεεε ιεε ειε Ρτε;;οεεε ίετπετ,

ινεοπ εεε επεετεπΙεεεε ΠΙεπε εεετ ΙοεΙετεε ειτεπτπεετιρε

ιπι εειιεε εεεπεεεο ΟτΒειο ειπε. Βεεε ε.εετ εποε

Ιοο!εερΙε ππε επεεεετεεεεεε εεεεεινετε ππε Ιο

εΙετεεε ε.πεεειΙεπ εεοπεο, εειεεο πεε οιεετετε ποεετετ

Ι·`εΙΙε (2, 3, 7 ππε 10).

Απε εειο εὶε Πεεετεὶεεε εοεεεεεεπεεο ΒΙεεεε ετ·

εεεεο $ἰε, εε.εε εὶε Ι.ππεειι επ εεπ οιειεεεο ΡεΙΙειι

επτο τοιοεεεεεπ πεεε οεεεε εςεεεἰΙε ειπε, εε.εε ειε νετ

εεεΙιτοιοετποε εΙιτεε Ζπεεεοεεε πιο Με εεε Τσε ω

εεε.εεεεετε εεεεε, ντεετειιε εετ Ι.ε.τγιικ εεεειΙε

τ.ςεεΙιεεεο πετ. - εε τεειοε οπο. εποε εὶεεεε νετ

εεΙεεο εεοο οπτ εετ ΑΙΙΒεοιεΙιιεεεεο‹ΙΙπιιΒ επ

Οπεε εεεεετεεεεε ινετεεο: Ιεεεεετε εειιετεεε ειπε Με

εεε ενιεετεεεοεενετιεεετππε εεε Οτεεειετεπε, ποε εὶεεετ

εεοπτε εεε Απεεεεεεποε εετ ΒεεεεΙιεΙιεειε ειπε εετο ειο

Γεεεετ, εεεεεεεείεετ εεεεετιιιτεεε πεε οιεετ οεεε επεεεο

εεΙεεεοεπ Κεεεεερε Ιειεεεετ εεντιτεεο Με εεε εεπ εε

νετεινειεε εεεεπεεο Εππεεο.

Ψεεο εΙεε εεε Ρτεεεεεε εποε ιιιεεε 1οιιοετ νεο

εεπι Ζπεεεπεε εετ Ι.ποΒεε εεΙιεε8ιε εεε, εε ειειει. εεε

εεεε ειο ΒεεεΙ πεε εετπτε εεοοεο πετ ειιιεε εεεεο, εεεε

πιε ΗειΙεπεετεεεΙιεΙιεειε Πιτ Ι.ε.τγοκρεεειιειεετ πει εε

ετεεεετ ιεε,ιε Βεινιεεεεεεεεετ ειε Ι.εεεεετετι ειο νετ

εεετιίεεπ εετ εΙΙΒετοειοεο Τπεετεπεεεεπεεετερεε ετίεΙιεο.

Απ! ειεεε οεεετ εειιεπεεειεο, εεε εὶετ οιεεε οιειοε Απε

εε.εε; εετ επί ειιιεπ Ρεπεε ιοεεεεε εεε ειοιτεεεεο!

Ιεε τεειοε: ειε Βεεειιποε εετ $ειιοιπε εεΠεε

πεεετ εεπ νετεεετιεεεπ τω εΙΙε 8εΙιειπεεεεεεε;επ ιπι

τοετ 8,ε.πε εεεεεεετε εεεεοε ενετεεο, εποε ενεοο ε ετ

Ι.ετγοετ πεεε εεεποε κι, εεοιι ετεεειιε οιπεε

νεεΙεε ππε Ιεπεεε Ιεεεεο επτεε εεπ εε.εει ποεπεεΙεὶεΙἱεΙι

νετοιεετεεο ποε εεεεειιεεε,ειι ΒΙπεεοετεπε επ εεο Ι.πο

ρεεε εεε ΑπεεειΙποε νεο Εοεεεοεππεενετεεεεεο ἰο ιειιεο

νετεεεεετο, εεε,εεεεεο νεο εετ ειιτεε εεε Ιεπεε Βρτεεεεο

μεεεεεεεπ Ετιοεεπο8, εεενιε Αοτειεπο;; ειπε Ηπεεεο; -

εννειεεπε ε.εετ τεεεε εεε 0εΓεετ, εεεε εποε εετ Ι.ετγιιιι

επεετεπΙεε ττετεε, ενεΙεεε ει. ιεεετο Ρεεειειεετ ετεεε,

οτπ εε πεεετ, εε οιεετ ιο εετε Οτεειιι επτεε Αοεετεο

εποε εεετ ,εετ ΙΤεεετεπεετεπεποε ειε Νειειιιι;; επ Οε

εεττε εεεετεετε ειτε; - ινεπο Ιεεεεετετ εεεεο εεεεεεε,

ε. ε. υνεπο ειε ΚεεΙεεεΙειτεεεπε επτεε ρειεεινε Ηερετ

ειοἱε, ΒεεννεΠεπε ππε Απεεεεετεπε εεε ΕριεεεΙε ειοεο

εεοεεεεεε Βεεεε εε εὶε ΑπΓοειετοε εετ 8εεειε!ἱεεεεἱε

εε.τεεεΠε, εε εεε ειπε πονετεεεεεεΒε Αοεετεο8ποε εετ

$ειτοιοε πε.εετΠεε εετεεεεείεΙιτΙιεΙι ππε επεειο ειτε επτεε

εεε ΒιιτεεΙιεο εὶοε πο8Ιειεε ετεεεετε ΑπεειεΙ νεο ΒεειΙ

Ιεοεεεινετοιεο εεπ ΙΔΗΓΥΠΧ ρεεειτεο ππε θεΙεΒεοεειε εε

εεπ ειεε ιο εειοετ Βεεεειτπεεπε πιιεπεεεεεΙο, εΙε εει τπ

ειεςετ Αεετοπο8. - Ιεε εεεπεε, ειπε επί νετεεεποε εετ

Ι.ετγοεεπεετεπεεεε εεεΙεεεε ΡτερειγΙεκε, επ ινεΙεεετ ιο

ετεεετ Βειεε πεεετΙιεε εεε ΒεεεοεΙπερ, εετ εππτ.3επεπεετ

επεεεε εεεετε, εεοοεε τοε.πεεε Ετετεπεπο8 νετεεεεο,

ντεπο ειεε θεεεε νεο εεπ Ρει.εεεοεεπ πετ εείεΙΒε εετεε

πεε Ιειεεεετ εείεεεε ινετιΙεπ εεεοεε! Ρεεε ιιοπιεε

Με ετεεεεὶοε εεε, εποε εετ Κτεοεε επ εεε επεσε εε

εππεεο, ινεοπ ετ οὶεεε ιο εετ Εεεε εεε, Ρ'επιι!ιε, Βετο!

ποε εεεεΙΙεεεεεε 2ειεννει!ιε επ νετΙεεεεπ.

Μειοε Ηεττεο! Ιεε εεε πιο 8εεΙπεεε ενεοπ ιεε

ειοιεεεεοε εεεεε, εεεε με: εἰε εεπ νετεετεεετ Ηει!πο

εεπ νεο ΚεεεεερεεεεννιεεεπεΙιε ειπε ετεεεε εεε, εε εεε

εεε τιεεειε οπτ Πο ΗὶοεΙὶεΙε εεε ειπε νετεε.ο8εοε Ζεεε,

εε. ιεεετ ειεεετ Ρ'ε!Ιε, νεο νετοε εετειο νετΙετεο εεεε

εεπ, εποε νετΙετεπ ειπες! 8εεεπειι εετ πεετ ειπε ειε εε

Βιεο ιεπετ Λεττοεεεο, εεε πεσει Με ε.ΙΙιεετΙιεε πεεε

πεεεεεε.τεοι Ι.εεεεε εε.τεο εεετεεπ ιοεεεεο, εε ε: εεε

ΗεεΙποεεεεεετ ειπε νετεινειΓεεε εΙεἱοε! -- Πὶε 'Γεεεεεεειε

εεετ, εεεε ΗεΠοοες οιεεε ποιοε,εΙιεε ω, ποε ειε νετ

εεεΙΙποε εετ οε.ιοεοΙεεεο Ρειπ, ντεεεεε εετ Απεεεποε.; Με

ππτ επ Ιειοεε νετεπεεΙιε, ετειπεε ππε τοἱε θεενεΙε επ εετ

Ρτεεε: «νιϊετεπ Με εε εεπε, εεεε εε νιεΙε Μεπεεεεπ

επ Ιπετγειερεεειεε Ιειεεο, πεε εεεε εἱε ινεεεεπε ιιειεεεο

οπεετ ιεοεο εετεεΙεεπ πιο ΟρΓετ εειΠεο Ρ»

Εεε εεε εεε ει. εἰε Ρ'τεεε οε.εε εετ νετετειεποε εετ

'Ι'πεετεπΙεεε εεετεεερε, ππε εεε ΕτΒεεπὶεεε εετ τεεεετ

οεπ Ροτεεεποε επεπτετεεο: «Απ εετ ΠοειΙεπε8 εεε νε!

Ιεεε, πο εετ Ιπεο!επε εεεεεεεετ εετ ΡτερεγΙεκε ππε εεπ

ετεεεε Απεεεεεεο επεετεπΙεεετ Ετετεπεποε, ειε εε είε

ετεε εεπο επ ετεεΙιεεετ ΒεεεοεΙποε εεοιοιε, ενεοο εε

Γεεε εεετ θεοε ππε εετ επ ερεε εεενετεεο!» Αοεετετ

εεε ω" εεεειεετο ειε Βεεετεεποεειι ω· .εετεεε επ εετ

εεεειΙεο 8ειεε εετ ΒεεεοεΙππεεετεεε, επ εεοι (ΜΜΜ

ινεεεε, εεοε ινεεεεειι εεε Βεειοεποεεε ποετΓεΙΙεετ ειπε,

εεεεΙιε εεεεο ,εΙεεεεεεεεπ Απεεεπε εεννειετΙειεεεο.

Πἰεεε Βεειοεποεεο ε.εετ ιτετεεο ετεεΝε επ τ επ εε

εεεΙεεεεοεο ΑπεεεΙεεο, πιεΙεεε επ εεε εἱε νετ

εεεε εεε Γτειεο Ι.εοεεε Με ε.Νεο νεο πω· ΨιεεεοεεεπΓε

εεειτεετεεο ΗΠΓεοιιεεεειι εετ Κτεοεεορεεεε νετειοιεεο,

εε εεοεε ππτ επ εεπ 8εεεεεο επ εεεεο ειπε, - ιο

Ι.ποΒεοεειΙεεεεεεο, Με εοΙεεε ιεεεε ιο Βεοε Επ

τερε. ιο ιοιτοετ ενεεεεεοεετ 2=ιεΙ, ἰε ιοιτοετ ιτειεετετ

εγεεετοε.ειεεΙιετ ΠπτεεειΙεποετ ετεεεεεπ. Με εεετ εποε

ποεετε εεεειεεΙιε Ηειοιεεε εεΙεεετ εποε εεοι Μιοεετεε

,εεεετεεπ ππε .εττοειι επεε.οεΙιεεετ εεεειεπ εεεετε, ινιεεεο

5ιε ει, τοειεε Ηεττεο, ΑΠε. Εεε Ι.ποΒεοεεεεεοτιποι

εεεεο εετ ει. εεεεεΙιεεετ Ψειεε, - εεεεεε εεετ εεε οπτ

ενοεΙεεεεπεεπ επ,<;εοΒΙιεε ππε εετ ειε ττιειεεειι Βε

ινοεοετ εετ εεΙεἰεεεεο Μοεε εε εεεινετ εττειεΙιεετ, εεεε

εε Πιτ εὶοε ετεεεε ΖεεΙ ποεετετ Κτεπεεπ ειο νετεεεεεε

εεοεε Ρετε.ειεε εΙειεε! ενιτ ετεπεεεο πειτε εεε

ΤπεετεπΙοεεπεεπε ίετ'ε νεΙΚ, ιο εετ Νεεε

ειοετ ετεεεετεο 5εεεε.

Πετ εεετειεοεε Νεεεεεεοε ιο εἱεεετ Ηἰοεὶεειε Με πιι

εετ πεε εεπ νετειπ εετ Βεεειπρεποε εετ ΤπεετεπΙεεε

εεε εεεεο 8ετπιεο, ππε ετεπειΒετ Ι)επε εεεεετε εεοεο,

ινεΙεεε εεε ετεεε Αοτεεποε επ εεεεεΙοεεεεειο νετΒεεεο

εεεεπ εἱεεεο επτεεεεετεπ Ε'εεπε ιο ποεετετ Ηεὶοιεεε εε

εεεεο εεεεοΙ ω”, πιεεε οπτ νεο ἱετεο Ζειεεεπεε

εεπ, Λεπτεο ππε εειεο, ετ ὶεε ιεοεπ εεεεετ εποε εετ

εΠε Ζπεποίε νεο πεεε ιιοεεεετεοεπ θεεεεεεεεεετε,

ενεΙεεε πει εε εεεποεετ, ετε.ίιι€ετ ππε εεεετεεεοεεεεειεετ

εειο ινετεεο, εε εοετεεεεεετ, ]ε εὶεετειεΙιετ εετ ΚετορΓ

εεεεο εὶε 'Ι'πεετεπΙεεε @Πειτε νιτετεεπ εε.οο.

Απ ππε εεετ ινἱτε εε εειο, εεπ Με επτεε εἰε

'Ε εεε επ εεινειεεπ ππε τοιεεπε.τεειεεο επ εὶεεετο ετεεε

εετειεςεο Ψετεε τεεεεπεετ ΝεεΙιεεεοΙἰεεε.

Νοε εε εεεΙιεεεε εεε εεοο οιιε εετ Βιεεε: «ΗεΙΓεο

Βιε Α Πε, τπειοε εεεε8εεετεεο Ηεττεο ΟεΠεεεο, εεεεεοι

νετειιιε επ ι·εεεεετ νετετειεποΒ πεετ εεε ε·επεε Εεεε,

εεεε ]επεε Ηεπε εε.Ιε ετεεεεεο τπϋ,εε! - ππε εεΠεεο

ιοειοε νιτ'ετεε επ Ιετεο ΑπΒεο εεπ ννωειι εεεεε, ντεοο

εποε οεεε εε Μεἰοεο 8εεἱοεε πιο ΑπΓεε.π εεεεεΙεεπ εε

ινεοοεο εε.εεο, εε ντε.τε τπιτ εεε εἱπε εεεε Ε'τεπεε.

 



88

Ποπ 1ιιιιεΙτ όεε θεεεετεπ Γεεεε Μι ιπ ίεΙυεπόε 8ει.ιε

ευειιιππιεπ:

1. ΗειΙει·Γε18ε πει Κεπ11ιορίεεπινιπόευεπτ ειπό ιπ

ει·ειει Βειιιε νοπ όει· εΙΙυεπιειπεπ, ιπ εινειιει·

ΒειΙιε νοπ όει· ερεειεΙΙεπ ΒεΙιεπόΙυπ8 εε1ιεπειε.

2. Πιο Ριοεποεε όει· ΚεπΙ1ιορίεεπινιπόευοπι πι Μουτ

εεπΙεειιιει· Με όιε όει· Ι.υπεεπιυεειΙιυΙεεε, ιπ Αυεπεπιπε

ΓεΙΙεπ πεεεει· Με όιεεε; ειε ιει ιπειει, επει· πιε1ιιιιππιει

επ1ιεπειε νοιπ Ζυειεπόε όει· Ι.υπεεπ, υπό ευ υιπ εε

εεεεει·' ιε ίι·υπει· όιε ΙιεηπιιιυεειΙιυ!εεε ιπ Βεπιιπό1υπε

1ιοιπιπτ.

3. Με τυπει·ΚυΙόεε Ει·1ιι·επΙιυπε όεε

1ιεππτε ιπ νιεΙεπ 11'5.1Ιεπ νει·ιιυτει υιει·όεπ.

4.

ιεΙιε, ιπ όει· Νε1ιε ειπει· ει·εεεει·επ 8ιε.όι. πι ειε υπευ

ινειεΙιεπεε Βεόυιι“πιεε Μι· υπεει·ε Ηειιιιετ1ι.

ΚειιΙΙιει»Γεε

Β11ευει·επιεΙυεπ υπό Βεεπι·εειιυιιεεπ.

Ειιρει·ιιπειιτεΙΙε υπό 1ιι·ιιιεε1ιε Βειιι·υ,ιεε επι· Ηεπόεόεειπ

Γεει.ιεπείτε.εε. νου Πι. Η ι ο ι σε ι·ό 8 ε π εείΙ`ε τ.

ΜΗ 12 Τε.ΙιεΙΙεπ υπό 4 ΑΜιι1όυυ8επ ευΓ 2 '1"είεΙπ.

Βει·Ιιιι 1902. Ψει·Ιπε νοπ Θ. Κει·ι.;ει·.

Με εεπι· ιπιει·εεεευτεπ νει·ευεΙιε όιε νει·ι“ε.εεει· ιπι: ειπει·

ιιι·εεεεπ θειν1εεεππυΓιιε;Ιιειτ επεεειεΙΙτ πει, 2ειε;ειι ω· όεε

ενιόεπεεετε. όιιεε όιε πιεε1ιιιπιεεπε Βειπιευπε: όει· Πευόε ιπιτ

Βυι·ειε υπό 8ειι'ε υπεεπόειεπό ει, ιπόειπ ει:ετε ειπε ει·οεεε

Μεπεε νου Κεἱιιιευ ευι·ϋε1ιε1ειπτ. ννεόει· Με όε1ιει όἱε 'Γειιι

ει·ιιιυι· όεε ννε.εεει·ε πεε1ι όιε 1)ιιυει· όει· 1ινεεε1ιεειτ ειπεπ

ιπι1ιιεε. Ζει· Νεεπιιιὶὶΐυπε όει· θε1ι1ε1ε1ι εεΙιε π Μει·ιπει·

εειί'ε ιππειι·ιε νει·ι'. ειο1ι ΙιιιπειΠεπ όιε Ηεπόε όεε ειπε πιιιΙ

Με όειπ Ρι·εόις1εευερι12, όεε ιιιιόει·ε ΗΜ ιπιι όευι ι.εεΠιεπ

Μαριε. Βεἰιπ ννιιεεπεπ υιυι·όευ όιε Βειι1ειεπει:Ιιευ

Αιιειόπυπι.ιειι ειπεεπεΙυεπ υπό ιεόεε Μπ1 Με Κι1ε 8ειΓε νει·

1ιιιιιιεΙιτ. Με ειπε όεε νει·ευεΙιεπ ευεειιιπιεπεεειεΙΙτε 'Γε.1ιεΙΙε

ει·ειεπι ειπει·, όε.εε όιε Βεευ1τ.εεε επεπεε υπευπετι,ι.ς·ε ειυό. Με

όιε ευ όει· ειπίεεΙιεπ Ηειεειιιιιιεεει·-ΒειΓευ-Βυι·ειουυε. ΑιιεΙι

πει Απινεπόιιπι.: νου Αυτιεερειειε υπό πω· 8υπΙιπιιιι, Ωυεε1ι

ει1εει·ει.πγΙευόιειπιπ, Εεεε!. 1ιγεοι'οι·ιπ υπό ΟΙιιπεεε1 ,ε·εΙεπε· εε

Μουτ πε.ε1ι νει1ιει·εεευυι:επειυ Ηειεεννεεεει·-8ειίεπ-Βυι·ειευ όιε

Ηεπόε !ιειιππι·ιπ ευ ιιιιιεΙιευ. Βει· θι·υπό 1ιιει·ι'υι· ιεε ιπ όει·

13'ειι- εόει· Β1ννειεε-ΠιιιπϋΙΙυυε όει· Βιιειει·ιεπ ευ ευεΙιεπ, ενε1εΙιε

όιε Βιπινιι·Ιιυπει όει· επι.ιεεριιεεπεπ θεε1ϊε εεεεΙιινεεπι εόει·

μπε ειιΗιε1ιτ. - Πιο 1νιι·1ιυπε όεε ΑΙεεΙιεΙε Μ. Ιιεἰπε Κειυι

ιεότεπόε, εοπόει·π όει·εεΙΙιε κι νοπ Βεόευευυει Με νοι·ευε·Ιιεπεε

πιεεπεπἱεεπεε Κειπι€υπικευιιιτεΙ. ΝιιεΙι Πειεεννυεεει·-ΑΙεεΙιεΙ

ινε.εειιυπε ἔεΙευἔΙ εε νοιι'. όιε Ιευπει.Ιιε1ι ιιιιι. όειπ ειεΙΙιεπ

Ιιπέτρι1ειυΙιειι·ιε υπό Με με: 1εειιπι'ι·ει ιιπ ιπε.επευ, όειιυ

νοπ όεπ υιεεεευυπίτ ιιπει·ειςπιι·τευ Κειιπειι εςεΙιιπει ειστε

1ιι·53.Γτιεεπι Αεεε1ιευεπε όει· Πιιυτ πυι· 4 Μεόει·ευεευιιπ

πεπ. Πιπ Με εεε όειυ ιυπειι·τευ ΑΙοειιε1 νει·εε1ιΙερρι:επ

Κειπιε εεευερϋΙεπ τότε νει·Γεεεει· όιε Πειυόε ιυ ειπει· ευ

νει·Ι3ιεειε ειει·ι1επ Β`1ιιεειειΙιειτ. ευ Μιάου υπό ειιιρΙιεΙιΙτ όιιΠιι·

όΙε 1 ρεεε. Βυπ1ιιπυι1εευπι:. ινο1ιει όειεεΙυεπ Ιιειπε Κεπε

τϋόιεπόε, εευόει·π επι· ειπε ΙιειυιππερϋΙευόε ΒεΙΙε επε

υιυιΙιετ. Μπι.

Ψ" όιε Ε'ι·εκε νοπ όει· Ζινεε1ιιπεεεις1ιειι όει· Ορει·ιιιιεπε

πε.πόεε1ιυπε ειι1ιειι·ιίΤι, εε 2ιυεεει·τ ειεΙι όει· νοιι. όιι.Ιιιυ, όιιεε

ιυ Απεειι·υεπι όεε Πιπειεπόεε,όεεε εε υπε ιπόΒ·ΙιεΙι ιετ ιιι Βε

πω' όει· Κειιπι'ι·ειΙιειτ όειπ ΙόεειΙ ιιυεεει·ει·όεπι1ιεΙι πε1ιε ευ

Ιιεπιιπεπ. όιεεε1υεπ όυι·εΙι Πιι·ε Βεπιπόει·υιιε· πει εειπρΠειι·ιεπ

Οπει·πτιεπεπ Με ειπε όιι·εετε $επε.όιςυπε ειπεεερι·εευευ νει·

όεπ ιπϋεεεπ. 1)ε Μι· ιιιιεεει·όειπ Με ΙιιΓεετιοπ όυι·εΙι ευε

1ιειιπε Μουτ ευεεε1ιΙιεεεεπ πεε!ι πει·εεππευ 1ιϋππεπ, εε ιεε

όεε εε1ιπε1Ιε ιιπό εεεειιιε1ιιε Ορει·ιι·επ νου όει· Βιεεειευ πω»

ιιι;Ιιειι.

[Με Βιιε1ι εει .Τεόειπ, όει· εἰε1ι πε όιε Πε.πόεόεειπΓεετιεπε

ίι·ιιι;ε 1πτει·εεειι·ι, επι' όεε ννει·ιπετε ειπρτ”επΙεπ.

Γι. Μπ1ιΙεπ.

Βιπε ΤυυειΙιυΙεεεπ-ΗειΙειετ.ιε, ευεΙι ιιπ Ππεειιιιι- ι

Βει·ιεππειιιιε.

Ιυ όεπι Ριεεε1ιοΙΙ όεε Πευιεεπεπ υι·ειΙιε1ιευ νει·ειιιε νοιπ

22. Οειο1ιει· 1901 (Πιεεε Ψεε1ιευεε1ιι·ιίι 1907 Νι·. θ, πως. '78.

Βρει!τε 1, Ζει1ε 24 νοπ υπιεπι ιιιυεε εε ειυτι Νιιεεπ ιιι ι ιι Η ε1

1ιειεεεπ: Κιεϊει·ννιπ1ιε1.

Ρι·εεεΚε!!ε όεε Μ!. Λει·:ιειιιυεε

όει· θεεε11εεπειε Ιπν1ειιό1εεπει· Αει·ιεο ιιι

Β18·ει νοιπ 19.-22. .Ιιιιι1 1901.

Ιιπ ΒιιεΙε όει· 8ι. .ΙεΙιεππιεπι1όε.

Ει·ειε 8ιιιυπε.

1)ιεπετεε, 19. .Μπι 1901, 9 Πει· Μειεεπε.

(Γει·τεειιυπιι).

Βιε ε·εειιιαεπ ιπιι· όεε Βεευεπεεπείιεπει·ιε1ιτ :υ νει·Ιεεειι:

Νεεπόειπ όει·12.Αει·Ζωτει.ι; ειοΙι ἴυι· όιε ε ιι Ι ι ι; ε. ι ε ι· ι ε ε 1ι ο

Βιπΐ1ιπι·υπε όεε «Νει·ιπε.1ετετ ειε ιιι» Κιι·επε Με! ε

18ι·ετεε ειπετἱιπυιἰει ευεεεερι·εεΙιεπ πειτε, ιπ όει· οΕϊιιυιιε

πει' όιεεειπ Ψεεε όεε Βιιπό8ιειεπ υπό -Ηεπευιιιιευ, όεε Μπό

1ιεεριτϋ.Ιειπ υπό -Βιιππτει·ιεπ ειπε ι'εει.ε θι·ππόΙυεε ευ εε1ιιιΠεπι

νιιυι·όε όει· νει·ετεπό ιι.υτει·ιειι·τ, όιεεε διεΙΙιιυειυππιπε όεε

Λει·ει.ετε.ιεεε όει· ΜνΙεπόιεεΙιευ ΒΜει·εεπε.ί'ε υπό όει· Πεόιει

πεΙνετινεΙιυπιι· επι· Κεππι:πιεε ευ 1ιι·ιπες·επ. Πυι ιιΠε ιε·ειιιιιιει·ευ

Βεετ.ιιπιιιιιυ8επ υπει· Με Απ. υπό 1νειεε όεε ρι·ο_ιεειιι·ιεπ επει

ιΜε12ι·ετΙιε1ιεπ 'Ι'ΙιετιιςΙιειι. όει· Νει·πιιι1ειε.ιυτεϋ.ι·ετε ἰυ Ι.ιν1ευό

ειιειιιιυ.ιπειιεπ υπό όιε 1ιεειεπεπόεπ Μιεεετεπόε 1ιΙπι·ευειεΙΙευ.

νιιυι·όε ειπε Οευιιπιεειεπ ΒιεενΜιΙι: Οι. Τι· υ υ ει· τ, Κ π ρ Με ι·.

Η υ ι; ο Με ε· ε ι·. Πιε εει·ειΓυΙΙόεεπ υπό ευεί'ό1ιι·1ιεπεπ ΒΙε1ιοτειε

εΠόετεπ όιε θι·ιιπό1ε.ιεε όει· Απιι·ιεςε όεε νοι·ειιιιιόεε ιιπ όιε

ΜνΗιπόιεεπε Βιετει·εε1ιείι υπό επ όιε ΜεόιειπεΙνει·ννυΙιυπε

εουι1ε όει· νει·ϋΙΙ'επτΙιευυπεεπ ιπ όει· Ρι·εεεε επι θι·ιεπιιι·υπε

ιιι·εεεει·ει· Κι·ειεε. Απε όεπ Ιι1ει· νει·1ιεεεπόεπ νοπ Πι·. Κυρι'ι“ει·

υπει·ειεΙιτΙιε1ι 1ιει·εεειε1Ιεευ Κει·εεπ ΙιινΙ:ιπόε ππε Βεεειο1ιπυπε

όει· Κιι·επεριεΙεε·ι·επεεπ υπό Βιπτ.1ιειΙυπε όει· Ιειιό5.ι·πι1ιεπευ

Βεπιι·1ιε, εοινιε ππε όει· νει·ιεευυει υπει·εε Απει·εε;εε υπό όει

όιιι·ιιυι' ειΓεΙειεπ Απιννει·τ υιιι·ό όιε υεεεπινειιἱ ε Εεεε όει·

υιιευΜειεπ ΑπεεΙεειεπ1ιε1ι. Με Ιου 1ιείι“ε. ΑΠεπ 1: ει· εειπ:

1. Απι.ι·ιιε όει· θεεε11εεπει'ι ΜνΙππόιεεπει· Αει·ιπε επί σ'ευ

εετει·ιεεπε ΒιπΠιιιι·ιιπ,<ε όεε Νει·ιιιιιΙεεε.τυτε Πιτ Κ ι ι·επ

επιεΙεπι·:ι.ε.

Απ Με Ηεε1ιενε1ιΙυευοι·επεε Ειν15.πόιεεΙιεε

Ευπόι·ιιιΙιε-θε1Ιεειιιπι.

Πει· υπεει·2ε1εΙιπειε νει·ετε.πό όει· θεεεΙΙεεπει'τ Ιιν1ειιόιεε1ιει·

Αει·πε 1ιεε1ιι·ι εἱε1ι Ιιιειπιιι. Ειιιειπ ΗεεΙιινε1ι1ε.ιεπει·επειι Επι·

Ιυπόὶεοπεπ Βειιόι·ει1ιε-θο11εςιυιπ ιπιτπυιπει!επ. όπεε όἰε θε

εεΙΙεε1ιεΓι ΙινΙΗ.πόιεεπει· Αει·ειε επί όεπι ΧΙΙ. Αει·ιτειιι.ε ειπ

ειιπιιυι,ει όεπ όι·ιπαεπόεπ 1'νιιπεε!ι πεειι ΒιιιιΉΙιι·ιιπει όεε Νοι

ιιιεΙειειυτε Ρόι· ΚιιεπεριεΙεει·ετε ιιι ΙιινΙεπό νει1ευτεει·ι. ιιυό

εειπ Ρι·1ιειόιιιυι ευ όΙεεει· Μια1ιειΙυπε ει·ιπ1ιεπιιυτ Με.

Με πετ1ιινεπόιε ειπε όπιεΙιιςι·ειΐευόε Βείει·ιιι όεε δε.πιτόπε

ννεεεπε ιπ Ειν1ππό ει. Με όεε Ιειειε .1ιιΙιι·πε1ιπι ει·ινιεεεπ

Πει· Κειιιρι` ιχεεεπ όιε 1.επι·ιι υπό Εεεε. όιε υπειιε8·εεειειευ

Βειπϋ1ιυπεςεπ υιυ ειπε ΠυιεεειεΙιυπΒ όεε Ηευπιπιπεπυιεεεπε

υπό όει· 1ι·ι·επίπιεει·ειε όεπτειι όεπ ιι·ιεεεεπ Πιιιίεπιι· όει· υπ

πυί'εε1ιιε1ιευι·ευ υπό Μου" εε1ινιιει·ιι>;επ Αι·1ιειι απ, όἱε πι» όιε

ΨοπΙίπ1ιι·τ.Ι.ινΙππόε ευ Ιειειεπ πι. ΠεΠιι· Με ιιΙΙει· Πιιι,ι.ιε

1ιυπει ευ ενιι·1ιεπ, Μ. όιε υπε.εινειευει·ε Ρ11ιε1ιι όει· Αεπτε,

όει·επ ννιι·1ιεειπ1ιειι όυι·εΙι όιε 81επει·Ιιειτ. ιιιι·ει· εεειε1επ διευ

Ιυπε· υπό Ηιι·εε ιπει·ιιΠεο1ιεπ Βιπι1ιιεεεε 1ιεόιπιιτ Μ.. Με θε

εεΙΙεε1ιεΐι 1ινΜπόιεε1ιει· Αει·ειε εε1ιό.τετ ε1ε1ι Ιυε1ιΙιε1ι, Γι: Πιι·ε

Βείοι·ιυεε1ι1ει;ε ειειε όεε νει·τι·ευεπενοΙΙε πιεεεευΙιειυιιιεπ

υπό Με Ππτει·ει.πωυιιυ· όεε ΙιινΙυπόιεεΙιεπ ΒΜ.ει·- υπό βαπό

εε1ιε.Γι ει·ι'ιιιιι·επ ευ Ιιε.1ιευ, Με ἱπ νοΙ1ει· ινιιι·όιειιπιι· όει· ευ

'Γεια ιι·ειεπόειι Νεεπετε.πόε εευειι 1ιιπι;ε ιιυΓ όιε Βεει·Βιε.πιειι

Που όεε ΙινΗιπόιεε1ιεπ Βεπιτετειισεεεπε 1ιεόειεΙιτ πετ.

Νιιε1ι ειπειεπ Βι·ννϋ.ε·υπεεπ υπό Ιεπεεπ νει·πιπειι.ευ κι όιε

θεεεΙ1εεΙιείτ ΙινΜπόιεε1ιετ Αει·ειε ευ όει· ΠεΙιει·πευε·υπε ειε

Ιεπε·ι, όεεε όεε ει·νευ1ιπιε Ζιε1 επι· όει·εΙι ειπε ειπ1ιειιΙιεΙιε Οι·

Βιιυιεει.ιοπ όεε Θεπιτε.τεινεεεπε ευ ει·ι·ειεΙιεπ πιτ. 1)ε.2υ €επει·ι

ιπ ειπει· @Με Με Μι·ι1ιεοπείεΙιεπε διεΙιει·εεε11ιιπε όει· Αει·πιε

επί' όεπι Ιιεπόε, Με ιπ Μουτ εεπϋι;επόει· Αυ2υ.1ιΙ υπό υπε1ειο1ι

ιπϋ.εειι.ι 111ιει· όεε 1ιειπό νει·τ.1ιειΙι, Με Αι·πειτ. υπει·Ιπειει: υπό

ιπιττε11οε. ουυε εει·εειεΙιε Ποεριτ.ε1-Βιπι·ιεπιυπεευ εἱε1ι ποιπ

όιιι·ίιιει πεπεΙΓεπ υιόεεεπ. Ππτει· όει·εεΙυευ Ππιειυπετ όει· νει·

1ιε.Ιιπιεεε Ιειόει; όει· Βει·υϊ όει· Ηεπιιπιιπεπ. Βε υπιει·Ιιεε·ι

Ιιειυεπι ΖινεὶΓεΙ, όεεε όἱεεεπ ΠεεεΙετ.υπόεπ ἰπ ιιϋε1ιετ. Μι·Ιιεε.ιιιετ

Ψνειεε υπό εε ευ εεειεπ Με ειπεπι θε1ιΙυεε υπεεπεΙΓεπ ινει·όεπ

1ιευπτε όιιι·εΙι Με ε1ιΙιειε.τοι·ιεεπε Βιπιππι·υπε όεε εεε. Νει·ιππΙ

ετιιιυι.ε απ· Κιι·επεριεΙεϋ.ι·ειε 1π ΕινΙειιό, Με εε νοιπ νειετ.ει·
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1ιειιοιι θοιιι·οι·ιιοιιι· 81ιιοιι·_)ονιι ρι·ο_ιεει1ι·ι Μιά νοιιι Ι281Π"Βεθ1111

.ῖιι1ιιο1898 ιιοοορι1ι·ι ινοι·άοιι Μ. Ποιιι1τ Μ1ι·άο ο1ιι 11ϋ01ιε1.

Μο1ιτ1εοι· Μιά 1ιοάοιιιιιιιο;ενο11οι· Β'οι·ιεο1ιι·πι Μι 1ιο1ιιιιιτ1ι11‹:1ιοιι

Βιιιι1Μ.τεΜιεοιι οι·ι·ο1ο1ιι. εειιι. Ποι· ιιιιο1ι άοιιι Νοι·ιιιιι1ετοιιιτ Μι

;.Βιειο11ιε Κ1ι·ε1ιεριο1ειιι·π Μιι·άο Μ οιετοι· Ι.Μιο ΒιιιιιιΜεο.ιπ

1 σε 1ι.ιι1-, 8ο1ιιι1-, Αι·ιιιοιιιιι·πι οπο.) εειιι ιιιιά ειιο,·1οιο1ι, 1ο ιιιιο1ι

άοιι οάιιι·ι'ιιιεεοιι άοι· Βον611ιει·ιιιιε, ά1ο Ρι·1νιιτριιιιι1ε ιιιιε1Μειι

1ιϋιιιιοιι. Πι· Μιιάο - Με εο1ο1ιεε 1ιιι Βιο.ιιιι. νοι·ε;οεο1ιοιι -

ειιι Ηοεριτιι.1 ιιι εε1ιιοι· νοι·111Βιιιιι.: 1ιιι1ιοιι, νιιοάιιι·ε1ιάοιι .<ιιι·οεεοιι

Ροι·ιεο1ιι·1τιειι ιι.ιιι' ιι11οιι Βιιιπο1ο·ο1ι1οτειι άετ 11άοάιοΜ ιιι Μεεοιι

εο1ιιι11.11ο1ιει· Μιά ιιι·ο.1ιτ1εο1ι ννο1ι1ι1ιΜΜοι· Βιο1ιιιιιιιι· Βοο1ιιιιιιιε;

εοιι·ιιιιοιι ποιο. 01ο 1ιι·2111ο1ιο Αιι1'ειο1ιτ ιι1ιοι· ά1ο 'Γ1ιΜ1ε·11οιι

άει· ιιιιο1ι άοιιιεε11ιοιι Ρι·ιιιο1ρ ο.ιιΖιιετε11ειιάοιι Ηε1ιιιιιιιιιοιι Μιι·άο

ειο1ι νου εε11›ει. ει·;.ιε1ιοιι Μιά άει· θεεο.ιιιιιιι1ιονο11ιοι·ιιιιο· ο1ιιο

ειιο1ιο·οι:ιι11εεο ιιιιά ε1ε1ιοι·ο Ι.οιιιιιιι; άει· θε1ιιιι·ιοιι ιιιιά ινιιο1ιοιι

1ιοι.το ε·ο.ι·ειιιι1ι·οιι. ά. 1ι. ε1ιι άιιι·ο1ιιιιιε ι·ϋο1ιετιιιιάιροε θο1ι1οτ

1ιιιιιιιιιιοι· 'Ι'1ιοτις1ιειτ ιιιι1 Με ιιιι1ιοά1ιιιιι ιιοι1ιννοιιά1Β·ο Οιι1τιιι·

1ι61ιο εο1ιο1ιοιι νιοι·άοιι. 1111ιο ιι11ι21ιε1ι ε1ο1ιάιο 'Γ1ι11ι1:1ιοιτ ο1ιιοε

εοΙο1ιοιι Κιτο1ιερ1ο1ειιι·2τοε 8.111 ει11οιι ιιιιάει·οιι θο1ι1οιοιι: άει·

1ι·ιιιιιί11ι·εοι·,εο, άοε 1ιιιρ1'ιιι·οεοιιε, άει· ε1ο1ιοι·ειι Βιιι11ει11ι(Βιι

1111θω11)ιι. Α. Βοετιι1ιοιι Μιι·άο, 1ιι·ιιιιο1ιι ιιιιι· οιιι.ςεάειιιετ ιιι

Μιι·άοιι. Βοιιιει·1ιοιιεινοι·11ι Μ. άιιεε νοιι άεπ 103 Πιιιιά1ι1ι·ο1ι·

εριο1οιι ιιι 1.1ν1ιιιιά πι· Ζε1ι. 26 1ιειιιο Αει·ειο Μ 11ιιοιι'θιειικειι

1ιο1ιοι·1ιει·Βιοιι, Μι1ιι·ειιά ιιιιι.ιιο1ιο ει1Ιοι·ά1ιιο·ε 2ιιιιά ιιιο1ιι· 1ιοει1:2οιι

101. οπο. 8 άεε 1ιο11ιο€οιιάειι Βοι·ιο1ιιε άει· Μ Βιιο1ιοιι άεε Νοι

ιιιιι1ετοι.ιιι.ε οι·Μι1ι1ι.οιι Ποιιιιιι1εε1οιι).

1νοιιιι ιιιιιι ιι·οτι άει· οιιΒ·οιιεο1ιειιι1ιο1ι ι.>;ι·οεεοιι νοι·21η;ο οΜοι·

ο1ι1Μετοι·1εο1ιοιι ΙΒΜ1111ιι·ιιιιι.: άεε Νοι·ιιιιι1εωιιιιε απ· Κιιε1ι·

εριο1ε11ι·πο άιιεεο11ιο οι·ει. Μ 5 Κ1ι·ο1ιερ1ε1οιι 1ιιν1οιιάε - ιιιιά

:ιπιι· πι· Ζιι1'ι·1οάοιι1ιο1τ ο.11οι· Βει1ιο111ιςιοιι - Με 1ιο1ιοιι εο

ι.ι·ο1οιι πι. εο 1ιοι·ιι1ιι άεε ειιι1' ιι1ο1ιτ ιιι νοι·1ιοιιιιοιιάειι Βο1ιΜο

ι·ιι.ι;1ιοιιοιι. Με ιι1ιει· 1ιο1 οιιιςο1ιοιιάοι·Βι·Μι.ειιιιο ιιιο1ιτ Με Μειο

1ιιτεε Ηιιιάοι·ιι1εε ιιιι:ιιεο1ιοιι ειιιά Μιά ιιιιει:1ιννοι· 1ιοεο1ιιιιι. νει·

άοιι 1ιάιιιιοιι. Α1ε εο1ο1ιο 8ο1ιΜοι·1,=.ς1ιο1τ.οιι ε1ιιά Μι 1ιοεο1ο1ιιιοιι:

1) Με ρ;ει·1ιιι;ο Αιιεε1ο1ιτ επι· Ηοι·ο.ιι21ο1ιιιιιε; άει· Κι·οιιε;Μει·

1ιϋΐο ιιι άεπ 1ιιι δτιι1Ει11. νοι·ιι;οεο1ιοιιοιι Ποἱετιιιιςοιι Μιά

Α1ιι;ιι1ιοιι, άο. Μ θοιιι11εε1ιο1τ. άεε Α 1 Ι οι· 1ι 6 Μι ε τ Μοτο.

11ετειι Οετεοοεοιιι1ιο-Βεεο1ι1ιιεεεε νοιιι Η). Με:: 1858 Με

Κι·οιιει;111.οι·1ιάίο νειι ο.11οιι Ι.ιθ1Β["Π88Π :Με Πιιτοι·1ιο1τ

νοπ Κιι·ε1ιεριο1εκι·ιτειι 1ιοι'ιο1τ εΜά ;

2) Με 11ιι1ιιιιιά1ιιιι·1ιο1τ άει· Βιο11ιιιιι.: άεε Κιιε1ιερ1ε1ειιιπεε;

8) άιε νοιι ιιιο1ιιοιοιι Κ1ι·ο1ιεριο1οιι 1ιοιιιιιιιι.ι·ο1τ.ο Ηϋ1ιο άοε Ηο

ιιοι·ιιι·ε, Με άει· Αι·ιτ 1ιιιιτ β 2άοε 8ι.ιιιιιιε Μι 1ιοιιιι

ειιιιιο1ιοιι Μι.

'Η1ιιε ειι·1ι άει· 11ν1ιιιιά1εε1ιο Αοι·ειοι.οιε οιιιεα1ι1οεε ιιι άοτ άιιι·ο1ι

άιο Βιιιί”ι11ιι·ιιιιε; άεε Νοι·ιιιιι1εωιι.ιιιε Μι οι·1ιο11οιιάοιι 1:Εοΐοι·ιιι Μι

εοι·οε Βιιιι1ι1ι.ιεινοεοιιε Πτο1Ιιιιιι.ς Μι ιιο1ιιιιοιι, οι·νν111ι1εο οι· ε1ιιο

Οοιιιιιιιεε1οιι :Με ιιιο1ιι·οι·ειι Αοι·2τοιι. Μιτοι· 11ιιιοιι οΜοιι ιιιιο1ι

άοπι Νοι·ιιιιι1ετο.τιιτ ιιιιο·οειο11τοιι οι·1`ιι1ιι·οιιειι Κ1ι·ι·1ιεριο1ειιι2τ.

Πιιε άοιιι ΧΠ. Αοι21οτειιι· νοι·ιζε1εςτ.ο. εοιε;1111τ1ρ,· οιιεςειιι·1ιο1τοτε

θιιιιιο1ιτοιι άει· Οοιιιιιι1εειοιι ιιι1τ. άοι· άιι.2ιι ;ο1ιϋι1ιςοιι Κιιι·ι.ο

1ιοο1ιι·ι Με άει· ιιιιτοποιο1ιιιοιο νοι·ειιιιιά 1131ιιειιι Ηοε1ιινο1ι1εο

1ιοιοιιοιι 1.1ν11ιιιά1εο1ιοιι 1.ιιιιάι·οτ1ιε-θο11οε1ιιιιι Μι ιι·οιιε1οιι-ιι·

Πιιιο1ιε1ο1ιι Μι ιιιιιοι·1ιι·ε1τοιι. 1ιο1ιτ _ιοάοο1ι ιιιιο1ι Μι ά1οεοι· 8ι.ο11ο

1ιοι·νοι·, άιιεε Με ο1ιοιι ιιιιτοι· 2 Μιά 3 ει·Μι.1ιιιιειι ΗΜάοι·ιιιεεο

ιιΜιιιιο1ιι· 1'οι·τ.Γο11οιι άϋιΓι.οιι, άπ Μ οΜοιιι Με Νι·. 1270 εει·1ο1ι

τοοοιι Βο1ιι·ο11ιοιι ά1ο Μοάιο1ιιο1Μιι1ιε11ιιιιε· άει· 11ν11ιιιά1εο1ιειι

θοιινοι·ιιοιιιοιιτει·ος1οι·ιιιις ε.ιι1' ο1ιιο ά1οε1ιοοϋις1ιο1ιο Αιι1'ι·ιιι:ο άει·

νοιιι Αει·ετοι.εις οι·Μ1.1ι1τοιι Οοιιιιιιιεε1οιι άοιι β 15 άεε Βτο.1ιιτε

άιι1ιιιι οι·11ιιιιοι·ι, άιιεε άιε Βιο11ιιιι,ι; άεε ιιιι‹·1ι άοιιι ΜΜΜ Μιαο

ειιο11ιοιι-Κιι·ο1ιεριο1εο.ι·ποε Με 1ι11ιιά1ιιι.ι· εοινο1ι1 νοιι Βο1τοιι άεε

Κιι·ε1ιεριο1εοοιινοιιτε Με υ.ιιο1ι άεε Αι·21οε ειικιιεο1ιοιι Μιά 1ιο1

άει· Αιιετο11ιιιιε; άοε 1οτ2τοι·οιι Μ άοιιι άει.1ιο1 ο.1ιιιιεο1ι11εεεοιιάοιι

0οιιι.ι·ιιοτ άει· Κι1ιιά18ιιιικειιιοάιιε νοιιάειι Οοιιιιιι1ιοιιτοιι Μι νει·

οιιι1ιιιι·οιι Μ.

Ηιιιειο1ιτ11ε1ι άει· ο1ιειι Μιτοι· 8 οι·Μι1ιιιτειι θε1ιΜει·1ι.ς1ιο1τ Μ

ιιι 1ιειιιοι·1ιοιι, άοεε 1ιιιιι 1ιιιοιιιι·οτειι1οιι άει· θοιινοιιιειιιοιιιετο

12ιοι·ιιιιΕ νοιιι .Το.1ιι·ο 1890 Με Μι β 3 άεε Βιιιιιιιε ιιιιεοεο1ιοιιοιι

Ηοιιοι·ιιι·ειι.Με Με Μιιιι1ιιιο.1ειιι:ο ειιιιιιεο1ιοιι ε1ιιά Μιά εΜο Ηο

ι.ιοι·ιι·ιιιιιι· Μιτοι άιοεοιιι Μιι.ιιιιιιιι1ειιι2 2ιι151εε1ι.ς· Με.

.Νιι.ο1ι Η1ιιινοει·13.ιιιιιιιιιο· άει· οι·Μ11ιιιτοιι 1·Ιιιιάοι·ιιιεεο ΜΜΜ

οιιι. Μο1ιτιεοι· Ριιιι1ιτ Μπι;; - ά1ο 11ι·ιιεο, Με άιε Κι·οιιε.ε;ϋτοι·

Μάιο ειι άοιι Πο1ετιιιι€οιι 1ιει·ο.ιι2ιι21ο1ιοιι Μι.ι·οιι. 1νοιιιι άιοε

ειι111ος1ε1ιιι1νοιιι 1νοι.ιο οιι ει·ι·ο1ο1ιοιι ε1ο1ι Με ιιιιιιι6α1ιο1ι οι·

ννοιεοιι εο11ι.ο - ΜΗ' άιε Νο1.1ιννοιιά181ιο1τ άει· Ηει·ιιιι21ο1ιιιιιε;

άει· Κιοιιεε11τοι·1ι61ο 1ιιι εο1τοιιε άοε Αει·ετοιεε:οε ιιιιι:1ι άιε ΑΜ

ιιιοι·1ιειιιιι1ιε1ι άει· Μεά1οιιιιι1ιιΜ1ιο11ιιιι€ άει· Θοιινοτιιοιιιοιιι:ει·ε

μετά" εο1οιι1<11ινοι·άοιι - εε 1ιϋιιιι1οιι άοιιιιοι:1ι, ιιιιο1ι Διι

ειο1ιτ άεε ΑοιποΜεεε, Με ειιι·1ος1ε1ιιτ1νοιι Βιι1εο1ιο1άιιιι8· άἰεεοι·

Ε'ι·οι;ο άειιι Νοιιιιιι1ειιιτιιτ άιε Μ” ειι1“οι·ι ε:οο1ιιιοι. πειάεπ,

εο1ιο.Ιά νοτ1οιι11ε άιε Ρι·1νιιτ.εϋιοι·1ιϋ1'ο ιιι Κιι·ο1ιεριοΙοιι ιιι11:

1ζι·οιιερ.·1ιτει·ιι άιε θιιι·ιιιιιιο επ Με Ζιι1ιΙΜιο· εο1τοιιε άει· Κιοιιε

Ποίο ι11ιοι·ιιο1ιιιιοιι. Αιιε άειιι 1ιο111οΒ·οιιάειι Οοιιιιιι1εε1οιιε1ιοι·1ο1ιτ,

Με. θ. 1ει. Μι οι·εο1ιοιι, άειεε οε ειο1ι άο.1ιο1 Μιι ιιςοι·1ιιο1ϋ,<.ι·ικο

οΜιιιιιοιι 1ιιιιιάο1τ.

11112· ει·1ιιιι1›οιι ιιιιε άιιι·ιιιιι' 1ιιιιιιινιιο1εοιι, άο.εε 1ιει άει· Βιιι1111ι

τους άεε Βιο.τιιτε εο1ιι· ν1ε1 νοιι άοι· 'Ι'1ι11ι.181ιο1τ άοι· Ποι·ι·οιι

Κιι·ο1ιεριο1ενοι·ει.ο1ιοι· :ι.1ι1ι11.ιιιι·τ. Ι1ιιιοιι 1ιιι εε 1ο ιιιϋις11ο1ι. θειι

νειιιο :ι1ικιι1ιιι1τοπ. άιε ΠΜ1111ιι·ιιιιε άεε Νοι·ιιιιι1εωτιιιε :ιι νετ·

ειιο1ιοιι, νιιο1ιο1 άιο Βο1ιιιιιιιτεο1ιο1ι ιιιιι. άοιιι ο111ο1ο11οιι Βοριι.ι·τι

11οιιειιιοάιιε Μιά άοιιι Μοάιιε άοι·Ε11ιι1111ιι·ιιιιιι· άεε Νοι·ιιιε.1ειιιτιιιε

Μ Κιι·ο1ιερ1ε1ειι ιιι11: Κι·οιιει.ι·11ι.οι·ιι. εοΜο άει· θε1ι111ιι·οιιοι·άιιιιιιε·

ιιοι1ιινοιιάιι; 1ει.. Ζιι 1ιοιοιιοιι Μ. 1:ιοι·1ιο1, άοεε άοιι νοι·τι·ει.οι·ιι

άει· 11ϋ1'ο Μιά θοιιιο1ιιάειι ὶὶΒοι·1ιιεεειι νι·οι·άειι Μ, Μι· Μο Βο

ιι·ο11ειιάο θο,ο·,οιιά οΜο 1.ο1αι1ιιιιιο ειιειιιιιιιιοιιοιιετο11οιι, Με Με

Νοι·ιιιιι1ειετ.ιικειιικε ιιιο1ιτ ϋ1ιοι·εο1ιι·οιτειι άιιι·ι".

1ιιάοιιι ε1ο1ι άει· 1ιν11ιιιά1εο1ιο Αει·ιτοι.οιιι νοι·ιι·ιιιιοιιενο11 :ιιι

ΠΜ Ηοο1ιννο1ι1εο1ιοι·ειιεε Μν111.ιιά1εο1ιοε Βιιιιάι·ε.τ1ιε-θο11εο·ιιιιιι

ννοιιάοτ. @οι οι· ε1ε1ι άει· Ηο11`ιιιιιιΒ· Μ". άιιεε ιιιιεοι·ο 1.:ιιιάοε

νοιιι·οτιιιιο· ΜΜΜ ιιιιά ινε” Μιάου Μιά. Μπι άιε Η1ιιάοι·ιιιεεε

ιιι 1ιοεο1118·οιι, άἱο άει· Βιιι1ϋ1ιι·ιιιιρ; άεε Βιιιτιιτε οιιιο;οεοιιετο1ιοιι.

Π1ο θοεο11εο1ιιιι'τ 1ιν11ιιιι11εο1ιοι· Αοι·ειο. ιεε ιιο.ο1ι ι·οι11ιο1ιοι· Πι·

Μιειιιιε 8.11ει· ο1ιιεο1ι11ιο·1αοιι νοι·1ιι€1τιιιεεο, ιιιιο1ι οιιιιςο1ιοιιι1ει·

Πιιι·ο1ιιιιιιει.οι·ιιιιιι· άει· ιιιι1ιε1ι·ιοά1ι.>;οιιάειι ειιιιιιιιι·ειι νει·1ι111Βιιιοεο

Ι.ιν1ιι.ιιάε Μι Ηιιι1ι1ιο1ι ο.ιι1' Με ρι·ο1ι15.ι·ο Εεεε άει· Μιιιά11ι·:ιε,

άοι·οιι Αι·1ιο1τε1ιι·ο1τ. ιιιιιει· €οΜ51ιιι1ιο1ι εο1ιινιοι·ιςοιι.Βοάιοςιιιι

αοιι ιιιιει·ιιιϋά1ιο1ι άοιιι Π1οιιετο άοι· ΗεἱΜΜ1ι 8οΜάιιιο1. ιπιι·,

ιιιιά Μ. Μι άει· 1'εειοιι Πο1ιοι·2οιιι.ιιιιιε· Βο1ιιιι,αι. άιιεε άιο νοι·

ςοεο1ι1:ιεοιιο Βει`οι·ιιι άοεΒιιιι1ιιιιεινεεοιιειιιο1ιι ιιΜ· άοιι Αει·2ιοιι

Μιά Ηε1ιιιιιιιιιοιι. εοιιάει·ιι άοιιι ο·8.ιι2οιι Πιιιιάο ιιι πιο 1ιιιιιιιιιοιι

Μιά ει:1ιοιι Μι· άιε ιι€ιε1ιετο Ζιι1‹ιιιι1'ι ι·ο1ε1ι11ε1ιο Β'ι·ιιο1ιτ τ.ι·ιι,ε_·οιι

ιιιοι·άο.

Βο1.ο·οι'1ιετ εΜά άει· -Βει·1ε1ιι άοι· νοιιι Αοιιτει.ιι.ε οι·Μι1ι11.ειι

Οοιιιιιι1εε1‹ιιι ιιιιά άιε άιι2ιι ςο1ιοι·1ριο Καπο ιιο1ιει. άοιιι νοι·ιειο1ι

ιιιεε άει· Κιι·ο1ιερ1ο1ο.

Ρι·ϋ.εεε: Πι·. Μ. 'Γ ι· ο χ· ιιι ιι ιι ιι.

θεοι·ει11ι·ε: Πι·. 1111. ν 1 ο ι·1ι "111.

Πι·. Θ. ν11ο1άειι1ι8.ιιιΠ

111,ε·ιι, άειι 5. Νονοιιι1ιοι· 1000. _

Π. Πιο ΑιιιΜιι·ι. άεε 1.ιν11ιιιά1εο1ιοιι Βιιιιάι·ιιι1ιε-0ο11οοιιιιιιε

ειι1ι Νι·. 880 νοιιι 19. .1ιιιιιιο.ι· 1001.

«Πιι.ε Μν11Μά1εο1ιο 1ιοιιάι·ο.11ιεθο11οι:1ιιιιι η

ιιιι1ιιιιο ΜΗ' άοιι Μι άοιι 1.ιιιιάτιιι.ς· ε·οι·1ο1ιτειοιι-Αιιι.ι·ιιι.>ι άει· 0ο·

εο11εο1ιείτ 111ν18ιιά1εε1ιοι·Αει·21ο ιιιι1' οιι11οιιιοι·ιεο1ιο Βιιι1ι11ιι·ιιιιιιι

άεε Νοι·ιιιιι1ειιιιιιτε Μι· 1(ιι·ο1ιερ1ο1ε11ιιιο νοιιι θ. Νοι·οιιι1ιοι·1901)

Με Ε1ιι·ο. Πα. 1νο1ι1εο1ιοι·ειι Με άεπ. Ρι·ιιεεε άει· ι;;ειι. θε

εεΙ1εο1ιο.Γι Μι ει·ειιο1ιειι. άενοιι Κειιιιιιι1εε ιιο1ιιιιοιι Μι νιιο11οιι,

άιιεε άει· 1.ιιιιάτιιι.ι· Μπι 11. Ποοοιιι1ιοι· 1000 1ιιε2ιι άοιι ιιιιο1ιίο1

ε;οιιάοιι Βοεο1ι1ιιεε Βοΐο.εει Με:

«Πιιτοι· νο11οι· Αιιοι1ιοιιιιιιιιε άοι·1οιιιι:ειι 111ο11νο, ννο1ο1ιο Με

θεεο11εο1ιείτ Ι.1ν111ιιά1εο1ιοι· Λοιπο ιιι άοιιι Αιιτι·ιιιιιο επι' Μάι

ιι·ε.τοι1εο1ιο Βιιιι111ιιιιιιιι; άεε Νοιιιιιι1ετιιτιιιε 1ιιι· Κιιο1ιεριο1ε

Μοτο νει·ειιι1ιιεει 1ιιι1ιοιι. Μι πι' άειιι εοεοιιΜιιτ1: νοι·ειι.ιιι

ιιιο1τοιι 1.ιιιιάιο.ιι·ε ο1ιιο ιιιιε 4 (111οάοι·ιι 1ιοετο1ιοιιάε Οοιιιι1ιιεειοιι

ιιι1ι Κοοριο.τ1οιιει·οο1ιτ ιιι ει·Μι1ι1οιι Μιά ά1εεο11ιο2ιι1ιεε.ιι0ι·ιιεοιι,

εοινο1ι1 άειι νοι·11οιιοιιάοιι Αιι11°Β.2°, Με ε.ιιο1ι ιιιιο1ιετο1ιοιιάο Ριο

ιι·ειι οιιιει· Βοπτ1ιο1τιιιιε ιιι ιιιιιοιειο1ιοιι Μιά Μι· Β1οιιοι·ιιτ άοιιι

ιι1ιο1ιειοιι οι·άιιι€1.ι·οιι Ι.ιιιιάιοςο νοι·:ιι1εςοιι:

1. Π1ο Β11άιιιιι·; νοιι νει1ιιιιιάοιι ιιι11 άοιιι Ζιι·οο1ι άει· ςοιιιεΜ

ειιιιιοιι Αιιειε11ιιιι,=.ι· νειι Πιιιιάιιι2τοιι. ιιιιιι1ι1ιιιιιι;ι;; νοιι άοιι άιιι·ο1ι

άιε Κ1ιο1ιεριο1ο εοεο1ιοιιοιι θι·ειι2οιι, ιιιιά _

2) ΠΜ Ζιιινοἱειιιιε ά11'οιιι11ο1ιοι·, άἱε ιι11εοιιιο1ιιο θεειιιιά1ιοιι.ε

ρ11οπο 1ιειιο11ειιάοι· Ρ111ο1ιτειι :ιιι εο1ο1ιο 1.ιιιιάο.ι·πο, ινοΙο1ιο. ΜΗ'

θι·ιιιιά ρι·ινιιιοι· Αιιειο11ιιιιο· 1ιοι·ο1τε ιιιιΐ άοιιι Ι.ιιιιάο ρι·ει.ει.1οιι·οιι.

3) Πιο θοιν111ιι·ιιιιε νοπ Βιι1ιε1ά1ειι :Με άει· Μιιιάοε1Μεεο ιιι

άοιι ειι1› 1 Μιά 2 οι·ιι·1ι1ιιιτοιι Γε.11οιι.

Πιο Οοιιιιιι1εε1οιι 1ιιι ιιι οι·ειιε1ιοιι, οἱιιο Βιιάθιο 111ιοι· Με ειυ!

άοιιι 11ε.ι:1ιοιι Ι.ιιιιάο νοι·1ιαιιάοιιοιι, επι' οΜο Βοοι·ςΜι18Μ.10ιι άεε

Βιιιιιι11ιεννοεοιιε ε;ει·1ο1ιιοτειι Βοά11ι·1'ιι1εεε. εοΜο 111ιει άιε πι·

Βο1ι·1εά1οιιιις ά1οεοι· 1οιοτει·οιι 1ιοι·ο1τε εεε01ιο11οιιοιι 0ι·ειιιι1ειι

ι1οιιοιι ειιιιιειο11οιι Μιά, εονιο1τ οι·ι“οι·άει·11ο1ι, 11ιι·οιιι Β1ιι1ιοι·ιιιο

Μι θι·ιιιιάο ιιι 1οΒιοιι».

Ιιιι Νιιιιιοιι άει· Μν111.ιιά1εο1ιοιι Β1ιτοι·εο1ιο.1ι.:

Βοει‹11ιοιιάοι· 1.ιιιιάι·ει.ι1ι: Βιιιοιι 11 οιπ ά ο11.

Β1ιτει·εο1ιΜιε·θοοιετοι·: νοιι Βιι:1ιιοι·.

Πει· Ρι·21εοε Με!. άει· νοι·ειι.ιιιιιι1ιιιια ά1ο νειι Ηοι·ι·ιι Πι·.

Κ ιι ρ “ο ι· ,ι.ιε2ο1ο1ιιιοτο Κατω ι·οι. (Πειε θι·ιιιι1ιιο.1 1ιο11ιιάοι

ε1ε1ι ιιι 2 Βιιοιιιιι1ιιι·ειι Μι Αι·ο1ι1ν άει· θεεο11εε1ιο.1ι). 11.1ιιο Πο

ριο, :ι.ιι1·' Ροιιε1ειιιιι·ε.ιιά Μ Ρει.ι·1ιοιι ιιιιεςο11ι1ιτι, ινιιι·άο άοιιι «Ατι

ιι·ιιἔ άει· θεο. 1.1ν. Αοι·πο ιιιι1'ο1ι1ΜΜ.οι1εο1ιο 1Ήιιί111ιι·ιιιιρ_· οτε.»

Μι Με Ι.ἰν1. Β11.τοι·εε1ιο.1ι 1ιο1εο111ι;τ. Πιοεο11ιο Κοιι·1.ο Μιι·άο

ιιιιο1ι, Μ νοι·1ι1οιιιοι·1:ειιι Μεεεετιι1ιο ιι1ιεοάι·ιιο1ι1. Μ άει· <<Πϋιιο.

Ζο1τιιιιο; Νι·. 288 Μιά 2114 ν. .Τε.1ιι·ο 1900, Με άειιι Αιι1'ειιι2:

«Ζιιι· Βοίοι·ιιι άεε Βο.ιιιιιιτεινοεοπε Μ Ι.1ι·1ειιιά» νοπ Πι·. Α.

Κ ιι ί' Γε τ.

Ι . Ε`οι·ιιει· ειιιά 111ιοι· ά1εεο Αιιςο1ε8ειι1ιοιι ιιι νοι·ι;1οιο1ιοιι:

1) Πειε Νοι·ιιιοΙειιιιιιι: 2ιιι· Αιιετο11ιιιι: νοιι Κ1ι·ο1ιειι1ε1ειιιποιι

ιιι Ε1ι.·1οι.ιιά νοιι Πι·. Α. Κιιιι11”οι· θειιιιι·ιιτιι1ιάιιιο1ι άει· Ρο

τει·ε1ιιιι·ι;οι· Ι11εά1ο. 1'νοο1ιοιιεο1ιι11'τ Ντ. 15. 1899) Μιά

2) «Βοι·ιε1ε1: άει· Μ Βιιτ:1ιοιι άοε Νοι·ιιιο1ειο1:Με οι·Μ9.1ιΙτοιι

θοιιιιιι1εε1οιι. Βι·ειιιτιοι επι άοιιι Χ11. Αοι·ποι..ιΒ», νοε Πι·. Α.

Κ ιι ρΠοι· (Βορει·ιιτιι1ιάι·ιιο1ιάοι·Ροτ. 1ι1εά. 11'οο1ι. Ντ. 48, 1000).

81ο εο1ιοιι, νοι·ε1ιι·το θο11ε8οιι, άιιι-ιε Μι· Μιε ιιιιτ άει· Α1ι1ο1ι

ιιιιιιιι· άει· ο1111ι: οιοι·1εο 1ι ο ιι ΒιιιΓιι1ιι·ιιιι€ άεε Κιι·ο1ιερ1ο1ε

Αοι·οι;ο-8ι.ιιιιιι.ε, Με ειιιο1ι νοιι ιιιιιάοι·οι· Βο1ιο, εοε·ιιι· νειι ν1ο1οιι

Οο11εε·οιι. 1ιειιιιειιιιιάοτ Μιά. νοι·τι·ιιιιι ιιιιιι:1ιοιι ιιι1ιεεειι. 1'111ι·

Με Με Βοειιιι·

111.

ο
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πιιι·ιοπ ο.1ιοι· Μπι ιι1ιοι·ιοποι οοιιι, ποοο πιιοοι·ο Αι·1ιοιτ ιιιοιιο

νθιΒΘΌι1ο!ι ννοι·. ποοο ιιποοι·ο 1πιοπιιοποπ. πιο πια' ποπ 11'ο!ι1

ποο 11οιιποο πππ ποπ Αοι·οι:οοιπιιποο ;.:οι·ιο!ιιοι. οιππ. ινοππ ιιιο!ιο

πιιι πιοοοιπ νοιι οπο νοι·ιςοοο!ι1ο,ςοποπ νιιοπιο. ιπ οιιιοι· οπποι·οιι

Βιο!ιιιιπο· οιιιοοο·οιι!ιοιππιοππο Β"πι·ποι·ππο· οι·ιο.!ιι·οπ νι·οι·ποιι.

1ιοοοοιιιο ει!ι. νοπ ποι· Βιιοιιπρ.ι· ποι· Η ο ιι τι πι ιιι ο π Γι· ο ε: ο,

πιο ιπ οποιοι Μι' πιιοι·π·πι·ιοιο Ηιπποι·ιιιοοο οοοιο=οοιι πο.

1ιιιπιοι·ιιιπ ιοτ 2ο !ιοιΤοπ, ποιοι πιο θι·ιιππιιιιρ_· οιποο Η ο1ιπιπ -

ιποπ-1ιιιιιιι.ιιιο πιο οιιιιιινωιιι ιιππ οιιιο ιιοιι·ιοπι

Βοππο Βι·1οπιειιπο 1ιοπιιο·ιιο!ι ποι· νοι·οοι·ι.ιππο· Νοι·π-Ει ν

ιιιιἐπο πιιι: τποιιι:ιοοπ 11ο παπι πιοιι οι·ι·οιο!ιι πιοι·ποπ

νοιι· .

νοπ ποιπ Ποι·ι·π Κι·οιοποποι.ιι·ιοιι Η. ν.Κει.!ι!ο ιι-θοιοιοι·ο!ιοι'

πιο Μιιο·1ιοπ ποο 1.ο.ππτ:ιο·οο, 1ιιπ ιο!ι οι·οιιττ!ιο ινοι·ποπ:

1) Όοπι Ηοι·ι·π Πι·. Κιιπι'ι'ον-Κιιπο. οοιποπ οπι'ι·ιο!ιιιιςοπ

Βοπικ ο.1ιπιιοιπιτοπ πο· πιο Ζιιιιιο!!ππο ποι· οιπο·ο!ιοπποπ. οι·ιοπ

ιιιοπιιοπ Αι·1ιοιτοπ ιιιιοι· πιο Κιι·οιιοριο1οπιπ-νοι·1ιιιιι.πιοπο ιιι

11ιν!ειππ;

π) Μι πο.. νοι·οο.ιιιιπο1ιοιι Αοι·οιοι.πΒ· πιο πω» επ ι·ιο1ιιοπ.

οιπο οιιιοιιι-ιιιιπιιο Μιτιιιοι!ιιιιε ποι· ννοιτοιοπ νοι·ιπιππιππποπ

ποο Χ!Ι1. Αοι·2ιοιποοο ιι1ιοι· Με .οι οι· ιπ ο! ο ο ιι ι π ο κι ι·

Κι ι·ο ιι ο οι ο ι ο ιωΖω» ειπ ιιιπ εοΙοποιοπ 211 1ποοι>π. Μοη.ιοπ,

ιπ ποι· 11!. 8ιιοππι: νι·ιι·π Πι·. Α. ΚπρΓιοι· πιιι·ο!ι οοιιιοπ

πει-πιο ποπ !ιιι>ι· ιπιι,ο·οιιιοι!ιο οι·οπιπποπ, ννο1ιοι ιιπι· πιο» πιο

ποπι Ηοι·τπ Κι·οιοποιιιιιιι·ιοπ νοπ Κο !ι1οπ ιιι οι·ι!ιοι!οππο

Απιννοι·ι. 1ιοτειι!ιοπ πππ οο!ι!ιιοοιι.ς πιοι·ποπ πιιιοοοπ.

πωι,οιιοιι ποι· Ο ο 1: ιι ιι ι· ο ιι ο ι· π π π π οι, ινο1ο!ιο νοπ ποι· ιιιιι`

ποιο Χ. 1ιοι·οιοιιιο· οι·ινιι!ι!ιοπ 0οπιπιιοοιοιι ο.ιιοποοι·11οιιοι ιιπι·

ποιι, ινπι·πο πιιι' ποιπ !οιποπ Αοι·πιοι.ιι,ςο ποι· νοι·οιιιιιπ 1ιοπιιι'

ιι·οο·ι, πιο ι'ιιι· πιο Με ποιπ !.πιιπο πππ ποιι !‹!οιποιι Βιιιπιοπ

Ειν!ο.ππο ρι·οοιιοιι·οπποπ Αοιπιο οπιινοι·ιοπο θοιιιιιιι·οποι·πππππ·

ποι· 111οπι οιπ ει1νοι·ινο1τπιιε ιπιι ποπι θοιιιιο!ι

νοι·π ιι!οιι·οπ. πιο π·ο!!ο πιοοο!!ιο ποπι πιοπιοι

πο.!ποροι·ιοιποπι. ιιπιοι·11ι·οιι.οπ πππ οοιπο Βο

ο το ι ι ε ιι π π· 1ιοιιι ι·ινο τι; ο π. Βοι ποι· οι·ποιιιοπ Ρι·ιιιιιπι:

ι·οι·οο!ιιοποιιοι· Ρο.ι·οοι·ειρ!ιοπ ιπι νοι·οιπ ιιιιι οοπιποιοπιοπ Οσι

ιοΒοπ οι·ο·πιι ειο!ι πιο!ιτ. πω· πιο Νοι!ιννοππιε!‹οιι: νοπ Αοππο

ι·ιιπποπ πππ Βιι·οιο!ιιιπο;οπ. οοπποι·π οιι οι·!ιο!ι οιο1ι ππο!ι ποπ

οοιιινοι·ο Βοποπιιοπ, πο” Μι ποι· οιννο. οι·ιο1ι.το:ιποπ ο1τι·ιο·ιιοιι

!ιο!ιοπ Βοοιιιιιειιπο; οιποι· θοο!ι!ιι·οποι·ππιιπρ; επι π·ιι.πΖ Ι.ινιο.ππ.

οοινοιι1 πιο Ππινοι·οιΙ:Μοοιππι: πιο πιο ο·ι·οοοο 8τοπι πιο». οπο

ποοο!ι!οοεοπ 1ι1ιο!ιο.

ο Βιπο Βοορι·οοιιιιππ· πιιτ ποπ 0οι1ο,οοπ ιπ ποι· «Η οπιοιπ ι -

ιιο!ιοπ θοοο11εο!ιοΜ» .1πι·ιοιονο ιι.ιπ 9ι.Ε'ο!ιτιιιιι· ο. οι·ο·πιι:

1. πιιοο πιο Αοι·πιο Ποι!ο.ππο οοινο!ι1 πιο πιο Βιιιπιο πιο ποπ

ιιοο!ιο Επι! τ·ιπο οιπ!ιοιι!ιο!ιο θοοιιιιτοποι·ππιιπα πιιοεοοι·!ιοιιοτ

!ιοιιοπ πππ ιιπ Βοοι·ιπ' οιοιιποπ. ππι πιο οπι·ιπ!‹οιι!ιι·!ιο Μπει

ιιο_·ιιπο· πιιο!ιοιιοιιο!ιοπ: Σ. πιιοο ποι· !ιν!ιιππιοο!ιο Βοο!ιιοοο!ιιιιο

νοιοιπ ποποο11ιοπ Ρ1οιι πο· ποπ Ι1ιν!πππ πππ Κιιι·1οιιπ νοι··

ι'ο!ο·ιο. ιπ Ρ'ο!πο ποοοοπ οιιιοοιι!οπο Μι πιιο!ι ιπ ποι· οπ ποιπ

εοΙ!ιοπ Το” οιΕπιιιιιιποπποπ 8ιιππιιι: ποο νοι·οιο.πποο ποπ !ινιιιιι

πιοοιιοπ Βοοιιιοεο!ιπιονοι·οιπο ποπ Απτι·οο· οιι οιο11οπ. οι· ννο!!ο

ιιο!ιπι`ο οιιι!ιοιι!ιοιιοπ νοι·εο!ιοπο ει!!οι· Αοι·πιο Ιω., θιιι·- πππ

Βοιιοππο ιπ πιοοοι· ινιοιιτιοοιι Απαο1οεοπιιοιτ ποπ ιιπι· οι·

ι.ιιοι!ιοπ Αιιι'ιι·ιιο· οοιιοιιο ποπ Χι!. Αοι·ιτοιπποε πιο οιποπ πππ

ιιιο!ιι· ιοο1ιι·ιοπ Τ!ιοι! ποο 0802811 ιι1ιοι·πο!ιιποιι πππ που θο1ιιι!ι

ι·οποι·ππιιπ,<.ς πο· παο πιιο!ιο Επιιπ πππ πιο !:!οιποπ 8ι:2ιππο Βιν

!οππο οιπο θοιιιιιιι·οποι·ππιιπο· πο· εαπ: Κιιι·ιπππ πππ ιιιι· πι”

ωιι·πωι. Μοιπ Απιι·π,ς ινιιι·πο ο.πποποιππιοπ πππ ποι· Βοοιιιο

επιιπιονοι·οιπ. π·ο!ο!ιοι· ιποι·ποπ πο.ο!ι ιιποι·οι· Νπο!ιιιιιτιπο·οοιιοιιπο·

ιιιπ 5 Π!ιι· οοιπο 8ιτειιπε ο.ιι!ιοι·ππιπι ποπ. Μπι 1!ιποιι ποιοι· ποιο

!ιοοιιιιιιι πωπω οι·οιπιιοπ !‹ϋιιποιι. ιο1ι !›ιπ πιιι· Μπι! πο·

πιποοι, οιιιο ('οπιποιοιι2-Πο1ιοι·οο!ιι·οιιιιπε· 1ιοπ·οιπ,οοπ 2π !πι1ιοπ

πππ οι·οπο!ιο πιο νοι·οοπιιιι1πιιι.ι; ποι· 0ο!ιοεοπ ιιπι ιπποπιιιιιιιι:.

1ο!ι ,ι;!ειιι1ιο ιιι ποι· εο!ινι·ιοι·ιι;οιι Μαιο, ιιι ποι· πι! ιιιιο!ι 11οπιππ.

π οπ πιο; ο·.οινιιιιιι; επ ιιο1ιοιι, ποι· - ο1ιπο ιι·ι.ιοιιπ .ιοιπει.πποε

Βοο!ιτο οποι· ιπιοι·οοοοπ πιι οο!ιοιπιο,οιι, 2ππι ιιίοιι!ο ποο ο·ι·οοοοπ

(ιοποοπ επ ιπ!ιι·οπ ποι· ι;οοιο·_ποιο πω· πππ ιιπιοι·ινοι·ιο ιιιιο!ι

1ιιτοιιι Πι·ι!ιοι!. - Πο!ιοι· πιο Επιιι·ιο!ιο!πιι;; ποπ 1ι·ι·οιι πιο·

πο π ο 1ιοι1ιο κο ιιιιτ2ιιι!ιοι!οπ, ποοο πιο θοεο!!οκ:!ιοιι: επι· Επι·

οοι·ιο,·ο πο Βοιοιοο!ο·ππ!ιο ιιιι ιιιιιιοπποπ .1ιιιιι·ο πι·οι Βιιοιιπο·οιι.

ιιπι 4. Ποπ. 1900 πππ οπι Απι·ι! πππ 28. Μπι ο. ο. πππ :ι.π

πιοοειπ 'Ποιο οιιο!ι ιιιι·ο Οοιιοι·ο!νοι·οο.ιιιπι1ιιιιε ο1ιοο!ιοιιοπ !ιο.ι..

128 οπο. οο!ιιιιοοιιι· επ ινοι·ποπ ιι!ιοι· πιο Μπι ποο θι·τοπ πι·

ιπι·ι·ιο!ιιιιπε οιιιοι· Ε ο π π ο ο -Ι ι· ι· ο π ο ιι ο τ πιτ. ιιι Ι.ιν1πππ.

Πιο Βπτοο1ιοιπιιπο·, ποι· θοοοιιοοιιιιιι οι οοιι1ιοοοιιοιι πο· οιποπ

Ο” ποιο!!οπ, ποι· Π: 8ιπππο οιιιιοι·πι νοπ ποι· 8ιιιιιοιι Βιιιοιιο!π

!ιοοι. Πιο Βιιιιπιιιιιο οιιιπ ι'οι·ιιο; ι.ςοοιο!!ι. Πιο Κοοιοπ 1ιο!οιιι'οπ

οιο!ι ω οιπ·π 247.000 ΗΜ. 1)ιο Αποι:ο1τ πο!! 162 Κι·ο.π!α>π

Βοππι ι›ιοιοπ. Βο οι ποοο!ι!οοοοπ ινοι·ποιι. πιο Αποο!οι;οιι!ιοιι:

οιιι· οπποιι!ιιμοπ Βιιιοο!ιοιπππο ποπι 1ινιιιιιπιοο!ιοπ Αποιοοοπι·οιιι

νοι·2ιιιοεοιι. ινιο ποπ πιο Βοοιι·οιιιιπποπ !ιοοιιο!ιο!ι ποι·

Αογ11ιο1ιπππ1ιιπο· ποι· (ποιο τοοιιι·ππιιοιι οιοπιο!ιοπ

οιππ, π·οι·ποπ Βιο ιποι·οοπ οπο ποπι Βοι·ιο!ιι: ποι· 11οι.ι·οποπποιι

Οοιππιιοοιοπ οι·οο!ιοπ. ιπ ινο1ο!ιο οπι ποπι Ιοιοιοπ Αοτοποιο.<;ο

Βι·. 8 ο κ ο 1 ο π· ο ιιι !ιιποιποοινιι.!ι1ι ινιιι·πο, ιιιιι οιπο οποοι·ο

νοι·πιππιιπο· ποι· Οοιπιπιοοιοπ ποο Αοι·2τοι:οο·οο πιιι: ποι· πιο

.<.:!οιο1ιοπ Ζιο!ο νοι·ιο!οοιιποπ «θοοο11οο!ιο.ιι. επι· Γιιι·οοι·ο·ο πο·

ΠοιοιοοΚι·οπιιο-/ !ιοι·2ιιειο!ιοιι.

8ο!ι!ιοοο!ιο!ι νοι·ινοιοο κο πω πιο οι·ςιιποοπποπ Βοτιο!ιιο ποι·

πι· Βο!ιιιιιιριιιιιο· ποι· '1'ιιι:οι·ο πιοοο πππ επι· Βο

ιιιιπιπιππε ποι· Τι·πιι!ιοιιο!ιι οπιποιπ Χ11.Αοι·2τοποιο·

οι·ιι·ιι.!ι!ιοπ ι1οιιιιπιοοιοποπ.--1)ιο οπ πιο 1οιοιοι·ινιι.!ιπιο Γιος::

ιιιο!ι οοιι!ιοεοοιιποιι Πιοοιιοοιοποπ οο!!οπ οπι 22. .Ιππι, !ι'ι·οιτοι..ι.2·,

ιπ οιιιοτ οι·οοποοιιποπ 8ιιιππο·. ππ ννοιοιιοι· οιο!ι οπο!ι Νιοιιι

:απο ιιι ιιοι!ιοι!ιο·οπ π·ιιποο!ιοπ. οιιιο Ροι·ιοοιοιιπο· οι·ι'οιιι·οπ,

πιω πιο 1ιιιι·21ιοιποοποπο Ζω ιπ ποι· Μιιιινοοιι-8ιωιιποι'ιιι· πιο

οι·οοιι6πι'οππο Βοιιιιππ1ιιπα ποι· νιιοιτο Κι·οιοο ιπιοι·οοοιι·οπποπ

Αιοο!ιο!ι'ι·προ πιοιιι πιιοι·οιο!ιτ. Πιο Βοοιιιπιπιιπο ποι· 8ιπππο

πω· πιο ιπι·ϋπιιιιπο· ποι· 8ιιοιιπο· οιιπ Ε'τοιι.οιε ποιοι ποπ νει·

οιιι·ιοιι Απνι·οοοπποπ ἱι!›οι·Ιποοοπ. πο ι!ιπτ ιπιτ πιο. Μ" πω

2ιι πιοοοιι Πιοοιιοοιπποπ νοπ ιιιιι· οιιιοο!οποποπ Απιοι·ιιιι.τοπ:

ΡΜ. Β'οι·οι πππ ΡΜ. Κ το ορο!ιπ, ποοε1οιοιιοπ Πι·.

0ο! ι π. πιοιιτ οι·οο!ιοιποιι !ιδιιποπ. Πιο ι'ι·οπππιιο1ιοιι Απι

ιποι·ιοο!ιι·οι!ιοπ. πιο πο οι·!ιπ1ιοπ. 1ιοινοιοοιι, ποοο πιο 1ιο!ιοπε

π·ιιι·πιποπ Οο1ιοι:οπ ι;οι·π ιπ ιιποοι·οι· 1ι1ιιιο πιιιι·οπ, ννοππ πιο!ικ

ιιιιιι1ιοι·π·ιππ!ιοιιο Ηιπποι·ιιιοοο πιο πιιιιιο!ιοπ.

8ο!ι!ιοιιο!ιο1ι πω» ιο!ι ιπιιπιιι!ιοι!οπ. πο” πιο οι οι ιο τ ιι ο ιιι

ποι· «Θοοο!Ιοοιιπιτ ρι·ο.οιιοοιιοι· Αοι·ιιιο ο π

Ηιιοιι» Με 1νιιποοιι .1οποπι ποι· Απννοοοπποπ αφου οιπο

8ιπππο !οιιο· οιι'οπ οιο!ιοπ οπο. Νιιιιοι·ο Αιιο!ιιιπι'ι ιιι οι·ι!ιοι!οπ

οι·ιιιοιοι οι‹·ιι Πι·. Ο. Κ ! ο πι ιπ.

Ποιο Κιπποι·1ιοιιιιιιο1 ιπ 'Γ!ιοι·οπο!ιοι·ις, πιο Κ!ιπι!‹ ποπ Ηοι·-ι·π

Πι·. ινο!ιι·ιιιιιι ιιι ποι· (ιοι·ιι·ιιποι.ι·οοοο, !ιιιπιιοιι_ ποο!ι νοι·οιπ

1ιοι·ππι.;· πιιι Ηοι·ι·π Πι·. 8ο!ι ινπι·ο ι·οορ. Πι·. κι ο!ι“ι·πιπ πο

οιο1ιιιο·ι ινοι·ποπ. Βιο Ο π ι·- ιι ιι π ιν οι: ο ο ι·1ιοι1ο..π ο ι. ο 11

ποπ Ποι·ι·π Πι·. Κιοοοι·ιιο!ι γ ιιι 8:ιοοοπιιοι !ιοπιι ιιπ Επιιιο

ποι· Νιιο!ιιιιιι.ιο.ε_ο νοιπ 19.- 22. .1ιιιιι ποοιοιιι.ιο,·ι ννοι·ποπ.

Ηοιι· Πι·. 8 τι· ιι!ιιπ1›οι·ἑτ !ιο.τ οιο!ι1ιοι·οιι: "πιο", ποιιο Απ

ιιιο!πιιπο:οπ πππ Μιιο·ιιοποιαιι·ιοιι ιιιι· ποιι Κιν!. Βοοιιτοοοιιπτι

πππ Ηι!ι'ενοι·οιιι !ιιοι· οπτεοεοποππο!ιπιοιι ι·οορ. 2ο ι·οι·ι!ιοι1οιι.

ι)ι·. Μ. Τι·ογπιππιι.

π. Ζ. Ριποοο π. Οοο. Ιω. Αοι·οι.ο.

11) Πι·. νιοι·ιιιιιι', 8οοι·ο1ιιι·, οιοτιοι οοιποπ Βοι·ιο!ιο οι:

ιιιιοι· πιο οιπεο!πιιι'οποπ 8ο!ιι·ιι”ιοιι ιιππ Βιιοιιιιπο1ιοι·ιο!ιτο πο

1οιιι·ιοι· θιοεο1ιοοιιπι1οπ, ιπιι ποποιι ποι·Αοι·ιτοιο.ι; ιπ Οοι·ι·οοροπ

πο” οιοιιτ.

Απ 8ο!ιι·ιι'ιοπ 1ιοιοπ οιπ:

οι) Προ·ι·οκοιιπι Οιιοκο.ι·ο Ηοιιπππποπ. 06ιποο·ι·πο. 1899-1103 π.

πι.ιπγοι:·ι. ιιι (Μ 6-10ι 19ιι0-1901ιιιιιπ. Ι 4.16 11. 1900

1901 οπο. Η (Η 2 οι.

οι 11ποππππ·ο 06ιποο·ι·οο οΒιι.ποπ προ Ποιπορο·ι·οποιο. Επιιοποιο

Υπππορι·π·ι·. 1900 τ. ι.ιπγοπ·ι. Π. Π!.

οι (Μπορω ιοΚο.ι·ιι οοοιιι·οιι. 1900. 1. 4.

π) 8ιοννιιποι‹π οιοιιο,οι-οπο 1οιιιιι·ο!αι. 1, 1.

οι Βιιο.·ι·οριοποι πο οππροογ ο παιιιιιιιιι ποο·ι·ρειιιιιι π π·ιιιοο·ι·οποικο

@πππ οποριιιιιιι πο. ποριιιι.ιιι.ιιγιο προποιο·ι·οποιη·ιο :πο

ποογ Ηκοοπ .1Ιοοιιποοπο.

Ο ?οποιοι οοποποτπτο.ιιπποπ πωπω με οπο” π οιιρο1°1› οπο

ποιοο 06ιιιοοι·οο. οροποιι Τιι.ιιοοοποιοπο γιιοιπι ιι οπο οιιροο·ι

ποο·ι·οιι.

οιΠρο·ι·οποποι Ργοοκιιι·ο ΧππΥΡΡιιποοικ. 06ιποοι·οο 11προτοπο.

1897-185ιι·4. 1898--1899.

ιι) Η οιειο:ιοπιιιι·ι. Οι. .ιιιιιιοπιο οο.6οπ·1ιοοιιιιι πιοποιιοιι πο

:ιοιιοι! ο6οιποι·ι.ι οι. Φριιπποπο6Μπ.

ιι 'Ι'ργιιοι 06ιιιοο·ι·πο. πριιιιοιι ι·.ι~. Ροοι·οοπ πο. πω” π Η:ι.ιιπιιο

πο”. 8ο 1898 π 1899 ι·ο.1ιο..

Κ) Οιπο·ι1, ο ιι·1ιπ·ιο.ιιπποο·ι·π οιο. ιι·ιι·ι·οκοπ 6οιιοπιιπιο πο. Ο.·ιοτιι

Μ. Ποοκο·1:. 1899.

ιι 1ιο.ιικοοκιο ιιγρορ·ι·πι. 19.11. Πγ·ι·οοοιιιι·ι·οπι..

οι Ποτ 0ο.οοιι·οι· Πι·. Θ. Βπεο1πιπιι ιι νοι·1ιοοι ποπ Οιιοοοπ

1ιοι·ιι:ιιτ :

0οοοοιι1ιοι·ιο!ιι. νοιιι 81. Αιιο·πειτ 1900 πιο 18. .ιιιιιι 1901.

Βιππιιιιιποπ.

οπο. νωπ Χ11.Αοι·οιοιιιοο . . . . . . 'Η πω. 05 Χοπ.

(ιο!ποι· ποι· 0οπιιπιοοιοιι πιο ιι·τοπιιιι·οοι·ι;ο 898» Μ»

84 1ιιιιι.;1ιοποποιτι·πεοέι 5 πω. . . . . 420 ·› - ο

Ζο.!ι!ππο· ποι· 1ιν!ιιππιο‹:!ιοπ Κιιι.οι·οο!ιοιι. . 400 » - ο

Ζο!ι1ιιιιο· ποι· 1:ιιιι15.ππιοο!ιοπ Βιιτοι·οο1ιο.ιτ " 200 » - »

(1ιοιποο ι“ιιι· πιο Οοιιιπιιοοιοπ πο· Ιτι·οπιιιι·

80ι·Β·ο.!

Ζιποοπ........ 8»·ι8»

8ιιπιιιιπ . .ῖ% πω. 37 Χοπ

Ατιο88.!ιοιι.

Αποριο.1ιοπ ποπ νοι·οιιιιπποε ιιιι· ποιο Αι·ι·ιιππο- _

ιιιοιιτ ποπ Χι!. Αοι·ποιοιποο, πι» Πι·ιιο!ι

!ιοοτοπ, Ροι·ι.ο, Ιποοι·ιιιο οπο.. 3 . . 185 Βιι!- 91 Χοπ.

Βι·ιιο1ι ποι· (ιοπιι!ιτοπ-0ι·ππιιπε . . . . . 24 » - »

Ποτ «8ι. Ροιοι·ο1ι.11οπιοιπ.Ψοο!ιοποοιιι·.» πιο

11ι·πο!ι ποι· Ρι·οιο!ιο!ιο . . . . . . . . 185 » - »

Ε'ει!ιι·τοπ ποπ Ρι·ποοο ιπ 8οοιιοπ ποι· οιοοπιι- Γ

ι·οπ-0ι·ππιιπο· ιιππ ποπ Νοι·πιο!-8ιο.ι.πιο . 28 » ο0 »

Ζοιιιιιιιἔ επι πιο 0οιππιιοοιοπ Μι· 1ι·ι·οπιιιι·.·

οοι·ι;ο . . -

Βιιιιιιππ .
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Μικειιι νει'011 ιιι εει· θεεεεειιι 18. Με 1901: 1020 ιιιε. 90 Κοιι.

1)ενοιι εεε Οοιιιιιιιεειοιι Με 1ι·ι·ειιϊει·εοι·8ε

@ειιιε : . . . . . -β493ε~31 >>

Πε ε1ειεειι εοιιιιτ ειε δε.1εο τει εειι Χ111.

Αετιιειει; ειε 19. ειιιε 1901 171 Με. 85 Κορ.

Βιμ.. εειι 19 .1ιιιιι 1901.

Πι. ιιιεε. Θ. Βιιιζειιιιειιιι.

Πει· θεεεειιεειιεει νιι·ε νοιι εει· θεεε1ιεειιιιιι εεεεριιι·ι.

ε. Βεειιιιιιιιιιιιε εεε Ο τι. ε ε εεε εει· Ζειι ιιιι· εεε ιιεεε

ετειι Αει·ετεεει;.

Οι θειι ν ει· τε - ?ειιιε ιεεετ ιπι Νιιιιιειι εει· ΓεΙΙιιιει· θει

1εεειι ειε Θεεει1εεειιιι ειε, εεε Αει·ετετεε ιιι πω" ειιιε

ειιιτειι.

Με θεεε11εεειιΓι ιιιιιιιιιι. ειεεειι νοι·εε1ιιεε ειιιειιιιιιιιιε· εει.

Με Τειιιιιιι τει εειι ιιιιειιει.ειι Με Αει·ειειει; νιτε εει·

Αιιιιιιιε εεε Βεριειιιεει·-Μοιιειε 1902 ιιι Αεεειειιι ιςετιειιιιιιειι.

δ. ν ειιιε πι, ειιιε ἐ 8 εει· Βιιιιειειι.

1Βε νετεειι €ενεε1ι:

2ειιι Ρι·εεεε:1)ι·.Μ.'Γι·ει·ιιιιιε·Β18Μ _

ειιιε νιεερι·εεεε: Ρι·οι. Οι. 1)εειο-ειιι·ιεν;

ειιιιι0εεειι·ει·:11ι·.8εενει·ιε-ε'ει1ιιι; ·

ιιι 8εει·ειει·ειι:11ι·.ϋ.1Υειεειιεε.ειιι-Βιεε,

εεε Με. ει. Βιι€ειιιιιιιιιι-11ιειι.

Πει· Ριε.εεε Με» Μι· ειε νιεεωνωιι.

1)ειιι 8·ενεεεεειι 8εειειει·, 1ιι. ν ιει·1ι ε Γι, ει·ιιειιι εει

Ρι·εεεε εεε 11ειιιιι εει· 6εεει1εεεειτ ειιιε εε· ειε 1ειιειειιιιι.ιε

ειιιιιζε Ατεειτ ιιιι 1ιιι.ετεεεε εει· οεεε1ιεε1ιειι.

Πει· Ρι·εεεε, 1)ι·. Έτη· ιιιειιιι, ειιιει Ριοι'. 1)ειιιο. Με

νετιι·ειει· εει· Πεινει·ειιει, εεε Ρι·ιιειειειε νε.ιιι·ειιε εει· 8ιι:ειι

εεε εεε Χ111. Αει·ει.εεεεεε ιιεει·ιιειιιιιειι εε νε11ειι.

Ει·οϊ. 11εειο ιιεει·ιιιιιιιιιι ειε 1.ειιεεε εει· Βιιιειιιςεε.

4. Με· νοιι Ρι·οι'. ο. Ρε ιει·εειι-Ρει.ει·εεει·ε ειιεεειιιι

ειΒιε Ψοι·ιι·εβ «Πεεει· εεε 1. ιιιι.ει·ιιει.ιοιιιι1ειι Οσε

Β·ι·εεε ιει· ει·ιιι1ιε1ιε Βιειιεεεϊι·εεειι ιιι 1°ε.ι·ιε

1900» 1ιοιιιιιιι. εκει. εε 8ιειιιεε ν·ειςειι Αεινεεειι1ιειι. εεε Αει.οι·ε.

δ. Πι. Βε ι· 8 ε ιι ε ι· ε ιι - Κιμ εεε εειιιειι νοι·ιτε.,ς ..Πεεει·

Ρι·οςιιοεε ιιιιε Τεει·ιηιιε εει· -1ιειι1εοριεειιιιιιιεεει·ιιι··. εει-

εεεειιιτ. ιιι ειιιειιεο ιιι εει· «ει. 1°ειειεεεηςει· Μεειειιιιεε1ιειι

νοε1ιειιεειιι·.»).

Η ι ε ε ε ε ε ι ο ιι.

1)ι·. Β.ιιιι εεεε· Βιμ: 1ιιι Ψεεειιιιιειιειι ειιιιιιιιε ιεε ιιιιι.

εειιι νοι·ιι·ει.;ειιεειι εεει·ειιι. Με 81σι.ιιεε εεεε, εεεε νε· ιιι εει·

1ιοεε1τεειειιιε Ζε νειι εεεειιεεε ειιιε ειιε ιιιιιεε εεειιιε1ιε ειε

ινιεειιιεεειι εει Α1ιεειιιειιιεε1ιε.ιιε1ειιε εειοιιειι. Βιιι 1°ειιειιι,

ιιι·ιαιιει·Ατιιεει· 1·ιιιιιιειιιει·, ιιιε ιιιιι εεε νετεειιιε‹ιειιειειι ε1ιιιειιι

1οοει εειιεεεε1ινοι·εεε, ει·οεεε Βεεεεννει·εειι. 1ερι81οιιιε, Αιγ

1ιιιοιρε1, ειε ι·ιεειι€ειι εεε ιιι1εεεειι Βιιιιιιιιεειιεει· ειιιε ειιιιιι

ε1οει·ιι·ι, εω- εει· ;.μιεεειι 11ειιεε Βεεεειιι ειιε ει·οιιι·ιιιε1εε

Αι.1ιιιιειι, εεει· εεειεειιιεε Α11εεειειιιεειιιιεειι. 1ειι 1ιε1ιε _ιεεε

ερεειειιε '1'εει·εριε ει» ιιειειοε, "με 1ει·ειιεεειιρεεειιιιιε οι·

ειιιιτε ιιιε εειεεε εεενειιιιιιε εει εεε Κεειεορι. @με 1ιιιειειι

ειιιε11ε Μοηιιιιειιι. Νεεε 1 .1εετε εεεε Μι εεε 1·°ετιειιιεε νιε

εει. Με εεεε.ςεει·ειιειειι Βιεετειιοιιειι ειιιε ιςειιει1ι. (νιε1ιειε1ιι

εειιειιιεει), _ιεεειιιε.ι1ε ειειιι. ειιιε 1ιειιιε Π1εει·ιιιιοιιεε. - Αιευ

εοζετ εε εεεεεειειιειε 11ιεειειεοιιειι, νιε ιιι εειιι ειιεειιιιιι·ιειι

1·`ε11,ειιιειιιι ε5ιειιεε οειιε εεεοιιεει·ε 1ιοεε1εεεεεε1εει.; εεεε

εει ι·οτεεεειιιιιιειιει· 1·ειειεε ιιει· ειιιει· ειιτειιι·εεεεεεει· 1ιιιιιε

ιιιιε Αιιεειιιειιιεεεειιε1ειιις εε εει1ειι. Με Βειςιιιιειι€ειιε· εει·

11ει1ειιε εετειι 1ειιιεειειιιιε νοιι .1οεε1 ειε. ιει πε ειιιριεειειι,

εεε κι εεειιιιιεεε εεε: Μ. ειε Δ118ειιιειιιεεεεεειειι€.

ε. 1)ι·.Κιν·ιιιι-ιΥειιεειι Με εειιιειι Υοτιιει; ..Με Με·

ε·ιιεεε εει· Βει·ιιιοει·ιιιειειι··.

εει Ι.ιει·ιιινετεειιιιιεε ειιι·εε Αιιειιει·εεειιες, νει·εοειιιιειιιιε εεε

Βιι·ειιε·ειειιοε ω ι ι· ε ιι ι; ε 1 ιι ιι ο ιι ε- 1 1 ε ε ε ι ιιιιιεει ειο1ι

ειε νυιιι 1ιιεεειιιιεε εειι·οιτειιε 8ειι1ιιι;;ε ιιι Ε'ο1Βε νοιι 0ιι·ειι1ε

ιιεεεεεειεεετειιε εεε ιειι1ιεει·Ζει·εειιειιΕ ιει·εε 1ιιεειι.ε εει·ειι

1οεε.1ειι ε1ει.εοι·ιειιιεε εειιιιι1ιεε.

1)ιεεει· ΙοεεΙε Μετεοι·ιειιιεε Με” ειεε εειειι Αεερεειιωι ειιε

Ριι.1ρει.ιοε εεε Αεεοιιιεεε ιιεεεινειεειι ω. ιΨεει, Ζοεεε

ν. 1ι1ειιιειιιιε1, Κε.εει· ε. Α.ι.

Νεεειι ειεεειιι Βγιιιιιτοιιι, νε1εεεε εει νοΙνειεε εει· Παει·

ιιιι Βεςιιιιι εει· Βιι·1ιι·ιιιι1ιειιις εεευεεει·ε εειιιιιι·ε εε 001181.8Ε11'ι·Ι1

ιει, ειιιε ειε ιιειιι.πειι ει18·ειιιειεεε ειιε 1οεε.1ειι εγιεριοιιιε εει

ειι·ειιεειει.ιοιιει1ειιε εει·ε1ι νοινε1εε εει· Β`ιειιει· εει· νειιιι_ς

εειι.ι·ειαει·ιειιεεε. Κεειιει ι·ειει·ιι·ι ειιιε εεει· ειειε11€ειιιειιιειι

εγιιιριοειε, νιε ρ1ϋι21ιεεειι 1$εΒιιιιι, εεεοιιεει·ε 11εεεεεειτ. εει·

ιιι·ει·ειιεεεε εει λεειιιεετιι; εεει· εεε ιιιιιιειε 1$ι·ει·εεεειι, εεει

εεειι Βενειιιι1ιεε ειιιε Βειιεε τοι” ιιεει· ειε εεεο1ιιιε ειιιε

Ωεεερει·ι·ε, Ωο11ε.ρε, εοεειιεει.ιοε εεε εεειιιειεεε, Βιεεειιιι.ιιιι

1ιεεεειιειι εεε 1°'ε1ει38 εεε εει· '1'ειιιρειειιει·, 1ιιειοειιειιεεειιει

εειιε· ιπι ΗΒΗ! ειε. ·

Με Αεερεειιοιι ειιε Ρειρειιοιι Ιιειει·ι, νιε οεειι ει·νειιιιι,

κενει·ιεεειςει·ε όγιιιΡΙ.0ιιι€.

1)ιε Γετειιειοιι ε1ιειιι εεε ειε ΑεεειιΙιε.ιιοε εΠειιι

ειειειι ει» ειε 11ιεειιοεε "ιιιε νετνειι1ιεει·ε Ζειο1ιειι.

Βεειιει· ιιιεειιι εει ειε ρειεο1οειει:ε-ειιειοιιιιεεεειι νει·εεεε

ι·ειιι:ειι ειιιιιιειΕεεω, ειε ειιιε εει νοΙνιιιεε ε" ΡΙειιιιι· ιπι Με

εοιιιειι εει. Δε Βιε11ε εει εοει.ιιιειιΙιεε ιε ειιιιι.ιιεει· ιιιε-ι·

εεεεεεειι 1)ει·ιιιεεειιιιεειι Μ: ιιιει·, ειιιιε1ι 1)ι·εεεει; εει· Παει·

εει ι1ιι·ε 1)ειιιιειιε, ειιιε Πειιιιεεε1ιιιιςε εοΙοεεει εεει;εεειιιιι.

νε 1ιεεειι ειεο ειιιειι Βι·οεεειι νοιι ε·ιειειιιιιεεει;ειι εΙειιειι

ννιιιιεειιεειι εεεεεειιιοεεειιειι ΗοεΙιειιιιι, εει· ειιιεεει·εειιι ιιιιιει·

ειιιειιι Βιενιεεειι Ηεεει·εεε ειειιι. 11ιεεει· Ηο1ι1ι·ε.ιιιιι Ιεεει Με

εειιειι Ρει·εεεειειι εει ε1ειο1ιεειτι;ει· Αεεεει

τε.ιιο ιι ειιι·ειι Νεε1ινειε νοιι Μεικ1Ιε1εεε εειιιιτΙιεε

ιιιιι.εεειι εεε @ιιιε εεεοεεει·ε εεειΙιειι εει·ειι διεεειιειι-Ριεεει

ιιιειει·-Ρει·εεεειοιι εει ε1ειειιπιιιιιε·ει· Αεεεε1ι.ειιοιι. ειιιε Μινι

ειεεε νει·εεΙιειεεε εει εει· Ρει·εεεειοιι εε εει· ειεςειιειι Μιιιιε

ειιιε εεει· ι.;ειιε.ιι ειεειι·ειι.

ΧΥεει·ειιε εει εεειειι'ειι ΣΥειι€ειι εεε εεεεεΙοεεειιειι Ιιιιιρειι

ειε Ρει·ειιεειοιι ειιιειι η·ιιιρειιιιιεειιειι Κιιιιιε ε·ιεεια, εει·ειι νιι·

εει ειιιι·ε εειεεειεεειιειι ενιιιιεειι ειιιειι εειιιιιειιειι ιιιει.ε11ιεεεειι

Κ1ειιις. ιιιε ιει εει·εεΕεε θεεετεειιιει·εεε, εεε νιι· εειιιι Ρει·εει;

ιιι·ειι ειιιεε ε;ι·οεεειι 1ίειιι.εεειιεεεΙ1οεε εεεειι, νειιιι νε· εεε

εειεειι ειε ιιιιεει· 01ιι· ει·ιιειιειι,

Βεειιει· εει. ειεεεε 8ι·ιιιρι.οιιι ειε ειιιει· ι;ι·οεεειι Βειεε νοιι

νο1νιιιι εει Γ1εκει· εοιιειειιιειι εειιιιειι ειιε εει ειεε «Βε1

1ο ιι ε ι· ιιι ιι τ. ο ιιι » ιειιι νεεειιι1ιοε ειε Βιιι8·ιιοεε ειιιιεειι εειι”ειι

11εεεει· ι·ει'ει·ιι·τ. ειιιε 8εε1εεε εεει· 8 νοιι ιειιι ερει·ιι·ιε Γει11ε

νοιι νοινιι1εε εει· 1ι`ιειιιιι·, νοιι εειιειι εει· ειιιε: ιιιε. Τοεε εε

εει.ςειι€ειι ιετ.

(Αιιτοι·ει”ει·ει.)

Με Αιεειι ειεαΙιειιιι ιπι ΙΧ. Βιιιιεε εει· «ε1ιτ.ιιιειιιιιι·

ε·ειι εεε εειι 1ιι·ειιεεεειειειι εει· Μεειειιι εεε

0ιιιι·ιιι·ε;ιε».

11ιεεεεειοιι.

Ρι·οι. Πιτ Ζ ο ε εε ν. 111 ειιιι.εε Πε Ι -.Τει·ιεν: Βο1εεειι

ειιιΒιιοειιεειιειι 1·`ειιεειι εεεεεεεει·, νιε ιειι 1ιι. Κι ν ε11 εε

Εεεε εει. επι ειιιε ειειι ιιιεει εε1ιειι: ιιι. ειιιε Με εε ιιι

εεεε εειιοιι εεεε1ιειι ειιε ιςεεϋιι. - εεε ιιιε εεεε ιιιιιιιει· εει·

εειιι·ι ειιε 1ιεεε σε. εεε ιιιειειΙιεεεειι Κ1ειιε εεεει·ι - εεει·

ιιιειιι εειιιιιζειιε €ενιιι·ειΒ·ι.. εε ιιπ εεει· ιχει·ειεε ειιι Ζειοεειι

ν0ιιι ιιπ” ιιι εο1εεει· 1ι'ειιεε, νειιε Αι1ε εεεειι - εεε ειιεειι

νε· εεευιι 8εεειιειι εεε ιχειιει·ι. εε 8ιε.εεε, εεε νοιι 1)ι·. Κι

νε118εϊειιεειιε Βιιιιρι.οιιι πι. εεει· νιεειι€, ειιε νειιιι εε

ειιιε ειε ι·ειχειιιιεεειε εεειιιι.ιει., νει·εειι νε ιιι εει· εεενιει·ικειι

1ι'ι·εεε εει· 11ιεεεοεε εεε 1ιεεε νιεεει· ειιιειι 8εει·ιιιι νειπει·

ιιοιιιιιιειι. Με διεεεε, εεεε εεε 8γειιιιοιιι ειειι :ειιιε ειε νετιιι

νοιι ει·νειεειι ειιτιιε εει1°ει·ιιοιιιιιε, νο εε ιειιιι. Τοιιιιε 11ιιιιιι

εετιιιει·εεεεε ει1εει ιιιειει: Β εεει·ε ινιιιειε, ειε Ειεκει·ε. ειε

ιιιοιει;ε ειιιε ιιιεεειΒε εεειιεεε. Βεεεειιοε εεε Πειει·εεειεεεε

νοιι 12ιιιιιιεει·ιιι- εεε 11ιεεεειιιι-11εεε Με" ειοε εεει· ειε νει·

ν·ει·ι:εεει·1‹ειι εεε Κιν ε11'εεεειι Βγιιιριοιιιεε ιιοεε νειιιις·

εεεειι.

Πι. Ρ. 1ιΙειιιιιι-Βιεε.: νε· Ιιειιιιειι 1)ι·. Κιν ε ΙΙ εει·

Βιιιεεεεειιε ειεεεε 8γιιιρι:οιιιεε εει· Ιεεεει'ι 1ιε8·Ιεεενειιεε1ιειι.

19ε 1ιειιεειι ειιιε ειε ειε ννιοιιιι€ιιειι εεε Νεοειι·ειεεε, εεεε

ειε εειι1ιιιιςειιρεεεει ιιιεειεει·ιι·ι. ειιε Εεε1εετ Μ. 6ιι·ειιδειε

ιιοιιειι ειιε Οειει·ετιοιιειι νοιι ειιιιιεει· Ρει·ιιοιιιιιε εε ειιτει·

εεεειεειι, κι εεε ν ε ε ε ιι ιιι ο ε ε εεε εεενιει·ιι;ε. Αιιει.·;ε

ει1εει.ε ε'οι·ειειι νοιι μει·ιιοεεειει· 8ερειε ειιει·εει·ιι ειιεει·ε Μειω

ιιιι.Ιιιιιιειι ειε εεεεειεεειε Αιιεετισεειι εεειιιιιιιιιετ 1)ει·ιιιεε

εε ειιιε

Πι. Α. ν. Βει·Βιιιειιιι-Βιεε: [Με θγιιιρεοιιι ιει εεει·

ν·ετιιινο11, ιιιεεεεειι εε ιιιιιεε ειειι ιιι εει· Ρι·ειπιε ει·ει. εενειιι·ειι.

1£ε εειιει·ειι ει·οεεε 1ι€ειιιειι ειπε, ιιιιι ειε Πεμ εε ειιιεειιειεειι,

σε εε ιγριεεε ιει εεε ε11ειιι €ειιιιΒι ιιιι· ειε Βιιιι.ειιοεε Υο1νε·

ιεε εει· 141ει:ει·. θεετεειει·ιειιεειι εε· εεε νοινε1ιιε εει·ΙΓιεεει·

ιει εεενειιιιιιις εει· 1:ιεειειεειι1ειιειιειετ, ειε εει εεεετ εεΙεε·ε

ιιειιι νειεεε1εεε Με, Βιιι1εει·ειις εει· εεει·εειειι 801111ιι€θ

ιιεεε 1$ειοι·ειοιι εει·ειι Βιιιϊεει·ειιε ειιιεε 11ιι.ι·ιιιτοιιι·εε εειιιιι;ι.

εκει ιιιιιιιει·, εε εκει εεε1ε.ειε, ρει·ειγι.ιεειιε 11ετιιιε, νειειιε

ειιι·οε ειι·εειε 1εειειοιι ι·εερ. ιιεεειο18·ειιεε Αιιεειυιτιοεεεει1ειιιι€

ειιι.1εει·ι. νει·εειι ιιιεεεειι.

Πε. Βοι·εεεερι-Βιι;ε: εει·ιειιιει: ιιεει· 2 ΡεΙΙε εεε εειιι

Κτειιεεεεειιεε. νο 1 Με Γ1εκιιιιι·οινιιιιιε νοι·Ιεις εεε εεε νοιι

11ι·. Κιν ε 11 εεεεει·ιεεεεε Βιιιιριοιιι ιιι εοιιετ.ιιιιτειι νιιι·. Με

Βετο”. εει· Ε1ειιιιι· νει· ειινετειιεετιι. 1ιι εειιι 2. Με Οοεειιιιι

νο1νε1ιιε. εε ι1ιε.κιιιιεπι εεειε.ειε 8εε1ιιιε·ε ιιι Νεει·οεε εε,ε·ι·ιιΤειι.

Βει εει· Πιιτει·εεεεειιι; εει ειιιιιιιι' ιγιιιμειιιιιεεεει· Βεεε11 οειιε

ειιιειι ιιιειε11ιεεεειι Βει1ι1ειι€.

Μ. Θε ειειιιειιιι: Πεε νοιι Πι. ΚινιιΙ1 ειι€ειιιιιι·ω

Ρειιιιοιιιειι Εεεε ιιιειιιει· Μειιιιιιιε ιιειειι ιιιειιι: Ζει· Βιιι“ειειιτιει

ειεΒιιοεε ενιεεεειι θει.ιιι·ιιτιοιι εεε ΒιτειιεεΙειιοιιειΙειιε νει··

νει·ι1ιει. νει·εειι, εοιιεει·ιι εε ιιιεεε ειιιε εει ιεεει· εεεΙεετειι

Βεε1ιιιςε εεοεεεειειι 1εεεειι. ιιίειιιι Πι. Β ο ι· ιι εε ε ρ ι: εει

ειιιει· εσεεειιιει·εεεες ειεεεε ιιιοει. εεοεεε1ιιει Με, εε ιει εεε

Οοεεειιι οιΤειιεε.ι· εει". ιζεε1εει. 8εινεεειι, εοιιεει·ιι ειιτνεεει·

εεεοιι εεεετειιϋε ·- ρει·ιειιι·ι - οεει· ιιιιι· ειε εεειειϊει· 5εει‹,

εει· εειεε Η" εεειι εκει εεεεεειιι ει, ε. ε. εειιιε 1ιεΓεεεε

8ιεε ιιιειιι ειι·ειιΒιιιιι·ι Βενεεειι.

Ριοϊ. 1)εΙιιο: Αεεε εει ειιιιει.ιιεεει· Αιιϊειειιιιιιε εεε Μει

Βειιε ιετ ω· Μειει1ειειιε Ιειεεε εε ει·ετιιι.ιειι. ιπι ι·ισειιεει·

1580Ό80ιιιεεε8·ΑιιυΝεεεε ιει ειε Αεεεε1ιειιοιιε-Ρει·οιιεειοιι εει·

ιοροεΝεει1εω1Θε Ι)ιεειι08ε εει· εεειειιτειι, εε;σερει·ι·ιειι Πει·ιιι



εε1ι1ιεςε ννε1ιΙ Ζε νει·ννει·ι1ιειι. Με εε1ιννιιιιςειιεε Ιιιιι`ιιιιεεεε

ειεεε ειιι· εειει· Βρεεειιεε ει.ε1ιειι. ε1ιεεεε ειε ινε.ιιι1, ννε1ε1ιε

ι:1ετ ι εειιι ειεεε. ι1ειιιι νιιι·ι1 ιιιειε εεε 8νιεριοιε 1ιε1ιοιιιιεεε.

Αει 1ιειιει1ιε1ι εε18ε1ι1ε.1ιτεε Μεριεε ιιει εε 1εἰε1ιι`ε11ε εε εεεεε

εεε ενι·ιιι· ιι ε ι· ιει θιε1ιιει. εει· ρ;ε1ι1ε1ιι.εε εεςεενι·εεε Με εεε

$νιιιιποιε ιιει”, ειε1ιι ιε εει· Νεε1ι1σει·εεεειι. `

Πι·. Κιννε11: 1ε1ι 1ιε.1ιε Β·ε.ιιε εεεει·ϋε1ιΙιε1ι εεεεες1:, Με

Ρει·ειιεειεε ε11ειε εεε ιειι ΑιιεεεΙιιιιιοιι ε.11ειε 1ιιεει εἱε1ι

ινειιἰε· εοεετειιι·εε. Πεε Βε11εεενιεριεει 1ει. εει· ι·1εειΠε1ι Με

Αεεεε1ιειιοε ιιει εΙε1ε1ιεειιιιςει· Βιε1ιε1ιειι

Ρ1εεειειετ.ει·-Ρει·εεεειοε. Πει·ειιεειεΙοεειι 1ιε1ιε1ε1ι

ειε 1ιε1 σε· Ορει·ιιιιοιι εεε νο1νε1εε πει· 15ει1εειιιεει εει· Βε1ι11εεε

εϋι1ιις ε;ε1ιε1ιτ, εε εε ιε1ι· ιει ιε ει· ε·ε1εεε· εειεε ειε ειεςε

Γε1ιι·ιεε Πει·ειιο1ιι· θεεε εεε Ιε1ιεΙτ 1ειε1ιτ. εε εει1εει·εε,

Πι·. ν. Βει·Βιιιεεε: 1)1ε Ε1ι·Γε1ιι·ιιες Ιε1ιι·ι εε, εεεε εε

Ρε11ε εκει, ιε ι1ειιεε ιεε.ε ιειι ιιει· 1Βιιι1εειεεε· εεε Πει·ιιιεε

εει·ε1ι εεε Πε.ιιει·οιιι· ιιιε1ιι. εεε1ιοιιιιετ..

1)ι·. ν.Βι·εε1ιε11›εεειιι,ετ εεε νοε Πι. ν. ΒειΒ·ιεε εε

ιειιιςει1ιει1ιε: εε εε1ιες,ι ειε1ιι. ιιειεει· εεε εε1ι1εε'εε 8ιιε1‹ εει·

ε.ιε1ι1211ιι.ειι Πει·ιιιεε1ι1ιερ,·ε ειιι·ε1ι Με ειεςείε1ιι·ιε Βο1ιι πε εει

1εειειι. Ζει1εει 1ιοιεειι: ιιοε1ι ειε Πιεει.ειιε, εειεε ειιιιι ειιιιι11ε1ι

1ιειεει· ιειιιιιιε11εε Ειιριεεεἰειι 1ειε1ιι ειε εε1ιοιι εε εεε εε

εἰε1ι ι.ιεεε1ιιιιε 1111εεε εει· Βε1ι1ιει;ε ρει·Γοι·1ι·ειι Εεεε.

Πι·. Βε1ι1ειειιεε: Βε 1ιοιειει ννειιι€ει· ι1ει·ειιι εε, εειεε

ειιι·ε1ι ειε ε1εεεεε1ιο1ιεεεε Πει·ιιιι·ο1ιι· εειειιιι11εΙιει· Κοι1ι εει

Εεει·ι «Μ, Με εειεε. ινειιιι ειε Βε1ι1ιεε;ε 2ειϋε1ιεςεει·ε1ιι Πει,

ε1ει1ιι·ε Ρετ1ιε νει·εεεει·ι, 1ιε11ει· ιν1ι·ε εεε εεεε ειε Πει·ιιι

Κε11ιεεε ριι1ειι·εε. 'ΗΜ εεε ειε, εε εειεε ιιιειι Με ι·εροιιι

ι·εε εεε Κοτ.1ι Με (Με ιιι ιιπ· 1ε.εεεε, εεεε ειπε Βειει·οεεεειο

ιεεεε,νι·ιε ε1εεΡεεειιεε ι1ει·Ε'Ιειιει· ιει ιειειει· ειε ε1εΟρει·ειιοε

ινεεεει1ιε1ι εοιερΙιειι·ειιι1ει· Βιιιει·ι11”. -1ιι Βεειιις Με ειε νοε Πι·.

ν. Βι·ειε 1ιε1 εεεει'111ιι·ιε θει`ε1ιι· εει· Ρειιοι·ιιι1οιι ιιει 15ιερι·εε

ειοεενει·ειιε1ιεε ινιι1ιε1ιει·ινιεε1°ιι, εειεε ινειιιι ειεε 5ε1ι1ιιι8·ε.

εεε εει· Μι εεε (ιπι. ιιιιεειιιι·1ιεε ννι11, ρει·Γει·ιι·ι,- εε Μ. ειε

ε1›ειι ιι1ε1ιι. ιεε1ιτ ιερεειιιοεεΓε1ιις, ειε ιειιεε ιεεεειιι. ινει·εεε.

εεε εἱεε εο1ε1ιε τ'ε1ιΙιιηιε Μ!! Με εε ρι·εεεειι ει1ει· ιιι ι·εροιιι

ι·εε ε1ε1ιτ ιεε1ιι· νει·ειιειιεε.

(θε1ιΙεεε ι'ο1ιςτ.)

νειιειεεειεε.

- Αιε Β. Με: νε11εετ1ειειι ειε1ι 25 με”, εειτ εεεει·

εεε1ιι·τει· Μιιι·εεεειεει· εεε 1εειςιε1ιι1ι;ει· Μιιει·1ιειιει· Ρι·οΓεεεοι·

Πι·. Ο ει·1 Β ε 1ι ι ο εε εει·11ιιινει·ειιιιι 1)οι·ρει ε ιι ιε Π ο ε ι ο ι·

ιιι ετ1ιε ι ε εε ε ι·ο ιιι ο νιι·τ ινιιι·εε. Ο1ιεε1ιοιι .εει· .1ε1ι11ει·

νοε _ιεεει· Ε”ειει· Α1ιεπειιε ρ;εεοιιιιεειι εεε ειε1ι _ιεεε Βει·ιιε1ι

ε1ε1ιιιιιεεε· ιιιεεεε θεεεε1ιιεεεε νει·1ιει.εε 1ιειιε, εε εειεε εοε1ι,

Με ε1ε«Νοι·ι:11. ΖιΒ·.» ει·Γε1ιι·ιε. εειεε ειιι· νιε1ε Βεννειεε εει·

'1'1ιε11εε1ιιεε 1·)1εεεΙιιει·, εοιιι1ει·ε εεε1ι ε1ιι·εεεε Κεε‹1 ε1ιεεεεε

νει·εε1ιιεεεεει· Κει·ιιει·εε1ιει'ιεε, ιεε1ιεεοεεει·ε εε1εει· ετει·ειει1ι

Βενε1 - ε. Α. ΜΜΜιι·ιιεεε1ι·Τε1εε,·ι·ειιιιεε νοε εει· εει1ιιιιει

εεεεε Βιιτει·εεΙιεΐι, νοε εεει νει·ειιι μι·ιι1‹ιιεε1ιει· Αει·ειε ιιι

Βενε1 εεε νοε εεε Ρ1ι111ειει·ε εει· Οοι· οι·ει1εε «Βειοιιιε>› ιε

ΒενεΙ εεε Βει1εει1 - ειεςε1ειι1ειι. - εεει·ει·εειιε εε1ι1ιεεεειι

ιιει· εεε εεε εεεΙιειο1ιεε θι·ειιι1εετεε ειε ι1ειιι 1εε1ιεϊιεε

ινιιεεε1ιε εε, εειεε εε ι1ειε ι.ιεε1ιι·ιειι .1ε1ιιΙει· εοε1ι Ιεεεε νει·

εϋεει εειε ιιιϋ,εε, :Με 1ιεεεεεεε1ιειει.ει· Αι·ει, ε1ιεεεειιεε1ιει·

1.ιε1ιι·ει· ιιει ννιεεεεεε1ιει'ι11ε1ιει· 11'οι·εειιει· ιιι ειι€εεε1ιννεε1ιτει·

Κι·ε.ι”ι ΐοι·1:2εινιι·Ιιειι.

- 1)ει· Ρι·είεεεει· εει· Αιιιιεε1ιει11ιιιεεε εε ιιει· Κιεννει· Πει

νειειιει 1)ι·. Α. Ο1ιοι11ιι 1ει: εε1ε.εε1ιε1ι εειεεε 8Ο_ιε1ιι·ιεειι

ι1ε1ι11ειιιιιε (ει. Νι·. θ, Θ. 52 ε. 111.) νειι εει· Μοε1ιε.εει· θεεεΙΙ

εε1ιει'ιει>ι· Αεεεεει2τε εειε 1Ήιι·ειιιειι€1ιεεε ιι·εινει1ι1 τ.

ννοι·ι1εε. Αιιεεει·εεει εειεε 1ιεεε1ι1εεεεε, εεει .1ιι1ιι1:ιι· Με Νε

ιιιεε εει· θεεε11εε1ιει”ι ειεε Α ε ι·εεεε ιιι ε1ιει·ι·ε1ε1ιεε.

- Αει 22. Γεει·εειι 1ιε,ε·ιεε εει· Νεει.οι· εει· εεεεεε1ιεε ΧΗΜ

1‹ει·, Ρωι·. ειεει·. εει· Βιιεεεειιι·ε·ει· Πεινει·ειτει 1)ι·. Α ε Με ιι

Κεεειεεε1 εε1εειι 80. Θε1ιει·ιειε.ε;.

- 1)ειιι Ρι·1νειεοεεειειι Πε· Ηε1ε·, Νεεεε- εεε Ο1ιι·εε1ιι·ε.ιι1ι

1ιειιειι εε εει· Μι11ιε.ι-Μεειειιιιεε1ιεε Α1ιεεειειε Πι·. Ρειε ι·

Βει·ιεεενν Μ. νοε εει· Οοιιι'ει·εεε εει· Α1ιει1ειιιιε εεειετιει

ε·οιεεε νοι·1εειιεεεε ιι1ιει· Ρ1ιε.ι·ιιιε1ιο1ο8·ιε ιιι

1ιεΙιεε.

- νω- Κιιι°2ειιι Με εει· 1ιε1ιεεειε ΚΠε11ιει· 1εω. 1)ι·. 8.

Βοεεεει.ειε ιιι 1ιειεεε εειε 70. 1.ε1ιεεειε.1ιι· ει·ι·ειειιι,

1ιε1ινε1ε1ιει· ΗεΙε,εεε1ιειι ει· νοιιι νει·ειιι εε· ιεεει·ε Μεειειιι

1ε Βει·Ιιε :ιιει Β1ι ι·ειι ιειιε·1ιετ1 εεινε1ι1ι. ιι·οι·‹1ειι ιει.

-- ν ει· ε ι οι·1ιεε: 1) ειε 25. Γεει·εει· ιε Κιειν εει· Ριινει

εεεεει εει· θεεειι.ε1ι11ιε εεε Ονεε.1ιε1εΒιε εε ε" εοι·ιιεεε

Πεινει·ειιιιι Πι·. 111ιε1ιεε1 Νοεε1ιι·εεεεεε1ιι ιιιι 44. με

1ιειιειειιι·ε εε εεειει· Εειει·ιιιε, εοιιιιι11ειι·ι επι Νερ1ιι·Με εεε

Ρει·ιεει·ειιιε. 1)ει Ηιεεεεε1ιιει1εεε εειεε εειεε ιιιε·1ιοιιιιεε1ιε

Αιιε1ιι1εεεε ιιι 1εω ει·1ιεΙιεε, ειε ει· 1883 εεε Αι·ειεςι·εε ει·

Ιειιςτε, ινοι·ιιεί ει· εει· ινειιει·εε νει·νο111ιοιιιιιιειιεε Με ΟΜΙ

εετοι· ιιει εει· Βε1ιει·ιειιι111ιεΙιεε Πειι·ει·ειιετε1:1ιιιι1ι 1ιε1εεεεε

εειεε. Νεεεεειε Ν. Πει .Ιειιι·ε 1893 εεει 11εειει· ιεειΠειιιεε

ρι·οειονιι·ι: ννοι·εεε, 1ιε1ιι11ιιι·ιε ει· εἱε1ι ε1ε Ρι·ινει‹ὶοεειιι. Πιτ

ε1ε1ιει·ιε1ιι1ι“ε εεε θνειι1ιο1οειε εε εει· Κιεννει· Πεινει·ειι.Μ. εεε

ει·εΙΤεειε ΜΗ ειιιεει” ειπε ει·1νειε Ηει1εεειε1ι Με Β'ιε.εειι

1ει·εε1ι1ιε1ιεε, ννε1ε1ιε ει· Με εε εειεειε Βε1ιειιεεεεε 1ε1τετε. -

ΕΠ 1ε Κι·εεειετ1τ. εει· θε1ιι1Γε εεε Εεεε" εει· ρενε1ι1ειι·1εε1ιειι

Αει1ιει1ιιιιιι; εεε εοι·ι.ιε·εε Μει·1εε1ιεεριιιι1ε, Πι·. Ν. Π. Νεε

ι·οεοιν. Πει· νει·ειοι·εεεε Μ. εειτ. 1879 Με Αι·ιι ι.1ιειιιι· εε·

ινεεειι. - 31 Ιιι 1ιε.Ιιεε εει· Οεεεεεει· Αι·ιι Πι·. Η ιιτι1ιιιι ε

11εε1ιτειιει ει· εε Ι.ιεεεεετεεει·1ιιι1οεε ιτε Α1ιει· νοε 41 .Πιε

ι·εε. Νεε1ι Δ1ιεο1νιι·εε εειεει· εειει·ε·ιεεεεεεεειιΙιε1ιεε 5ιιι

ι11εε εε εει· θεεεειιει· εινει·ειιει 1ιεεειιιι.ι'ιιμε ειειι Ε. ιιιιι

ε1ινειο1εειεε1ιεε Αι·1ιειιεε εειει· εει· 11ειιεεε; εεε 1ιει·111ιιιιιειι

Ρ1ινειο1οςεε ?εεε 1ιιι ά "Με 1ε 1.ειριιιι εεε ειιιι1ιι·ιε ειιι·ε.ιιι'

Μεειειε ιε Βει·Ιιε. Νεειι Βεεε1εει1 ιει·ι1ε1ιεε1ιε1ιι·ι, 1ιεει.εει·1 ει·

1887 εεε Αιειεκειιιεε ιιι 1)οι· ει. εεε 1ιεεε ε1ε1ι ειπε 1ε ·ι·ιειε

ιιιει1ει·, ινε ει· εεΓειιιζε εΙε ι·οεεειοι· ιιει διεει.1ιεεριιε1 εεε

εειεε Με ειιιτ1ι.ιεε1ιει· Βιιειιετεει·ιτ ι'εε;ιιιε. Ο1ιεε1ιοιι ει· 1ιιει·

ειεε ειιεε;ε1ιι·ειι.ει.ε Ρι·ειιιε ει·ννει·1›εε Με», ι.ι·ιε1ι Με ειπε.

Με εειιι Βι·ιιι1ει· 1ιιι «Ε. Νικ» ιιιιιι1ιει1ι, εει· 1)ι·εειι· ιιιιε1ι εειε

εεεεε1ιεΗΙιε1ιει· Βεεε1ιε.Γιιεεεε· ιε ειεει· Πε1νει·ειΙ:Μεει.εει :1ε

εε εεε1ι Οεεεεε 1ιεει·ιιεειεεε1ε. ινε ει· ειε ε1ιειειεε1ι εεει.ει·ιοΙο

Βιεε1ιεε 1ιε1ιοι·ετοιιιιιε ει·ϋιΤιιειε. 1ε ε1εεειιι 1ιε1ιοι·ειοι·ιειιι εο11

ει· ε1ε1ι εειεε ειιι'ιι.111,ςε Πεεει·ι.ι·ιιΕεεε νοε Τε1ιει·1ιε18·1Π. ιιει

ειε 8ε1ι1ειιε1ιειιι ιιει Πειει·1ιρρε ιιιιτ '1'ε1ιει·1ιιι1εεε ιει1ειι·ι. ιιε

εεε, ννε1ε1ιε νει1ιε1ιιιιεειιιεεειε εε1ιεε11 εειιιειε 1ιε1ιειι ειε Ζιε1

εειιιε. Πει· Ηειιιιιιεςιιιιιςεεε κι εειεε νιε1ιιιε1ι 1ιιει·ειιεε1ι Ιιει·

νοι·εει.ι·ετεε ειιι Αι·1ιειιεε, ειε ειε1ι 1ιεεριεεε1ι1ιε1ι ιιει” Τιι1ιει·

1ιεΙοεε, Ο1ιο1ει·ε., Τνριιιιε εεε εεειειιο1ο8ιεε1ιε Πει.ει·εεε1ιειιεεε

εεε1ε1ιειι. - 4) 1ε Α1ιιεοΙιεε1ι εει· ιιοι·ιιςε Κι·ε1εει·ει .Ι ο ε ερ 1ι

Κεεε1ι1ει1ι ο ιπι 811. 1ιε1ιεεε_ιε1ιι·ε ιιει Αεεοιειεε1η·ρ1ιεε.

Ο1ιεε1ιοε ει· εεει· 15 .1ειιι·ε ει·ε1ιιιειι·ι. ιιει, εε ιιει ει· εειεε εειεε

Ε'ιιιε πει 2 Κιιιεει·ε ο1ιεε ιε8·1ιε1ιε Βιι1ειεειιιιιιι.ε1 1ι1ει.ει·1εεεεε.

- ό) 1ιι 1νιεε ειε θ. Πει: ε. δε. εει· 1ιει·111ιειιε 1)ει·ιεεωΙοεε

Ρι·οι'. Πι·. 11 ο ι· 1 τ.: Κ ιι ροει (Κε1ιε) εε 65. 1ιεεεεε_ιε.1ιι·ε. 1ε

11ιει νει·1ιει·ι ειε 1'νιεεει· ι1ει·ιεει.ο1οςιεε1ιε Βε1ιιι1ε, νειι ιιει· ειε

11είοι·ιε ιιει· Τ1ιει·εριε εει· Ηε.ει.1ιι·ε.ε1ι1ιειωε εεεεεεεεις·εε 1ει,

ειεεε ε1ε.ειιεει1εε νει·ιι·ειει·. Κεεεει ιιει. εεε νει·ειεεει,

ειε Βειει·ει εεε 1)ειιιιειο1οςιε, 1ΐιι νιε1ε1ιε εειε 1ιε1ιι·ει· Η ε ιι ι· ιι

ειε θι·ιιεε1εςε εε1εει: εειεε, ινε1τει· εει·ο1ιεε1111ιι·ι 211 1ιιι1ιειι,

ιεεειιι ει· ειε Πει·ιιιειο1οειε ιιει' εεε εεειοιιιιεε1ι-1ι1εω1οςιεεεεε

Βοεεε ει:ε11ι.ε 1)ει· νει·ειοι·εεεε ιιει. ειε1ιι· Με 55 .Τειιι·ε ε.1ε

εεεεειεΕεεεει· 1ιε1ιι·ει· εε εει· ν11ιειιει· Πιι1νει·ειιει εεννιι·1ιτ, ειε

ι`εεεε Με Ρι·ινειι1εεεει. εεεε Με Ρι·οι'εεεοι· εεε εειεε Βε

1ι ι· ε'ε Τει1ε (1881) εεε1ειο1ι νοι·ειεεε ε" εει·ειειεΙοι;ιεε1ιεε ΚΠιι11ι.

νοε εειεεε ιεειιι· Με 150 Δι·1ιε1τεε ινο11εε νειι· εεε εει· εειε

ειε Ηε1ιι·ει Β81118111801ιεΠ11011 8·εεεει·ιεεεεεε «1·1ε.εεεεεε εει·

ΗεειειεεΜιειιεε>›, εεε Εεεε ιιι ε11ε 1ε1ιεεεε θρι·ε.ε1ιεε 111ιει·

εειεε ει, ιιε:1εειεε «Ρει1ιο1οε·1ε ιιιιι1'1'1ιει·εριε εει· Ηεει.1ιι·εε1ι·

1ιειιεει› ει·ιν111ιεεε.

- Ρι·οϊ. Πι·. .1. Βειιει 1ει ε1ε1ιτ εει· ιε εει· Βε1ι.ιιιις εεε

Μεεε1ιεεει ειΜι1εο1ιεε Κι·εε1ιεε1ιεεεεε, εεεεει·ε εεε1ι ειιίεεει

11 ε1ιι·ει.ιι1ι1 ε ει· ερεεἱε11εε Ρει1ιο1οειε εεε

'1'1ιει·ε.ρι ε εει· Νεε1ιι`ο18ει· εειιιεε νει·ει. Βε1ιιιιε8·ει·νεεει·ε

κα. ν. 2ι ειιιεεειι εεε·οι·ι1εε. Με ειε εεεει·ε1ι νιιεεει

ι;εινοι·εεεε Ρι·οι”εεεει· εει· ιιιεειειειεε1ι-1ι1ιειεε1ιειι 1·ι·ο ε.εειιιι1ι

ιε Μεεε1ιεε ειιιι1, Με νει·Ιειετει, Με Ρι·οίεεεοι·εε ε11ει·

(Βεεε1), Κ ιε1ι1 (Τ111ιιεεεε) εεε Βιι εειε ε· (εειεε) ιε νει·

εε1ι1εε 8·εει·ιιε1ιι ινοι·εεε. >

- Πει Πιι·εειοι· ι1ειιιιεε. Κ1ιει1ι 1ε (Με: Ρι·οι'. Γι·1εει·1ε1ι

Κι·ειιιε Μι, Με ειε «.-111ι;. ει. Ο.-Ζι8.» ει·ιε1ιι·ι, ειε 8.1 11ιε

ει·ιι·ειιιι;εεε Βει·ιιιιιεε εε ειε Πεινει·ειιει εεεεωειε ε.1ι εε·

1 ε ε ιι τ..

- 1)ει· Οοεει·εεε εει· 1)ε1ε81ι·ιεε τ1ει·ιιιε Με»

ειεε1ιεε Ρι·εεεε Με ιιει Τ. Αρι·11 ιε Ποειε-θει·Ιο ειιιετ

εεει νοι·ειιε νοε Με. Ο ο ι ε Η (Ρει·ιε) εεειι1ιεεεε. ΑΜ' εεε

εε11ιειι ννιι·ε εει· θεει·ειε.ι· εεε 0ιεεειεειιοεεεειειιεε ΡΜ.

ΒΙοετ1ε1(Ρει·ιειι1εεΕειινει·ιεει·Βιετιιιεε Μι· ε1εεε

ιιιιει·ειιτιο ειι1εε νει·1ιεεε εει· ιιιεειειε1εε1ιεε

Ρι·εεεε (Αεεεειειιοε ιειει·εειιοεε1ε εε 1ε Ρι·εεεε ειει1ιεεΙε)

εει· Βει·ει1ιεεε νοι·Ιεεεε. Β1ε_ιει2τ. ειει1 1)ε1εε·1ι·ιε εε ειεεειε

Οοει;ιεεε ε.ιιε Ε'ι·εε1ιι·ειο1ι, 1)εειεε1ι1εεε, 1Σειι1ε.εε, 1ιιι1ιειι εεε

Βρειιιειι εεεειεε1ι1ει, εεε Βιιεε1εεε, Με νει·Ιε.ειει, εοε1ι εειεε.

-1ει ιι·εεεϋειεε1ιεε Ρει·1ε.ιεειιι εειεε εεε·εε

ννϋ.ι·ι1,ε·, Με ειεε ιιε1ιεε1εε1ιε ιεεε. Ζειιιιει; εε 1ιει·ιε1ιιεε εειεε.

115 Αει·ειε Με ΜΙτ.81ιεεει·, εενοιι 42 Με 8εεειοι·εε.

, (Β. να)

- Με ιειΙ1ιει·-ειεειειειεε1ιε Αεει1ειειε εειεε

ε1ε1ιιι€ι, Με ειε Τ88881ι111Πει· ει·Γε.1ιι·εε, ἱε 11Σι·ινει·ιεει; εειεε

επει·1ιεε Ζει1εεεεε νοε Βεε.1εε1ιε1εειιει1εετεε 2ιιιιι Βιεειειιι εει·

111εειειε, Με Ζε1ι1εει· εειιεεΐειιιιε1ιειεεεεε Βειι

Ιιει.εε εειεε ειεεε εεε ιιειιειεε Ριοοειιι.εετε

εε 1ιεε,·ι·εεεεε.

- Πει· εεε1ιει.ε ιιιιει·εετ1οιιε1ε εειειε.ιο1ο

Β 1 ε ε ιι ε Ο ο ιι ε; ι· ε ε ε , ινε1ε1ιει· ιιι·ερι·ειι€11ε1ι Μι· εεε ..1ε1ιι·

1908 ιιι Αιιεε1ε1ιι ιιεεειεειεε εει·, 1ει ειε. Βεε1ιε1ε1ιι ι1ει·ιιιιΓ.

εειεε εει· ιειει·ειιιιοιιιι1ε ε11ι;ειεειιιε ιεεειειιιιεε1ιε Οσε8·ι·εεε

ε1ιεειιι11ε ιπι .1ε1ιι·ε 1908 ιιι 11ει1ι·Ιε ιεεεε Μπι. Με' εεε 1εω·

1901 ι·ει·1εει. ινιιι·σιειι, εεε πινει· ννιι·‹1 ι1ει·εε11ιε ιιιι Βεριειιι1ιει·
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1904 ιιιΒει·11ιιιιιιιοι·11οιιι Ρτάε1άιιιιιι άοε Ρι·οι'.15.1ιοεεει·ξ - 1)ιεθεενιιιιιιιιωι1ι1άει·Κι·ιιτι1ιειι1ιιάοτιθ1ν11

ετ.ει.ι1ιιιάειι. 11ωιει·ε1εεοι·ο1πι· άεε Οοιι€ιεεεεε Εεε Πι·. . 1ιοερι111.1οτ ιι 81. Ρε:ετε1ιιιτε;ε 1ιοιι·ιιιι· ειιι 28. Γε1ι.

θεον" Βο ε οιι1.11:ι1 ιιι Βει·11ιι. ι ά. .1.858512Μ ινειι. Με 1ιι ά. 1'οι·νν.1.άει·ιιιιτει· 487 'Γνρ1ιιιε -
- Ο ο 1111110 τι ά ο ι· 11 ο ε 1‹ ιι ιι ε τ ιιιε‹1ἱο1ιι1ε τ:1ιειι δ 11 ιιιο1ιτ1.751 Βνρ1ι111ε - 151 ιι·ειι.1. 209 Βιι1ιιιτ!ει:1ι - 17 ιιιε1ιτ1.

Υετειιιο. Ε11ιιε Γοιιιιτι1εε1τιιι το" Πε1ε:.1ι·ιειι ιι11ει· 1ιτ2111ο1ιειι ζ 123 Πἱρ1ιτ1ιοι·1ε - Οι ιιιε1ιι·)_ 77 Μιιεετιι - 11 πω.) ιιιιά 20

1'οτειιιε 2105118118 1ιει άειι Ε ιι τιν ιι τί ε 1 ιι ο ε Η ι ε. Ι: ιι τ ε 111 τ Ροο1ωιι1ει·πιι1ιε -12 Μπι. τι1ειιι άετ νοι·νν.).

Με Υετοιιι1ειιιιρ; ε1Ιοτ ιιιεάιο1ιι1εο1ιειι θεεο11

ε ο1ιε. Η: ο ιι 1ιι Μοε1ιιιιι ειιεςε:ιι1ιει1.ει. Νιιε1ι ά1εεειιι Βιι1ινιιτϊ ε" η ε ή"

Μιά άυτ νει·1ιιιιιιι άετ πιω. θεεε11εο1ινιΓιοτι 1ιε1 άετ Μοε1‹ιιιιετ 1

Πιι1τειε115ι 1ιεειο1ιειι ιιιιά άειιι Βεεεοτι άεε Πιιι1ετει·ιιιιιιε άετ 1 Μοτω.1112"8-Βη11ΘΗΠ 8τ_ ΡΘτθ1·81η11·88_

17ο11ιεπιι11:1ετιιτιε ιιιι1ει·ειο11ι εοιπ. Με θεεο1ιΜ'1εΓ111ιτιιιιε άετ ι _ _ .

0081111011 νν1τά ‹·1ιιειιι 1ιεεοιιι1ετειι Οοιιεο11, άειιι 10 εννιά νω- Μ" 1118 11700118 νοπι Π. 1115 211111 23. Ρθ01'081' 1902

ιτευει· νοιι 1ε·άετ θεεε11εο1ιε1ι. ειιιεο1ιϋι·ειι πετάω. 11081°11°ιηζε11. . . _

Π1εεε 1'ετιτοιοτ ννειάοιι Μέ' :1ιει .1ε1ιτε νοιι άειι 1ιειι·ειΤεπάειι Ζωή Μ" διθΝ)θ[Μιθ·

1

1·1θεε11εο1ιεΠειι €ενν:11.1ι. 1) :ιειο1ι (1εεα1ι1οο1ιτ ιιιιά Α11ετ:

-Ι)ειιι 1ιιεε1ετοιι ινο11ι11ο1ιοιι ιιιεάιο1ιι1εο1ιετι
_ _ _ · 1 - =ι = ε.. τ.. ε.. ε. ε.: ι.- 1..; εε ε; ε.: ε; .έ

1ιιετινιιτ ιει. νοπι 8τετ1ιτιιιιιε·εειειιιετινοτάοιι. ειιι εισιτιετιιεε 1ιιι ωιιιΖειι: Φ ο ξ. ξ. ς;; ·ῇ ·ῇ ·.ξ Έ.. ·:ζ ῇ @ϊ έ'. ε:

‹1ι·ε1ειϋο1‹ἰ;;οε θε1ιειιι1ει'11ι· 1(11ιι11ιειι ειιτ άειιι ____.ὲ_` ε 2 η η η η η η η η η η ε ..ξ

θι·ιιιι‹1ειἱἰο1‹ άεε Ρειει·-Ρ.ιιι1-Ηοερι1ιι1ε 2ιι ετι·1ο1ιιειι. . .ο σε ιο ο ιο Ξ ο Β Ξ ο π:: η
. . . . . .. - ιι ιν 8ε η η η ει ε = 38

-1ιι Εεεοιιι.ιι14ι ννιτά ειιι 8:ιιιιιιοτιιιιιιΐιιι· 70; ° · · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = =.

Κτειιι1‹ε νοτι άειιι νετεἱιι. άετ ε1‹:Ιι 1ιιι.Πι1ιτο1000ιιιιιετ Ο 'τ η Φ :ι 2 ε;; τ; ε Ξ Ξ Ε· ῶ· :ο

άστε Ρτ11ειάιιιιιι :Με 11οε1‹ειιετ Απι” 1)ι·. Μ. ο. 8ετιιοιν :ιι 88' 806 887 183 58 Ιω 13 Η 26 62 69 83 δ; 37 .το 15 Ο

ά1εεειιι Ζινεα1ι 1ςε1ι11άει 1ιει, ετι·ιο1ιτοτ. Πει· Ροιιε1οιιερτειε Πι

ά1εεειιι 8ε.ιιειτοι·1ιιιιι, άειε ιιιι .Μιά ά. .1. ετϋιΤιιει. πετάω εο11,

ΜΕ εε1ιτ 10111: Βτεετε·111 - ειιι” ιιιιτ 40 Β1=1. ιιιοτιε1:11τ1ι. Πει. ά1ο

Ε1ττ1ε1ιιιιιιε άοε 8ειιειτοι·ιιιιιιε 67.000 1161. 1ιεε.ιιερτιιτ1ιτ. ά1ε θε

εε11εο1ιιι1°ι Με μια :ι1ιει·ιιιιτ Μ” 40.000 Β1›1. ιιιιά οιπο νο11

ει2τιά11.τε Β1ιιι·1ο1ιιιιτιε τω· 18 Ζιιιιιιιετ νει·Π18·ι. εο ιετ ειε Μ·

2) πιεσε άοτι '1'οάεειιι·εο.ο1ιοιι:

Γνμ1ι. επε.ιιι.1ι.0. '1'νρ1ι. Μιά. 17, Ρο1ιτ1ε ι·εωιτι·ειιε Ο. Ένρ1ιιιε

ο1ιιιο Βοε11ιιιιτιιιιις άετ 11'οτιιι Ο. Ροο1ωιι 2. Μπεει·τι 14. 8ο1ιει·1ειο1ι 12,

1)1ρ1ιι1ιοι·1ε 19. Οι·οιιρ 2, Κειιο1ι1ιιιεωιι 8. Οι·οιιρϋεο Ιιιιιιςοπ·

__ _ _ Μ 8 _ οιιτι1ιιιάιιιις 27. Βτνε1ρο1:.ιε 1. .(1τ1ρρο 7, Ο1ιο1ετε εε1ιιιιοει

2ιια1ιο1ιάει·11οεο1ιτι11'ιιιις άει· ιιοο1ι 1ε1ι1οιι:181ι 27.001Β1ι1.ειιι1 α 81η..- 0. Ερ1άεπι1εο1ιο Μειι1ιια11.1ε Ο. Αοιιτ.οι· Θε1οιι1ιτ1ιειι

(Με ΒΡΘ112ΘΠ ω" Μθ1180118"10211111ω 8012801128”. 1 ιιιει1ειιιιιε Ο. Ρει·οι111ε ορ1άειιιιω 0. Βοι:1ιι·ειι1ι1ιο11 Ο. Αιιι1ιι·ειι Ο.

- οι.. Οι ο εο11εο1ιειΓι ε ιι τ Ε' 11 τ ε ο τις ο 111 τ ν ο ι· - 1 Ηνι1ι·ορ1ιο1ι1ο 1. Ριιοι·ρετε111ε1ιει· 1. Ρν1ι.ιιι1ο ιιιιά Βερτιοειοιιιιο 12.

ννι1181.8 Κ 1 ιι ά ει· ν ο τι .-'1 ε τε τ ο ιι 1ι:ιτ Πιτ ει· ε το ε Α ε ν1, 'Γιι1ιετοιι1οεε άετ 1ιιιιιε;οιι 125. '1'ιι1ιοι·οιι1οεε ειιάετοι· Οηςει.ιιε 28.

ιι τι ά ενν ε ι· Μι τ ν ο τ ιν ε. 1 ε ι ε: 111ιά ι:1ιε ιι 1ι ι ο τ ε ο 1 Β ε τ. Α11το1ιο11ειιιιιε ιιιιά Πο11ι·1ιιιιι ι.τοιιιειιε 2. 11ε1ιοιιεεε1ιννΜ1ιο ιιιιά

1ιι Οεετ1‹1 11ιειιιι Βε1ιτι1ιοΓ άοτ 81τειιά1ιε1ιιι) ετ61ΐιιετ. 1)1εεεε ι Αττοιι1ι1ε. 1ιιΐε.ιι1:ιιιιι 85. 11τιτεειιιιιε εειιι11ε 26. Κτιι.ιι1ι1ιο1τειι. άετ

.4εν1 ιτ11.ςτ άειι Νιιιιιειι άοε νοι·ει. 1ι1εειρ.·οιι Αιιιεε Κ. .1. ι νετάε.ιιιιιιςεοτεο.ιιο 68. Τοάτεε1ιοι·ειιε 45. ·

201ι1111ιιε. ΑιιΓιιε1ιιιιοεεευο1ιε νοιι εο1ο1ιειι Ρι1ε·.ε1ιιιι.τειι Με _ _______ __ ___ τ _ __ ___”

Α·εν1 ειιιά ειπει· Αιιρ;ιιΒε άεε Α11ετε άεε Κ1ιιάεε ειιι! εειιιει· 1 = -
 

Πιιιι111ετινοτ1ι111ιιιιεεε.εοιν1ε άει· 1.τειιιιιιοιι .-1άτεεεε άεε 8111- 1 0 ΝαοΙ18τθ 8ΠΖιπιε άθε νοι.ΘΠ18 8τ Ρθτθι.8_

;·ιο11ετε ειιι άετι Ριειειάειιτειι άει·11εεε11εο1ιιι1ϊ 1)τ. Α. Ε.. Ε1ιετ- 1 _ . .. '

δ. ατι τι 11[ειροκοε οιιπο. οο6ο·τιι. εοιπ.) 2ιι ι·1ο1ιιειι. ΌυΓ8θ:Γ ΑθΙ.2τθ· ΒιθΠ8τ8°ε (101) 19· Μ8°ΓΖ 1902·

ΡεεττιεοΗι·1ο1ιιειι.` 1ιι Ιτιάιοιι 1ιεττεο1ιτ Με Ρωι . . . _ _ .· .Η °
Μάι ΗΒΗ"... .Η ιΙΠΒΘεοΙΙ.νω.ιιθω ΜΜΜ· - Π] μη”. ρ Π: Η 0118865801 ά ιι ιι ιι ε. 11 Ε. Β οι: 1ι. Πε1ιει 1τιίιιεοι ιειι-11ιειι1ιοε.

2) ιν ο Β ο τ: Ορει·ειι1νο Βε1ιτιιιά1ιιιις νετ
1ι111τ ε1ο1ι Με 8ειιο1ιε ιιι 1ιεεο1ιειάειιειι (Πετιπά: ιν11.1ιτειιά άοτ Μιεω_ ΒιιθΙΙ.)0ΒΘΠΙΠΧ8ΜοΠεΠ

10ιιιοιιιιι11.τετι 1)ειιει· άει·εε11ιειιε1τιά άοτι 804 Ρει·εοιιειι ει·1ιι·ειι1α

ιιτιά @νοιι 181 ετοετοτ1ιειι. - Η ε ά ε 1ι:ι ε (Ατε1ι1ειι) Μ. "Η .. . .. .

άειιι 20. Ρε1ιτιιιιτ ι.ν1εάει· Πιτ ο1ιο1ε·τει1ιι11ο1τι ει·1ι1ει·τ ινοτι1ειι.4 ο Ν80Ι1εω 8ιτ*Ή·1Πε άθ8ΒοΗωω10Π επ%τ'Πω100

1ιιι 11ειΓειι νοιι 81ιε. ιι€1ιο.1 1ιει επι 21. Γε1ιτιιιιι·ειιι ειιε.·11εο1ιει· νΘ1'01118: Μ01:1138.8 0011 Π. Μέί1°Ζ 1902.

Ριιεεε.ειει·άειιιρ1ει·. άετ ιιι11 5 ροει1ιτιιιι1ιειι Ροι·ιιη;ίεεειι. νοιι

άειιειι 2 1ιετε1ιε 1.τοετοτ1ιοιι ε1ιιά.ιιιιε Βοιιι1ιειν ιιιι€ε1ιοιιιτιιετι ι.νει·. η ·· η

ιιι Ωιιιιι·ειιι11ιιο 1.τεειο11ι ινοτάειι. 131'.

 

ῇωιινοινοε1ν .ιειιπ:ιι ειναι ........... Μια ειιοΒιιωιαιιω8 νοιι κ. τ.. ιιιοικιιιιι ιιι ω:

81. Ροιετε1ιιιι€. Νενε1ιν-Ρτ. 14. εοννιε 1ιι ει11οιι ιιι- ιιιιά ε.ιιε1ειιά. Αιιιιοιιοειι-Ωοπιρ1οιτειι ειι€οιιοιιιιιιειι.
 

.ΝΡΝΜ1ε79α.ν.ν0. ΙΙαιι.ε Ηαττυυπι θ. ζ νοι·1ες νοιι Αιιι;ιιετ Π1τεο1ιννε1ά 1ιι Βιετ11ιι.

Β: Α Τ Τ Ε Β. Βοο1ιειι οι·εο1ι1ειιειι:

..5.ε:..:τ·.1..5::5.:..11τι11.1.τ1.:τι.1:1::11·:...Βιιι·... Ε111121101έ ι.1ι1ιι-191ιιιιιιε

_ . επι . Με ε·κρει1τιιειιτε ο

κ Α· Β 1. ε Β Α· Β 1 111ειάτιοε111‹, 8ετιιιιι11ιετειρ1ο ιιιιά Ρτο

ν. _ή___Μ η: 1 ΒΡΓΙΟΜΨ'8281892· 1 . ρ1ιγ1εικο άετ 1ιιιοο11οιιεκτειι1ι1ιε11οιι

:000000900000000οσοσοσοσοσοσο σο00οσοσ0000000000%0000= νοιι Βιε1ιεετετ Μ. Ε. Με”.

. . . 1912811111 ω. .ε·ι·τι.ειι.ΣΠ""Υ'"1'α""ο' Μ' 1""°" Μ" δ Βιιιιά κά! θΧοιΞ Η Σ! ε η

Ο
2ιετ Με Χειιιτρτο

 

  

11ιιάει, @Με ιιι
1 ι1ιιτ 1ιιιιιιτ11ιιιιιι Βιιει:1ινι111ε1ιιε;ειιϋςτ 'Η 1νειε- 1

1 νοιι Ρτοΐ. Π. νοιι 11ιιιιευιιιιιιιιι.

1

εετε1εε νο11. 1101112111

Ει€ειι1:1ι11ιιιετ: ΑΝΒΒΕΔ8 ΒΑΧΕΕΠΝΕΒ. ΒΠ1)ΑΡΕ8Τ.

Ζιι 1ιει1:‹·ιι κι Με Πτοε·ιι1ε1ειι ιιιιά Αρο11ιε1ιειι.

Με” νΘ1°1ειιιιζο 1ιι άειι Ν1εάετ1ε1ἔετι 4·Βιικ1ε1ιιιοι·'ε ΒΜετννεεεω·».

(81) 28- Β.

σσσσσο0σσσ0σσο0000000σοσ0οσοσσ00σσ0000ΟΟΟ0οσσ0Ο0Ο0σ0

Ζ ννε1τε ΑΜ. μη. 8. 11111: 106 Τεια118·.

1002. 8 Μ.

ι Αιι:εεεειι νοιι Κτειι1τειιρΠοΒοτιιιιιοιι:

1 Γι·ειιι Λάο11ιειά νοιι 1Ξ'ει·εοιι Οιιι1ιτι

1 τ1τιοιιοπιιε1 81. 1.1. 20.
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1

2 Με εωτι1Φω ο | νετ101:ιιιιάειι ιι. νοτειιάετιιιιμειι άει·

· -· .- 1 Ηετιιτϋ1ιτε ιιιιά 11ιτε Βε1ιειιιά1ιιιι .απο! “Με” Θ Ρ0""Μ ΜΜ“ 1 Αεί' θι·ιιιιά άοε Κϋιιις'εο1ιειι Ηετετ1:91ε

' "Η ι π. _ % ιιιετ1ιο, 1ιοειτ1ιειιοτ νοτι 81ει1ιεει·21: Ι)ι·. 111. 11Ιιιι·1οιιε.
'Η "ω" ο " τ . 1 11111. νοτινοτι: του Θ81ι.-Β8.1.1ι Ρτο1°. Κϋιι1Β·.

Ο ` - ννε1ο1ιε ειο1ι τιιι1' . 90_ _ Μ
_ . Κ. _ . . 1 2 Β 4. .
Εεεε ε11εοιιιοιιι 5Μύ|) - _ _ _ 1 ή.. Δ-7.- ..

ι( _ . 181121- Βιη"ωω . Ήιτ1ες νοιι .1ιι8ιιε1 111τεο1ιννε1ά 1ιι Βει·11ιι.

Βε “ΠΠ.: ΙΜ. «| 11118θΙ'08 00111811 80ε1)θη ω·ες;Μς-πι;

Με ΝοτιιιεΙάοειε ΒΜετννειεεει·ε1ιο· Με ιιι11ιτοε1ιορ1ει:1ιε 0121911080



  

ιιιἱ1ᾶεετοι· ει1ρ1ι:οι·

η 1)ιιτο1ι Ει·1ειωι νοπι 20. Αρτ11 191.11) Νώε" άει· Μετ11ο1πο.1ι·.=ι11ι υιι‹1 Μ: Μ11ι1Μετ άεε ΜΜΜ Με «θε1εωτ1πο Ι.ερτ1ι1οε»

111 ΒιιεεΜΜ Μπι θοϋτειια1ι 2ιιμ1ιιεεε·π.

 

11 11111111

Δ /Υε:ύ17116/|ε θύ.9%φαέΙο11 β·ύσ.

Η 11111

η ΟΛ80ΔΠΙΝΒ Μ: ε1ο εςοπιιιυ Μ-:ιπ1πιππτει·

. 1 Κϋτρω·, 11η·εω111ε1ι·τ. ειο. ΚΟοπφσω κοψω

.. `· πω ° ‹ἰο Ι'Λοαάέπιίε :Ιω 8ι·ίοπα8, 1. Δημ" 1892

-_τ χ ιιικ1 3. .1ιι11 18991. Βε1ιω τ1ιω·ιιροιπ1εο1ιε

. δοΑκι 1.4 νν11·1οιπε ΙΜ νν1εεεπεο11εΐι11ο11 Γεε1€εετε11ι

. 1 " (Π. ΒΜ'Γ0Μ, ΗπΖΙοϋπ άσ Ζ'Ασαάόπιίο ιίε ΜέΈά:..ι.ι..__ζ11ΒΡωξ

1-ΕΡ111Νεε_ 11.011... Η 111111 ιεεω "ω 1(11Π18011 ω·
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πωέ Ρ11.Ι.ΒΝ 3 ΠΕΠΗ!! °

έ _ 0.10 άςει· νν1τ1‹- 0,01 1η ε1ι1οιιι

ξ ' ω.πιοιι Βιι1τετειι12. Επε1ϋ11ϊε1.

  

  

  

 

 

1 ·' "": ` υι·ο1π (Βοο16ϊό «Η Τ1ιέι·ερειιτ1τμιο:00ιιαΜπι- Ξ
Δ Δ ' . Η!! ?ΜΒ 11ιψιτι11ιι-ΒοωιπιοΜ, ΜΜπ'οαΗοιι.<

. Μ' η ΩΔ0Μ°€ΠΒ8, 2. εθι·1ε; Β11›11οι11ὸ‹μ1ο σιωωθι
ωι"ω«Μπ .ιι·ρ ωο..εω ...ω-Ν

ΜΜΜ". "ω" ω "ΠΠ ›ω-μ"
  

1111-1111 · 1 '

- - 111· 1111111111
. ΙΜΒονο, .Ρπιτρα!η8, ρ. 104: Ρι·οΐ. Μπιοιυο. Η . 11.111 1
' 111118, ΤΙΜΜρε11$ίιμισ οίίπίςιιο, ρ. 805: Τ18011, _ π · 1

1101111111 8ι. .1οεορ1ι Μ. Οοηει·έιε ρου1· Ι'εινεπι- '

υεπιειιτ άεε 8011811088. Βοι·άοειιικ. 1895.

Τ1ιε11 Ι μ. 9133; Ρι·οϊ. ΟΜι·1οα, 6ο Πέ·ρ.:ε.

00τ:τ.ν ‹ἰ”α‹·‹·οιι‹·ἰκνπωιω ω., ειο.1

=Στ κου: παπι" Π·

πισιτιε-ω.ι.”ρ« ΜωιΜΜυο:Μπμπ ' 1

ιι ιι ν· μ. ε ιαπιο"ί . ε. °° . ' 'Δ ΔΕξω:«1%:;ωωό ω.ΜΜ(Πιι"==" Ξ

:. . · 'ω. “πιο πω" α; ΠΜ*ΜΒΒ .

- _ π. 1.101.. «-$-.-|-·-α Ε -

· . ι..,..1........1ι.. ...υ Ξ· -

' ° υαικ αν "Μη Π' χ' .

· Βο1τιο '«'ν1ι·κιιιη.ς 1ιπ.οοιιεωπτ, 1ε1ο111: 2ο το8·ι111ι·ειτ. άιιι·ο1ι 1νεο11εο1 ή;; ΦΠ· Αηννει1«1ιιιι€επε1εο 1ετ Θωνϋ1ιοιιιι€ ει”

«Με 11111611 ει: νετιιιο1άου; Βετποι·1εοι1ηνετι1ιο 1ν1τ1ιιιιις ΙΜ 1ιιι1›1$ιιο11οι· 81ιι1ι1νει·Μορίιιπε. Ιω1τω·1ο111οιι, θει11ωιΜΜπου ειο.,

1·'οπ1ο11»181ιο1τ. Π” ε1ιι21εο ΑΜ111τω1:Ιο1, Με ΜΙ Βο1ικνειηςω·εο1ιεΐι υπά Μ11ιτειιά σ1ει· Μ.οτειι1οιι. ίω·πιστ "μπι Μ11ιτοϋειι

Ν11011Η·ι1118' 11Θ1 Β11οιιι7ιπ&ΤΙ:1€κιΠ·έ.Ρβιοπκ) ω. 1ιιάΜΈτ Πιτ..

'Σ η' Η Η Β Ρ .: ι1ειι.ρ1πιε ικις1ι ΜΜΕ Μει1ι1ιο1ι. Με: Αϋεπ‹1ε 1ω1πι Βο111ωΓεπ,ςο1ιπ. · ρ
1 ω” 'Ι ο ο [ως 1 ΠΑΧΗ: 1 οι1.2 ΚΜ1εεήοι1. Μρροπ1οΠε1,_ιο 118.011€1. Α1τοι·(ω ι°ε”ίσι900°010ά.:νι8!ο190ϊοι_;σ Μιά: ά. 11ιο·Ιοοιοι9).

οΑεοΑπιοϋπε

ΜΒΗΤ10Ε ΒΕΠΕΒΚΠΝ0. Μ: εοΜεοΜο ΝιοΜιΜπυπηεπ :ιι νοτιποΜοπ, Με υπ1ει· Η1ιιι11ι:1ιεπ Μπιοιι νει·1ιευΗ πετάω. ΜΜΜ Μ: Με Ηοι·υ·ειι

Μπ1ο ..θειο1οιιι·1ιιο 11ορι·1ιιι·ο·> Η ν1"ω1"Μ"_

ΗΑΠΡΤΕΑΘΒΒ2 82» Β11θ ΜΡ Η Το111'. ΜΕΡΗ (Μ) - Μ>ω·#ετ ΜΜΜ ‹ἰω Ηεο·›νοι .άω·ε!επ :πιτ Ι°ω·χ3ι9‹1›19.

Ι96ροϋπ 1η Με" μϋεεω·οπ Αροτ11ε1κοιι υπά Πτοι.ευειι1ιεπά1υιιμο Β118818.Π(18.

  

  

 

1
1

 

0111" 1110110111 Νεωσιι1Μοτ1ο1τοιι ω· 1111-1110 βυιπ>οωτοκιΕκ, «πω... απο Ή1τΚιιιιε «πω.

..('εικι·πι·1ιιο·· πω' Νικ» 1ιοΜπιωΙρ Μιιιιι1ε :ιι 1ιοεο1ιτ11ιι1ιοιι μείαι11οιι Μο.

 

ω) 52- 4.

·Ρ11ΒΤΠ881Ν
ΕΧτταετ. Τ11Υπιι

εεισε1π1τειτ. Τειεεε11τ1ετ.

1 Πιιεο1ι11ε111ο11ο8. ε1ο1ιοτ Μτ11οτι

Με 1111ττο1 @μπι

1 Κεπο111ιιιε1οτι, Κο11.11:οΡΕ

από. Β:οτιο1:1ο.11ιαω.ττ1ι.

. Ζιι Βο21ε11οιι 111 Ε119.Βο11611 νοπ ω. 2511

μ. ΜΜΜ άιιι·ο1ι 1εάω Αροι11ε1εο.

111 το: ι· ει ι ιι τ: 818118 Τ1ιοτειρειιτ1εο11ο Βε1

18.811 Ντ. 7 ‹1. Π. ιιιεε1. Ψοο1ιοπεο1ιι·. Ντ. 27

 

ο κ”
`τ:ω119 " »Ή

1(1”ΙομπαΒοι:Ηε2 κ

. Η - -- (1 1. (θα Ν». 56 σ. Α. Μ. ο. 2. 1991· Μ. 29ξΈΡδ18....1Ζιἔ.-.ἶἔἰἔἶ"1~ῇἶ”ἰἴΪΉἶθΑθΐἔ.. ι:2281111Σ2 1 σ. Α. Β. ο «Θ. Μ. 17 ω· Μ'ποτ Μ.

Βε2ιι€11εε11ι1ΒιιΜζοιμ Ρ1·οϋοΜιεο1ιετι Βοεισπΐι·ε1. ` Β1· (ἔ%)ἐΟ1Ψ1θΠθΙ” Αω`2ω- 08Π11'8·12τ1Φ

τ. .
νωνε1τιωε δει· 1:81. Π1ποτ1ι1ΒΜοι Κ1εε1ιιδοπ πω! Βοο111ετ.

Μ'Η11ι1'1011 Ηεω111:1· Ηοι·.ςοετο11τ. 111 ἀω· Κοιιιωωι4επτειι-Αρο

11ιο11ο Ε. 'Ι':ι.οεο1ιιιοι·, Βοι·11ιι Π. Μ, Βεγ

. άε1ετ.τειρεο 16.

··Η-ΞΗ 4 Πόρθω: Αρο11ιο1ιοτ .16. Μειτο11ιο:11ε,

· Με”. Αμο11ιο1εω· Η. Β1οτετ11ηιρΙο1,

. . 1'1:ιτεο1ιιιιι Μ.€1Γ8ΖΗ11(0Ψ81€8. 183. Αρο11ιο

ΜΕ·εΠΠ - Χοπ· Ροπή, δυο11οι1ο, ΜΜΜ Κυ.11;εττ. 26.

· Ν - ιι 1 · . · . .
_ 1271 215- 4.

ρ1ηε.-ε11Μ. ΒΘ11Μ1τ11.. ΜειετΚιιτειι.

'Ι'ΠΒΕΒΟΠΕΟΒΒ ειυη;οεσ111οεεειι.

111ι1επι·. Ρι·οερ. άιιτο11 Πι·. Β:111ιιιωιιι.

11821 20-20.

 

    
· .6...-...-. .η π( -·.‹ «-ξω- Τ Δ

Ε·.Β.ΔΝ
8ί1€1ΐ1Γο1-088ϊΘΡΡΘ10Η

  
Θ" .-.-. μη...

Δότοεεω νου Κταπ1τοπρΠοΒοτιιιυου:

οππο Ου·1ι·κ.πουει, οσμή πω.. μ. Π, πι. 19,

1 Ε111εε 1311111. Πιιτοεοκειε 58,κε. 15. 
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· , ,ΙοΙιΒΙιγ0Ι“ - Αιιιιιιοιιἱιιιιι

λΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

χ ΒΔΝΑΤΟθιΒΝ

Ιιιτοιιεἱνετω Κτιιί'τιΒιιιι88ιιιιττοΙ. Ποι·νοι·

ι·ει.€οιιά ὺοιιἱεοΙιο νΉι·Ιειιιι€. ΜιεοΙιιτ τοἱΖΙο8.

Ποτι Ηεττειι Αετ2τειι ΡτοΙ:ιοιι ιιτκι μιωωιω ἔτειτἱε

ιιιιὸ Γτειιιοο

όιιτοΙι (Μ: ΡειΒτιΙζειιιτειι Β8Ι1Θ1° δ6 00.,

Βει·Ιιτι δ. Ο. Μ.

Ζιι ιιειΒοιι ιιι ειΙΙςιι ΑροτιιεΚειι ιιιιό Πτοἔιιετιειι.

ζ5χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ (28) 26- δ'
χχχχχ

,,ΙΟΗΤΗΥΟΙ.ι“ ιιιιό

,,Ιι:ΜΙιιιιΠ°°-ΉιιΜΜιιιιιιιιιι.
οὸετ

0ιιιιι“ ννιττι νοιι ιιιιε ,εεΙιειεττ ιιι Οτι

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ο

ἔ

ἔ
ιι
ι
ε
Υ

 

μ. Κο., Μ” Κο. ιιιι‹ι ιιι ΟτιΒιιιιι.ΙΠιι

εοιιεκι Ζι.ι 60 ραπ., 45 μπι. υπό 80 μπι

οιιοι· ΤιιιοΙιγο1ι·οοιιι·Μ1τιιω ειιΙίοπιιοιιιιι-Εοι·ιτιιι16εΙη

6.8.ίΙΠΒ (,,ΙοιιΠηοΙ"-Ροι·ι1ιιιΙάειιγά). νοι·20Βιιοιιεε Πεπτι

Αιιιιεεριιικιιτιι, νοιι ιιτιε μιιθτω ιιι ΟτἰἔἱιιειΙεΒριιοΚιιτιἔειι

:ιι 25 ;;ι·τιι. από 50 μπι.

Μα· Δι·Βεκτυ.ιιι τ.Μοϊιγάι·οοιιι·ϋι“1ι·ο- ειιιίοιιιοιιπι εο1ιι

ΜΗ (.,ΙοΙιτΙιγοἱ°°-δἰΙΌει·). Ιϋ5ΙιοΙι ιιι ΚειΙιετιι εοινιε νωτ

ιιιεπι κνωεω, 30 Μ $ΠΕιοι· ετιιιιειΙτειιά, Ιιει·νοττεΒειιόετεε

Αιιτιεοιιοιι·ιιοιΚιιιιι, νοιι ιιιιε ἔειἱειετι ιιι ΟτιἔἰτιειΙΠϋεοΙι

οιιοτι 2ιι ΙΟ ἔτπι.

η ° ιιιεο1ιιι:ιι1ε ι·ι ΤιιιιΙεττειι ιι 0,1 μπι. €ετιιοιι

-0810]ΠΙΠ ιιιιιι Βεεειιιιι:ιοΚΙοε, Κιιι·εννεέ ,,ΙοΙ;ιΙιΣο1°^

'Ι'ιιΒΙετι:ειι 8ειιειιιιιτ, ιιοιιε Ροι·ιιι Πιτ ιιιτει·ιιε

ΙοιιΠιχοι-[Μττειοιιιιιι8, ιιι Οτι8ιιιιιιΙεο!ιειοΙιτειιι

ιιι 50 ΤειΒιεττειι.

Μα ,,Ιοι:ιτιιγο1“-ΒΙεωιιιιιο1ιιΒιιο, ωιτιι. 8Νι°ω οτΒειιι.

Βειιιιιιά. Ειεειι, ιιι ΤειΒιετιετι ἑι 0,1 μ., €ει·ιιοιι- ιιιιό Βε

εο!ιιιιειο:Μοε, ιιιόιοιτι ω διιιοτο5ι: ιιιιτι Αιιειειτιιο, ιιι Οτι

ΒιιιιιΙεοιιιιοΙιτειιι Ζιι 50 ΤειϋΙε£τειι.

,,Ιι:ΜΙιοί”οτιιι'°

,,Ιοιιι:ὶιει.ι·ἔιιιι°°

,,Γοι·ι·ιοΜΙιοΙ“

Μ τ Ια οάετ Μετιι-Κι·οεοΙ-Αιιγτο1 εοΙι.ιΒι1ε, ειιτιι. 40% Μεωι-Κι·οεοΙ,

,ι θ Βοειιιίεοτιοιιειιιιιτει ιιι άετ Οιιι·ιιι€ιε, ιιι θι·ιΒιιιαΙειΒρειοΚιιιι€ειι

:ιι 50 μπι

α οάετ Βιιοιι1γρω1-Διιγιο1 εο1υ.Βι1ε, ε:τιιΙι. ω· τι Ειιοιιιχ τοι, Πιτ

πιιιιιιιτ2τΙιοΙιε νει·νι·ειιτιιιιι€. Εκει $τοιιιειτιτιε στο., ιιι θι&ιιιο.ΙειΒ

ρειαΚιιιι€ειι Δι 50 ἔστι.

α εοΙιιι:ΗΙο. ειιτιι. ΙΟ"|ο _]οά. Ετεειτειιιιττει (Με _ΙοάοΓοι·πιε, ιιι

Μά-,,ΑιιγτοΙ ΟτἱεἰιιπΙεϋριιοΙαιιτιἔεπ :ιι 50 μπι. νοιι ιιιιε ἔεΙἱείετι.

ννιεεετιεοιιιιιτΙΜιο ΑΒιιιιιιόιιιιιΒετι ιιιιει· νοτετοΙιετιόε Ριβρει·ειτο, ινο:Ιοιιε εμε

ευιιΙιεεεΙια:Ιι νοιι ιιιιε ειΙΙειιι Ιιει·εοετοΙΙτ ννεπΙειι ιιιιτι όπου ΖειοΙιειι ιιιιε έξεεετ:ΙιοΙι

ε_εεοΜιτετ εἱιι‹ι, νειιεειιεΙειι ει·ειτιε Πω ιτειιιΚο.

!οΗιΜγοιΒοεοΗεοΜεἰϊὲἶΐ^
σε. Ηει·τιιιιιιιιι α 0ο.

Η Α Μ Β Η ει σ.

 

"νέιιξε ω. πειιιιιιινισινο Μ" ε" δι'α!!9αι·ι'.

8οο1ιειι ει·ιιοΙιιοιι:

61ο 2ιιιτοιεε Αυ ΓΙεε;ο

ιιεπὐῇυοϋε σου ριεΚτὶεοΗοπ Οῇἱτυιμιο.
Ιιι νετιιιιιάιιιιρ; ιιιιτ ιιιιάειειι θΙιιτιιι·,εοιι ΙιειιιΙιειιοι. πω! Ιιει·ιιιιεςεεεΒειι

νοιι

Ρι·οΐ. Πι·. Ρ. νοιι Βτιιιι`

ιιι ΤιιΒιιι;ζειι

 

ΡΜ!. ΙΝ. Ε. νοιι Βοι·;;ιιιιιιιιι

ιιι Βειι1ιιι

Ρωτ. ΙΝ. 1. νοιι ΗΠιιι!Π·π

ιιι Βι·οεΙειιι.

ει. 80. ΜΗ: πιιιιτειοΙιοιι 'Γοχιιισ,ιιι·ειι. ΥοιΜιιιΜηι ιιι οι. Η Ι.ιοιοι·ιιιιμοπ :Η Μ. 8. - στά.

Πιο εννοια: ΑιιΠο.πο όεε «Ηπιιάιιιιι:Ιιε ω· ρι·ιιΜιεοιιοιι θιιιι·ιιτΒ,άοι, νοιι άετ

εοο!ιοιι Με απο Βἱοΐοι·ιιιιἔ ωιεςει;οΒειι ννιιι·ιιο, κι ειιιο ι·οΙΙετ.5ιιάιΒιο Νοιιιιειιι·Ιιειιιιιιε,

ιιιι‹ἱ Μιά εο ΜΜΜ ρ;οΐϋτάει·τ ινοτόοιι, Μ” ειε νοτιιιιεειοΙιτΙιοιι Με Βιιάει όιοεοε .

.ιιιιιτεε νοΙΙειὲιιιὸιε νοι·1ιοιι;οιι Μπι. - Ρι·οϋεΙιεΐοι·ιιιι;ειι ινετάειι νοιι μια Βιιοιι

ΙιιιιιᾶΙιιιιΒ ;.ι;ι·ιιιιει ιιιιτΙ ΐι·ιιιιΙω ι;οΙιοΐοι·ι.°

 

Απιπιοιιιιιπι ,,ειι1ίο-ιοΜ:Ιιγο1ι- ι

ιζιιιεΙΝεο!ιειι :πι 5 Κο., 1 Κο., ν: Κο., -

ι
ι

=ι;,, ·,σμ ·ι ι

ι ΦΞετ=ε5εε
ἔο == Ωἔωώ

ὶ ωἔφΦ=ΦΞ©Ξἔ

. -

ι ἔ ΞἔΦΞἔ-οφ
ωωωωΜωωΩΞΦ

. »ωφπ= Φ Ω,
ι Ψφ ῇώε ωε

· _. °Ν= Ξωἔ ι
ἔ=Ξω Β°==Φ

ο -ωἔ.ο=°
Μ.. -=Ν=μ"Π

οἔωπἔ~μ=ΦΒ

“ω πιω :Φα:==

=='== Ηη_ω

ἔ°” Ξ.=·=.; =
=ΞωωΟἘΞ_ὸω

ι ><ὲΞἔ8”ψ=:
ι ;,__;,··,»..,;-,ι.οδ)αΦ'Ξ

:ι:::Φ3==,5%οεδ

“ωοΦΝΝκιέει.

ι

ι
ι Πιιιιρι-ΝΙοιΙοι·Ιιιχε,

Ι.ιεΙ'ει·ιιιικ9.τι.Ιωιιάεοιιιιίτ,Βη.ςιιιιειιτοι·,Κι·ιιιιΚειιιιιιιικοτ.ΑροτιιοΙιοιιιι.Πι·σ€ιιοιιεεεοΙιΜ'τ

  

ΜεΗπιιιιοΜιιιιινοιιΛι.ΕΧΑΝ0ΕΒΠΕΠΗ..Βι.Ροιοιιειδιιι·ς,Βι·Ιιεει:ιεττεεω88.

ΗιιιιρκειέειιιιιτειιΠιτΜιιοιιιιιειιΙιι.οοιιόειιειι·ιεΜΗ::ιινοιιθ.ΝοεΠειιιΥονση.
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ιιω-ννωι

Μπι οιιιρΐοιιιοιι Με τοιιιειοιι

ετιιι!ιοιιιι ιιιιιι Με νοι·ιιιιιιιιιις

ΙιοΐϋιτΙοι·ιιά.

Πω· Μαιο Ε'ι·οιιιιι1 «Με

Πιι;;οιι8.

Ειπε Βι·οοΙιιιι·ο ϋιιοτ @κι

8ι. ΒειριιιιεΙ-Ψοιιι Με Μ!»

ι·οιιιΙειι αυτ! ιωιιωκιω ΜΜΜ,

νοιι

Ετ. ‹1ο Βο.ττο

Μπι Μι νετΙιιιιΒ·οιι Ζιικε8ειιιά.

Πει· Ένοιιι κι νοιι νοι·:ϋι.ι;

ΙιοΙιειιι θεεοιιιιιιιοΚ.

ι Βοιιιρειιιιιιο ειιι νιιι Μ.

.. Πειριιιιοι. ΥειΙειιοο, Πι·οιιιο,

= Ρτειιιοε. (ει) ιωι.ι.

Η. Ωει.

 

 

  

Ιιι Λεω νωΙιιεο νοιι 1. Ρ. Βωξ:

ιιιιιιιιι, ινιωιωιιειι. ιει ιιι ιν. Αιιϊ

Βιμ οιεοιιιειιοιι ιιιιιι άιιι·οΙι ΜΙΒ

ΒιιοιιιιιιιιάΙιιιι€οιι Ζιι Ιιο2ιοιιειιζν

εειιι εεειι

:›Π8·8 ιι.εειιιει Βε

ιιιι.ιιιιΙιιιι,ι.ς, ιιιιοιι 22ιιιιιι·. Ε'οι·εοιιιιιι€,ιοιι

άιιι·ΒεειοΙΙ: ν. ι”. κ. ΙΙι·ιιμΙιιιιιιιιι,

Αιιετειιτειιι2τ ιιι θἱὶᾶοιιτιο - Βει·Ιιιι

(νοιπι. ιιιιιμ]Μιι·. Βιτεοιοι· όεε Ιππι

ωιιιεε) 218 8.4 Μ.» ΗειΒειι εο!ιοιι Με

Μιιιει·ετι ΑιιΒιι.Βοιι ω· ΑειιιιιιΜεΙιτο

ό” Βοιαιιιιιιειι Αιιτοι·ιι Ιιετοοιιιιμοε

Αιιϊεειιοιι ,εςειιι:ιοΜ. εο του" άιο ιιοιιο

Αιιιιιιεε Με Με Μεινε Βε2ειοιιιιει

ννει·άειι. "σε Μπιτ Αειιιιιιιι ,ι;οεοΙιτιε

Μπι κι. (80) Ιή1.

. _!

Ιιιι Ιωιιτει:Ιιοιι ΑΙοκειπάετ-ΗοωριτκΙ Μιά

ΝεοΙιιι·οιει ωιωιιι πω” πι· Ζει: ιιιοιιει:·

ι Ποιο ΡιΙοεει· ιιιιι1 ΠιοΒοι·ιιιιιοιι απ· άιο

, ρτινιιτο Κιιι.ιιΒοιιρΠομ @ποπ Ζιιιιιιιιιε

ι νοιι 50 θορ.).

Ε
ι

 

  



θ!

 

τ. Ηιιιιιιιιιιι'ε Ηιιιιιιιιιιιιιιιιιι
θειειπιμ.σε εοποεπιι·ιι·τιιε ΠιιειιιοΒιοπιπ (Π. Β. ΡΜ.. Μ 81,:>.ιιιι 70.0, 0πειιιιιοπ :ειπεπ 0ιγοειιιι 20,0, Δι·οιιιιιι.ιιιεπε π. 0εεοππιποιιππιιΜιε 10'0 (Μεοποι πω).

ν Με ιιιιιιπιιιιεπιιιιε, οι·πιιιιοικι·ιιιιιιιιιδικ. ιιιιιιειιιιεπεκ Χιιιιι·- πιιιι Κι·ιιι'ιιιιιιπμιιιιιιει ιιπ- Κιιιιιει· πιιιι Ειιιιιι·πωπε πει

8οιιπ·πι·πεπιιειιι.πιιοπ ιι·ι;ι·πιι πωπω Αι·ι ππει·ι·ειι:πι, ·

··ιιθ ιιεεοιιιιοι·ιι πιιοπιπειιι·ιιιιιι ιιι ιπιι· Κιπιιει·ιιι·ιικιπ. Η·

ι:ιιιιιιιιιι.το8·επ ΠοιππιιιΙ επιιιιιιτ ιιιιιεεει· ιιεπι νϋΙΙιε ι·ιειπεπ Ηπειιιοαιοπιπ ποι:π πιωιπιιιωω Βιι.ιειε πιει: ι“ιιεεπεπ Βιιιιιεε,

ιπεποπιιιιιιοι·ε ειπεπ «πι» νιιιιτπιιι;ειι Ριιιιεμπιιι·ωπικιι (Νιιιι·ιιιιιι ππιι Κιιιιιιιιι), ποινιε πιο πιεπι ιιιιιιιιει· ινιιιιιιιπειι Ειπ·ειεεετοιιε

πεε 8ει·ιιιιιιι ιιι εοποεπιι·ιι·τει· π. ι;ισειπιιει· πιιιει·ειιιιιει· Ποιπι (πιω ιιιοπι ι·ι·ι°ιιπιιι0- Με πϋπιιιΜιθ ν"ΜυΗΠΒ. Μι 8ιθ Π” ΦΠΟιι

Βιι.ιιι·ε-Ρεριιιπ επει· Βιι2ειςι·ιιιιε ειπεπ τ, ιεε νοπ άει· πιιιιιι·ιιοιιειι ινειιιιιιει ν6ι·ει:πιειι.επ. Ρεριοπε, Αιπιιιιιοπεπ πω! ριοριοπιειι·τιε

·Ριπριιτιιιο ινει·ιιεπ, Με ν ιιιτ-Μιιπε επ, Νε ιι ιπειε το ι·-.ιειιιι ππά Ο π. π π -Βιι·ιιεεπιιι·π ιιιιεπειεινιεεεπ ιιππιιπ, ιιπιιι·ιιιιιιρτ.

πιοπι ιιι-επι τειιοι·πιι·ι; ιιππ πιω-πω ει·πεπεεπιιε ΜΜΜ Μ: νοπ ειιιιιι·ιειοιιεπ Αιιτοι·επ ι`εειςεειιιιιτ. Ππι·επ ιιιε ιιιιιιετιιοιιε

νιιι·ιιιιιιππ8 πειάεπ 2ινειι“ειιοε Βτοιιε πει·ιιειιι, ι.νειι:ιιιι πι· ιιιε Νειιπιιιιιιππ· νοπ Ζειιιιιι ιιπ Οι·ι;ιιιιιειιιιιε νοπ πιιειιειει· Μπι-ιι

τιςπειι. Μπι!. Βεπιπ επι! »πω ιιιεε ιιιιι·επ άιε ι;ι·οιεεειι Ει·ιοιρ;ε ιπιι: Ηιιεπιιιι:ο,εεπ Ηοπιιπει εει·ιιιιε ιιι ιιοιεπεπ Ε”ιιιιειι νοπ

Βιιιιι:πιι.ιε, Θει·ορπιι οπο, Ρπιιιιιιι·ορπιε ειε. ειε. πεινιεεεπ, πει ιινιιΙειιειι νοι·ιιει· πιιιιιοε περι.οπιειι·τε. Ρι·πρπι·πιε εοπ·ιε Ι.επει·τπι·πιι,

διιιιειεεπ π. ε.. νι. ιιπεςεπ·πιιιιι ινιιι·ιιιιιι.

ο Ηπεπιπτοι.τειι Ηοιππιει ιιιιππ Με ιιιιιιει.ιει:πειι. ιιιε ιιιιζιιεπε Νιιπιιιιι;: ει·.<;πιικεπιιεε πιιτπιιιιιπιιιι.ιιιι._ιιιιιι·ειιι οπιιε Πτι

·πει·πι·ει:πιιπς ,ιζειιοιπιπιιιι πτετιιειι. υπ επ οιπ ιιιιιιιι·ιιειιιιε ιιι·πιιπικειιοπ Ρι-οι1ιωιπι. ιι·ειειι ιιιιιιιιιιικ ιι·ι:ειιιι κνειι·πε Βιιιι·ιιπιζειι

ειπ, ιιιππεποπιιει·ε ιιιιιπι πει· πει ιιιιι€ιιει·ιειιι θεπι·ιιιιι:ιιε νοπ ιιιιιικιιιειιειι Βιιιι·ιηιι·πι·ιιι·πιειι ιιιινει·ιιιειιιιιι·ιιε ιιι·ςιιιιικιιιιιιε. +

 

 

ι ΚΥΠ· ννιιι·ιιεπ νοπ ‹ιεπ ειιιιΙι·ειοιιειι Νπεπππιπιιιι€επ πιιπειεε Ρι·ιιρπτυ.τεει. Με·

. ατΠΠΠ8 να!. ΕδΙ80ΠΠΠ8·· πεεοιιιιει·ε νει· ιιοΙειιειι πιιι Λειιιοι·-Ζιιεπη. Βιε ΓθιιΗι88Πωι·Η' Μ” ἔοηγϋιι"

ιιι:ιιε Πιεεπιιιιςειι. Ιπ εοιοπιιπ ιει πω: Ηιιεπιο,=ι·ιοπιπ πιοπι ιπ 8·ει·ειπιπιει·, ειιιιιιει·ιι ιιι πω· ιιιιι ιιι-ιι Εκοι·ειιοιιεειοιιειι (Ηψ

ρπι·επιιι·ε, ιιιιι:ιιιιιςε Β'ειι.ιπιπι·επ, (πιω εεε. ειε.) πειιιειειεπ, πιω ππι;ει·ειιιιι;ιεπ ?ιιππ επιιιιιιιτεπ.

+ νικ» »ιιππ ιιιιπει·, απο” Με 0ι·ιειππι-Ρι·πρπιπτ Ηιιεπιιιιοπεπ Ηπιππωι ιιι οι·ιιιπιι·ειι. -+

 

Χ:ιι·πειεπειιιι ειιιιιι·ιι ιιεπει·ι> ιιι·πιιιεπε πιπιπεπιιιπ.

«Πι·. Ποιππιιοι'ε ΗιιιιιπιιποΒεπ οι·ιιιιιιι·ι.ε επι ιιι ω. ι «Πι·. ι'οιπιιιι·ι'ε ιιιιι>πιπιοιι;ειι ιιιιπε ιοπ ιπ 2Ε`ιιιιεπ ιπιτ
8επιιεπ ιιιιιιειι: ε Β·ιιιοιιιιοπεπι Βι·Γοιεε ιιπι:επ·ειιιιετ. ιπ ειπεπι πιω πει τοι·

Μπι ]. Απιιιειιιιε εκ ΤΜ. ριιιπι. Με. μπει ιποιπιιιοε ει. ρει·- ι ι;ι·κι·ιιι·ιιιι·πι·ι· Ρπιιιιιιε πω πει· Ριιιιειιτ ιιιειεεε ιιιιιωι εεπι·

τιιιιπιπι. Επιπιππιει· ιιι-τω, ιιι·ιιπιιιιε ιιεπ·ιι·πικιιιιιιιιιιιιιι.ι'ι·ι- ` επι νει·ιιππειι, Κϋι·ρει·ιιι·ιιιτ ππά Αρρειιι. "πιω πωπω πι..

ειιιιεε Ατιεπειιεπ,Επιει· Αρρειιι, ρηοιιιιιοπιι ιζιπιιι.ιιιιιιιιιιιις. άει· Ριιι.ιεπι πιιπιιιι εειιιιιιιιι πιει-ιεε ΜΜΜ ιιπιιιιτει·πι·ιιο επ,

Επι ΙΙ. Αππειιιιε εκ Βοι·πριιιιιοει; Ορει·ιιτιοπ πιιειιοιιιει· νεπε- ι οπιιε πιο ιιΙειπειιε Ππιιππεπιιιιιειιιςειι πειιεπε πει· πιο"

Εειτιοιιειι. Λιηιειιι ιπ ιίιιι·πειπ νοι·πιιιςι., Βιιιιιι·ιειιικιιιιιπιιπιε. ι ιιπι.:8οι·ι;ςιιιιε επ νειεριιι·επ.

ΕΜ ΠΙ· *ωινι'ω'8 ΑιιΜΠιιθ ω” Μι0ι°ιιΜ; "ΜΒΜ κΓΜΗ' 1 ιιι ειπειπ Επι - Ημιιιι·ιιι -. πιο πεπ ιπειπει· Βε

ιἔ""ιἔ· ιι|ιμΜΙΓ2'08 π0ωιθ"|ιθιι· πιι.ιιιιιιιιιε - 8 Μοπιι.τε - π·οπιπειιιιιιι Η! Βικι·π- ππιι ΒΙΜ

Ιπι· ιπιι· ιιιιι·ειι ιιιπ.<.:_ιιι.πι·ιεε_Βιιεπιιιπε Ιιεπ8επ·οι·ιιεπεε ιιι·πριιι·ιιιι· ππι;εννειιιιετ ινιιι·ιιειι, πει ειεπ Ηιιιιιππιοπειι Σιωπ

Ρι·πριιι·ειι:ιιπιιετ ιιιι;ιιειι ιπ .Ειρι·ει:ιιετιιπιιε ιιειπε Οι·ιιιιιιιιιοιι». ιπει εεπι· πια πειι·ιιιιι·ι; άιε Ριιιιειιιιπ ιιιιιιπιτ εε εεπι· ιςει·πε

ιΙΙι·.ιπειι. π. Ηι·ιιιιιιιιι. ρι·ιιετ.Αι·2τ. π. Κιιιιιιει·πιπι ι. Πι·επιιεπ.) ππά Με ειε ιιειπει: ει:ποιι ειπιπειιιπι πετοπτε: πιο Μπι απ!

«Μ.- Ηο.ΙΗΠει-ε ΗΒθω.πο8.θη Μ. Μ.. ...ΠΜ νοι.Ζπε._ . ιιππ υιιιιιπι Νι:πιπι·ιι ι·ιιπ ιιιι>πιιιιι Ρι·πιιιιι·πιι·. πι. πειάε Πιτ

ιιππ Όιεπειε ι-ιειειιιτει:. Ιεπ πω· πει ιιιειπειπ Αιιω· νοπ 05 ΗΒειΠ8·'08'80 ει) “Η “θ” ΜΗΝ" ιιι ι'ιωθιι Β'θθιΒΠειθΠ ΜΜΜ

ζιιιιιι·επ ιιιιι·οπ πιο Απιιιτειι€ππιζειι πεε Ι)ιεπει.εε ω” πω· νθΓ0ΓἀΠθΠ`>· . ,

Ηιτει·Ιι;ειιιιππιπειι ιιππ περὶ ιιειξι Απ επι νοΙΙιειιι.ιιιιια πει·ιοι·ιεπ. (Βι'· πιω· ΗΒΗ” "ι83'08- Βιι(ΜΡωι-)

ι· ιιοιιιιι ο ιιπ ιιι ιπ ο ιι ει· ειπε ιιειοιιιοι· ο ιιπ .ιπ- «Ι)πι·οπ πιο πιεπει· π πι· Με ει ι·ε ι π ' · -ιιει·επ ιιι ι;ι·πιξιιιι·ιιιιιι) πιει!" ι·ιιιιιιι ιιιιι ιι. Βι·ιπι· 8·ιιιιι·πι·ιιι». πιε ιιιιιιει·ιιιιε νειιι·ειιιιιιπ;:“πιιι·εε Ριξιρίιι·Βιιεπ ιιιι.ιιιΞιιι3ι ιζιειι

ι5ιιπιτιιιιιι·ιιι.ιι Πι·. Α. Νιιιιιιιιι, ιιι·ιιιιεκι·ιι ι. 'Γπιιι·ιπρ;επ Ι ξ νοπ πει· ις:ιππ εοιπιιιιιτειι ινιιιιειιιιιιιειτ ιιεεεειπειι Με πιω

«πω.".."0"Π "0""Μι_ Μ,... ¦"κ-Ιι Μ.. .ιιθ.κ.8 ..Ή-Μ πιιιιιοπιιειι π. ιιρρειιιππι·επειιιιοε ιιιιιιει ιιπει·ιειιι;ι,ιιο ιιππ ω

πει Αιιρειιιιιιιιιςιιιιιι καιω· ιι'ιιπιιι·ι·. Αιιιιει·ε Ρ1°ιιρει·πω πι" · ιιι πιειπει· πω: πιιεει·ιιΙιεεειιοιιεπ Κιιιιιει·ρι·πιιιε Ιπι· Βιιιιιιιιι.

Επιιιιειι πιιιιι.ωπιιωι Νιιπιιιπ ννιιι·ιιεπ "ειπεπ ιιιτειι πεπιεοιιτειι ι ιοΒΘΠ ΗθιΠιιιθι θιΜι€ Μιά ΜΜΒ Μι θϊινϋΠ$ωπθΓ 200ιπτ

 

ΑειΙιει·Βεπειιιιιπι:πε μι· ιιιοιιι ι:εποπιιπεπ. Ιι:π ιιιιππ Ιππεπ ω" ΕΜΗ" ι'θι“ΨθΠάθε-' _ .

πω· ννιειιιιι·ποιεπ, ιιππ ιι:π ιπιτ ΗιιιιπιιιωΒεπ Ηοιπιποι, ιιιι.ε ι (ΠΓ- πιω· θ· Μιιιιιωιιιιιιιθιιι› ΚιΠ(ΙΗΜΖιι 0ΜΜΕ-ι

@Η εἐἔΙΙΙιἔΙΒ νΒΙΟΠΙ'ὶἙΕΌΙἔΒἔΨ άΌθ_ι ΒἴιΙἙΓΙἙΠἙιΨὰΙᾶθΓθ" ὶ .«Ηπειππιοςεπ Ηοιπιπει νει·οι·ιιπε πιει·ειι.ιι πεπ: θ .Πιπ

εωέξ 88:2θ2ε2$$έ)£2 ΙΒΓΪΒΜΙΠἈΕἔἔ» θ· ε "ο Γ"ΜιεθΠθιι ι ι·ιιιι, ιιπιπει· ιιππ πεπιειπ Βι·ιοιι:ε, 80 ιιιιιιιι πεπ ιπ πεει;πειεπ

Η) ι Ρ "Ϊ ?δ>_ωί κή"70"0" 8 Μ . ) ΓιιΙιεπ ιιτειιι πω. ιςιοε.πτειιι νει·ιι·ιιιιεπ Μι ιιειπειιΙπεπ ,μπω
τ· ΜΗ· · ω· Ι 9 · · 9 Ο εδω" · ι - π» ειιιι:πιε ει: Με επι «Βρεοιποιιιιι» πει ειπεπ $οιιννιι.ειιο

«Πι·. Ποιπιπει'ε Ηιιειππιοι;ειι πο.: εισπ ιπ ιπειπει· Ρι·π- 1 2ιιειιι.πιιειι ιιπ Κιπειεεπιτει·, Βιειι:ιιιιιιιιιι; οπ ρι·ιπιιιι·ει· πάει·
:ιιπ ιιιεπειιοπιιει·ε πιει ιιπππιιει:ποπ ιιιιι·ιιπει·ιπποπ ππιι 'ι'ππει·-· π εεειιπιιιιι·ει· Νιιιιιι·.ιιιιιπει· πωπω ιοπ ιιοποπ πιιοπ ειιιει· νι7οειιε

ιιπιωι-ιι, πωπω πει Νειιι·ιιετιιιιιιιιιετπ πιιιιε Βιιειι· ιιοπ·ιιπι·ι. ειπε ιιππ εποτιπε $τειιιςετιιππ· πεε Διιρειιιε ποπετιιιιιειι.

ιιι ειπειπ Επι» νοπ Νεπιειετιιεπιε πω· εε ιπιι· πιιι,ι;ιιι:ιι, ιιιι.ππ ινειεπεπ π” πιιιεεεπ θεειι:πτει'ιιι·πε, Κι·ιιιιιρ;ππ; πει·

εειπιιινει·ειιιπιιΙιεπ πει ,ιςεει.ςπιπεπ εοπιιτιι,ςεπ ιιιΜετιει:πειι · Μπειιιιιιιιιιι· πιιτ επτερτεοιιεπιιει· θιιινιειιιιιπιιπιιιιπιιι. - Ιοπ

ν0ιι80ιιι°ιῖΪΘΠ. ιιππ ΚϋΠιθΤΕθινιωπ ΌιΠ0ΘΠ 2 Μ00Μεπ Μι ι πιο ω». οιπ Μιιτει 2ιι πεειι2ειι, ννεισιιεε, ιεπ ιιιιππ παμπ,

απ. 18 Ριππιι ιιπ πεπεπ. Ιι:π ινει·‹ιε πιεπτ νει·ι'επιειι. Με ιιιιιιπιιΙε ιιπ 8ι.ιυπε ιιππ ππά ινει·ιιε ιοπ ειπεπ ποτε ιπ πιει

Ρι·ιιριιι·πιιιιιειι ννειι.ει·πιιι πει Β1·ππιιι·ιιπ.<.ιεετϋιιιππεπιεπιιι:ιιει· Ν πει· Κιπιιει·ρι·ιιιιιε ιιιεεεει ΜΜΜ ιιπιιιιι·επ Βιεειιριπριιι·πιειι

Αντ ιιππιιινεπειεπ». νοι·πιιεπεπ».

(πι. ιπειι. Πιιιιιι·. Πιιποπειι.) ι π». ιιιι·ιι. ι.. Βιιιιιιιι. !ίι·ιιππιι (ΜΒ.ιιτεπ).)

Υει·ιιιιειικιμιιιπιιι ειιιι1επ ννιι· άεπ Ηειι·επ Αιιι·πιειι, ιιιε πω. ιιιιι·ιιπ Επιεπρι·οποπ ειπ Πι·ι.πειι πιπιεπ πιοΙιεπ. ,ι;ει·ιιε π·ι·πιιε

ππά ι'ι·ιιπιιιι πιιι· ι”ει·ιιιΒιιιι€ ιιιιιι πιιτειι »ιπιι· 8οιι:πιι νειι ιιπε`ει·επι νιει·πιιπιιτ-Περ6ι: .πωιιιιπω ιιιιι' Ηιι·ιιιιε.

0οπιιι ιιι Μ. Ρειει·επιιι·ι; :τι νει·ιιιιιςειι.

Τ880ιιτ-Πιικ0ιι: Βιιιιιιιιπιέι· 1-2 'ΓπεεΙϋπει ιιπτ πει· Μπι ι;επιιει:πι (Τιιπιιτειπρει·πιπι·ιχ ;;Νιεπει·ε πω" 1-2 Κιπιιει·ιόπω

ιι·ιιιι!!), Βι·ιιιιιοιικειιε 1-2 Βιιειιιιιει τιιεΙιεπ νοι· ιιειιι Βιιιιεπ, ννιιΒιιπ πωπω· ει€επιιιιιπιιιοπ ετιιι·π επρεπε

ππι·επειιιιεπ πνιι·ιιιιιιι;.

νει·πο.ιιι ιπ άεπ Αροιιιειιεπ ιιι 0ι·ιἔιιιιιι-ι·'ιιι»ι·ιιι=π. (πιω ιιππ.) Ζπ 1 ιιππ. πι) Κορ.

ΖνΚ:0[έγ ά 60. 2222°ίι30. (45) 28.. 1_

1[οιιιι. πεπε.0ιι6., Ε) Μαριε. 1902 τ. Πει·επιι€επει· Ι)ι·. Βιιιιοιι ινωιιωιι. Βιιεπιιι·ιιοι‹ειει ν. ιι?ινπωιιθ. Ι(πιπιιι·ιπεπιιοιει· Ρι. Η Π»

  

 



- Χχν". ΙΑΙΙΒθιΑΝθι. - Ρ Β Β 8 Β Η Β Η Β Νειιε Ε'οΙ€ε κα. 1ιιΙιτιι.

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ΜθΕΒΜΒΒΙΝ
ιιιιιετ ιιει· Βει1εοιιοιι νοιι

τω. Πι·. κι" Πειιιο.

.Ι ιιι_ιειν 1Ποτριι.0

Πι·. 1οιιιιιιιιοε Κι·ιιιιιιιιιιιε.

Βιμ.

Πι·. Βιιιιιιιι ιΝιιιιιισιι.

8ι. Ρειετειιιιτι:.

Με δε” ι·'επιετιιιι-ιιτέετ ιι πιο Με ινεδειιζειιιιιι υ ετεειιειιιίι ε ο Ξιι ιικι;ιιι ο ει; ε- Δ;; Η, χ· 5, ε ηἶντίε ε,Π ο [με ει· ε, ι; ο

Β .ι ιι ιι Μπι ιι ‹ι. - Ποτ Μιοιιιιειιιοιπηπειε ιιι ιιι Βιι..1;,ιι6, 8 ΚΜ. Πιτ (Με

ω", 4 ΚΜ. τω· (Με ΜΜΜ .πω- πω. Ροετιιιει.εΙΙιιιιε; ιιι (Με Μάρτ”

  

Μαιο!. απ” ιιιιεεειιιιεεεΙιειι ιιι Με Βιιειιιιιιιιόιιιιι€ νοιι Κ. [ι. πω;" ιιι

Βι.Ρειετειιιιτα' Νεινειιγ-Ρτοερεει.Μ 14,ιιι ι·ιεΙιτειι.-π η, ιι τι; ο τη Με

@ΜΜΜ 20 Μιι·Ε _ιειιιιιωι, ΙΟ Πει·Ε ιιιιΙΒιιιιιι·Ιιειι. Ποτ ΈιιιστωοπΙΙιτει. “Μπι εΠε ειιι`ὰιο ΚειΙιιειιοιι ΙιειιιΕΙιειιειι ΜΜΙιειΙιιιι€ειι »πιει ιιιιιιι επι

Π:ιττΙΙε 3 πω! ιτειιραΙιειιο ΖοιΙο ιιι και Μ: 18 Κορ. οιΙει· 36 Ρίοιιιι.-Βειι' εστι 8ειιοιιΜιειιιιιτειι6οιι ΒοτΙωιιιιιι· Πι·. Βιιάο1ιΨΜιεο!ι ιιι 8ι.Ρε

Διιι:οτειιννετιιοιι 25 θερεται:ιιιιιιμιιιτει·ΟτιΒιιιιΙατιιΕοΙιιιιμειιιιιι.-Μετιιιιιιτ8' Ροιει·ιιιιιιι·μι· απο. Ρειετ-ΡιιιιΙΙιοεριιεΙ ιιι τιειιτειι 8ρι·οοιι

Κείετιιε ννετιιειι ιιιειι (Μπι δειτε νοιι 18 ΗΜ. ρτο ΒοΒιιιι !ιοιιοτιι·ι. εΒιιιιιιειι Μοιιιιι€, Μιι.ιννοοιι ειιά Γτοιιε8 νοιι 2-3 οι".
 

Μ. Ρειει·εΙ›ιιτ8, 18. (29.) Με”

 

Ι1ιΙιεΙΙ: Με Μπιτ .Τοιιιιεοιι: ΠεΙιετ Με Ι)ι:ιεο-Βεπειιοιι: - Πι·. Ε. ΒτειιιΙιο: τω” Με ριιγειοΙοριεεΙιε -ννιτιιιιιις ειιά

ιΙιετερειιιιει:|ιε Αιιννειιιιιιιις Ιιοειι€εερε.ιιιιιετ Βι.τϋιιιε νοιι ειιιτΙιει· ννεεΙιεε12ιιΙιΙ ιΑι·εοιινειΙειτϋιιιε). - ΒιιεΙιετιιιι2ειρ;ειι ιιιιτι Βε

ερτεειιιιιιβειι: θειιιιιτειιιΙΠιοιιε Βιιιτειιιι ιιιιτι 'Ι'Ιιετιιριε Πιτ Αετειε ιιιιιι Βιιιιιιι·ειιιιε νοιι Πι·. Ιωάννης Κιιε.ρρ.- Με:: Νοιιιιε:

$γριιιΙΙε ειιά Νετνειιεγειειιι. - Ρτοιο!ιοΙΙε Με ΧΙΙΙ. Αετιτειιιεεε ιιει· θειιεΙΙιιοΙιεΕι ΜνΙιι.ιιιιιεεΙιετ Αετετε ιιι

ΕΜΕΑ. - νει·ιιιιεεΙιτεε - Μοτιο.ΙιιΜε-_ΒιιΙΙοιιιι δε. Ρειει·ειιιιτεε. - Αιιπειθ·ειι.

ω" ειε Βιιι:ο-Βειιοιιοιι.

(νοιττιι.,ς, .<.ιεΙιειΙιειι αυτ άειιι ΠΠ. ΜτΙ. Αει·ειειιι.,ςε ιιι ΕΜΗ..)

νοιι

Βτ. Μιικ .Τοιιιιεοιι.

Μειιιε Πειτε" 1

Με ΕιιιΙιοΙι°εεΙιε Βιειο-Βειιοιιοιι. ινε1οιιε Μι ΙΙιιιειι

Μετ σειιιοιιειτ1τειι ΜΗ, Ιιετιιιιι σιιιιιιιι, ιιιι.εε Με Βιω

νετΙιιιιιιιιιι8ειι, ιιιε!ειιε τιιιτειι ΕιιιννιτιιιιιιΒ ιιετ ειιΙρειτιι;ειι

Βιιιιτειι ειιΕ :Με ρτιιιιιιτειι Αιιιιιιε ιιετ ετοιιιιιιιει:Ιιειι ΒειΙιε

ειιιετειιειι, Ιιείει!ιιει ειιιιι ιιιιι. ειιιετ ειιιι2ειι ΒειΙιε νοιι

Κ6τρετιι ιιει· ιιτοιιιιιιιει:Ιιειι Β.ειΙιε ειιιιτιιΚιετιειιεεΙιε Ρετ

ιιειιτειιοιιοιιειι 2ιι 8ειιειι. Με Βειι8ειιε ειιιρίεΙιΙ ΕΜ

Ιιειι ειπε Μιεειιιιιιε νοιι Λεω. ειι!Γε.ιιιΙ., Μιὰ. ιιιιιτ.,

Νιιι. ιιιιτοε. Με Μ. ι1εει., ννεΙεΙιε ιιι Ιιεειιιιιιιιτειι Ριο

μοιιιοιιειι €ειιιιεειιι, ιιιιι ι1ετ ΒΙειεΙιειι Μειι€ε Βετο νετ

εειιι ιιιι‹ι ειιτειιεεεειιιιιιεΙι πετάω, ευ ιιιεεειιι ΗειιιιεοΙι

»Με ιιιιιιιι ΑιιιιιιοιιιιιΚ ιιιιι2ιι€ετιιειι, ινοΙιει ω» Με ε·Ιιιι

τιιΚιετιετιεοΙιε Ριοιιιίετιιιιιιε ΜΜΜ, ινεΙεΙιε ιιΙΙειιι Με

ροειιινετ ΑιιειιιΙΙ ιιει· Ι)ιτι2ο-Βεεισιιοιι ιιι ΙιειιιιοΙιτειι ει,

- Με ειιι1ετειι ΡετΙιειιιιιιιιιιοειι, νοιι 8εΠι, οτειιιιε ειε.,

Κοιιιιιιειι Ιιιετ ιιιοιιι ιιι Βειιεειιι. - Βετ Κ6τρετ, ιτεΙυΙιετ

ιιιεεε Βειι.ειιοιι Ιιειιιιιει, ιει ιιοειι ιιιεΙιτ ΙιεΙιειιιιι.

ινιιε ιιιιιι ειε ιιιιιειιοετιεοΙιε ΒειιειιιιιιιΒ ι1ετ Μειο

Βεειειιοιι ειιιΙιεΙειιιει, εο @οι Ι5ΙιτΙιοιι ειι. @εε ειε

ειιιεε σετ εοιιε€ειιιεειειι ΜετιιιιιιιΙε εεε Τγριιιιε ειιι1οιιι.

εει, ιιεεε ειε ειοΙι ]ειιοοιι ιιιιοΙι ω ΜιιιιιτιιιιιετΚιιΙοεε ιιιι‹ι

ΤτρΙιιιε ειειιιτιι. Μάσι, ιιιιιι ὸιιιιετ ειιτ Βιιίετειιιιιι!ιιιιιΒιιοεε

εννιεε!ιειι άιεεειι 8 ΚτιιιιΜιειτειι ιιιε!ιτ νετινιιιιιιι πετάω

ιι6ιιιιε. -- 8ειιιιειιι ΙιιιΙιειι ειεΙι ιιι ιιει· Ι.ιι.ετιιτιιτ νιεΙο

Βιιιιιιιιειι Πιτ Με ιιιιιιιειιι!ιεΙι εεεειι Με ιιιιιιιιιοετιεοΙιε

Βειιειιιιιιιε ω· Βιιι2ο-Βεεειιοιι ειιιοΙιειι. 8ο ιιιειιιι

Ι5ιεΙι11οτει, ιιιι.εε ιιετ Βιε.2ο-Βεο.ειιοιι ειιι Ιιεεοιιιιετει

ιΝετιιι ιιιι:ιιι πιιΚοιιιιιιε, :ιιι ειε Ιιει σου νετεοΜειιειιειειι

Ζιιειιιιιιι1ειι (Ριιειιιιι. ιιιιτιιι., Τι1ϋ.ιιιιΙιετ., ΑΚιιιιοιιιγΙιοε.

ιιιιΙιιι., ΜοτιιιΙΙι, 'Επι. ειιιιιιιιι., Βτχειρε1, Βιριιιιιει1ε,

ΜειιιιιΒιιιε, Οιιτειιιοιιιιι, Ι.ειιτειιιιιι, ΜιιΙειιιε ω.) ειιιιιε

ται Ιεϋιιιιο.

 

.__ι_ζέ..____,__._~

.ΙειΚεειι ι;ειιι ιιοοιι ινειιετ, ιιιιιειιι ετ ιιετ Μειο

Βεεισιιοιι ιει1ε Μιιιιει:Ιιε Βεάειιιιιιιε ιιΒερτιοιιι ιιιι‹ι 8ειιιιιεειι

@να καιει, ιιιιε ιΙιτειιι Αιιιιτειειι ιτ8ειιἀινεΙοΙιε ΜΜ

εεΙιειι 8ειιΠιεεε 2ιι ΖιεΙιειι.

Μειιιε Ηεττειι! Ιειι ντι!! ΙΙιιιειι μια ιιιιτε ιιιιεετε Ετ

Γειιτιιιι8ειι Μ” ειε Βιιιιο-Βειιετιοιι ιιιιιιΙιειΙειι. Μι ιιιιιιε

ιιιι θιειιιεειι 1221 ΡιιΠε ιιιεειιιιιιειιΒεει.ε!Ιι, ω ι1ειιειι Με

Βιειο-Βειιοιιοιι ε.ιιεεετεΙΙι ινοτι1ειι ω. ΑΜ ειε ειιιιεΙιιειι

ΚτιιιιΜιειτειι νετιιιειΙειι επι ιΙιε Ριι1ω ΓοΙεειιιιετιιιεεεειι:

 

_ ι · Ο ειιιιιιιιι- ι Ροεικινε Νεειι.ιιι·εκι ΜΙΗΜΜΜ Θεώ!. ' Βειιειιοιι Βειιειιοιι.

ε.: _ω;.έμ - ..μ_μ.:.:ε.ε;.ι* -- --... . εἶτ-ζ 4·-:

'Γγρ!ιιιι ο.Ιιιιοιιι.. . 728 586 (8Ο.5%) ΜΒ (19.5%)

τω. ριιΙιιι. . . . . εεε ἱ Με (τω) ' κι (54ιι)

Ριιειιιιιοιι. πω. . . εε ιι ιιεεω ζ τι (ει.ιω

ΜεΙιιτιε . . . . . . 42 ιι (28.2%) ει ιτε.ειω

Βι·γειρεΙ . . . . . . 46 11 (28.9%) Β5 (?θ.1%)

Μειιιιιε;ιιιε . . . . Ο ι ο (ω) 4 (100ιι)

Εεειιττειιε. . . . . 2 2 (Ιθ0%) Ο (Με)

Βιιιιιιιιιιά. Ψ εεττ-ετ

Μειιιε Ηεττειι! Αιιε ιΠεεειι ΖεΙιΙειι Μ. Ιειοιιι: ετειοΙιι

και, Με Με Βιιι2ο-Βεεειιοιι επι οοιιειειιιεετειι ω» τιειιι

Ττριιυε ιιΒιιοιιι. ιιιιΓιτιιι, ΖιιιιιιιΙ Μι Ιιἱετ ιιοοιι Ιιιιιειιιιιεειι

ιιιιιεε, ιΙ:ιεε Με ΒεοΙιειοιιιιιιιΒ ω ειιιετ Βιιιι2ειι ΒεΠιε νοιι

Ε'ειΙΙειι ειιιε ιιιινοΙΙΙιοιιιιιιειιε νετ, ιιιεοΓετιι Με ειε Ρε

τ.ιειιτειι ετει επι ΒιιιΙε εετ 2. τεερ. ιιι ιιει· 3. ινοοιιε

οιΙετ ιιοοιι εριιιετ ιιι ειε ΑΜΙιειΙιιιιε Κιιιιιειι πω! ειιιε

ιιεΒιιιινε Βειιειιοιι ετΒειιειι, ινιιε ]εάοοιι ιιιιτειιιιιιε ιιιοιιι;

ειιιεετιιΙιεεει, ιιιιεε Ιιειιιι ΒεΒιιιιι ω· ΕτΙιτιιιιΙιιιιι8, οιιετ

ιετ1ειιι“εΙΙε ιιι ιιετ Ζω Με ειιιιι Ζειιριιιιιιτ ιιει· Αιιιιιιιιιιιιε

ιιιε ΚτειιιιιειιΙιειιε νοτι1ΙιετεεΙιειιι1 ειπε ροειιινε, εεΙΙιει

ειιιτΙιε Βεεειιοιι Βεειιιιιι1ειι ιιιιεειι Ιωιιιι, ιιιιιιιειιιιιοιι Μι

ιιειι ΙειοΜετ νετΙειιΓειιιιειι Ε'ιιιΙειι. Ζιτειιειιε ἱει ιιειιιιι
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εει ειιιετ Αιαιιιιι άετ ?Με ιιιιτ 1 Μιά άιε Βιιαε-Ηωε

ιιοιι ε.ιιεεειειιι πετάω ιιιιά ιιιι ειιιιιετειι νετιιιιιι ιιιιι.ετ

Ιε.εεω πετάω. Ιειι ΒΙειιιιιο άειιετ, άιιεε ιιιιιιι εειιιιι πειιι

εετεειιιιΒι Μ, άειι Ρτεεειιτειια άετ ροειιινειι Βειιειιειιειι

εει Ττριιιιε ιιιιάειιι. ιιεειι ιι0ιιετ ιιιε 80,6 ιιΟι. (άω νοιι

ιτιιτ ιιετεειιιιειειι Ρτιιεωτειια) ιιιαιιιιειιιιιειι ιιιιά άετ

Βιιαε-Βεεειιειι ειιιω Ριιια ιιιιιετ άειι ΜετιιιιιιιΙειι άεε

Τγριιιιε ιιιιάειιι. ειιαετιιιιιιιειι ιιιιά ειε εει άετ 0ιιιΒιιεεε

ιιι νετπετιιιειι, πειιιιεΙειειι πιτ Με εεεειιω ιιιιιιειι,

άιιεε άιε Βιιαο-Βειιειιοιι :πιω εει ιιιιάετω ιιειιετιιιιιιτειι

Βτιττειιιιιιιι€ειι 8ειεεειιιιιειι ιιείττειειι ιιιι.ιιιι.

0ειιετ άιε ριιγειειοειεειιε ιιιιιτιιιιιιε ιιιιά Μεταμεσ

ποιο Αιιπειιάιιιιε ιιοειιεεειιιιιιιιιετ 8ιτιιιιιε νοιι

ειιιτιιετ ιΝεειιεειιιιιιι (Ατεειινειειτϋιιιε).

Νιιειι ειιιετιι νοτι.τεε ιιιιι Πειιιοιιειτιιιιοιιειι, Βειιιιιιιειι άειι 12.

Οετειιετ 1901 ιιι άετ· Μεάιειιιιεειιετι θεεειιεειιιιιι :τι ειιιε.

νοιι

Πι. Ε. 8ιειιιιιο.

 

«υιιτιιωειιε ιιι6τερειιιιειιε ά'ιιιιε ιιιε

ι.ιιοάε ρεεε ειιιε ι.οιιι. ιι επι ιιιάε

ρειιάιιιιτε ειε ιπι νιι.Ιειιι· ιιιιγειεΙο

τ.τιειιε>>.

Ωιιετιειι.

Βιε ειιιε ιεαιω Βεεειιιιιιιιιι άεε νετι8ειι .ιειιτιιιιιιάετιε

πετάω εει· άτει ειειιιτιεειιε Βιτειιιεεε.ττειι ιιι ιιιετερειι

ιιεειιειι Ζινεειιειι νετπειιάει, ιιιιιιιιιειι άιε Ρτειιιιιιιιεειιι·,

άιε θιεινειιιεειιε ιιιιά άιε Ε'ε.τιιάιεειιε. Διιεεετ άιεεειι

πετάω ιιι άειι ιεαιειι .Τιιιιιτειι, πειιιι πιτ νοιι άειιι Βιιιιιε

νιάιιιειτοιιι, άειιι ειιάιιιιιιετιεειιειι ιιιιά άειιι άτειριιιιειΘειι

ΨεειιεεΙει.τειιι ιιεεειιειι, ιιεειι άτει Ατιω νοιι 8ιτειιιειι

εειιτιιιιειιι :

1. Ηεειιεεερειιιιιε 8ιτειιιε νοιι ειιιτιιετ ΨεειιεεΙειιιιι

(Ατεειινε.ι),

2. Μειιεάιεειιε νειιιιειτειιιε (ά ο ά ιι ο - Ν ε. τ ιι ι ε π ι ο ε)

ιιιιά

8. Ρετιιιω-ειειιιτιεειιε Βιι0ιιιε (Κ ε τι τ ε. ά Μ 11 Ι ι ε τ).

Ηιετ ιιιι άιεεετ εωιιε πετάε π» ιιιιτ νοιι άειι ιιοειι

Βεερειιιιιω Βιτϋιιιειι νοιι ειιιτιιετ Ψεειιεει2ειι1 ερτεεΙιειι.

Ι)ιεεε 8ττειιιε πετάω ιιιιιιιιιειιειιιιειι ιιι Ε'τε.ιιιιτειειι ιιι

ΑτιπετιάιιιιΒ Βειιτειειιι, ειε πετάω ιιιιετ ιιυειι ιιι ιιιιιιεε,

Βειιιεειιιιιιιά ιιτιά, πειιιι ιιιιειι πειιι€, εει ιιιιε ιιι Βιιεε

Ιιιτιά ιιι ιιιετιιρειιιιεειιειι Ζπεειτειι ιιειιιιαι.

ιινωιι ειιειι άετ άιιτειι άιεεε 8ιτειιιε ιιι ετπιιττειιάε

ιιιετιιρωιιεειιε Ετιειε ιιιειιι μια άειι Αιι€ειιιειι άετ Γιατι

2εεειι ειιιερτιειιι, εε 2ειΒιειι ειε εει άεειι ιιι ειιιετ ειιιε

2ειι Βειιιε νοιι Ι.ειάειι ιιιιαιιειι, εε άει.εε άιε Κωιιιιιιεε

άιεεετ Βιτειιιε, πιο ιιιιτ εειιειιιι., ιιπ ιεάειι Ατιι νοιι Ιιι

τετεεεε ειιιε πιτά.

Μι ιειι άιεεε 8ιτειιιε εειι ε.ιιάετιιιιιιιιι .Ιειιι·ειι εει ειιιετ

ετεεεω Ζιιιιι νοιι Κτιιιιιτειι νετειιειιι ιιιιιιε, εε πετάω

Βιε ιιιιτ εεειιιιιειι, ιιιειιιε Ετιιιιιτιιιιιτειι Ιιιιιω ιιιιτ2 ειιι

ιιιιιιειιειι.

Βεειι ιιιιιεε ιειι Βιιιιεεε νετιιιιεεειιιειτειι. Με ει8ειιι

ιιειιετ Βεετιιιιάετ άετ Ι.ειιτε νοιι άιεεειι 8ττϋιιιειι ιιιιιεε

Ηετι20 ιιιιΒεεειιειι πετάω, άετ εει άειι Πιιιετειιειιιιιι

εεε νοιι Ρεάάετεειι ιιιιά ΗειιιιιιεΙιε ιιιεεειιά, εειιιω

εεΙιωιιτειι Οεειιιιιιοτ εοιιειτιιιτι εει. Βετεειι›ε εεει.ειιι

ειιιε επει Οειιάιιετοτειι, άιε ιιιιι άειι Ρειω ειιιεε 1ιιάιιε

τοτε νετειιιιΒι ειιιά. Υιίωιι ιιιειιι ι›ειιιι Ειιιιειιειιιτειι άεε

Ιιιάιιετετε άιε Οειιάιιειετειι ειιιιιιιάετ ιιιι.ιιετι, ιιιε ειιι

Ε'ιιιιιιω ειειι πιει, εε ιει άετεειιιε ιιιειιι ειιιιιιειι, εστι

άετιι ειιιε ειιιετ 8τοεεειι Ζιιιιι του εοιειιε ιιιειιιιιιιιειι8ε

εεαι.

ι) Βειι.ι-Βιιεγειερ. άετ εεειιιιιιιιτ. Ηειιιι. Β. 85, Θ. 25.

1ιιιεε εει Βεαιιιιε άετ Μιιειιειιι ιιιιι άιεεειιι Ριιιιιτειι

ιτειιιε Ζιιειιιιιιε ετεειιειιιι' Ζειειε .Ι ειιιιετι2) ιιτι .ΙεΙιτε

1889; ιιιιτιεωε πω· άιιε ιιιιετ ιιιιειι εειιειι ιΙετι2 εε

Κεεει

Με άετ Ετιετεειιιιιιιτ άετ ινιτιιιιιι8 άετ ιιοειιιιεερειιιι

τω Βιτειιιε νοιι ιιειιετ ννεειιεειιτε.ιιι ιιεεειιιιιιιΒιετι ειειι

Βιειειιιτειιιε ά°Ατεειινιιι ιιι Ριιιτιε ιιιιά Τεειει ιιι

Νεπ-Υετιι. Ι)ετ Ετει.ε νετιειειε ριιγειειε8ιεειιε ιιιιά

ιιιετιιρειιιιεειιε, άετ Ζπειι.ε - ιεειιιιιεειιε Ζπεειιε.

1)ετ Δρριιτε.ι Ζει· Ετιιιιιιιιιιε άιεεετ 8ιτϋιιιε ιιεει.ειιι

ειιιε ειιιειιι εστω Βιιιιιιιιιετιι, ειιιειιι Οωάειιειιιοτ (πινει

Ι.εγάειιετ Ριεεειιειι εει Ατεειινει, εάετ :πει Ε'τειιιι

ιιιιιεειιε Τιιιειιι εει 'Γεειιι) ιιιιά ειιιειιι Τεειειι.τει:ιε

ιετιιιιι.ιετ.

Βιιι Μι ιιιιιετιιτοειιειιετ εειιειειιιιετ $ιτειιι πιτά εστω

άιε ρτιιιιιιτε 8ριτιιιε ειιιεε Ιιιάιιειοτε 8ειειιετ, άεεεειι ειι

ειιιιάϋ.τε 8ριτιιιε ιιιιι άειι ιιιιιετειι Βειεειιιιεειι επειει·

1.εγάωετ Ριιιεειιειι ιιι νετιιιιιάιιιιΒ ειειιειι. Δεεεετάειιι

ειιιά άιεεε Βειεειιιιιεειι άιιτειι πιει Βτιιιιιε ιιιιι ειιιιιιιάετ

νετιιιιτιάω, επιεειιω άωω ειιιε άιιτειι Μιιιτετιιει.ετ

εειιτιιιιιιε ιιι ετεπιεεειι θιτειαειι νετιιιιάετιιιιτε 8ι.τεειιε.

Ειιιιιτειιειτεειιε 8ειιιιιιιιι, ειειι ιιειιιιάει.

νοιι άιεεετ Ριιιιιτειιεττεειιε ιιιι.ιιετ ιιιειιπειεε άιε Βρειτ

ιιιιιιε ιιιιά άιε Ψεειιεειεειιι άετ 8ιτειιιε ω.

Πιε ιιιιεεετειι ΒειεΒιιιιΒειι άετ Ιιεχάειιετ Ριεεειιειι ιιιε

τω ιιι άω Ειιάετι ειιιετ 1ιιιττειι άιειιάτιιιιι.ιεειι $μιτε.ιε,

ιιιιι πειειιε ιιετιιιιι ειιιε εεειιιιάιιτε 8ριιΙε ιιιιι εειιτ νιειειι

(400) ΨιιιάιιιιΒειι ειιιεε άιιιιιιειι, εει. ιεειιτιειι Βτειιιεε

Πεμ.

Βιε ιιειάω Ιειιι€ειιιιιιιιτειι Βιιιιιειι ιιιιάω άειι εεεε

ιιιιιιιιι.ειι Τεειο.*εειιειι '1'τειιείετιιιε.ιετ. Με νοιι άετ εεειιτι

άιιτειι 8ριιιε άιεεεε 'ι`τειιειετιιιειετε 8ειιείετιω 8ι.τειιιε

ειιιά ειιειι Βιτειιιε νοιι ιιειιετ 8ριιιιιιιιιι8 ιιιιά ει°088ει°

ιΥεειιεειιιιιιι.

Βιε Ετεεε πιε άιεεε 8ιτειιιε ιιι εειιειιιιειι ειιιά.

Ατεετινιιι- εάετ Τεειιιειτειιιε, ιιιιιεε, άειιιιε κι, 2ιι

θιιιιιειειι άειιι ι·ιτειετειι εεειιιιιειι, άιι εειιιε ιιτιιει

ιειι ιιιιετ άιεεε Ετιι8ε, άιε Πιτ ιιιιε Αετει.ε νοιι Βεάειι

ιιιιιε ειιιά, νετ άειιετι Τεειιι'ε νετειῖειιιιιειιι. πετάω

ειιιά.

Με ριιχειειο8ιεειιε ιιιιτιιιιιιε άιεεετ $ιτειιιε ιει. νετ

εειιιεεειι, μ: ιιεειιάειιι ειε ιειιει εάετ ιιιιεειιιειιι ειιι€επειι

εει πετάειι. Βιιτειι εειιιε Πιιιετεεειιιιιι8ειι, άιε ά'Ατ

εειινιι.1 ιιι άω .Ιιιιιτω 1880-1801 ιιιιτ άιεεειι Βιτ6ιιιι·ιι

δωιεειιι ω, ιιιιιά ει, άιιεε ιιιτε ννιιιιιιιιε ιι.ιιι ειιιε Νετ

νωεγειειιι εει ειιιετ ννεειιεειιιιιιι νοιι 2500-5000 τιιειιι

ιιιιτ ιιιειιι ειι-, εειιάετιι ειιιιιιιιιιτιι ιιιιά εει ειιιετ Ψεειιεει

ειιιά νοιι 10,000 Γιιει μια ε.ιιιιιιιτι.

Αιιιιιιιεε πειιι.ε ιιιιιιι εε εε ετιιιιιτειι, άιιεε άιεεε 8τι·0ιιιε

ιιιειιι ιιι ιιιε '1'ιειε Βειιειι ιιιιά ιιιιτ ω άετ Οιιετ11ιιειιε

ιιιειιιω εεε άεεπεεω άιε ιιι άετ '1'ιειε ιιεεειιάειι Με»

ιτειιι ιιιιά Νεινειι ιιιειιι τειιειι.

Βιιιιιετ με ά'Ατεοιινιιι Γει€ειιάε Ι5τιιιιιτιιιι€. Ετ·

ειι.8ι, άιιεε ιιιιεετε εειιειιιιειι ιιιιά ιιιειοτιεειιω Νετνειι εει·

εει εεπιεεε 8ειιπιιιΒιιιι€επιιιιειι ε1ειιιτιεειιετ ιάττεειιιι€ειι

τειιιιιτειι, μια πιε ιιιιεετε (Ξιεειειιιε- ιιιιά θειιετιιετνειι,

άιε ιιιιτ ω! Ι.ιειιι- ιιιιά 8ειιιιιιπειιειι νοιι ι;επιεεετ Ι.ιιιι€ε

ιιιιά Βειιπιιι€ειιΒεπειιι εε ιιιιιιι. 8ειιτειιει ιιιιετ άιε Ετε

ειιεια άετ 8ειιπειιιιιιιιέω άετ ειειιιτιεειιειι Βιιετειε άειιι·

ειεεε 0ιτειαε ιιιιιιιιιε, εε πιω άετ ειειιιτιεειιε Βειε νιει

εειιπι1ειιετ εάετ Βιιτιιιειιι ειιιριιιιιάειι.

Βει άετ Βειιπι1ειιε άετ ννιτιιιιιιε άιεεετ 8ιτιιιιιε εει

ιιιειετιεειιε ιιιιιι εειιειειε Νετνειι ιει. ιιιιειι ά'Ατεειι νει

άετ ι›εάειιτειιάε ιε)ιιιιιιιεε άετεειεειι ιι.ιιιάιε νεεειιιειετιεειιειι

Νετνω ιιειιιετιιειιεπετιιι, ιιεεειιάετε εει άετ ιιιι€ειιιειιιειι

Βιιιπιι·ιτιιιιιι άετεειιιω άιιτειι εεε ετεεεε 8οιειιειά. (ΥετΒι.

ιιιιτειι.)

Ο Ηιιιιιε Γτειιιιειιεε, Α. ΟιιιΡΓε Ριιι·ιε, 1900, ε. 11.



Βοτ Β1ιι1ι1τιιο1ι ετο181 110011 οιιιοιιι 1ιιιττοιι 81ιι1ιοιι 1ο ‹11ο

Ηο1ιο ιιιιι1 1ι1ο101 τιιι1 ι1οτεο1οοιι ο.ιιο1ι ο1ιι1Βο Ζο11ιιτιο1ι τ1οιιι

Αιιεεο1τοιι ι1οτ Β1τϋιιιο. 01ο Α1.1ιιιιιιιιΒ αὐτά 1ιο1 ι1οτ ιιΙΙΒο

ιιιο1ιιοιι Ατεοιινο11εο11οιι 1ιοεο1ι1οιιιι1ετ υπο οτινειε νοττιο11,

01ο 0ιηοο11οιι 1ετ νοτετιιτΜ, οε ιιι1το ιιιοΙιτ Βιιιιιοτειο11

νοτ1ιτοιιο1ιι ιιιιι1 ιιιο1ιτ Κο1ι1οιιε11ιιτο, Ηοιτιι ιιιι‹1 Ηοιτιιε1;ο11

οιιεεοεο1ι1οι1οιι; 01ο Β11ι1ιιιιε ιιιιτ1 Α1ιοιι1ιο κ1οτ 111111τιιιο 1ετ

νοι·ιιιο1ιττ.

Βο1 ι1οτ 0τ1.11ο1ιοτι Αιινι·οιι0ιιιιο ι1οτ Ατεοιινο1ε1τϋιτιο 1ιο1

Τ11101°011 1ιοιιιοτ111 ιιιο.ιι Ε)τντο11οτιιιιε ι1οτ 0ο111εεο, 11.111” 01ο

ο1ιιο ιιιοτ1ι11ο1ιο νοτοιι€οτιιιιε ι1οτεοΙοοιι 111181.

Βοτ Μοιιεο1ι οιιιρ11ιιι1οτ 1ιο1 Ιοοιιι1οτ Βθ1Ζ11118 ιιι11: 111οεοιι

$1τοιιιοιι ο1ιι 11111τιτιοΒοίϋ1ι1, ι1ειτοιι1 1ε1 01ο Βιιιρ11ιιι111ο1ι

1‹ο11 Π1τ 8ο1ιιιιοτ:·. ιιιιι1 Βοι·ϋ1ιτιιιι€. Με ειιιο1ι 111τ Κο11ο

1ιοτο1ιιτοεο121, οιιΒοΒοτι ΠΠ· Ψο1τιιιο ετιιτΚ οτ1ι01ι1. 1Σε

1111001. ο1εο τ1ιιτο1ι Βο1τιιιιε "οι ‹11οεοιι $1τοιιιοιι ο1ιιο Με

εοο1ο11οιι ι1οε Τοιιιροτο1ιιτε1ιιιιοε ετο.11.

Βιιι·ο1ι τ1ιοεο 51τοιιιο εο11 ιιιιο1ι Ατεοιινο1 01ο 011

τ181ιο1τρο11ιοΒοιιοτ Βοο1οτ1οιι ιιιιι1 11ιτοτ Τοκιιιο 1ιοι1οιι

απο νοτιιι1ιιι1οτι, ιιι εοΒο.τ 1ιο1 11ιιι€οτοτ Ε1τιντ1τ1τιιιιε Βοιιε

νοτιι1ο1ιτοτ ινοτι1οιι.

01ο Μο1τιιιιι8 τ1'Ατεοιινο1 'ε 111ιοτ 01ο ρ1ιγε1ο1οε1εο1ιο

νν1τ1ιιιιιο ε11οεοτ 81τοπιο ειιι1 ι1οιι ιιιοιιεο1ι11ο1ιοιι 0ι·ιτειιιε

ιιιιιε ινιιτι1ο νου ν1ο1οιι εο1ιιοτ 1.ιιιιι1ε1οιιτο (Αροε1.ο11.

Ο 1111111, 01ιοττ1ιι, Ρονοοιι 0ο Οοιιτιιιο11οε ιιιιι1

Αιιι1οι·οιι) 1ιοε15.1.1Β1.

ΙΒε 802111 ειοοτ οιιιο Βιιιι2ο Βο11ιο νοιι οιιεοτο2ο1ο1ιιιο1οιι

Ε`οτεο1ιοτιι, 01ο ι1οιι Ατεοιινο1επτοιιιοιι ινοε1οτ ρ1ιγε1ο1οε1

εο1ιο, ιιοο11 11ιοτιιροιι11εο1ιο Ε1ιινι11τ1τιιτιοοιι 211801ιτο1001ι,

εοιιι1οτιι ιιιιτ ειιοΒοε11νοιι οοοτ Γιιετ ιιιιτ εο1ο1ιοιι Βιο

Βιιεε.

.1οιι0τοιεε11:Β) 1ιο1ιειιιρ1ο1.. ι1οεε ι11οεο 81τοιιιο 11111”

‹1οτ Ροτ1ρ1ιοτ1ο Με Κοτροτε 1ι1ο11ιοιι ιιιι‹1 Βιιτ 1ιο1ιιοιι 111ιι

Βιιεε Με ι1οιιεο11ιοιι 1ιοοοιι.

'Ε ο ο γ Ο ο 1ι ιι ιιιι‹1 Α. Ι1 ο ο· γ ή 11110011 τιειο1ι 2ο.1ι1το1ο1ιοιι

νοτειιο1ιοιι ινοτ1οτ ι1οιι ο1ιγε1ο1οο1εο1ιοιι ιιοο1ι ι1οιι Μοτο.

ρουτ1εο1ιοιι Β11οοτ ι1ιοεοτ $1τοιιιο 1ιοε111111τοιι 1ιοιιιιοιι.

Ρτο1”. Α. Βιι1οιιοιιτοϋ) 1ιοιιιιτο ιιιιτ ιιι ιιιοιιο1ιοτ

Η1ιιε1ο1ι1 01ο Ατεο ιι νει1°εο1ιοιι Βοειι1το1ο 1ιοιιι1ιοιι.

Πι·. ΒιιοεεΙι1") ιιι 1011181( 1οιιιέιιοι: ο1ιοιιίο11ε 1ο‹1ο

ιι1ιγε1οΙοο1εο1ιο 11'1τ1ιιιιιο ι1οτ 1ιοο1ι1τοοιιοιιτ1ττοιι 1νοο1ιεο1

εττ0ιιιο οιι1 τ1οιι ιιιοιιεο1ι11ο1ιοιι Οτοοιι1ειιιιιε.

Ωιιοτ1οιι”`1 1ιοιιιιτο 1ιο1 εο1ιιοιι νοτειιο1ιοιι ιτι11 τ11οεοιι

$1τ0ιιιοιι επι Μοοτεο1ιινο1ιιο1ιοιι 1το1ιιοιι 1Βιιι11ιιεε ι1οτεο11ιοιι

οιπ” 11ιτοιι 81ο1Τινοο1ιεο1 οοτιιοτ1ιοιι.

Κ1ιιι1Ιοτ*'), τ1οτ 1ιι ι1οτ ο11οτ1ο121οιι Ζο11 πι11 τ11οεοιι

51τ0ιιιοιι ειο1ι 1ιοΓοεε1: 1ιο1, εο1ιτο11ι1; 11ιιιοιι ιιιιτ ο1ιιο ευτε

εοε1.ινο 1171τ1‹ιιιι8 το.

Α11ο1ιι, ιιιιοοιιο1ιτοι ι1οτ ιιο,ιτοτ1νοιι Μο1ιιιιιιιτοιι ε1οτ οοοιι

ετοιιο.ιιιι1οιι ιιιιι1 ιιοο1ι ειιιοοτοτ 11'οτεο1ιοτ ω” 01ο 1ν1τ1ιιιιιι;

ι11οεοτ $1τοιιιο, ινοτι1οιι ε1ο του τ1οιι 11τοιι2οεοιι ιιι1τ Ετ

1ο18 001Ρ00981°8.. Β1ιοιιιτιο11ειιιιιε. Β11ιοο1οε, ο11οοιιιο1ιιοτ

Αι11ροει11ιτ, 1ιοι νοτεο1ι1οοοιιοιι Νο111°11181010τ11100 τι111.το1το11

άο1, υπο ε1ο εο11το11ιοιι 11ιιιοιι οιιιο εροο111εο1ιο 11171τ1τιιιιε

1ιοι ν1ο1οιι 11οιιτ1ττοιι111ιο11οιι, 01ο νοιι .Τιιο1ιοιι 1ιοι;Ιο1το1

ε1ιιι1. 211: εο 1ιο1 Ρι·ιιτ11ιιε, Ηοτροε, Βο2οιτιο. 15τμ1ιοιιιιι

ιιιιι1111οτιιιο οτε.

Βοιιιιιοτ") ιιιιτΙ 011010 εο11το.ιιο1ιοιι 01ο Ατεοιινο11

εο11οιι 1ιο1 Βο1ιο.ιιι11ιιιιε τ1οτ ΑιιΓιιιιεεετοιο1οιι ι1οτ Βο1ιιν1ιιο

ειιο1ι1.

Β1ν1οτο19) 1ιοετο1118το1ο οιπο ν111τΚιιιι€ ι1οτ 1ιοο1ι

Βοεροιιιι1οιι 8001110 1ιο1 ι1οτ Ι1ιιιι€οιιτιιοοτΚιιΙοεο. 11ο οτ

11) Βενιιο ιιοιιτοΙοι;1οιιο 1898, Ντ. 15. μια. 519.

^) Βοτ11ιιοτ Κ11ιι. 1νοο1ιοιιεο1ιι·11τ 1900, Ντ. 84, μ. '758. _

τι '1'1ιοτιι.ριο 11οι· Θοοοιιιινοτι 1900, Ντ. 12, μη. 580.

οι Β1εεοττο.11οιι 1900, '1'οιιιε1ι.

1) ΑιιιιοΙοε ι1'ο1οοπτιιο1ο1ος1ο οπο. 1900, Ντ. 1, με. 14.

'11 11οττεο1ιτ11το ε1οι· 111οι11ο1ιι 1901, Ντ. 18.

91 Αιιιιο1οιι ά'ο1οο1το1:1ο1οιτ1ο οπο. 1900, εορ1:. οτ σα. τι. 528.

"'1 Αο11οιι οι* οιιι·τοιιτε ο11ι1ιτ1ι Γτοιιιιοιιογ προ" 1ιι1ιοτοιι10ε1ε.

'1'1ιο_1οιιτιιο1 Μ' ρ1ιγειοο.1 1.1ιοτοροιι1.1οε 1901. Βι1. Π. Ντ. 8.

θ?

ο1ιοτ οιιεεοττ1οιιι Με 1ι1ειεε1εο1ιο Βο1ιοιιι11ιιιιο τ1οι· Ρ1ι11ι1ε11τοτ,

Οοοιι1ιι1ιο1ο11οιιοιι οπο Βοιι18οιιοοε1το1ι1ιιιι€οιι ιιιιινοιιι:11ο,

εο 1ετ οε εο1ιινοτ το εειοοιι, »νοε εο1ιιοιι Κτιιιιι1ιοιι εο1ιοΙ

1οιι 1ιο.1.

13ο ιι ιιιοτ“`ι οιιιρ11ο1ι11: 01ο Ατεοιινο11εο11οιι Με οιιεΒο

ποιο1ιιιοτοε Μ11το1 11111 Αιιο111εειιτοιι ιιιιι1 Η11ιιιοττ1ιο10οιι.

Αιιο1ι εο1Ιοιι°ιιοο1ι 1)οιιιιιοτ") ‹11οεο 81τοπιο 1ιο1 σοι·

0ιοιιοττ1ιοο οιπο 131οιιετο 1ο1ετοιι.

Πιιτοτ ι1οιι τιιεε1εο1ιοιι Οο11οεοιι 1ετοε 11τ. 8 110 οι τι ο11""),

ι1οτ 1ιοι ε1ιιοιιι εο1ιινοτοιι Ε'ο11ο νοιι Η9.ιιιοττ1ιο1ι1οιι απο

1ιο1 Ρ1εειιτοιι οοε Αιιιιε ιιι11 ΕτΓο1ἔ οτεοιινο11ε1ττο.

Α11ο 1ι·ιιιιτοε1εο1ιοιι Αιι1οτοιι ιιι1τ Αροε1:ο11"1 :ιιι ι1οτ

Βρ1ττο 1ιο1ιιιιιρ1οιι, οιιεε τ11οεο 5ττοιιιο 1ιοι ‹1οτ 11γε1οτ1ο

ιιτι‹1 οοτ Νοιιτοε11ιοιι1ο 811112 ιν1τΚιιιι€εΙοε ε1ιιι1. ντ111ιτοιπ1

11οιι1εο1ιο Αιιιοτοπι (Το1ιγ 0ο1ιιι, Βιι1οιιοιιτ8) Με

θοΒοο11ιο11 οο1ιοιιρ1οιι.

11τ. Τ1 το 0ιιι“1ο το πο. Ή 11ιιοο8 11111 0τιιιι‹1 εο1ιιοτ νοτ

ειιο1ιο, 01ο οτ 1ιι ι1οτ Κ11ιι11‹ νοιι Ρτο1. 111οτειο11οιιο ιιι

0οιιιιο οιιιΒοετο111: Μι, 01ο Ατεοιινο11ειιιτ1οιι εο1ιτ ιι111.21ιο1ι

οο1 Αιοιι1ο Με Μο.Βοιιε. (Μ. ο11ιι1οει ιιιοτ11οιι 1το11οιιο.,

.1ιι11 1901.)

1.οορο1τ1 11'τοιιιιο"*) ινο.ιιτ1το ιιι1τ Νιι1.τοιι 01ο Ατ

εοιινο11εο11οιι 1ιο1 Ψιιιιι1οτι ιιιιι1 Ι.ι1ριιε τω, 1οιητιιο1ο πο”

01ο ο118οιιιο1τιο ν171τ1τιιιιιτ οοτεο11ιοιι ι1ιιτο1ι Με 5ο1οιιο1τ1.

Ρ1ο11ο1το") νοτειιο1ιτο ο1ιιιο 19τίο18 01ο Ατεοιινο1

ειτοιιιο 1ιι ι1οτ 1.οεεοτ°εο1ιοιι Κ11ιι11τ 1ιι Βοτ11ιι 1ιο1 11ο

2οιιιιι, Ρτιιτ18ο, ,Ρεοτ1ο.ε1ε, 1.1ο1ιοτι τιι1ιοτ, Αοιιο, Ευρω

νιι1Βιιτ1ε, 1.ιιιιιιε οτγ11ιοιιι. ιιιιι1 Α1ορο‹:ὶο οποιο.

Βονοτ ιο1ι 01ο Βοειι11ιοτο, 01ο 1ο1ι πι11 τ11οεοιι 8ττϋιιιοιι

οτ1ιο11.οιι 1ιο1ιο, ιιι1111ιο11ο, ιιι0ο1ιτο 1ο1ι ιιι11 ο1ιι18οιι Ψοτ1οιι

τω! 01ο Τοο1ιιι11ι 11ιτοτ Αιιυνοιιοιιιιι; οιιιοο1ιοιι.

Βο1 τ1οτ τ1ιοτιιροιιτ1εο1ιοιι νοτινοιιοιιιιε τ1οτ 1ιοο1ι1τοοιιοιι

11ι·1οιι $1τοιιιο ινοτι1οτι 1ιουριεοο1ι11ο1ι 1ο18οιιτ1ο Μο11ιοι1οιι

Βοοι·ιιιιο1ιτ.

1. 111ιι Ρο111οτ εοοιιιιο11τοιι Βρ1το1ο ι1οε Τοετοεο1ιοιι

Ττοιιιείοτιιιο.1οτε ιν1τ‹1 οιι1ιτοι1οι· οιιτ Ετ‹1ο ειο1το1ο1το1 οι1οτ

11111 ο1ιιοτ 1εο11ττοιι Γιιεεο1ο1ι1.τοι1ο, 11.111 τ1οτ 11οτ Ρο.11οιι1

ε1ι·1ι 1ιο11ιιτ1ο1, 1ο1τοιιτ1 νοτοιιιιι1οιι, ι1οτ υ.ιιι1οτο Ρο1 οιιτο1ι

Βοινο1ιιι11ο1ιο Ε1οο1τοοοιι, ντ1ο ιν1τ ε1ο 1ιο1 ι1οτ Ρτειιι1ι11ιι1

εο11οιι 8οοτιιιιο1ιοιι, 1111111011 Κ1°8.111(011 111ιοτττοοοιι. 131οεο

ΑΝ 11οτ Βοοοιιι11ιιιιἔ 1ιο1εε1 ο1τοοτο ιιιοιιορο1οτο (1ιο1 Αο

Ιο1τιιτ18 2ιιτ Ετι1ο), οι1οτ 1ι1ρο1ο.το Ατεοτινιι11εο11οιι (1ιοι

νοτ1›1ιι‹1ιιιιΒ ι1οε Ρει11οιι1οιι ιιι1τ ι1οτ Ριιεεο1οο1τοι1ο).

2. 111οτιτι πιο ετει11 ι1οτ Βοινο1ιιι11ο1ιοτι Ε1οΚττοοοτι

0οιιι1οιιεει.1οτο1οΜι·οοοιι Βοοτιιιιο1ι1, εο ιιοιιιιτ ιιιο.ιι ε1ο ο1ιιο

ιιιι11τοο11ο Ατεοιινο11εο11οτι. 1

Ειιιο 0οιιι1οιιειιιτοτο1οΙατοοο 1ιοε1121 ο1ιιο 11ιιεεοτο 0188·

1151ο1ιο νου νοτεο1ι1οι1οιιοτ Ε'οτιιι, ιν111ιτοιιτ1 01ο 1ιιιιοτο

Ρ111ο1ιο ο1ιιοτι ιιιοτο111εο1ιοιι 11ο1ιοτειι8, ι1οτ ιιι11 ι1οιιι 81τοιιι

1ο11οιιι1 νοτ1ιιιιιι1οιι Μ, ω. Βο1 Αιιττοιιοιιι18 ι11οεοτ

ΒΙο1τττοι1οιι 1›11‹1ο1 ‹1οτ Κοτροτ ‹1οε Κτοιι1ιοιι ‹1οιι 11ιιεεοτοιι

Βο1ιιΒ ι1οτ Ι.ογι1οιιοτ Ε1:ιεο1ιο. 131οεο ΙΞ1ο1‹ττο‹1οιι ινοτι1οιι

απο Ο ιιτ1111'εο1ιο Βοιιιιιιιιτ, ιιιιο1ι ε1οιιι Νιιιιιιοιι (Με Γκιο

20ε1εο1ιοιι Ατ21οε, ι1οτ ι1ιοεο111οιι 1ιι 01ο Ατεοιινο1ρτοκ1ε

ο1ιιοτο1111ιτο Μο.

ει. 01ο νοιιι Βιι1ιιιι1ιοτ11 1ιοιιιιιιοικ1οιι Ιιιοιιο11οιιεε1τοιιιο

ΡΒ$811'θ11 τ1οιι 0οιιι1οιιειιτοτ, 0.001' ιτοι·ι1οιι ιι1ο1ι1 πιο '1'οε1ο

εο1ιοιι Ττοιιε1οτιιιο1οτ Βο1ο1το1, εοιι‹1οτιι το ο1ιιοιιι 1:1ο1ιιοιι

8ο1οιιο10, νοιι ι1οιιι ε1ο τ1ιιτο1ι 1ιοεοιιι1οτο Βο11ιι11το οιπ” ‹1οιι

Κ0τροτ 111ιοτττοοοιι πετάω.

Ι31οεο ι1το1 Μο11ιοι1οιι ι11οιιοιι πιτ 1οοο.1οιι Αιιινοιιι1ιιιιε

ι11οεοτ $1τοιιιο.

Η) Οοτιηιτοε ι·οτικ1ιιε Με εοτι.ιιοοε 011 1-οτ οοιιἔτοε 1ιιτοτιιο11οιιο.1,

0ο1οο1το1οε1ο οι ι1ο τοι11ο1οι;1ο. 1.111ο 1901, οπο. 85.

10 1. ο. 1)88'. 204. 7

Π) Μ1111:9.ι·-Μοο1ο. .1οιιτιιιι1 1900, .Τιι11, 8. 2180 (τιιεε1εο1ι).

'^10οπι τοε τοιιι1ιιε τ1ιι ΧΙΙ. οοι:ιιττοε 1τιτοιιι. 0ο ιιιοι11ο1ιιο,

νο1ιιιιιο Ι 1, μ. 878.

151 Νιιο1ι ο1ιιοιιι Β.οϊοι·οτ ι1οε νντο.1εο1ι 1901, Ντ. 39, Θ. 1198.

191 Μοιιιιτε1ιο11ο Γ. ρι·ει1ι11ιιο1ιο Ποτιιιιιτο1οεἰο 1901, Ντ. 9, .85.

"1 Βοϊοτοτο άοε ι1οιιτεο1ιοιι 1)οι·ιιιειτοΙο οιιοοιι€τοειιοε οτι τοε

1ειιι, 15-17 11111 1901, ννι·ιι.τεο1ι 1901, τ. 84, με. 1050. Α
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ΜτΙ! Μπιτ ετπε εττεεπτετπε τΕτπτνττπππε επί πεπ ΟτΒε.

πτεπιπε ετπτετεπ, εε τνεππετ Μπιτ πεε ετεεεε Ξετεπετπ επ,

πεεεεπ Βτπττττιτεπε τε πτε Τπετε.ρτε π°Ατεεπνετ επ

ετεπϋττ. ετ πτεοπτε πεττπττοπ τετεεππε Βεοπεοπτππε, πειεε

τνεππ ετ επ 8ττπτπε, πτε νοπι Οεππετιεπτετ πετπτπεπ,

πιττοπ πετ ΚεπεΙ πππ. πετπεπ Επππεπ ετπεε 8τεεεεπ Βο

τεποτπε (24-28 Μτπππππεπ), τπ ποιπ ετοπ ετπ Μεπεοπ

ιππεε, νετετπτετ.ε, εε πετρειεπ ετοπ επ πετπεετπεπ ετττπτπτ

ττοπε επεπ πεεοπττεπεπε ρττγετετεετεοπε ΙΕτεοπετπππΒεπ

πετ ετπεετπετπεπ Ατεεπνεττεπττεπ ιιππ τπεοπτ.επ ετπε πτ

τεοτε νετπτππιτπε πετ Ετεπετεπεπ πππ πεπτ ΟτΒειπτεπτπε

ττπεττττ1εετε. Βετ πτεεετ Αττ πετ Ατεεπνεττεπττεπ πττπετ

πεε $ετεπετπ επεετπτπεπ πππ ποτε Κτεππεπ ετπεπ 'Μετε

εοπεπ Ττεπετεττπετ.ετ. Π'Ατεεπ νετ πεππτε πτεεεπ

Ετπππεε πεε $ετεπετπε πετ πεπ Οτπεπτεπτεε Αιιτ;εοεππιτο

πεπ επετ ττοττττεετ Αιιτοτπππο1τοπ.

Μτεε πεε $ετεποτπ ετπεπ πετντεεεπ Ετππιτεε επί πεπ

Κ0τρετ ε.ιτεττπεπ πεππ, ενττπ πετοπ Ρετεεππεε πενντεεεπ.

8τε εεπεπ, τοπ νετπτππε Μεεε πτετπε θΙττπτε.πιρε τπττ.ετπετ

ειτε πτεεε πτετ νντππιτπΒεπ πεετεττεττπεπ Βρττετε, Με τοπ

τπτ $ετεπετπ εε πετεεττεε, πεεε ετε πειτε τεεττττ νεπ πωπ

πετπεπ πτετπτ; τετ2τ τεεεε τοπ ετπεπ 8ττεπτ πετοπ πεε

8τεεεε 8ετεπετπ ρεεεττεπ, Με Με Με εεπεπ, Ιεποπτετ

Με πε.τπρε πετ”.

Με πεπε τοπ πτετπετπ τπτ $ετεποτπ ετοπ πεττππεππεπ

Μεπετ ετπε νεοπετπτετπρε τπ πτε πω, τεεεε τντεπετ

ετπεπ Ατεοπνετεττετπ ρεεεττοπ, εππ Με Με εεπεπ, τειτοπ

τετ; πτε Ι.επτοε επ τεπετ Βετττπτιτπε πετ.

Ετπε Ατεεπνετεττπππε πεπεττ εεπϋπιπτοπ πτετ πτε ποππ

Μτπιττειτ.

τετ ΜτΙ ποοπ πττιεπίπεεπ, πεεε πτε Ατεοπνετετ.τϋτπε

τετ πτε τποτεττεοπεπ ιιππ εεπετπτεπ Νετνεπ τεπεε πτοπτ.

εε τππτττετεπτ ετππ, ντε εε πεοπ πεπ Απεεπεπ πετ Πεπ

εεεεπ εοπετπεπ πωπω. τοπ πεπε τπεπττεοπ επ τπττ

εεΙπετ πππ επ τπετπεπ Ρεττεπτ.επ πεεπεοτιιετ, πεεε πετ

Βετπεπε πετ Ηειττ τπττ. ετετπεπ Ατεεπνετεττϋπτεπ ετπ εεπτ

επτεττππΙτοπεε Βτεππεπ πετεετπεπ επιρτιτππεπ ντττπ. Βετ

Ετπτνττπιτπε ετπ; πτεεεπ $ττϋπτεπ επί τπετοττεοπε Ριτππτε

πεπετπτπεπ τνττ ετπεπ Ζποπιιππεπ τπ πεπ επτερτεοπεππεπ

Μπεπετπ.τ

Με εεπεπ, τοπ τετπε πτττ πτεεετ επεεερττ.πτειτ Ετεοττεπε

Με πτπτετε Ρετττεπ πεε π. εοοεεεεττπε ννττττεττ, εππ

τεπεεπτετ ετπεττε τοπ ετπε Ζποπιτπε πεε εποπττεττε. Βετ

Βετεππε τπττ ετπετ Οιιπτπ°εοπεπ Ετεοπτεπε ετππ πτεεε Ετ

εοπετπιτπΒεπ ντετ εοπντεοττετ. Μεεετπε Βεεπεοπτεπε

πτεοπτε εοπεπ νετ τπττ Ρτετ. ΕπΙεπππτε").

Ιτπ νεττε.ιιτε νεπ εππεττπεΙπ .Ιεπτεπ

$ττπιπε τε τεΙΒεππεπ Ρττττεπ νετεποπτ:

ΕτπτεππιτπΒ πετ Ι.ππ8επερττπεπ

Ηπετπεττπετπεπ .

Νεπτετε;τε. .

Νεπτεειπεπτε.

Ρεττειιοπτ.

Βτε.πετεε .

Τε.πεε. . . . . .

Αετγρπτε...........τ

Ηγετεττε (εττεετπετπε ΒτεοπετπππΒεπ).

Βγερπεπτε ερεεττοε.

Βρεεπιπε ργτεττ.

$τπεπττπε. . .

Αρποπτε ερεεττοε

π ρετετγττοπ

Ρετετπγεοτεπιτε .

Οποτεε.. . . . .

Αττ:πττττε πετοττπεπε

8οτετεπεττπτε .

 

πεπε πε πτεεε
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"ή Βεπτ-Επογοτερεεπτε πετ πεεεπττπτεπ Ηεττττπππε 1900, Βπ

ΧΧΧΙ. Θ. 82.

Ρτεττιιτε ππτνετεε1τε εεεεπττεΙτε. . 1

Μετε.τετε . 4

Πεπετ πεπ Ετππιτεε πετ Ατεοπνεττεπιτεπ πετ Μπιμπ

ερττ:2επεπεοττεπεπ πεπε πιτ τπ πτττπεετετ Ζεττ πεεοππετε

επ νετϋπεπτττοπεπ.

Πεπετ πεπ Εττετε;, πεπ τπεπ τπττ.ττεοπεεερε.ππτεπ 8ττ€5

τπεπ πετ Ι·Ιπετπεττπετπεπ εττετοπτ, π:ιπε τοπ τε ετπεπτ

ττπτεεπ Ατττττετ, πετ εππ τε πετ «Πεπτεοπεπ τπεπτοτπτ

εοπεπ Νεοπεπεοπτττ`ω ετεοπετπεπ ντττπ, πτττεειπετττ.

Ππτετ πππ Εττ1τεπ νεπ Νεπτετετε τνιττπεπ πτετ πεπετΙτ,

ετπετ πεπεεεεττ:, πππ ετπετ ειπε πππεετπττπεετ.

Νεπτεειτιεπτεοπε Ετεοπετπιτπεεπ π·τοπεπ τπετετ πετ ε.ττ

ε;ετπετπεπ Ατεεπνεττεεττεπ εοπεπ ετπεπ μπε ττιττ2ετ Ζετε.

Με Ιτ'εττεποπτ πττεπ πππεετππιτεεε, επεπτεΙτε πετ Με.πε

πεε. Με Ι)τεπεττπετ, πω· επετετοπ επ πετττ8επ τπεπιπετετ

πεπ 8οππτετπεπ ττπ τεοπτεπ 8επττττετπετεππ Με, πεπε.ιτρ

τετε πι1τοπ πτε Λτεεπνεττεεπτειι νεπ πεπεεΙπεπ πεττεττ

ννετπεπ πε εετπ.

Βετπε 'Ι'επτττετ @ετπεπ επ, πεεεετ πεπεπ πιτ πϋππεπ,

πππ τπτε τεποτπττεππεπ Βοππιετπεπ τνεπτεετ πι: ετπρττππεπ.

Ιπ πεπ οτί τ·'τττΙεπ νεπ Ιπεεπιπτε ειπε νετεοπτεπεπεπ

Πτεειοτιεπ, τνιττπε πετ ετεπεπ εοπεπ πεοπ τνεπτ8επ Ματω

πεπ τπτ $ετεπετπ, επετ ππτοπ 5ττετοπππΒεπ πετ $τττπ :Με

ε" Οεπτπ'εοπεπ Βτεοττεπε, ετπ μια ετεπτοπεππετ

Βοπτετ εττετοπτ.. Βεεεππετε πετ εε πεπτεετπεπτεοπε

$οπτεπεετεπεττ., πτε εοππεττ πιττοπ πτεεε τπεττιεπε πεετπ

ττιτεετ ε·ιττπε.

Με ε.ττ8ετπετπεπ 8ττπρτειπε ε" Ηγεεεττε πεεεετιεπ

ετοπ τετοπτ ππτετ ει” Ετπνττπεπε πετ Ηεοπττεεπεπ2

εττπτπε.

Με πετπεπ Ε'ττττε νεπ ερεεττεοπετ Ι)γερτιεπτε εεπεεεπ

ετετ πεοπ 2ινετπτεπε.τ.ττοπετ Βεττεππτυπε' πετ τε ετπε Ρετ!

νεπ Ργτετεεπτεπτρί πππ ερε.εττεοπετ Αρπεπτε, εετττ εοππεττ.

ΑΜ πεπ επι πετ ερειεττεοπεπ Αρποπτε ετπ τοπ πεοπ τπτι

ετπτ8επ ττττεττεπ ετπτέετιεπ. Με Κτεππε, 22 .Ιεπτε πιο,

Ν8.πεττπ νεπ ττπετ τπττττετετ πττεεεε πππ πττττετεειπ Κετ

ρετππε, π'ε.τπ επ τπττ ππι εεπτ πείττ8επ ετεπεττεοπεπ Ετ

εοπετπππ8επ νεπ Ξεττ.ε πεε Κεπτπορτεε ιιπ! ετπετ πεεπτ

νετπεπτππετεπ 8ττπιπτε. τπτ εεπτ ττεεπεπτεε Ατππτεπ (80

τε πετ Μτππτε) πετ εοπεπ νεπ πεπι 2ινεττεπ Ζτπππετ

πστπετ. νεπ Ζεττ επ Ζεττ Ετπτεοπεπ. .Τεπε Απττεεππε

ετππτττε ετοπτττοπ Με Βγερπεε. τπτ 8οπΙεΓ πετ πετ

Ατπεπτ νεττπετπτπεπ πεττπετ.

1Στπε ετππΜτοπε Ππτετεποτιππε πετ Κτεπτοεπ πετε;τε.

πεεε ντεπετ τπ πεπ Ι.ιιππεπ, πεοπ τπτ Κεπτπεπτε, Με

τπτ θετεεε- πππ Νετνεπεγετετπ ττεεππ τνεΙοπε ε.πε.τ;επιτ

εοπε νετττππετεπεεπ νετπε.ππεπ ετιιπ, Με πεπ Ζιτεττιππ

πετ Κτεππεπ ετπτετεπ πϋππτεπ.

Βετ πετ πιτγπεεεοερτεοπεπ ΒκρΙετεττεπ πετ πειιιττοπ

επ εεπεπ, ντε πετ τεπετ Ιπερττπττεπ Με 5τττπιππττππετ

ετοπ εε τεετ επ ετττειππετ ρτεεετεπ, πεεε πετ ενντεοτιεπ

πεπ πτπτετεπ 'Ι'πεττεπ πετεεΙπεπ (μπε τεερττετεττε) ετπε

πτετπε πτετεοπτεε Βρε.ττε ττπττε πω. Με Κτειτπε εοπτεπ

τω; ει: ετεττοπεπ, πππ πεπετ ε.τπεττετε πεε ΖτνετοπτεΙτ

εεπτ ετετττ.

Με Αρποπτε εππ πεε Β'επτεπ επτπιπτττοπετ Ζετοπεπ, Με

επί ετπε ετιςεπτεοπε Ετπτεππιτπε πεε Νετνεπεγειετπε

(8τττπΒεπιγεττε, Τεπεε ετε.) πτπινετεεπ ππππτεπ, @πεπ

τπττ Με πΙϋ8ττοπτοεττ ετπε Μπτπεπε πετ Κεπττωρτεπππο

τετεπ (πι. οττοε-ειτγπτεπετπ.-ρεετ.) επεπεεοπττεεεεπ πππ πεπ

πεπ ετε ετπεπ Βρεετπεε πετ Αππποτετεπ πεε Κεπτπερτε,

πεεεππετε πεε πι. οττοο-ετχτεεπετπ τω. πε πεττεοπτεπ.

Μι πιτ ειτε πεπ τνεπτεεπ Ρττττεπ πτεεετ τπεοεττεοπεπ

Νεπτεεε, Με τοπ επ πεοπποπτ.ειτ θετεεεππεττ. πειτε,

ννυεετο, ντε εοπννετ ετε ετοπ πετ Τπετερτε τω, εε πεττε

πιτ "Με Ηεππιτπε πετ πετπτΒε Βεεετττ8ππε πτεεετ

Κτετπρπιττπτ.

Πεεεεπππεεεοπτετ πτεοπτε τοπ Με Κτε.ππε τπ πεε

τετεεεε Βετεπετπ ιιππ εετπτε πεπ Ατεεπνετερρε.τετ τε

Ρεππττεπ. Νεοπ ετπ ρε.ετ Μτπιττεπ πιιε τοπ πτε Κτε.ππε,
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Μο εἰο ω] ηηητ, ηηο Μι Βοηειιιι 2η ιηο1ηοτ ΒοΙ`τὶοσΙ- η '

Βιιηο τηἱτ Ιο.ητοτ 5ητητηο Ζητ Αητινοττ: «Βοητ μα.

Νοοη ηηοη ενώ ΒὶΙΖηιιΒοη ποτ Με ΚτοηΚο νοΙΙΙεοτη- η

τηοη €οηοτΙτ.

Ι)οτ Βοὶ Μοεοτ ΚτοιιΚοη ΜιτοΙι Μο ηΙΙοοη1οΙηο Μεση

νη1ἰεοτὶοη οτηει!τοηο ΕτΓοΙο »νετ Γϋτ ηηση άοετο ἱητοτοε- '

εοιιτοτ, Μ. Μη ηηη!ὶο!1οτ Ι(τεηΜιοϊτείηΙΙ, @η Μι 2ηεηιιι

τηοη ΜΗ: Οο!Ιο;;οιι Κοηο.η ηη _ῇΙ1Μεοηοη ΚτοηΚοηηηηεο

ΒοηοηάοΙτο, οοεοιπ

Μαη Ιο.ηεο Ζοὶτ @Με τοίτηττοτ νοι·ηὶοΙτ.

νου @η εὶοΒοη Ιθ'οΙΙοη νοη ΞἱηΒηΙτιιε κτηττΙοη νἰοτ

νοΙΙΒοηιτηοη ιιηιΙ εοηηοΙΙ ΒοΙιοΠτ Μη! Μο στη - εο

Βοεεοττ.

ιιηεοτο τηοτηροιιτὶεοΙιοη ΒΙοεεηοιηιιιοη =

 

Ποτ ΡητητητηοΙοιιηε (ηγετοτΙοηε) ινητηο ὶη Ζητω ΨοοΙιοτι Ν

ΒοτιοΜ.

Βοὶ τΙοτ Οηοτοει, 8οΙοτοιΙοττηἰο. ηηι1 Αττητἰτὶε ηοΓοτιιιηηε

νετ Ιεοἱηο Βρητ νοη ΒοοΕηΒιιεεηηΒ ΜιτοΙι ἀὶο-Ατεοιι»·.ιΙΙ

εε.Μοτι 2η ΒοτηοτΚοιι.

[Με .Ιηο1τοτι Μπι Ρτητ1τηε ησττο εσηοη Μη οἱηὶΒοη τ

5ἱΙΖι1ηΒοη νοΙ!Κοη1ηιοη ω.

Βἱο Ετεοηοὶηιιιη; Μη ΡοτηετΙιοεἰο Μη ΜοτειΙἔἱο νοτ

εοηννοη‹1 ΜοτηΙἱοη εοηηοΠ Βο1 Μη· ΒοΙιηηΜηηι3 Μι Μη

ΙιοοΙιεοερηιιητοη ΝοοΙιεο1ετ.τϋιηοιι.
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θ. 8οουηηϋ.το Βρἰι·ηΙο Με 'Ι'οεΙη'ετηοιι Ττο.ηεΐοι·ηιητοι·ε.

Ο. Ι.οιτηηέ Ζητη Οοηάοιιεο.τοτ.

ΒΙΙοηοτεη:οἱηοη υπο Βοερτοοηηηηοη.
¦ οἰηΖοΙηοη Ρ!ιηεοη, Με ε;οιη2ο ΒΙΙό

ΟοΒηττεηὶΙΠὶοΙιο ΠΠ1τοττΚ ηηη ΤΙιοτηρὶο Γητ Αοτητ.ο ι1ηη .

' !ιἰὶΙΜοηοιι Ορο1°:1Ποποη ιιιιιοτποΒ·οιι, Με ΙοΕ2Ιο1°ο ΠειρΠοΙ ΙΜΒτηἀἰτοητΙο νοη Ι)τ. Ι.η‹1ννὶο Κηηρρ. ΜΗ 147 τη

@η Τοκτ 8οητηοΜοη ΑΒΒὶΙιὶητιΒοη, Ζητη Βτϋεετοη

ΤηοιΙο ηειοΙι Εητητϋτίοη νοη Ι)τ. ΒηοοΙΓ Βϋητη.

(Ρι·τητ. Γ. Τοηη:ε!η. Σν1οη. Β'. 'ΓοτηρεΙη·. ΕΜ Με θ. ?τητ

τη,ε;. ΙθΟ2. Ρτοὶετ ,ςοϋιιιιόοη ΙΟ Κ. = 8 Μ. 4 ΡΕ)

νοτΓεεεοτ ικο1οητ ἰη Μι· ΒτηΙΙιοΠιιη;; άεε 8τοη”οε νοη :Μη

οοΒι·51ησηΙιο!ιοη Ι.οΙιτηΠοΙιοι·η τηεοΐοι·ιι τω, Με οτ Πι _ζο οἰιιοιτι

ΑηεοητιΜο Μο ΡΙιγεὶοΙοιςΙο, ΡειιΙιοΙοἔΠο ηηιΙ ΤΙιοι·ηρὶο άοτ

Βοηννηηέτοι·εοΙιοίτ, άοτ θοϋηττ πω! άοε ννοοηοηΒοττοε ηοΙιο.η

ΜΗ. ΙΜάιιτοΙι τ;οκνΙιιητ οΜεοΗἰοιΙοη Με Ποηοι·εΠοΜ ηηοτ Μο

θτοεεοε θοΙοηο1η.

Νοε ΚΙοτηο ΒοΙοιιοἰ‹1 Μ; ηἰοΜ ηηἔοηἰΙἀοτ.

τη·51ετ εἱοΙι νἱοΙ Βοεεοι· στη

Μιά :Μη ΝηοηεοΙιΙηςοη ηηά εοΙιηοΙΙοη Οι·ἱοητἱτοη Με Με Βιιοη

ἱη Ε'οΙεο όοεεοιι Βοεοητὶοτε τ;οοπτηοτ. ΕΙηοτ οιιεΓϋΙι1·ΙἱοΙιοι·οιι

Βοεητοοηηηε ννοτόοη Μο ΪηἀἱοοτἱοηεετοΙΙιιηε ιιητὶ Μο εοΒιιι·τε

ηητηι·οοιιιηεε Με Ι5.ιι€ετο υπά ηἱηιιητ Γεω: Μο Η5.Ιίτο Με

εηηποη Βιιοηοε Μη. Ποη ΒοηΙηεε ΜΜΜ: Με οτετο ΡΗο;;ο @η

Βο!πιηά!ηηε; Μη· Νοηρ,τοΕοι·οτιοη. Βἰο οκηοτ οιηε;οτ'ἱὶηττοιι ΑΒ

ηίΙάιιιι€οη £τηςοη ννεεοητΙὶοΙι Ζητη ΙοἱοΙποι·οη νοι·ετοΣηάΜεε

άοε Τοκτοε ΙΜ. Βοεοηάοτε οηεοηηιιΙἱοΙι ἱη πω” ιιηιἱ ΒΗιΙ τετ

Μο ΒκττηοΠοη @οτ Γτιιοητ ιηἰτ Μι· Ζο.η,εο, Μη θηηττοΙ, ννοΙοηοε

εοτει‹ὶο όοηι Αιιτηηρ.τοτ στη ρ,·τοεεο 8οηητὶοι·ὶεὶτοὶτοη οοι·οἰτοτ. -

Πο.ε άιιτοΙπιιιε ἔο‹ὶὶοἔοιιο κνω‹ Ιτο.ηη εΙοτ οΙΙ€οιι1οἱηοη Αττα

Ιτοηηηη8· εοννἱεε εοἰιι.

Για ΜηηΙοη
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Με:: Νοππε. 5γριιιΙιε ιιπά Νει·νεπενειειιι. πιει·

ιέ0Γιθ8. Βει·Ιιπ, Κει·εει·. 1902. Με 42 Αιιιιιιάιιιι€ειι ιιπ

ω.

ι)ιιε Βιιειι νοπ Ν οπ π ε ετειιι: ειπε ΒειΙιε νοπ νοιάεειιπρςειι

άει·, Με ιιι άεπ Μιιιι·ειι 1899, 1900 ιιιιά 1901 ειπεπι ΑιιΜτοι·ιιιιπ

ιιι·Διειιεειιει· Αει·ειε ι·οι·εειιιι,ε,·ειι ινιιι·άεπ. Σε πει νοι· 8.ιιειι

Ι)ιιι€ειι Με Ιπτει·εεεε άεε ιιι·ειειιεοΙιειι Αι·ειεε ιιπ Αιιιιε. ι·ειιιιιτ.

ιεάοειι ιιΙιει·ε.ΙΙ ε.ιιι·ιι άει· ριιιιιοΙοςιεεΙιειι Απιιιοιιιιε άειι ιπι· εε

ΜΙΙιι·ειιάειι Πειτε επι.

Πε.ε Βιιειι ιεε Μπι ΜιεεΙερει, ινοι·οιι εοιιοπ ιιπιει· Απάει·επι

εειπ 'Ι'ιτει: «θνριιιΙιε ιιπ ά Νει·νειιενειεπι» Μπιτ άεε Μι

ιιοΙιειι «ΒνιιιιιΙιε άεε Νει·νειιενετειπε» εριιειιτ. Νειιιι νοιπ

ειιπι.ιεπ ειιιά νοιπ νει·Γεεεει· Μι· Ηιι·ιιεγριιιΙιε ι;εινιάιιιετ. νοπ

άεπεεΠιεπ ιιειιιιπάεΙτ Με Μειπετε Με Πειπειιτιιι ιιιιι·ιιιιιιεε. νει

νοι·Ιεειιπρειι ε:εΙιεπ άειπ Βϋεεεπιπει·ιι. Με νιει·τε άει·εειιιεπ -

άει· 'Ι'ιιιιοε. Ι)ιε νιει·2ειιιιτε νοι·ιεειιιις ιιιιιιάειε νοπ άει· ειπε

ιιι·οειιιπειεπ ΒνιιιιιΙιε. Με Γιιπι'πειιιιτε νοπ άει· Ηνιιιιιιιε άει· πε

ι·ιριιειεπ Νει·νεπ, Με εεοΙιεεειιπιε νοπ άει· Ηει·εάο-ΒγριιιΙιε ιιιιά

ιιιι·ει· Βεειειιιιπι.ι· ειιπι Νει·νειιει·ειειιι ιιπά Με ειειισειιπτε, Ιειι.ιε,

ιιεειιι·ιειιι Με 'ΓΙιει·εριε.

-ΟΙιπε πιά' άεπ ΙιιΙιιιιι: άιεεεε Ψει·ιιεε ειπειιεειιεπ, ινειι·Ιιεε

ειειι πιεΙιτ πιιι· άιιτειι ει·εειιϋρΓεπάε Κεπιιιιιιεε άει· Ι.ιιτει·ιιτιιι·

ιιπά άεε Βιοιι“εε, εοπάει·ιι ιιιιειι ιιοει·εΙΙ άιιι·ειι ιι·ι·οεεε ιιει·εϋιι

Ιιειιε Βι·ι'ειιιι·ιιπε; ιιπά εεΙΙιειεπάιεε Βεοοιιειιιιιιι.ε ειιειειεΙιπει,

ινοΠειι Μι· ιιπε πιιι· ΒειεπιεΙειιιιΠιει· Με ειιιιιςε Βειπει·ιιιιιιι;επ

ιιεεειιιιιιιιιειι. 8ο ινειει. ιεε-ι·. πιιι. ΒεεΙιε ιπ άειιι Οιιιιιιει ιιιιει·

Βιε,ε·ιιοεε Με Με ειιοι·πιε Πειιπειιειι άει· Θνιιιιιιιε ιπ άει·

Αιιε.ιιιιιεεε νοπ Νει·νεπει·ιιπιιιιιει:επ ιιιπ, ινιιι·ιιτ. _ιεάοεΙι Μειώ

ιειιιε· άεπ Αι·ετ νοι· Βειιιιιπ,ε; είπω: ιειιειι εεεεΙιεπεπ Με

ιεείπιιτ $νιιιιιΙιε ιιι άει· Αιιιιιιιιιεεε Με ΒνιιιιιΙιε άεε Νει·νεπ

ενε ειπε.

Ιπ άειπ Αιιεειιιιιιι ιιιιει· ιιιιι:ιιοΙοειεεΙιε Αιιιιτοιιιιε ινει·άεπ Βε

ιιιιιιάειι: Με ει·ριιιΙιιιεειιε ΝειιιιιΙάιιπε·, εΙιι·οπιεειι-ιιγρει·ριεειιεειιε

Βιιτειιπάιιπε· ιιπά Βιιιιεεΐιιεεειιιι·ιιιιι‹ιιπε ιιιιά Με ειειι ιιιιιειι

επεειιΙιεεεεπάεπ ιιιετεενιιιιιιιι.ιεεΙιεπ Βι·ιιιιιπιιιιπρ:ειι, άιιιιει ινιι·ά

π. Α. ιιιιειι Με ει·οεεε ΒοΠει όει· Ρ ιιΙειιοεειει οειε πει

νοι·ε;ειιοιιεπ. Γει·πει· νι·ιι·ά ε.ιιί Με ιιιιιιιιιιιωιι ιι·ιιιι2ειτιιςει·

Αι·ιει·ιοεειειοεε ιιιιά Αιιιει·οιπειτοεε πει ενειιιιιιιιιωιι Μπικ

ινιεεεπ, οιιινοιιι εε ιιιει· Κειπε ερεειιιεειιεπ ΚεππΖειοΙιεπ ΜΜΜ

άειεε Με Με ιπιτπιιτει· εειιινιει·ιεε Ι)ιάει·ειιιιιιΙάιπεποεειπ Β'ΕΙΙεπ

νοπ Βιιιιιοπιιιτοεε οάει· 'Ι'ιιιιει·ειιιοεε άεε Νει·νειιενειειπε. νοπ

ιιΙιιιιεειιεπ Ηιι·ιιενιιηιτοιπειι ννιι·ά Βειιιιιιι·επάει· Πειτε άεπ τι·ιιπ

ειτοι·ιει·ιιεπ ΕΜιιιιιιπιι·επ. Αάεσιἰοπεπ, άεε Ροπε, όει· !Ι'ι·ιριεεάε.

Αιιοριειιιε πει ιιιιι·επάιιειιειι ιπάινιάιιεπ ειε. ειπε;ειιιιιιιιτ. Πιπ

ειειιιει·οΠ »Με άιιιιει επι' ιιιοειιοιιε ε·ειιιωιπε ιιιιιιζεινιεεεπ.

ννο Με πει Βι·ριιιΙιτιιιει·π ιιιιιιιιιζε ιινετει·ιεειιε ΠειιιιιιΙειςιε Με

ενιιιιιΙΜεοιιε εεάειιτει: ννει·άειι ιιιιιιιι. Ιιιτει·εεεε.πτ ειιιά Γε.ΙΙε

νοπ Οοπιιιιπε.τιοπ ερεειΠεειιει· ιάειιιπεςιι:ιε εοπκ·ειιιτειιιε πιιι Βε

ιιιεπτιιι ριιι·ιιΙντιεε, Ηιπννειεε επι' Βεάειιιιιπε· ιιπά Βοιιε άει·

ΡιιιιιΙΙεπενπιιιτοιπε, Με 8ειιπει·νεπετι·οιιιιιε πει Βνιιιιιιιε άεε

Νει·ι·επενετειπε απο. ννιιε Με ιιειι·ιιεΙιειι ΜΠιπιιιπςειι ιπι θειιιετ

Με ΟειιΙοπιοι:οι·ιιιε επιιετι·ιάτ, εο πει,ι.ει7 νει·ίειεεει· επ άει· πιειιι;

ειιεεειιΙιεεεΙιειι πιιειειιι·επ, εοιιάει·π ιιιιεΙι ρει·ιιιιιει·ειι Πει·ιιιιπι'ι:

άειεεΙΙιεπ ιιιιι, άειιιει πιιιιιι·ιιειι πιά ειιιιειι€ει·ει· Ρι·οεποεε.

Ιπ άει· Ρ'ι·εεε Με» Με ΗειΙΙιιιι·ιιειι άει· Ηιιτπενιιιιιιιε ιιπιπ

εειιειάει νει·Γεεεει· εειιι· ι·ιειιιιι.ι; ιιιιιιιεειιε Ηειιιιιιιι· νοπ άει·

επετοιπιεειιειι, Με ιιιιιιι ιιιιει·ιιε.ιιιιτ πικάπ ιιπιιιιπ ιιιιιιπ Με άειπ

νοπ ιιιπι ιιι Βεειιε· επι Με ειιι;ειπειπε Ρτοι;ιιοεε άει· δγριιιΙιε

ι:ειιιειΙιεπ ιιΙτεπ θεια επειιεειιΙιεεεειι, άει· Μι Μοτο:: «Με

8νιιιιιΙιε Μια πιω, ειε εειιιΜ'τ ιιιιι·».

Ιπ άεπι ΟιιριτεΙ Μιει· Ρενειιοεειι ιιπά Νειιι·οεειι ειιι·ιοιιτ

Η οιι ιι ε ειιπε επιεσιιιεάεπ Με Βιιιειεπι ειπει· ιιπ- 8γριιιιιε επε

ειιιεειιεπ ΡενοΙιοεο Μ. ιιι άει· Επι.ννιειιιιιιι€ ω· Ηνειει·ιε Βε

ιι·ιιεΙιτει νει·ιιιεεει· Με ιιιιεε ιιιιιιιι€εϋ.ι·ιιιιοιι Με «Αφοι Μονο

ειιτειιι·» ιιπά πιειιι: Με ειιεεειιΙιεεειιειιε Πι·ειιειιε, Με εε Με ιιπ

Ιιεάιιιςτ Επι· νἰειε Β'ειΙιε νοπ ΕριΙερειε ιιιιἔεποιιιιπειι Μιά.

Ιπ Βε2ιιις Με Με Πειπειιτιιι ρει·εΙνιιειι ερι·ιοιιτ Με νει·Γ.

€ειςεπ άεπ ειιεεειιΙιεεειιειιεπ Ζιιεειιιιιιειιιιεπε Μεεει· Κι·ιιιιιιΙιειτ

Μπι $γιιιιιιιε ειπε ιιιιά ετϋιτει·ι ά:ιιιπ Με Ι)ιάειεπιιιιιάιεςποεε

Μεεει· Κι·ιιιιιιιιειτ νοιι ι·ετινιιπάτειι Βι·ιιιε.πειιιιεειι (Ηιι·πεν

ιιιιιΙιε, Αι·ιει·ιοειιΙει·οεε π. ε. πι.

νοπ άεπ Βϋοιιειιπιει·ιιεει·εειιειπιιπι:επ ΜΗ εἱειι νει·ι'εεεει·

ιιεεοπάει·ε πει άει· Β ι·ιι'εειιεπ Βριιιιιιρει·ε.ινεε πιά', ινοΙιει ει·ιιιιι'

θι·ιιπά ειαειιει· ιιπά Ι'ι·ι=ιπάει· Ππτει·ειιειιιιιιε:επ Με ιιιιιιιοιιιιεειιε

Βιπιιειιι άιεεεε Μιπιεειιεπ Βιιάεε νει·ινιι·Γι ιιιιά ειπ άι·ειι'πειιεε ειπε

τοιπιεεΙιεε Βιιιιειι·ιιετ επιιιεει: «ιάνειιιιε ειιι·οπιειι τιιιπενει·ειι

ιπιι. εεειιπάει·επ Πε8·επει·ιιτιοπεπ; ΜνεΙΜε ειιι·οπιοε Ι:ι·ιιπενει·ειι,

οοιπιιιιιιιι ππε ειπει· ιιι·ιιιιιιτεπ Ργι·ιιιπιάειιετιιιπιςιιειιπάειςεπει·ε

Ποπ ιιπά εειιιιεεεΙιειι ειπε εοιεΙιε ιιΙιειπ, Με επιινεάει· οιιιιε

ἱιάεἔ· Με ειπει· Βι·ιιι·ειπιιιιπΒ· άει· Βάειιειιιπει·ιφειε.εεε νει·

επ τ».

Αειιεεετει ειιιείιιιιι·Ιιειι ιιπά ιιιετι·ιιετιν ινιιά Με @Με θε

εειιἰειιιο άει· Με; πεπεπ 8γριιι1ιε-'Ι'ειοεείι·εεε ει·ϋι·τει·τ, ινοιιει

ο
η

οσε

ο
ο

..Με

ο

....Π

ο

0

νει·Γεεεει ιιι ΐοιιι·ειιάεπ 8ιάιΙϋεεειι ε·ειιιιιςτ: ιι Πιο 8νιιιιιΙιε ιιι

ιιειιιε πιιεεειιΙιεεεΙιειιε εοπάιιιο ειπε Μι ποπ άει· Τε.ιιεε, Μάι

Μ. ειε Με ιι·ιειιιιεετε ιιπά ιιιιιιίιπειε ι·ειιειιε, πειιειι ινειειιει

Με ιιιιι·ι;.ι:επ ΜιοΙοαιεειιειι Μοιπεπτε άιιι·ειιιιιιε ιιι άειι Ηιιιιει·

ειιιπά ιι·ετειι. 2ι Πιε Απ. ιιπά Χ'νειεε άεε Ζιιεε.ιππιεπιιειι€ει

άει· 'Γειιεε Με άει· ι·οι·ειιεεεεεπεειιεπ 8)·ριιιΙιε ιει ι·οι·Ιειιιιε

ποοιι ιιιιοειιειιπτ. Βιπει.νι·ειΙεπ πιιιιιιιι άει· Μπι ειε Βιι·ιιιιι

ιιεΙΓεειιε 'Ι'Ιιεοι·ιε νοιι άειι 'Γοκιπεπ Μι· 8γριιιΙιε, Με ειπε

πιειεενριιιιιιιεπιιε Ι)επειιει·ιι.ι.ιοπ ιιει·ι·οι·ι·ιιΓυιι εοΠει1, Με Με άει

Ψιιιιιιιειτ επι ιιε.ειιειεπ ειεΙιεπάε επ.

Βιε ιιδειιει ιπτει·εεεειιτε ιι'ι·ιιι;ε, οιι εε ειπε ειι·ριιιιιτιεειιε επι

ι'ειειιε άεεεπει·ε.εινε Ροινπειιι·ιιιε ςιειιι, Ιιειιιιεινοι·ιει κει-ι ω.

ιινειεε. άεεε ειιιιιιοπιιεεΙιε Βιι”ε.ιιιιιιιςεπ Μιά» ιι ιι·ιιτ νοι·Ιιεει-ιι

ιιπά άεεε νιειιιιειιι· ιιι ιιεπ Μειιι εειι.ειιειι Ε'21ΙΙεπ, ινειεΙιε ΙΜ

πιεειι Με ι·ειπε Ροινπειιι·ιτιε ιιιιροπιτεπ άοοιι ενιιιιιΙΜεοΙιε ιεε!

τι·ιιιιι·ε Ρι·οεεεεε ιιι άειι Νει·ι·ειιειάιπιιιειι ιιπ ΒριεΙε ειπά

ιπ άειπ εειιι· ιπιει·εεεειιιτεπ ΟιιιιιιεΙ ω” $νιιιιιιιε Ιιει·εάιιιιι·ιι

ινει·άεπ Με ιπετιιενριιιΙιτ.ιεεΙιεπ Βι·ιιι·ιιπιιιιπαεπ πει ιιιι.ιεπάΙιεΙιειι

ιπάινιάιιεπ, ερεειεΙΙ Με 'Ι'ιιιιεε άοι·ειιιιιιε. Με Πειιιειιιιε. μετεο

πω, Ηοιπεπ'ε ι'ιιιιιιιιιιι·ε ι(ι·ιιιιιιιιειι. Πάιοιιε πιιτ εριιετιεοΙιειι

ΜιΙιπιιιιιΒεπ),_ερτιετἱεοιιε Ηριιιιιιιιιιι·εινεε Οι ι· ι ε ά ιιι ιι ιι π), Μπι

Πιιι·ε Απιε.ιιι·οεε (8 ιιι: ιι ει, πιιιΙιιιιΙε ειιΙει·οιιεειιε Ηει·άε (άι

ε ο ιι ε ο ιι π) εεερι·οοιιειι.

Βιιε ιιιιεΙ'Μιι·ιιειιε ιιπά Ιειιι·ι·ειειιε ΟιιιιιτεΙ Μ" Ρι·οριιγιιιιιι

Μιά 'Ι'ιιει·ιιιιιε, ΙιεεειιΙιεεετ Με πιιεςειειειιιιειε Ψει·ιι. ινεΙε!ιεε

ειιειιιιιιιιάιιι· Μιά ιιιιεπινοιΙ ἱπ εειιι· ειιε·επειιειιει· ?Μπι Με

Με Με ρ,·εεειιιιΜε ιάεΜειπ εο ινιειιιιιι·,επ 8ιοΙΤ ΙιειιιιπάεΙι:, Μιά

εε ιετ επ ει·ινιιι·τεπ ιιπά ιιι ννιιπεειιεπ, άειεε εε ιιι άει· Βιιιιιο

ιιιειι ειιιεε _ιεάεπ ι;εοιΙάειεπ ρι·ιιιιιιεεΙιεπ Αι·2ιεε εειπεπ ΡΙιιι

ιιπάεπ Μιά.

Βειι ι·πεειεειιεπ Εεεει·. ειιεειεΙΙ ινιι·ά εε εειιΙιεεειιειι εειιι ιιι

ι:επειιιιι Ιιει·ιιιιι·επ, άεεε ιπι'. ϋιιει·ιιιΙ. ε:εειεπιειιάειι ΡΙειιι Με

Αι·Ιιειτεπ ιιιιειι ι·ιιεειεεΙιει· ιι`οι·εειιει· ειπςει·ε.ιιιιιτ Με.

Π" Βπειι ει: ιιιιι άει· Με ιιει-ιιιππτε νει·ιε.ε·ειιι·ιππ νοιι ε.

Κ ιι ι· ε· ε ι· - Βει·Ιἱπ ιιιιεεειειιπεπάεπ Βιερ,·:ιπι ιιιιεςεετιιιιει, Με

ΑιιιιιΙάιιιι€επ άειιι:Ιιειι Μιά εΠιεΙιΙιειι εεινιιιιιι.

Ε. Η ι ιι ο ι· , ιλιοειιιιιιι.

Ρι·οιοΚο!ιε Με κι". Λει·:ιειεςεε

άει·· θιεεεΙΙεειιΜτΜνιειπάιεειιει· Αει·πτειιι

1218·ιι νοιπ 19.-22. .Τιιιι1 1901.

Ιπι ΒιιιιΙε άει· ει. .ιοΙιεππιεειΙάε.

Ει·ειε 8ιιιιιιιιι.

Πιεπειεε, 19. Με 1901, 9 ΠΜ· ΜιιΓΒΘ115.

(θειιιιιεε.)

Πι·. Α. ν ε. πεε ι επ -Βιι,ιει ΜΗ εειπειι νοι·τι·ε.ε: .επι

εεε επι· ιπάιι·ιιιιοπεειειιιιιι;; ιιπά επι· Χιι‹·ιιιιοιιειιάιιιιιι; Μι· κι·

άιι·εΙοπει·ιιιιοπ Με 0ιιι·εε··. Με Κι·ιιιιιιεπνοι·ετειιιιιις.)

Πει· νοτια" κι ει·εειιιειιοπ ιπ άει· «Ζειτεειιι·ιι'τ απ· Οιιιειι

ιιειιιιιιιιάε» ΧΧΧΙΧ, 4.

νοι·τι·ιιι.ι:ειιάει· ι·ειει·ιι·ι Μιει· Με νοιι ιΙιπι εε". 4-5 .Τειιι·ιοι

ιιιοάιιιειι·τε ΝιιειιιιειιιιπάΙιιπε· άει· ΒιιάιεεΙορει·ε.ιιοιιεπ επι Με·

ιειοιιι·ε. Βιιι·ε νοπι θ. 'Ι'ειςε ιιπ »Με ιπι θεεειιεειιε ιιι

άει· Με _ιειειι ιιιιΙιεΙιεπ Γεει.επ Τειιιιιοπιιάε Ιει2ιετε. νοΙΙ·

ιιοιιιιιιεπ ιοτει.τειιιεεειι. Οιιε,ιειειι Με θι·ειιιιΙει:ιοπεειΙάιιιΕ

πάψει· ει, Με ιιιεπ ειε ιιει άει· 'Ι'επιιιοπεάε εενι·οΙιπτ

επ εεΙιεπ, ει·ι·ειοιιτ ειε άοειι Με ειιιειι Ιιεάι·οιιΙιοΙιεπ Οιιπι·ιι.ιιτειν

ννο άιεεεε 'εάοειι ειιιιιίιπάει, Πει. άει· Ηι·ιιπά @Με ιο ιιε0|ι€Ε°

ιιιιειιεπεπ ι·ιιπιιειι, εε‹ιιιεειι·ιι·ειιάεπ Κποειιεπρεπιεπ :ιι ειιοιι0Π

ππά εειιιι·ιπάει ιπιτ Βιιπιιι·ιιπε; άεεεειιιεπ. Πιιιιει· ιεε εποε ειπε

ε;επϋεεπάε Βπιέ'ει·πιιπιι· ιιΠεε Κι·ιιπΜιεΓτειι Με ιιιιΙιειιιιιετε Μ·

ιοιάει·πιεε ειπεε ειι€επ Βεειιιιιιτεε. Πιο Πριάει·ιιιιειι·ιιΜι Μι

,επι νοπ 8ι.ειιεπ, Με ινιιιιάΙιοΙιΙε ννιι·ά άιιι·ειι νοι·ειειιιιεθ8 Με

ερι·ιΜειι Με ννιιι·πιειιι Ψεεεει· ι·ειπ ειιιπΙιειι. Πιο ι·ειιοιιιιιι

ειιιά.ιε ννιιπάε ννιιά ιιι·ιιιιϋ.ι· ι·ει·ιιιιιιι. ΝιοΙιτ πιιι· Ιιει ειιι·οπιεοιι·

εει·ιοεεπ Ρι·οεεεεεπ εοπάει·ιι ε.ιιοιι Ιιει ΟιιοΙεετεει.ΙοιιιιιιιάιΜέ

ιιιεετ ειειι Μεεε Μειιιοάε ιιιιι Βι·ίοιε ειιιι·επάεπ. Πιο ι·οιιΙιει

άει·εεΠιεπ ειπά ι'οι.εειιάε:

Η [Πε ΝεειιιιειιιιιιάΙππε ιεε ιιιοιιιι ιιιιτ Ιιεάειιτεπά ειπιιιοΙιοι.

εοπάει·π νει· πΙΙεπ Πιπε·επ νοΙΙιιοιιιιιιεπ εειιιπει·:Ιοε: ειε ειπε

2) ειιιεΙι Ιιει ειιιι'ειπιει· ιινοιιπειιάεπ Ρειιεπτεπ Ιιεειιιειιι ειιιιΕ[

ΙΜοι·ιεειι νοι·ι.τεποιππιεπ ιι·ει·άειι, ιπάειιι άιεεεΠιεπ Με “Θ

ερι·ιτπειι οάει· Ιι·ι·ιε,·ιι·επ νοι·ειεΙιτι,ε· εεΠιειι ιιι Ι·Ιιιιιεε ιιθ··0ιι·>

  



ππά ειο1ι ππι· Ι ΗΜ ιι·ϋε1ιεπι11ο1ι ει1ει· εποε ιιιιο1ι εε1τειιει νει·

ει.ε11ειι.

81 Με ειιπ2ε Ψιιιιι11ιε1ι1ε κι ιιιιο1ι εει· Εριι1ει·ιιι1ειι·ιιιι;.ι 111ε1

πει· πεε εεεπειιιει· 111ιειειο1ιτ11ο1ι ε1οιν1ι· ειε ιιιιο1ι Γει·1:κεεειπιει·

Τιιιιιρειιει1ε επ ιιε1ιεπ ε·ειινο1ιπι ε1πι1. 1ιι 1ιειιοπι1ει·ει επιιει18ειι

Γ1ι11επ ιιιι1ιει·ι Με ειο1ι ‹1ειι πειπιει1επ νει·1ιε1.1ιπ1εεειι εε πεπ,

Μιεε "Με ιιιε1ιι· νοπ εει· Ορειιιι1επ 1ιειιιει1ιι. ινει·ι1ειι 1ιιιιιιι,

πε.ιιιεπι11ο1ι ινειιιι ειιο1ι ειπ ιιιεπι1ιι·επεεει· νει·ιιο1ι1ιιεε εει· Ρεπ

1ιειι1ιε1ι1ε ιιιιεΒ·ε1ι11ι1ετ 1ιιιιι.

41 Με ίππειιειιε11επ Βεεπ1ιετε, Με θε1ιει· 1ιειι·ε11επι1. εο1ιει

πεπ 1ιειιεει· επ εε1ιι Με ειπε πει ω Γοι·ιεεεειαιεπ 'Γιιιιιροιιιιι1ε

ει·21ε1ι.ε. (Κι·ειιι1ιεπι1ειιιεπειιιιι1ειι.)

(Αιιιει·ει“ετει1.

Ι11εοιιεε1επ:

1)ι·.Κιιοε1ιεπετ1ει·π: 1Βε Μ :ιι επιρϊε1ι1ειι, ιιιιο1ι νειι

‹1επι ι;εεππι1επ Κπεε1ιειι εον1ε1 ιει·ι2ππε1ιιιιεπ, Μι.εε ιιιειιι ειπε

ειπ1ιε1ι11ο1ιε, ε1πιιννεπάιεε Ηϋ1ι1ε Με. Ιιι Βεπιι,ι; Με Με 'Ι'ειιι

ρεπεεε ιιιϋο1ιιε Μι 1ιιιιιιιΓιιεειι, Μιεε ιο1ι Μεεε11ιε πειιιεπι1ιο1ι

ιιε1π1 θε1ιειιζειπε ιι1ο1ιι. νει·πι1εεειι ιι·111, ιι·ε11 ει· ειο1ι εειιει εε

ει.ε.ι·1ι ειιειιιιιιπεπ21ε1ιι. Μ." ιιιεπ Με 11ε1ιει·εἱε1ιι 111ιει· ε11ε

'Ι`1ιει1ε εει· Ηε1ι1ε νει·11ει·ι. Απο1ι εο1ιειιιι ιπιι· Με 'Ι'ιιιιιροπιιι1ε,

ννειιπ Με νοι·ιι1ε1ιιι€ ,εειιιειο1ιτ νιειε, ιιιο1ιι 1ιεεειιι1ειε εε1ιιιιεικ

επι ιιι εε1ιι πιιι1 ειιει1ιειε θι·ιιπιι1ει1οπε1ι11Μιπι.ι επιπο1ιππ1ιιι1

πεπ. Βεεειιεει·ε 1π άει· θεεςεπι1 πει· '1'ιι1ιε, ινε εει· Πε1ιει·ε·πιι8

εει· Βο1ι1ειιιι1ιιιπι ιιι Με Βρ1ι1ει·πι1ε ε1ε1ι 1ιε11ιιι1ει, ιιειεπ 1ιε.ιιίικ

ι·εοιειν1ι·επι1ε θι·επιι1ει1οπε1ι11ι1πιιΒειι επι'. Ζιιιιι εο1ιιιι·ι'ειι 11ϋ1ϊε1

ππά επιιι θε1νειιεεεπιει· 1ιιι1ιε ιο1ι ιπιι· ιιι π·ειιιΒ·επ Ε”ιι11επ ετοι

1'ειι ιιιι1ειιεπ. Ιο1ι ρ;1ιιιι1ιε Μι1ιετ ι1εο1ι, Μι.εε Με 'Γε.πιρεπειι1ε ειπ

Βιιιεε ΜΜΜ 1ιιι, ιιπι ειε:ι·1ιειε θιι·ειιπ1ει1επε1ι11ι1ιιπε· ιιι νει·

1ιιιιι1ει·π.

Ι)ι·. ν. Ζιιι·-Μ 111ι1ε π: θειι·1ειε ιππεε ειιο1ι νειιι ,ι.·ςεεπιιι1επ

Κπεο1ιεπεεινε1ιε, ννεππ εε πόι1ιιε; Μ, εε ν1ε1 ινεεε;ειιειιιιιιειι

ινει·ι1επ,εεεε ιιιιιιι ειπεπ 1ι1ει·επ Πε1ιει·1ι1ιο1ι 1ιε.τ, εεο1ι ιιιιιεε

ι1ε.ι·1ιι ειπε 8ειν1εεε ΗτεπΖε 1ιιιιεε;ε1ιπ1ιειι ινει·ι1ειι ιιππ ιιιο1ιι

πιιπϋι: Ηεννεπε ειιιιι 1νε€ι`π11 1ιοιιιιιιεπ, πεε ι1ειιι Ρπι1επιειι

εειιι· επι ει1ιε.1ι:ειι πειάεπ 1‹ειιιιι.

Πι·. Θε.πι1ειει·: Πιο νοιιι θε11εεειι ν.Ζιιι·-Ηἰ11ι1επ

επεει;ε1ιειιε Νιιο1ι1ιε1ιειιι11ιιπΒειιιει1ιεεε, πεπ Θε1ιει·ι.ιιιιιις πιειιι

επ ιειιιιροιιιι·επ, 1ιεει·11εεειο1ι ιιπτ Ρτει.ιι1ειι, 1ιεεειιι1ει·ει Μι εε

1ιε1πι εεειειι νν11ιεπ 1ιε1Κιπεει·π Με πιο1ιι ιιιεε1ιο1ι πι, Με

Τειιιρειιιιι1ε ι·εςο1ι·εο1ιι_ι1ιιι·ο1ιεπιπ1ιι·επ. ππά πιει·ι1ε ειε ε1ιιει·

Νεο1ιριπιππι; πιιιει·21ε1ιεπ. 1ο1ι 1ιε.1ιε εε11ιει επεπιε11ε Με

'1'ε.πιρειιιιι1ε Μι ΐοι·ι.εε1πεεεπ ππά Με ϋι·ειιιι1ει1‹ιιιε1ιιΙ‹1πιιε;

ειιι·ο1ι Α11ιε1ιε1ειιιμι1εεειιπε·επ Με Ο1ιι· ιιπιιιι1ιε1ιειι νει·επο1ιι,

νειι Με ιιιε1ει μπε επι Β·ε11ιιις1:, επει· ι·εο1ι1: ι·ιο1ιιπει·π

Μπι-ι. Με.

Πι·. Α. ν. Βιιιε1ιε1-Μ1ιιιιι 1ιε1ι εειιιειι νειιι·ιηι·: ..Πο1ιει·

Υ'επει·ιεει1ε πιιι1 Υει·1ιι1ι11ι1πιιι; επ Μπι ππιει·επ Επιι·επι1Μιεπ··,

πειιιιι 11ειιιειιει.ι·ειιοιι ειιιει· ι1ιιι·ο1ι ερειειινεπ Βιπει·11ϊ επι.1ει·ιι

πεπ νιιιι·ιοϋε ειιιειι.ειειι νεπε εερ1ιειιιι, ιπ ι1ει·επ νει·1ιιπι π1ιει·

ι1ειπ Ωειιι1γ1πε 1ιιι. ι”ειπει·ιε ε1ο1ι ειπ 1ιεει· 1ι1πι1ε1ιοριει·εεεει

νιιι·ικ1ιπετεπ επιινιο1ιε1ι πειτε.

(Απιει·ειει·πι.).

Νεε1ι 1ιιιι·ιει· ννιει1ει·πε.1ιε ε" ιιε1ιι· νει·εο1ι1ει1επεπ Αιιε1ο1ιτειι

εει· Αειιε1ει;1ε εει· νεπεοιιιε1ε- Με νε.ιιιι1ι11ι1ππςειιπει·ιιιι

ιει·επ Βιιι.ι·επιιτειιειι ππά εο1ιι1ι1ει·ιιιιις εεε επει.ειιι1ι-ιε1ιεπ Βιι.ιιοε

ε1πει· πει·ιιιιι1επ Υειιιιι εε.ιι1ιειιε Π1β10Γ, ι·ε1'ει·ιι·ι νει·ιι·. Με Κι·πιι

1ιεπεεεε1ιιο1ιιε ειιιει· 8Ο-_ιε1ιι·1,εειι 1ι'ι·ειι, Με ειιειε1ι 1ιει·ε1τε 10

.1ε1ιι·ε ιιπ ειπει· Υεπειιειννε1ιει·ιιιιε εεε 11π1ιειι Πιιιει·εο1ιειι1ιε1ε

επ 1ειι1επ. 1πι Απιειπε εε11 πω· Με Υειιε επ ι1ει·1πιιεπεειιε Με

Πιιιειεε1ιεπ1ιε1ιι εειιι.ιιεε1ι εεννεεεπ Με, ιπ πεπ 1ειει:επ .1ιι.1ιι·ειι

_ιει1οο1ι, εεεεπι1ει·ε επει· ιιιιο1ι ε1πει· ειοπει. πει·ιιιε1 νει·1ιιπι`επειι

8ε1ιπ·ει.ιιι;ει·εε1ιει'ι. ιιιιι1 σεειιι·ι νει 21/ι .1ιι1ιι·ειι, εε11 Με 8ο1ι1ειιι

Βε1πιι,ε· πει Υειιε ειπ Πιιιει·εο1ιειι1ιε1 κιι€επειιιιιιειι ππά ε.ιιο1ι

ννε1ιει· 1ι1ιιεπϊ Με πεπ 01›ει·ιιο1ιειι1ιε1 ειο1ι ει·ειι·εο1ιι. 1ιε.1ιεπ. νει·

ειι·οιι 4 .1ε1ιι·ειι ι.ι1ε1π Ρει1ειιιιιι επ ειπε ειιιι2 εοιιτ ειιιεειΖεπι1ε

'Ι`1ιιεπι1ιεεε ιιππ 1·11ιε1ι1ι.1ε πει· εςεεο1ι1ειπε;ε1ι.ειι Πιιιει·εο1ιειι1ιε1ι·ειιιι

ι1ιιι·ε1η;ειιιεο1ιι επ 1ιε.1ιεπ. Ειναι 14 'Γιι,Β·ε νει· Αιιι`πε1ιπιε εει·

Ριιι1επιιπ 1π Με Βε1ιιιπι11ππε εεε νει·ιι·ιι8ειιι1ειι, εκει. Με επ,

ειπ ει” Ιπποπεειιε εεε 1έπιεει, Μι·ε1ιτ επι' εει· 1ιει·ε1ιε νοι·1ιειπ

ι1επεπ, ει·ινε1ιει·ιεπ ιιππ ρ;εεε1ι15.πι.ιε1ιεπ νεπε ειπε εε1ιι· ειιιιιιιιιι1

11ε1ι εο1ιιιιει·21ιεϊιε Απεο1ιννε11ιιπἔ νοπ Β'ε.πειδι·εεεε 1ιειιιειιιι: επ

1ιε1ιεπ, Με ιιιο1ι ιιε1ιι· ι·ε.εο1ι ιιπ 1.ε.ιιιε ειπεε '1'ε.8ειι ειιιινιο1ιοιι

1ιε1ιεπ εε11.Οεπιε1ι1Ρειι.1επι εε1'ετι: Με Βεατιι1ιε επι€εειιο1ιι

ιιππ πεε 15ειπ 1ιεο1ιεε1ιι€ει·ι πω, Με Με Απεο1ιινε1Ιιιπει ιι·ειι‹1ειιι

1ςι·ϋεεει· Βιεινει·ι1επ ιιππ πει ε1ο1ι πεο1ι ε1ιειι επι' άεπ ο1ιειεο1ιειι

1ιε1 Με επεεε1ιι·ε1ιει. Ιπ πεπ 1ειιτειι Τεεεπ πει. Με ερεπιιιιιε

8ο1ιιιιει·21ιε.ιι1ε1ιειι εεεειιιειιε :πειειιοιππιεπ, Με 1:1επι 1ι1ιει· εει·

Αιιεο1ιννε11πιιε ειο11 Μο1ι Β·ει·ϋι1ιει. 1ιε.1ιεπ ππι1 Με απ! άει· 1ιι

πεπεε1ιε (Με 01ιετεο1ιεπ1ιε1ε εποε πε.ο1ι ε1ιεπ 1ι1ιιειιιϊ 21ε1ιειιι1ε

ιιο1ιπιει21ιε.1ι.ε νετειο1ιπιι€ εο11 ειπεπ ει€ιιι·1ιει· 1ιει·ι·ει·ι;ειιειεπ

ιιειπ. - 1ι·ι;επι1 ε1πεε '1'τε.πιπειε επει· ε1πει· Απεπιεπειιιι€ εεε

πειι·ειι”επι1επ Βε1πεε 1ιιι ειο1ι Γει1επι1π π101ιι 1ιεινπεει. Ηι.ιιεπι1ιι

1ιιι νει·1ιε1ι·ει1ιει, 1ε1ιι ιπ ειπεπ νει·1ιε.1ι.πιεεειι, πετ ε1πιπιι1 νει·

21/».1ιιιιι·επ €ε1ιοι·ειι.8ο1ιινεπε·ειεο1ιείι, ε1ε1ιιιι·ι ππά ννοο1ιεπ1ιειι

ειπε πει·πιε.1 νει·1ειιιεπ. Μεπεεε ι·εεε1ιιιιιεε18·, πιο1ιι: ιιο1ιιιιει·21ιεΗ

νοπ 3-ινϋο1ιεπι11ε1ιειιι 'Η πε, 4-ϋ-ιες1εοι· 11ε.ιιει·. Με Κιπι1

Με Ρειι.1ειιι1π Με.εει·π ππ 5ο1ιιιι1ε.ο1ι, νει· 10 .1ε.1ιι·επ Με πει.

ιϋι·11ο1ιεπ Ρεο1ιειι ιιππ νει· ειιιειιι ει" ειπε Βιιπεειιεπιειιιιεππε

ειιι·ε1ι,ςειιιιιο1ιι. Βειιει Με Ρε.ι1επι1π 1ιιιπιει· ιιεεππι1 ι.ιενιιεεειι.

Βιετ. ρι·ε.εε:

Ριιι1ειιι1ιι νειι 1ιε1ιειιι 1νπε1ιε, 1ιι·ει1'ι1εειπ Ιεπεε1ιεπ1ιειι, ,επι

επιινιο1ιε1ιοι· Μιιεκιι1ε.ι.ιιι· ιιππ ιιει·ιιιε1ειιι Ρει.ιιιοιι1. Μπι. Ηιιιιι

ππά ε1ο1ιι1ιει·ε Βε1ι1ειιιι1ιειιτε ι·ειιι. εει1ιι€επ 0ιει1εε ειιε.ιιι1εο1ι.

Ζπιιεε Γειιο1ιι; πισω 1ιε1ει;ι. 'Ι'ειπρει·ειιιτ 37,1 Βιιειε1ρπ1ιι νο11,

1ιι·11Γι.12, ιεεε1πιπεε18·. 60 ρι·. Μιιιιιι.ε. ΗΘ1°2ι ΜΙΠΒ“φ 111111 ΜΡ

ι1οιιιιιιε1ει·;;επε 1ι1ετειι ειπεπ ι1πι·ο1ιεπε πει·ιιιιι1επ Βειιιπι1. Ηιιτπ

1ι1ει·, επι1ιι.ι1ι ινει1ει· Α11ιιιιιιιπ πεο1ι Ζπο1ιει.

Αιιι Πιιτει·ιιο1ιεπ1ιε1 εεε 11π1‹ειι Βε1πεε, επ πει· Ιιιπεπεε1ιο

ιι·ιιι: Με ειιιι·1ι εεεο1ι11ιπἔε1ιε, ειινε. Κ1ειπ11ιιχει·ι1ιε1ιε. ειο1ι νοπ

ι1ει·Πιιιε·ε1ιιιιι€ ι1ειιι11ο1ι ιι1ι1ιε1ιεπι1ει νειΠ008 _01ΜιΤωϊθ νΘΠε

ιιειιι1ιειιε. Μ. ι1ειιι:11ε1ι 1ιει·νει· (Πεπιεπειι·ε.ιιοιι εει· Ρ1ιοιε

ετερ1ι1ε1.

Πιο Βο1ι1επεε1ιιιιε· 1ιεΒιπιιι: 81ε1ο1ι ειιει1ιε11ι ι1εε'Με.1. 1ιιτει·π.

ιιππ ιε1ο1ιι Με ειυπ Με 1ιιιιειιι', ιι·εεε11ιει. ιιι πει· Ηε1ιε εεε

θειιι1ν1ιιε ιπιει·πιιε Γειιιει·1ε ειο1ι ειπ 1ι1ε1ιι1ιιιιι1ε1ιερ1'Β·ι·εεεει·

ι·ιιικ1ει· Τιιιιιει· ιι1ι1ιε1ιι, ιιι άεπ 1ιιιιειιι Με ειινε1ιει·ιε ππά εε

ιιο1ι11ι.ιιι.ιε1ιε νειιε ειο1ι νει·11ει·ι. Η1ειο1ι επει·1ιιι11ι εεε Τιιιιιει·'ε

21ε1ιτ ειπ Μιι·ο1ι ειπε Απεο1ιινε11ππ,ει ειο1ι ι1επι11ο1ι ιιιει1ι1ι·επάει·

Βιιιιιι8· ιι·ειτει· επι' πεπ Ο1ιει·εε1ιειι1ιε1 1ι1πεπί ιιππ νει·εε1ινν1πι1ετ

ειπε ιιι εει· 31ιιι.ε ι1εεεε11ιεπ 1ιιι ειι1ιοιιιειιειι Ε'ειτ. Με Ηειιι

ειπ Ππιει·εο1ιειι1ιε1, πιο ε1ε1ι ειπ ετϋεεει·εε Οεπνε1πιει·ιιιιεπει·ιει·

νειιοπ ι·ειιιιιι1ει, 1ιι·ι.ιιιπ ριειιιεπιιι·ι, 1ιειιι, ρει·Βιιιιιεπτει·ιιε, 111ιει·

ι1ειιι ειοεεεπ 'Ι'ιιιπει· 1ε1ι1ιιιιι ε·ειδι1ιει, ΒΗΠΙ2θΠάι ΒΘ811811Μ- Με

8οεο1ι1ιιιιςε1τε νεπε ι111ι11ι ειο1ι επι 11πτει·εο1ιειι1ιε1 1ιιιι·τ ππά

εο1οιοι1εο1ιειιι,1ει 1ιε1ιιε1ιε 1ι1ειιιΗπε;ει·άιο1ι, ιιπτ. εει· Ηειιιι:,,1ιε

εοιιι1ει·ε :ιιι εει· 1ιτειιιιιι1επιεπιιιιειι Βιε11ε νει·1ιε.ο1ιεπ. Με ιιειιε

11ιεει. ειο1ι _1ει1εο1ι ω· 11ιι·ει· Πιιιει·1ε8ε Με ι1ει·1ιει· Βιι·ιιιιε νει·

ιιο1ι1ε1ιειι, ,ιι1ε1ιτ ι1επι Ρ'1ιιε;ει·‹1ι·πο1ι π1ε1ιτ ιιιιο1ι, 1ιειπιι ιι1ο1ιτ εσει

ρι·1ιπ1ιι. ινει·ι1ειι.

Ι)1εεε ιιιιεεεερι·οε1ιεπε Πειτε εεε νει·Μο1ιιειι νειιεπειι·ειιιΒ·εε

11ε1.ειει. ιε1ο1ι Με επι· ιιιιιιει·ιιι·ιιι;ειι Αιιεο1ιινε11ιιιι8· Με Κιι1ε ειπ

νετΓε1ειειι. Πει· 'Ι'ιιιιιει· επει· ι1ειπ Οεπι1γ1. 1ιιιει·π. Με νοπ 1ιε11ι

1ιιιεε1ίϋι·πι1,ι.ιει· θεειε.1ι, 81ιιιιει· Ο1ιειι1εο1ιε, επί εεε Πιιιει·1εΒε

νει·εο1ι1ε1ι11ε1ι, ειιιιι ε1ο1ι ρι·τι11 ε1ιιειι1εο1ι ιιπ, κι; πει εετιπε·ειπ

Πι·πε1ι εο1ιεπ ιεο1ιι ειιιριιιιι11ιο1ι. 8ε1π Πιιιιιιιιε ειπ πει· Βεε1ιι

1ιοιι·ειει 29 Μπι. Νιιο1ι οιιειι 1ιιιιε.ιιί Με Με· εεε 1ιε.11ιειι Ο1ιει

εο1ιειι1ιε11ιιι ειιτερι·εο1ιεπι1 εει· ειο1ιιιιιιι·επ Απεε1ιινε11ιιπΐ ειπ

1ιει·ιει· εινα” επ νει1“ε1εεπ, πει· επιιε1ιει·πι1 ογ11πει·1εο1ιε ει·ιιι

πω, επ ε1ιιιε1πεπ Βιε11ειι Βιιιιιο1ιιιπι·ιιπεςειι ε.ιιι'ινειει

81ε1ε1ιΓε118 επί' 11ι·ιιο1ι εε1ιι· ειιιριιιιι111ε1ι 1ει.

Πιε Π1εειιεεε ινπι·ι1ε επι Ρ1ι1ε1ι1ι1ε νε.ι·ιοεεε ει·ιιι·1ε ο1ιι·οπ1οιι

ει. Τι·ειπ1ιιιεπάερ1ι1ε1ι1ι1ε εοιιι.ει 1'ειπει1ε νεπειε εειρ1ιεπειε ιιιεΒιιιιε

οπιιι Μ1ιιιει1οιιε ει 'Ι'πιιιοι·ε νειιεεεο ιιιιιιι1ιιιο πειιιε11ι.

Ρει1ειιιιιι Με;; Με άεπ νοι·εο1ι1εε· ε1ιιει· ερει·ιιι1νεπ Βιιιι'ει·

ιιππ; εει· εεεειιιιιιιειι επιιιιτειεπ νειιε ειπ ππά ειιιι.ι4. Οοιε1ι.

1900 ινιιι·ι1ε Με Ορειιιι1οιι ιιι Αει1ιειιιει1‹εεε ιιι Αιιεΐ1ι1ιι·ιιιι€ εε

1ιιιιο1ιι. Νειο1ι νοι·ειιΓεεειιιιΒεπει· ει·ππΜιο1ιει· Πεειιιίε1ιιιοιι εεε

Ορει·πι1επεεεειειεει ιπ1ι 1ιειεεειιι Ψε.εεει·- ππά @επει· βε1ιο,

Α1οε1ιε1ιιπι1 Βιι1ι11πιιιι, ννπτε.ε επιι1ιο1ιιιτ ειπ Ι.ιιπι,εεεο1ιπιιι επ

πει Ιιιιιεπιιε1ιε άει· 11Μιτε ε" Ο1ιει·εο1ιεπ1ιε1ε Βειιιεο1ιι ππά 1ι1ει·

Με νειιε εε.ιι1ιειιε. ο1ιει·1ιιι11ι πει· Τι·ειιι1ιοειε ιιππ 1Δι1ει:ει1επ Πει

ε1εει. Ιιι 11ιι·ειιι πει·ιιιιι1ειι Τ1ιε11 νι·ιιιι1ε Με ι1οιηιε1τ ιιπιει·1ιιιιι

επ ιιιιι1ειν1εο1ιειιι1ειι1.11.ιει.πι·ειιΜιι·ο1ιεο1ιπ1ιιεπ. Νπιι ινιιι‹1ε Με

1·1επι ινειιει· ιιε.ε1ι ειπεπ Με επιιι ει·εεεεπ νετικ1ιιιειοπ εο

εριι1τειι ιιππ Με ειιτει·ιει.ε νειιε ε1ιπε Βο1ιπ·ιει·1ε1ιε1ι νειι ε1ιειι

1ιες1ιιπεπι1 ειιο1Μι·ι, ιπι1ειιι επί εεη.ιιιι1ι1εε Β1ιιτετ111ιιιιε εει·

5ε1τεπεείεεεε, Με ει11ε ιιεε1ι επ'επ π·ει·ειι, ι;ειιι·1ιιει: πειάε.

Νεε1ιεειπ Με Χ'επε Με επιιι Βι·οιιιιεπ νιιι·1ιι1ιπειεπ ειιε1Μι·ι; ιπιι·,

ινιιι·ι1ε Με Με 1ι1επιι ε·εεειει.ε Ηει.πιιιιιιιι1ε επι Οπει·εο1ιεπ1ιε1

1ε,ε;ε ιι.ι·ι1ε πι1ι 8111ιινοτιιι εεεε1ι1εεεειι. Βει1επιι ινπιι1ε Με Ηειιι.

1ιειι1ει·ιιε1ιιι; 1ιε.11ι1ιεςειι1ϋιιιι1ε 1ιιι εει· Βιιειε εεε Σεπεπιππιειε

‹1ιιι·ο1ιεε1ιπ1ι.ιεπ ππά 1ετειει·ει· ειιιιιιρι' νειι εει· Ρειεοιε 1οεεε

1εει. ιιππ ιιι Ζπεε.ιιιπιεπ1ιιιπε· Με ι1ειιι 1ιοι·ειιε ει;οιε1ι·ιεπ 'Ι'1ιει1

εει· νεπει εειι1ιεπε. ειιιιτ1τμιι·1;. Βοι1ειιιι ιι·ιιιι1ε Μεεει· Τ1ιε11 πει·

ι.ιεεειειειι νι ππάε ιν1ει1ει· επι $111ι νειππ1ιι:ππι1 εει· Ηε.ιιιεο1ιπιιι

ινε1ιει· ιιιιο1ι ειπεπ επι' άεπ Πιι1ει·ιιο1ιειι1ιε1 Γει·ιεειι11ιι·ι,ιιιιι

ιιιιο1ι πω» Με ειιιιι 11Ιε11. 1ιιτει·ιι. Με νε.ι·1οϋε ειιιει·ιειε νεπε ιιι

τοτε επ ειιε1Μι·ειι. Αιιο1ι πιει· πιιιι·ι1ε Με εει·8Γ111ιι€ειε Με

Β1ιιιετ111ιιπ,<; νει·8επειιιιιιειι, Μι ειιιο1ι πιει ε1ιιιιιιικ1ιο1ιε θε1ιεπ

Βείεεεε ει1επ ννετειι. ΟΙειο1ι ε1ιειι1ιει11ι εεε 118.11 ιιιιει·ιι. πιο ε1ο1ι

πει· ι·εεεειε νειιεπετειππι εεε εει· Οεπι1ιιειιε ιιιε1ιι·ει·ει· 1ιΙειιιε

τει· ειιεπ 1ι11ι1ει, νιιιιι·ι1ειι Μεεε, Με ειε οιιεπ π·ε.ι·ειι, ειιει·ει

ππι.ει·1ιππι1ειι ιιιιι1 εοΜιιιπ Με 1π τοτε ειιο1Μι·ιε· νεπε ε1ιει1ιε11ι

εει· 1.1εε.ιιιι·ειι π1ι,ιι;ειι·ιιεεπ. Με Ηειπι. ινιιιι1ε 1ιιοι επι Ππτει

εο1ιεπ1ιε1 ε1ιεπ1'ει11ε ιιπτ 5111ι νει·πειιι, επι Τι·οο1ιειιι·ει·1ιεπι1 επ

εε1ει.ιι πω! πεε Βειιι ιιι ειπε νε11ιιιιεππ'εε1ιε Β1εο1ιεο1ι1επε ί11ι1ιτ

ιιππ 1ιεο1ιεε1:ιεοι·ι. Ορει·ειιεπεεειιει· 44 Μπι. Αει1ιετνειειειιο1ι

180 €ι·ειιιι.

Ι)ει· Ιζι·επ1ι1ιειιιινει·1ειιί ε;εειει1ιειε ε1ο1ι νϋ1Ιιε επίι·1ει1επεεε1

1επι1, Ριι1ε ππά 'Γειιιρει·ειιιι· 1ι11ε1›επ 1π Μιι·ο1ιιιιιε ιιει·πιε.1ειι

θι·επεεπ, Με 1ιϋο1ιειε '1'ειιιρει·ειπι· επι Α1ιεπγι1 εεε θ. 'Ι'εεειι

1ιειι·πε 87,2. Αιιι θ. 'Γερ πειάε άει· ει·ετε Υει·1ιεπι1 ςεινεο1ι·

ππἀ

ο ~8ικ©ν·- -...ε
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εεΙε. Π:ιε Βειιι ιιιοΙιε εεεεΙιννοΙΙειι. αιε αΙσει·ιιΙΙ ειιε Ιιε;ειιαειι

ενιιιιαιειιαει· ενει·ειι ιιιι·,ετειιαε εει·αιΙιεε, ειοεΙαειι. ΕΣιιει”ει·ιιιιιιε

ειιιεε ΤΙιειΙεε αει· διιτιιι·ειι, ει·ιιειιεει· 'Ι'ι·οοιεειινει·Ιιειια οΕιιιε

ΒοιιιειιειιΙε,εει·ιιΠε·. Αιιι Ι2. 'Βιμ πωπω νειΒαιιανσεοΙιεεΙ,

Βιιεεει·ιιιιιιε,· αει· Ιεεεεειι Βιιειιι·ειι, ειε Ψιιιιαε ιιι ε;ει12ει· Ασε·

αειιιιιιιιε,· ει· ριιιιιιιιιι νει·ΙιειΙε. Ρεεἱειιειιι ιιεΙιειιιι ειιιε!ειειιιε

ΓΙειιεΙΙΒιιι ε, αιιι·Πε επι 14. Τει€ε ειιΐεεειιειι ειιά ινιιταε επι

17. 'Βιμ ειπε αει· Κ1ιιιιιι ειιεΙε.εεειι. ΖεΙιιιε€ιειεε Μιιεεεε:ε αεε

Βειιιεε ιιιιι θεΙειιΙιιεεειε ιιιια θεεεΙιιιιειαιεΚειε αεε Βειιιεε

Με” νϋΙΠε ειι ει·ειεΙειι. Ιιι Ιειιτεει· Ζειε εκει· Με Ε'ι·ιιιι

ινιεαει· ειιιιε ιτιοιιι1 ιιιια !ιοιιιιι.ε οΒιιε_ἰεαενεαε ΒεεεΙιινεταειι

«πω» Πιι·ειι ΡΗιεΙιτειι Με Ηιιιιει'ι·ε.ιι ιιεειιΙιοιιιιιιειι.

ΝεοΙι 3 Μοιιειειι εεεΙΙιε ειοΙι ειε Ρειιειιειιι ινιεαει· ιιει·. Με

πει· ν6ΙΙιε· ιιοιιιιεΙ ιιι εΠειι ιΙιτειι Βεννε,ε·ιιιιχειι, Ιιε.εεε Ιιειιιει·Ιει

ΒεεεΙιενει·αειι, Ιιειιιε ενειιει·ε Βιιεεεειοιιειι οαει· νειιειιει·ννειεε

τιιιι€ειι επι Βειιι :ιι οοιιεεεειτει1.

Βειιιοιιεει·εειοιι αεε ιιι Ε'οτιιιε!ιιι εοιιεει·νιι·εειι Ρτερει·εεεε:

Βειιοιι ιιιεΙιι·οεΙωριεειι νει·ειιιι,εε αειε Ρι·ϋ.ρε.ι·ειε ιιι ειεΙι εινει

μια: εεεοιιαει·εε Βτεαιειι αει· Υειιειιειιιτειιιιιιιις.

Με αειιιι Πιιιει·εοιιειιΙιεΙ ειιρ,·εΙιει·ειιαε Ρει·ειε αεε θεε'ε8.εεεε

αοειιιιιειιιιι·ε ειο!ι Με ειπε εετειι.ε ΙΙειι€ει·ε Ζειε ΒεεεεΙιειιαε,

ιιι ειιι·οιιιεεΙιειιι νει·ειιαει·ιιιιεεειιεεε.ιια ΒειιιιαΙιεΕε ναι·ιοϋεε

ΡιιΙειιιειε. 1)ιιε Θειεεει·οιιι· ιεε εεεειιΙειιε·ειε. ι·οΙιιιιιιιι6εει· Με

ιιιιεει· ιι0ΝιιΜειι νει·ιιε.ιιιιιεεειι, αιε ννιιιια αεεεεΙΙιειι ιεε Ιιειι·ε,

εοΙει·οειεεΙι ιιιια εειειιε ιιιειιι·οε!ιοριεεΙι Ιιοειιε;ι·εαιε νει·αιοΙιε,

Με θεεεεεΙιιιιιειι ιεε εεε.ι·Ιι ειιιεεειιεε.

Με ιιι αει· Κιιιεεεεειια ιιιια αειιι ΟΙιει·εεΙιειι!ιεΙ εκειαιι·ιειι ΤιιειΙε

αει· ειιισιι·εεεειι νειιε ενειεειι αει.8·ε,ι;ειι ιιιεΙιι· ειιι εειιιεε Εν·

ει·ειιιιιιιιεεειεαιαιιι Με: άεε ($εΓεεετοιιι· Εεε ιιιει· εεειιΙε αιΙεειι·ι,

ικειεε ΑιιεειιοΙιειιιι€ειι αει· "Μια ιιιια εριιιαεΙΙΒιιιιιεε Διι

εοΙιενεΙΙιιιι€ειι επί. ειιι ειιιει· 8εεΙΙε ειιιειι ει·οεεειι, ειιιιιοι·ειι·ειεειι

νει·ιΧΙιιιοεειι. Πιε Ψειια αεε θεΠεεεεε ιεε εεερειιιιε, εεε.ι·Ιι

ειιεε;εαειιιιε, νεταιιιιιιε ιιιια Με Ηεϊεεειιιιιιειι νοιι ειιιειιι ιιι

εεΙιειι ι·οειιειι ΤΙιτειιιιιιιε ειπερ;εϊαΙΙε, αει· ιιειεΙι οιιειι εριιιαεΙεϋι·ιιιις

ειοΙι νεε_ιιιιιι;ε ιιιια ιιι ειιι πιιιΚιοεΙεοριεοιι ειιεοΙιειιιειια ιιοι·ιιιεΙεε

θεεεεεΙιιιιιειι Ιιιιιειιιι·ειεε.

Νοειι Βεαειιεειιαει· ινιι·α αει· Πιιεει·εειιιειΙ αιεεει· 'Ι'ΙιειΙε Μι

ιιιιΙιι·οε!ιοριεοΙιει· Βεει·ειεΙιειιιιε: (Πειιιοιιεει·ε.ειοιι αει· ιιιιιιι·οειιορ.

Ρτεοετε.εε). .

Βει αει· ειιτοιιιεειιειι νειι·ιοϋεειι ΡΙιΙεΙαειε αει· ιιιιιιαιι;.;ι,εειι. ω..

Πιιεει·εοΙιειιΙ‹εΙ ειιι€ειιϋιι,εειι 'Ι'ιιειΙε αεε Ρι·ε.ρει·ειεεε εειιιιαειι

ειι:Ιι ε2ειιιιιιεΙιειιε ΒειιιοΙιιειι ιιιια ΗΙειιιειιεε ω» θειεεεινειια ιιι

ειιεςεεριοειιειιετ Ηγρει·ειοριιιε.

Ειπε ενιιεΙιετιιιιε αεε Βιιιαεεειι·εΙ›εε, εεε: Με αει· ΒΙειεεειι

ΜαειιεΙΓιιεει·ιι, εεεοιιαει·ε ω» ειπε ΒιιαορΙιΙεειειε ειιιι·οεε, αιε

ιιι Ροι·ιιι αισιιει·, ιιιεεει€ει· ΥΥαιειε ιιι αειε Ηεεε.εεΙιιιιιειι ιιιιιειιι

κατ, Ιεεεε εισαι ιισιοιιιι·ειεειι, εο αε.εε αεε Βιιιιιειι ι · Σω ιιιε!ιι·

Μπα οαει· ονεΙ ιεε, εοιιαετιι ιιιεΙιτ ειιιε ειει·ιιεϋιιιιιΒε θεεεει.Ιε

εε|ιοιιιιιιειι Με. υαι›ω Μ. εε νοΙΙεεε.ιιαιΒ· αιιι·εΙιεε.ιιει€. Πεε

ΒιιαοεΙιεΙ αει· Ιιιειιιιε. ιεε ειιιιι 'ΓΙιει1 νει·Ιιειιιαειι, ειιιιι 'ΓΙιεΙΙ

ειιιει· εποε Βιιιαεεειι·εε1ε ειιιεττεε. ευ αε.εε Ιιειιιε Κει·ιιε ιιιειιι·

ιιειεΙιενειεεει· ειιια. Πεε εεεε.ιιιιιιεε 1ιιιιειιΙιιιιιειι ιιιεεΙιε αειι

Βιιιαι·ιιειι ε1ε σε εε ειιι;ειιεει, 2ει·ε'ι·εεεειι ιεε ειιά Με ενω

αιιιιε Ιεεεε ιιιιι· Βεεεε νοιι αειι ειιιεε1ιιειι ΒεεεειιαεΙιειΙειι

ειιιει ιιοι·ιιιε.Ιειι νειιε ει·Ιιειιιιειι. Αιιειι αιε νε.εε νει.εοιιιιιι ειιια

ιιι ειιιειιι Ζιιεεειιιαε ειιιαεΒενι·εΒιι;ει· Ηερει·ιτομΙιιε.

Πειε ΒιΙα ειιιιιιει·ε νιε1ΜεΙι επι Με νει·ειιαει·ιιιη;ειι, Με ιιιε.ιι

ιιιιΙιτοειιοριεε!ι Ικα αει· Αι·ιεΠοεοΙει·οειε ειι εεΙιειι ,ςειι·οιιιιε ιεε.

θι·ιιιιανετεεΜεαειι νοιι αειι ειιειι εεεοιιιΙαει·ιειι νει·ειιαετιιιιςειι

ιει αει.ε ιιιιΙαοε|ιοριεεΙιε Με αεε 'Ι'Ιιει!εε αει· θεεεεεενε.ιια, αει·

ειοΙι ιιιι Ζαεεε.ιιαε εειιεει· ΗιΙειεειοιι ιιιια '1'ι·οιιιιιοειιεΙοριιιεειιιε

ι›εεὶιιαετ. Ηιει· ειπα ειε ειιιΖεΙιιειι Ι:Πειιεε αει· νειιειιιι·ειιια επιε

ειιιειιιαει· εεεεεειι, αιε νιίε.ιια εε1εεε ιεε αιιιιιι; αιε 1ιιειιιιε Βε

ειε2ε Ιεειιι εὶΒειιεΙΜιεε ΒιιαοειιεΙ, ειε εεειιιαεε εὶοιι ιιιι Ζιιεεειιαε

ειιιαεε·εννεει8ει· ΨιιοΙιει·ιιιι€,αιε εισιι εεεειι αεα αιιε Βιιιιιειιιιιιιιειι

αεε 0εΠιεεεε νει·εεΙιΙιεεεειιαειι 'Ι"ι·οιιιιιιιε νοι·εειιιεΙιε. νοιι αειι

εΙεειιεειιειι ΒΙειιιειιεειι αει· θειεεει.νειιια ιεε €ει·ιιιεΙιιε ιιιειιι·

ιιεεΙιειιενειεειι, ειε Μεαιε Μ. αειι:ει ιιοειι επι νι·ειιιεεεειιε εεε

ει”, ιι·ειιιιεΙειειι ειιισιι ειε ιιιιει;εεοε·ειι ιεε ιιιια νιε1ιεεΙι Μειω

εεΙΙιεε 1ιιαΙει·ειιιοιιειι ειιε“ινειεε, ειε αιε ειιιεεΙιιειι ΜιιεΚειΒιεει·ιι

ειιεειιιειιαει· ειι αι·ειιεειι »Μι-εεε ειιια. Κε ιεε ποια ε.ιιειιι1ειι

ιιιειι, αιιεε αιεεε ΒΙειιιΖεΙΙιεςε ΙιιιιΙετε.ειοιι αει· ει·εεε Κειιιι αεε

_ιιιιι€ειι Βιιιαεεεννεεεε εειιι ιιιε;;, αει· ειι ερεεει·ειιι ΑιιεΒιειεΙι

αει· αιιι·ειι αιε Βιιειεειειοιι εεαιιιεεειι Μιεει·ειΙιε1ι.ιιιεεε αιειιειι

εο1Ι. Με Αανειιιιειε ιεε πεε νο11εεε.ιιαιε ειιεεεπειιι·ε ιιιια ιιει·

ιιι αϋιιιιειι 1ιιιιεεε2οεειιειι Βεειειι ι·οι·Ιιειιιαειι. Με· Με Ιιιιιειι

Ιιιιιιειι ειπε! ειιεϊϋΙΙειιαε 'Ποιιιιιιιε ιεε εεεειιιοΙ1ιεε.

Αιιε αειιι ΜιεεεεΙιειΙεειι ε,·εΙιε ιιει·νοι·, αεεε ειε νει·ιεϋεε Ετ

Ιιτειιιιιιιιε αετ Υειιε Νοε! νετεεΜεαειιε 6εεαιειι αιιι·ειιειιιιιε.οΙιειι

Με ιιιια αε.εε _ιε ιιεεΙι αειιι Ζιιεεειιαε, ιιι ννεΙειιειιι ειοΙι αιε ει·

Κι·ειιιΙιεε νειιε ιιειιιιαεε, ειοΙι ειιοιι εειιι· ινεοΙιεειι·οιΙε ρειιιοΙο

ε;ιεειι-ε.ιιεεοιιιιεειιε ε'ετειιιαετιιιι€ειι αει· Υειιειιενειια ννει·αειι ει·

1ιιειιιιειι Ιεεεειι.

Με Πιιεει·ειιεΙιιιιιεειι νοιι θ» ο Ισ ο ι· ο εν , Με ει· :ιιι «εεεεειεεΙιειι

νειιειι ιιιιε αιεΙιειι ενε.εαιιιιΒειι ιιιια επ εεεεειεειιειι νειιειι ιιιιε

αιιιιιιειι ενειιαιιιιεειι» 8·ειιιε.ειιε Με. ειιια ειΙεο ιι.·οιι1 ιιιεΙιε νει·

εειιιεαειιε Κτε.ιιΜιειιεεοι·ιαειι, ευιιαει·ιι νιεΙιιιεΙιι· Μοεε πιο· νει·

ιιοΜεαειιε .ΡΙιεεειι ειιι Με αετ8εΙΙιειι Ει·ιιι·ειιιιιιιιε; ι·εερ. νει·

ειιαετιιιιε αεε θεεεεεεε.

 

 

Με ειιεεειιιεεεεεειιαε θι·ιιιιαιιι·εεεΙιε ΠΠ· αιε ιιιιαεοιιιιεεω

Χ'ει·ειιαει·ιιιιςειι αει· νειιειιιι·ειια. νιάτα νει·πιιιειιΙιεΙι Μαι! ιιει·

ιιι αειιι ετΙιαΙιεειι. Με τειιιιιιιτειιαειι ΒιιιιιειιατιιεΙι αεε (ΜΜ

ι·οΙιτεε, Με ει· αιιι·οΙι 8εε.ιιιιιιε· ω· ΒΙιιεεειιΙε. ιιει·νοι€ει·ιι€ει

πω, 2ιι ειιοΙιειι εειιι. Με; ιιιιιι αιε 8εειιιιιιις ιιιι·ει·εειεε «ει.

ειε ιιιεεΙιειιιιεειιεε ΙΙιιιαειειιιεε. ιιιεε· ειε αιιι·ειι ιιιειιαιειειιε μ.

ιινοταειιε Με: αιιι·εΙι ιιιειι,εεΙΙιεΓεε ΑιιΙε.εε αει· νειιειιΙιΙερριιι

ειιε,ε·εΙϋεε ικιει·αειι, ιιιιιιιει· Με ιιιια ιιιιιεε ειε αειιεε|Βειι Νεα

α. ιι. Πειιιιιιιιε; αει· θειεεεννειιια πι· ΡοΙεε ιιιι.εειι.

θει·εαε αιε ί)εΙιιιιιιη; αει· ΗεΓεεενσειια ιει. "Με Αιιειειιεαιε

νοι·ετε;ειιαειι ειε ει·ειε Πι·εε.εΙιε ιιι αει· Ιειιιιζειι Βειιιε αει· Ειπ

υνιεΙιεΙιιιις α” νει1εεειι ΗιΙεεεειαιι ιιιια ΤτοιιιεοειιαοριιΙεειειε

νει·ιοοεε.. Ιει. ει·εε ειιιιιιειΙ ειε θειεεεενειια αιιι·ειι Πε!ιιιιιιιμε

εεΙιεαιεε,αειιιιι ειιεει·ιοι‹ειε ειοΙι ειιιοιι ειιιε ιιιε.ιιιεεεεε ειιειοιιιιεοΙιε

ΒΓΒΓΜΙΒΠΠἔ αει· ειιιΖεΙιιειι ΕΙειιιειιεε αει· Η ε.ιιαιιιις. Ναι

οιιιιε ΖννειΓεΙ ιιιιιεε αιεεε Ηειειεεινειιαει·Ιιτε.ιιιιιιιιε :ιιι!ειιεεειιιε

8οιιεναοιιιιιιε αει· ενειια :ιιι Πει” Μαιου, αειιιι αιιι·οΙι αιο

Ι)εΙιιιιιι1ετ ννει·ιὶειι αιε νειΜιιαιιιη,ςειι αει· ειιιιτειιιειι '.Ι'ΙιειΙε αει·

νειιειιινειια εεΙοεΙιει·ε ιιιια εεεοιιαει·ε, »Με ειειι Με ιιι ε..

Βεεειιι·ιεεειιειι Ρι·εραι·ειειι ετΙιειιιιειι Ιεεεε, :Πε εΙειεειεοΙιειι Πε

ιιιειιεε αει·ετε ιιεει·αειιιιε, αεεε ειε ειιε.εοιιιιεεΙι ιιιιοιι ιιιιεαειι

ειιεειΙειειι Β'ει·ιιειιιιεεεΙιι ιιιε!ιε ιιιεΙιι· ΙιειιιιεΙιεΙι εειιι:ιειιι. «Με

!εϋιιιιειι. ΟΙειειιι“εΙΙε Με αιε ιιιυειιιιΙϋεειι Βιειιιειιεε αει·ΣΥειιιιι

ιιι Τοιο ιιεει·αειιιιε, ίιιιιεειοιιειιιιιιεειιιιε, ενειιιιιεΙΙ εκει ΤΙΜ

Ζει ι3ι·ιιιιαε εεεειιιι.ςειι ιιιια ιιιιιι πω, ιιιιι Οοιιιρειιεειιοιι ιιι

εειιιιίΐειι, ειιιε ειιιαεε·εινειιιεε δ'νιιοΙιει·ιιιι,ς εΠει· 'ΓιιεΠε αει

Ηεια.εεννε.ιια ειε, αιε αειιιιι ιΙιι·ετεειεε ιιι ερε.εετειι 8εεαιειι σεισ

ιιιεεΙιει· Γοι·ιιιειι αιιε :ειπε ειιεεοιιιιεεΙιε ΒιΙα ΙιεΙιει·τεειιι.

Πε.ε ει·εεε ειιεεο!ιιεεεεεειιαε Μοιιιειιε αει· ΒιιεννιεΙιεΙιιιιεαει

ι·ιιι·ιεεεειι νειιειιει·Ι-ιτειιιιιιιης ΒιειΙιε αειιιιιιιειι ννοιιι ιιει· ιιι αει

Πειιιιιιιι αει· ωιεεεεεννιιιια ιιι ειιεΙιειι, ιιι αετειι ΕοιΒε ειεΙι :ιιι

αιε νεεειιεαειιειι ειιεεεεειν ιιεειι ειιιιιι1αετ Κιιιιαεεεειιαεα εεε

εοιιιιει:Ιιειι νειειιαει·ιιιι€ειι αει· νειιει1ι.νειια ειιιιιιιιοι-ιειιι.

Ι) ι·. Ε. Η ε. ιι α ε ι·ει·- ΙΙΙ; ει. ΜΒ. εειιιετι νοτει·εις: .αιρε

ι·ιιεινε ΠοιΙιιιιες ω” .λιτεειε ασε θειι6ι·Βειιεεε··. Βειιιοιιειιε·

ιιοιι. Ιεε ιιι εκεειιεο ει·εοιιιειιειι ιιι αει· «ει. Ρει. Μεα. Ν».

Πι·. δ. Βτειιιιεοιιιι-Μ1ειιιι Με εειιιειι νοιιι·εε:

.,Γεειει· Με Ι·'ι·ιΙΙιεχιιηιεοιιιε ιιιια Με ΙιειιειΒε ΒεΙιειιαΙιιιι; αει

ειιεει·ειιΙϋεειι Νιι·εεΙειιειαιιαιιιις··. Με Βειιιοιιεειε.ειοιιειι. Με·

νοι·ειει8 ιεε ιιι ειιεειιεο ιιι ω· «8ε. Ρεε. Μεα. ιν.» ειεςεαι·ιιαιι.

Βιεοιιεειοιι:

Σ) τ. ιν οΙ Η ει. ιιι. Ηει·ι· Πι·. Β το ιι ιι ε ο ιι ιι Με ειιι ι:ιειιιοι

Μειιιιιιι€ ιιιιοιι εεε: ΜοΙιει€εε ιιιια οι1ε.ι·ειΙιεετιεειεεεεε 5γιιιρωιιι

ιιιοΙιε ει·ννΜιιιε2 ιιειιιΙΙειι _ιειιε Βι·εεΙιειιιιιιιΒ·, αε.εε αιε ιιιιιιιιιειι

Κιιιαει· εειιοιι ιιιι Βει;ιιιιι αει· Βι·ιιι·ιιιιιιιιιις, ννειιιι αιε Μαα

Μαιο Νικο Βιειιεεε ειε Βιι1εειιιιιεεΙ αεε Μ3ι·ρει·ε ιιι ι·ειειιιιααι

εεε,ιιιιιε, ιιειειι ειιιειιι ιιειιειι 5ιαειιιιιεεει 8ι1εΙιεΙΙ, ιιιια ε Β

εειιιι 8ιειιειιει·ιειιεει1 Με Αι°ι1ι0 ιιι ιιιιιιε ειι ιιειιιιιειι, τΙιε ειε

αιιιιει απ! αιε Οεει·εοΙιειιΙιει ειιΕειιιεεειι, εισειιεο ιιειιιι ΒιιοΙιειι.

Ι)ιεεεε 8γιιιρεοιιι Με ειπε Βεαειιιιιιιε τω· αιε Βειιτιιιειιιιιιε

σε Με εστω, ιι·ειοΙιεε ειιι ιιιιε αει· Βειιειιαιιιιι,<; εειιιροι·ει· επι·

ιεεεειιεε Κιιια ειπε, ιιοειι εε.ιιι.;ι, οαετ οι: ειε ιιειιεε πο·

απ; ιεε.

Η ι·. Β ι·ειι ιι ε ο ιι ιι. Ιιι αει· Ι.ιιιι·ιει1 Ζειι. Μισο Με αιεεε

8χιιιριοιιι εοινιε ειιοει ιιοειι ιιιειιεΙιεε ειιαει·ε αιτει·ιςεΙιειι ιιιιιεεειι

Η ι·. ινοιτ ι·ειιιι- Βιεε τειει·ιι·ε επι Βιει1ε αεε εει.νεεειια0Π

Πι·. Ο Με νν αιιει· ειιιιι;ε ειιιι·ιιι·ειει:Ιιε ΜΜΜ Με Πειιιοιιεειε·

ειοιι νοιι Ριερει·ε.ιεπ ωεεει·εειοιιιιε., Βεεεεειο αιιοαειιι, ειιι Μ]

νοιι ΟεεορΙιεεεεοιιιιε).

εϊεἰιει·ει· ικα-πει. "Με Με ναι· ειιιειιι ε!ιιιιι·ε ιιειιιοιιεει·ιτε

Ι·'ι·ειιι «ήπιε Μεεεειι.

Ρεειειιειιι Με ειειι Με ειιιιι 26. Αρι·ι1 ε. ε. νοΙΙικοιιιιιιειι να!

εεϊϋιιΙε ιιιια απο ιιιειει. εεΙιενει· νειαιιιιΙιεΙιε Κοεε εεε Μ'

ει·ε.εειι. μια σειιιιειι ειιια εε μια 14 Μοιιε.εε ιιειειι 1ειιιιει·

ιιιιιιε αεε Μεεειιε). Αιιι 25. Αμι·ιι ειιιιιιιι. ειε ειειι Με Με

εειει·εεειι ει·Ιιε.1ιεε ιιι Ιιεεειι ιιιια ειιε1ιεε ιιιειιιε Αιιεεειι Με·

Με Πιιεειειιειιιιιιε,· ει·εεε ειιιε αιιΤιιεε Βιιοιιειιιειε ιιιια εεΦε

εειιαε Οορτεεεεεε, πεε κι. 8.ιιϊειιιΒε Με αυτου Ωετειιιοιιιι·εεεω

ιιεαιιι,ςε ε.ιιεϊεεεεε. Τειιιρ. 88-88!. Βιιειειιειιι ινιιι·αε εεε Με

εεωιει εςεεεεεε ιιιια ειΠε 1αι·εεΙιειιιιιιι€ειι νει·εειιιεειιιαειιι @ω

ιιιιιεεεε Εεειειιειιι εοΙ1οιι και 3. Μια Με αει· Αιιεεειε ειιείειια

ινει·αειι, αε ειε ειοΙι αει· Μαι ιιιειιε ιιιεειι κοιλια» ιιιια Ιιεεε Μ]

εε1ϋιεε εεε αει· ΒεοϋειεΙιειιιιε νει·Ιοι·ειι.

Ειιι Ι·'ειΠ νοιι θεεορΙιεεοεοιιιιε. Ή

Ριιιιειιε 25% Μετα» ειε 1ιεεεε εο!ιοιι νει· 5 'Ι'εεειι ειε 8·ε0°

ρεκειιεεϋε!‹ νει·εειιιιιεκε, νει·εε:|ιιεαειιε ειιαει·ενειειε ιιιιε εεε"

Δ1ιιιιΖειιεε.ιη;ει· ι·οη.;ειιοιιιιιιειιε Υειειιειιε Ιιεεεειι επι ιιεεεϊα·θ8

Κεειιιεεε ει·εςεΒειι. Αιιειι αιε Β.ϋιιιε;ειιιιιιιει·ειιοιιιιιιε Μ! Δ"

ιειι€ε ιιεειιειν Με, αει νι·ιι· Με Μιιιιεε ιιιι Αεαοιιιειι ΒΗΜ

ιιιεεειι, ει·εε αιε Ηιοεοει·ε.ρ1ιιε αεε Ηειεεε αμε ειπε ει"

οϋειειι εεειιαε αεε 8εει·ιιιιιιιε εεαιιαιιεΙιε Μιιιιιε. , .

Πιιι Ζει· ΜΙιιιπε ειι εειειιιεειι ικιιταε ιιι αει· Ιθ`οεεει 1ΠΕΠΙζι":

ιιιοιαιι·ε, ιιιειεε ριεριιι·ειιιαο νοεεεεειι€ειι, αιε '1'τευεω ω

εειεε εεεο,ςειι, ω· υεεοριιεΒιιε ει·ειμε1ει;ε ιιιια ιιιειαιτεΟρετε.ειοιι ε·ειε.ιι€ νει·Ιιελειιιεειιιεεειε 1ειε1ιε ιιιια οιιιιε ΠΟΠΗ"

ει·ετειιειι Βιιιενετιιιεε. _

Με Ε'οι·ιιιεΙιι10ΘΈ"ι
ΘεεειιΙοεεειι ενιιι·αε αει· ε)εεορΙιεεω Μ,

ιιιια αιε αϋΠεε ινιιιιαε Με .Ιοαοι°οι·ιιι,ειιιε ειιιιιρειιιι·ι.

?ζ,_ζ-τ-___~.~
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4. Τειε;ε ιιοει ορει·ειιοπειιι ειιιιι!!ι·ιε ε!ε!ι ειιιε Οεεορ!ιο.Βιιει!ειο!.

νι·ε!ε!ιε ιι!!ιπ1ι.!ι!ιο!ι εο!ι€1ιι ιιυε!ιε!!τε. θΙειο!ι νοπι ειειεπ 'Ι'πε;ε

επ ει1πε!τ Ριιιιειιι !!πεειεε 1ιΙππιυπις.

Πε1ιει· όεπ Ρε!! νοπ 1ιεεει·ι!ε όποόεπι κι ειπ ευεΓἰι!ιι·!ιε!ιεε

ΒεΓει·πι. ιιι όει· «Μ. Ρετ. Μ. 1.17.» ει·εε!ιιεπεπ.

11!εευεε!οπ:

1) ι·. '.!`ι·υ1ιπι·ι. ιιιεεεπ ό!ε .επρεπε όεε νοι·ι·εόιιει·ε, !ε.υι

ννε!ε!ιει· 1π όει· !.1ιει·ειιιι· ιιπ !ειει.ειι .Τιι!ιι·Ζε!ιπι. !!!ιει· θεειι·εο

ιοιπ!εειι ιιπό Ι)ιιεόεποιουι!εεπ π 1 ουτε ε υ Γ! ιιό ευ εει, ιιιυεε

!ε!ι Βιιιερι·υε!ι ει·1ιε!ιειι. Ι)!ε ι·ει·Ιιτε Ουει·υπυε!ιςεεεπό Δω

Με Ρι·πεό!1εειιοπειευιπ ιπι- Νευ1ιι!όιιπεεπ υπό :ινιιι· ιιιε!ει

ιπε!!ι;ςπει· Αι·ι υιιιςεερι·οε!ιεπ ινει·όεπ: Ρν!οιυε, θιι!!επ1ι!ιιεε,

Πιιοόειιυιιι υπό ιπε1ιεεοιιόει·ε όΞε Βευο!ιερειο!ιε!όι·ιιεε ε!πό

ιι1ιει·ειιιε !ιιιιι!!ε 8112 νοπ Τυπιοι·επ. θει.πε ει!ιε·,εεε!ιεπ νοπ όεπ

νοπ Ηειι·π ινε Ι !'ι·ιιιπ ει·ινϋ.!ιπτεπ Ρεπει·ειιεενειεπ. νοπ όειιειι

248 Με!ιει· 1ιεο!ιιιιε!ιιετ ιιιιό σε. 180, υπτει· ό!εεευ 28 ιιιιιι.ε!ει

Τουι!εκει!ι·ρειιοπ 1ιε!ιππόε!ι ννιιι·όεπ, 11εεεπ !ιτει·1Μεο!ιε 1111

ι1ιε!!ιιπ.<.ιεπ ιι!ιει· εο11όε Ρειιει·ειιειυιποι·επ ε!!ειπ ιιι όει·

Ζε1ι! νοπ 898 !θ`1ι.!!επ υπό εκει· νου 864 θετε!ποιπεπ.

87 8ει·1ιοιπεπ . 5 Αόευοιπειι, ειε. νετ. Νπι· ιπ 888

Γει!!επ 1ιεπόε1ιε εε ε!ε!ι, εοινε°ιτ ιε!ι εοΙε!ιεε !ιε1ιε Γεω

ετε!!επ !‹6ππεπ, υπι ρι·ιπιό.ιεπ Κι·ε!ιε όει· Βι·υεε. 1ιι ε!!επ

ιι1ιι·1ι.;επ Γιιι1επ ι.ι·ετ. ει· εεευπό5.ι· νοπι Ε!ε8·επ. νοπ όει· (ιιιι!!επ

Ει1ιι.εε, νοιπ Όυοόεπυπι υ. ε. ιν. Με εειπε Πε!ιει·υ·ππόει·υπε επ

υπό 1ιε!πεεινεεε εε!ιι· εε!ιεπ πει ει· ευ ορει·ειι.!νειπ Βιπεε!ιι·ειι.επ

Αι1!ειεε ι.ςε!ιοιεπ. 8ο!ιοπ Β11!ι·οι!ι !ιειιε ινιεόει·1ιο!ι (Μπιτο

ιιπό Πυοόειιοιοιπιεεπ υιιό ιπ ινε1ιειπ Ππι!'επιιε Βεεεει!οπεπ νοπ

1!ιι€επ υπό Ζιι·ϋ11'όπ,ςει·όει·ιπ νο11ιοςεπ. 8ε!!ιει όιε 'Ι'οιιι.!·

ειιει.ιι·ρυ.ιιοπ όεε 1ι!ει8επε Με! !ιε!πεεινε;;ε πιε!ιι· Με ε!π «Όπι

ευιπ» 1ιεεε!ε!ιπει ινειόεπ. ΡεΙΙιε.ι!νορει·ιιι!οπεπ, Με Ο!ιο1εενειο

ιοιπιεεπ υπό Ο1ιο!εει·ετεπτει·εειοιπ!εεπ ε!πό ιιιιι· ιπ 78 Ρε!!επ

ιιε1ιε.πιιτ. Θπειτοειιτει·οετοιπ!εεπ Β Με!. νοπ 8!.επεί!ε!ό.

Τι·επι1ε!ειι!ιπι·Β·υπόθε.!!ιιπόει,ευεεει·όειπ!ει. εοεπι· 8

ιιιε! ό!ε Ρεπει·επ1.1εο-[1υοόεποιοιπιε νοπ Βιοπό!, νοιι Τει·

ι· ιε ι· υπό ννειι ευειςε!!!!ιιι ινοι·όεπ, ινε!! όει· 1)πειπε ρυπ

ει·εε.ι1ευε όυτε!ι ό!ε Πιιοόεπιι!τυπιοι·ευ νει·εο!ι!οεεεπ και; ιι!!ει·

ό!πι.ιε ιι·ιιτ ιπ όειι πειόεπ !ειειαεπιιππιεπ Γιι1!ευ, ννο εε 8ἱε!ι

υπι Οιιι·ειποιπ !ιε.πόε!τε, ιι.!ε!ιε!όιρει· 'Ι'οό ε!π, Βιοπόι ει·

Δε!!.ε ιι!ιει· Με! Αόεποπι όεε Ρεπει·εεε1ιορίεε όειυειπόε Ηε!!υπε.

Βει όιεεεπ Τιιιποι·επορειει!επεπ ε·ε!ιι εε εε!ιι· Μπόις π!ε!ιι

υ!ιπε Βεεεειιοπεπ, ο!ιπε ιιειιιε!!ε Επειιι·ρει!οπεπ όει· ειπκε!πεπ

Νεε!ι!ιει·οι·εππε απ: 11 Με! ιει ει!!ε!π πε! Κ ι·ε1ιε όεε Ρυπ

ει·εε.ε Με Βιιειιι·ρει1επ ιιπό πινει· τ! Με!. ε1!ει·όιπ ε πιιι· πππ

ιεπιροι·ιιι·ει· !!ει!υπ.<.ς, ιι.Ιιει· όοε!ι Με ευ 7 ιιπό θ' επειεπ. 8

Η ε! πει 8 ει ι· ε ο ιπ,1ι!ει·1 ιιιε! πιιι Ι)ευει·1ιε!!ιιπρινεπ Β τι; ιι ε

υπό όεε;!ε!ο!ιειι ειπε εο!ε!ιε νοπ Β 1 υπό! 1ιι _ιεπειπ Γι!! νοιι

Ρεπειεπεπόειιουι ετε!ε!ι ννυι·όειι.. Βυι;8·ι !ιι Βο!οιιιπε ινε.ι·

1889 όει· Ει·ειε, ινε!ε!ιει· πο! Ρεπει·επε1ιτε!ιε όυι·ε!ι 'Γοιε!ειιειιι·

ρεϋοπ όιιυει·πόεπ Ηε!1ει·Γο!ε ει·ι·ειε!ιι πει. Β! ε!ιιιι·ό εοπ

1ιε.ι. ποε!ι ιιπ νοι·1εειι .1ε.1ιι·ε !ιε1πι Ρν!οι·ιιεεει·ε!ποιπ ε!πεπ Βε

ιι·11ε!ιι.!!ε!ιεπ Τ!ιε!!.όεε Πεε·επε ιιιιι όυι·ε!ιιιιιε ι;!!πει!εειπ Ε111'εει

ειιιίειπι. θειεπτε!ιιοπι1εεπ, Πυοόεποιοιπ!εεπ, εοινο!ι! Βεεεειιοπεπ

Με Βπει!ι·υπι1οπεπ ειπό όιι.1ιει· !ιευτευιιι€ε π!ε!ιτ Με εοΙε!ιε

1ιει·ιι!!ιεπ 1π όει Ο1ιιι·υι·ε·ιε επεπεε!ιεπ.

Οι. ν!ει·!ι υιι'- Βινιπε!ι (Π1ιππ!ιυι·8). !π όειπ νοπ Ι)ι·.

111ο!Γι·ιι.ιπ ι·είετιι·ιειι Ρει!!ε !ιππιι ε!εεπι!ιε!ι πωπ νοιι Βε

εεειιο όιιεόευ! εουόει·π νοπ 1.εεειο οόει· 1ιεο!ιετεπε ρει·ι!ε!!ει·

Κεεεει!ο όυοόεπι ό!ε Βεόε εειπ

.8ε!ι1υεε όει· Ι. Βιιιυιιις. .

Πι. πιεό. σ. Η' ε! ό ε π 1ι ε υ ιιι.

Υει·ιπ1εο!ιιεε.

- Βιιε Βείιυόειι Ρι·ει'. Βυόο!ρ!ι νιτε!ιουν'ε !ει,

όεπ !ειειειι Νεο!ιι·ιε!ιιεπ ειιιε Βει!!π ευΓο!εε, ε!π ι·εε!ιι !ιε!'ι·ιε

όιςεπόεε. Πει· Ριι.ι!επι !ιεππ εε!ιοπ ο!ιπε _ιεόε Η!!!`ε ιιπ Ζιιπ·

ιπει· ειο1ι 1ιεινεεεπ υπό πει πει 1ιείι·ιεό!;;επόει· Νεε!ιιι·υ!ιε υπό

Ηε!ι1ει!ειό!ιε!ι ι;πιεπ Αιιρει!ι. Αιπ νοι·1ε;ειι Βοπιιιειε πετ ει·

!ιει·ε1ιε εε!πε ει·ετε Αιιεΐιι!ιι·ι πιιε!ι όειπ Ππίιι!! ςειπνιε!ιι. Πι·

1ιεευε!ιτε όπε ρπι!ιο!οειεε!ιε 1!!ιιεειιιυ, ννο 11ιπ εε1πε Αεε!ει.επ

ιεπ υπό ειπ1ι:ε 8ιυόεπιεπ ει·ινετιειειι υπό ι!ιπι ειπεπ Βοεεπ

ειι·επεε ό1ιει·ι·ειο!ιτειι.

- Ρι·οΐ. Β1ε!ιει·ό Γι·ει!ιει·ι· ν. Κι·πίΠ-Β!ι!πε·,

όει· 1ιει·υ!ιπιι.ε Ρενε!ι!ιιι.ει· όει· ινιεπει· Ππ!νει·ειι!1ι. ιει επι' εε!π

Απειιε!ιεπ πεε!ι 8Ο_ιιι!ιι·ιεει· Ιιε!ιι·ι.1ιιιι!ε!ιειι ιπ όεπ Ευ !ι ε

ειιι π ό ν ει·εε τε ι ινοι·όευ. θεειιπό1ιε1ιει·ϋε!ιεωιι.επ εο11ευ

όεπ Θε!ε!ιι·ιεπ. όει· ποε!ι ιι1ε!ιι 62 όιι!ιι·ε Μι Μ, νετε.π!πεει

!ιπ!ιευ, νοι·εειι18 Με Ιιε!ιι·πιπι. υ!εόει·ευ!εΒεπ υπό που νοπ όει·

1ι!!πιεε!ιεπ Τ1ιειι1ις!ιειτ ευι·υε!ιειιε!ε!ιεπ. Απ όει· νν!επει· πιεό1

ειπιεε!ιεπ Επιιυιιιιι κι εειι. Η ν ι· τ! ε νοιεειι.1κεπι Βόε!ιτι·ιιτ

!ιειπ εο!ε!ιει· Γε!! νοι·ε,ιε!ιιοιππιευ.

-- Νπε!ι Αυεό!επππε όει· 1)!επειίι·1ει ειπό όιε οιόεπι!ιο!ιεπ

Ρι·οιεεεοι·επ όει· Ο1ιει·1ευννει· Πυ!νει·ε!ιΜ Ι)ι·. Ι. Ν. Ο1ιο!ε π -

πι (Τ1ιει·ερευτ1 υπό Πι. Ν. Γ. 'Γ ο!ο ιεε!ι !π ονν (θνπ11

1ιο!ε;ε) νει·ιι υ ε ε!ι!εό ε ι υπό ιετ ιπ Γυ!ε·ε όεεεεπ ειπ Ο ο π

ι

1

 

 

ουτε ευι· Βεεειευιιε; όει· ι·ιιοπιι!.ειι !ιε!ιι·ειιι!ι!ε

όει· ι!ιει·υρειιι!ε‹·!ιευ Γιι!ιυ!ιιιιε!ι!!πι!ι υπό όει· Θε1ιιιιιε!ιι!!ε

ιιπό Θι·ιιιι.!ιο1οειε ιιπ όει· Ο1ιιιι·1ιου·ει Πιιινειε1ιϋ.ι ειυεεεεε!ιι·ιε

1ιειι ινσιόειι. Βεινει·1ιει· ιιπι όιεεε νε.οπιιιεπ 1.ε!ιιετϋ!ι!ε !ιει!σειι

ειυ!ι Με ευπι 27.1!ε1 1902 ευ ιπεΙόειι. .

- Με Με 0!ιο.ι·1ιονν ι:ειπε!όει υπό, ΜΗ ιπ όιεεεπι 8ο

ιπσ>ειει· ευε!ι όει· !ιιπε_ι8!ιι·!ιιε ΡιοΓεεεοι· όει· Αυεευ!ιε!!!ιυπόε

ιιπ όει· όοι·ι!ρεπ Ππινει·ειιιιι, Πι. 11 ε ο Η ι ι· ε ε!ι πιιι π π ιπ

όεπ Βυ!ιεειιιιιό.

- Ζυιιι Νεε!ιιο!εει· όεε νει·εωι·1ιεπεπ Ρι·ο!'. Ροόι·εε πω·

όειπ 1.ε!ιι·ειιι!ιΙ όει· ε!ιιι·υι·ι;ιεο!ιειι Ηοευ!ιιι!

!ι!!ιι!!ι υπ όει· Ο!ιει·!ιοινει· Ππ!νει·ε!ιιιι. 1ει νοιι όει·

ιπεό!ειπ!εε!ιειι Ε”ιι!ιυ!ιΜ Ρι·οι. Ν. Α. Βε ο!ιιο 1 υνν πειι·ιι!ι!ι

ινοι·όεπ, ννε!ε!ιει· 1ιιε!ιει· όεπ Ιιε!ιι·ειυ!ι! όει· ε!ι!ι·ιιι·ι.>;!ε‹·!ιεπ Ρε

ι!ιο!οριε ιππε !ιιιιιε. Μι Με!. 8 εεε ο!οιν ωπεπιι·ιι·ιειι

Ρι·οι'. 117 εό ε π ε κι ειιιε Τοιιιε!ι. Ριο!'. Κ υ ε π εεε ιν Με 1Υειι

εε!ιειι, Ρι·ιι·ειόεεεπι 8111 πρ ο νν ειπε Ο1ιιιι·1-ιειν υπό Οι.

ΚΙεπι πι ειπε .1ιιιςιειν (?1. (Β ννι.1

- Ζυι· Ρειει· νοπ Ρι·οί. Π. ν. 11ενόευ'ε 70. θε1ιιιι·Ιε·

ιιιε, ι;!ειο!ιεειιιι; ευε!ι επι· Βιιππει·ιιπε· ιιπ Με 88] 14 !ι ι· ι ει»

.Ιππι1ευπι εει πει· 1ιε!ιι·ι!ιε.ιιε;!ιειι. !π Βει·11π. ιι·ιι·‹!

επι 7. 1510.) Αριι! νοι·ιπ!ι.ιιιι.ιε ειπ Ρ' εε ιιιε τ. !π όει· ΒθΤ!!Πθι

Ρ1ι!!!ιιιι·ιπεπιε ε1ιι!!.!!ι1όευ. πει ινε!ε!ιειιι ό!ε νει·εο!ιιεόεπεπ Βε

ρυιιιιιοπεπ !!ιτε θι!!ιε1ιιι·ϋπεε!ιε όιιι·1ιι·ιπρ,·επ ινει·όεπ. Πει Υ ει·

ε ι π ιιι ι· 1 π π ει· ε Η εό!ε! π νετε.πειιι!ι.ετ ε!π ειι;ειιεε

17'εει.ιπε1ι!επι11.ι24.)Αρι·ι!. Αυε!ι όει· 0οπιςι·εεε ιιι

ιππει·ε !!εόιειπ ινιι·ό ειπ 8. (16.) Αρι·!! ιπ όει· νοιιπ1ι

ιεεεειιιυπε· ιιι 1νιεεπεόεπ ειπε 1. ε ν ό ε π - Ε ε ι ε ι· νει·ε.ιι

ειε.!ιεπ. (ΜΙΒ. ιπεό. Ο.-Ζιι;.1

- Ζυπι ιι.υεεει·ο ι·όεπι!!ε!ιεπ Ρι·οίεεεοι· πω'

όειπ Ιιε!ιι·ειυ!ι1 όει· Πιε ποε ιιι επ όει· Οόεε -

ε πε ι· 11 π 1 νε ι· ε 1 ιιιι 1ει όει· 1νιιιόοοεπι όει· Μι!!ι!1ι·-Με

ό!ειπιεε!ιεπ Α1ιπόεπιιε Οι. Μ. Ρ. 111ε!ιε.ιΙο ιν ειπε.ππι

ννοι·όεπ.

- 1)ει· Ι)!ι°εει.οτ όει· Μιε!ιε!!-Βε!ιυ!ε όει· Κιι1ε. πειι·1οιιεε!ιειι

θεεε!!εε!ιΜ'ι, 1!!!ιις!ιεό όεε Α!!ει·!ιϋε!ιετ ε!πεεεει.ειεπ Οοιπ1ιόε

επι· Υει·ρ!!εςιιπε όει· Αι·ιιιεε, .επι Μπι. 8ι.πιπει·ει!ι Βιιιι·οόε

!ει ευ! ειΒεπεε Βι·ευε!ιειι νοπ εε!πει· ει·ειι;ειιπ π π ιεπ

8ιε!!υπ8επι!ιο1ιεπινοι·όεπ. ι

- 11116» όιε Ζε!ιιιπει «Ρει·ιπε!ι! Κτε!» 1ιει·ιε1ιιει. ειιιό

ε!!πιιιι!.!!ε1ιε Ι.ιιπ ό εε1ιείιε11ι·ειε όεε Τ80!ιθΙ'·

ό ν π ' ε εεε υ Η ι· ε! ε ε ε , ἱπ Γο!εε νοπ Ζυ·1ειι€!ιειιειι ιιιιι

όεπι Βιιπόεε!ιείιειιιπι, ιπ ειιιει· Οο!!εει.!νει·!‹!ιιι·ιιιις

υιπΗιι·επΑ1ιεε!ιιεόειιιε·ε!ιοιππιεπ. ιιι.ινι·.ι

- Βε 1'ϋι·όει·τ ευιπ 8ιπειετιιι!ι: όει·1)ιι·ιε1οιιειιι·ιι

όει 17. !πι“επι.ει·ιε-Ι)ινιειοπ 1)ι·. Ο ι· ο ε ε ιπ ε. π π.

- νει·ειοι·1ιεπι 11Απι 21. Πεοεπι1ιει·1901ευ!όει·1π

εε11ζει.ε!πν όει πευει!ιιι·ιεε!ιευ Ιπεε!ιςι·υρρε 1)ι·. Πε ι·ιυ ιιπ ιι

ιν ει! ιει·, Αι·ει υπό 11ιι€!ιεό όει· Ρο!ει·ειιρεό!ιἰοπ όεε Βειο ιι

'Ι'ο!!, π16ιε!!ε!ι ιιπ 88. Ι.ε1ιεπε_ῆε!ιι·ε. Θε!ιοι·επ ευ 1όιπιεε

( 11ιν!ππό), ει·1ι1ε!ι όει· Ηἰυςεεε!ιιεόεπε εειπε 8ε!ιυ11ιι!όυπει ιιπ

Βοι·ρετει· Θνπιπεε!υπι υπό εποε· όιιι·ειυ!' όιε Ποι·ρειει· Ππινει

ειπα, ιιπ νιιε!ε!ιει· ει· νοπ 1884-91 Ηεό!ε!π ειυόιι·ιε υιιό 1892

Με πιεό!ε!υ!εε1ιε Βοετοι·ννυι·όε ει·1πιιςιε. 8ε!πε ρι·ε.1ιιιεε!ιε 'Πιπ

ι18!ιε!ι 1ιεςιιιιπ ει· Με Αεε!ειεπιιιι·ει επ όει· ειι6.όι.1εε!ιευ Οπο

!ει·ιι1ιει·υε!ιε !π Πρμ ιιπό ιιιι.ο!ι Βι·16ει·1ιεπ όει· 0!ιο!ει.ε.

επι Βιεεεε!ιεπ διεόε1ιι·ιιπ!ιευ!ιειιεε. Νιιε1ιόεπι ει· εοόιιππ ειιι

δειπεειει· 1ιι Βει·1!π υπό 117!ειι Βιιιό!επ !ιπ11ιει· ευΒε!ιι·ιιε!ιι,

!1εεε ει· ε!ε!ι 1898 Με ιιι·ιι!αιεε!ιει· Λεει. !π .1υι·ιειν (Ποι·πε.11

π!εόετ. Αυι'ιςει'οι·όειι, επ όει· ι·υεειεε!ιεπ Ρο!ειειιρεόιτιοιι

ι!ιει!επυε!ιιπεπ, πιιι.ε!ιιε ει· ιιπ 8οιπιπει· 1899 ε1ε Ύοι1ιειειιιιπε

όιε Ειιρεόιιιοιι όεε Α1ιεόειπι!ιειε Κπιροινιιεε!ι επ όιε

Μυι·ιπεπ!ιὶ1ειε ιπ!ι. ινε ει· ε!ε!ι .Με ιιιιτ 2οο!οε1εο!ιεπ Πυιει·

ειιο!ιυπςειι !ιεεε!ιΜ'ι.1ιι;ιε. υπι όιιπυ ιπιτ. Βειειι Το!! επι' όει·

«Βιιιῇει» π8.ε!ι Βεππε:-!.πιιό ειε!ι ευ !ιεςε!ιεπ. Ψ11.1ιι·επό όεε

Πε!ιεινν!ιιτει·ιιε 1π όει· 'Γειπινι·-Βυε!ιι. ει·1ιι·ευ!ιι.ε ννιι1ιε ι· ιιπ

Αρι·ι!1901εε!ινι·ει επι θε!ειι1‹ι·!ιευιπειιειπυε. όεεεεπ Ε”ο!εεπ

ννο!ι! ευε!ι όεπ ρ1ϋιε1ιε!ιεπ 'Πιό ι·ει·ειπ!ιιεει !ιπ!ιεπ. ν!71εϋπ

ειπειιι νι·ιιι·πιεπ Νεε!ιι·υ!” ιπ όει· «Νοι·ό1. Με.» όεπι Η1π εεε!ι1ε

όεπεπ πεε!ιεεεεει. υπό, ννει· ει· !ιόιρει·Ιιε!ι ειπι·ε.· νο! Απε

όευει·, νοπ .!υιιεπό επί εεεε!ιιι!ι ιιιι Βεο!ιεο!ιτειι όει· πω.,

όιε ει· ιπ νι1!επ 11ιι·ευ Βι·εο!ιε!πυπεευ !!ε!ιι.ε, ε!π πυε,ειεεε!ε!ι

ιιειει· .Τιιι;ει·, νο!! Ηυιποι·, ειπ ευτει· Κεπιει·ιι.ό υπό !ὶε!ιενο!!ει·

Αι·ει, εε όεεε Βει·οπ Το!! !ιειπ εεε!ι.=;πειει·εε Μ!τε!!ε;! ιπι·

εε!πε Βερεόιτιοπ πειτε ιν14!ι!επ !ιόπιιεπ. - 21Αιπ 11.111!.ι·2

!ι!ειεε!!ιει όεπ ε!ιειπε!ιεε Ριοί'εεεοι· όει· Ρειο!ι!ιιι.τ1ε ιιπ όει·

Πεό!εο-Ο!ιιι·υιΒιεο!ιεπ Α1ιεόειυιε, 1ιει·ειι!ιεπόεε Μιι8·11εό όεε

Μεόιειππ!ι·ει!ιε υπό όεε 1όι!ιιιιι·-11εό!ε!π!εε!ιεπ θε!ε!ιι·ι.επ Οο

ιπιι.εε. ιν!ι·1ι1 θε1ιε1πιτει!ι Πι. .1. Μ. Βιι.!!πε!ι! ιπι Α1ιει· νοπ

75 .1ει!ιι·επ. Ει· ννει· ε!π 26 Με· όει· Μεό!εο-Ο!ι!ι·υι·ε;!εε1ιεπ

Α1ιιιόειπιε. ευ υ·ε!ε!ιει· ει· 18 όεπ Αι·ετ8·ι·ειό 8Γ!ι!11ε16 υπό

ειιι!ιει· Με Ρι·οι“εειοι· ινιι·1ιιε. Ει· Με ιι.ιιε!ι θιιιυόει· όει· ρεν

ε!ι!ειι·1εο!ιεπ θεεε11εε!ιιιίι ιπ 8τ.. Ρει.ει·ε!ιυι·ε· (1881). 8) Αιπ

7.1Μ.ι·ε!ι!ει·εε11ιετιπ όει· Κ!!π!!ι 1111· Θε!ειεε- υπό Νει·νευ

!ιι·ιιπ!ιε όει· 11!!!!ιει-Μεό1ε!πιι!!πειιεεωι· όεπ Οπιε!ι1εο!ιεπ Μ!!ιι€ιι

1ιεειι·1ιε ννιι·1ι!. 8ιειειει·ιιι1ι Βι·. Ψ. 117. Ιιυ!ιοπιε!ιι. Πει·

νειετοι·1ιεπε ιετ εει!. 1861 Με Δι·ει 118188 8εινεεεπ. 41 1ιι

Κι·ο!ι! (θουν. Κοννπο) όει· ιι·ειρι·ε!ιι1ε!ι·επόε Αι·ετ 1·"ε!!ιι .Τ ε.

1ιυ1ιοννε!ιι ιιπ 48. Ιιε!ιεπειιι!ιιε επι Γ1εε!ιιγρ1ιιιε. Ο1ιεε1ιοπ



10!!

ω· ε!!:1! ο!!!ε!· !!!!εςε!!!·ο!!ετε!! Ρ!·!!!!!ε 1!! Με!! Βο!!!ο!!!ε!! ε!!!

Βενϋ!!!ε!·!!!!!; ε!·Γ!·οι!!ο, ε!! Μ!!! ε! Με!! εε!!!!!Γ!·.!!!! !!!!!. ε!!!ε!!!

!!!ε!!!ο!! 11!!!!!ε μ!!! !!!!!ιο!!οε !!!!!!ε!!!!εεο!!. - 5) Ι!! Νε!ν-Υο!·1!

Μ! !!ο!!!!!!!!!ο Πγ!!!!!!ο!ο8·ε !)!·. Ρε!!! Μ!! !!!!6, ε!!! Βο!!!!!ε!·

3!!!!!!2ο!!!'ε 1!! !ν!!!-2!!!!!!!. 1!!! 58. 1.ε!!ε!!ε_!!ι!!!·ο ε!! ε!!ιε!!!

Ηε!αίο!!1ε!·. ·'1)ε!· νε!·ειο!·!!ε!!ε, !!!ε1ε!!ε!· ει!!! 1)!·εε!!ε!!- ε!.!!!!!!!!!ο. .

ν!!! ε!!!!!;ε! Ζε!! Ρ!·1!.εΜε!!! ω· Νονν-Υο!!!ε!· εεε!!!·ιε!!!!!!!ε!!ε!!

ω!!! ό!!! Λ!!!ε!·1!!!!!!!εο!!ε!! ς!!!!!!!!ο!ο!!!εο!!ε!! ϋεεε!!ε!·!!!!!”! πι!!! ·

!·ε‹!!!!!!·!ε ν1ο!ε .!!!!!!·ε !!!ιε «Α!!!ο!·!‹:ε!! Μετα!!! ο! ο!!ετε!:!·1οε».

- Ζι!!!! Νε.ο!!10!ε;ετ Με νο!·ε!ο!!!ε!!ε!! Ρ!·οϊοεεο!· .Ϊ !! 11 ι! ε

!νο!!”Γ !ε!. Π!!! ει!εεε!·οτ!!ο!!!.!1ο!!ο Ρ!·οϊε·εεο!· Π!. ΑΙΜ!!!

Η ο!!! Η!! νν!!!!!!!!!-ω ε!!! Μ!!! !!ε!!!·ε!!!!!! ι1ε!· ο!·!:!!ορ!!.

1.ε1ε1!!!!πε!! α!!! Με!!! Θε!!!ει ά!!! 0!·ι!!ορ!!!!!ο, !!!!!!!ε!!!!!!!!! Μα!!!

ά!!! Βε!!!!!!<!!ι!!!Β! ω· !!.!!εε!!ο!·ε!!!!!! Ηί!!!!!ε!ε!!!!ε!·1!!·ε!!!!!!!!ς,

Θ!!!θ!! Ν!!!!!ε!! εο!!!!!ο!!1. . _.

- ΑΠΕΜΠ!!ο!”Μ!!!τε-!!.11ε!!!·ετ!!!!1 Μ!! $γρ1!!

!!!1ο!οα!ε ιιι!!! Βο!!!!!!!!;01οΒ18 1!! Βοε!οο!! Μ. ε!!!

Ρ!·1ν!!!!!ω!!!!! ΡΜ!. Κ!! ε! πω· 1!! Βο!!!! ε!!! ε! ι!εεε!·ο !!!ε!! !.- η

11ο:1!ε!· (Ρ!·ο!εεε0!!!!!!!!!”Π 010108!!

·
.!!!!!!!!!! .

Ο!!ἰ!ι!!ε!ε 1!! Βε!·!!!! 5ε!!!ίω! !νο!·!!ε!!. _!!. Μ!!! Με!! !!!!!·ο!! εο!!!ο ·

Π1!!εο!ο!· Μετ

ί!·ἰ'!!!ε!·ε !)ο!·ρ!!τε!· Ρ!·οΐοεο!· Ο!.

1!! 1! ο !! ά ο !!

1 !!ε!!;!!;ε Ρ ο ο 1! ο !! ο ρ 1 !! ο !!! 1 ο, Με άε!!! Π!!!ε!!!!! 1ο εεε!!

εο!!!ε!!!ε!! !ετ, !!!ιεε ό!!! 1!!!ρ!':!ν!!!!Β· !!!ο!!!, Με ε!·ΐο!π!ο!·!!ο!!.

! !!!!!·ε!!εεΓ!!!!!·κ Ν!!!·‹!ε. Ζ!!! Ζε!! Μ!!! Με!!! 2000 Ροο!!ο!!Χ!·ι!!!!α

1!! Βε!!!!!!!!!!!!!!! Μ!!! Με Ζε!!! α!!! τ.1!;!!ο!!ε!ι Νοι!ο!·Μ··ει!!

1 !!!!!!!!;!!!! ΜΜΜ!! 40-00. Ο Πο!!! τε. Π!!! 81310!!! Η ο τ! ε! -

( Μ! π! ε; ω!!! Ο_!! ι! το!! 1!! Ο!!!!!!! ε!!!!! Γ!!! νι!!! ‹!!!!- Ο!!ο!ε!·!!. Π!

Ηο!!·ε ο!·!!!ε!!·τ !!το!!!ε!!. Π!!! Βτ!!ά!. Β:!ρμ!!!!! Μ: ω!!! ι!ε!!!

6.!!!!!.π !1!!·ρεε!!“!·ε!ε!!!!!!!·!. Β!.

-- !!!ε1!!ε!!!!!!!!!!!.ικ!!! Δ!!! Κτ!!!!!!ε!! 1!! Με!! Ο!!·! 1

!!οε!!! :Μοτο θ!. Ρε!ε!·ε!!!!!·ι.;ε 1!!!!.!·!!ε ε!!! 2.115”

τ!. .Γ 8827 (842 πιο!!! ε!!! 1!! !!. Ψο!·ιν.!. !!ε!!!!!!.ε!· 481 'Γγρ!!!!ε -

1 (8 !νε!!.!,792 8γρ!!!!!ε - (81 !!!ε!!!·!. 288 8ο!!ετ!!!ο!! - (11 !.!·οι!.1.

. ΗΒ Πἱρ!!!.!!ε!·!!! -- (5 !νε!!.)_ 86 !!!!!εο!!! - (9 !!!ε!!!·) !!!!!! 24

Ρσε!!ε!!!!!!ι!!!!ο - (5 να!. ε!!! Π! Μ!! πω!.

Μια!!! !!!ε!!1ο!!!!εο1!ε Κ!!!!!1! ε!·1!!!.!ω!!.

εε!!!ε!! Μ: !!ε!!!!!!!!!.!!ε!! ό!!!

Νευεγε

1 Βρ1!!ε!!!!ο!ο;;!εο!!εε. !!ε!·!·ε‹:!!! θἱΠα

_ Με ΒΒ!!!!!!Β· σε! Μπι!!! Μ!!! Το!!νο!! Ρ!·οϊ.1

Κ:!!!οε1 νεο!!!!!! ;:οινοτάε!!ο!! Κ1!!!!!!!!!!·Η!!.ι!!- 1

!!!!!!!!!!!ο1το!! 1!! Ν!!! !ε!. εε!!! Ρ!!νε!!!οοο!!!.›!! 1)!.

1(!·ο!!!!!!!! !_!!υε!!!!!!!ετ!εο!! !!!!ε!·τ!·ιη;ο!! !νο!άε!!.

- Ρ!·0Ε, Π!. Βε!!!!!!Β (!!!!ε!!·1!!!!·ω Με!. Με Π!!! Ζ!!ε!;!!!!.!!!!!ε

Νο!!ε!-.Ρ!·Β!!!!ε 1!!! Βο!!·εκε η!!! 168,ω0!!!!!!·1! ε!!!

Ε”!ωη!!!!ε ε!!!εεΙ!!ε!!!!!τε ί!!!·1Σ!!ρο!!!!!ε!!!.ε1

Τ!!ο!!!!ρ!ε!!!Με!·5!!!!! ΒΘ1·11Μ10ω· 11

- Νεο!! Μ!!! .!!!!!!εε!!ε!!ο!!τ (1901)ι1ε!· Μοε!!!!.ι!ει· Α!!- .

τ!! ε!!!!!!;! ά!!! Η!. Ρο!.81°8!!!!!εοΓ !!.!·2$!!ο!!ε!! Ηο

εο!!εο!!!!Η ει!!·πιη;ε!!εο!!.1εο!!Η1111ο!ε!ε!!!!!!!.

ει!!! !νο!ε1!ε!!! ό!!! Θεο!ε!!!!!· Ν. 11!!!!το!!·!!! 1!!! «Η. Ν!»

Μ1ι!!!!!!!ι!!!!!ε!! !!!!_ο!!!. !.!!!!!ιε Με εε!!!!!!!!!ο Λ!!!!!ε!!!!!!ε μι!!!

1. .1!!!!ι!!!!· 1902 - 234 !1!!,ς!1ο!!ε!(εοςει! 206 1!!! ν!»

3ο.!!!ο). Πω· Ο!! εε ο !! 1! ε ε κ ε !! (1 !!ε!!!!1 ε!ο!! Δ!!! 2070 125!.

τ. Με. τ!!! ω!!! !! !!!!!!!!!!! π!!! !!!!τ!εο!!. Μ!!! ν!!! Μ!!!

Ρε!!εο!!ε!! Ε!!! θεε!!!!!!!!!!!ε!!·ιιεθ να!!! 750 Μ!! 2800111101!!!

Β 1! το !! !· 1ο 1! τω· !! !!!!!!·«!ε!! 11.1-!' ό” !!!!!10111!!! -Μ!!!'.υ1°- Κ. Ε.

κι!!! ο!. Ν. ε. ε!! ...ο!..!!!.!.! ω!!! υ!·.1·..!.

5ο Μ!! Με!!! ει!!! Μ!!! Ω!!!!!!!!!!!ιο!! ί!1°- Η Ν. !ν!"Π Θ!!

,!;!!!ν!!!!!!. .

η Π!!ε !!!!.ε!·!!!! Μο !! ει!!! Οο!!!!·!!!1!!!!·ε!!!! ε!!!

Βε!!5.!!!!!!!!!!!! !!ε!· Τ!!!!ε!·ο!!!οεο. !!!ε!ο!!οε ε1ο!!!!!!!

Μ!!! Μ!!! !!! Βο!·!!!! !!ε1!!!άετ. Με, Μ!!! ε!!!ε 1! Μ!!! Ι. ε·

εο!!!·! Γ! !!!!!.ο!· άσε! ΤΜ!!! «'1'ι!!!ο!·οι!!οε!ε» !!ετε!!!ε

!.;!!1!ε!!, ν!·ο!ο1!ε !!!!!ε!· !!ετ Βετ!!!ο11ο!! εεε ει!!! ω!!! Ηε!·τε!! Α!!

!! !!!!'. ΡΜ!!! !!ε!, θετ1!!!!‹1!_!.εγ!!ε!ι ω!!! ΡΜ!!!

!ν 1 ι ε !!εειε!!ε!!‹!ε!! Οη.ς!!!!!ε!!!!ο!!ε!!.ι!εεο!!!!εεεε ε!·εο!!ε!!!ο!! Μ!!

- Με !νε!!!!!·ο!!ε €εμ!! 25,000 Ν!!!!!!!!ε!·!! ε!!!!!!!1!.ε!!!!ε ωεετ!. 1

νετε!. Μ1!!!!:!!ε!!ε! 1ί!!!!!!!!!!·ε.Βἱ!!!!ο11!ε!! (Με

!)!·οϊ. ν.218!!!88ο!1 1!!! 1!! !!ε!!1$εε!!2 !!ε!· Βυο!!!!ε!!‹!!!!!!ἔ

1!!!ετε!ν Γεω! 1!! !!ε!ρ21,!; !!!!ε!!Βο,ς!!!!8ε!!. (ΗΜ. ΜΝ.)

Έκι· θεε0!!5.11ε!!!!εεο!!!!εε σε! Βο!·1!!!ετ 1!!·ι!

11ο!!ε!!·· 8!.ε.!!!!εενε!·ε!!!!! Μ!! 1'ο!!!ε!!!!ε!! !!ε!!!ε!!!ε!!ε

!νε!!!!!ε!! Βοερ!!!!!εε εε!!!!εε!:: 1)!!! !!!·ιτ!!ο!!ε Βε!!!!!!!!

1ι!!!,<ς!!! Με!! Ρο111!1!!!!!!ε!! Μ!!! !!!ε!!!.ει!!·13!·

!!·ε!·!! ε!!!ιο11δ !νε!·κ1ε!!, 1!εε!!ε1!! !ετ ε!! !!!!ε!.!!!!!!!!!!, ω!! 1

Ρε!!ε!!ιο!!, ν!·ε!ε!!ο ά!!! Ρο1!!!!!!!!!! !!ε,1· ρο!!!!!!!!!εο!!ε!! Βο!!!!!!!!- 1

” 1·1ο!!ο- 11ι!!!.<; !!·εμ!! ε!!!!ει!ο!!ε!!, Η!! ό!!! $!!·κ!!!ο!!6 ΗΕ!1!ε1ε!ε!!!!!έ

τω· ει! !!ε!!!!!ε!!. Βε!εο!!!1ΒΕ ιι!! Ι!!ε!!!ερ!·!!ο!!!!!ι!!!!!ε ρο!!!!!!!!1

εΒ!!θΓ Βε!!!!!!!!!ι!!!Β Μ!!! ει!! Π!!!!ε!!!!!!ε!!!!. ·

'-Π!ε 5!!·ε!ε"ε!!!!!·εε!· Π!!!νο!·”ε1!!!τ 1!!!!.!·ε!·Κ!!!Ζε!!ι.

Με!! Με!! Λ!!Γο!·ι!ε!!!!!Β·ε!! σε! Νε!ιπε!! ε!!!ερ!·εο!!ε!!!!ο με! ι! στ?

  
  #0Η ΑΝΝοιπο!!!.!.τέ!!!!!!! ει!!!
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Ζε(

ι ἶδ·‹1δ 01!!έ!1ειΤΕ!!5ΕΕε.!!ά!!!!!ε νο!! 2Κ.- Σ.. Β10ΚΒΒ 1!!

Θ!. Ρε!ετε!!ι1!8,Νονε!!γ-Ρ!. 14, Με!!! Η! Με!! 1!!

Μο!·τε11τ!!τε-Β!!11οτ!!! Μ.. Ρετοι·ε!!ι!!·εε.

Η!! α!!! ν!(οε!!ο νο!!! 24. Με Γο!!!!!ει!· 2. Με!! 1902.

28.!!! ε!!! 81ο!!!οΜ!!ε:

1) Με!! θεεε!!!εο!!! Μ!!! Α!1ε!·:

21 Με!! !!ε!! '1'ο!!εε!!!·ε!!ε!!ε!!:

! Γχ·Β!ς!. εε!!!!!!!.0. '1'Έ!!!!. ΜΜΕ) 21, 1ΐε!!!·1ε !·οο!!!·!·ο!!ε Ο, Έγρ!!!!ε

ο!!!!ε !!!!!!!!!!!!!!!!!!ε!· τ!!! Ο, οο!!ε!!1,!!εεο!·!! 14,3ο!!!!.!·15.ο!!22.

! Π!ρ!!!!!ε!·!ε 28. Οτο!!ρ Ο, Κε!!ε!!!!!!ετε!! 5. Οτο!!ρϋε!! Ι.!!!ηςε!!

! ε!!!!!!!!!!!!!!!!! 81. Ε!!γε1ρε!!!.!! 2, (.!!!ρρο 10, 01!ο!ε!.·ε _μ!ετΞω!

Ν Ο, Κα!!! 1; Βρ!!!ο!!!!εο!!ο Με!!!!η;Με Ο, Αο!!α!!· θε1ε!!!!!·!!ε!!

1 !!!ετ!ε!!!ι!ε Ο. Ρ!!!·ο!!!!ε ορ!!!ε!!!!!!!! Ο, Βο12!!!·!!!!!!1!ε!! Ο, Δ!!!!!!·!!ι Ο.

( Ηγά!·ορ!!ο!!!ε Ο, Ρι!ε!·ρε!·ε.1Πε!!ο!· 1, Ργ!!!!!!ε ει!!! Βορτ!ω.ε!!!!ε 5.

Έ Έ !!ε!·ο!!1οεε ι!ε!!!!ι!!!!;ο!! 109,'Ι'ι!!!ει·ο!!!ρεε !!.!!!!ε!·ο!· Ο1·ε!!!!ο 29.

( Α1ρ1!ο11ε!!!!!ε1 πι!!! Πε!!!·1ι!!!! !!;ο!!!ε!!ε11. Ι.ε!!ε!!εερ!!!!!!.ο!!ε ε!!!

Ατ!ὴϋ!$!!!!!.1!!ΐε!!τ!!!!! 55. !!!!!!!!ε!!!!!ε εο!!!!!ε 26. Κ!·ε!!!!1!οἰ!ο!! Μ!

ξ νε!!!ει!!!!!εεο!·Βε!!ε Μ. Το!!!εω!!οτε!!ε 35.

2222220- --..:: . ._ .__ :  

Ν!!κ!!!ετο 81τ!!!!!!ε άσε .0°ει·ο!!!ε έ!. Ρο!:ο!·ε

1 Μπεστ Δο!·πτο: Ι)1ο!!ετο.8 @σε 18. Με” 1992.

! 'Γ ε. Η ο ε ο !· ι! !! ι! !! ε: 1! Ε. Κ ο !:1!: Πε!!ε!· !!!!”!!ε0!·ἱε!!-!!!:!.!·!·!ιοε.

2) Π' ο 1! ο !·: Ορε!!!!!νε Βε!!!!!!!!!!!!!Ε- νετ

!!!!ε!υ! Ε!!ε!!!!ο,εο!!!!!κετ1ο!!ε!!.

σ Ν!!.ο!!εω 81τιιι!!ε!!οε Βοι!τεο!!ο!! 5.!·πτ11ο!!ε!!

1 νετε!!!ε:1!1ο!!τεε 6ο!! 8. Αρτ!! 1902.

1

  

ω!!! !!.ι!ε1ϋ.!!!!. Αι!!!ο!!εο!!-0ο!!!ρτο!!·οε ει!Βε!ιο!!!!!!ο!!.
   

. ι ..

.ΕΕ!;!!!.έ

ΉΣΜΒΒΜΗΒ.'1η!!5Θ! 08581 (1.!ν!!!!!!!). ¦ .

,,Νε!!ε Ηε!!- ω!!! 8ο!!!!!!!!!!!!!!!!!ε!!!!ε!ε!!τα.

Βε!!εο!! 20. Με!1Με 20. Αιιε·ιιετ.

·Ν!!!!ετε Λ!!ε!!!!!!!”ιε ε!·ι1!ο!!ει! ϋε!ε1!!ν!!!1ἔε! ά!!! Αε!·2τε ω· Λ!!ε!!!!!: Π!. ΥΜΕ!!!

_ Μο!!!;!!Βε, Μ!ι!!νοο!!ε οι!!! Βο!!!!

8.1!ε!!!!ε !ο!! 2-4., νο!!! 20. Μ!!! ε!!! 1!! Ατο!!ε!!ι!!·Β·, Βο!!1οεε-Β!!!!εεε 11, 11ει!ε

Π!. θ!. 0!!!·ε1ο!!ε, Ατε!!ε!!!!!,ε·, θ!·οεεο Η:!!'ο!!ε!!·., ο!πε!!εε Η5ιι!ε;

8!!!!!!!!!, $!..Ρε1ετε!!!!!·Βκ ΜΜΜ!. 93, π. 10,

Βετο!! Νο1ο!!ε!!:

Π!. Δ. Βετο!! 8!!εε, Α!·ε!!ε1!!!!·;.μ Ηοι!νε!!!ο!!!ε!!!ε-$!!!!εεο Θ. 1!!! εἱἔε!!!!π Ηει!εε.

Νε!!ε !!!!!ε!!·!!·!ε Β!·οεο!!ϋ!·ε: «.!!·ο!!ε!!!!!·8· !!!!ά πω!! Κ!!!·!!!ἱ!!ο!» Ν. Κγ!!!!!!ε1ε

Ψε-!·1:ιε. Με!! 1902. ·

  

!

Α1ε!!ε!:!!!!·ε!. Κε.ε!ι!·1!!ονν, Ηε!ιο.!!!ω!ο!!!!.ε

να. π. θ!! ει!. ε!!!

?Ώ 1(τ1τοεεε!!|νο!! Κι·ε!!!κο!!!!Γ15έ·ό!!!!!ι6!!: !

Πε!! Ο!!!1!!!!·!!!ε 1!!!ο!!ε1εο!!, Γατα!!!

ε!!!!ε πω!! 1!. 80, τω. 17.

 

ΠΒει!!!!ο °;!
!!!!ε!!· !!!;!!·οε‹:ο!!!ε‹·!!0

Ψ!!.!ετε,··

Ν νο!! Μ! Μοε!!!!!!ε!· Ηε!!!!!!!!!!·Υειν

! !κ!ι11ι!!!!! πι!!! νε!!!!!!!ξ ,ςο!!ε!!!!!!;!!

!ε! Ξ!! Με!! Αρο!!!ο!!ε!! ει!!! Αροτ.!!!»

!!ε!!!!ες!!!!!!ε!! 2!! !!!!!!ε!!.Δ - Λ!1ε!!!

νε!!τε!ε!· 11!!! Ε!·ετε!ι 1)ει!!εο!!ο!! Η!!

!!!!ε-θεεε1!εε!!!!(! 1!! Ε!!!!!!!!!!!!!!!!!!ε!!

Ργο!!.!αυ. δ! Βι·ε!!ά":

Ηε!!!τ!ε1ε!!!!!!!!. γ

!!!!!ε!!!!!!, !!ῇ!!!!ς!!.

1 ° ° ° .· .10-05-1

1

1 .

!!·!!!ε·!

. Π!! Ε”

σ!!! 3-1. 1
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η αιιι ~
ΡΙΕΙΑΒΝ ΠΕΠΗ!!

0,10 ω» »παι- 0,0Ι ιιι ειιιεαι

ειι.ιιιοα Βιιαειαιιιτ. ιωιαπω.

  

 

  

α..

Σ'

Φ ( Ι ..
η. α"°'ΞΕΛ80ΛΚΙΝΙΙ απ ειιι εοιπο Ικαιιιιιιαιιοι·

Δ Κ6ι·ροι·, ιιι:γειιιΙΙιεια ειε. ΚΟοαιρα·ε ΜΜΜ

ΝΝ. ν Δ ό: Ι'Λοαάε3υιίο άε.ε· 8οωωω_ 1. Ααςιιιιι Ι892

ααα 8. .και 1899›. Βοιαει ιιιει·ιιροιιτιεο!ιο

ΛΚΙΝΕ _.ε;ῖ ννιι·Ιιιιιιι2 Ντ υνιεεεαειοΙιεΐαιοΙι ίειιτΒεετοΙΙι

- ..Δι-"#ή (Η. ΗιΠ0α$,ΒιιΙΙοϊία άο !'Αοαάέαιίο ό: Μέ

ΕΡΜΝΦ_€_= £Ϊ€6ἰτις 14. .και παω Μαι Μειωσα ει·
ι θ 'ποιπ (Βοοιόιό πιο Τιι6ι·εροιιαςιιε: Βοιιιιιιιι

“ α” ΡιιαΙ; Βα_ιαι·αια-ΒοιιαιιιοΕμ ΜΜόι·αι€σω

κ ιιοαΜΠ88, θ. ε6ι·ιε; ΒιαΙιοτ.Ιι6‹μιε αιωεωτ

. ΙΝα0"α Ραπιαιι`|Ξε, ρ. 104: ΡΜ. Ιιθ"Ιθωθο '

> (Πω: .ι.ΟΜια . [Με. ?'Ιιε·ναί)αι!ίαιιε ι·|ίιιια:ιε. ρ. 305; Ήειοιι,

μια” ^····ι···ρ····Μψ····-Μ “ι ιιοριωι Μ. "Μι οι Οοαει·εΒε ασια Ι'ανιιιι

ι·ειιιεατ άσε 8οιοαι·οε, Βοι·ιιοαιιιι. 18895,

  

  

  

' ε··'^2ζ...ατ.92:ι....“Ι'::·::·ω":και π· Ξ

"Με .Μια "και α: 0αι.-:ΠΠ

  

..=::=;:::" ε: ΤΙΜ! Ιιρ._968; Ρι·οΐ. Οιιο.ι·Ιοε. 6ο Ιιι€η;ε.

'δ' "ανασα π ξ (Μια: όπωσαι·Μπαιω Μ., ειω  

! _ .. ..

.. & αιι απ. οοιιευιιιτ, Μπα: πα τοἔιιιιι·οα, άιιι·οιι Ψα:ΙιεεΙ α] ω ιιιννειιαιιιι:εννοιεο ΐετ Θειι·ἱὶἱιιιιιΠΗ Μ'

` β” ΡΙΙιτΒΙΒζα νΒι·ιαδειεια αοΧιι€ιι·ιιιειιεινει·|ιιιε νν€τιιιζιε Μι αιιαιΙαοΙΙοι· 51αΙιΙι·οι·Μορϊαιις, Μαοι·Ιοιαοιι, ααΙΙοιια1$ιΐαξιτ:.. ·

` ω ο α α τ. ειε οιιι2 ει» σε ι·ιιιιιιο, Δε οι ι 0ιιΝΜι€ει·Βα[μ(χ (1 .ιιι ά α" ω.σωιιοα, ααα” εερ;οιι ι το οιι
Ι ννιιοΙιει·ιιιιε Μι Βιιοιιι=ιιιΒΉιιΙιϊΈνΠέ.Ρξαακ) ω. ιιιάι'οιι·τ απ” α "Η ν! "ε"

. .. ι Η ι σα, ειπε Με ι μια ειιι! 'τ, ο Μ: α ιι ' ι ΒοΗι Γοαπαιιιι. __

Ϊ Μην("ΜΗωω Β(Με' Ι ΠΕΠΗ: Ι ω. 2 Κιιίΐεε- στ!. ΒιιρροαΙ6ιΤει,]62ιειιοιι€ι.ΐΙιει·2>'ιι ε622:28τιι άμα ε2ει”ροι·" μ» πασα ά. ΙΜΜι·ιιιιω.

 

 

 

Πιιϊω· αιοειωιι Νιιιιιοιι Εαιιιιιοιι·οιι κα· και” 8ΠΡΡΟΒΙ'Ι'θΒΙΕΧ "ΜΒΜ α” "Ή'Μ"Β Με ἱ

 

 

κ. ..('ειαοατιιιο·· ιιαι' οιιπ- Μαιωωω δΝαιιαο πα Βοεο!ιι·αιιιιοι·ι ΒοειιιίΙοιι Μο.

ι: . ..-- . ____~4_ έ ,

Ρ ' ΜΟΝΤΙ0Ε ΒΕΜΕΒΚΠΝ0. Ναι ω:αιοδιιιο =εοιιιιἱιαιιιι «αι 1ιι νοι·ιιισΜοιι, «Με αιιαα ιιιιιιια:ιιειι Νιιιιιοιι νετιιιιαα Μπάσα. Νασαι και· σα» Νοι·ι·σιαιι “πιο .ο ακα πο» οιπ· ασε·- :η ν; οι. α, _

Η ν ΗΑΓΡΤΕΛθΕΕ: (Π, Και· «Ια ιιι 'Ματ. Ραι·ιε (Μ) - )(ιι3ετ.:!82:τι ‹ὶω Ηοι·ι·εσι Δει·εωι ειιι· νετ/ιϊ9ιιιι9.

ι. Σ Πόροι.ιι: ιιι ο.Ιιειι ειϋεεει·ειι ΑροιΙιειωιι ααα Πι·οειιοαΙιαιιαΙιιιι€οιι ΒαεεΙαιιάε. .

ε' Ι)ιιι·οΙι ΕτΙο.ειι νοπι 20. Αρι·ιΙ Ι9ΟΟ ιιιιΙιειι ω· Μεάιοιιιιι.Ιι·:ιιιι ααα αει· Μιιιιιιτοι· Με Ιιιιιοτιι Με «Ο:ιεοαι·ιιιο ΕΘΡΕΠΠ:εξ

¦ ιιι ΒαεεΙιιιι‹ι πια Θοαι·ειιιαΙι ια8οιιι"ειι. (29) 52· δ·

'Ε Β8Κοση ί ¦ ΞΞε.Θ:τ:ι ει.τοέθη

α· Ρειιισιιι . _ α” _ _

ι- Μ” Μ· | Λι:Ιιειι-ΒαιοΙΜαι και οιιιιαια:ιιιιιι Μια

κ _ .

Ιιτιιαιειι Τ28.111 Θό.8.011. 8ο ασ. ΒΔ
Γ; 4 . ο

Β""π_ ιετ ειπα οι·ι;ιιαιεο!ια Βιιιοα-Βιανειεε

Γ νοι·αιιιιιιιιι€, πιο ειε ιιΙι& ΒΙαιο κατ·

"δδδω ι ιΉωωδ Β8ρόΈιιτ Με ΙῆιιωιἙει ιιι

. ._ . Η . _ ο . -

κ ΕιεοιιιιαΙιιεε ΚοοιιααΙιαιιοΙιειι. υ"ιαιω-ωςιιιαι ιιι Ηει1

ἔοξβευίῖβ ἱΗᾶΕΟΈΒΕΙΡΒΣ ΒΒ;:Ξ;Μώΐέιπ

Μπα α.8ιοΠικεαΙιιιεΙαι·αιιαΙιειτ.ιι.ΟιιοιιΙα.ιιοαεειοιαιιΒ. ·..1 .Η μ· .Β· α
Π ΠοΒοι·ιι.ΙΙ :η ΙιαΙπιιι Βι·οεοΙιἱὶι·ειι από ΑιιιιΙγεειι ι.τι·ιι.ιιε ι Μ! Τοπ1ΐτθ" ;88Ήφ Η υπΠω

· · ιι ε. ο ιι · -¦ ααα ιι·ο.αΙιο τιιιι·ο!ι (ιπι νοτννε.Ιτιιιιε ιιοι· Κω. Πιιιοι·ιι.Ι- ΩΣΗΕ!!! ε θ Η Θωθ! ιιω8,9

Μάσι· Κιεισιιιςοιι ααα ΒοσαΙσ$ Ε'ι·ιεσ1ι·ιοιι Ηοεαιιι8. Και· Βασικα θειιθΕθι·ι- Μια άιο8 °Ρι·ϋφαι·ιιτ ιη

ω Αυι·ατιιαεαοααει·ε Βε:ιιμαεαιιιειιιιςεα. Ρι·οΙιειι ΚοετειιΓιοι. (Τ) 22-18. ;οι88Παω (ιι-οι Βιο"πώΠ

¦ - ΙΜεοι"οοιιοοιιωτιεε ποιοιαιμοε 

Η2ιειιι8εἱ0ἱιἱα 700.70; θεεοΙιαιιιοΚεοοι·

ι·ιεοαε: αΙιειιιιε·.ιιι ι·ειαεε θΙγοει·ια' ΒιιτοτΙ Τιηιιιιι-8ι:Μιπειιι α..::.::·ι:ιε::ι.ι€α ..

'Ι'ι·ιιοΙιοα ιιι θ|ιοοοΙειιιω.ααΙοιτειι.ι

ῇ Π Β Η ΓΠ θ Π. ι Ζα ιιιι.Βοιι ιιι 8.Ηειι ει·6εεει·οιι Αρο

7 _ ξ Πιο!ιοιι ααα Πι·ο;ιιοαΜιιόΙααμιι.

ιιι ι·οιιειιάει· Εεεε, ιιιιιιιιτεα Με ι·)ι·π- ααα λΙιιιεΙαοαιτεεε. εειι .Ι:ι1ιι·Ιιιιιιαει·ιοιι Ιιο- (Ι27) 4-4.

ΜΜΜ ααα Ιιοι·αιιιιιω Ιιειεεο, αΙΙιαΙιοοιι-εαΙιααιο ο ΤΙιαι·αιοιι ι98%η46° Ο.) Καπο -

αι·ιιαοιι ιιιιαιιιετιιιοοιιειι Μιαι·ιιαα Με επιιικοιι 1ιιιιι·οε. Αααα Νιιιιει·σατειι. ·

Ηοι·#οι·ι·ε8οιι€! αιιι·ο!ι εοἱιιο Ή”ιι·Ιιιιιιι; εο;.γειι ΗιοΜ,.ΙΝιοαιιιαΠεαιαε, ΙιαΙιιααιιι;εα,

Μ>ιιι·ιιιΒιοιι ααα ιιααει·ο Νοι·ι·ειιαι·ιιααιιριιοιι; νοι»ξ.ι;!Ηαιοιιαοιιι Ει·Ι'αΙιμι Μ; Ν8_ωμ ·«·Λάι·888θη νοιι Κτπι1Κ0ι1ΡΒ888Ι'ιΙ1ΠΘΠζ

Μ·ειιιΙιιιειτοιι ειιι Βοιιιιεε- ααα ιιιω”ωωιω, ιι:ιοιι Καοααοιιαι·ΜΙιοιι, αει θοΙωιιιειωΙ- α - Ε_ Δ Π] .ά Ε. .

ΜΙιεἱΜιι ααα ν0ι·Κι·ΠιιιιιιααΒαιι. 8_ιΜιι8αιιο Βιαιοααεταιτειι: Κιιιαοι·αιιιΙ, Μααι!σω!, Μ” (Η ΙΘἔΗ πω) “ω” ω"Μ

$τειιια:ια, ΒοιιιααΕοιιααιΙ, Μεριιααεααα. Και” ΟΙιιι·γ'ι-ιοΙια Βιιιαοειιιεεει.Ιτ.εα: Πει·ι·οα- Γ1ΠοΐωΜ _' αλ' _ _

ιι:αιει, Γαταϊοιια:ια, αωωθιιω πω. ΠααΙιαα. Μα ΑιιώΠιιι"Βα ωιωια Με Μαι. Π” θηΙ88Β·χκ°0°ι171·Λ|ΠθιΗ8ΠΕΜ16ι

ΙΒιιι·ιςοι·αιοαιωτιιαι€ νοιι Ί'ορΜι-8οιιϋιιαα, εωνιο Με Μια!. ΒΜοι·ιαεροσωι·αΙ ααα Με 1 ΦΠ· 10
κ ιιιιι-μ ΟΙαι·)·'εαΙιο Πα$οτιαΒιροοιιοα. . Ριιιιιι Βιιοοιιίαειι Ναι. Πομιιιιαεακ"μ. Μ,

° ' ς47ι θ-1. . κα. 16. ' · ` ° `
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(ΒόΒιιιιΩΝι

πΗΙΒ Α. Μιιυνι0ιι

πιιεεοκοιιι1ιιιοτ ι1ιιι·ι:1ι ιιοιιιο 1181ιοιι1αςο ιιι ΤΠιι.1ι1ιιιιΕοιι, :πιτ ι1οιιι ειιΕτ1ιετοιι ιιΒιιιιιιι

11ο1ιοι· ΜΒιι.ιιιιι:οι· θΙιι.ιιΒοτειιΙεννΕεεω·, Μπι 1ιτΕ.Μ8·ποιι Μι· ι·οιιιοιι ΒιιιοιινΜειιοι·.

ᾶοιιι ο1εοιιτο1ο1ιε1ιοιι ιι.11οτ Μὶιιοτιι1ιιιοοτο.

ινιι·1ιεει.ιιι ;;οι;ιειι Κι·ιιιιΜιοιιοιι άεε 11ι3.ε;ειιε, άει· 1581101'. Βιιιιιιιιις 1ιιι ΡΓοι·ιειι1ει·- .ή

εγειοιιι. ΘιιΙΙειιετειιιε, Β1:ιεειι1ειάειιι. Ρι·8.ιιοιι1ιτειι1ι1ιε1τειι. 8.11Ε8111. Ετ1ιτειιιΙιιιιιεςειι,ΡειιΙει1ιι€Κοιι. ΟιαΙιι. ΒΙιιιιιι·ιιιιιι.1ι, Ζιιο1ιω·1ιτειιιΜιοιι στο. ·

Π” ,,0οιιτηι11ιιιι1“ ιι. ..11οιι1ιιι.ι1°' ιιειιοι·Ιιιιιιτ. 2ινει:1ιιιιιιεειςετ ι1ιισ1 ιιιιι ετϋεετειιι ζ·

ΟοιιιΓοι·ι :ι.ιιε;.τειιι.ιιιτει, ιιιιτ Κιι1ιΙοιιεϋ.ιιιε-. Μοοι·-, Βιιι1ι1-. 1)ιιιιιρϊ-. θιιιι- ιι. Με.» η..

Ιιιιι1ιιιι1ει·ιι, ΚιιΙτιι·πικοι··ΗειΙιι.ιιειιι1ι. Μακαρι ιιιιι1 εο1ιννεόιεοΙιε ΗειΙ.<;γιιιιιιιετικιιι άει· πιει1ιοο-ιιιοο1ιε.ιιιεοΙιειι Ζειιιι1ει·ιιιιιιιιι1ι Ε)Ιο1ιτι·. ΖιινείεεΙ1ειιΒιιτ1.

Ποιιοι·Μιι1:0 0σ1οιιιιιιι1ο. - Βιι.1ιι-Βιιι1-Ψοι·Ι. - 131οΜπ1ιιοΙιο ΒΒιιι1ι:-Βο1οιιοΜιιιις. -

. 11οι:1ιιιιιο11οιι-Ψιιεεοι·Ιοϋιιιι€.

ΤΙιεειτοι·. - 'Γοιιι1ιο1ιι. - '1'ιιιικ Ποιιιιιοιιειι. - Μετά. - ΓιεοΙιει·ει. - Β.ειι- ιι.

·Βιιι1ι'ειΙ.ι·-01ιι5. - θεάεοΜο ει. οιΤειιο ΒειιΜ1ιιι. Ρειιειοτιε.ειιιιΙΙιιιι€. - .1ιιιζειιτ1

εριοΙ-ΡΙΜει·κ - Επιι·ιι·'Γι·1ιιιἰε. - 1ιιιετιιι·Β. '1'εΙορ1ιοιι.

Βιιιιιοιι ι·οιιι Ι. ΠΜ Με 80. 8εμισιιιΜι·. Ι·'ι·οιιιιειιι 22.000 ωωι. Ριιιιιιιιιιοιι).

_ " Ρι·οκιιοοιε ειιιιιε νοιιι Βιιι·πετιιιο1ειει·ιιιιιτ.

ΠΠ!. '1'Β.111Ε0ΠΒ.ΒΠ ιιιι Βιι.ιιιιο: Στοιικ1ιτιιιιιι Ροι·ι11ιιιιικ1ε1ιι·ιιιιιι. 1Πιι1ι1ιιιιο11ο, Βιιι1οΠιι

ιιιιο11ο .Ο.ιιι1:τοιιιιιε1ιι·ιιιιιι. 0ιιι·ο1ιιιοιι1ιτιιιιιι. ,Με 111. 1ιιι1ιειι ειπε θι·Βιιιιο ν. Μ 1.τ.1ιι1ι.

Πιιι:11τ11ο1ιοιι Πιι.ι·ιοιι1ιιιι1οι· ΒΗΝΙΙΙΒΙ18818, ριιΙν. ιι. Μια. (Ο.8θ2 πι. ριι1ι·. 8812 ειιι6

ερι·ει·Ιιειι 100 μη. Μιιιω·ιιΙιι·ιιεεοι·ι. Ιιι Ρ1ιιοοιιε έι 125 ει. ιι. 250 μ. οι1ει· ι1οειι·ι.

κιι 5 ει. ω Οιιτιοιιε.

Μιιι·ιοιιΒιιι1οι· Βτιιιιιιοιι-Ρο.ετ111οιι. ιιι Οτίε.-Βο1ιειο1ιιο1ιι. Μιιιι·οιιΙι;ς. ιι. εο1ι1οιιιι1ϋεειιι1.

Ι·'11Β ΒΔ.11111(ΠΒ.1ΗΤ Πιιι·ιοιιΒιι.ι1οτ Ποοι·οτι1ο, Βτιιιιιιοιιιιο1ίο.Πιιποτ1ιιιιΕο 11.1ιδ1.18011·

ειιΙιιι. 1ιι ιιΠειι 11ιιιρι·ιιιιι·.-ΗπιιιιΙ.,Πι·ο;ιιετιειι ιι. ει·ϋεεει·ειι ΑροιΙιε1ωιι ει·1ιει1ι11ο1ι.

Βτιιιιιιειι-νει·εειιάιιιιε, Μετ1οιιΒιιιτ1.Βι1τ8·οι·ιιιο1ιιτοι·ιιιιιτ.

 

Κ1ἱιιιιιτἱεο1ιοτ Ψιι.1ιΗΒιιτοττ. Κιιιιιιιε- ιιιιι17ΨιιΕεοι·1ι51Ειιέτε.10

..ιιιιιιιιω
Βοειωι1ιιιιιι άεε θι·ιι.Γειι ΡΙιιιοι·-$ι1ιοι·8, 'ϊ ΧΥειιιι νοιι 1)ινιιιε1ι. αυτ' άειιι 1ιοΙιειι 1ῖι`οι·

ἀοι·1)ἱἱιιιι.. Πι ιιιιι.1ετιιιο1ι ιιο1ιδιιει·, .<.ιοειιιιι1ει· θεειιιιι1. ιιιιιιιιιιιιι ειιιοε ιι1ιειι. ιιιιει;ε

ιΜιιιιειι ΡιοΙιτειιΙιεειαιιάσε ἔε1ι=ρειι. Μι Με: ΜΑΜ Πινιιιε!‹ 11ιιιιιρΐοι·νει·51ιιάιιιις.

ι (Ριι1ιι·2ειι ΣΟ 11ιιιιιτειι, Ρι·ειε 15 Κορ.). ι

Βειιεοτι νοιιι 1. Μειι Με ιιιιιιι 1. 8ορτοιιιΙιετ. .

Πο1ιτει· 1ξιιιιιγε ιιιιε ΒιιιτειιιιιιΙ‹·Ιι. 1'Υ:ιεεει·ΙιειΙιιιιετιι1τ "πι Με" ει·ΐοι·όει·Ιιο1ιειι ξ

1*οι·ι·1ο1ιτ.ιιιιεοιι, ει: κ. Β.: Ψιιιιιιειι11Μει· ιιΠει· Απ. Ποιιο1ιοιι νοιεο1ιιεὰειιοι· Βιιιτειιιο, ι

ι·ϋιιιἱιιοΙιο ΒΜει· ιι. ε. ιν. Μοοι·1ιιι.άει·. 11088888 ιιιιιι θιιιιιιειειι1ι. - 2 8111886 Ρειιιιιοιιει.ιε, `

Ποι1ιιιιετΜωιι ιιιιι ιιι65Ιιι·ιοιι Ζιιιιιιιει·ιι. 1°οιιειοιιευι·ειε ΙΒΙιΙ.50 Κ. Με Β 11111. ρι·ο ΡΘΓ8οιι ιι.

ιπι: Τιι.8·. Νειιι ειιιΐε:εΒιιιιτεε ει·οεεεε 2-ειϋο1ιιἔεε ννιιιιειαεΒιιιιι1ε Με 88 Ζιιιιιιιει·ιι επι !ιοΙιειι Ϊ

 

Πω· άει· 11555 Μ· 8·οειιιιτΙε Αιιι·οιιιειιι1ε. Αροι1ιε!ιο, Βοιιιιιιιι·αιιι. ΜιιεΗι από Τ1ιοιιιοι·. ' .
ι Πι·. Ποιειο1ιεινε1ιβε ειοεεε Αιι€;ειιΒΙιιιιΚ ιιι1ι. 5ειιιιιιιι11€ειι Βει.ιειι. 90 Μι ΨνιιΙάιι

ΜΜΜ 8ο1οι;ειιε. νοΙΙειιιιιι1ιε ιιι651ιι·το 1).ιιτει:Ιιειι ιιιιι. θεεο1ιιι·ι·. !ιοι:ειι νΘΓ8ΙΓθ!Η πω! ι

€ιΒιιοιι ω» νοτιιικειι·ε1εο πω· Ριιιιιι1ιειι. Οειιιιιιο ΑιιιιΙιιιιιιι. ει·ι1ιε11οιιι προ”. Ρορ.

.πιιιιιιοκ·ι., Μ. στ. .Τ1ιικοιιιι. πι. Διιιιιιιιιιοι·ριιιι1ιο <Ποι·γ.ιιιιιικιι» οι1ει· Με ιιιιιιι 1. Με 1ιι8ι.. Ροτει·ε1ιιιτ8 Πι·. πιει!. Αι·ι·οιιοτ (Ηιιιιοπιιιιιιοιαι:ι 44. κα. 5. νοιιι 7-8 ΠΜ· ΑΒειιόκ

ιι.ιιιιιιοι· Βοιιιιιι5οιιά ιιιιι1 Βοιιιιιιιει ιιιιι1 1)ι·.ιιιει1. 81ιο1ιι·οπε1ι1, Β1:16. στ. Κιιιιιιιιιιιι. ι

Βιι.:ιιιι.ο. '1'εριιιιοιιιιιτιοακοο Οιιι1ι.ιιοιιιο. Νιιο1ι ι1ειιι 1. Μαι: Ποπ. ι·ι·.ιιετρ. οι; Πιικοιιιι. '

Βπο6οι:. ι·γ6. Ποι·γ.ιιιιιικει.. .11οιιο6ιειοε ιιιιιιωιειιιο. (55) 8-1. ζ

κιιιοι.ι. δι 0ο.. Ι1ιιάιιν1εε1ιειΓοτι ει. τω..

- τιιιιιιι.ιιιιι ω...
Ειρι·οΜοε 1)ει·ιιιιιι1ειι·ιιι€οιιε ιιοά -Βιιρι1οιιιιι.

Θοιιο!ιιιιιιο1ι1οιι, ιιιιεο1ιΜΙιοΙι. ειϋι·ι άειι Αρρειιτ ιιιι:1ιι.

156.: Βιιιι·ι·Ιιϋειι ιι.ΙΙοι· Αι·ι, ιιοεοιιι1ετιι ι1ει· Κιιιι1ει. εισαι ιιι ιιι

1ιοι·οιιΙϋεειι ΓιιΙΙειιι Μι1ιειιιιι.

 

.-ΔιΔ--έ-1

 

  

 

Η 15 κ ννΑεεειιιιειι.ΑΝειιιιι

ιιπ 1!ία0ιιά11ιοί(Ο5ετιιιιιιε)

εϋὸῖἱΓοι-οθεἱεΓΓεἱεῇ Μ: Νοι·ι·οιι- ιιοά 01ιι·οιι1εο1ι1κι·ιιιι1ιο, ι

ηΙιγε.-ιιιΜ. Βο1ιιιιιι11.. Μιιιιι1ιιιτειι.

ιιιι16οετοτ ει!ρΙιιοι·

 

'1"ΠΒΒΒΟΠΕΟΒΒ ιιιιεεοεο1ιΙοειιοιι.

111ιιιιι.ι·. Ρι·οερ. ι1ιιι·οιι Πι·. ΒιιΙΙιιιιιιιιι.

(182) 20-20.

 

 

ΑΔΕ.ΒΝΒΒΠΒθ.

ι+.1:ιεο1Οοειο1,Θοιινοι·ιιοιιιοιιτ1.1ν1ειιε1..σ

8ο!ι!ειιιιιιιιιιιι1ειιιι8ιει!ιπω,ιιιιιιι·.1840.

-Φ

π έΟιέ

:ο

'Σ'ξ.Ο

=.‹

ε”

ο ===Θ
οι

Β

· ε

σδΒθΒΈ'Β:.@.Ρ8.ξ.1.ι·-

λιιιΒιι1Πεο1ισιιΒιτιιιιι1οΠιΕ811ειιι1

δαίεοπιπι»20."αἱύιεΖωη7.δ'εριειιιύει·.
Ρο1ιΙιιιιιιιι1ιΜει·.ΡιοΙιτειιιιιιόε1.>ιι12-.Ειεειι-ιιιιι1Πιιιιιρι-1'Υιιιιιιειι.

ΜουΒιιε5Μετιιιιι5ειΙιιιιο1ιειιΗι.ι·ιιιιι1ο.Ηιτι!υι·ο11οει·ε·ειοιιι

ΜιιεεειΒε-.ΒΙε1αι·ιοιικι-ιιιιτ111ιιιετιι1ινωιεει·-Οιιτειι.θεειιιιι1εε1(1ιιιιιι.

ιειιιειιι·,·`·

ει:2ιι·Ιιειιι1ε$εε1ιιίι.ιιιιιιΙι>ιοΒοιιιιιιεττοιιιρει·ιιιιιι·1Τ.9"Ο.,ι1εε1ιιι15.ερει·ιο11ιιιιιιι·ιι·ι·1ΕΝΜ"""οσε""ω-Με"8808""θ"Με"

'1ΑιιεΜιιιι'τοει·ι1ιοιΙειιΜεΑστειοάει·Αιιει.51ι.:1)ιι·οοιοι·άει·Αι18ΜΗ.Ηει·ι·Μ:Β.Βιιι·

''1818111,8τ.Ροτει·ιΒιιι·ε.Τι·οιΙ:Μ.1ιι.Μ29.Ηει·ι·ΙΜ.ΠιιΉ"ιωΑΥΘΠ8Μ1°2-ΑΠΘ1111111001'

·Αυ.

ΕκειΒο1ινιιιι.ο1ιεειιει5.ιιόειιΜεΚιιιτ1ειιιιΙιει·ιι_ιι>ε1ιο1ιοι·Α”..Πι1ιτΙΜιΜ”8000Οιιι·
ειιετε.Με:κιΜ"ι:ει·ιιο1ιἰεὸυιιοιιΑι·ιωινοπΒΙιειιιιιιιιιειικιιι.«Μια.ο1ιι·οιιιιιι:1ιοτι ΑΠεοι.ιοιιοιιάει·ΜΗΝ.Βειιιιιι1οι·ειιιιο,$οι·οιι1ιιι1οτε.ειο.|Παηι_ΜΑΜΡοιιιι1οιι

:ιιιιιΕεειςοιιΡτειιιοιιιιιιιωωι<8Μοιι».

Αιιιι1ώιιι'τε8ΓΕ1ιο11ι.ΜεΔιιιιιιι!ιιιθωιιωιιιιωι.ιι.ευιιτ1ειιιιιέ'ινιιιιιο!ιΡτοεροσω,παώ

01οΑιιιιιιιΙιΠεμιιιιιιιιΝο11ιιιτιιιιιΜωτιικιιΓοι·.

 

Ι

(83)5··2.

Ι

Μ.ιιιιιιι,'1'1ιειιτοτ.0οιιοει·τε.'Τ'ιιιιπψειιι1εστοιπιΟιιι·ειιιι!-Βιοιιο1ιἱιι·ειιιι‹Ι

ει!ιιιιιι'ιεΠ"0'ο1ιιιιιιι€ι1ιιι·ι·1ιάποΒε6ο-Οοιιιιιιιεειοιι.

_ΟΩ_Ω__________Ω___.ι

 

Δι1τοειιοιι νου Κτιι.ιι1τοιιρΒοΒοτιιιιιοιι;

Ο.ιιι.ι·ιι Οιι1ι·ι·.ιιοιιιι. θεού πια. ε. 1Τ_ κι 15ι_

. Β118θ 131311. .11ιιι·οιιοκειε 58,”. 15.

110812. πο”. Οιι6., 15 Μαρια 1902 τ. Ηετιιιιεςο1ιοι· 1)ι·. Βιιι1οΙί' Ψει.ιιιιο 1ι. Βιιο1ιάι·ιιι:1ιοι·οι ν. Α. 1'Ν'ιειιοο1ιο. Κιι.0ιιιι·1ιιοιι1ιδ'οι· Ρι·. Η 15

 



Μ!" 1 Ιι·.ιι·.

ΙΙ'οΙιι;ο ΧΙΧ. 1ιι.Ιιι€.

ι

ιιιινιι. ιιιιιιιιιιιιο. Μ. ρΒΜΜΒ"ΜΒΒ Νοιιο

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙϊ'ΗΙΙΙΙΠΒΙΙ'
τιιιτοι ιιι-ιι Κοιιιιοτιοιι νοιι

Ριιιι. ΙΙι·. ΙΙΒιιιΙ Ι3ιιΙιιο. Πι. ΙιιΙιειιιιιοε ΙΙιειιιιιΙιειΙε.

ιιι“οννΙ οι ω. Βιμ..Ι Ρ Πι. ΒιιιΙιιΙΙ' ΉειιιιιιιΙι.

8ι. Ροι.οιιιΙιιιιιι.

   

Πιο ι8Ι:. ΡεποιοΙιιιι€οι ΜωΙιοιιιιοοιιο ννοοΙιοιιοοιιιιιω οιοοΙιοιιιι)οιΙοιι- ΑΒοηποωθμο.-ΑΠΗπι€88 =ον]_ο “Η ΜΜΜ-ιι” ι

8 ο ιι ιιαΙιο ιι τ!. - Ποι ΔΜΜοωομωΡ”Ιρ Μ; ιιι Επ."Ι,αιω 8 ΚΜ. Μι (Ιοο(ΙιΙΙιτοΙ. ιιιΔιι οιιεοοΙιΙΙοοοΙΙοΙι οιι ὰἱο ΒιιοΙιΙιοιιιΙΙιιιι€ νοιι Κ. Σ. ΒίοΙΙ:οι ιιι

.ΙΔΙιι·, 4 ΚΕΙ. Ι`Ιιι ό” ΙιιιΙΙιο .ΗΜ Μι. ΡοοιιιιοΙ:οΙΙιιιιε; ιιι άσο ειιᾶΘι0ιιι88.Ρ0ΙιοιοΙιιιιιι'ΝοννοΙη·-ΡιοεροοΕΜ Μ. οιι ι·ιοΙιτοιι.-κοι 11118 02ΙΡΙ:ο

ξ.ξηάειιι 20ΠιιΕ -ΙΙΙΙιι·ΙιοΙι, ΙΟ Πει·Ε ΙιιιΙΙι)Ι5ΙιιΙιοΙι. Πει· Σιιιοφωο”ΡιοΙο οοινιο ιιΙΙιι ΔιιΙ'ΙΙΙο ΙΙοέΙιιοΙιΙοιι ΙιοιϋΒΙΙοΙιοιι ΙΙΙΙΙΙ:ΙΙιοΙΙιιιι€οιι ΙιιτΙ:οι. ιιιοιι οιι

ιιπ· ιΙΙο8ιιιΔΙ ΒοοραΙιοιιο ΖοΙΙο ιιι Ρωιι Μ. 18 Κορ. Μ" 35 Ρίοιιιι.-Ποιι ιΙοιι ε εε οι ΙΙΙΙ.ιι ΙΙΙ Ιι ιο ιιτΙο ιι ΒοιΙιοτοιιι Πι. Βιιι1ο1$Ώη,ιιωΙι Ιιι 8ι.Ρο

Διιτοιοιι ννοι·ιΙοιι 25Βορει·Μ.ιιΙιοϋμιΙιιοιΟιιΒιιιαΙιι·ΙΙΙιοΙ 2ι18"ΜΜΙΙ.- ΕοιοΙιιιι8, Ριιιιοι·ιιΙιιιισοι 8οΙΙ.ο, Ροιοι-ΡιιιιΙΒοοριιοΙ ιιι ιιοΙιΙ:οιι Βρι·οοΙι

ΚοιειιΔι.ο νν8ι'ιΙθιι ιι.ΩΙι άοιιι δει" νοιι 18 ΗΜ. ριο ΒοΒοιι Ιιοιιοιιιιι. ιιΙ.ιιιι€Ιοιι ΙΙΙοιιτιι€, ΠΙΙ.Ι:ννοοΙι ιιιιεΙ Ρι·οΙΙιε νοιι Β-8 Π'Ιιι·.

ΒΙ. Ροιοι·εΙ›ιιι·Β. (6. ΑριΙΙ) 28. Με”

ΙΙΠιΒΙΕΣ Πι. 1. ΓιιιοΙι: Πιο ιιιΙιοι·οιιΙ6ιο ΒροιιιΙ)·ΙΙιΙε ιιπά Φο ΑιιεἔΙοΙιΙιιιιιι; άοε Ροττ'εοΙιοιι ΒιιοΙιοΙο. - Πι. Γ. Γι·οΙιοοιι:

Βιιι ΚΑΙ ιοιι ΕιιιιοιιΙιιιιιιι ιΙοι· νοιιΙοι·οιι ΒοΙιιιΙιοινοι·ι·ειιΙιιιιη; ιιιιοΙι ΒιοάοΙ. - ΒιιοΙιοιιιιι2οιρ;οιι ιιιι‹Ι ΒοεριοοΙιιιιι€οιι: ΡΗ

νιιιιΙοοοιιτ Πι. Ρ. Η. ΘοιΙιοι: ΑτΙειε τΙοι· Κι·ιιιιΙιΙιοιιοιι ιΙοι· Μαιο, ΙΙιιοι ΝοΙιοιιΙιϋΙιΙοιι ιιιιιι ιΙοε Νιιοοιιι·ειοΙιοιιιιιιιιιιοε. - Ριοτιο

 

ΜΙ
 

- νοιιιιιειοΙιτοο - ΠοιΙιτιΙ‹οΙΙο ιΙοε ΧΙΙΙ. Αοιετοιοιιιοε ιιοι· θοεοΙΙεοΙιειΓΙ. Ι.ιιΙΙΙ.ιιιΙΙοοΙιοι Αοι·2το ιιι ΒΙΒιι.

ΙΙιΜε-ΒιιΙΙοιιιι Θε. ΡοιοιεΙιιιι·Βε. -- Αιιιοιοοιι.

 

- · ιιιωθι· οι ΙΙοετ «Νο

Πιο ΙιιΙιοιΙιιιΙΙιεο 8ιιιιιιιΙγΙΙΙΙε ιιιιιΙ ιΙΙο ΛιιεςΙοΙοΙιιιιιιι

ιΙοε ΡοΙΙ'ει:Ιιοιι ΒιιοΙιοΙε.

νοιι

Πι. .Ι. ΓΙιιοΙι,

ΟΙιειι·Ιιονν.

(ΝιιοΙι οιιιοιιι 8.ιιι 80. ΠοοοιιιΙιοι 1901 ιι.ιιΙ' ιΙοιιι 2. ι·ιιεεΙεοΙιοιι

ΟΙιΙιιιιεοΙ100ι1ειοειι ιιι ΙΙΙοεΙιιιιι ΒοΙι8ΙΙοιιειι νοιιιιι€ο.)

ΙΙιιιι ιιιιιιιιιτ ΙΙΙι ΒονϋΙιιιΙιοΙι οιι, ιΙεεε ‹ΙΙο ιιιοοΙιοιιιεοΙιοιι

Κιιιίιο, ιι·οΙοΙιο ειιι ΒΙΙιιιιιιε :Με εροιιιΙιΙΙιιεοΙιοιι ΒιιοΙιοΙε

ΙΙΙΙιιοιι. ΓοΙΒοιι‹Ιο εΙιι‹Ι:

Ι) Με Τιπιιιιιιι,

2) ΙΙΙο ιοΙΙοστοιιεοΙιοιι ΜιιεΙιοΙερειιιιιιιιιοοιι,

3) Μο ΒοΙιινοιο Με οΙιοιΙιειΙΙι ‹Ιοι ειΠιοΙιτοιι ΒιοΙΙο

ειοΙι ΙιοΙΙιιτΙοιιιΙοιι ΒιιιιιρίεΙιεοΙιιιιττοε.

 

οιι Ι) Π” 'Τιιιιιιιιιι Ιιειτ εοιιιο ΒοιΙοιιιιιιιΒ Ιιιεοίοιιι,η

Με τΙιιιοΙι 8ισεε, ΡειΙΙ οιΙοι ιιοοιιιΙ οιιιο ΒΓ80ΙιΙΙΙΙΘΓΙΙΙιε

ιΙΙο ιιοαΙι οι·ΙιειΙ1οιιοιι $ροιιιςΙοειι.ΙιΙΙΙΙιοΙιοιι ‹ΙιιιοΙιΙ›ιοοΙιοιι

ιιιι‹Ι ιιιιιι οιετ :Πο ννιιιοιειιυιο οΙιιΙιιιιοΙιΙ:. Πιι€οοοιι ειιιιΙ

ΜΙ 2) Πιο ιοΙΙοετοιιεοΙιοιι ΙΙΙιιεΙιοΙεριιιιιιιιιιοοιι Με πιο

εΙιιιιιιεοΙιο Κιιιίτ νοιι μι κοιιιοι ΒοιΙ811ΠΙΠε. ΑΙε Βοινοιε

ιΙΙοιιτ, ινοιιιι Μι ειΙΙοιιι ιιιιι ‹ΙΙο ΒιιιειιιιιΙιοΙειιιιΙο Βο

ιιο.οΙιτοιι. ‹Ιοι νϋΙΙΙΒο Μο.ιι€οΙ :ιιι ΜιιεΙοιΙοιιιι οιι ‹Ιοι νοι

ιΙοιοιι ΡΙΙιοΙιο ιΙοιεοΙΙιοιι ιιιι‹Ι ο” Πιιιετειι‹Ι, ιΙειεε ιΙιο

ΒιιιιοΙιιιιιιεΙιοΙιι, ιιοΙοΙιο Με Αιιιιι€οιιιειοιι ‹Ιοι ΒιιοΙιοιι

ειιοο!ιοι εοΙ1οιι. ιιιοιιιιιΙε Ιιοι ΒροιιιΙιΙΙιΙΙιοιιι ΒοεριιιιιιΙι

οιεοΙιοιιιοιι ιιιι‹Ι οιιιο νοιειοΙιιΙΒο ΡοΙριιιΙοιι ιΙιιιοΙι οιο

εοΙΙιοιι ΙιιιιτΙιιιαΙι οιι _ῇο‹Ιοι Ζοιτ ιιιϋ8ΙιοΙι Μ. Πιι‹Ι @οι

ΙιοοΙιιιοΙιΙοιι Μι Βοιο.‹Ιο οιι ιΙοι ΒιιιεΙ.ινιιΙιοΙειιιιΙο ιΙΙο

ειϋεετοιι ΒιιοΙιοΙ. ΑΙιοι ειιιοΙι ΙιιιιειοΙιτΙιοΙι ιΙοι Ι.οιι‹Ιοιι

ινιιΙιοΙειιιιΙο ΙοεεΙ; ειοΙι ιΙοι Βοινοιε ΙΙοίοιιι. Ι)οι οιιιΖΙοο

ΒιιιιιιιΙΊιοιι€οι Ιετ @οι ΕΙιιιιιοι ιιιιτοιοι ΒιιτιοιιιιιιΙΙ.) ιΙοι

Μ. ρεοιιε @ο ΒιιιιοΙιιιιιιεΙιοΙιι Ι›ΙοΙΙ›οιι Ι›οΙιιι ΒοινϋΙιιιΙΙοΙιοιι

Βοιι€οιι 50ΙιΙιιΙΪ ιιιιιΙ ποιοι ιιιιι ιιι Αοτιοιι Ιιοι ΒιιιεοΙιιιΙ·

τιιιιΒ ΙιοτΙοιιτοιιὰοι ννιιΙοιετιιιιιΙο. εε εΙιι‹Ι ιΙο.Ιιοι ιιιιι

ΗΙΙΙειιιιιεΙιοΙιι). ΒΙοεοι κι εΙιοι απο εΙοι ΗοΙιοι εΙοι ιιι

τοιοιι ΕιιτιοιιιΙΙιιι @οι ΙΙΧΙιτοιιι Βιιιιιιιίο).

ΕΙιιο Οοιιιιιι.οιιιι :Με Ρεοειε ινιιιεΙο ιιΙ80 οιιιοιι οιι!

ιοοΙιτοιι Οειιιε ‹Ιοε ΚιοιιΙιοιι οιιεεοΙιΙΙοεεοιι, Με ‹Ιο ΓειοΙο

3 ιΙοι Βονιιο ιΙοι ΙΙιιεεΙεοΙιοιι ΜοιΙΙΠιιΙειιΙιοιιΕοιΙειιΙιιΙΙΙοιι» Ιιοι.
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ιιιιι ιΙιιιιιι ιΙοι ΡιιΙΙ Μ, ινοιιιι οε ειοΙι ιιιιι οιιιο ινιιΙιΙΙοΙιο

Ρεοειεοοιιτιοοιιιι ιιιίοΙΒο οιιιοε ΑΙιει:οεεοε ΙιοιιιιΙοΙτ. Βοι

ΒροιιιΙγΙΙΙΙε Ιοεετ ειοΙι ειε οιιιοι ιιοοΙι εο 8οιιιιΒοιι Ρεοιιε

οοιιιιο.οτιιι ο.ιιΙ νοιΙιιιιισοιιεοιιι οιιιοε ΑΙιεοοεεοε εοΙιΙΙοεοοιι,

οιιιοΙι ιιιοιιιι οι ιιοι:Ιι ιιΙοΙιι ροΙρο.ΙιοΙ Μ.

Πιο ιοΒοοιοιιεοΙιοιι ΙΙιιεΙιοΙεριιιιιιιιιιΒοιι εΙιι‹Ι ΙιοΙ άοι

$ροιιάγΙΙΙ.ιε οοι ΒιιιεΙ:- ιιιι‹Ι Ι.οιιιΙοιιινιιΙιοΙειιιιΙο ο.Ιεο ιιιιι

οιιιεοΙΙ.ιιιο. ‹ΙΙο ΙΙΙΙοΙιοιιειιοοΚοι ΙιοτιοΙΙοιιιΙο ιιιιτΙ ιΙιοεο

ιιιΙιεειοιι ιΙοι° ΒιιοΙιοΙΙιΙΙιΙιιιιΒ Βοιο.ιΙο2ιι οιιτΒοΒοιι ειιΙιοΙΙιοιι

ιιιι‹Ι ειναι ιΙοεΙιοΙΙι. ννοιΙ Με ΒΧτοιιεοιοιι σοε ΒιιοΙιοιιε

ιιιοΙιτ ιΙΙιοοΙ. ειιιι ΙΝιιΙιοΙΙιϋιροι, οιι ινοΙοΙιοιιι ειοΙι )ει Μουρι

ειιοΙιΙΙι:Ιι σοι τιιΙιοιΙιιιΙϋεο Ριοοοεε ΙοοιιΙΙειιτ, ειιιίιιεεοιι,

εοιιιΙοιιι εισΙι ειιιΙ ιΙΙοεοιι ϋΙιοι οιιιοιι Ιοετοιι ΡιιιιΙιτ (ΙΙ)ιρο

ιιιοοΙιΙιοιι), Με ινοΙοΙιοι άιο ΙινΙιΙιοΙεοΙοιιΙιο ειιιιιιεοΙιοιι

ειιι‹Ι, ιΙΙιοιιιιιι€οιι. Ιιι ΡοΙΒο ‹Ιιοεοε ΠιιιετιιιιιΙοε ννοιτΙοιι

‹Ιιο Κ6ιροι τΙοι ννιιΙιοΙ Ιιοι ιΙοι Αοιιοιι ‹Ιοι ΒιιοοΙιοι

οιιιιιιιάοι ιιιοΙιτ Βοιι€ιΙιοιΙ;, εοιιιΙοιιι ιπι θοοοιιΙΙιοΙΙ νοιι οιιι

οποιοι οιιιίοιιιτ. Ι51ε Ι›ΙοΙΙ›Ι ιιΙεο ιιοοΙι

ω 8) 61ο 8οΙιιι·οιο Με ΙΙιιιιιρΙοε ιιιιοΙι. ΒΙοεο ιιιοΙιτ

Βοιιιιιιο Επι; ιιιϋεεοιι Μι :Με Μο οιιιΖη;ο Πιεο.οΙιο Με

Ιιιιιεεειιιι οιιτετοΙιοιιιΙοιι ΒιιοΙιοΙε ειιιεοΙιοιι. $Ιο Μ. :Πο

τιοΙΙιοιι‹Ιο ΚιιιΓι, ΒοΒοιι ινοΙι:Ιιο εΙοΙι ό.οι ΚιιιιιΙιο νοιεο

Ιιοιιε ‹ΙιιιοΙι Αιιερει1ι1ιιιι€ εοιιιοι ΒιιοΙιοιιιιιιιεΙιιιΙοτιιι.νιοΙιιι.

)νΙι ΙιειΙιοιι ιΙο.Ιιοι Ιιοι εΙοι ΒοΙιοιιιιΙιιιιε ‹Ιοι $ροιιάγΙιτΙε

ΙιιιιηιΙεἐιΩΙιΙιοΙι ιιιιι ειιιΙ ιΙοιι ΖοιιιιιιΙιιιοιισοιι ΒιιιοΙι νοιι

οΙιοιι ΒιιοΙιειοΙιτ ιιι ιιοΙιιιιοιι ιιιιιΙ ιιιιεοιο οποιο ΑιιΓιιιοιΙι

ειιιιιΙιοΙτ ειιιΙ εοιιιο ν0ΙΙΙΒο ΒοεοΙΙΙΒιιιιΒ 2ιι ιΙοΙιιοιι. Πο.

οιΙιοι Με Ιιοιιιο ιιοοΙι Ιιοιιι νοιΙιιιιιιΙ, Ιιοιιι Οοι·εοτ ιιιιι

αΙοι οΙιιιο ΚορΙΙιειΙιοι οιιιο ΒιιοΙιοΙΙιΙΙάιιιιΒ νοιΙιιιιιιοιι Ιω.

Ιιοιι. εο Ι›ΙοιΙιτ @πιο ιιιιιι ειΙΙοιιι ‹Ιιο Ιιοιι2οιιιιιΙο Ι.ιιιιοιιιιιΕ;

ΙΙΒιιε, ινοΙοΙιο Μο ιιΙοειΙο ΑΝ; ‹Ιοι ΒιιιΙειετιιιι€ 6οιετοΙΙτ.

Πιθ8θΙΙ ΙΙιιο ΑιιιιοιιιΙιιιιο εριιιοΙι Φο ΛιιειοΙιι, ιΙειεε ποιο

οΙΙοιΙοιιι ιΙΙο ΒιιαΙιοΙΙιΙΙιΙιιιιΒ ΙοιτεοΙιιοιτοιι ιιιϋεεο, ινοΙΙ

@οι τΙιιιοΙι ειο ‹Ιιο ιοΒοοιοιιεοΙιοιι ΜιιεΙιοΙεροιιιιιιιιΒοιι

ιιιοΙιτ ΙιοεοιιιΒι ινοιΔοιι. ΑΙιεοεοΙιοιι ιιιιιι ‹Ιιι.νοιι, ιΙειεε ιιιιτ

οιιοιι ιΙοι€οΙοετοιιι ιΙοι τΙιοοιοτιεοΙιο Βοινοιε @Πιτ οι

ΙιιιιοΙιι Μ. ιΙιιεε νοιι ιοΒοοιοι1εοΙιοιι ΜιιεΙιοΙοοιιτιιιοιυιοιι

‹Ιοι ΒιιιιιρΙΙιουοοιιιιιεΙιοΙιι Βιιι 1ιοιιιο ΒοιΙο εοΙιι Ιιιιιιιι. εο

ΙΙΙΙιιι ΙΙ82ιι ειιιοΙι ιΙΙο ΒοοΙιο.οΙιτιιιι€, Φιεε Ι›οΙ ιιιοοΙιιιιοεεΙ



_ Με

ΒιιεΙτεΙε εττειοΙιι ιετ.

πετ, εττειιε πιιτοΙιπετιιΙιττετ Ιιοτιεοπτε!ετ_ Ιιεπετιιπε πιοΙιτ

πιιτ πιοΙιτ ειπε ΖιιπεΙιπιε πεε ΒιιεΙτεΙε ΙιεοοεοΙιτετ πιτπ,

εοππετπ ιπι θεεεπτΙιεΙΙ ειπε ΑΙιΠεοΙιιιπε, πεΙεΙιε ιιπ Ι.ειιΓε

πετ ΖεΙΙ: Ιιπιπετ πιεΙιτ ειιπιιιιιιιτ. Με εοΙιΙΙεεεΙΙοΙι ειι ειπετ

ν·οΙΙΙτοιππιεπεπ 8ττεεΙτιιπε ΙΙΙΙιττ. Μεπ Ιιετ πω πεοει

ίοΙπειιπεε επ ΙιεεεΙιτεπ: Βεε θιγρεΙιεττ, ιπ πεΙεΙιειιι πιε

ΚτεπΙτεπ ΒεΙεΒετΙ: πετπειι, ιπιιεε Ιιπιπετ ΙιεΙ τεοΙιπιτιει·

Εεεε πεε Ρεπεπιειι ειιΒει”ετι.ιετ. πετπεπ. Με ΒεεΙΙπε

ποπ πιιιεε ιπιπιετ ιπεΙιτ ιιππ μπε εΙΙιιιεΙιΙΙεΙι τεεετεΙπετΙ:

πετπεπ πππ εττεΙεπτ πιεπ πεε πιιτοΙι ΠπτετΙεπειι νοπ

ΙΝεττεΙττετιπεπ ιιπτετ πεπ ΒιιοΙτεΙ. ΒοΙεΙιετ Κτειιπε πετ

πεπ πεεΙι ιιππ πεοΙι 10-15 .Β88θΠ πΙιετ ειιιεππετ πε

εοΙιἱεΙιΙετ. Οπετ ειπεπ, πιεπ ερεππΙ: ειπεπ ΙιτεΙΙιεπ Οπω

ιπιτιεπιεπ πιιετ ιιπτετ πεπ ΒιιοΙτεΙ ιιππ πιεΙιΙ: πιεεεπ εΙΙ

ιιιεΙιΙιοΙι Ιπιιπετ ετ.ε.τΙιετ επ. ΙΞε εεΙΙππι εο ιιππ πετ

Εεεε οΙιπε μπε ΑιιεπεΙιιιιε ΒιιοΙτεΙ, πεΙεΙιε Ιτϋτεετε ΖεΙτ

ΙιεετεΙιειι ιιππ πΙοΙιτ επ πτοεε ειππ ιιπ νετΙειιίε νοπ 'Η

Με Ρε .ΙεΙιτεπ νοΙΙΙτοπιιιιειι ειιεειιεΙειοΙιεπ. Ζιι ΙιεεεΙι

τεπ ιεε εΙε εττεπΒε ΒεπεΙ, πιιεε ιο πιεεετ πω: πιε Κτεπ

πεπ ειοΙι πισω επί ειπεπ ΑιιπεπΙιΙιεΙτ εεε ΙΙιτει· Ιιοτιεοιι

τεΙεπ @εεε ετΙιεΙιεπ οπετ ιιι πιε ειιι“τεεΙιτε εεΙιοΙιεπ πετ

πεπ πιιτΓειι. ΕτΙειιΙιτ Ιτεππ πετ πετπεπ πιε ΚτεπΙιεπ

τεεΙιεΙι εΙπε Βιιιιππε πω” πεπ ΒειιοΙι επ Ιεεει·π. ΑΙΙε πω·

Ρπεπε ποτΙιπεππι€επ ΜεπιριιΙετΙοπεπ ιιιπεεειι πει πετ πο

τΙεοπτεΙεπ Εεεε πεεεεΙΙιεπ εΙιεειπεοΙιτ πετπεπ Με τπιιεε

εεΙΙιεΙνετεΙπππΙΙεΙι πιε εΙΙΒετπειπε ΡΙΙεε,τε, πεΙοΙιε πεεΙι

ιπειπετ ΑπειεΙιτ ιπ πεπεπι ΚΙΙιπε ετεππππεπ Ιτεππ,

Με ειιεεετετετ 8οτείεΙτ εεΙ“πΙιτι πετπεπ, εοπει Ιει

πιοΙιτ νιεΙ επ ει·πετι.επ.

ΑεΙτετε ιιππ 8τοεεε ΒιιοΙτεΙ ειππ ε.ιιοΙι ΙιεΙΙΙιετ, ιπεπ

ιπιιεε ππτ νοτΙιετ πιο νετπε.επειιππεπ ιιππ νετΙτΙεοιιιιΒεπ

Ιπεεπ (πει ΙτπϋοΙιετπετ ΟοπεοΙΙπεποπ ιετ πιοΙιιε πιεΙιτ επ

ιπεεΙιειι) ιιππ πεπ ΒιιοΙτεΙ επ νετΙτΙεΙπετπ ειιεΙιειι, Με ειπε

ΙιοτιεοπτεΙε Ι.επει·ιιπε ιππΒΙΙεΙι ει·εεΙιεΙπτ. Πεε νετίεΙιτεπ

ΟειΙ οτ' ε κι πεειι επ ω, εε επιππεΙιΙΙ ειοΙι πιε 8ττεοΙιππε

εΙΙτπεΙιΙιεΙι ιιππ εοΙιοπεππ νοτειιπεΙιιιιεπ. ΙεΙι πππε εε

ειπ επεεΙεπιπεειπετεπ πεπ ΚτεπΙτεπ επί ειπ Ι›τεὶτεε παππ

πιιΙιεππ, πεε ιπ πετ Ι.πππετιεΙιτιιπε ειπεε Β.εΙιπιεπε επε

εεερεππΙ: πι, ειι Ιεεετπ, ποοει πετ Κορΐ πιιπ ειπετ 8εΙ

πεπΙπππε ειπ νοτπετεπ ΩπετΙιεΙΙτεπ πεε Β.εΙιωεπε Ιιείεε

πετ πιτπ. Με Ε'πεεε ετπτειίτ. ειπ Αεειειεπτ ιιππ νο!!

ειπα εΙπε ιιιεεεΙΒε Βκι:επειοπ (Ιτειπε ΝετΙτοεε). ΒΙε

ππι.ΙιΙΒε ΒετΙΙπει.ιοπ πιτπ πιιτοΙι ειπεπ πιιετ Μπιτ πεπ

ΒιιοΙτεΙ εεερεππιεπ ΡΙεπεΙΙεττειΓεπ εττειεΙιτ. Ι)ετειιΙ

ΙοΙετ ε" ΟτρενετΙιεππ Με ιιπτετ πεπ Κερί. 8οΙιεΙπ πετ

ΥετΙιεπ‹Ι ττοοΙτεπ Μ. ετεπειι πιε Κτε.π!τεπ ειιΓ. ΟΙεεετ

νετΙιεππ πιτπ ιποπετΙιοΙι εἱπιπεΙ ιιιιτετ ετπεω:ετ ΙΒιιιεπ

εὶοπ πΙεπετΙιοΙι, Με Με ποΙΙιπειιπιπε _νετΙτΙεὶιιετιιιι8 πεε

ΠετειιΙ Μπι πιε ΙιοτιεοπτεΙε πε

Βετιιππ (πιε οΙιεπ) Με ειιιπ νπΙΙΙΒεπ ΑιιεεΙειοΙι πεε

ΒιιοΙτεΙε. Ιπτετ πειιπ ΙτΙΙΙ πιε ΟοτεειοεΙιεππΙππε ειπ.

Βεε ΜοπεΙΙ πιιπ Οοτεει πιιιεε νοπι Ατετε ιπ ΗεεΙΙπεποπε

ΙεΒε επεεΙεπτ πετπεπ, πει ΙπτΙττειιΙτιιιιπ ΙιϋΙιετ εΙε πετ

Θ. Ι)οτεεΙπιτοεΙ ιπιιεε ιιπΙιεπιπετ πετ Κερί νοτπ Οοτεει

πεπτεΒεπ πετπεπ.

ΒιιοΙτεΙ, πεΙεΙιε ΙΙιτετ Εεεε πεεΙι πειπ Ι.-5. Ι)οτεεΙ

πιτΙιεΙ επΙερι·εοΙιεπ, ειππ πιεεετ ΒεΙιειιπΙιιιιΒ εεΙιπετετ

ειιπππεΙΙεΙι. Μεπ Ιτεππ ειπε Βεεεετιιππειι, εΙιετ ΙτεΙπε

ΙΙειΙιιιιε ετπιεΙεπ.

Με ΒιιοΙτεΙ πετ ΗεΙεπὶτΙιεΙ ειππ ειπ ΙιεεΙεπ πω πεπι

ι;τοεεεπ ΘτρενετΙιειιπε επ ΙιεΙιεππεΙπ, τι” ιιπτετ ιπεεεΙπετ

ΕιιιεπεΙοπ επεεΙεπτ πω. ΒΙε ΒεειιΙτετε εΙππ πιειειεπε

ειπε.

ΛΙιεεεεεε ΙιεΙιεππΙε ιεΙι πω· πω; Ριιπετιοπ ιιππ πεεΙι

Ιιετιπετ Βιιιερτιιεππε νοπ 1 ρτοε. ΓοτιπεΙΙππΙγοετιιι-Ι.ϋ

ειιιιε; Ι.εΙιτιιιιππεπ ιιπτ ΕιιτεπεΙοιι ιιππ 8τοεεειπ Βερε

νετΙιεππε Ιπ οΙιεπ πεεοΙιτιεΙιεπετ Απ. 6 Ρειιε εοπι

ρΙοτετ Ι.εΙιιπιιπε·, ιιπιετ πιεεεπ ειπε 4 .ΤεΙιτε ΙιεετεΙιεππε

ΡετερΙεειε, ΙιεΙΙτεπ επετεππεΙοε Ιπ Ιτιιτπετ Ζειτ.

ΒιιτοππεΙΙΙΙιτι ΙιεΙιε ιεΙι πιε ΒεΙιεππΙιιπΒ πεε Ρωι.'εοΙιεπ

ΒιιοΙτεΙε εειτ 1897 επ 7 ΡετΙεπτειι, εΙιεεεεΙιεπ νοπ πεπ

Χ

ποεΙι ιπ ΒεΙιεππΙιιπε πεπππΙιοΙιεπ. ΒεΙ ε.ΙΙεπ ιιπ πεε Βε

ειιΙτετ εΙπ πεπ νοΙΙΙτοπιιιιεπεε. Ι£ε ΙιεππεΙτε εἱεΙι πει

ειπεπ Κιππε επι εΙιιεπ οετνἱεεΙεπ_ πει πεπ ΙΙΙιτΙ8επ ιιιιι

ειπεπ ΙπιπΙιεΙεπ ιιππ ποτεο-ΙιιιπΙιεΙεπ ΒιιεΙτεΙ. 3 τοπ

ΙΙιπεπ ειππ ειιοΙι Ιιετειιε ειοΙιετ νοπ πετ 5ροππτΙΜε εε

ΙιειΙΙ, ειε ΒεΙιεπ εειτ ΙΙ/ε-2 .ΤεΙιτειι οΙιιιε _ιεπεε Οοτεει

ιιππ ΙιεΙιεπ Ιτειπ ΒεοιπΙν ετΙιτι.επ. 2 νοπ πεπ Ιει.πετειι

πιιτπεπ πεπι Οοπετεεεε νοτπεετεΙΙι, επεεετπεπι 2 ποπ

πιω εεε πετ ΒεΙιεππΙιιπε επιΙεεεεπε. Βει ΑΙΙεπ πεπ

πεΙτε.εε ειεΙι οΙιπε )επειι ΖπειίεΙ ιιππ ΙππετΙτιιΙσεε Θρεπ

πγΙΙΙΙε, εΙΙε Ιιεττειι ειπεπ πωπω, 2 πετεπ 8εΙΙΙΙιιιιι.

Με πεπ νοτττεπ ΙΙΙιιεττιτειιπεπ Βϋπτ8επεπΓπεΙιτπεπ πει

Βεπ, πεεε πει εΙΙεπ ΚτεπΙτεπ πιε Βϋ8επ πετ ετΙττεπΙτιεπ

πιτωι ειιεεπιππεπεορτεεει: ιιππ ειπιπε »πιιπ εοπεπεεΙιτ

ειππ, εε πει ειπεπ 7]εΙιτιπεπ Κπε.Ιιεπ 4 Β6πεπ. Βει

ειπειπ 11_ιεΙιτιπεπ πωπω ετΙτειιπι ιπειι ιπι Ρα5πτεειι

ΙιΙΙπε πεπιεεετιπεεεεπ πετ 4 Ι.εππεππιτοεΙ, πιε Ιιειπειι

ιιπτετετεπ ΙΙΠτΙιεΙ εΙππ ιπ ειπε νετεοΙιπιοΙΖεπ. Αεί πΙεεετ

Ζιιεειπιπεπρτεεειιπε πετ Βπεεπ (οίτ. νιτοΙιοπ°ε Ριπ

πετει) ΙιετιιΙιτ εποε πε.εΙι πεε νοτιτο.ιε;εππεπ ΜεΙπιιπε πιο

ΜπεΙιοΙιΙιεπ πετ ΗεΙΙιιππ. Πἱε Κεετε πετ 2ετειπττειι

ΙΙΙιτΙιεΙΙτότρετ πετπεπ πιιτοΙι πιεεειι ΥοτΒεπε ειιιεππει

πεπεΙιεττ ιιππ πεπιιτοΙι πιτπ πετ πιιτοΙι πιε ΖετεΕπτυπε

επτετεππεπε Βείεει πεπεεΙττ.

Επι Ρε” νοπ ΕΙπτεπΚιιππ πετ νοι·πετεπ 8επιιΙΙει·

νεττεπΙπιππ πεεπ ΙΙΙεπεΙ.

ΐοιι

Μ. Ε". ΡτοΙιεεπ,

Κτἱιπ.

Αππετε ι: πιιτοΙι πιο ΜιιιΙιειΙεπε·επ νοπ ΘεπιτΜετετΙιπ)ι·.

Οτε εἰ( ειιιεεΙιε ΜεπΙε. ΨεεΙιειιεεΙιτ. Ντ. 88, 1900), πιιπ·

τι π ε· ΙΙ)επτ.εοΙιε ΜεπΙο. ννοεΙιεπεεΙιτ. Ντ. 50, 1900) Με πι Η

(ΠειιτεοΙιε Ιπεπιε. ννοεΙιεπεεΙιτ. Ντ. 5, 1901) πω” πιε ιιππ·

τεεεΙιειιπ ΙειοΙιτε ΕΙπτειιΙτιιπιτ πετ νοτπετειι $εΙιπΙιετνεττεπΙιιιιι€

πεοΙι πωπω (ΑτΙιειτ. ω" νοπ Οι· εε τ' Ι. ε.) πετεπεΙιτε ιοΙι

Ιπ ειπεπ οει.τεπεππεπ Γε.ΙΙε πΙεεε ΙπειΙιοπε πετ Βιπι·επΙιπΠΕ

πιιπ πετ πΙιει·τεεεΙιτ πΙιετ πιε ΙιεΙεΙιι.ιεΙιειτ πιιπ πετ εε ιπιι· πι·

Μπιτ πε.Ιιτεππ πει· Νει·Ιτοεε πεπ Ηιιπιει·πεΙ,τορΕ επ :ειπε ΒιεΙΙο

επ Ιιτιππεπ.

Πιε Β ἱ επ ε Ι 'εεΙιε ΜετΙιοπε Ιιετ πεεΙι Ο ι· ε ε τ' πιε ΝετΙ40%

πετ ιιιιιιιιιππ.πε·ΙιεΙιεπ νοι·επεεετιιιιπε ιιππ ΙιεετεΙιτ. ιιπ @Η

(Με Ιτιιτεειιι Εεεε) πεε ειτττειπ εππιιοΙττεπ Ατιιιεε Ιπ πετ Βιοπ

τωιπ πεεΙι πετ ε·εεπππεπ ΒεοΙτεπεεΙΙ.ε Με.

Απι 7. Μπι Μπι πετ Ιιειιπει·Ιιεπει· Πι. Β., 24 .ΪεΙιτε Μ, 20

ιιιΙτ ιιπτ εΙπει· Ιιιιιτετιο ΙιιιιπετΙ ειιΙιεοτεεοιπεε ειπιεττιι, πιο ει'

ειεΙι πιιτοΙι ειπεπ Β`εΙΙ επι' πιε ΙΙπΙτε 8εΙιιιΙτετ ειι,ε·ε20€ωΙ

Ιιεττε. Ι)ετ Ππτ'εΙΙ εεειττε ΙΙιπι 5-6 8τιιππεπ νοτπειιι ετ Μ)

ιπιι· επΙεπ ω. Πε ειιειιτ ειπ ετε.ι·Ιτ ρ;εΙιειιτει· Ιιτεΐπε·ετ Μινι

πετ Με ιεεε Ι.ιιιιτε.ιιοπ ΙΙιπι εεΙιοπ :επι νιετι.επ πίεΙε επ πεπ·

εεΙΙιεπ Ατπιε ρεεεΙι·ι.ε, εο ποΙΙτε Μι επι. πιο Β.ιεπ εΙ'εεΜ

ΙΙΙετ.Ιιοπε νετειιοΙιεπ ιιππ, ΓεΙΙε ΙοΙι ιιπτ πετεεΙΙιεπ πιεΙιι: Μ!)

ΖιεΙε Ιτοιπιπεπ εοΙΙτ.ε, ιπιι· ΑεεΙει.επε ΙιετΙιεΙΙιοΙεπ, Ιιεεοππειε

πε Μι εεε πει· θ τεεΙ”εεΙιεπ νετϋπειιι.1ιεΙιιιππ ππεει.ε, τω!!

πει εοπεπεππιεπ ΙιεΙιΙΙ.ιιεΙΙεπ Βιιιτειιοπειι ειιεΙι πιο ειπεπ Με·

τΙι0πεπ πιοΙιτ. ΙειοΙιτ Μπι ΖιεΙε ΠΙΙιττεπ.

Κει1πι πετ πιε Νε.ι·Ιτοεε εοπεΙΙ: νοτρ,·εεεΙιτΙΙ:τεπ, πεεε ΠιιεΙιεΙ·

ετεεΙιΙεΙΐιιππ εΙπττει, εο ει·τ'εεειε ιεΙι πεπ εΙ.ετΙτ εππιιοιι·τεπ

Αι·πι Με ποπ· ΙΙιπ πιιπ Ιτιιτιεπι ΒιιεΙτ Μπι ι·εοΙιτειι (Εθ8ΠΙΗΜη

ΒεοΙτεπ Με. πω ΙιϋτΙιετεε ΚιιεεΙτειι πειιε;τε πε.νοπ, πεπ πει·

Βιιπιει·ιιεΙτορϊ επ εειπε ι·ιοΙιτ.Ιετε ΒιεΙΙε ε,τεΙτοιππιεπ πετ. ·τ Μ

πιιιεε παμπ, πε.εε Μι πΙιετι·εεοΙιτ. πετ Μπιτ πιε 8εΙιπεΙΙιἔΙιεΙϊ

ιιππ ΙιΙιει· πιο Εππί'εεΙιΙιειτ, πιιτ πετ πιεπ πεεΙι πετ Βιε Π'

εεΙιεπ ΜετΙιοπε :επι ΖἰεΙε Ιτοιππιτ.

Βε εοΙΙτε ιπΙεΙι Ι“τειιεπ, πεππ πιεεε Μετ.Ιιοπε εΙεΙι.πεΙτετ Μ·

Ιιτειιειι εοΙΙιε πιιπ πειιπ πιο νετϋπεπτΙιεΙιππε πιεεεε ΓεΙΙεε

πω; πεπ ΙιεΙετεπεπ πϋτπε.
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Βιιουοιου:οιοου υυά Βοορι·οοιιιιιιοου.

Ριινιιιάοοουι Πι. Ρ. Η. θιοιυοι: ω” υοι Κιουιι

υοιιου άοι Νοεο, ιιιιοτ ΝουουυουΙου υυά άοε Νο

εουιιιουουιουιυοε. υοου υοι. πιο" νου 8.Κυ.ι·ιιοι·.

1Ριι·υουου υοιοιιιε υοιυι 1Βιεοιιοιυου άοι οιειου 8 Ποιο

ιυυοιου άοε ρινιουινοιΙου Θοιυοι'εοιιοιι 111οιιιοιι υυεοιο 198881

Μι άιο νοι2ιιο;ο άοεεοιυου υυιυιοιυειιιυ 8οιυε.ουι. .1οι2ι ιιοι;ι

υυυ άου ιςυυιο Μπι ι·οιιειο.υάιε νοι. Αυειιιιι άοι ευοι·ει

ι;ορΙουιου θ 11ιοΐοι·υυι.ιου ιιιι.υου υοι πι· 1'ο11ουάυυο άοοεοιυου

υοου 2 Με υδιυιο οινι·ιοεου. Που 1υυυιι. άοι· οιειου 8 Μου

ιυυπου υιιυου ιινιι υοιοιιε ινιοάοιο·οοουου. Ιυ άου ι'οιοουάου

11ιοιοιυυΒ·ου ιιυάου ννιι· 2ειυ1ι·οιουο Αυυι1άιιυεου άοι Βιιι- υυά

υοειιιιι€ου .'Ι'υιυοιου άοι Νιιεο υυά Νοεουιιιοιιουι·υιιυιοε, άοι

Κιουυυοιιου άοι Νουουυοιιιου, Ευρω. Τιιυοιουιοεο, θν

ριιιιιε, 1ιοριιι, 11ιιουι·ουά υυά 8οιοιοιυ άει· Νοεουεοιιιοιυιιιουι.

Πιυιο·ο 'Γιι.ι”οιυ άοιυουειιιιου ιινοιιοιιιιυ υοου άιο Αιιιοοιιουοιι

άοι ιιυεεοιου Νοεο υυά άιο οουι.=;ουιιιιιου ΑυοιυυΙιου άοιεο11ιου.

Αιιοε ιιι Α11ουι υπ. άοι· Αιιυο πιο οιυ ουυι νοι·ιι·οι1°1ιουοε 1νοι·ιι

:υ υοποιουυου, ινο1οιιοε υ·ουι υοι' άουι '1'ιεουο ιιοιυοε ΡΜ

ι·νυεο-Βυιυοιο.<ιου 1'ουΙου νιιιι·ά. Μουουοιυ, άοι υπ άουι υο

ι.ιουουάου 1ιουιοιο ιιυου νιοι οοεοιιοιι υοι, ινιιά άοι Αιιυε

άιο 1οιιιουυυυε νιοιοι·- εο1ιουοι Κιου1ιιιοιιευι1άοι οιΙοιουιοι·υ.

Ποειο υιουι.ινιιά άιιιιυ άοι Αυι'8.υεοι υυά ινουι8οι 1Βιιο.υιουο

ιιυάου. 11*ιι· υουυοιι άοε 1νοι1‹ άοευιιΙυ υυι υοειουε ουι

1118111811 ο. ο υ ο τ.

 

Ρι·οιοικοιιο άοε κι". Λοι·:ιοιοοοο

υοι· Οιοεο11οο1ιοτι Ι.ιιν1ου:11εουοι Αοιυιο ιιι

Β18'8. νοι·ιι 19.-22. 311111 1901.

Ζνιοιιο 8ιιιυυυ.

Πιουειοε, 19. .Ιυιιι 1901, 3 Πυι Νοουυιιιιυεε

ιυι 8ιοάιιιιουυοιιιιιιυεο.

1. Πιιοοιοι· Πι·. Ηοοιιν οι;ου υοςι·ιιεει άιο νοι·ευυιυι1υιιιι

ιιυ 8ιυάιιιιιιυυουιιουεο.

2. Πι. Κιιιυυυυιιι ειο11ι 8 Ριιιιο νου ιυιυιιιο.ιουι οιιιο

υιεοιιουι ΜιΙιιυυιοι· ιυιι Πιουιιιυιοιοιιιε νοι. Ρε ιιιιυάοιι ιιιου

ιιιυ 2 Βιιιάοι ιιυ Αιιοι· νου 19 υυά 25 .1υιιτου υυά υιυ άιο

8ουννοειοι άοι 11υιιοι· άιοεοι υοιάου Βιιιάοι·. Ποι· υειιιο ιιιιι2

ιιιιυοι ιοιουι Με πι· Νιιυο1ιιϋυο ιιοι·ιιυ. Ρε υοειοιιι ;:1οιοιι ιυ

άιο Απ” ΐοι1ουάο ιοιοι·ιεουο Πιιιιινοιίοιυυυ,ο; υυά οιυ ιοιουι

υυουννοιευυιοι Πι·ουιιιυιιουειιι άοε Πι·ιυε άοι άι·οι Ροιεουου,

ννι1ιιιουά θειιιοιιίιιι·υειου ειου ιυ άοιυεοιυου υιουι υυουνιιοιεου

ιιοεε. Πιο άιοι Ροιεουου ιιιιιιου υιιι κοιιυι:ο ιι;υειιιιιοιιο Βο

εουινοιάου, άιο Ριου ιιιι ου ἔιουιιεοιιου Ει·εοιιοιυιιιιςου. Νυ

υοιοε υΙοιυι οιυοι εροοιοιΙου ιιιυοιιυυιι νοιυουυιιου.

8. Πι·. Που υ υ οι άουιουειιιι·ι: ο.) οιυου ΡυΙΙ νου 115.

ιυορυιιιο. Κοιυο Ιιοιοάιιυιο Βοιοειυυς, άιο ευυουιιιυου Βιιι

ιυυιιου ιυ Ροιιυ νου 8υιιιιιυιιουου υοιιιιυυου ιυι Βο.ουου, άιιυυ

υυεοου οιυ Ηιι1εο, υοεοιιάοιε ιιυιιοιοοιιε, ειιιιιου οιιιυιιυΙιοιι

Με Βιιιοι, Βυιιοιι. υοεουάοιε ιυιουειν πιο? 8οι·οιυυι υυά Ρουιε

ιιυοι εοννιο υοι' άιο 1υυουι111οιιο υοιάοι Ουοι·εουουιιο1. Πο.υοι

υοειουά υυά υοειουι ευιοο Αι18οιυοιυυουυάου υυά εουει Βο

ευυάοε Αυεεουου. υ) Ποιυ ιςοςουιιυοι οιυοιι ου 8οοιυυι 1οι

άουάου Ποιιουιου. ννοιουοι οιυ 11υεεοιει ιιυουουιιεουοε Αυε

εουου άιιιυιοιοι. Ζοιι1ιοιουο υιοιυο ΗειυιΜιυοιιιιυριοιι υυά

Βιικι11υιιουου ιιυ άου υιιιοιου Βκιιοιυιιιιιου υουει ουο.ι·υιιιο

ιιειιεουοιυ Ζουυ11οιεοιιυοιυιιά.

4. Πι·. Βοιιιιιο12 άοιυουοιιιιι 4 Ριιιιουιοιι.

ιιο1ει. πιο ο·οιιιιου υυυοιι.

ου ιιυ νυ

Αιιο ιιιυά ιιυριοιιυριι. 8 υουοιι ου

ΥοιιοΙο οου11υουε ιιοιιιιου. 2 Ρυιιουιιυιιου. άιο ιοουιιοιιιι.ι

(υοι 4.-5. 'Ι'υΒιοι άοι· Ρι υ ε ο υ 'εουου Βοιυ1ιουιυοιιυυάιιιυι.ι

ιιυιοι·ινοιίου ννοιάου 1ιουυιου. 2οιιιοιι υοι· 1ιοιιιο Νοι·υοιιυιιάυυιι,

υοι· υοου οιυο ρ;οι·ιυεο Ριςυιουιιιυυς. ννι1ιιιουά άιο ουάοιοιι,

άιο 211 ορια ιουι 10. '1'ο.<,.ιοι ιυ άιο Βοιιυυάιυυι; υιιυιου, υποο

ι=ριοουουο Νιιιυουυι1άιιυιι υυίννοιοου. Αυου άοε 8ιιρριιι·υιιουιι

ιιουοι νοιιιιυιι υοι Βοιυιιοιιιυουυυάιιιυι; ιυιιάοι υυά ιιι ιου

2οιοι· Ζοιι.

δ. Πι·. .Το υ υ ε ο υ υ ερι·ιουι ιιυοι άιο Πιυιοιου‹·ιιου. (Πι·

ιιουιουου ιυ Ντ. 11 άιοεοι Ζοιιοοιιιιιι.)

ο. Πι. .1ουυοουυ άοιιιουειιιιι 9 Ροιιουιου υιιι [νοιι

ιι ο ο ιιι ι ο.

Τ. Πι..1.Τιοιυοι υοι·ιουιοι ιιυοι « Ποιιυιοοοοιιο·

υου υυά (ιιιιειιοουιοιοιιυιιε ιουιοεου», ου ιυ άοι

ουιιυι·ο·ιεουου Αυιιιοιιυυιι ουει.ιοιιιυι·ι ιινοιάου ειυά.

νοιιι·ιηιουάοι· υοιιοιιιοι 2υοιιιι ιιυοι 85 Ρ ιι 1 ι ο ν ο υ ιι ο

εοοιιο ιυ του ιι υι Με άοιυ 11ιιειιιιυι 1896-19(10 ιιυά

εου1ιοεει άυιο.υ οιιιο Βοιι·υοιιιυυο· άοι ιιυ ιυυιουάοιι άουιο 1901

υιευοι οροιιιιου 18 Ρ11.1ιο. Νυου 19ι·νν11υυυυ.<ι άοι νοιιεουιοάο

υου Ειυιουυιιυρου άοε Ποι·υιιιυοιυε, ννοιουο άιο θι·ιιιιάο ου ου

Βοεοι:ιιουου ουιιυυου. ννιι·ά οιυο ειιιιιειιιιουο Πουοιειοιιι άοι Ρ3111ο,

ιιοοι·άυοι υοου άοι Ι.ιιυ,οιο άοε ι·οοοοιι·ιοιι Ποιιιιιειιιουοε - νου 10

(1ιιιι. Με 850 Οιιυ. - ιιουοιου; εοάο.υυ ννοι·άου άιο Οοιυριιοο.

ιιουου ννιο Ρυουυιουιο οιο. οιιν11υυι, άιο άοοινιεοιιου ου

υοειου 1ιοευιιιιιο ιι1ιιοοιιεου υιιιιοιιου.

1υ υννοιιοι· 11ιυιο υοιιουιοι νοι·ιι·ο.εουάοι· ιιυοι 18 ιιιιιο νου

Ποειιοοιιιοι·ουυο.ειοιυοεο ουοιιι'ιιιιε ιιυε άοιυ 1οιυιου Ι.υειιιιυι.

Νοου Αυι“οιιιιιυυο; άοι νοιεοιιιοάουοιι 11οιιιοάου, υοου άουου

οροιιι·ι ινοιάου. ινοι·άου υοι Βοιιοοιιιυυι.ι άοι· Βοειιιιιιιο άιο

Οροιοιιουου υοι υουιο;υου Βι·ιιι·υυυυυι.ιου άοιιου υοι υ·ιο.1ιι.>;υοι·

Ριιυι·υυυιιυ,ο ιιο,ι;ουιιυοι ο·οειοιιι. Πιο Βοιιο.οιιιυυιι ιιιυιι :ιι

άοι εουου ιι·ιιιιοι· νου Βοεουιιοιυι υιιεοοεριοουουου Διι

εοιιιιυιιυΒι, αάειιιε άιο Νοιυι· άοε υιεριιιιιιιιιουοιι

Κ ι ο. υ υ υ ο ι ι ε ρι· ο ο ο ε ε ο ε νου υιιιιεοιιιυμ;ουουάοι Βοάου

ιιιιιιι υιι· άοε Ηοιιυυ8ειοειι1ιοι υοι θυειιοουιοιουυυειοιυοεο Μ».

νοιίιιιιιυιιι; ιιιοιιιοιοι Ρυιιουιου, άιο άυιου Πυι·ιιιιοεοοιιου

τουρ. Πο.ειιοουιοι·ου.ιιυιιιουιοεο οοιιοιιι ννοι·άοιι ειυά.

8. Πι·. Α. ν. Βοιο;ιυ ου ιι άοιιιουειιιιι:

οι 2 ιιιιιο νου Β:ιειιιριιιιοιι άοε θειιιις1ιου θυε

εοι·ι. Οουιριοιο Αυιιειυοειο ιιυι' άοι· οροιιιιου 8οιιο. Βοι

οιιιοιιι Ρυιιουιου οι Ιοιουιο 'Γιιιυιιυο· άοι· Οοιυου οιυοοιι·οιου,

υοιιυ οινοιιοιι οι άιο Οοι·υοιι ι·οοιιιε ευ θι·υυάο υιοΒιιυοοιι

ιυιοι υοετο.ιιά νοι·ιιοι· Κοι·οιιιιε ιιι Ροι,υιο νου Ί'ιο.οιιοιυι.

Βοιάο Ρο.ιιοιιιου, νοι άοι Οροιιιιιου νοιι υυοιιιι181ιοιιοιι

Βουυιοι2ου ιιοριο.ει. ειυά υοοοιιννοιάοΓιοι.

υ) 1 Μι νου ΜουιυοοοοΙο ερυι·ιο υιιοιι Βι·υου άοε

(Το ρυιιοιυιο ειυ.. .οιουοιιι άυιου άιο Νιιυι. Κοιιιο Πριιορειο,

ιιοιιιο Πιιιειοεο άοι·_Βιιιουουάου.

οι1Ριιιι νου 8ριυο. ιιιιιου υυά 1Ιουιυοοοο1ο

άιιιο1ι άιο Οροιυιιοιι ο·ουοιιι.

ά) 1 ΡΜ! νου Β ο ι· ν υ ιι ο :ι ε ι ι ι· ρ ει.ιιο υ.19υιιοι·υι ινιιιάου

"που Οοι·οιυοιιι: 8οιιιιάυιιοι·ρο1, Βριε1οιιιε. ου ιιιιιω Πιι.ιιιο

άοι· 8οιιιιάάιιιεο ιιυά οιυ Τιο.οιιοιιιιιυε;. Ποι Ρυιιουι νοι·ιυιιο

ιυιιιοιει εννοια Ριιιιι·νυκιυιιοιι ευ ιιιυι ου ερι·οουου, άο.εε υιου

ιυυ ιιυοι· άοε Ζιιιιιυοι υιυιιυοι Μιτου υιιά νοιειοιιοιι 1ιουυ.

ο) 1ι)ιυο Ροιιουιιυ, υοι υοι οιυο Η ιι ο ο υ ι ο ε ο ο ιι ο ιι

(ουυο Ί'υ.ιυρουυάο) ο.ιιεοοιιιιιι·ι ννοι·άου ιει. ιθυειι·οοιιιοι·ο

υυυειουιοεο.ι

Η Ειυου 8Ο_ιοιιι·ιι.ιου Μο.υυ. άοι ιυ εοιυοιυ 77. .1ιιυιο οροι·ιιι

ννοι·άου υοι· ννοιζου οιυοε υοι·οιιε 180 5 ι υ υ ά ου υ ο ε ι ο -

υουάου νο1νυΙυε άοι Ριο:κυι·.

νοιοιυιευυε άοε Οοοοιιυι υιιι άουι Βοοιυιεουουυοι άοι·

Ριοιυι· ιυιιιοιει Μιιιρυιυυορι'. ιΠο.ιυιυιιεεουυιιιιιιυ.ι

οι Βιυου Ρυιιουιου. άοιυ υοου ΕΙυιι'οιυυυο; οιυοε €ιοεεου

Νοιιιοιιυι·οιυ άοε θιοειοιιιοο πι· Ποιιιυυο· άοε Ποι'οοιοε οιυο

ρυιειιεοιιο Οροι·οιιου νοι·ιυιιιοιει ιιιι.ρροιιυιιάιιυε υοου Ιει·ο.οι

(ιι.ιιε άοι 1·1ιιιιι άοι Βι·υειι ιιιιι ευιοιυ υοευιοιιεουοιυ Βοειιιιιιι

οοιιιυοιιι ινοι·άου υοι.

υ)Ε1ιυο Ρο.ιιουιιυ. άοι οιιι υοοιιοιι2ουάοε Βοοιυυιουι·οιυουι

άυιου1ιο.ρειι·οιουιιο ουιίοιυι ννοι·άου ννο.ι·. Ροι,ο.·οοιοουοιυυυοοιι

υοι· ιιοιιυιι.ο1ιιυο Ουειιρειιιου. εουει 19ουιυοιιυάου.

9. Πι·. Βοιυ1ιουρι: νοιειοΙΙυυε νου ο Ρυιιουιοιι, άιο

οιου οιιιοι· Ν ιο ι ο υ ο ιι ε ι ι ι· υ τι ο υ ιιιιιοιννοι·ιου υο.ιιοιι:

ο) 20ιιιυι·ιΒιο Ριου. υοι· ιιυ ουι·ο 1897 οιυο ιυυοιυυΙοεο, νοι··

οιιοιιο Νιοιο ουιι”οιυι ννοιάοιι ιει. 8οιι οιιιοιυ .1ιιιιιο νοιιιοι

ι·οιιιοι. Πιο Ρι·ιιυ υοι νοι· οιυι€ου Μουιι.ιοιι ιιουοιου. Που

Κιυά ιιυά ου Ριου ειυά ι;οειιυά.

υ) Ριυ 88_ιιιυι·ιο·οι· Μυυυ, άοιυ ιυι .1ειιιι·ο 1898 οιυο ο;ιοεεο

Ηνάι·ουοριιι·οεο ουιι”οιυι ννυ1°άο. νοιιιιοιυιυου ιιοευυά.

οι 19ιυο θΒιιιιιι·ιιιο Ριου. άοι· ιιυ .1ιιιιιο 1898. υιιά

άι11ιυί55ιουιιοοι 1ιΙυυιι, άουι ιυι πω” 1900 οιυο Νιοι·ο

ννοι.ι:ου οιυοε Οιιιοιυουιε οκειιιριι·ι ννοι·άοιι ιει. Βοιάο οςοειιυά.

ο) 1Σιυο 59_ιιιυι·ιο·ο Ρι·υιι, άοι· ιιυ .1:ιιιι·ο 1901 ιυι Μονο οιυο

νοι·οιιοιιο Νιοιο ουιιοιυι ννιιιάο. Πιο Ριου υοι ειου υοι οι

ιιο ι. . .

1ιυ θιιυ2ου ειυά 90 Νιοι·οιιουειιι·ρυιιοιιου ιιι άοι· οιιιι·ιιιιιιι

οοιιου Αυιιιοιιιιυ,<.ι ο·οιυιιοιιι ννοι·άου. Πιο υιιυοιοιι ιιιιιιυοιιυυ

Βου ιιυοι άιοεοιυοιι ειιιά άοι· Βοάοοιιου άοι <‹1Υιουο1·Κιιυι·

εουου Βιιυάεουυιι» :ιιιιοεοιιιουι ννοιάου.

10. Πι. Α. 8οιιυ.υοιι άοιυουειιιιι ιιιι υιιερςοοιοιΙιου υιοιυ

οιιιιιιιου υυά Αυοειιιοιιριο.ιιυιοιου άοε 1897 νου Μ. Ν ο ι εε οτι

υοι·ιιυεΒοοουουο νοιίοιιιου άοι ουιιυιοιιου ιιυά ιιιιοιοιοιιου

8οιιυοιιάιυιιυοεο άοε Πιριιιυοι·ιιιευο.ο ιοιιιιυιο

Που ινοειουιιιοιιο άοε νοιι”υιιι·ουε υοοιοιιι άο.ιιυ. άοεο άιο

Με 116 ιΓΙοιεοι·υυι υοι 31-86° Ο. ο;οιινιιουεουου Οοιυγυυοιο

ι·ιου άοι Βυουουάιριιιυοιιιιε υοου νοι· Αυιιι.ιιι νου 94 8ιιιυάοιι

Κοιυουου υυιννοιεου, νι·ο1οιιο υοι οιυοι· Πορροιιυι·υυυε ιυιι

οοειο,ιευιιιουι Μοιυὶι1ουυΙυιι υυά Βιευιιιιιιυιουυ άουι ουιιιιιυου

άου 11ιυι1ιιεε άοε οιιιοιου 8ιειυά Μάιου, ιυι Ρι·υρυιοι υΙεο

Μου οι·οοιιοιυου. ννιιυιουά άοι· ιιυι·ιι.ιο Βιιοιοι·ιουιοιυ υιιιιιιι

ιιοιιιι·υι ννιιά. Νυου Νοιεεοι·”ε Πιιιειοιιυυο· ειιιά άιοιιο υυιοι

άου ο;ουιιυυιου Βοάιυςιιυι.του άοι·ιυειοι1οιιάου ιυοιοοιιι·οιυυ

ιιεουου Κοιυοιιου ουυιουιοι·ιειιοου Πιτ άου Πιριιιιιοιιιιεοι·ιου·οι.

Πουοι άιο Βιοιιοιιιοιι άοε νοι·ιουιουε ειυά υουιο άιο Αιιιου

υοου υιουι οεου1οεεου; άου υιιιιιιυιιυουάου 1ιάιιιιιοιιυυεου νου

Κ υ ι·ιυ υυά Ρι·υ.υιιο1 ειυά ε111ί181'θ Βοιοιι.ιι. ννοιοιιο ιυι· άου

υυεοιυιοιι Π'οιιιι ουεριοοιιου (Ωιιουοιιιυο.1οι, ιιιο

ιυ ο υ ο νν ε ιι ι).

Που νοι·ιι·υεουάου οιοουο Ει·ι“υυιιιυπου οι·ειι·οουου :άου Με·

υοι πι' 98 Ρ111ιο. Πανου Μάιου 15 υιιυιεου ιΠι·. Α. Β οιιι -

υο12) Με ειοιιοι·ο Πιριιιυοιιοιυιιο άιο.,ο;υοειιοι·ι ινοι·άου.
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Πιεριινεε εειιι·εειιεη; άει· Βι·ιιειι ι·ειειιεε ιη ειιιιε:ειι ΡειΙιετι ιιιε

ιηε Βρι·ηηε·εεΙεηιι. _

Πει άεη θιεεειιι·εη άει· ινιιιιάιιιιεεειεη ειι 1ιεεεεςηεη ιιηά ιιιε

Ηειιιιιιε ειιιιειιε 2η εεεεε1ιεη. ειηιι ει·ιηιιιι· 0άει· εεειιιιάει· ιη

ιεάειιι εκει Βεεεεειειιεη :ιιι άεη 2ει·ειιιιιεεΝ:ειι Κηεειιεη νοτἔε·

ηοιηηιειι νι·ετάεη. Πεηηεειι ιεε άιε Βειιεηάιιιηςειιιειιιοάε εεε·

εει·νεειν 2η ιιεηηειι. Πιε Βιιει·ειηιιει.ε ενιιι·άε ειιιιειεειι. οιικιειο1ι

Ι)ιεεε θιιιρρε ειιιε ιη ε.1ιεη ιι`ιιΙιεη ιι εει τι νοιι Αιιει'ει.ιι άει·

Νειεεει·'εειιειι 1ιεεεεειεη. 1η 7 ε·ειεειειι 15'ειι1εη, ννειειιε

ειιειιε ωειιειιιειε ενειεη,. ειιειιε εειιειι ιιιιιιιεειι ειε ι'ο11ιειι
Με Αιιειιιε.ε ιιηροιιιι·εεη, ι“εηά εεε ιιιιι· ειη Με! ροειιινε

Βειιεειοη.

νει·ει·ιι.εεηάει· Με πω” ιεεεεεεΙιεη ι‹ϋιιηεη, άεεε άιε ειι

1ιεάιιιι.>;εε Βιιιιιε1ειιηε άει· Νει ε εει·'εα1ιεη νει·εειιι·ιι'ιεη ιιιειιε

ηοειιινεηάιε· ιεε. θε ει·Β·ει.ιιειι ει·ειεηε ιιιιει·ιιηριιε θιιιειιι·εη άει· θεάε.ηιιε :ιη ειιιε Αιηριιειιιιοη Γειιιιειι ει·ι.ν‹ιεεη ενει·όΘΠ

εει' θιγεειιιιεε·ει·. εννειεεηε άεε 1ιιη8ει·ε νει·ινειιεη ιη ιιι-η ιιιιιεεεε. άε. άιε εεεεεειειι κιιεειιειιάοιεειε Β-15 Οιηι. Βε

Ρει·ιιιδειιηςειι ιιηά άι·ιεεεηε άει· Βτεεεε άει· Βιειιιει·ιιιιι·ιιιιη- ει·ιιι;ειι.

ει. ενω· ιιη Βιιηεειεεεειι ?Με :ιι ει·ινηι·ιεη,άεεε άει· Κιι00ιι€·ιι

ειειι ινιεάει· ιεεειιει·ιι·εη ινιιι·άε ιιηά ιιεειι ι1ειιιιιιε άει· Β'ι·εισειιι

ι·εερ. άει· Βεεεει.ιεηεννιιη‹ιε ειιι ιειεειιηε·ει'ειιιρ;εε Γ91ιεά ιιιιι.

ειηει· ενεηειιειιεη Υει·ιιιιι·2ιιιιε; ι·εειιιειι·εε. -

1η άεη ιεεεεεη θ .1ειιιεη ινει·ειι 22 άει·ε.ι·ειεε Βεεεειιοιιειι

ειη άει· ειιιι·ιιι·,ε·ιεειιειι Αιιιιιειιιιηε άεε θεειιιιιι·:ιιιιιεηιιε.ιιεεε

νοι·,ε,·ιεηοιηιηειι εν0ι°άΘτι.

Με Βεειιιεεεε ειηά ηιειιι ιιηιιιει· εε ειιηεειε Με οιιειι νοτ

ειιεε·εεεεεε νι·ιιι·άε, άεηηοειι ιιιιηιιειι ειηιεε ιη άειιι Βιιιιιε ιάειιι

ε;ειιειιεε Ρι·εεειιι·ειι ιιοι·εεεεειιε ινει·άειι. ιιι εηάει·εη ΡειΠειι

ιιιε ιιειηε ιιιιϋειιει·ηε νει·ειιιιε;ιιιι,ε·. Ζινιεειιεη άειι ι·εεεειττειι

Ρι·ε.εειιι·εηάεη ειι διεηάε ειειιειηιιιεη ιιιιά άιε Ρεειεηιειι :εεε-ιι

ιιιιε ειιιε νεη νει·εειιιειιεη εεηεει·ιιιι·ιεη Βιιιεκεερει·ε.ιειι.

ω Βιιειειειιιε.ειοηεη άεε θιιει·εειιειιιιειε.

Πιο Βιιιιι·ειειιιεειε ι'ειηειιε ριεεεει·ιιιιάε ερει·ιιτε ιεε ειε. νει·

ι”ειιι·εη, άε.ε ειειι άιιι·ειι ειηε ι·εάιεειε Πηειει·ηιιιιρ_· άει· ει ειση

ειιειιε νει· εηάει·ειι Βκει·ιιειιιεειειιειι άεε Ρειιιιιι· ειιε2ειειιηει.

Νειιιεηιιιειι ιιι άει· 8ειιεηιιειιιειιεε, άειιι δε: άει· Πι·ιιεειι. άιε

1›ειάει νει·ιιι·ειειιιηι· νεη νει·εειιιεάεηεη Βιιιι·ε.ιιιιιιιιεεη ειιιε

11$ειιιιΒ· άιιι·ε1ι εειιννεειιε ννεεειιι.χε ιΞεειηιεειιηε άιεεειιιεη Βε

εηιεε.εε. (Αηιιιει·ιιιιη,ι.ι· εει άει· Οει·ι·εεειιι·: Ιηενι·ιεειιεη ιεε

Ριοι·1εο ινε ιι ι - Βει·ιιη 2η ειιιηιιειιεη Βεειιιιιι.εειι ;ειιι.ιιε·ε.)

Βει εεε Ν ειεεει·'εειιε νει·ιε.ιιι·εη ηειειι άεηι ιιειιιι€ειι

8εεηάε άει· Βι·ι'ειιι·ιιηε,ιεη ειιιε ιιΙιεη ιιεηάειη ε.ιιειι ι‹ειιιεεινεΒ·ε

ειηε ειιιενεηάειι·ειε, ενιεεεηεειιειιιιειιε Ι)ιε.ι.=:ηεεε, εε ιιιιάει εε

άεειι ειηειι ννει·ειινειιειι Ε'ει·ιεε1ιι·ιεε ιιηά ιεε άειιι ειιιει,ειε, »νει

ε1ιεε άεη Βεάιιι·ιιιιεεεη άει· Ρι·ειιιε Βεειιιιιιηε· "Με

Ζννειεεηε άειιιοηεει·ιι·ε νοι·ει·εεεηάει· Με Κει εει·Ιιη ιε

ΜεΙηιιιενν'εειιε νει·ι”ειιι·εη άει· θεηεει·νιι·ιιηε· εεε

τειιιιεειιει· Ρι·ερει·εεε, άεε άεη Ζννεε1ι Με Ρ'οι·ιιι ιιηά

Γε1·ιιε (Ζειειιηιιη.ε) άει· Οιι_ιεεεε 2η ει·ιιε.ιεειι. [Πε θοηεει·νιι·ιιηε

ιιι Μιιι1ει·'εειιει· ειιιεειειιειε ιιηά Βριι·ιειιε ιιιιιιε Πω 1ιιιιιι

ρωτησεις· άιεεει· ιιιιεειιεάε ηιιι· ηεειι ιιεεειιι·ιι.ιιιιεεη 1νει·ειι.

νει·ιι·ει;ειιάει· Με άιε ειηιεειιε Μεάιιισειιειι νοιι .1οι·εε

(Ρ'οι·ιιιε.ιιιι-Οιιι·ιειιεάειεει2ΙϋεΜε: ει·εεει· Ασε; Βριιιιιιε 50-95°

2ινειεει· Λεει θιγεει·ιη -ι- Αη. ειε άι·ιειει· Ασε) ω" 1ιι·ειιειιιιιιι·

ι.πει'ιιιιάειι. Βειηε Ρι·ειρει·ε.ιε, ιιηιει· άεηεη ει· άειι εει ειηει·

εεηεεη ιιιιιιει·ειι Πεε·ειιειιιιει·ιιιιιεεε εει ειιιειη ενεηιχε ννεειιειι

εΙεεη Ρ'ιιιά1ιη,ι.ι; άει· εεεεηάει·εη Βειιειιιιιιιε ειηιιιιειιιι, ειηά ειιηι

'Γιιειι νι άειιι· ιιιε ιιηά ει·εειιειιιειι άοειι ιη Ρειι›ε ιιηά Ζειειι

ιιιιηι:: Με ειιεη άει· Ιιειε1ιε εηεηοιιιιιιεηε Ρι·ειρει·ε.ιε. - Με

άιε ιιιειεεεη ιιιιι·ιε·ειι Αιιιοι·εη εει ειιειι ι1ιηι άιε Πει·εεε1Ιιιηε·

εει1ει'ιιιιι·ειιάει· θι·Βε.ιιε Πεειιει·, Ιεεει·ιιε) ηιιεει;1ιιει:ε. Ηιει·

Ιιε,ι;ε ειιιε Βιιειιε νει: εει· Μιιεειιιιιε- ιιηά Βειιιεηεει·ιιιιοηε

εννεειιιε, εεννιε ιιπ ινεηάει·ι·ει·ει·ιιε·ε. ιιιιειι ροριιιιιι·ει· Νε.ειιι·,

ε. Β. εει· Αηι'ιι1ε.ι·ιιηε· ιιι $εεΙιειι άει· Τιιιιει·1ιιιιεεε, εει άιε Με

ειιοάε ιη Ζιι1ιιιηι'ι εηεεειιιεάειι νοιι ιιηεειιεεεεει·ειιι άιάει.ιιει

εειιειιι εεε».

Π. Πι·. Βει·ιιιιειιρε:

ννε8·ειι Οεεεειιιγειιειε ειηε

ιιιιει·εεειιάειι 1ιειιεη.

Πεε Ώει·ιιιιιειη Ιιεηη ιηιε άειιι ,ε·ειη2εη Ηιιι'εεειεηιι εηιι'ει·ιιε

ννει·άεη; άιε Βεειιεηεειιειιι'ει 1ιειιη ειιειη ιιιιε άειη Ηιιι'ει;ειεηιι

εεεειι·ριι·ε νκει·άεη, ενειιει άει· Ρειιιιιι·ιιερι ιηεεεε ιει, ιιηά ειιά

1ιειι ιιειιη άεε Ηιιι'εε·ειεηε ιηεεεε ιιΙειιιεη ιιηά άιε Βεειιειι

εειιε.ιιι'ε1 Εεεε εεε» άεηι Ηιιι'ειι·ε1εηιι εεεειηειεεειε ιιηά ειιειιι·

ιιι ννει·άεη. Ιιιι ιεεεεεη Με ει·ιιιιιε ιηειι άιε ιιεεεε Ε'ιιηειιοιι.

ιι άειι Β'ει.11ειι, »νο ειηε Βιιιι·εηειιηε άεε θε ιιειιιιι νοι·1ιεθ·ι

ιιηά άει· Ρι·εεεεε 1ιειη ειιιι;εεειιιοεεεηει· ιεε. ιιεεινεειιε άιε ΕΜ

ιει·ηιιιι άεε Κηεειιειιε άιε τεεειιεεεε 1:1ειιιιιιι:. ινεε·ει:ειι άιε

ρει·ειει ε Βεεεεειειι ιιηά άεε ννειιιε;ει· ι·εάιεειε νει·ε·ειιειι ηιε1ιε

ιιιιι· ειιιε Κιιεηιιεηιε.ε·ει· νει·ιε.ηε·ετε. εεηάει·ιι εποε εει ειι ειηειιι

ει·ιιιιι·ιεεη Βιιάε Με.

Βε ι.νει·άεη νοι·ε;εεεειΙε:

ει) ειε Με.άειιειι νοιι 14 .1ειιι·εη, ιιιι .1ε.ιιι·ε 1894, ιιηά

ε) νοιι 20 .Τειιιεε, ιιη .1ειιι·ε 1899 ερει·ιι·ε.

Βει Βειάεη ιεε ειιιε ιιιιιιεειεει ιηεεεε ε·ειι1ιειιειι. ι)ε.ε Μπει

ιιειιι Με εεε ι·ει:ειιει·ιι·ε. 1)ιιε ιιεει·ειι”εηάε Βειη

ιιιιι·2ει·· άιε ιδ'ιιιιεειεη ιιιι Ηιιιεπειεηιι ιεε ειιει· εεε ιιει·ηιιι1.

ε) Β 'Ρε.ειειιεεη, εει άειιειι άεε Βε.ι·ιηιιειη τιιιε ειιιειιι 'Γιιειι

ιιηά ιιιιε άειη ειιη2εη Ηιιι'εεε1ειιιι εηει'ει·ιιε ινοι·άεη ιεε:

Βιιιε-Ρι·ειι νοη 28 .ιειιι·ειι, ιιη .1ε.ιιι·ε 1896 ερειιι·ι.

Βιη .ιιιιι8·ιιη8· νοιι 18 .Τιιιιι·εη. ιηι .Ϊειιι·ε 18%) ερει·ιι·ε.

Ειπε ?και νοιι 41 .1ειιι·εη, ιιη .1ιιιιτε 1900 οιιει·ιι·ι.

Ι)ιε Β'ιιιιεειεη ιπι Ηιιιι,πειεηιε εει άιεεεη Β Ρεειειιεεη ιει ηιιι·

εει· ειιιιιε ηει·ιιιε1. Πιε Ρειιεηιεη ι;ειιεη ιιιειιε εε εεε Με

άιε ει·ειει·εη.

ά) ιΣηάιιειι ειιιε Ρεειειιειη νεη σε. 20 .Τειιιιεη, άιε ιιιιει· Σ)

.Τειιι·ε ιη άει· Αιιιιιει1ιιηε ιιεΒ·ι, ηιειιιι>ιειι ερει·ιι·ι ενειάεη ιεε

ιιηά ηιιι· άεάιιι·ειι εειιιιεεειιειι νειιι 'Ι'οάε εει·εεεεε ενει·άεη ει.

άειεε ιιι» Με ειιιιιε Βειη Πει άει· Βεειιεηεειιε.ιιι'ει ειιει'ει·ηε

ινιιι·άε. 8ειι άιεεει· Οιιει·ε.ειεη Με άιε Ρεειεηειη ειειι ι.ιει·ιιιιιε

ιιιεειιιιιεειΒ· ι·ε.εειι ειιιειι ιιιιά Με ειιρειιειιιιηειι. Ι)ιε Βεειιιεη

εειιειιίεΙ Με ειειι ειιε τεεεηει·ιι·ε, εε άεεε άιε Ρι·εειιεεε ειιιεη

ειιεειι Βειιεεριιιιιιι. Με.

Αιιεεετάειιι άειιιοηεετιι·ε νει·ει·εε·,εηάει·ε

ε) Βιηειι Ρεειεητειι. άει· εε ιηιιιιιιεειιιει·ειιι Βειιιηεεεεειιε εε

ιιεεειι ιιε.εεε. Ειηε Βιεεε ειιεε ιη άει· ιιιιειιιιιεειιι· άεε θεοι·

εε1ιεηιιειε, ειιιε εννειεε εννιεε1ιεη άεη ΙιειεεΙιεη εεε Πει·ιιιιιειιιε,

ννειειιεε ειιίεειηειεεειε ννιιι·άε.

12. Πι·. Ο. Βι·ιιεεει: ε)1εεεεεειεηειι ετη Πηεει·

ε ε ιι ε η ιι ε 1.

Πε ενει·άεη ειιιε ΑιιΖειιι νοη Ρεειειιεειι νοι·Βεεεειιε, άιε εει

ιιει·εειε ιιειιι.νει·ε εε ηι ρ1ιειι·εε Ε'ι·ε.εειι ι· εε ε.ιη Πηεει·

εειιειιιιεΙ ει·ιιεεειι. ιΒε 1ιε.ιιάειεε ειειι εεεεε ηιιι ειιε,ι:εάειιηιε

Ζ ε ι· ε ρ 1 ι ι εε ι· η η ε άεε Κηεειιεηε ιιιιε νει·ιιι·ειεετει· νει·ννιιιι

άιιιιε ιιηά Ωιιεεεειιιιιιε άει· ννειειιιιιειιε. Μειεε ιινει·ειι ι›ειάε

Πηεει·εειιειιιιειιιιιεειιειι ιιιι ιιιιεει·ειι οάει· ιιιιεειει·ειι ιιι-ιιιε άει·

νει·ειειιιιηε· νεη Ρε.ειεηιεη. άιε

Πει·ιηιιειιιεκεειι·ρεειειι

ιεε εεινιιε

ενεεεηειιειιεΒειιε εριειεη, ιεε άιεεεε άει· ΡΜ!.

Πει· Πειιιεειιιιιιε Με νει·η εει' άειιι Ρειιρει·ε'εε1ιεη Βεηάε

ιιιε Πι·ιιεειι ννει·άεη ειιιι'ει·ιιι,εάει· εεινε.ε ιιιιεει· ιιιιιι εει”ιιιιιιε.

άιε δειιεηιιειε:ειειεεε Πειτε Π.ιιιιι ειιιά άιε Πιιειιιι1ετιιι·, ιιιε

ι.ιιιιηεηιι Με άεη Αιιάιιεεει·εη ιιηά άειιι θι·εειιιε εε άει· ι·οι·άε

ι·εη Γιειειιε άεε θειιιιηιιιειηε ιιηά διειιιειιιε. :ιιι ιιιτει· ιιιεει·ειεη

ειι8ειϋεε. νειιι Ι)ε.ι·ιιιιιειιι άιε 1ηεει·ειοι:ι άεε Βει·ιοι·ιιιε ιιηά άεε

ιεηε·ειι Κοριεε άεε Ωιιε.άι·ιι·ερε. νοιι ειιιεηι ιι.ιιεεει·εη εειιιι

ι·εειιεεη Βειιιιιεε ενιι·ά Με θεΙεηι‹ νει·ιι ειιειιιιει. άει· Κοιιι' ειιιε

άει· ΡΓε.ιιηε ιιιιιιι·ε ιιηά Με Αιιει·εηιιιιη.ε· άει· ιιιε Τι·οοιιειιιει·

εηεει:εηάειι Μιιειιιιιειιιι· ννιι·ά άιε Βιιιι·ειηιιιιε ειιιιει·ηι. ιιιάειιι

ειε ε;ι·οεεετ ιιιηι.ει·ει· Εεεε” Βειιιιάεε ννιι·ά, άει· ιιη ενεεεηι

ιιειιεη ειιιε άεη (ιιιιειιεη ιιηά άει· ιιεάεειιεηάεη ι·ιειιε Όεεεειιι.

ι)ιεεει· ει·εεεε ι.ερρειι ενιι·ά ιιεειι νοι·ιι εεεειιιεεειι ιιηά ιιειι·ι.

Βει άεη 10 εειιειι. άιε Με άιεεει· Μεειιοάε ιη άειι Ιεεεεειι

.1ειιτειι νοη Πειτε Πι. ν. Βει·,ειηιι. η η ερει·ιι·ε ννιιιάεη, κι;;

8 Μιά Βιιι·εειη νει,

1 » θει·ειιιοιιι.

2 » Τιιιιει·ιιιιιοεε.

4 » ειιι·εηιεειιε Οεεεειιη·ειιειε.

νοιι άιεεειι 10 Ρεειειιεεη ννιιι·άεη 8 ιηιε ειιιεηι θειιιηηε εεε

ιιειΙε ειιειεεεεη. 2 Πει ειιιε άει· Βιιιειιε ειε :ιη άειι ΗοΙε:εη

εει·εάειιει·ιιάει· Τιιιιετιιιιιεεε ιιηά θεεεειιιγειιειε ιιηειιιιιιηειε· νοιι

άει· θρει·ειιεη. η:ιειιάειη ιειιιΞει·ε Ζειι. νει·εει·ιεΙιεη ειπεν.

18. Ιιι·.Ει1.θειιι.νει·2 άειηεηεει·ιτε ειηεη Ρε.ειειιεειι ιιιιε

Μνεεειιεηιε ει·οινιε ρεειιάερειεΙγειεε..ΟΓ. νει

ει·ιιε ειη Πεηηει·εεε.ε άεη 21. .1ιιιι, 111. διεειιιις.

14. Πι. Βιιιιι άειηοηεει·ιι·ε 2 Μιιάειιεη ιιιι Αιεει· νοιι Σ?

ηηά 30 .Τιιιιι·ειι. άειιειι εειιάε θνει·ιειε ιι ιιιοι·ειι ειιι

ιει·ηε νι·ει·άεη Νειι·ειιΞ άιε ιηιιιι·εειιεριεειιε ιιιιεει·ειιειιιιη8· άεε

ειηεη Με εινειι”ειιοε Οει·ειιιεηι ει·εειιεη; άιε Πιιιετειιειιιιηε

άεε ιιιιάετειι. άει· ειειειιι“ε1ιε ειε εειιάει· 'Ι'ιιιιιει· ιιιηιειιιι·ε ιιεεεε.

εεειιε ηεειι Με. Βε ειηά άιεεε ειιιε ειιιε Πε.ιιηιιη,ε·. _ιεάειι

άιει;ιιεεειειι·ιεη Ονιιιιειειιιιιει· ιιηι›εάιη,εε εεει·ειειν ειι ειιιι'ει·ιιειι.

άιι άιε Ηειιιιιι;ςιιειε ηιιιΙιε·ηει· Πεεεηει·εειεη, Με άιεεε ιΞειιε

2ει.<;εη, ειιι:1ι ει·εεε .1ιιεειιά άει· Ρεειεηειιιηειι εειιιι·ειιεεε πει·

άεη ιιιιιεε.

15. Πι·. Κειιιιιειιιι εεειιε ειηε Β'ι·ειι νετ, άιε νει· 4-5

.ιιιιιι·ειι ενεεεη ειηεε Τιιιιιει·ε ιηιε Αεει εεε νοη ειιιεηι

ειιεννειι·ιιε·εη θειιεεεη 1εριιι·ειειηιι·ε ννοι·άεη Με; άει· ιιειι·ει'

ι`ειιάε Αι·Ζε ιιιειε άειι 'Γιιιηει· ει» ειη Οειειηειη, ενι·Βειι Βεειιει

ιι.ειιηε· άει· Νεειιιιει·εε1ιει'ε ει·ιιιιιι·εε ει· άεη 'Ειιιιιοι· ιιιι· ιηοΡΘ.

ι·ε.ιιει ιιηά εειι1εεε άιε Βειιιειιιιιιιιιε. Με. _ιειιει· Ζειι ιεε άιε

Ρεειειιειη 89 Μιά ηιιηοειι·ε ενοι·άειι, εεε ω” Μιά ηεειι ιιιι·ει·

Αιιιιιιιιιιιιε ιιιε Κι·ε.ηιιειιιιηιιε, ννειιει εει. 8 πω· ι·'Ιιιεειςιιειε

νοιι ,ειειιη8·ειη ερεε. Θεννιειιε (_1014ι ειιιιεεεεη. Πε ιι:ιειι άιε

εει· νει·εεεειιιε1ιεε άιε Αιιηειιιηε ειιιεε Οει·ειιιειιιε ιιιειιε εε

ι·εειιειεε εειιι Ιιειιηεε, ννιι·ά άει· Με ιιιειηε Βεειιειι ειιει”ιιιιεηάε

'Γιιιιιει· ορει·ειειν ιη Αη8ι·ιιι”,εεηειηηιεη ιιηά εε ε;ε1εη,ε·, ιιιε νοιι

εεειιιάι.ε· 2η ειιειει·ηεη, ννοι·τιιιι' ιιειηε Ψεεεει·ειιι'ιιιιιιη8· "ει"

ιιιιι'ει·ιιε ιιηά άιε Ρεειεηειη ειειι ιιιιιεεε.ιη, άεειι εεεειε·, ει·ιιοιεε.:

ειε Ρε.ειειιειη Ιιειη ιηι ειεηάεειεη Ζιιεε:ιηάε ειε, ιιι=ιιηάεε ειειι

_ιει2ε σε.. 2 Μοηε.εε ηε.ειι άει· Ορει·ιιιιεη ενειι1. Ι)ει· '1'ιιιηει·.

@Η .Με άειηοηεειιι·ε ινιι·ά. ει·ινιεε ειιιε Με ιιειηιεΙεειειΒεε Ρε

ι επι.
ρ Ρει·ηει· εεειιε Πι·. Κ ει ι ει εἴη η ειηε ιι'ι·ιι.ιι νοι·. άιε εερειεειι

ιιηά ιιηιιιιιιεειι επι ειιιεηι :ιιιε άει· νιιινιι ιιει·ειιειιιιηε;ειιάειι

_ιειιε1ιεηάεη Π εει·ιι ε ιη νοιη ιιι άιε Αηεεειε ιχειιοιηιιιεη »νει

Με ι!ιηειει·ιιιιηε άεε ιιιι ειιιηεειι 1710 θιι·επιιιι εειιι.νει·εη Τη

ιιιοι·ε ιιοηητε ννεεειι άεε άεεοιεεειι Ζιιειιιιιάεε άει· Ρεειειιιιιι
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ιιἰο1ιι 1υ ε$υει· 8ιτευυε· νο11ευι1ει Μει·ι1ευ. εουι1ει·υ εε ννυι·ι1ευ

2ιιιιειουετ 510 θι·ε.ιιιιυ Η οιυυιεεεε ιιυι;εττεε·ευ ιιυι1 ι1ε.υυ Μου

ι.ε81ιουευ 8ιιυ1ιιυε·ευ ιιυι1 Πει·ι·ε1ο1ιιιυ,ε νου 0οι·υιιιιυ ιιιιου 12

'Ι'ει;ευ ιιει· Με: νου 1200 θι·ειυιυ ειιιιοΙειι·ι. Πιε '1'ειιιροι·ετιιι·

εευιι, υε.ουάειυ ειε ει·ειειι )ευο1ιιιι;ειι 'Ι'ιιιυοι·ιυεεεευ ευεειι·ει:ευ

ιιν:ιι·ευ ιιυ‹1 ω· 1ι1εετ ι1εε 'Ι'ιιιυοι·ε Μιι·ι1ε άιιι·ου ι11εΟοιιτι·εοτιου

‹1ιεε Πτει·ιιε ιιι εει· χευειιιιιευ Ζει ινιει1ει·ιιυι Με εοι· νιι1νε

νοι·κετι·ιευοιι. 1)1εεε εΙιε, ιιυ .1ευι·ε 181!) (Π. υιετ1. Κνοουευ

εουι·ιι“ι Πι·. 1) νου Κυ ε ευ ο ι· Μεοει· ειιιιιι'ου1ευε Μει!ιοι1ε υε.ι

ειου 1υ οιεεευι ?Με εεε υοιι·16.υι·ι. Π1ο Β'ιιι.ιι ιει )ειει ,εε

ειιυ<1 ιιιιο υπ ειιιευ υοι·ιυε1 ε·ει'οι·ιυιευ Πιει·ιιε.

Πιο Εεεε εεε 'Ι'ιιιιιοι·ε Μιὰ ουι·ου ειιιε νειιει·οεεειιε εουε

ιιιιιιιεουε Ζειο1ιυιιιιε 111ιιειι·ιι·ι.

Βιυ ννειιει·οε νου Πι·. 1( ει1υιιιυυ ι1ευιουειι·ιι·τεε Με

2ειειε ειυευ ιυνο ιιι υιό εε υ Ρο 1ν ρου, εει· εεοιιιιτ1ει· πιιπ

ιιει· 8ο1ιειοευΜιυ·1 νει·ινεουεειι που· ιιυι1 ιιει ι1ει· ει·ετευ Πικετ

ειιουιιυε Με 8ο1ιειι1ειιιιιιυοι· ιιιιροιιιι·ειι υουυτε: εεἰυ ιι·1ι·υ

1ιο1ιει· Βιιε1_ιει1οου ευιερι·ιιυε· ε.ιιε εοι· υιυιει·ειι ()οι·ριιεννευε1.

Ηο1ουε Γε11ε ειυι1 νειι Κ ιι ε τιιει· ιιυι1 Ο ε ο υ ο ιν ε κι υε

εο1ιι·1ευευ ννοι·ι1ευ ιιι ι181° «Ζειιεουι·ιι'ι Μι· θευιιι·ιε1ιι1Γε υυ‹1

(1νυε.υο1οειο» Μ. 88 Με 85.

Β'ειιιει· Μιι·ι1ευ νου Πι·. Κε11 υιευ υ ι1ειιιουειι·ιι·ι:

1. 2 ει·οινιι1ε ιυνοιιιε.τοεο 11ιει·ι, ι1ει·ευ ορει·ετινε Βιιι.ΐει·ιιιιιις

όιιι·ευ ι·ερἱ‹1εε ννε.οΙιειιιιιιιι ιιυι1 εεοιιυι1ει·ε Βε1ιιυι1ειιιυε· εει·

Αιυιιιιιιις ιιοιυννουι1ιε ι;εννοι·ι1ευ Μι.ι·.

2 1Σιιιε Νε1ιυει1ε1, Με εε1ο,ε_ειιι1ιου ειυει· Μνουιοιοιυἰε ιιιι

ει·οεεειι Ναι εεΓιιυι1ευ ιιι·οι·ι1ειι; εἱε Μι.ι· νοι· 80 .1ευι·ειι ιιι”

21 Μειιει·ειι Νε.·1ε1ιι νου εει· Ρε.ι1ειιιιυ νει·εου1υουι ινοιι1ειι.

Θ. 1εω οι·οεεε ΡΙειι1υοοε1 υευει 11οιιι€ειιυ11τ1, άιε ει· ι1ιιι·ο1ι

1ίο1ιιουνειοιοιιιιε ειπε ω· Β1ιιεε ειυεε .11ε.τ1ο1ιειιε ευιιειυι

181.18.

4. Που Ορειιιιιουετιεο1ι νοιι Οι ιο 1ν111ε (υεεο1ιι·ιευοιι 1ιιι

«Οειιιι·εΙυ1ιιιτ ΠΠ· 0νυευο1οε;1οι> 1809, Νι·. 19), εει· ιιει εἰιιειυ

Κοειευριεἱεε νου 5 Με. ε1ου υοι ι.ινιιυυο1οις1εο1ιευ Οοει·υιἱο·

ιιειι εοι. υεννϋ.υι·τ ιιυι1 ιυευεεοιιόει·ε ειιιε νο11υοιιιιυειιε Βεουειι

1ιοο1ι1εεει·ιιυε· ει·ιυοοι11ο1ιι, Με _)εἀει·2εἱτ ευου Βεριευ Ηοι1εου

ιο11ιι,ι;ε νει·τιιιιεουι ιι·ει·ι1ευ 1ιιιιιιι.

5. Ειυ 111)·οιιι ιιι1ι <<οευκινι1ει· Νευι·οεε». (8ουιιυ τε ιιιιι1

Ρ το ιι ιι ο: «0ειιιιεΙυ1εια ευ· θνι15.υο!οε1ε» 1900.)

Νεο1ιι1ειιι Πι·. Τ ιιι υ ε. ι·τ ι1ειυ Πιι·εοιοι· εεε Κιειιυειιυιιιιεεε

ι1ευ 1)ει.ιι1ε εει· νει·εειιιιιι1ιιιις ειιεεοερι·οουευ, Μιά Με Βιιειιυε·

εςοεου1088ου.

8ου1ιιεε ω· Π. Βιιευυε·.

8εοι·ετει·: Πι·. Θ. Βιι,εε1ιιιευ υ.

νει·ιιιιεο1ιισε.

- Αιιι 14. Ποτε νο11ειιι1ετευ ειου 25 .Ι ευ το ι1ει· οι: ι

1ιουευ ιιυ‹1 ιν1εεευεο1ιειτ.11ουειι '1'1ιετιςυειτ

εεε ΡιοΓεεεοι·ε εει· Ο1ιιι·ιιι·;;ἰε ευ εει· Μ11Μι·-1)1ει1ιοιυιεοΙιειι

Α1ιει1ειιιιε Πι·. Νιυο1ει ΣνεΙ_ιε.ιιιιυονν. Πει· .1ιιυι1οι·,

ννε1ι·1ιει· εεεευκνυντιες ιιιι 47. Πευευε_1ιιυιε ετο1ιι, ει·1ι1ε1τ εε1ιιευ

ει·ειειι Πιιτει·ι·1ουι. ιυ Πειιτεο1ι1ουά, ι1ευιι ιιι )νε.ι·εουειι, ινοινιιιί'

ει· ευ εει· Μοευειιει· 0υινει·ειτοι 1ιιιι·ιε Ζειν Μετυειυετι1‹, ι1ευυ

Με‹Νοιυ ει.ιιι1ιι·τε. 8ειυε ο1ιιιιιι·ε1εο1ιε 'Γυοιιευειτ υεεευυ ει·

1877 Με ‹1ειυ υευ1ιοειεο1ιειι Κιιεεεεουουρ1οιεε υυτει· ιιει· Πει

τ.ιιυι: εεε νει·ειοι·υειιευ Ρι·οι'. Ο. Κεν υ ει·. ευ ι1εεεειι Κ11ιιι1ι

ει· ειου ειιιου υε.ου εει· Βιιο1ιυε1ιι· υειου δε. Ροιει·ευιιι·,ες υεεουε.ϊ

11εω. 1898 Μιι·ι1ε Ν. :ιιει Πιι·εοιοι· ω· 11ΙιιιιιιυιΙιιιυ-Ηει1ευ

ετε1τ ιιυ‹1 2 .Τε1ιι·ε ερειει· :πιο Ρι·οι'εεεοι· εει· Ουιι·ιιι·ε·1ε ευ ω·

Α1αιοειιιιε ει·υιιιιιιτ, ννε1ο)ιε 8ιε11ιιιι€ειι ει· υοου 1ιειιτε ιιιιιε1ιει.

Βου εει· θι·ϋιιι1ιιυε εει· 8τ. Ρειει·ειιιιι·ι.ιει· Μοο1οο-01ιιι·ιιι·ε;1εο1ιειι

θεεε11εο1ιεΓι 11884) ιει Ρι·οϊ. Π' ο Ι) ιι ιιι 1 υ ο ιν Ρι·11ειι1ειιτ. εετ

εε11ιειι ιιυ‹1 ειυ 1. .Το.ιιιιιιι· 1807 ινιιι°ι1ε ει· 2ιιιιι 11ειοο1ιιι·ιιι·ι;ου

‹1εε Α11ει·1ιοο1ιετευ ΗοΓεε οι·υε.ιιυι. ΖυςΙοιου υευ1οιι1ει. ει· εειι.

1898 :1ευ Ροει.ευ εεε 1ιιερεοεοι·ε Με ΗοΓιυει1ιοιυε1ννεεευε. Πει·

.1ιιυι1ει·1ετιι·οτε εειιιει· ειι1ι1ι·ειουειι Αοιιιι.ει· νιε1Γειου Μειο

ι·1εου εειεε εοιιιιεεευ. ννονου 88 νου ιυιυ νει·διΤευτ11ουτε ινιεεειι

εουιιΓι1ιουε Αυυου‹1Ιιιυεειι Ζειιε·υιεε ειυΙεε;ευ. Αιιεεειι1ειυ ε;ι·11ιι

ι1ειε ει· νει· 17 .Πι1ιι·ευ ι1ειι «()1ιιι·ιιι·ειιεο1ιεευι )νεειιιιυ», ι·ει1ι

ειι·τε ι1ιιυιι ,ε;ειιι6·1ιιεουείι1ιι·1ι ιυ1τ Ρτοϊ. Η υ11ι”ε ε ε ο να ε 1:1

ειε «11ειορ1εε Βιιεευοι 0υιι·ιιι·ειι» (Αυιιιι1ειι εει· ιιιεειεουευ

Ουιιιιι·ειε) ιιυι1 81ευι εσυ. ι1ειιι Βει;ιυυ ι1ιεεεε .1ιι1ιι·εε ‹1εε«Ηιιε

ε1εουε 0υιι·ιιι·81εο1ιε Αι·ο)ιιν» 1ιει·ιιιιε.

- νει· Κυιεειυ υε,ειυει εει· 11ειοει·ετ «Με 1·1ει·2οεε νου

Βοουεευ-ΒΙειιιίυεειι, Ρωι. Πι·. Οττοιυει· Πουιι·ιου, εεε

εε1τειιε Εεεε εειυεε 60_ι5.1ιι·ι;;ευ Ποετοι·)ιιυι1ε.ιιυι ε.

Πει· .1ιιυι1ει· ίει 1819 ,ςευοι·ειι. εευϋι·ιε 1845--56 ι1ειυ Κουτ

1ιοι·ρει· εει· 11υίνει·ειι.ε.τ .1ευε ου ιιυ‹1 Μιι· ι1οιιυ Με 1888 01ιει'

εεε Πειυιυεευ'εο1ιευ Μεο1οιιιε1νι·εεευε.

- Αιιι θ. ΜΒΜ Ποιά 1υ εει· Αιι€ευυ1ιιι1υ ω- Κιεννει· Ποι

ι·ει·ειτΜ Με 1ι“ε1ει· εεε 80_Μ.1ιι·1ε,·ειι .1ιιυι1οιιιυε εεε

Πιι·εοιοι·ε οιεεει· 1ί1ιυι1ι. Ρι·οι'. Πι·. Α. 01ιο‹11υ'ε ει:ετι, ευ

ννο1ο1ιει· ειο1ι Με θο11εο·ευ, Με 8τω1ι1ιειιρτ ιιυ‹1 2ε1ι1ι·ειο1ιε

8ο1ιιι1ει· ι1εεεε11ιειι υει.1ιε111ι.ιιευ. νου εει· Κιοννοι· 1Τιι1νει·ειιΜ

ι1ιιι·ου ι1ευ Βεοιοι· 1ιοει·ι·ε1οΙιτ; ειιεεειι1ειιι Μιι·ευ εε1ι1ιειο1ιε

Αι1ι·εεεευ ιιυι1 θ11ιουινιιιιεο1ιτε1εει·ευιυιε ειυ,εε1ειιι'ευ. Πιε Ριο

Γεεεοι·ευ εει· Πυ1νει·ειιει ιιυι1 Με ευειυε11ε;ευ 8ου11Ιει· Ρι·οι'.

01ιοι1ιιι'ε υιι1ιευ ειυ θειιιτεΙ νου 2200 1151. εοι· 8τι1'τ ιι υ):

ε1ιιεε Βειιεε ιιι εει· Αυεευ1ι1ιιιι1ι ιιει εο1υευ

Ν ιι ιιι ο ιι εεερειιι1ετ.

- Αιιι 15. Ρευι·υει· Με ειε (1εεε11εο1ιείτ τι1εε1

εουει· Αει·ει.ε ιυ Μοευειι ι1ειι 100)ε1ιι·ιεευ θε

1ιιιι·τετιιε· ιυι·εε θι·υ ιιι1ει·ε, εεε 1809 ι·ει·ειοι·υειιευ

Ρι·οΐεεεοι·ε Ρ'ει1οι Ι υοεευιεειν ιυιτ ειυειιι 14”οετε.οτ υε

ι:ιιυε·ειι, εοι' ννε1ο1ιειυ εει· Ριεευ1ευτ Πι·. Ν. Ν. .Ι ε. 51ο 1ιο νν

Με θει1ε.ο1ιιιι1εει·ει1ε εοι ι1ευ νει·ειοι1ιευειι θιι1υάει· 1ιἱε1τ. (Πι·.

ιιπ-ι - Ρι·οι'. 1υ οεειυ εενν 1ιει:ι.ε Με Απε υευιιι`ε Μιιι:ει·ει·

ΑιιευιΙουυε νου 1828-88 1ι1ει1ιοιυ ευ ω· Ποι·οοτει· Πιιινει·ειιΜ

ει.ιιι11ι·τ υυι1 εει·: ειιου Με ιιιει1ιοιυιεο1ιε Ποοιοι·Μιι·ι1ε ει1ειιειι,

ννοι·ειιι' ει· Με Ρι·οΓεεεοι· εει· Ουιι·ιιι·81ε ου ω· 11οευειιει· σε

νει·ειτει: Με ευ εειυευι 'Ι'οι1ε Γιιυε·ιι·ιε.

- 1ιι Ρνι·υιοιιτ υοε·1υ,ε ‹1ει· 1ίι·ε1εουνειυιιε ιιιιι1 Βιιᾶεεικτ›

θε1ι.Ηοίι·ειυ Πι·. Βεε 1ιουυι εειυ 50) ε1ιι·ι,ι;εε Ποο τοι·

_)ιιυ118ιιιιι. Έ .

- 11οιιι θευει·ε1οιι·εοιοι· Με ιιυ1ειιι1ιεο1ιευ 1)1εάιοιυε1νοιννο1

μωβ, Μι·1ι1. 8ευει.ει·ε.ι.υ Πι·. Γ. 8 ε1ι.ειιιε υ υ , ιει, .Με ειε

εειεε. Ζτε.» ει·Γε.1ιι·τ, ι1ει·ιι ιι.ου ε ε ε ιι ου ε ο Α ο ε ο υ ι ε ο ε ε

ιν ο υ ι·τ ννοι·ι1ευ. _

- ΑΙ ε Βεινει·1ιει· ιιυι τ1ευ ‹1ιιι·ου Βιιουιτι·ιιι εεε

Ρι·οι'. Βειιυιονι νιιοοιι τ. εεννοι·ι1ειιευ Πε1ιι·ειιι 1ι1

ι1ει· ο1ιιι·ιιι·,ειεο1ιευ Ηοε οιτεΙυ1ιιιιυ ευ Με ι· 111

11ιει·-11ει11οιιιιεο1ιευ Α1ιει1ειιιιε 1ιευευ εἱου. Με Με

'1'εεεευ1ϋ.ιιει· ειΓε.υι·ευ, 2ιιιιι Οουοιιιειει·ιυ1υ (1. 1Ιει2) εουυ

01ιιι·ιιι·,εειι εειυε1ι1ει., ιιυ‹1 οπο:: ειε Ρι·οίεεεοι·ευ .1.1 το υ ει ιι

Μ" ())ιιη]ςονν, 1,. Ο ι·1ο ιν ειιε Πυει·1ιοιν- ιιυο .1. εε ιιι ευ 1‹ι

νοιυ Κ1ιυιεο1ιευ 1υειιιυι εει· θι·οεει'ιιι·ειιυ Η ε1ε υ ε Ρ πιο -

1οιν υ ε; Με Ρι1νειάοοειιτευ Ε.. ιν ι· ε ο ε υ , Α. Κ ιι ο τι ε. -

ε ο υ ε ιν , θ. Ζ ε ι ο 1 ο ι· νου ι1οι· 111ι11ι.ει·-11ει1ιοιιιιεουευ Αυπ

(ΜΜΜ Με 8. Ρ. Ε”ει1οι·οιν νου εει· 11οε1ιειιοι· Πυινετειιυτ,

ι'ει·υει· ι1ει θιε1ιι1Γε εεε Ουει·ει·πτεε εεε Ουιιο1ιοικ1ιοευ1τε.1ε Πι·.

Α. '1'ι·ο) ευ ο ιν. - Ζιιι· Ρι·υϊιιιιε· ο” Μεεευεουείι11ο1ιευ Αι·

1ιειτευ εει· Βεννει·1ιει· Μ: ειυε 0οιυιιι1εειου, υεειε1ιευι1 εεε τ1ειι

Ρι·οΓεεεοι·ευ ε” Α1οιόευιιε Η ο 1 υ (Ρι·εεεε), ν” υ ο ε· ι· ε ο ο ιν,

8ιιουοιιυ. Κι·ιιε;1εινευι. 1νε1ιειιιιυονν, '1ιιι·ιιει

ιιιιι1 8. Βοιυιυ οιιιεεεετει. Μιι·ι1ευ.

- Πει· Ριοεεοιοι· εει· Μι1ιιοι·-Μεάιοιυιεο1ιευ Α1οιοευιιε Πι·

Ρ ιι ιι 1 Α νν ι· ο ι ο νι Με ειου ιυ1ι Οευευυιι,ειιυε· ω· Οουνει·ειιε

Με Ριινειι1οοευτ Πιτ ε11εειυειυε ιιιιι1 ειειιει·ι·

ιυευτεΙ1ε ΡοΕυο1ορ;ιε ο ιι εει· ΑυεάοιυΠε υιι.οι·

1 ι τ ι ι· τ.

- νου ιιυεει·ειιι 1.ευι1ειυιιιιυ, ι1ειιι 1ιευειιιυιευ 111οι·ιυεει·ει.

Πι·. Α 1 ο κ ε τι ο ο ι· ν. Βιι υ ε ο . Με ιιιι εοευειι ει·εο1ιιευευειι

Αρι·ι11ιείτ νου ν ε 1 υ ει εεε υ ε. 1 ο ε 1 υ ε; 'ε 111οιιε.τευεΐιειι

ειυ ιιιιει·οεεευτει· Αι·ι.11ιε1 ιὶυει· 5<Π ιε ο1ε.ι·1οι·εο υ υ υ ,ει »

ευι1ιε.1τευ. ιιι ννο1ουειυ εει· νοι·ιιιεεει· ειυο νου τι·οι`11ιοιιευ Αυ

υἱ1‹1ιιυεευ Μου 0ι·ιε·1υιι1ευϊιιευιυευ υει.τ1ειιειε εευι· ιιιειι·ιιο

τ1νε θο1ιι1οει·ιιιια εει· 1ει.ειευ εουννετ1ιεου-τιιεειεουειι ο ι· ο. ο -

ιυεεευ υεε-Βιιρει11τιου ιιει.ου δειτε υει·ε·ιευ Μουτ.

- Ζει· ΙΒιυι·ιο1ιιιιιιι,ι· ειυει· Ρι·ιννιιυ1ιυι1:1ιιι·

1·Ιιιιιτ- υ ιιι1 θεεου1εουι.ε1ει·ευυυειτου ιυ Βι,ευ

Μ; νοιυ Μεοιοιυνι1οεοειιειυευτ ι1ειιι Αι·ετ Η ε ι· ιιι ο υ υ 1. ε ν ν

Με 0ουοεεε1οιι ει·ιυε11ι ννοι·ι1ευ. -

- ν ον· ε τ ο χ· 1; ο η; 1) 111 81.- Ρθω1'80111'Β' Πι·. 11ν1. 01111·

ο Μ) ε ιν. - Αι·ει. εει· υιεε1εευ ε1ουτ.ι·ο-τεουυιεουευ 11Ιι1ιτει·

εουι11ε. Πιο ριευιιεο1ιε ει.ι·ει.1ιο1ιε 'Ι'1ιε.ιι€1ιειι Με ω· νει·ετοι·

υευε υιει· εειι 1876 ειιεεειιυι. 2) 1ο Κο1ο (θεον. Κε1ιεο1ι)

Πι·_ Μ ει) χ· ι ε) Η ε Κ ε) 1ει· , ινε1ουει ευ ἀἰεεευιηθι·ι.ε Γεετ 80

.Ιιιυι·ε Με Απ: εονν1ι·1ιτ Με - 3) Ιιι Νοινοι.τεοι·ει_ιευιευ (13οιιν.

ινιιι·εο1ιοιι) ι1ει· Ουει·ιιι·ετ εεε ι1οι·ιιι.ιευ 11ι1ιιυιυοεριιε1ε, 8τειιτε

τει υ Πι·. Η ιι ε ε ιι 11 _) ο. ο υ υ ι ε υ ι ιυι 50. Πευευε_ιε1ιι·ε υιιου

ιυετ 80)ειυι·1ιξει· ε.ι·:ει.1ιο1ιει· '1'1ιε.1.1ι.>;υε1ι.. - 4) Αιυ 5. Με;" ιυ

Ουει·εεοιι Πι·. Πιο1ιυε1 'Γ ι·οιιιυ ιπι Α1ιει· νου 40 .1ευι·ειι

ευ 1.ιιυεευτιιυει·υιι1οεε. Νιιου Αυεο1νιι·ιιυε ᾶειι 0ιιι·ειιε ευ εει·

Ήιοννει· Πυινει·ε1τοτ ιπι .1ε.1ιι·ε 1877 11εεε ει· ε1ου ε.1ε Αν” ιυ

01ιει·εεου υιει1ει·, ινο ει· Με 111τ,ε11εά εεε 1ιευόεουιιΓιευιιιιεε

ιιυτ1 Ι1ειτοι· εεε Μεάιοιιιε1ννοεευε ειου ιει·οεεε νει·ι1ιευειε ει·

ινο1°1ιευ Μι. - 5) Ιυ 0ιι·ιιε ω- 1ιουευιιι:ε Πει·ιιιε.τοΙοι;ε Ριοι`.

Πι·. Α ο ο1ρυ.1 ει. τι ε ο υ, Π1ι·εοιοι· εει· Κ11Π11<Ε ?οι Ηευτ1ιι·ευυ1ιο1ι.ευ

ευ εει· ο1οι·ι1,εειι Πιιινει·ειιΜ, ιιυ Μαι· νου 52 .1ε1ιι·ευ ιιιυ Έν·

ρυυε. Πι· Με εἱου ε1υευ Νειυευ ιυ εει· ιυει1ιοιυιεο1ιευ Μπετο

ιιιι εειιιεουι @του εειυ τι·ει11ιο1ιεε 11ε1ιι·υιιου εει· Πειιτ1ιι·ου1ι

1ιειιευ (2 Βευόε). Με Με ενω εεε ει·οεεευ Νο ευ υ ο εε!

εουευ Βειιιυιε1ινειυεε ειεο1ιιευευ ιει.

- 1ο 'Ι'ιιυιιιι.ιευ Με ΡΜ. Πι·. ν. .Ιϋ ι·ι:ευεοιι, Πιι·εοιοι·

εει· Πυινει·ειιΜε-Ρο11Μιυιυ, 1ο 1Το18ε ειυεε 8ου1οςουΕει.11εε

εουινει· ει·υι·ευ1ω.

- Ζιιιιι Νειο1ιι'ο1);ει· Με. 1ιου1ειιι'ε ε.ιιι' ‹1ειυ 1ιευι·ειιι1ι1

ιιει· θνυε.1ιο1οε1ε ιιι θιεεεειι Μ, υιιο1ιι1ειυ Ρι·οί. ν. Πε ι τι

(Βεεε1) ι1ευ Βιι1°ευεε1ευυτ Μι, εει· Ποοευι Ρι·οι. Ρ Με υε υ

ειίε1 ιιι Βι·εε1ειι ει·υ:ι.υυι. ινοιι1ευ. ε ο

- ννιε Με· Κι·ιε,εειυιιιιειει· ειο1ι ιεεειιεεοι·ι 1ιιιτ. 1ετ ειε Πι· -

 

Μιι·‹1ε 1υιιι υει ι11εεοι· (ἰε1εἔειι1ιεἰτ Με Βυι·ευιιιιη;11εάει11ρ1οιιι

1ιουιιυιε ι1ει· θεεειι εει· υ1111ι:ϋ.το.ι·ειε νοιι11..1ιι11

ό. .1. ευ ι1ε11υιι.1ν υεεο1ι1οεεευ.
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-ΖπιιιΒαπ Μαθε Ρανι11οπε 1ιο1πι Λαμ 1111·

π.1ιιοι·εεο1ιπιποπο αιιό απ1ιο11πο.ι· 1ιι·ιιπ1ωΑει·:

ι1ιιιιοιι, Ρο1όεο1ιοι·ιπποπ από Με 111ιι·1εε ιι·οι1ι11ο1ιει

ιποό1αιπιποπο Ρει·ιιοπιι1 1π Μοει1καιι ε1πό ιιαΐ Α11οι·1ιϋο1ι

ειπα Β0ΐ81ι16000Η111.8.ιιε όειι· Βο1ο1ιετοπι.ε1απεοινιο

ποπ ικοι·όαα.

έ Μ" θ. κα” ειι1ιι.πι;το ιπι Νοε1πιιιοι· θει·1α1ιια1ιοί Με

8ΡποΙΙαιιοπα1ι1παο Μ" Ο1ιιι·ιιι·Β·ειιι Ι)ι·. Μοό

11 π ε Η 1, ό” 1ιε1πιππ1.11ο1ι νοιπ Βο2ιτ1-ιεχει·ιο1ιτ. απ· όἰο πω

πα1ιπιε οἱπει· Οροι·ειτ.1οπ παπα Βιπιπι111εαπιζ όεε Ρα.ιιοιιωπ πα

01ποιιι ειοποπιπειεοπ Αι·ι·εει: ιιπ θο1'1ιππ·πιπε ναι·ιιι·ιΙιο11τ ινοι·όοπ

11(8-1'ι πι· νει·1ιιιπό1ιιππ·. 1)οι· θοι·ιο1ιω1ιοί οι·1ιαππιο 1)ι·. Η ο ό -

1111 8 111 όει· ο11οπ1ιιι.ι·οιι 11ανοι·ε1οπτ1ς1κειτ πα· απ1ια1όπ.; από

νόι·ιιττ1ιο11 το 11ιπ επ ειιι·οπ,<μιιιι νοι·ινοιε ππό

Κ1Ρο1ιοπ1ιιιειεπ.

- 1)ειπ όεπτεο1ιοπ «ΒπἰοπιιιιπΖεἱεει·:› 2ιιΐο12θ› Μ” 1118 Ζω!!

όει· ιιπ .1α1ιτο 19Ο0/19Ο1 1ιπ όπιιτεο1ιοπ Β.ειο1ι πρ

ιι ι·.ο1ι1ι·τει π Α ανετα επεσα όιο νοι·1ιετ;;ε1ιεπόεπ .1ει1ιι·ει επι

9:αποτππιππ; απο 1ιο1:ι·αε 1844 Β·ε;ιπιπ 1884 πα .1π1ιτο 1899/18ρθ

από 18θ81ιπ πω. 1898118119. Με 1ιόο1ιειο 28.111 Μ1Ν10 1111

.1ει1ιι·ο 1820111 Με 1570 Απρι·ο1ια1:1οπεπ οι·ι·ο1ο1ι1:. Ειπα ινοειΘπι

ω... Α1απ:ι1ιιπο ππι ιπι 1οται.οπ ΡιιαΓαπρωιι1ιτε πειπιοπι1ιο1ι ιπ

Ρτειιεεε·π ππό Βιιγει·π ε1;π8τρ,·ε1'ππόοπ.

- ΡΜ· όοπ 1. επγριιαα1ιοπ πιοόιοιπ1εο1ιαπ

Ο ο π ε ι· ε 8 ιι 1 π Κ π ι ι·ο , ινο1ο1ιει· νοιπ θ. (19.) πιο 10. 128.)

Βοοεπι1ιοι· 1902 ετειτιπαόοπ ννιι·ό, 1ιιιτ πω. ιπ Ποιι1εο1ι1α.πό οιπ

αι·ον1εοι·1εο1ιοε (1οιιι1τό ι:πιαι· Μπι ειι=1Ινοι·ττοτοπόοπ νοι·ε1Μ Με

ΗΜ'. ν. Βιιι·ειιι ει. π π (Βει·11π1παι· νοτπι1τω1ιιππ· όοι· @προεπ

Μιτ1ιο11ιειιπε 1ιι όοπτεο1ιεπ Αοι·αιο1ιτο1εεπ ςο1ι11όει. 11118 νει·

18.πωτ, πιιι·ό απο1ι νοιι όειτ ι·απειεο1ιοπ Βοι:ιοι·ιιππ· επι 11ο1οΕ11°·

τω, ινο1ο1ιοι· όειι· ίι·πππϋπιειο1ιοπ από επε11πα1ιοπ Βιιτειο1ιε πι16.ο1ι

112 181, πα όιεει>ιπ θιιππι·ειει: επιπππότ πνοι·όοιι. Απ: οΐίπ:ισ11ο

Βιιι·πο1ιοπ Με θοπε:ι·εεεεε π·ε1τιιπ Με επα11ιιοπο, ΐτ8πΖϋ81ΜΜ

από όειιται:1ιο $ρι·πο1ιο.

- θοιπ11ειει «απατα Βοποπ1ιιιιπο Με Μοόιο1απ1ι·ιιι1ιοε νοπι 8

Πει:ειπποι· 11101 κι επι απ· ποι:1ιννοπόιε οι·1ιιιππ1 ιινοι·όειι, ιι.π9:Θ· 1

εἱο1ιτπ όαι· ο11'ι·1ι:οπ νοι·1ιι·οιιαπε νοπ Βεο1ππιοπ ΗΜ: Με ΜΜε1

«Οόπ1», πιο ιιο1ποπ 121εοπιιο1ιει.1'τεπ ιι1ο1ιι επι.ερτεο1ιοπ, όεπ

1)τπα1ι όειι· ειι·νν111ιπτοπ ΒοοΙππιππ επ νοι·1ιιατεπ

ιιπό 1πειει·πτο Με: Με «Οόο1» ππι· 1π 1'ο1ιςοπόει· 11'α.ειειαπε πα

πα1πεποπ: «ΚοπιπειΠιιο1ιοε ΜΜΜ . «Οόο1» παπι Βρ111επ 1105

Μαπόεε. Οκτ Με ναι·1ιειιι12ι από Ποπ.»

- 17οπ Μπι «βο1ιτ111ιο1ι ό" Νοι·νεπ1ει·ππ1:1ιο1τοπ» ποπ 11.

Ο τι π ο π 1ι ε 1 ιπ . όπιιποπ 8. Αιι11εικο νοι· Κιιι·2οιπ οι·ιπ:1ι1οποπ Ντ.

Μππόοπ ειπα Πο1ιοι·πειτπιιπςεπ Με 1τπ11επ1εο1ιο, Βαειιιικ1ιο ιιπό

Βριιπ1εο1ια 1π νοι·1ιοι·ειταιιις.

- Τα 11επταπ1ι1ππό παπι ιπιιπ 1ιι 1ετπτειι· Ζο11: ιιιι·επ,<ζιιι· 1111211811

Με Κ π ι· ρ 1'π ε ο 1ι ο ι· νοι·. 8ο νει·ιιι·ι1ιο11το Με 1ιειαόπει·ια1ιτ

ιπ Βι·π.ιιπω1ιινοιε όοπ Η ο ιπ 15 ο ρ π. τ 1ι ο π Η ο ε ι; ο ιιν01.2911

εο1ιννοι·οι·, ιπ Αιιιιί11ιππα Με Πε11νοτ1°π1ιι·επα 1ιε,ι,πιπ,ςοπετ ΚΜ

ποτνοι·1ο12απε επ Μπότα .Το.1ιι·θεί11πεπιεπ. Η

Ο1ιοιππιΜ ινιιι·όει Μι· Κα ι·ιιι'αεα1ιοι· 111011' νν0$θ11 Β6°

ιι·ιι.9:εε 1ιει Αππ111ιιιπ,ς όοι· Και·π1'αεο1ιοι·ει επ 152 .Τα1ιτ Ζ ιι ο 1ι ι

1ι π ιι ε ναι·ιιι·11ιε111. - 1ιι Παι·ιπαι.πόι: νεται·τ1ιο11το Με 8ι.ι·ιιι”τ

Μπιιπσ=ι· ειπε Ο ο ιι π π ό π ο το ι· 1 π ννο,=.>;‹ιπ Βο11°ιι€πε π ιι ό ι· οι

-Πι1ιτοπ(1οΗ.ππ·πιεπ από όι·ο1 .Τιι1ιι·οπ Β1ιι·νοι··ι

1αει:.

.- Πριόεπιο1οε;ιεπ1ι απ. Ιπ όαι·1ετ21οπ ινωιω 811111

1ιι Μεόἰππ 11, ιπ Μο1‹1‹π 528 από 1π Π]8ό1€18.1ι17 Το

όεεΗ111ο ιιπ Ο1ιο1ει·π νοι·ι;ο1‹οιπιπεπ. θει11. ΒοΒ·ιππ ό”

Βριόειπ1ο ετεπι;πετοπ ιπα1ι 1129 Τοόοεί'π11ε. Ιπ Αππαι.ι·πο1ιι όει·

 
:ό.όπιιιοποπιιι .ιπιπιπ Από· Μ... 1ιι όειτ πω.α....αιω νοιι π. π. πω” 1ιι

81. Ροτει·ε1ιαι8, Νονε1ιγ-Ρι. Μ, εοιπο ιιι ε.11οπ 1π- από απε1ειπό. Απποποοα-Οοιπριοιτοπ αιιποποιπιποπ.

 

Ο1ιο1οι·πει·1επιππαπεοπ 1π 11οόεο1ιιι.ιι 1Αι·ο.1ιιοπ) από 1ιι όιιιι

8111ότοπ Η ο π π· 1ι ο π ε από Ο ιι π ι ο π ια πω” ιπι. νει·ίι1ει

πιοι·όεπ, Με θα1ι1Π'ο, όπι παει ο1ιο1οι·πνοι·πεαο1ιωπ Οπου Κοιιιαιειι

από πα απόσα 8α1ιινιιι·ιιιιεοι1ιΜ'επ 1ιοετιιπιπτ ι:1πό, πονάει παπα

πω: Η ο ό ιι ο 1ι ιι ιι παι·πο1ι1«ι1ιι·ειπόο Μπ1ιιι.πιεόππει·π π.ιιααο1ι1ιεει

πω. ια Με Ωααι·ειπιππο ια Ραοόοιιιιια επ ό1ι·181ι·οπ. Β!.

-1)1ει θοαπιπιπι.ωιπ1 Μ” Κι·ιιπ1ιοπ Ια όοπΟινι 1

1ιοεπιτ111οι·π Μ. Ροιιοι·α1ιιιι·εςιι πω". :ιιπ θ. 111112

ό. .1. 8794 188 πω. Με ια ό. νοι·ιν.1,όιιι·ππωι· 457 '1'γρ1ιιια -

(24 ινοπ.ι, 786 θγρ1ι111ιι - 16 νιιιιπ.1, 254 Βο1ιπι·1ω1ι -- 184 ιιικιπ.ι.

115 1)1ρ1ιτ1ιοι·πι - (8 ιιππ.) 88 Πο.ποτπ - (8 πιο1ιτ) από 2?

Ροπ1ιοπ1ιι·ππ1ιο - (8 ιιιο1ιι· πω" όοι· νοι·νν.).

ω

11Ιοι·1:ιι11ωτε-Βα11οτ1α Μ. Ροτοι·ε1ιιπεε.

Ρόι· ό1ο 11νοο1ιο νοιπ 3. Με παπα Θ. πω 1902.

Ζει.1ι1 όοτ Βιοτ1ιοΓ511ο: ,

1) παπα (1οιιο1ι1οο1ιτ ιιπό Α1ωι·:

=ξέι-ιωμι-ι-μωμέεξέώ

1111θ2π20π:οο·=·ἔ·=·=ἔῇ€ῇ·=·ἔ°8ε

__ `==η.>ση>·.>·αηωσηηε2

,,,,,,,, ==π··ιε·ε.εεαπεε2εΞ
α α ι κ =

ὲἔ=<ἔὲ=ἑἑ·.:ὲἐἑ·.:2ἐ

40?8θθ?θ?18??θ11?1610%θ86θδό5?588ΐ 121

21 ιιιιο1ι όοπ 'Ι'οόοεαι·ειιιο1ιοπ:

'Η 1ι. οκιι.πι1ι. 1. 'Ι' ιπι. π.1ιό. 18. ΜΜΜ ι·οπαι·ι·οπα Ο,

ο1ιποἔοετἰιπιπππςόοτ οι·ιιι0, Ροα1ωπ0, Πιιιιοι·π 18, 3ο1ια.ι·12.ο1ι 14,

1)πι1ιι1ιοι·Ιο 28, θι·οαρ 4, Κοιια1ι1ιπετεπ Τ. Οι” Με 1.πιη.;ειι

οπ1.211πόαπε 84, Βι·γαιρο1ειε 8, (παω 18,Ο1ιο οτα "Μπα

Ο, Βιι1ιι· Ο, Βριόειιπιιιο1ιο 11ειπιπις1τ1α Ο, Απαι.οι· θο1οπ1ιι·1ιοπ

πισιτ1ιιιααε 1, Ρπι·οτ1τ1α ορ1όοιπ1οιι Ο, Βοτι1ιι·ιι.π111ιο1τ Ο, Αιιτ1ιτιπ Ο,

Ηγόι·ορ1ιο1ι1ο Ο, Ριιοτροι·ει1Ηοποτ Ο, Ργ11.ιιι1ο από 8πρΠοποια1ο Τ.

'1'ιι1ιοι·πα1οεο όσα· 1ιιιπ,<;οπ 105,'1'α1ιω·οιι1οω ιι.πόειτοτ Οτ8·ιιπο 81,

Α11ω1ιο11ιιιιιιιιι από 11ο11ι·ιιιια ι.ι·οιποπιι 8. Ιμο1ιοπιιιιο1ιιν8ο1ιο από

Ατι·ορ1ιιιι. 1πίο.π1:απι 88. Μπι·ειειπαιι εοπ111α28, Κτειπ1κ1ιο1ωπ όειι

νοτόππαππποηε.ιιο 85, Ί'οότεα1ιοι·οπο 80.

'Ι'γρ1ιαε

 

+ 111ει.ο1ιετο 81τπαιιπ :Με νοτο1πε Μ. Ροτοτε

19112882 Δοτπτο: Π1οπετε; όοπ 2. ΑΡΝΙ 1902.

'Ι' ει. Ε ο ε οι· ό ιι ιι π ε: 1) 1)ιποαααιοπ Πει· «Με Ρι·ο_ιαστ οιπο: θε

ει:1ιό.1“ιεοτόπιιπρ,·.

2) Π ο Β 1ι ο ι· ι: Επι ΡΜ! ποπ Μτ1ιορ5.όιοιι

ιιπο1ι 11ιοτιιαι·ιιρ1.αι·.

8) Η 811212: Ποπιοπατι·ιιτιοπ ιππεε Ρ8.11εε

νοιι Ροετ1οιιε111.1ιιιιιιιιε.

ΝΒ. ΒΙο πωπω” π·στόοπ πα1ιο1οπ, πα1ι1ι·ο1α1ι από "οπι

1 πα1118· ιπι· 8απα1ι111'111ο1ιαπ $211ιππι; ιιι οι·πι·1ιο1ποιι.

ο 11Η5.ο11ετο 81τπιιι:ιε όσα Βοατοο1ιοπ 8ι·πτ11ο1ιοπ

Ψοι·οιπε: 11Ιοπτειε όοπ 8. Δρι·11 1902.

1

°'_
 

 

 

Βα1εοπ 20. Μπι Με 20. Αα

νει·1εις, Βιμ. 19ιι2.

.Α_όποεεοπ αδ-ππίπαπ1πεπρ11168·έι·ι παθω

Α1οιππόι·ιι. Καπαι·ιαονιι, Ηακοπαειιοιιαπ ?πια Οπ.11ιαι·1πε 1Πιο1ιε1ποπ, Γα.ιιο.ριτπ

 

γαι. ιι. 81, κα. 82.

1πεο1 022 (ΜΜΜ).

,,Νειιιο 1·1ιι11- από 8ο1ι1ειπιιπ1ιειόοεπε1ει11“.

εαετ.

ΝΞδ.11ατο Απα1ι11π11ε ει·81ιει1επ ποιοιιιπ111ιεετ Με Αστειο όετ Απειτ.ει1ι: 1)ι·. Παω·

Βο1ιιιΙΜ, 81.. Ροτειιεπιιι·π. Ποι1ια. 93, 11”. 10, Μοιιταἔε, Μιιτννοο!ιε από Βοιω

8131311118 ποπ 2-4., νοπι 20. ΗΜ π.1ιιπ Ατοπε1ιιιι·,<;, Βο1ι1οεε-Βιι·πεειο 11. Ηπαε

Βατοπ Νο1ο1ιειι: Πι·. Η. Οιιι·ατοπει, Ατοπεπαι·ρ,·, θι·οεπα Ηο.Γεπειιι·., ε1ε;οποει Παω;

1)ι·. Α. Βαι·οπ 8αεε, Αι·ειιε1ιιιτει θοιινοταοιποπτε·θττπεπο 9.1ιπ ο1εοποπ Ηειαεει.

Νειιο 111ιιπιι·1ι·ω Βι·οεα1ι11ι·ε: <‹.1ι·οιιε1ιιιι·ι: από εοἱιιε Κιιι·ιπ1Να1» Ν. Κγπιιιιι·1ε

  

  

πω: παπα. α. 80, απ. 17.

πω" 1ιι·π·τοποορ1Μ·1ιο

Ψαττο,

νοιι όει· Μοε1ιαιιατ 11εόι2ιππ1-νοι·

π·π1ταιι,ι:: επαι νει·1αιιι1° παπο1ιπι1ει..

κι 1π π11επ Αροι1ιε1ωιι από Αροπ1ιε

1ιειιπ.ιπαιιιιιοπ κα 11211211. - Α1!εἱιι·

ι·επι·ειει· όει· Ε)ι·ειειι Πειιτεο1ιειι ΒΑ

πι1ε-θοεα11εα1ιιι1ι 1ιι Βιππωιιόιιιρ_επ

Ργο1:ι1ε.α & Βι·αιιό.1:
Ηιιιιόο1ε1ιιιιιε

Μοε1ιειιι, 1Ι_1ιπ14π.

(Μ) 5 - 2.

1541 3-2.

  

   

22.



 

  

ΖΜΜΜΜῶΠΜΩψω%ὴΜα

Ο 1111 11
0,10 Μι· νυ1τ1‹- 0,01 Η: ε1ποπι _

έ 1

  

επωση ΒιιΒετ.ειυι. Ε1εε1ϋ1ΐο1.

  

Π ΚΟΑ8ΟΑΕ1Ν1·1 ή” ο1ι1 μπω Βεετ1ωττιἑει·

151 ` 1 111· στ, 1·γετει Μα στο. (Οοπηο1εε τα: ω

Ά' :Μ 1114σαάήπίσ όσο 8οπ:ιεεε, 1. Αιη;υετ 1892

ιπικ1 8. .ΜΗ 18991. 8ο1ιιο τ1ιει·προιιτ1εο1ιο

1Π"ΝΕ .ή 1νἱι·1‹ιιιιε κι Μεεεπεο1ιε11.11ε1ι 1εεΙεεε1:ο11Ι.

[1:..Ε...1. μ..Μ.1 Μ..ΙΑ111'0111, Βπ11οϋπ 116 1|Ασαάεθ1σίε :Η Μέ

ΒΡ111Νβε εωω, 14. 2111111 1892) ιιιι‹1 1κ11τι1εο1ι ω·

' ° ρι·ο1π (Βοο1616 ‹1ε Τ116τερειιιηιια Βοιιετω1- 11

Πει Παω; Βιι1ειι·(11ιι-Βω.τιιιιο12, Με'άίωι1όοω

. ὅ' Η”. Μ." “ω”. ποπτ81188, Η. εέι·1ε; Β1Β11οτ.1ι€ιμιο Ο1ιιιι·οο1

Η:1.5°::'2:.Β::1 :.1)°ιπ,.ινωώ ; Πθϋ0112› Ρ"19α11/8, μ. 104; Ρι·ο1'. 110ηιο1πο,

ζ ς: ρω” "μηφια 1 1.111θ, ΤΙΜΠΕΡ211ΐ191180117119118, π). 11118011, η Π;

: 1111111111111;9έ.·;.;Ε(πβ;πψ"ΨΗ : 1 1ιθρ1°ωΙ 8ι. .1οεερ1ι ω. θοιιρι·ὸε ροπτ Ι'εινιιπ- Ε

· Δ· ·······"········· 1·1······ ' ε·επισυτ Με θο1ουσεε. Βοπ1οιιιικ. 1895, εξ.
'Γ1ιε11 1 μ. 968; ΗΜ'. (11ιετΙοε, ‹1ο 111ὸςο. *Δ` 1: ΜΜΕ.ιΜ$Μ.$ΟΜ-ιώΒ

4 ?σπα τ1'«ε·σσιω1ωπεπω ετα., Με.)

  

 

 
 

  

    
ΙΒ1-> «Μ.“ ικηνύιυ1

,...·τ· ....
ω”

  
  1

  

 
  

:.ιι..2ω-ΜΑ-- ».- ·

πηβ% 2

1 Βο1τιππ1, 1ο1ο111: 2η ι·οἔυ11ι·επ, άι1το1ι ν11εο11εο1 Μ άει· Α111ν:1110116Μ'ς18Φ Μ; ωθννϋ111111ΒΒ 1111

κ1ειε ΜΜΜ ιιπ νετωεΜεο; Βοωοι·1ιεπεννετι1ιο ν111τ1ιιιιι,ς 1.»ο1 1ιε1›12ιιο11οι· 81υ1ι1νοτε2ο11ωΒΒ› ΜΒθΐ1θ1112111› ω1111"Μ01"θΒ 81%

Ρο11Ιο16181κο11. 1)118 ε1ιιι1εο ΑΜ1111τω1τιο1, Με ΜΙ 8ο1ιννεηςει·εο11Μι υπά νν111ιτοιι‹1 ά" 11ειο1.ειι1οπ, 1151111111 1188011 Μ11Π10ΜΠ·

ννοο1ιοτιιη; Βο1 Β1ιοι1ιππἑἄΐιΕἘΝ1Ιἔτ.Ρ1€ΐιικ) ΐω. 1ιιάΒ1ττά1ετ.Β ό Μ) ὰ Β _ 8 Η € θ' Η

. . . 1 : Ιωι,οιιοιιικ _1 11 'ε. · Με 01:11 ωειοπε _1· _ ,.
υθ11011ΠιιοΒο Β0818 Ι ΕΙ.1ΧΙΒ: 1 ος1.2 Κε111εο- 011. ΒΙΙΡΡἔΠΪἔΠΘ1ἶι_1ἈΖΙΪὲΩ11‹11.1111101'(2Ν1°8Ν111981°11021.211818η10Ν1]011€101ι ά. 11υ·1ετισιω.

1 212

η 11112" π11σεωιι ΜΜΜ: ΙΜπ1ο1τοπ Μι· ΜΜΜ 8ΠΡΡθ81ΤΟΒΙΕΝ, ννο1ο1ιο Με 11'1ι·Βιιιι8 Με

1 ..θειεοπτ1ιιο“ π! Μπι· Με11ιιιιιι1ο ΜΜΜ :ιι Βοεο1ιτ11πΒοη εοε1ιι11ωι Μο.

1 1

 
  

 

· 1111(111Τ111Ε ΒΕΠΕ111111Ν0. 111:: εο1ι1οο1ι1ο Νεο1ια1ιπιυπροπ :ιι νιππιο111οπ. 61ο ιπι1ει· 111ιπ11ο1ιεπ Νεπισπ νετ1αιιι11 νατι1επ, 1ιι11οπ Μ· 61ο 1·1οι·ι·επ

Ν ΜΜΜ ..0:ιεεω·1πο Ι.ερι·1ηοο“ :ιι νεπο1π·ο11ιοπ. υ

ΠΔΠΡΤΕΛΗΒΒ: 1121, Εκο 11ο 1ιι '1'οπτ, Ρει·1ε (115) - Μταπεσ· ΜΜΜ άσοι Πεο·τενι .·1ω·:8επ :αν 1'εο·/υρτισιθ.

1 Ι16ρο1ε: 1η ισ.11οι1 81·ϋεεω·οπ Αροτ1ιο1ιειι υπά Πι·οειιοιι1ιπιιἀ1ιιιιεου ΒιιεεΙαιιτ1ε. . -

Πιιτα1ι Ει·1ειεπ νοιτι 20. Αρι11 1900 1ιει1›ωι 6ει· Μεά1ο1πο.1τω1ι υπά άει· 1111ι11Μετ άεε Πιι1ετιι Με ‹<θε1εοειτιτιο Βερτιιισε>>

1 Πι Βιιεε1κι1‹1 Μπι θ6111'8111:11 2ιιμ1ιιεεειι. (29) 52- θ·

1 _ _ ..

 

  
1 ι 1 
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.ω Ξἔ°Ξ Νεε_,>έζ: _·α`·ἔ.°::

'Εν ω =ο·= -ἔ-=1··ω Η 23 οι

ε 2ε:1=:ε.28Ξεε ε. :ΞΞ<=
1 .·:"=.1 ·····..ωω+· Α =-=ο=

Ο!) :ο _ρο..-= ΜΟΒ έ μ] <<υΞ2=Ξ

σ' ..ωΞΞέ,_1·2..: 3 Θ. Μ): Φ
μ' 8 ·····φ<-· Φαο80Φ ν: α:=

3 Ε” >--.¦-ι .-.-==2··σ φέτ-ΦΗ

Η -Χ ¦"=ο Φ.ε=·~== <Ζωι.>ε
ε α. Β ΕΟΦ: ε”, '______

Ο 1 ω=.ε:_ἑ9
Μ ω Ξ

. Έἔ=-==

' :·=ἔ=ε

1ΐ81ωΞ.κ

Βετ11Πε.Ο.111.

Ζυ11ει1κΠ1η2111011Αροτ11ε1ωτιυτκ211)το8ι1οτ1ευ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Δ1.11)ΒΕΑΒθΑΧΕΒΠΝΕΒ,Β111)ΑΡΕθΤ.

Ζιι1ιειΒοιιΜή118111)το,ςι11ετεπυπάΑρο11ιε1ωιι.'

Β.1811νοτ1ω1ΒοΠ::ΜπιΝ1εάετΙ:ιμη«8ειΙε1ι:ιε1·'εΒ1ττει·ννεεεει·»

  

11115θΙ181Υ811881ίτ111τ1€υιιΒεπι1ττο1.Παναιτ

1)ει1ΗεττετιΑετ2τοπΡτο1σεΠιιτπ1@Η

άι1το11(Μ:ΡειΒτ114επτετ1Β811Θ1°δ600.,

 

τα,ε.εοπα111οιι1εο1ιο11111τ1συιι€.1111801111;τοἰ21οε

ο86κσκωωκσκοπσκσκωτσ8σκοπο

111ΒΕ111111111111

Ζιι1ιειΒεπ1112111811Μ1Ι181°81Η7888ΘΓ118Ι1111ΗΠΒΘΙΙ.Αρο1;11ε1απιυπάΠτοΒιιοτ1ου.1
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Ρ Ε Η Τ Η 8 81.3 ....Ει2:::2°·ι12ι:ι:3.....
εεε. εεεο1ι. 1Βιιιιιιιιτ νοιι Μι· 1°ιιεε. Βειι6ι·ιιε ιτεετιιιιει.

Πιιεειιιι.τ11ιε1ιεε. ειο1ιει· ιτιι·Ιιειιάεε ΜΜΜ ττει;ειι:

Κειιο1ι11ιιετεπ, Κειιιιιορτ- απο Βτοπεπιεικετετττι.

Ι.ιιει·ιιιιιι· ιιι 1ιει·ι·οιτει,ιτ. Β1ιι.ττει·ιι Πειιιει·ιι1ετιιιε ιι. Οσετειικιειι-Πιιετιι·ιιε.

Αωιιιιωω θιιιτεο1ιτειι:

Ρι·οι. Μ. Ι·1ι·ιιει 1·'ιεε1ιει· (ιςΐι°α.εεἰιπηΜ:

Ι)ιε ννιτιιιιπε· Με ..Ρετιιτεειιι· ννει· ειπε ιι11εττειεο1ιειιιιο; ννειιιι€1ειειιιοιι

ιιισιιτ Βετ:ι‹ιε εεεειι ιιιιιιιι, ιιε.εε ω· Κειιε1ιιιιιετειι ειειι ιιι ειιιιιτειι ΤιιΒειι ιιι ειιιετι

ειιιΓετ:1ιειι Κιιιεττ1ι νει·ννε.ιιτ1εΙιε, εε ιινιιτάειι Με Αιιιιι.Ιιε εο ιιιιΜε, τιετ Βοιι1ειιιι ευ

1οο1τετ, ι1εεε Με Βι·εε1ιι·εε1ιεπιιε όεε Κειιειιιιιιει.ειιε, Με Βιιιιιικει·τιετι ιιιιιι Με άτο

ιιετιιιε 1Στετιετιιιιιτ. νο11ετιιιιιιιε; ννε.ειιε1ειι.

Βτ. ΜΜΜ, πι. Βεειτ1τεει·ιτ ει. Π. (1Ι'ει'.Μιιιιιιημ.·

Νειειι ω” θε1›ι·ιιιιε1ι Με Ρετιιιεειιι νι·ε.ι· εε ιιιιτ 1ιειιιι Βτινωιιειι ρ1ϋι21ιοιι,

Με ειιιιτιειε ιο1ι Με Πειτε Ιιει·τιιε1ιε Επι: επι ειιιειιι Α1ρειι-θιριεΙ. 1)ιεεε 1.ειε1ιτ

ειιιιιιιΒιιειτ πει πιιτ 1ιεεοιιι1ετε επι, ω· ιο1ι ιιιιο1Βε Ιειιιέςιιιιιι·ιεει· Βτοιιο1ιιτι11ιιιιε.ι·ι·ιιε

επι ιιιετ1τΙιε1ιειιι 1Βιιιριιγεειιι Μάτι.

Πτο Α11τειι ΜἱΠ1ετ (ΧειιΜ1οιεοπ).·

1ι1ειιι Πι·ιιιει1 τςειιι Μι.ιιιιι. Μιεε Με Ρετιιιεειιιι ειιι ΜΜΜ πι, Με ιιι Μιτ

εεετετ Ζω Μπι πιιι; Βεειιι ευ ;;ει”ιιι·ειιιειετι 1ίειιοιιιιιιετειι ιιι ειιιειι ιιπετει'ιι1ιι·1ιο1ιεπ

ιιιι‹ι Με ιιτιιτιετιιικιτεπ Βι·οιιο1ιιε11ιετε.ττ1ι ιι1ιει·2ιιιιιιιτειι ι·ει·ιιιεει. 1οιι Βειιιιε ειιτ

Ζω 1τειιι ετιιιετεε ΜΜΜ, ινε1οιιεε ειοιι όεε ε1ειο1ιειι νοτειι;ζεε τιιιιιιιειι αιιπιθ.

Πτι. Μπι Π. τοπ ιιπιποι· (Βιι·Ιτ|‹·Ι‹Ι, 81εισι·πι.μ.·

Με σιτει Με Ροτιιιεειιι 1ιε1ιειιιιεΙιειι Βτοιιοιιιτιειειι. Μι.ι·οτι "Η εει Κιιιιει·τι,

2ιι1ι1ιετι ιιι Μπι εειιι.νετετειι Β'οι·ιιιειι ιιπά _ιει1εειτιει ετινιεε ειειι 1ιιι· Ρτερει·ιιι Με νοιι

ειιεεεεειειιιιειετ 1ινιτιιιιτιε; ε" ετιιτ1ιεΗιιετοιιτειε τιει1ιπι ιιι ινειιιεειι Βιιιτιιιειι 1ιει·ειιε

ειε ιιπά Με θεστειιοιι 11ει.τειιτι ειι·1ι ΜΗ επ ι·ει·τιπεςετιι, Με Τειιιρει·ε.ιιιι· δε! Μ.

νετ1τειιι ιιιιτ Μιτε1ι Με Αροι1ιε1τειι, εοινιε Μιι·ειι Γο1ιτειιιιε Επει·οε-Περ6ιε:

Π. Βιετει:ιιιιιρίεΙ, Αμοι1ιο1τετ, ΥΥετεε1ιιιιι, Μετε;ιιΙΒοινε1τε 186. Μ!. Μετώπ

ειιιιι, ΑροιΙιε1ιετ, πιω. Ριιιι1 8εε1ιοιιο, Αροι1ιε1ιετ. Ειπε, Κιι11ιειτ. 26.

ΗετεεειεΙΙτ. ιιι τι” Κοιιιιιιιιιιι1ειιι.ειι-Αμοι1ιε1τε Ε. '1'εεεε1ιπετ, Βετ1ιιι Ο. Π,

Θει·τιειειι·:ιεεε 18. (27) 26- 4.

 

  

 

 

  

νι1ΑεεειιιιειιιικετΑιτ

Β ιπι Μεο τι ει111οι (Ο11ετιι1ε.ιε)

.. . . Γ” Ν ·.- πω · ·Βιιιιιοι-οθΜΜε :ι..ιιιι: ι::.....ιι3ιι:1·ι::ειε

ιιιιιιιεειετ ειιριιιει· ἐΞ·ΞΐΙΐέ:ΗιΤέ:π.

Δ ~..Ι Ο Η Τ Η Υ Π' ιιπά φω

,,ιιιιιιιιιιιι°°-ιιειιιιιιιιιιιιμι.
α· ° Μα Διτιιιιοιιιιιιω ,,ευΙΐο-ιε1ιτιιγο11

ΑΙ"Μ0ΙΠΙΠΒ οιιττι“ από νοιι ιιτιε εεΙιειεττ ιιι Οτι

ειιιεΙ1)1εο1ιετι :ιι 5 Κο.. 1 Κα. να Κα'

ν· Κο·ι νι" ΚΟ. ιιπά ιιι ΟτιΒιιιεΙΠε

εοΙιεπ :ι.ι 60 μπι., 45 μπι. ιιπά 30 Βτπι

: ο‹1‹:τ Τ1ιιο1ητάτοοπτειιτι.ιπι ειι1τ'οπιειτ -τ' 1τι ιι .”ΙΟΙΤΒΙ10ϊ0τω σ ό.ε.τιιι11 (,,ΙοιιτΙ:ιτο1°'Έ'οτπιε1άε11γά), ιτο3ὲιιΒΙ?ἔ1ξιὲεἱΠεῖττζ-'

ΑπιιεεριιΚιιπι, νοπ ιιτιε εεΙιείεττ ιιι ΟτιπιπεΙεβρειο1τιιτιεετι

:ιι 25 μπι. Μπι 50 μπι.

τ; Μπι Δτεειιωττι ιιιιουγατοωωιιω- Η ° 1 -
,,ΙθΙΙ131181'88Π 1σι1ε(,,Ισ11ι.1ιγο1"-8ι11:ιετ). Ιϋειιο1ι ιιι ι€$18:11Ξ(ΧξΕεεετε:.

ΜΒΜ 1117219581". 80 "πι δι11ιετ ειιι1ιεΙτετι‹1. 1ιετνοττεΒετιόετεε

 

Απιι€οποττ1ιοιιτιιττι, -νοτι ιιτιε €ειιε1ετι ιιι οιι€ιΠειι1εωι- ι

οιιειι 2ιι 10 €τπ1.

Κιιτεινεἔ ,,Ιο11ιΙιγο1^° -

”ΙθΙιτΙΙ)70Ια - ΟΗΙΟἱΠΙΠ ιΙπΙ2οΙιἐΒΞἑΒὲτἐΟΕἰΙἔΙετιεπ ε 0.1 €ι·τΠ.3 εετιιο1ι_ .

'Ι'ει31ειι:επ εεπειτιτιτ. τιειιε Γοτπι ιί1τιτιιετπε Η

ἑΐἘΙὸᾶ'9Ι!ἐΙἐῇἐ1ἐἔΪ1ιΙΠε. ιιι ()τι€ιτιε1εο1ιεοιιτεΙτι

,· τ; οτιετ ,,Ιε1ιι1ιγο1^°-Βἱεει.ιιτιε 1 ΕΠ . ιιι. 811 ο _
,)ΡθΓΙ. €ει.31111ά. Ε15θΠ, 111 Τ8131011€Πο (ἱΪ ἔΣΡἔεΓΠΩΠ.ΙῖΙΞἔἔἔἔ.

εε1ιπιειο1τιοε. ιτιΜτ:ιτι 1ιει (11ι1οτοεε ιιπά Ατιε.επιιε, ιιι Οτι

ΒιπειιεοΙιεοιιιε1π Ζιι 50 Τ.ιειωεΠ_

Μθτ880Ια οπετ Μειε-Κτεεο1-Δτιγιο1εοιιι1σι1ε. ετιτ11. 4Ο°/‹› Μετε-ΚτεεοΙ, .

Η ΒεειπΓεοτιοτιεπιιιιεΙ ιιι πετ (Πιιτιιτἔιε, ιιι Οτιέιπειιε1ιρεοΚιιπρεπ

:ιι 50 μπι

”ΒΠο880Ια σποτ Βπεε1γριο1-Διηιο1 εο1υ.ιοι1ε. ειιιιι. 40° τι Ειιαιιτριο1, Πιτ

Ζε1ιιιειτ2τ1ιο1ιε νετννεπειιιιι€. εει διοττιετιτιε Με.. ιιι Οτι€ιτιειει1:ι

ρεο1τιιιι€επ ευ 50 8τττι.

κ: εο1ιττιι1ε. ειιτιι. 1011/ _ιω. Ει·ε τ 'τι Ι ό ‹ι ι” · ']0ά'; ΟτΒιιιειΙειϋρειο1τιιιι€ε:1 2ιι 50 ετἶιιτΐιζἱοτΐ ππε: ιξε1ιε?ετΤΗΜ Π]

ννιεεεπεο1ιειτ1ιοιιε ΑΒιιειτισιιιιιι€ειι Ει1ιετ νοτετειιεπόε Ρτέιρειτειιε, ννε1ο1ιε ειιιε

εο1ι1ιεεειιοπνοτι ιιτιε ει1Ιειτι 1ιετ8εετειιτ ινετι1επ ιιπά άετεπ Ζειο1ιετι ιιτιε μεεετ21ιο1ι

€εεοιιιιτ2τ ειπε!. νετεετιτιεπ ι.ζι·ετιε ιιπά ιτειιΚο.

ισιιιιιγοι-Βεεει1εοιιειιι οστιειΒ.ιεετε.τ ω

 Ντιπ...!ιιπ ιιτι‹ιΡε1τιεειιεει·ετ. 1ιιειτιιιιιετιιεΠιτ .5ειιιετιειι.
Ζτιιιιιιιιιι·ειειι.(ιιπιπ Ηοι·ιιιιιιιιιιιιε.Πτειι

 

ΙιιεκτιιπιετιτειιιΥετιιΒιιιιειι
ειιτΑιιιριιιετιοιι,ΠιτΑει:οιι~

ε1ιειιτειι.ε.πι.

Αετ2τε

Ζιιιιιιεειι1ιιεεει.Ζιιιιεετιιιιιιι

Ζιι1ιειιδι·.

νειετιιιιιιι·ιιι·αιε.

Κορι-ιι.

ρετειιε.-ιι.

ειΙιειιιιιι·Με111ε.εειεςε.

ΜεΗεικιειιιιιιιιενοιιΑ1ΕΧΑΝ0ΕΒΠΕΠΗ.8ι.Ρετει·ειιιιι·;.ς,Ει·1ιεειιειτεεεε88.

Η:ιτιιιι-Νιειιετικιτε,

Ι.ιεϊεττιπιι'.τ1.1.ιετιτιεοιιΜι,Βεπιτιιειιτει·,ΚτιιιιΚετιιιιιιιεετ.Αροτιιε1τειιιι.1)το,ςιιειιΒ·εεε1ιιιιτιι

  

Ηειιιρι2.8ειιιυΓΩΠιιπΜι1οιιιιιε1ιιιι.οοιιι1ειιειτιεΜιΙοιινοιιΗ.Μετ1ειιιΜπιτ.

1

εἐε·εεεεεε 1 .
ΦΟΦ8ι-'ει...=ο ι

Μ:5:ΒΘα;03ωβ ι

.ετ.ειΞ< >-1 ΐ)Φέ
εμε ξ,;.:ιεκε-:ο 1

. π α”. ..
ι ἐεεἴἔεεεἔἔῖ ι

.30-·9Φο8--με
-- πια5=Ξ===ο=
Φ =εο -- Ο..:>..

Ξ ,····.,.5-2:Ωε -ει·τι

ι Φι-βεκΦο.ῇ.=Φ
. με ει.20.=Ν »ΘΕΟ

"Ξ·=ΑΦἔω.Ξδ

ι =ΞενΔΞ'11.ε:=ε

·ιδΒ==-<84Βεβ€Ό

' ==ΞΞω_= 8--·ι...

` Ωωπ9ΦΗ:-5:= Χ:=

τ ·ΕΖω;εω53.-- 'τ

ι οπξο1·Ηοπετ-=

>Ξ50ε=Ξ..13:ιΒο

'

ει Βεριιεει-Ψειιι

Μπι ειιιριο1ι1οιι Με τοιιιεειι

ετιιτΒετι‹ι ιιιιτι Με νετάειιιιιιιε

1›ει”ϋι‹ιει·ιιτι.

Βετ Βεειε Ει·οιιιπ1 Με

Μει.τειιε.

Βιιιε Βι·οοιιιιι·ε ιι1ιετ Μπι

Μ. Βε.ριιε.ε1·ινειπ Με ι·ιιιι

τειιιιεε ιιιιιι 1ιει1ειιιιεε ΜΜΜ.

νοιι

13τ. Με Βεττο

»Με ειιιινει·Ιετιεειι ειιττεεειιιι.

Ποτ 1Υειιι ιετ νοιι νοι·ειις

Ιιε1ιει1ι θεεοιιιιιτιο1τ.

Ποιιιρειιιιιιε Μι νιιι 81.

Βειριιιιιε1. νει1ειιοε, Πτοιιιε.

Ρι·ιιιιοε. τω) ιιι-τ.

44έξ---_..--.μ.ι·.-ε:Με

  

ιιι ιιειιι Υετ1ιιιτε νοιι 1. Η'. Βετε

ιιιιιιιιι, 11'ιεειιιιιιετι. ιει ιιι 111. Αιιι

1ιη;ε ειεε1ιιοπεπ ιιπά Μιτειι ειΠε

Βιιειιιιιιιιι11ιιιι€ειι ειι 1ιε2ιε1ιειι:

εει ναΜΒ8·8 ιι. Ξειιιεεΐεη

ιιειιιτιιιιιιἔ, τιιιεΙι 22_ιιιιιι·. Γοτεο1ιιιιι€ειι

ἐιιι·εεῖιὲεΙ1ι Εν. ΒτΙιιΒε1ἔιειἰτι,

ιιει:ι ειιτ2 ιιι ..τι ειι ε - ει· ιιι

(ι·οι·ιτι. ιιιιιμ_ιιιιιτ. Πιτεειοτ Με 1ιιεεΙ

1ιειιεε) 218 4 Μ.» Ηπ1σειι εειιοτι Με

ιι·ιιιιει·ετι ΑιιΠε,ςετι ‹ιετ Αει.ιιιιιιιιειιι·ε

Με 1ιειαιιιιιτειι Αιιτοτε 1ιει·εειιιιειεε

Αιιιεε1ιετι ιτειτιιιοιιι. εε τιιιιεε Με πειτε

Αιιιιιιιτε Με Μιε Βεειε 1ιε2ειε1ιιιει

πετάω. ννιιε ιιιιετ Αειιιιιιιι ;τεεε1ιτιε

  

“Με Ι)ειιι.εειιεπ ΜΑ1ειιειπ1ει·-ΗοεριτεΙ »δι

ι Νεειιινειε ει·ι1ιειιι Με» επι· Ζω άιειιετ

ποιο Ρ11εεετ ιιπά Ρι1εττετιιιιιειι πιτ Με

ρι·ινετε Κτεπιτειιρι1εςε (μτεεειι Ζειι1ιιιις

1 νοιι 50 Οορ.).

  



Πο

> ΚΙἰιιιοτἰεοΙιοι· ΨειΙά-θιιτοττ, Κιιιιη8- απο ΨοεεοτΙιοὶΙυυιπιιΙτ

,,ιοινωιιιω
ΒοεΠ21Ιιιιιυ Με Θι·υτ'ου Πυιοι·-8_ι·Πιοτε, Τ ΣΥει·ει νου ΒικιιιιιΙι. ειυΓ άουι ΙιοΙιοιι ΠΜ·

άει· Νιου, ιι1ιιυιΙοι·ιεοΙι εοΙιοιιοι·, ἔεευυὸειι· θει:οιι‹Ι, ιιιιιιιτιοιι οιιιοε ειΙτου,·:ιιιει;ε

άοΙιυιου ΠοΙιτ.ουοοεωυόεε εεΙοιζειι. ΜΗ άετ Μουτ Πυπιυευ Ι)ιιιιηιΐοι·νοτοιυάιιυς.

(Πι!ιι·ποιτ. ΣΟ Μἱυιιτειι. Ρι·ειε.Ι5 Κορ.).

Βειιεου νουι 1. Μει1 Με ειυπ 1. Βορτου1Βοτ.

ΠοΙιτοι· Κυιυνει Με θτυτουιυιΙο|ι.

νοττὶοΙιτιιυεου, 80 ε. Β.: ννουυουΒ5.άοι· :Μα Απ, Πουι:Ιιειι ι·οτεουιοάοιιοι· θνει.οιιιο.

τουιυιοιιο ΒΜοτ ιι. ε. ιν. Μοοι·Μιοοι·, Μυ.οειιΕο υυτΙ θνιυυειειιυ. - 2 .<;τοοεο Ρουειουειι.ο,

ΗοιΙειυεωΙτου υιἱΙ τυϋΜιτιου Ζυυυιοι·ιι. Ρουιιιουεοι·οἱε ΙΒΜ.5ΟΚ. Με 8 ΗΜ. μνο Ρετεου υ.

ρω 'Γεἔ. Νου ειιιι'ιςοΙιιιυπεε ειιοεεοε 2-ειοαΜΒοε Ψιυτοι·,αοοϋ.υάο Με 88 Ζιυιυιοι·υ ευυ ΙιοΙιειι

[Ποτ άει· Πϋιιιι ΗΜ· Βιεειυυοο Αιιτοιεευάο. Αροι:ΙιοΒο, ΒεεΙουτοιιι, Μυει!ι Με! ΤΙιοΜ.ει·.

Πι·. Νοιεουοινε!ηυι ρ;ιοεεο ΑιιΒοιιΜιυιΚ πιιπ οοετϋιιόι€οιι Βειιοιι. Θ!) ιιυ ΎνυΙ‹Ιο

ΜοΠι·Ε ἔοΙε8ευε. νοΙΙει8.υόιρ,· ιυϋοΙιι·το ΠυτεοΙιειι υυτ θεεαΜτι·ι !ιοιι;ου νοτιιτι·ειιι. υυιΙ

εἱευου Μου νοι·2ιιι.ςεννεὶεο ΠΠ· Ρο.υιιΙιου. Οουειιιο Αιιουυυίτ. ει·ιΙιειΙειι: προ” νου.

πιιυποκω, υπ στ. .Πυκουο. π» ΔυιιιιυυοΦρυυὶιο «ΙΪοτγυυυκυ>› σόου Με 2υυι Ι. ΗΜ Ν'

8ι.. ΡοτετοΙιιιιέ; Πι·. ιιιοιι. Λι·ι·οιιο$ ΙΗυυοικ,αυυουυπ 44. κει. 5. νου 7-8 ΠΜ· .ΑΙιοιιάει

πιιεεω· Βουιιιιοουά ιιυι1 8οιιυιυει υυά Πι·. πιω. ΜιοΜ·οννοιιι, ΒΗ6. στ. Μιυιπικυ

Βυ.ιι.ιιυο. Τορευουτυποσκοο ΟτιιΜουιο. Νο.οΙι οοιιι 1. Μαι: Πουτ. ·ι·ωιοι·ρ. στα .ϊΙιικουει.

Βυ·τε6οκ. Μ. Ποη·.πειιιτει, Πεπο6ιποο οευοιιευἱο. (65) 8-2·

Έν?

κΝοι.ι. οι θα, Ινυὰνν1ἔεΙ1ειΙ°οπ ει. ι:ιυ.Χ

- ΤΒΙΓ'ΕΒΒΙΝ ιΚιιο11ι '
ΒιεευρΜρυινιΙ ιυιοΙι ΗΜ'. Πι·. Ε. ΒυΙΕοννυΜ πιιπ εοΜιιιιΙοιιειυ ΡΙιοερΙιοι·.

Μου Αρροτιι υυά νοτάει.ιιιιιιε ιη Ιιοιυοτ Νοιεο.

Ν80Β ΗΜ.. Ότι ΚΠΝυι10Γ01° ειυ υιιει;οιοιουυοτοε ΗοιΙιιιιιιεΙ ΑΙΜ·

ιιυϋ.υιίεουου ΖυετΙ1υι1ε, οι!ιοΙιτ ιὶου Ηέ1ιυο;ΙουΠυςουυ!ι Εκει εοΙιιι·οι·ου

ΟΙιΙοι·οεευ Με ειυϊ 900/0.

ή Ι.Μ·ταΙιιτ από έλίτι.ιΜπ ζω !)ίωι:Ιειι. Ο·

 

 

@Μι
ΜΗ·
'Ω!Μ%'

|>·-ο«- ?Έν
. ιι Ε. (δ

`ιωιιυη

οι·
Κιοιιυ5τιι ιι Βο:!ι!ει

  

Ποοει·υΙΙ ευ- · ΜΜΜ. Βι·οοοιιἱὶτο ιιυό ΑιιυΙι·οοιι

ει·υιιε υιυ!. ίτυυτ:ο. Β`ϋι· Η. Η. Αοτ2!.0 Ιιοεοιιι1εω

ΒΘΖ"Β.ΒΒ(ΙΙΠῇΠ"Β'Β']χ Ρι·οοοΠειεο!ιου Κοειτοιιϊι·οι.

νοι·ννιΠιιυε Μ: Κω. Ηιυει·ειΙΒΜοι· Κἰεεἰυ8ειι πω! ΒοοικΙοτ

Ι·'ι·ἰοιΙτἱοΙι Ηι·ιιειιιιι;.

Βιιι·- πιο Βιιιιιιιιι!ιιιιτΙ ΡΒΗΝΔΠ_

 

θοειιιυσΙο Σπα (Σουιίοι·ωΙιοΙ οἰυ8οτἱουιοΙο Ουι·ΙιυιΙο-ΑυιΜι.ΙΙ ἱιυ Ριιι·Κο ιιιυ Μοοι·ο. Ξ

Βο8ιυυ άει· Βιιιεου 20. Μιά, 8οΙιΙυεε τΙοτεεΙΙιευ 20. Δυι;υειτ. Ιυ άει· ΑυεωΙτ ννοι·ιΙοιι ι

νοι·υ.Ιι!'οΙ τ: 8ουΙο.πιυι-, Ι!Ιοοτ-, ΒιιΙ:-, οΙοοὶτἱεοΙιο-, $υυιΙ-, τϋυιἰεου-ἱτΙειοΙιο, ΝιιυΙιοι

πιο: Βου ουιιιιυτο- Μου άουι 8ι·ειιουι νου Ρι·ιοιΙ. ΚοΙΙοι· ιιυιὶ ειυόοιο ΗεἰΙΜΜοι·. Πυε

εοΙΙιου φα ννἰι·Ι:εειυ ο;οι:οιι Βιιευιυπτιουιυει Νοι·νουεουννΜυο. Νειιι·υΙἔἱο, ΜΗνυιιυ

μια ΒΙοιουειιοΙπ. ΒΙιτοΓυιοεο, ΒΙιειαΙιΜε ΓτευουΙοὶἀευ πω! ει.υάοιο Κτουυυοἱιοιι ιιιοΙιτ.

Πιιιιουεο. ΠοειυΙΙοἱτΙο Υ'Ηειο!ιο. 'Ηει.:Ιιοιι ΜυεὶΙ‹. Ἡ'οἱἰ-ιιυει;οἀουυΙιο ΑυΙιιυιοιι, νἱοΙο Ρω

υιουιι.ιΙου ειιυ Μοοι·ο. ΒΠΠ8ου Ιιο!ιου. ΠειιυρἙοι·- υυ‹Ι ΒιοοιιουΙιυνετοιυάιιυε;. Νει.ιιοι·ο

ΑιιευϋυΓιο ιιυιὶ Ωυυττιετνει·ιυικιοΙυυς φαω @του Με Ηιι.υιΠιιυπ 3. Β. ΒροοΙιτ.Ροτυοιι.

‹ο4ι ο-ο. Με Βω1ο-ΟοπιιυΙΒΜου.

Ψεεεοι·ΙιοιΙευεωΙτ υιιτ. Μου ει·ίοι·ὸοτΙἱοΙιου 4
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Μεοτει:οΠοοι·ΙιειιΜ:ΤΙΜΗ,

ΙἱεοΙιοθΙυιιΒοι·ευΙ:ΜΜεοι·υυιΙΙιἱιιΙιὶουοΕυοτ1ἱιι8ο,
ΙἱοΙιουΜεΙιΙΒΜοι·,ΙΜυοι·ειΙΒΜοτυιιἀθε.8ΜιΣΕΙοτ.

νἰοτ@οπο0Ι828.υΕυυτισουιίοι·ιειοε!:ιιιη;οεωτιο

Εἰι1τἱο¦ιωιιιἔ8ιι:ΒΙοΒττὶεοΙιο2ννοΜο11ουΙ:Μοτ,ροι·πιευου

ιι·υιο1ιοΒεπιρΓυΜοι·,ΠιιεειιΒ·ο,ΠγᾶτοτΙιοτερἰοειε.Με.

ΙυτΙιοιΜουουΒουιιυυτ.

ΠιουιΜ1ι·15ουουΒο1ι1ουειιυι·οι·οιουοιι8τει.ΙιΙΜιι1οι·υουοι·Μυεεοηιι·οΜεω

οΙιτοιιἱεοΙιουΙΙειτπΚτουΚυοὶτου.

88ἱ50Πνοιτι1.ΜειἰΜε30.5ορτουιοοι·.

ΑιιεϊιιΙιτιιοΙιοΡι·οεροετοι;τειτιε.

ΜεΑυιιυιιιιιιω·ιιιιιιΙιΜεΒΙ1τεοτπυοίετοτυπιτΜε0ιιτνοι·ννο.Ιτιιυς.
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Αάτοοεου νου ΚτουΕουρΠοΒοτ1υυου;

Ο.ινιι·ιι Ου·Ιι·ι·πουει, 0οιπ°ἱ που. ιι. Π, πω. 19,

. Β1ιεο ΒΙΒΗ, Πυτουοιω.ε 58,κε. 15.

?τινι θϋ1:ιειι, Ν. Ο., 17 Μιιιο, Ηει.ιιιι .Μ 16,

Ωυ. ΙΟ.

Πω ΠειΓ811Η.18ε Που, Πουτυποοιι, μ. Μ,

π. ό.

 



!!ε_

Π!. !!ιιιιιιιιι!!'ε !!ιιιιιιιιι!ιιιιι!!
Θει·ε!π!ε!ειι οο!!εει!!ι!!!εε Βιιε!!!οε!ο!!!π Η). Β.. Ρε!. Ν! 81,89!! 70.0, ο!!ε!!!!εο!ι ιε!!!εε θ!χεε!·!!! 20,0. Δι·ε!!ιε!!εε!ιιι π. (!·εεε!!πιει!ΚεεπιΜιε 10,0 (Α!εο!ιο! $"_ ε).

Με !!!ι!!!!!!ι!επι!εε. οι·ε!!!ιε!εε!!!ιι!!!!!;εε. ι!!!!!ε!!εε!!εε Χ!!!!!·- ι!ω! ΚτΗΓ!!8πιι!:επι!!!ε! Π!! !!!!!!!ει· πω! Ε!·ιιιιπ!ιεε!!ε Με!

Ηε!!ιι°!!ι·!!ει!ιε!!!πι!επ !!·ει·πι! ιτε!ε!!ε!· Απ! !!πε!·τε!ε!!!.

··ΡΟ !ιεεοω!ει·ε !!π!·ι!!!!ε!!!·!!π!! !!! πει· Κ!πι!ει·ι!!·!!κ!ε. Ν·

Ηιιε!!!ειοεε!! Ηοιιιιπε! επ!!ιε.!! ιιιιεεει· ‹!ει!ι νϋ!!!!=; τε!πεπ Ηεε!ποε!ο!!!!ι πω!! ε!!!!ιπι!!!ε!ιε Βιι.!ιε άεε !!·!εε!!ε!! Β!π!εε,

!!!ε!ιεεπιιι!ο!·ε ι!!!ε!! :!!π ιι·!ε!!!!Βι!!! Ρ!!οει!!ιο!·ειι!ωι (Νει!·!ιιπ! πω! Κιι.!!πιπ). εοιιι!ε ι!!ε Με!!! !!!!ω!ει ιν!ε!!!!,ςεπ Ε!πιε!εεει.ο!!ο

πω! 8ε!·ι!!!ιε !!! εοπιτειι!!!! ιει· π. ι;ετε!π!!ει· πιιπει·εο!ι!ει· Ρετ!!! (!!!εο Με!!! ι·ε!·ι!!!π!!ι. Π!!! !!!!πει!!ε!ιε νε!·ι!ιιι!ιιπς, εε! ε!ε πππ πππ!!!

Βειιιι·ε-Ρεπε!π Με! Η!!εει;ι·ι!!!ε ει·εει!ες!, !ε! νοπ ι!ε!· πε!!!!·!!ε!!επ ινε!!!!πε νει·εο!!!ει!επ. Ρεριοπε, Α!!ιππιπεεπ πω! ρε ιο!ι!ε!!·ιε

Ρ!·8.ρε!·ιιτε Ψθ!'!!θ!!. Με ν ο! !-Μ!!πε!ιεπ, Ν ε π π! ε ι ε ι ε !·-.!επε πω! Ο ε !! π -8ι!·εεε!ιιιι·ε ππε!!!!!ειιι!εεεπ !!ι!!ιεπ, !!!ει!!ει!ρτ.

Με!!! πω!!! !·εεο!·!!!!·!; !!!!ε Π!!ι.!·ι·!!οε ειπεπςεπι!ε νν!!!!ι!πε !ε! νοπ 2!!!ι!!·ε!ε!!επ Απιοι·επ ίεε!εεε!ε!!!. Ι)!ιιιε!ι ι!!ε !!!!πε!!!ο!!ε

νε!‹!ει!ι!πε· ννε!ι!ε!! εννε!!'ε ..Με 8!ο!!ε :κει·εε!ετ, ννε!ε!!ε Π!! ι!!ε Νεπε!!ι!ιιπε νοπ Ζε!!επ !π! Ο!·ι;επ!επ!ιιε νοπ !!δε!!ειει· ΚΨΜ!!

!!ι.ς!ιε!! ε!ω!. 8ε!ι!ιιιζεπι! νν!!·‹! ι!!εε ι!πι·ε!! π!!! ε!·οεεεπ !!!!'ο!!;ε ιπ!! Ηι!ε!!ι!!.!οιςεπ Ηοπ!!πε! ι!ει·ιιι!ε !!ι εο!ε!ιεπ !!!!!!επ νοιι

Β!ιπε!ι!!!ε, Βει·ορ!ιιι!οεε, Ριιι!ει!·ορ!!!ε ε!ε.ειε. !ιε!ν!εεεπ, πε! ινε!ε!ιεπ νο!·!ιει· !ιιιιι!οε ρερωπ!ε!!·ι.ε. Ρ!·ϋ.ρει!·ειε εοιν!ε !ιε!ιε!!!!!·ι!!ι,

!!οι!ε!εε!ι π. ε. ν!. επεειι·ιι.πι!ι ινπ!·ι!επ.

Ο Ηπε!ιιε!οι;επ Ηο!!!ιιιε! !αιππ ιι!ε ι!!ετε!!εε!ιεει ι!!ε !!!!.;!!ε!!ε Νι!!ι!!ιπι.ι ετε!!πιεπάεε !!!!!ε!!ε!!ι·επε._!ε!ιι·ε!π ο!!πε !!π

!ειι!!!·εε!!ι!πι.: εε!ιο!!!!!ιε!ι πετάει!. Π!! εε ε!π πι!!!!ι·!!ε!!εε οιχει!π!εε!!εε Ρι·οι!ι!ε!!ει. !!·ειεπ !!!ε!πι!!ε !!·ιιιεπι! ιιιε!ε!!ε 8!ϋτι!ιι€ε!!

ε!π, !πε!ιοεπιιι!ει·ε Με!!! πει· !ιε! !!!πεει·ειπ (ι!ε!ιι·ειιε!ιε νοιι !!!!πε!!!ε!!επ Β!ει=π!ι!·!!!·π!·ι!!ι·!ι ππνετ!!!ε!τ!!!!·!ιε θι·ιιιιιε!!πι!ε. ©

 

 

· ' Μ! ινιι!·πεπ ν!!! ι!επ πιι!!!!!ε!ε!!επ Νπε!!ε!!!!!!!πεεπ ι!!!εει·εε Ρ!·!!ρι!τε!εε. !!ιε

Ψε!ΓΙΠΙΠΒ νοτ Ραι80ΙΠΙΠΒ· !ιεεοπ‹!ε!ε νει· εο!ε!!επ ιι!!! Λε!!!ε!·-Ζπεπ!ι. Θ!!! !·ερ!·ϋ.εεπ!!!·ε!ι πι!! !!ενι·δ!!!!

!!ε!!ε !!!!εο!ιππκε!!. !π εο!ε!!ειι πι!. πεε Ηι!επιοι;!ο!!!π π!ε!ιι. !!ι ι!ε!·ε!π!8!ει·, επω!ει·π !π ω· πι!! ι!επ Ε!!ετε!!οπεεω!!'επ (Η!!ι

ριι!ε!!ι!ι·ε, !!!!ει!!!ρ;ε Ε'ε!!ε!!!ιτεπ, θιι.εε ε!ο. ε!!! !ιε!!!ε!ε!επ, Με!! πιιε·ει·ε!ιι!μειι Ρο!·!!! επ!!!ε!!ε!!.

+ πι!! !!!!!επ ι!!!!!ει·, ε!ε!ε πεε Οτ!!;!!!ιι.!·Ρ!·ερετε!ι Ηᾶθ!!!3!0ῇ8!ι !·ωιιιιιιε! επ οι·ι!!π!ι·ε!!. +

 

Νιιι·!ιε!ε!ιειιι! ε!π!;ε πεπε!·ε ι!!·ι!!!ε!!ε !!!π!ιιε!!!επ.

«Πι·. Πο!!!πιε!'ε Ηιιε!πε!ειςεπ ο!·ι!!π!!·!ε ει! !!! !'ο!- «Πι·. Ηο!πιιιε!'ε Πιιεπιι!!οςεπ !ι!!!ιε π!!! !π 2 !!!!!!επ πι!!

€εω!επ ΡΊ!!!επ: η ι.;!!!ε!!!!ε!ιειπ Β!·!”ο!εε ε.πεεννε!!ι!ε!. Ιπ ε!!ιεπι ?Με πε! τοι·

Β'ει!! Ι. Απι!ε!!!!ε ει! 'Πιο. ριι!!!!. Με. πω! ιιιοι·!ι!!!οε ε! ρε!·- ιεπεε!!!·Ι!!επει· Ρ!!!!!!εε π!!! άει· Ρι!!!επ! ι!!εεεε !!!!!ε! εε!!!

!πεε!!!ι. Ε!!!!!!ι!!!!ε!· Βι·ίο!8, εε!!!ιε!!ε Ηειι·!ι·!!!ειππι!!!π!ε,!'!·!- ει!!! νε!!!·ιι.ε·επ, Κϋ!·ρε!·!ι!·!!!'! πω! Αρρε!!! ιι·ι!!·ι!επ μια!!! ετ!.

εε!ιεε Διιεεε!!επ,Επ!ε!· Αρμε!!!, ιιει·ε!!!ιιιτ!ιε Πιιιε!!πι!!!ι!π8·. ι!ε!· Ρι!!!επ! π!π!π!! εε!!ι!ε!!! !!!εεεε !!!!!ε! !ιπιιπ!ει·!ι!·οε επ,

Π!!! Η. Απιι.ε!!!!ε ε!! 8οιοριιιιΙοε!; Ορ8ι°ιι!!0!! ιιι!επο!ι!ει· νεπε- ο!!!!ε Με !!!ε!πειε Ππε.ππε!ιιι!!!ε!ι!!ε!! εε!ιε!!ε άει· νε!·ι!ιιιι

!ε!!ο!!επ, Αριιε!!! !π !!π!·ιεπι νοι·ι!!!;!., !!επ·!ι·!ιιεειι!ι!ι!ιπιε. π.ιιιςεοτει!πε ει! νειερ!!!·ειι.

Π!!! Π!. Βε!!ιιιε!·ε Αιι!ιε!!ι!ε πεε! π!ιο!·!ι!ι!ι; τεει·!!ε !!τ!!!!!- Ι" θιηθω ΓΗ” _ Η"ωΙ.Μ __, Μ) “Μ 'ΠεἱΜη. ΒΘ_

Θ", Μ'80Μ!"!” "00'θ"Β'Μ' Μ!!!!!!!!!Ε -· 8 Ποπε!ε - νιεπ!εε!επε Μ! Ι!!εε!!- πω! Β!π!

Π!! πι!! ι!ι!!·ε!! !ε.!!ε_ι!!!!ι·!ι;ε Ε!!ι!!!!·ππι; !!ε!ιεεννοιι!επεε ιι!·1!ρι!!·ι!!ε ιιιιιςεννε!!ι!ε! νιιιιι·ι!επ, π!!! ε!ε!ι Ηπεπιι!!οι;επ Βοπι

Ρι·!!ρ!!!·ι!! !!πι!ε! !!!Β·!!ε!ι !π ι!. !!ρι·εο!!ει!!ω!ε εε!πε Ο!·ι!!πι!ι!οπ». !!!ε! εε!!! ει!! !ιει!·!!!!ι·!; π!!! Ριι!!επι!π π!!!!πι! εε εε!!!· πειτε

ιΠιππ!ει!. !!- Β‹·!!!π!ι!!! ιι!!!ει. Απ! π. !(!!!!!ειπ!·ει ι. Ε!!·85!!αιι.) πι!!! Με ειε ειπε!!! εο!!οπ ειιιιιι-οιεπι !:ιε!ο!!!ε: ει!!! Με!!! ει!!!

«Οκ Η0""Μι·ε ΗΜΜΒω8.8" Μ” πω. ΕΜΠ νοι.2Μ,_ πεε!! ε!!!επι 8ι·!!!!!ι·!! ω!!! ι!!εεειιι Ρ!·!!!!ι!!·ι!!ο. Ιε!ι ινε!·ι!ε Π!!

!!ο!ιε Ι)!επειε ιιε!ε!ε!ε!. Π!!! πω· ω!! !ιιε!ιιιε!π Α!ιε!· ΙΞπο!ι] 65 Ρ';Ε!:(ΐΙ=ΒξεΠ Ε!) Μ!! Μο!! ΜΜΜ Π! ΜΗΝ! ΗοωΒΜτω ΠΠ!"

.Τε.!!ι·επ ειπε!! π!!! Απει!·επεππε!ε!! ει! !επε!εε εε ι· ε!·- ' )· _ ' , , _ . _
!!π!ετεε!!οιπιπεπ πω! πειτε ι!επ Δρ ε!!! νο!!ε!!!.π‹!!ε; νε!!!ο!·επ. ω!" """Ι· ΜΙΝΙ" ΗΨ!”ι Β'"ωμΒ!·)

Η!! !!!!επιιι.!ιιιπεπ π!!! ιπ!ε!ὲ !!!ιε!·Ι ιι!!πε =επιει!!!ε!· πι!!! ί!π- ' «!)ιιι;;!!ι δ!!! !ι!ε!!]ει· !!!!ΐι:· ιι!ἔ Β δπ!!τε !!¦ !πε!!!!3!· Ρι·πέ

ει·εε επ πε ι·ιιπε!!επ)ιι ε ει· ν!!! π! π!!! . ε ω· ει! τω· πι!. !!!ε ι ει!ε!·!! ε ε!·ιιιιεπ πω; !·εε τεριιι·ιιιεε ιιι ε π!! Με

(Βιιπ!!!!!ει·ε!!! Πι·. Α. Ν!ει!!!!!. !!ι·επεεε!ι !. 'Ι'!!!!!·!πι;επ.! νοπ πει· ιι;ιιπι εο!!!!!ιιι!ειι ΝΥ!ι·!!επ!!ι!‹ε!! ι!εεεε!!ιεπ ι!!ε !!π!

«!!!!ει!!!!!οΒεπ !!οι!ιπ!ε!, ει!!! ιιιιι·!ι πω· πω” Με!!! ΜΜει!_εεεπ- ε!!!ιε!!!επτεεε!ιεεε Μ!!!ε! !!!!ειεεεεεε0 Μ!!! Μ!

ω!! .λιιρε!!!!0ε!ε!!ε!! πι!!!!·ι= !!!ι!!!!!ει·. Απι!ει·ε Ρ!!ερε!·ειε π!!! π Π! πω!"ω“ ω!!! 89889!!!!888!!ουθΡ κ!!)!!"Ρ!”βΧ!ε Π" Η8θω!!τ

5.!ι!!!!ε!! !!!!!!ε·,επι!επ Νει.!!!επ ικι!τι!επ περι!!! !!!ι·εε εε!!!εε!!!ειι ! !·0ἔΘ" _Ηοω!!!θι Β!!!2!Η Μ!!! ΜΒΜ! Μ!! Θ!!!!"ΜΜΜΒ!' ΖΗΜΙ!!

Αε!!!ει·εεεε!!!!!!ιο!!ε ει!! Με!!! ε;ε!ιο!π!!!ε!!. Π!!! !ιειππ !!!!ιε!! ω!! Με” !!”!!'ω!άθ,·

πω. Μεάθ'.ΒοΗΠΒ Μ" ΜΗ Μ” Η8θη!!πο8θΠ Ηοω"Μ, (ΙΜ ι Π”. πιει!. Η. Νο!ιιιε!ιει·!!ι·!!!. !!!πι!ε!!!ι.!·ι!, θ!πι!!!π.)

π!!! εε!!! ο!! νει·οι·ι!πε! !!ε!ιε. πε! Β!!ι!ι!!·!!!ιι! πω! ι!ε!·επ «Η88"18ωπε" Η0"Μθι ΨΗ.0”Με ΜΗ!" πι! 6 πω

Γο!ειεεπε!!!πι!επ εο!ι·ο!!! ε!!! Κιω!ει·π ε!!! ειπε!! Βι·πιιε!!εε!!επ ι ω". ΜΜΜ. Μ" ΜΜθω ΕΓ(0ιεθ' 80 Μ" ω” ιιι Β88ιεΠοωπ

“θα ΜεΞθΖε!ω!ΠθτθΠ ΒΜωἔ ΜΜΜ· _ ι !!!!!!επ ειε!ε !π!! ι;!ϋεε!ε!π νε!·ι!·πι!επ ει! !!ε!!!εε!!!επ Β·ι·ε!Γε.

(Β!'- Πωσ· Ρ· !!!ω"!'πι κ!'ί'"20!!0"ι 80!!!εε!θ")· . - !ε!! ε!!ιο!!!ε ε!! Με ε!!! «$ρεε!!!ε!!!πιι πε! ιι.!!ε!! Βο!ιιιυ!!.ε!!ε

«Πι·. Πε!π!!!ε!'ε Πεε!!!!!!οπεπ πι!! Με!! !π !!!ε!ιιει· Ρ!·ι!- επε!!!πι!ε!! !πι Ιζ!!!ε!εει!!!ει·, ε!ε!ε!!ις!!!!!ι! ο!! ρι!πι!!ιε!· σε!!!

ι!!ε !!!ε!ιεεοω!ει·ε πο! ππ!!πι!εε!!ε!ι !!'ϋε!!!!ει·Ιπι!ει! πω! '!'ι!!ιει·- ! εεειιπι!!!!·ε!· Νι!!ι1!°.!!!!!!ιε!· !ιο!!πιε Μ! εε!ιοπ πω!!! ε!πει· !ινοε!!ε

!!π!εεεπ, ειπε!!! πο! Νεπι·πε!!!ε!!!Βε!·π ιιπ!'°ε Βεε!ε !ιεννι!!!!!. ! (Με !;!ι!!2 ειιοιιιιε $!ε!!!ε!·ππις ι!εε Αιιρει!!ε εοπε!ει!ι·επ.

Ιπ ε!πε!ιι Ε'ε.!!ε νοπ Νεπ!εε!!!επ!ε πω· εε πι!! πι6ι>;!!ε!ι, ι ι!!ι.ππ !νε!ε!!ε!ι ει!! !!!ι!εεεπ θεε!ε!!!είι!!!ιε, Κι·2!!!!!!·ππ,ς άει·

εε!!!ε!νε!ε!!!πι!!!ε!! πε! ιιιεε!,ςπε!επ εοπε!!ιςεπ ι!!!!!ε!!εε!!επ Μπει:π!!!!!!!· πι!! επ!ε!ι!·εε!!επι!ε!· θειιι!ε!!!.ειιιιπιι!!πιε. - Ισ!!

νοι·εε!!!!!'ιεπ, πι!!! Κ6η!ετεενν!ε!!! !!!ππεπ Β Μοπε!!επ ππ! ! !ι!π !'ιιο!ι, ε!π Μ!ι!ε! !!π !!εε!ιεεπ, ιιιε!ε!ιεε, ω! !!!!ππ ει!εεπ,

ει!. 18 ΡΓπω! ει! !!ε!ιεπ. Ιε!! ινει·ι!ε Με!!! νει·ίε!!!ειι. Με ι

Ρ!·εριι!·ε! Με!! ινε!!ε!·!ι!π πε! Βιπε!!τιι!!!.ιεε!ειι!πι;επ _!ες!!ε!!ε!·

Α!! επει!ινεπι!επ».

π!ε!πιι!ε !!π 8!!ε!!ε !!!.εε! πω! πω!!! Μ! πιω!! ε!ε!ε !π ιιι!!!

πει· Κ!π‹!εηι!·ι!!!!ε ι!!εεεε !!!!!!ε! εω!ει·επ Ε!εεπρτερε!·ειεπ

νο!·κ!ε!!επ>›.

(Πι·. πιει!. Μει·ει·. !!!!!πε!!επ.) ! Π!!! !πει!. Ι!. Β!π!!π!, !!!·ι!επιι (ΠΕ!!!·επ).)

Ι

Υει·ειιο!ιει!πε!!!ε ειε!!ε!! πι!! ι!επ Ηει·ι·επ Αει·ε!επ, ι!!ε ε!ε!ι ειπε!! Ε!!ε·επιι!·ο!ιεπ ε!π Πι!!!ε!! !!!!!!επ νι·ο!!επ, 8·ειπε ι;!·ε!!ε

πω! Ει·ιιπ!ιο ει!! Ψετ!!!ει!ω; πι!!! !ι!!ιε!! πι!! Βο!ε!ιε νοπ ππεει·επι νει·εππι!!-!)ερόι.: Αρο!!ιεΚε επί !!!·πεε

0ε!!!!! !π 8!. Ρε!ει·ε!ιπ!·π ε!! νε!!π!!!;επ.

'Ι'ι!!!ιοε-Βιιεεπι $!!!ιι;!!ιιεε !-2 'Τ!!εε!!!!!ε! πι!! ω!! Πω!!! ι.ςε!!!!εε!!! ('Ι'!·!π!!!ε!!!ρε!·ι!.!π!·!!, 8·ι·ϋεεε!·ε !!!πι!ει· 1--2 Κ!πι!ε!·!ϋ!!`ε!

!!·ε!!ι!!), Ει·ινιιο!!ειεπε !-2 Βεε!ϋ!!ε! !!!!!;!!ε!! ν!! ι· ι!επι Εεεεπ, ι!νε8·επ εε!!!ει· ε!εεπ!!ι!!π!!!ε!ι ε!!!.τ!! πρωι!!!

ε.πι·εεεπτ!ε!ι !ν!!·!ιππι;.

νε!·πε!!!' !!ι ι!επ Αρ0!!ιε!;ειι ι!! 0ι·!ι;!πιι!-!·"!εει·!ιε!!. (8'|ι ΠΜ.) επ 1 Βπ!ι. 60 Χοπ.

ΜΟΟΙ..4Υ ά ε!). Ζι!!ίε!1.ώ με)! 26-. ε!

 

πω!. Με!. Οπ6.. 28 Μι!ιι·ι·ιι !!!Ο2 τ. !!ει·ι!!!ει.=ιε!!ει· Ή!. Βπι!ιι! Γ ννιιππε !ι. Βπε!!!!!·ιιε!!ε!·ε! ν. Α . !ν!επεε!ιε. κε!!!!!!·!πεπ!!ο!'ε!· Ρ!·. Η Π!.

 



Ο! π!

πω”. ι! _

ΜΥ 10 πιο;

ΧΧ!!!!. !!!!!ιε!!!ε. ΡΒΒ8ΒΙΗΜΗΒ Β Με!!! !!'ο!,!!ε Χ!Χ. !!!!!!ε.

!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!ι!ει· εει· Κεε!ιε!!ο!! νι!!!

Με!. Π!. Μ!!! !!ε!!!ι!. Π!. !ι!!!ειιιιιι!ε !!!·ει!!!!!!ιι!ε.

.!ι!!·_!ενι! !Ι)ο!!!!!!! Μαι!.

Π!. !!ιιι!!!!!” !!!!ειιι!ιε!!.
8!. Ρετε!ε!!ι!!·,ε.!.

 

Ο!!! ε!. Ρε!ε!ε!!ι!ι·εε!Πεε!ε!π!εε!ιε !'νοε!ιεπεε!ι!!!!» ε!εε!ιε!!ι!! εεειι'- ΔΒοηπε!!"Μη-Αη_ΜεΕΕε “η” ε11ε !!!εετε."εε "

θε ι! ιι ε!! ε ι! ε. - Πει· Δ'βει!!;ιε!!!επεη!"!ε !ιι! !!! 3.·ι·ι"Μ,!;ιε, 8 Κ!!! Π!! εεε.!!!!!ε! πιει! επεεε!ι!!εεε!!ε!! ει! ε!!! Βιιε!!!!ειιε!ι!!!ε νοιι Κ. Ε. Νὰ” !ιι

Με!. 4 Κε!. Π!! εεε !!ε!!!ε δε!!! !!ιε!. Ρεε!ει!!!!ε!!ι!!!ει !ιι ει!!! ΜΜΜ!! $!.Ρε!ε!ι!!!ι!ι·α, Νεννε!ιγ-Ρι·οερεε!.!!δ 14,ειι !·!ε!!!ε!!.-Π ε, εεε στη”

ΒΕΠ6.ΟΓΠ 20 Με!!! !ι=ι!ι!·!!ε!!, 10 Πει·Β !!ε!!!!!!!!!·Ι!ε!ι. Οι!! Σ!!ιιε!!!οι!ιη!!ε!ι! εοννιε Μ!!! ειιιε!!! Κεεεε!ιοι! !!ι!!ε!!ε!!ε!!επ Π!!!!!ε!!ι!ι!εειι Με!!! πιει! ει!

ί!!ι·ε!ε 3 ιιιε! Εεερε!!ε!!ε Ζε!Ιε !ιι Ρε!!! !ε! 18 Χοπ. σε!!! 35 ΡΓεπιι.-Πε!ι' εει! ε ε ε ε!! !!!!ε Η!!! ι·ε εεε ιι !!.εε!ιε!ει!!· Π!. Εεεε!! Ήει!ει!!! !ιι θ!.Ρε

Δι!!οι·ει! ννει·εει! Η8ερει·ε!ε!!ε!!εε!!!!ει·Ο!!8!ι!ε!ε!!!Εε! ει!Εεεεπε!.- !:ε!ε!!!!ι·8, Ρε!ει·ε!!ι!!·8ει· Βε!!ε, Ρε!ει·-Ρει!!!!εει!!!ε! ει! ι·!ε!ι!ε!.ι δικα!!!

!Κε!ει·ε!ε ι!νει·εει! πω!!! εε!!! Βιι!εε νο!! 18 !!.!!!. ρ!!! Βοεει! !ιο!!ο!·!!·!. ε!!!ι!εεπ !!!!οι!!εε, Ε!!!!:ννεε!! πι!!! Ε!ε!!επ νο!! 2-3 Π!!ι·.

Μ δ!. Ρε!ε!ε!!ι!!Β. (12. Αμ!!!) 80. Με”

Ι!!!!ε!!: Π!. πιει!. Α. Ρ!!!εε!ε.!!: Π!ε !!ει!ε!ε!ι Πει!!οεε!! εει· ι!!!γε!!!ε!!εε!!ε!! Ο!ιε!!!!ε ιιιιε !!!!ε Βεεει!!ι!!!!!; Π!! ε!!! Β!!!

!!εο!ο!!!ε. -- Β!!ε!!ε!ει!εε!Β·ειι πι!!! Βειη!!εε!ιι!!!εει!: Ο. Β ε!!!ιε!!'ει·: Δε!!! πι!!! Θ!ι!ι!ει·!εε εει· !!·γπεεεο!οε!εε!ιε!! Ορε!!ι

!!ο!!ε!ε!!!·ε. - Ρ!·ο!ο!‹ο!!ε ει!!! νει·ε!!!ε Θ!. Ρε!ε!ε!!ι!!εε! Αε!·ε!ε. - Αι!εει!ε ει!!! εει! Ρ!ο!ο!!ο!!ε!! εε! θεεε!!

 

 

εε!!ε!! μπε!. Αει·ειε ει! Ι!!!!!!ιι. - νει·πι!εε!!!εε - Μο!!!!!!!!!!ε-Β!!!!ε!!!! Θ!. Ρε!ε!ε!!π!εε. - Απεε!Βε!!.

Π!!! ιιειιε!ειι !!ε!!ιι!εειι σε! !!!!γε!!!ει!!εε!ιειι 0!ιεπι!ε

πι!!! !!ι!ε Βει!ει!!ιιιιιι Η!! !!!ε 8ει!!!ει!!ι!!!!ε.

ινο!!!ε!;, ;;!!!!ε.!!ε!! ει!!! 4. .!επιιει! !θΟ2 (22. Πεεει!!!!ε! 1901) !ιι

εει· 8εε!!οι! Π!! ι!!!εεει!εε!!ιι!`ι!!ε!ιε Πεειε!!! εεε Χ!. Οο!ιςι·εεεεε

ι·ι!εε!εε!ιε! Νιι!ιι!!!!!εε!ιε!· πι!!! Αε!ε!ε !ιι ει. Ρε!ει·ε!!ι!!!;.)

νο!!

Β!. !!ιεε. Α. Ρ!!!εε!!!.!ι

εεε !ν!εε!!!ιεειι.

 

Με!!!ε _Ηε!!ε!ι! Βενο! !ε!! πι!! ε!!ει!!!ε, Ι!!!!ε!ι !!!ε

εειι!εε!!ε! εεε! Ι!!!εε βο!!ει·εεεεε ε!!!ε Μ!!!!ιε!!ι!!ιε ει!

!ι!!!ε!!ε!! εεε! ε!!! !!!ιι!!!!εεε!!!!ε!ι !π Βει!!εε!!!ε!!ε !ιι ει!!!

!ειε!ε!! .!!!!!!ε!! !!ει!!!!ε!!ε!εε Τ!!ε!!ιε. πιι!εε !ε!! !ιι πιι!!ιε!!ε!

Βεε!ε!!ι!!!ε ι!!π !!!!ε Νεε!!ε!ε!!! !!!!!.ε!!. Β!ε!ε!!ε !!ε!!ε!!

εε!!ε !ε!ι !!!!ε 8ι!!ε.ε!!ε Με!!! !ιι εε! πιιιιεε!!επεινε!!!!ει!

νο!!!!ο!!!ι!!ε!!!ιε!!, εοεει!!! !!!ι!εε !ε!! Ξ!ε !!!!!ε!!, !!!ε!!! Βε

!ε!!!! !εε!!!!!ε!! Με !!ειέ!!!ει!ιε!!εε!ιε Πε!!ε!ε!ε!!! ει!ει!εε!ιεπ'

ινε!ε!!ε !ιι ε!ε!πε!!!!!!ε! Ι)ει!ε!ε!!ι!ιιε ε!!!ε!! Ε!!!!!!!ε!! !ιι ε!ε

Βεεει!!ι!!!ε εε! !!ει!ε!ι Τ!ιεο!!ει! 8εινε.!!!ε!! εο!!.

Π!! ε!!! πι!! ει! Τ!!ε!! €επο!εει!ε θιιε!!!ει!!!ε!!ε!!!ιε!!

εεε!! !ε!! Ι!ι!ιε!ι !ιι! νο!ει!ε !!!ε!ι!ε!! !!ε!ε!!ε!!ε!ειι Ι)!ι!!!!.

Με!!!ε Ηε!!ει!! Ι!!! .!!!!!!ε 1887 ε!εε!!!ε!!ε!ι ω!!! Α!

!!ε!!ει! ειιιε εε!!! ί!!ε!!!ειε εε! ι!!ι!ε!!!ε.!!εε!!επ Ο!ιε!!ι!ε,

!!νε!ε!!ε εεε!! Π!! ει!! Μεε!ε!ι! ε!!ιε 8!οεεε Βεεει!!.ι!ιιε !!ε

ε!!εο!ι. Εε ε!!ιε εεε ε!ε νε!6!!επ!!!ε!!ι!!ιΒ νο!! νεπ°!

ΗΜ! ι!!!ε! ε!ε Νε!ι!! εε! Ι.0ει!!ιεε!ι ι!!!ε νο!!

Α!!!!ε!!!ι!ε ι!!!ε! ε!ε ε!ε!!!!ο!!!!εε!!ε Ι)!εεο

ε!ε!!!!!ι εε! !!ι ννεεεε! πε!!!ε!ε!ι 8!ο!!ε. Π!!

εεε θιε!!!ε! εε! Βει!!!εο!εΒ!ε, ει!! ινε!ε!ιεε !ε!! Με!

!!!!ε Αι!!!!ιε!!!εε!!!!ιε!! ΙεπΙιε!! !π!!ε!!!ε, !!εε!!εε!! ε!εεε !!ει!ε!!

νοπ νων! ΗΜ! πι!!! Α!!!!ε!!!ι!ε !!εε!!!!!εε!ει! 'Πιεσ

!!ει! εεε!!ε!!! ε!!ιε 8!οεεε Βεεει!!ι!ι!Β, πε!! ε!ε ε!!ιε Ε!

!!!!!!ι!!!Β εε! ε!!ε!!!!εε!!-ι!!!!ε!!!ε!!εε!!επ Νι!.!ι!! ει!! !.ϋει!!!

εε!! !ιι! Α!!ἔεπιε!!!ε!ι 8ε!!ε!ι ι!!!ε ιιιε!! ε!!! !!!!!ιε!ε!πεεεε!

!!!ε!!!ε ε.!!εε!εε ε!!ιε ε.!ε πεεε!!Βε Ι.ϋει!!!Βει! ιι!!

ο!!!!!.!!!εε!ιε! θε.!εε. Α!ε εο!ε!!ε ειιιε ειε εε!! νοπ

ει!! !!ε!εε!ι εε!!ε!!!!!ει! Ρο!εε!!ε!!! ε.ι!!εε!ι!!ιεειιει! θεεε!εε!!

ι!!!!ε!ινο!!ε!!. Π! ε!ε Με!!!οεε!! ε!εεε! Ππ!ε!ει!ε!ιι!!ιεε!!

!!!ε!!! πι!! Π!! ει!! Βιι!!!εοΙοε!ε, εο!ιεε!!! επι!!! Π!! ε!!! Ι!!!

 

!!!εε!ιε Μεε!ε!!ι νοπ !π!!!!ε! νν!ιε!ιεε!!εε! Βεεει!!ι!!!ε επι!!

- !ε!ι !!ε!!ιιε !!!ε! ιιπ! ε!!! Με!!ιοεε εε! Βεε!!!!!!!!ι!!!ε εε!

θε!!!ε!ρι!!!!ι!εε!!!!εε!!8ι!πε - εε ινετεε!! Θ!!!

ιι!!! εεε!!!!!ε!ι, !!!πειι !ιι Κ!!!εε εε!! !!'εΒ ει! ε!!!εε!!ε!!,

ινε!ε!!ε!! ε!ε Ε!εε!!οι·!!ε!!!!ε εε! !ετε!ε!! .Τε!!!εε!ιι!!ε ει!

!!!ε!!Βε!εε! !!ε.!, πι!! ει! ει!! !!ει!ε!ι Απεε!!ειιι!!!ε νοιι ει!!

Νει!ι!! εε! Μει!!ιεε!!, ει! ε!!! εεεε!!ε!!!!!ε!! .Το!!ε!!

'Γ!ιεο!!ε, ει! Βε!ει!!!ειι.

Πε!!ε! ε!!! Νε!ι!! εε! Μει!!!Βειι !ιει!!ε ιιιε!!! !ει!!Βε Ζε!!

!ιε!!!ε !!!!!!ε!! νο!ε!ε!!ι!ιιΒεπ. Πε!! ε!!ε!ι Β!!!ε: «εο!

με!!! πο!! εεε!!! !!!ε! ει!!ι!!!!» !!ει!!πι πιει!! εινε.!

Με !!ε!!!!ε επ, !!ο!!!!!ε εεε! Γ!!! ειιιε ε!ιεπ!!εε!!ε νε!!!ε.!!ε!!

νε!εε!!!εεει!ε! !π Ι.ϋει!ιι!! !!ε!!!ιε!!ε!!ε! 8ι!!!ετε!ιεε!! !!ε!!ιε

ει!ε!ε!ε!ιε!!εε Ε!!‹!ε!!ι!!!!! εε!!ει!. Θ!! ινι!εε!ε πιει! ε. Β.

π!ε!!!, πε!ιιπι ει!!ιεε!!!!!!!ε 8ε!ιννε!ε!ε!!ι!!ε ε!ιε!!!!εε!!

ινε!!!Βε! εει!!! !ε! Με νε!ε!!!!!!!ε. 'Α ρ!!ο!! εο!!!ε

ιπι!!! εεε!! ι!.ιιιιε!!π!ει!, ει!ιεε !ε ιιιε!!! Μο!ε!!!!!ε ε!!!εε ε!!

!ε!ειι!ε!ι 8!ο!!`εε !π εε! Υο!ι!!πε!!ε!!!!!ε!! εεε !νειεεε!ε νο!

!!ει!εει! ε!!!ε, εεεε εεε!ο ε!!!!!ιε! ε!ε ε!ιε!!!!εε!ιε Αε!!ν!!!!!

εε! !!ε!!ε!!ε!!εε!ι Ι!!!ει!!ιΒ εε!!! π!!!εεε. Ι!! νν!!!!!!ε!!!!ε!!

!!!!!!ειι ιν!! Με!. Με Γι!! ε!ε 8ε!!ινε!ε!εει!!ε. ει! ειιιε!! Π!!

Ι.ϋει!!ιΒε!! ει!ιεε!ε! ε!ε!!!ε! 8ϋ.ι!!ε!!, Βε.εε!! ι!!!ε $!!.!εε εεε

ι!!!!Βε!!ε!!!!ε νε!!!!!!!!!!εε, ε. !ι. ε!ει·!!ε!ε νε!ε!!!!ι!ι!!!ε

!!εε!εε! ει!!!!ιε!ε ε!!ε!π!εε!!ε Αε!!ν!!!!!. Ι)!εεεε ειι!!!ε!!ειιεε

νε!!!!!!!ε!ι νε!εε!!!εεεπε! !!ϋει!!!εε!ι Π!!! ε!ε! !π !ε!ε!ε!

Ζε!! ε!!!ε ει!ει!ε!ε!!ε!ιεε Ε!!!!!!!ι!!!!ε εε!”ι!!!εε!! ι!!!ε Με!

!ε! ιιιε!! ειπε!! ε!ε!, ι!!!ε!!!!!!!!!ε!ε νο!! ε!!!!!.!!εε!

ει!!ε!ιεε!ι!!!!!ε !!!!!ε!ει!ε!!ι!!!Βεπιε!!ιοεε!! ει!

εε!εε!!!επ Αι!!!εεει!!ιε νοιι εε! Νε!ι!! εε! Ι.ϋει!ιι€ε!!

Βε!ε.πε!.

Με ε!ε!ε ε!εεε! Μει!ιοεει! ν!!! ε!!! Βεε!!!!!!!!ι!!!ε εεε

οει!!ο!!εε!!ε!! Π!ι!ε!ιεε ει!! !.ϋει!!ιεςειι. Με!! Με!!!

ε!εεε!ι Ι)!ι!ε!ι πω!!! !!!εεεε!ι, !!!εε!!! πιειπ ε. Β. ε!!ιε

Ζι!ε!ιε!!!!ει!!ιε !ιι ε!!! Οιι!!!!εε!!!ε!!!εε ε!εεε! ι!!ιε ε!ε ει!!ε!!

ε!ι!ε εε!π!!!ε!!!!ε!ι!!!ε (!!ει!!!ει!!ε!!!εεε!Βε) Μεπι!!!!ιπ νο!!

εε!!! εε!!!!!ε! !!ε!!!ιε!!ε!!ε!ι !!!!εεεε! !!ε!!πι. 1)!εεε !ιι!!!

ει!!ε!!!εεε!!!ε Με!!!!!!ε!!, πε!ε!ιε !!νεεεε!, εεε! !!ε!!!ε Ζι!ε!!ε!

!ι!ο!ε!!!!!ε ει!!ε!!!εεε!, εει!!!ε πιει! ε!ε!ι ει!!! 8!ει!!!!ε!

ε!!! !!π Ογ!!!ιεε!!!είεεε !!επεε!!ε!!. Με εει!!!!εε εε!!!
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πιο ιιΨο.ππ πτιιοιτοπ Μιι

Ζποιτοτιποιοιτιιιο ιιπιιοιι Με Βοειτοιιοπ ποπ Βιοιπροι

ιπ πιο ποπο επ ιτοιιιοπ πππ οιπο νοτιπιεοιιππο ποε ννπε

εοτε ππι ποτ Πιεππο πιο Μπι ΑπεοΙοιοιι ιιιτοτ Οοποοπ

ττοιιοποπ ιιοτιιοιππιιιιιτοπ; ιιπ ποτ πιο ποτ θοινιοιιιο,

πι: ποποπ τπειπ ποπ 8ιοιπροι ιιοιιιειοπ πιπεε, Μπιτ οτ

νοπ εοιποτ ΒιοιΙο πιοιιι νοτεοιιοιιοπ ινιτπ, πω. πιιιιι οιπ

πιτοοιοε Μοεε πιτ πιο θιτοεεο ποε οεπιοιιεοιιοπ Μποιτοε

π" ιιοττοι'ιοπποπ Ζποιτοτιοεππο. ΑΜ πιοεο ινοιεο Γο.ππ

ιιππ, Μεε ποτ οετποιιεοιιο Μποιτ οιποτ Ιπϋειιπο πιτοοι

ρι·οροτιιοποι ιει ιιιτοτ Τοτπροτο.ι.πι· πππ ιιιτοτ Οοπ -

οοπττειιιοπ, π. ιι. ποτ Ζοιιι ποτ ιπ Ιιοεππο ποποπ

ιιοιιοπ Μοιοιτιιιο, ινοτοπε Μπι: ο.οππιιποιοοπιιιτο

Ιιοεπποοπ ποποπ ποπεοιιιοπ οειποτιεοιιοπ

Ι)τποιτ, ειο ειππ ιεοτοπ. Νιοιιι πιο Ατι οιιεο, εοπ

ποτπ ιοπιΒιιοιι πιο Ζειιιι ποτ μΙοειοπ Μοιοιιιιιο ιιοειιτπιπι

πιο Οιτοεεο Με οεπιοιιεοιιοπ Ι)τποιτοε οιποτ Ι.οεππ8.

νο.π'ι ΗοΠ` ποτ οε πππ, ινοιοιιοτ ππι πιο ΑπιιιοΒιο

πιοεοε θοεοιποε τπιτ. Μπι οιιιιοιτοππιοπ Οπεοοεοιπο

νοπ Βονιο-Μοτιοιιι οπιπιοτιτεο.ιπ πιοοιιιο. Αποιι

ποτ θιοε-ι)τποιτ πι πιιιιιι.ιιΒιο νοπ ποτ 'Γοιπροτοιπτ πππ

Μιπ νοιπτποπ ποε ιιοττοποπποπ πιο.εοε, π. ιι. νοπ ποτ

Μπι πππ ειππ νοπ ποτ Απ ποτ Οοεπιοιοιιιιιο. Οειπο

τιεοιιοτ Μποιτ πππ θιοεπτποιτ ειππ εοτπιι ιποπτιεοιιο Βο

Βτιιι°ο ιιππ πιτ ποπποπ ποπ Μια ο.πιετοιιοπ: Θοιοετο

$πιιετο.πποπ ιιιιοπ ιπ ποπ Ι.ϋεππμπ ποπεοιιιοπ Μποιτ

Με οειποτιεοιιοπ οπο, ποπ ειο ιπ οιοιοιιοπι νο

ιπιποπ Μι πιοιοιιοτ Τοτπροτοιπτ ιπ Οπε-Θοετοιι Ζοιμπ

ννιιτποπ.

Ι)ιοεο Ποιιοτοιπετιιπιπππο πιο Με ιιιτ επ Οτπππο ιιο

μππο θιοεοιπ μιτοπ οποτ, πιο ειοιι ποιπ 2οιμο, πιοιιι

πιτ πιιο μιοετοπ 8ιιι›ειοπποπ. Βιιπτοπ, Βο.εοπ πιιπ

Ξει2ο ειπε οιιοπιιεοιι επιτιτ οπεμπτομοπ Βιοπιοπιοπ, οιεο

πποτποπιεοιιο νοτιιιππππμπ, πιο π. Β. ππι, ΝοΟιι,

Μπι π. ε. ιν., ποιμπ ιπ νοτπιιππι:οπ Ιππεπιιμπ οιποπ

ετπεεοτοπ οετποιιεοιιοπ Μποιτ πιο ιιιτοτ Οοποοπιτπιιοπ

οπτερτοοιιοπ ινιιτπο. ππι π. Β. ποιοι Μι οιποπι μννιεεοιι

θοεοι.πο ποτ Οειποεο ποποπ

- θτοπο ποτ νοτπππιιππο ιπει: ποπ πορροι το π οετποιιε‹·ιιοπ

ι)τποιτ πιο πιο Οοποοπιτπιιοιι οτινιιτιοπ 1ιιεει. Ποε ιτοπιι

πιο.π ππτ ποιππτοιι οτιτιοτοπ,ποεε πιο πιο ποτ ποιι οετποιι

εοιιοπ Μποιτ ιιοειιτπιποπποιι Τιιοιιοιιοπ ειππ πιει νοτ

πορροιιι ποποπ ιππεε, π. ιι. Μεε ππμιιιιιτ οπο ιπ Μι

εππ8 μμιιοποπ ΗΟΙ-Μοιοιτπιο ειππ Βοεροιιοπ πππ πιο

Βιεεοοιοτιοπερτοπποιο Η πππ Οι μιιιιποτ ιιοποπ.

Αποιι ιιιοτ ιιοετοιιτ πιο νοπ Υ τιπ'ι Ηοιι πο.οιιμινιοεοπο

ΑποιοΒιο ππι ποπ Οπειμεοι2οπ, πο. ινιτ τιιιοΙι Α νομιπτο

οποιι Πιτ νοτεοιιιοποπο (ιοεο οιιιοπ ιιιιιιιιοιιοπ Βιεεοοιο.

1ιοπενοτμπο ειιιποιιπιοπ τπιιεεοπ.

Μο εννοιι;ο Πιιιοτεποιιππμπιοτιιοπο, ννοιοιιο πποιιιι€ιπ

πιο νοπ ποτ οτειοπ επ Μτεοιιιοπ Αιιεοιιιιπππε ιιιιοτ πιο

Νοτιιτ ποτ ι.πεππμπ μιιιιιτι πω, πι πιο ιιοει:ιτπιπ π πο

ποτ Οοιτιοτρππιττεοτπιοπτιππποτ οιποτ Ριιιεειο

ιτοιι. Ι)ιοεο μεοιιιοιιι ιποιει.οπε νοι·πιιι.ιοιει ποε Βοοιτ

πιοππ 'εοιιοπ Οοίτιοτειρτιοτοτοε, ποεεοπ Ρτιποιρ ποτιπ

ιιοει:οιιι:, ποεε τπτιπ ππι ιιππ πιο Ι1ιιιοτοπ2 Βοετιπιπιιο,

ινοιοιιο πινιεοιιοπ ποτπ θοιτιοττιππιτιο Με ποετιιιιττοπ Με

εοτε πππ ποπιιοπιμπ ποτ επ ππιοτεποιιοπποπ Ι.ϋεπιιπ πο

πω. Ροππ τπιιπ π. Β. επι ποτ Βοτιιτι Με ιπ ιιοεοπποτοτ

ινοπο Βτοππιτιοπ Βοιτπιο.ππ'επιιοπ Τιιοττποιποιοτε ποπ

Ποιτιοτρππιττ Με ποειιιιιτιοπ ιινπεεοτε ιιοι ο. πππ ποπ

οιποτ ιιοειιτπιπι;οπ ι.ϋεππο ιιοι π, εο ιετ ιι-τι πιο (ιο

ιτιοτρππιτιεοτπιοπτιπππο π” ιιοττοιι'οπποτι Ιππεπιι€.

ιιπ πιοεοτ Μοιιιοπο Γοππ ιπειπ Με θοεοι2, ποεε ποτ

Οοι”τιοτρππιτι οιποτ Ι.πεππο οιιιιοιιιειο ιει νοπ ποτ Οοο

οοπττο.ιιοιι ποτεοιιιοπ, π. π. οτ ειπιτι πει επποιι

τποππ οτ Οοπιτοοιιοπ. Αιιοτ τποπ Γοππ οπτιι οπο, Μεε

πιοεοε νοτιιοιιοπ εοπεπ ειτιοιιοτι ιιπτ μι; νοπ Μπο

πιεοιιοπ 8ποετοπποπ. Βοι ι.οεππμπ οποτ8ππι

εοιιοτ Βοετοππιιιοιιο, εροοιοιι Μι ποπ νοπ ππε οτινιιιιιι

τοπ Βοι2οπ, 8οιπτοπ πππ Βοεοπ, ποτ τι” Οοϊτιοτρππιττ

Με οιπ πιοπτιοοτοτ Με ποτΟοποοπττοιιοπ οπιερτειοιι.

Ι5ε ειππ 1ιπτ πιο οιπο Βιιτιοιππο Πιτ πιο οοπετιιπτο Διι

π·οιοιιππο οπο' πιιεε πιιιιιιιοΙι εοιοιιο Ι.πεπποοπ πποτμ

πιεοιιοτ Βοεπιπππιοιιο οιπο ;;τοεεοτο ('οιιοοπι.τοιιοπ

οτιππμπ ειε ποτ Απετιιιι ποτ ιιι ιιιποπ ιιοιἔιππιιοιιοπ Μπιο

ιτπιο οπιερτιοιιι, π. ιι. οιπ Τιιοιι ποτ νοτιιππποποπ Μπιο

ιτιιιο πω: ειοιι οοεροιτοπ, οε ιει ιιι ποτ Ι.ϋεππο οιπο

Ι)ιεεοοιο.ιι οτι οιπμιτοιοπ.

Αιιοτ οποιι οιπο πτιι.ιο, πιιοιιιιοιππιπ νοπ ποπ ιιοιποπ

επ

ποτ 8Ιοιοιιοιι Αππειιιπιο νοπ Ζοτιπιιερτο‹ιποιοπ ποτ Μπιο

ιτιιιο ιπ νοτπιιππιοπ π·ιιεετιμπ Ι.ϋεπομπ οποτμ.πιεοποτ

οτειοπ ππτοιι€οιπιιτιο Πιιιοτεποιιπιιμτποιιιοπο ΜΜΕ

$πιιετοποοιι. Ιιοε πι πιο Μοοεπιιο ποτ οιοιτττι

εοιιοπ ι.οιιτειιιμοιι ποτΙ.ϋεππεοπ. Πιο νοπ

ππε οιιοτο.ιτιοτιειτιοπ οποτμπιεοιιοπ Βιιπτοπ, 8οι2ο πππ

Βοεοπ ειππ ιιι πιο Ττοπεροττοπτο Με οιοιτττιεοιιοπ Βετο

ιποε ιπ ινιιεετιμτ Ι.πεππο. 8ιο ιιιιιτοιι ποπ Νπιτιοπ ποτ

Ειοιτττοινιο, ννοιι ππτοιι ειο πιο Βιοιτττοινεο Με

Ψοεεοτε οτιοιμ. ιιππ εοιιτο οιεο ππποιιιποπ, ποεε οιπο

ππι Ειοιτττοινιοιι επιτιτοτ μειιττιμο, π. π. οοποο τι Μιτ

ιοτο Ιπϋ5ΠΠε ποπ οιοιτττιεοιιοπ 8ιτοπι ιιοεεοτ ιοιι:ο πιο

οιπο νοτπιιππιο. Ιπ ινιτιτιιοιιιτοιι. ιει οποτ οποιι πιο·

Με Ππιμιτοιιτιο ποτ Επι, πιο οιοιτττιεοιιο ποιττοπιμοιι

εοιοιιοτ @Μπομπ ννοοιιει ιιπ (ιιομπι.ιιοιι Με πο οιποπ

εοιιτ ποποπ Οτοπο ποτ νοτπιιππππο. Μιε ιει οιιοπίπιιε

ποτ, πιο Αττιιοπι πε ποοιιμινιοεοπ ποτ, ππτοιι πιο

οΙοιτττοινιιεοιιοΙ)ιεεοοιοιιοπιπ νοτπιιπιιιοπ [.ϋειιπποπ, π ιι.

ππτοιι ποπ Ζοτι`οιι ποτ Μοιοιτπιο επ οτιτιειτοπ.

Μοιπο Ηοττοπι Ι)ιοεο Γτοππιοπιιιτιεοιιο Ποιιοτειοιιι

ινιτπ νιοιιοιοιιι. ποοιι ιιπ Επιππο εοιπ Ιιιιιοπ επ ποιμιι, ι

ποεε πιο ποπο Τιιοοτιο ποτ Ι.ϋεπομπ ιτοιπο ιιπειοιιοτο

Ηνροτιιοεο, εοπποτπ οιπο ποιπτινιεεοπεοιιοιιιιοπ ππτοιιιιπε

μειιιιπιο Απεοιιππππο πειτειοιιι, πο. τποπ ππι πτοι νοπ

οιπειιιποτ ππει.οιιοποιμπ ινομιι επ οιπ πππ ποττιεοιιιοπ

Βοεπιιο.ιο ποιο.πμ Μ, πιιπιιιοιι επ ποτ Τιιοτειιοιιο, πιιεε

νοτπιιππιο Ι.πεππμπ οποτμπιεοποτ οποτ τπιποτειιιεοιιοτ

Βοεπιππιιιοιιο, εοποποππτοτ Ειοιτττοιμο, οιποτ πο·

οποτ ιπιπποτ πτοεεοπ Πιεεοοιοτιοιι ιιιτοτ Μοιοιιιιιο ποιοτ

ιιομπ. Πιο ππι πιοεο Ψοιεο οπτεπιπποποπ Ζοττοιιειιτο

Μοτο ποτ πιοπ ποποπ μποππτ, π. ιι. Ψπιιποτοτ.

Βοτ Νεππο ιτοιππιτ Μ.ιιοι·, ινοιι ιιοι Ππτοιιιοιιππἔ οιποε

οΙοιτττιεοιιοπ 5ιτοπιοε ππτοιι οιπο εοιοιιο πιεεοοιιτιο Π»

επιιο ποτ οιπο Βοετοππιιιοιι Με μεροιτοποπ Μοιοιτιιιε

τομιπιιιεειο ποοιι ποτ ιπ πιο ιιοεππο μιιτοοιιιοπ πωπω

ποτ οπποτο Με ποτ Κο.ιιιοπο ννιιπποτι. Βοι· Με

εοτειιιιι πππ πιο Μοπιιιο, ννοιοιιο ειππ ιπ ποτ Ειοιτι.τοΙνεο

οποτε ποοιι ποπι ιιομιτινοπ Ροι, ποτ Κοιιιοπο, ιιομιιοιι,

ιιοιεεοπ ποειιοιιι οποιι Κοιιοποπ πππ ιιιιιεεοπ εοιιιετ ρο

ειιιν οιοιτιτιεοιι ποιοποπ εοιπ; πτπμιτοιιτι ννιιπποτπ πιο

οιοιτττοποοπτινοπ Βιιπτοτοετο πππ Ηνπτοιτνιο, πιο

Απιοιιοπ, ποιοιι ποιπ ροειιινοιι πω, ποτ Αιιοπο, πο

ιιιο;εε Μπι θοεοιπο, ποιεε οπιποοοιιποεοιειο Βιοιτιτιοιιο.τοπ

ειοιι ειππιοιιοπ.

Βιο ινοιποιι πππ ι“τομπ: ννοιοιιο Βοποπιππι; ιιτιιιοιι πιοεο

ποποπ Τιιοοτιοπ εροοιοιι Πιτ πιο Βπιποοιοοιο? -

Μο Απτινοτι ππι πιοεο Ε'τομ οι ιπι Αιιο;οπιοιποιι εοιιοιι

μμιιοπ ινοτποπ, ιπποπι πο.τοπι ιιιιιμενιοεοπ ννπτπο, ποιεε

πιο ιιιιποτειινιιεεοτ πιοιιιε Λιιποτοε ειππ πιο Ιπϋ8ΠΠἔΘΠ

ο.ιιοτμπιεοιιοτ 5ειιπο. ιιιιοπιι ινιτ ειο μπει πποιι ποπ

οιιοπ ιτπτε ειτιπιτιοπ Τιιοοτιοιι ποιτοοιιι.οιι, εο εοιιοπ πιτ

ππιιιιοιιει, Μεε πιο ιιιειιοτ ιιιιιιοιιο Αποινεο ποτ Μιπο

τοιινιιεεοτ οιπο ιιιιμπι1μππο πππ ππμποπο πι. Μ:

ιοιμπ ιιιοτιιοι ποπ ΑιιεΠιιιτππμπ νοπ Κοορρο

θιιοεεοπ (οι. Ι.ιιοτπιπτ). Πιιμπιιμππ οι ποπο ιιππ

πιο οιειιοτ οποιο ιιιιιιοιιο Αποινεο ποτ Ηοιιινπεεοτ Με

πω, ννοιι ειο πιο Βοετοππι.ιιοιιο Με Μιτιοτοιινοεεοτε ππτ

ιπ Ιιοττπ νοπ Βοιποπ ο.ποιοιιι, ινιιιιτοππ πιτ Μια πιο

εοπ, ποιεε οιπ οτοεεοτ 'Πιοιι ποτεοιιιοπ πιεεοοιιτι πππ ιιι

ιι`οτπι Ποιοι· ποποπ νοτιιοπποπ Μ; πιο ι:ιιειιοτιοο

Βοιιτοιιιννοιεο ποτ Αιιπινεο πι οποτ οιποπ πποοπτιπ,

ινοιι πιοπ ιιι ινιτιτιιοιιιτοιι ιο μι· πιοιιι πιο Οιιιοτ-, .Τοπ

οποτ εοιιινοιοιεοπτοπ ΒιιΙΖο, νοπ ποποπ πι” ιιππ, επαιν
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τ.ιοοπ ποοι:ι τπτπι;, οοπποτπ οιο ππτ οπο ποπ τποιοπ.οπιιοιι

ποοτιιππιι:οπ Βοοιπππιιιοιιοπ ποτ Βιιιοο, οποσ οπο ποπ

.Τοποπ ποππ οιποτπ οοπιοοοπ, πιοιιι οιπιπο.Ι οιιιιιοιιιιοποπ

Βοποτπο. ποτοοπποι ποιτο. νοπι ‹ιοπιοιιοοποπ»
Βι.οππρππιτιο οι πιοοο πιο πιοποτιπο οποιπιοοπο Αποιποο

ιτιοοιοτπ ιιπππιοοπτποτ, πιο οιο ιιιννιιπιιοπιιοιι ποπ ποιοι

ειιι .ιοποπ οιποο Μιποτειιινοοοοτο ποοιιπιιπτ, ππτ ιοτ πιο

Βοπτοιπποιοο ιπ Ροτιπ νοπ Βοιοοπ οιΙοιπ οιπο ιττο

ιιιπτοππο, ποππ ιπ ιπππιιοπιωιι ποιιπποπ οιοπ ιπ ιοποτπ

Μιποτπιπο.οοοτ πτοι Ατιοιι νοπ Μοιοιπιιοπ:

1. Βιοιτττοροοιτινο Κοιιοποπ.

2. Ειοιατοποοπιινο Α π ι ο π ο π.

3. Νιοπι πιοοοοιιττο ποιοτποιοικιιιο.

Βοτ (Ποπ ποτ Βιοοοοιοτιοπ ιοτ ιο ποππ ποτ Νοτιιι·

ποο ποιτιιιοπποπ Βοι2οο πππ ιο ποππ ποτ Οοποοιιιτπ

τιοπ ποο Μιποτοιποοοοτο οιπ εοιπ νοτοοπιοποποτ, ιτπ

Αιιοοτποιποπ οποτ οιπ ποιτποπτιιοποτ, ποπ οο οιοιι ππι

οιοτιτο νοτππππππποπ ποπποπ. πιο νιοι ππιιΜ

κ·νιιιπιοιικοιι επ ππ2οτοοι2τοπ ιιιοιοπιιιοπ, πιο πιο! οιπ ιτοιοπ

.ιοποπ οιπ Μιιιοτπιπιποοοτ οπτιιιιιι, ποτπποτ ποππ ππο ποτ πιο

ιιπγοιποΙιοοπ-οιιοτπιοοποΑππιγοοοιποπ Απιοοπιποο

ποποπ, πιο ποιο ποτ οτπιιιιιιιο ποπτοοπο Γοτοοποτ ππτοπ

οοιπο ετπππιοΒοπποπ τιιοοτο1ιοοιιοπ Αιιοιππτυποοιι πππ μπιτ

τιεοποπ Ππιοτοποπππποπ ιιοοπποπιοοοπ ποτ. (στ. Μπετο

ιπτι·οτοοιοιιπιοοπ Απο ποτ Βοοιιιππιππο ποτ θιοιτιοτ

ο π π Κ τοο τπ ι ο π τ ι οπ πο ποο ποιτοιΪοπποπ νιιοοοοτο

οτποιιοπ πιτ Απιοοπιποο πποτ ποπ οοπιοτιοοποπ Βτιιοι‹

ποοοοιποπ πππ οοτπιι ιιποτ πιο Ζππι οιιτπιπιιι οποτ, πο

τποιιοοιιοπ ι3τποιτ οποιιποπποτ Τιιοιιοποπ, π. π. πιοπι ποτ

ποτ .ιοποπ, οοπποτπ οποιι ποτ πποοτοοιοιοπ Μοιο

Ι‹πΙο. Αππτοτοοιιο ποιοιιττ ππο πιο Μοοοππο ποτ ο ι οκ -

ιτιοοποπ Ι.οιιιιιιιιοποιτ οιποτ @απο ποτιιποτ, οπ

Μ ιπτ ποτ οιπο σποτ ποτ οπποτο Βοοιπππιποιι :ποιπ Μ

Ροτιπ ποπ .Ιοποπ οποτ Μ Ροτιπ ποπιτοιοτ πιοιοππιο

νοτποπποπ ιοτ, πο ποτ πιο .Τοποπ οιοιατιοοπο Ι.ο.πππο πο

οιιπο πππ ποπ 8ττοτπ ιοιιοπ, πεπτοιιπ πιο πποοτοοι2τοπ

ΜοΙοιτπιο, ποιοπο οποπ ποοιιοιπ ποπιτοιο ποιοοοπ, ππι

πιο οιοιτττιοοιιο Ι.οιιιοιιιοποιτ ιτοιποπ ΕΜιιποο ποποιι.

πιο οπο τπιοπο Αππιποο ιοι ποππτοιι πιο οιπο οπτ

π ο πτι ι οιι εοποτποπ, οιο πιτπ οπο μτοΜιοοποπ θτιιπποπ

οτοιο ποιπποππιο εοιπ, οποτ οτοτ Μ νοιπιππππο πππ Μ

νοτοΙοιοιιππο τπιτ ποτ ριιτοιιτειιιοοπ -οποτπιοοποπ Ιπποτ

οποπππος οιποο Μιποτοιπποοοτο ποππ οιο οπο οιπο πιτι‹

ιιοπο νοτοιοιιππο νοπ ποτ Νπιπτ οιποτ Ωποιιο ποποπ.

Πιο οτοτο ιπ πιοοοτ Ηιποιοπι ιτιποοιοοπο Αποιγοο οιποο

Μιποτοιπποοοτο οτιοΙοιο πιτ παο Ι.ιοποποιοιποτ

Ειοοπποοοοτ ππτοπ Κοορρ ο: οτ Γοππ, ιπποτπ οτ πιο ποι

οιπποπποιτοιοτ Ππτοτοποιιππ8 ποπ Μιποτοιποιοοοτπ πιιοτ

πΜπο τοοπτ οοιππιιοιτιοπ Μοιποποπ ποτ θοιτιοτρππιτιο

Ετπιοπτιεππο πππ ποτ Μοοοιιιιπ ο" οιοιτττιοοποπ Ι.οιι

ιππιΒιιοιτ ππππππιο, ποοο Μ ποιπ ι.ιοποποιοιποτ

Κνοοοοτ πποποιΓοιποι`ι. πιιιοππιο νοτιιππποιι οιππ, ποιοπο

ππι οποτπιοοποπι πιοεο πιοποτ πιοπι επ οτπιτοπ πειτοπ.

8τιιοπ οπο πιοοοτπ οιποπ ρτοιτιιοτιιοπ Βοοπιιοτο ιοι πιο

πιιοπιιοιτοιι πιοοοτ ποποτοπ Μοιποποιι Πιτ πιο Αποιγοο

τοπ Ηοιιπποοοτπ Ματ οτοιοπι.ιιοπ.

Ψοιοπο ρπγοιοιοοιοοποπ νιιιτιτπποοπ ιπποοοπ πιτ

πππ οοιοποπ, ιποιιο Μ Ροτιπ ππΖοτοοιοτοτ πιοιοποιο,

ιποιιο ιπ ποππ νοπ .ιοποπ ιπ ποπ Οτοππιοπιπο οΜοο

ιππττοπ ποιπτιιοΙιοπ 8οιπιποπποοπ οποοπτοιποπ? Ζιιπποποι

πιιτιοιι πιτ πιοπι, πιο πιοποτ, ειπποπιποπ, ποοο :πιο Μοιο

ιπιιο ποτ ποιτοιιοπποπ 8οιοο οοιποι ιπι Μοποπ τοοοτπιτι

ποτποπ πππ οο ιπο Βιπι ιιποτεοποπ. πιο πιποοοπ ιοτπι

ποππ τπιι ποπ ι”τοιοπ .Τοποπ τοοπποπ, ποιοπο ποιπ ποιπ

Μιποτειιποοοοτ Μ ποπ Οτεο.πιοιπιιο ποιοπεοπ. 8ο ποτ 2.Β.

νοπ Μοτιπο ποοποοπιοοοπ, ποοο ποιο Απιοπ-Οπιοτ

πιο Μοοοππ·οππ, ποιοπο πιτ πιο οιπο ΑΝ; ιιοιπππτοπιο.ο

οιποτ Μοιππτο.π ποττοοπτοπ ποπποπ, π ιο πι ροοοιτοπ ποππ.

Ριιιιτοπ πιτ πππ τπιτ οΜοπι ΜιποτοΙπποοοτ π. Β. Νο. ΟΙ

Μοιοιτιιιο οιπ, οο ποππ ο.ποιι ππο Κοιτιοπ Νο οπποιοιιοι.

πιοιιι τοοοτπιτι ποτποπ, ποιΙ οο τοτπιοπο ποτ οπτ8οοοιι

ποοοιοιοπ οιοιιιτιοοποπ ποπποπ 8.11 ποιο Απιοπ οι Βοπππποπ

Μ. πωιι οποτ π·ιτιι ποοιππ,οιιοπ, ποππιπ οπτ.οοποπ

Βοοοιπιοτ Ηιοπιππο ιτοοππ οιπ οιοιτττοροοιιινοο

.ιοπ οπο ποιπ Βιπιο, ποιοιιοο ιο οποπίοΙιο π.ποτέοιπιοοπο

$οικο οπιιιπιτ, πιο ιιιοποππο.ππ ροοοιτι πππ οιοπ οοποπ

ππο Νο-.ιοπ ειιιοπιποοιιι. `8οιοιιο Ποιοιιππιοτοποππποοπ

οιππ πειιιιτιιοπ οοιιτ οοιπριιοιτιοτ Απ, οιο ποτποπ οιποτ

οιοιιοτ πιο ΖπιτππΓι ρπποιοιοοιοοπ-ποιποοιο,οιοοιιοτ Ππι:οτ

οικ·πππποπ πιιποπ ιπι1οοοιι.

Ειπε οιποτ ιοι οοποπ Μπι: ιποπτιποπ ππιοτοποιιι; πππ

οιοιιοτ Βοοιοιιι: ππο ιοτποτ ποπο ποιπ οτιοοπ ο Βτποι‹,

ποιοποτ νιοιοπ Μιποτοιπποοοτπ ιιιΓε›ιπο ποτ Βιοοοοιοτιοπ

ιπ .ιοποπ οπικοιππιι. Βοττοοπτοπ πιτ υπο ποτοπΕπιπ οιπιπο

τποοιοοπο Ηοιιπποοοτ. Ρτοι. ν. Ροοπι Μπι π. Β.

Πιτ 1 Ε. ποο Υποοοοτο νοπ Βοτοποτπ ποπ ιιοποπ ποππο

τιοοποπ Βτποιτ νοιι 4,17 Απποορπ. πιιπ Πιτ πιο Ωποιιο

Ντ. 17 νοπ Βοοοπιποιη οοπειτ 8,87 πιτποορπιιτιοοποπ

Πτποιτ. Απο Ποπιοι:ιιιοππ ιππτο ιοιι πιο Βοιοριοι ποπ ιπ

πιιιοτοπιοπ Ηοιπππτοοτ Ι.ιιππιοοπτππιιοπ ιιπ, ποτ ποι

ποτ ποτιποοπ Οοποοπιτπιιοπ νοπ οτποο πποτ 0,6 πω. ποπ

ποποπ οοτποιιοοιιοπ ι)τποιτ νοπ 8,36 Αιτπ. ποιοι, ιοτποτ

ποπ Ψιοοποποποτ Ηοοππτππποπ ππι οιποτ Οσπ

οοπιτπιιοπ νοπ 0,893 πω. ιοοιοτ ΒοοιπππιποιοΙο (οιιπο

(ιο.) πππ τπιτ ποιπ οοιποιιοοποπ Πτποιτ νοπ 5,86 Αιιιιπο

ορππτοιι. πιο οοιιοπ πιοο: οοιποι ππι οοποπο.ππιοπ ιπ

πιιιοτοπιοπ ιπιποτπιιτοοοοτπ πιω ποιπιιο οιπο οοπτ ιιοπο

οοτποιιοππο Βοποοπιιοοοποτπιο ιπ ποπ Οποιο

πιοπιπο οιποοιιιιιττ. Ποιοο πιοοο Εποτοιο ποπ ιπ ρπγοιοιο

οιοοιιοπ πιο ρπιποιοοιοοποπ Ζποιιιπποπ οοπτ ποοιιπτποπιιοπ

8οιτοππ τποοποιι ιπποο, ποιο οι οιιπο ποιτοτοο νοτοτοιππ

ππι, ποππ ιποπ ποποιιΜ, ποοο ποιο ΧΝοοοοτ ιιποτ 60 ρΟι.

ποτ ΚοτροτποοιπιιπιποιΙο οποιποοιιι πππ ποοο πποοτ Οτ

Βο.πιοπιπο νοιι πιιοππιιεοπ, νοτοοπιοποπ οοποοπττιτιοπ

8ττοτιιοπ ππτοπιιοοοοπ πι, ποιοπο πιο 'Ι'οπποπο ποο πο

πιοιιοοιιοιι Αιιοο,ποιοποο ποποπ. Ιοπ πιποιιτο πιοτποι ποτ

ππ ποπ Αποορτποπ νοπ Ηορρο-Βογιοτ οτιπποτπ:

,,Αιιο Οτοππιοτποπ ιοποπ ιιπ ιΝοοοοτ, πππ

οποτ ιιπ ιΙιοοοοπποπ Ψποοοτ". Ρπτ πποοτο

ποποιι Αποοποππποοπ ππι οποτ ποιο Υνποοοτ οιποπ ποοοπ

ποτοπ, οροοιιιοοποπ ποππ ιιπ Ηπποποιτ ποο (Ηπει

πιοπιπο ποππ ποππτοιι οοποπποπ, πποο οο ιπ ποποτοτπ

(ιτππο πιο οιΙο οπποτοπ Ι.οοππεοιπιτιοι πιο οιοΜτοιμιοοπο

Πιοοοοιειιιοπ, π. π. ποπ Ζοι·ιοΙΙ ποτ πποτοππιοοποιι 8ειιπο

ιπ .ιοποπ ποτποιιιιιιττ. Απποοοποπ νοπ οοιοποπ οιιπο

ιποιποπ Ετινιιοππεοπ ιοτ ποτοπο ιπ ποποιοτ Ζω ππτοπ

Μ. υπ ποοπιποππ ιπ πνιοοποποπ ιπ οοπτ οποιττοτ

ποιοο ποτ οιπποπποιτοιο οπροτιτποπ1οιιο Βοποιο οοιιοιοτι

ποτποπ, ποοο οπο οιποπι οοιιπποιιοπ Μιποτπιποοοοτ οιο.τΚ

πιοοοοιιτιο 8οιπο Μο Βιπτ ιιποτοοιιοπ πππ ποπ ποπποπ

οοποπ Ι)τποιτ ποοοοιποπ ππι πο. 80 μα. οποιοοτπ ποπποπ.

(οι. Ι.ιιοτοιπτ). Ειπο οοιοπο 8τοιοοτιιπο ποο Βιπιπτποποο

ιπποο ποιπτιιοπ πω” πιο Βο οοτ τιιιοπ ποτ Νοπτπποο

οιοιΤο Μι Οτπειπιοτππο οιποπ οτοοοοπ Ειπιιποο ιιοποπ. Ι)ποο

πιοο ιπ ποτ ΤΙΜ; ποτ ππι πι, πειο ποιοο ιπο.π οοιιοπ

πιοοο οπο Βκροτιτποπτοπ ππι; Τιιιοτοπ, ποιοποπ :ποπ ποι

πποτοιοποπποτ οτποπιοοποτ Νοπτππο πιο οποτπο.πιοοιιοιι

8οιιπο οπποΙιοιι οπτοο,ο: οιο ειποοπ οπο εοιπ· οοπποΙι οπ

ίιτιιππο, ποιι πιο Νοιιτππο ππι τοοοτπιτι; ππτπο. Βοτ

τιιιοτιοοιιο Οτοοπιοτππο ποποτι οποπ ποτ τπιποτοΙιοοποιι

8πΙπο οπ οοιποτ οποτοιοποπποπ Ετποπτππο. ΚΟρρο ιιππ

πιοοο, νοτ ιιππ ποπΙ ποικοπιιτο, οιποτ πιοιιι οοππο ποιοπιο

Ετιτοππιπιοο ιπ οιποτ οοιποτ Βοπτιιτοπ (οι. πιτοτοοπτ) ιτπ

ιοιοοπποπ Οοποπιτοπποπο πτποιοιτι: ννπΙιτοππ πιο Εποτοιο,

πιο ποιπ Οτοππιοιππο πιιπ ποπ οτεοπιοοποπ Νιιπτ

οι0ιιοπ οποοιιιπτι πιιπ, οιπ ιιι ποτπιο ιιιποοι:οτ πππ ιπ

Κ πιοτιοπ οιοπ ποτοοιιποπιποοι, ιιιιοοοτι ποπ πιο Βποτειο

ποτ οιποοιιιιιτιοπ 8οιιοιποπποοιι ιιπ οοιποτιοοιιοπ

Ι)τιιοιτ πππ πιτπ ποιποοοοπ ποππ Αττποορπιιτοπ.

Οοτοπο πιο ιιοιπτιιοποιι ιιιιποτπΙπποοοτ οιππ οο οιποτ,

ποιοιιο, πιο πιτ 8.11 ποιπ Βοιοριοιο ποτ οποοιιιιιττοπ

οοιιπποποπ Κοοποπιπποοοοτ Βοοοιιοπ πο.ποπ, ιπιοιπο ιπτοτ

οοπιριιοιτιοπ Ζποοπιτποποοιπππο πππ ιπτοτ οοπτ ποιι πο

ποπποπ οιοιτττοιμιοοποπ Βιοοοοιοτιοπ οιποπ ππνοτπιιιιιιιοο
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τπειεειε 8τοεεεπ οειποτιεο1ιεπ Πτιιο1τ 1ιεει12επ. 8ιε 1εεεεπ

ειο1ι ιπ τω" Βεπιε1ιππε· Με 1ιεειειι νετειειο1ιεπ :πιτ πετ

Βοπι11οπ (Ε'1ειεε1ι1ιτ01ιε). Πιε Ψεττ1ιεε1ιιιιπππε πετ

εε11ιεπ ιπ πετ Κτεπ1ιεπριιεπε κι επ ειιεπ Ζειιειι ειπε

ε1ειε1ι 1ιο1ιε εε1›1ιε1ιεπ, ο1ιπο1ιΙ ι1ιτ νοπ 1ιετιιιιιπιεπ ΡΜ

ειο1οπεπ _ιεπετ Νε11ιτπετιιι ε1πτεερτοε1ιεπ πιιτπε. Πετ ετ

Γε.1ιτεπε Ετεπεϋειεειιε Ατπι Βειιπεπε επειε πεειι εειπειι

ΙΞτ1“ειιτπππεπ ιιπ Ι(τιιπ1ττιεπε: ..ε'εει ιιι εοιιρε, επι επι ιε

εοιπει'°. Πετ Οτιιππ πειιιτ Μ. πιιε1ι πεπ Αιιείιιιιτιιππειι

Κοερρεε, ιιπε ετει ιιεπιι€ειι Τειεεε νετετεππιιε1ι πε

πετπεπ, πε πιτ ειπε πετ Βεειιτππιππε πετ θείτιετριιπ1τιε

ετιιιεπτιΒιιπἔ πιεεεπ. πεεε 1 Ε. Βοτιι11οπ ιιπ ειι€ειπειιιειι

ειιιοπ οειποιιεειιεπ Πτπειε νοπ ?νε-θ Μπι. επειι1ιι. πεπι

Με πεπι Βιιιιε 1ιει ε1ειο1ιετ 'Ι'επιρετειιιτ ειπ Πτιιειτ νοπ

ιιιιτ ειπε. 0 ΑΜ. πιιιιοιππιι:. θιεπειι πεε θΙειο1ιε επι Πιτ

νιε1ε Μιπετειπεεεετ: εποε ειε ειιιπ. πιε επι Βοπιιιοιι,

επί 1τιιπε11ιε1ιειπ νιϊεπε ιιιε1ιτ 1ιετιπετει1επ. πεπ, πιε πιτ

μια πιεεεπ, Με 8ε1πε Με πετεπ ΒεετεππιιιειΙε ιπ εειιτ

εοπιρ1ιειτιετ πππ νετεειιιεπεπετ νετι1ιειιιιππ πππ ι1ιει1

πειεε ιπ ειιειπιεε1ι ιιπιιεΚειιπιετ 1ι'οτπι ειειι ιπ ιιιπειι

ιιππεπ.

Πει· πιιτ Ζιι€ειπεεεεπε Ζειι;τειιιιι π0ι.ιιι€1: πιιο1ι, τπειπε

Γτεπιπεπτετιεε1ιεπ Μιτι1ιειιππ,πεπ 1ιιετ επ εοιι1ιεεεεπ. Νιιτ

επί πεε Ειπε πιόε1ιτε ιι:ιι ποππ ιιιππειεεπ: Με Βεπειι

πω;; πετ .Ι οπεπ πετ Ηει1πεεεετ Με Ττιιπετ οετποιι

εε1ιετ Βεπεεπιιεεεπετειε. πιιτ πετεπ ρ1ιγειο1οπιεειιετ πιτ

1ιιιπέ πιτ ιιπε ε1ιεπ 1ιεεε1ιείτιπεπ. ιει πιοιιι ειπε επι

ειιιπιπε 1ι'οιπετιιππ, πιε πιτ ειπε πεπ ιιειιεπ Αιιιιεε

ειιππεπ Πιτ πιε Βε1πεοιοΒιε πιε1ιεπ 1τϋππειι. νοπ νιε1

1ειειιτ ιιοε1ι ετ0εεετετ Βεπειιιιιππ Μ; πιε Ετιτεππιπιεε,

πε.εε πιτ ιπ πεπ .ιοπεπ Ειειπεπιε ιπιτ ε1ε1τττι

εε1ιετ 1.ε.ππιι8 νετ ππε 1ιε.1ιειι, πετεπ ερεοιπεειιε

Επετειε 1›ει πετ Βετιιιιτππε πιιι. πειπ πιεπεε1ιΙιε1ιεπ Πιε

πειιε Με πεεεειι Ρ111εειΒΚειτεειτϋτιιεπ ειο1ι εεΙτεππ ιπε.ε1ιεπ

τππεε. Ιπ Μεεετ Ηιπειειιι πιόε1ιτε ιο1ι 1ιιετ πεπιπετεπε

1ιιππειεεπ επί πιε ΒιιιΜεπ πππ Ππιετειιο1ιιιιι€επ Ε' τειπ -

ιτεπ1ιε1πεετειπ Βετιιπ. (οι. Ιειιετειιιτ). νιίεππ εε

ιπιι· ε1εο Με πιειιτ ιπ1ι€1ιε1ι πι, επι ιπιετεεεεπτεπ πππ

ινιειιιιΒεπ Ρο18ετιιππεπ πω· 1ετπιπεπεππιεπ Ππτετεπειιιιπ

πεπ επ Μεεετ 81ε11ε 2ιι1ιεερτεειιειι, εε 81ειιι1ιε ιο1ι εε11ιει

ππτε1ι πιειπε ππνο11ειιιππι€επ Μιιπ1ιειιιιππειι ποππ ειπιπετ

ιιιεεεεπ ιι1ιετπεπεειιπ πετε.ιιι ιιιππεπιεεειι επ 1ιειιεπ, πεεε

πιτ πεεεπιι1ιετ πετ ιειιτιιιιππεττε1επεεπ ιπεπεε11ιειιεπ

Κειιιιτπιεε πετ Ψιτιεππ8επειεε πετ Μιπετε1πεεεετ ιει2τ

πεπιπετειιε πεπ ειπεπ Ροτιεο1ιτι11 επ νετπειειιιιεπ 1ιε1ιεπ.

πειεε πιτ πιιεετε πειιετεπ Ροτεειιιιππεπ επι' πιεεειπ Θε

1›ιετε επί ειπετ πειιιτπιεεεπεε1ιει11ιειι 1ιεετιιππετεπ Απ

εειιειιιιπε νοπ πετ Αττ εο1ε1ιετ πετιιτιιε1ιετ Ξε.1210εππ8επ

ειιι“1ιειιιεπ 1‹0ιιπεπ.
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11. Πιιπεε1ιτπε.ππ. Ειππιιεε πεε 8ε128ε1ιε1τεε πετ

'1'τιπιπιπειιειι επι Με Β1πι1ιεεε1ιεπεπ1ιειι. - Βετιιιι. Αιι€.

Ηιτεε1ιπειπ1, 1901. (Ρτειεπειττ0πτε 8ειιτιιι).

12. Γτειπ1τεπ1ιιιιπεετ, Πιε Πειτε. π. Ειε1τττιο. ιιπ

1ε1ιεππειι θεπε1ιε. - Βετιιιι, Ηιτεο1ιπειπ, 1898.

Β11οιιετεπτειπεπ πππ Βεερτεειιιιππεπ.

Ο. 8ε1ιεει”ιετ. Αι1εε Με (ιιτιιππτιεε πετ "πε.εεο1ο

Βιεε1ιεπ Ορετε.τιοπειειιτε. ΜιιΜποΠ_ Μι."18ΠΠε νει·

1:ης. 1902. ·

Πει· νοι·1ιεεεππε Πειιππιιε.ε ιΙ1πε1τιτι ιπι: 42 ι”ει·1ιι€επ Τειι”ε1π

Με 91εππι 'Γ1ιει1 ίει·1ιιε·ειι Τεπιπ1ιιιιιπππετεπ πιε νετεο1ιιεπεπεπ

8τε.πιεπ πει· ,ςε1ιι·ι=ιπειι1ιε1ιειεπ εγιιπεεο1οε·ιεειιεπ Ορετε.τιοιιεπ

Πιε ειιι2ε1πεπ Βιι:πετιοπειι Με ιιιε1τιιετιν πππ πει.ιιιτςεττειι

πιεπετεεε·ε1ιεπ. Με εο1οτιι·ιεπ Τει'ε1π ιιιιπετ1ετιεε1ι ππεἔεΓιῖιιτι.

Ζιιτ Ετ1ι1ειτιιπε· πιεπι ειπ Με” ;.ι·ειεεετετ 'Γεια. Πιε Α1›1ιι1

πππςεπ 1ιεπιε1ιεπ ειο1ι επι' πιε νει·εειιιεπεπεπ ι·πε·ιιιιιιειι Ορε<

τετιοπεπ (Πεπιιπρ1εετιιτεπ. ΟοΙροι·ι·1ιεριιιεεπ, Γιετε1ορετειιιυπεπ.

Τετπιεπειιτρπτιοπ πεε Πι:ει·πε Με.) πππ ειπιπε ε1ιποπιιιιει1ε Ειιι- 1

μια. Πει· Ατ1ειε κι επ Πιιτει·τιε1ιτεεπεεπεπ εε1ιτ επι ειιι- °

ρΓε1ι1επιιππ εε1ιιιεεετ ειειι επ Με νοπ πειπεε11›ειι νει·Εεεεετ ι

ιπ πει· Β.ει1ιε νοπ ι. ε1ι πι ε ιι π ε πιεπιε. Ηεππε.1.1ε.πεεπ ετεε1ιιε

πεπεπ Βιιιππε 1-1Π (θε1ιιιι·1εεει. πππ οιιετιιιιι·ε θε1ιιιττειιι1Γε.

εε1ιπττειιι1πιειιε Πιπέ·ποειιι-ι Με 'Ι'ιιετεριε, θγπεεεοιο,ε;ιε) Απ.

Βιιιιζ·ετι.

Ρι·οτοικο11ε πεε νει·ειπε 8τ. Ρε1;ετειιπι·πει· Αετιετε.

701. 8ιι:ιππετ επι 8. .Γεπιιιιι· 1902.

.Τε.ιιι·εεειιπππε.

'Γι1ιπε·: «Ζιιι· Αρρεππιειιιετι·ε;ε».

702. 8ιτειιπ8· πεπ 22. .1ε.ιιιιιιτ 1902.

νοι·ειτπειιπει·: Τ ιι. ν. Β ε ιι ι· ιι π ε τ. θεει·ει.πτ: Η σ: Ε ε.

1. Ηειιιιιιπε; ε1ει11 ειπ 12ι51ιιι·ιι.τεε ιιιιιπειιεπ ιιιιι ρι·ο· ι

,ε·τεεεινει· Αιι·ορ1ιιε πετ 1ιπιτεεειτ.ι.<.τεπ Βο1ιπ1- π

--2τιτ-"

τ.ετ- Με Αττππιιιε1ιτιι1ετιιτ νετ. - Πε.ε ΜΕπειιεπ

Μ: ποειι Με νει· 4 1ιε[επει:επ ιπι νο1ι1ιεειιπ πει· Βειετππι.τείε.1ιι.ς- .

πεπ ιιιτεε ιιιιιιεπ Αι·ιπεε ετεπεεειι. Ειππε Βεριειπ1ιετ ιτε: ιιιιτετ

ιιείτιπεπ, πιειιτετε'Γεεε πιι1ιτεππετι Ηειιιπει·2επ ιιπ 1ιπιτεπ δειιιι1

τετ,ι;ειεπιπ ειπε θειιπει·ιιεπεειιο1ιιιειτ πεε ιιπι1επ Ατπιεε ειπ.

Αιπ 8. Πεεειιιιιει· 1τοππιε Η. ειπε εειιι· πιι1ΐιι11εππε Αιι·ορ1ιιε

πππ Εππειιεπεπειεετ Ι'ο1,ε·εππει· Μιιε1τειπ εοιιειεπιτεπ: Μιιεεπ1

ρεετοτπ1ιε ιιιει_ιοι·, ειιρτε-ειιπιτεεριιιιιιιιε. εετι·ειπε επιιε.. τ1ιοπι.

1ιοιπει, ιιιιτιιετει· Με ππτετει· Α1ιεειιπιιι. πεε οιιειι1ιετιε. 1)ετ

1ιιι1εεΑτιπ 11οππτειιιιτ ιπιιιιε Με πετ Ποι·ικοιιι:τι1

ε1ιεπε, πε.ι·ιι1ιετ ιιιππιιε πω· ιιιε1ιτ. €ε1ιο1ιεπ πετπεπ; 1ιπ1ιετ

εει1ε 1ιεετειππ πεε Ρ1ιπποιπε πετ ε 1 ο ε ε ιι Β ο ιι ιι 1 τ ε τ ». -

Απι 19. Πεεειπ1ιει·πιεπετιιοπεπ ειε1ι θε1ιιπετπετι.επιιεπ ιιι πει·

1ιπιτεπ θε1ιπ1ιετ; πει τι." Με 98. Πεεειπ1ιετ ετίο1πτεπ ιυνειι:επ

νοτειει1ππε 1ιεεε ειε1ι Εεειειει1ειι, πε.εε πει· Ατπι ιπι $ειιιι1τετ

ε·ε1επιτ με ι· ιι ι επι ιπ ε ιι τ 1ιε π ε π 1; πει·πεπ ιτειιιιι. πιιΒ·1ειο1ι

οπεπ1πιτεε ρε.τε1γιιεε1ιεε 8ε1ι1εωετττε1επ1ι πει·

1ιιιι‹επΒε1ιπ1ιει·. Πε πετ εοπιιτ επ πειι 1ιετειτ.ε 1ιεεεειιειιπειι

Βιιιιπιιιιιττεπ ποειι ειπε εοιεΙιε πεε 1ιπιτειι Μ. πειιοιπειιε 1ιιπι·ιιι

πειιοιππιεπ. Πιε ι”ετε.πιεειιε ΒττεΒ·1ιει·ιτειι: ιπ τω" πεπειιιιιτειι

Πιιειαε1ιι πετ 11ιει1ε εειιι· ε1ιπεεε1ιππειιτ, τιιει1ε ιιοΙΙει.ΒιιπιΒ· ιτε

εε1ιπιιιιπεπ; πιο π·ε1ι·ε.πιεε1ιε πιιτ πειιι€ νετπιιπετι.

Θεειειιτεπιπειιιι1ειιιτ, Μπειτπ1ε.ιπι· ω. Βιιιιιιιτ'εε ιιππ πετ ππ

τετεπ Ειτττετπιτιιτεπ νοιΙειειππιε· ποι·ιπειΙ. - Πει· Μ. πεΙιοιπειιε

πεπεπ Βει·ιι1ιτππε· πππ πει ρεεεινεπ Βεπεε·ιιπετεπ εειιτ επιιιιιππ

1ιο1ι; Με 8επειιιιιιιΜενετιιιι1ιιιιεεε ιιπ Πε1ιι·ιςεπ νο11ειιιιιπιε

ποττπε1. Πιε-Νετνεπειε.πιτπε ε” Ρ1επιιε εετνιοε1ιε πππ πεε

Ρ1επιιε1ιτεειιιε1ιε ιιιε1ιτ. πτιιε1τεπιριιππΙιε1ι. Ε'ι1:ιτι11ιιτε Ζιιε1τιιιι

,εεπ 1ιε.1ιεπ πιε 1ιεετε.ππειι.

Πιε Μιιι.τετ πετ Ρετιειιτιπ πιω εεπ. νιε1ειι .Τε1ιτειι :ιιι 1ιοειι

.<;τεπιπετ Ηγειει·ιε, πιο Απετειι.ε1ιε1ιε.ππιιιπρ ετΓοι·πετι πω::

ε.11ε ιι1ιτιπεπ θ1ιεπει· πει· Β'ε.ιπιιιε εοΠειι εεειιππ εειπ. Π:ιε

Πεπε1ιειι ιιπ νετεειιιεπειιε Ι(ιιιπει·ιτι·πιιιι1ιει1ειι ιιιιει·ειειππειι:

ιιπ Αρτι1νετπεπε·επεπ .ιε1ιτεε, πιε-ιο 5 11οπε.ιε τετ Αιιε1ιι·πε1ι

  



,ε·ει;οιιπ·πι·ιιποπ Ιιειποπε, πει· εε επ οιποι· ιοιειιτοπ Ιι"ει·πι

νοπ Τγριιπε ππποιιιιιιιιιιε ει·ιει·ιιπιιι.

Πει· νοι·ιιοιςεππε επι πι ιπιοι·εεεε.πι:, ποιι ει· ειε εειτοπο

θιοιεεεππειι πιειοι, πιο Κι·ο.ιιιιιιοιτ νοπ ποπ ει·ειεπ Αιιπι.πιεοπ

οιπ :ιι ποεπιιοιιιοπ, ππ.ιιι·οιιπ ιιιιιπ πιοιει πι·οι;ι·οεεινε ιπποιιοι

ιππιπιιπι.ιεπ ππι· ιπ νει·ειειιιει‹ιεπ Βιοπιοπ οποι· πιο ποι·ειιε πιειιι·

πάει· πεπιε;ει· ππο·οοεπιεεεειιοε Κι·ππιιιιειιοπιιπ ιπ Βοιιιιιιπιππε

πειςοιπιπτ. Αππει·οτεοιτε »Με οι· ;;ι·εεεε πιπεπεειιοειιο Βειιπιο

ι·ιειιοιτεπ. ποπ πιο Βιι·εειιοιπππο·ειι ποππ ιπι Κνοι·ποπ ποο·ι·ιιΤοπ

ειππ πππ ποππ ιιειποι· Βιοιιιπποι ιιιπ οιπ ε.πιιοτππποι.οε Βιιπ

νοι·ιιοοςι. Βιπ πεεεπιιιειιοε ιιιιιειιιιτιοι πει· Πιερ;πεεοοτειιιιπο·,

πιο Βειιιιιεοίοιποι·ππε;οπ, ποιοιιο πιοπ ππε πεπι «νει·ιοπι πει·

Κι·π.πιιιιοιπι :ιοιιοπ ποππ. ιιεπιιιιοπ ιπ ιιπεει·οπι ποιπ πεπι ιιι

κνεεειι.

Η. @επι ιπ Κιιι·ιεπι ειπε θιιει·οιιιοι·ιειιι‹ πιιοι· _ιοπει· ιι"ει·ιποπ,

πιο ιπεπ ππιει· πεπι ΒιιιπιποΙππιποπ ‹<ρι·οει·οεεινο ιπιιειιοιιιιιι

ιιιππε,» πιιπ πιιιιιιειιοι· Ζπεπιππο επειι.πιπιεπίπεει πππ ιιοιππιτ

επ πεπι πειιιιιεε, πεεε πιο ι)ιοπιιοεο νειποι·ιιοππ εποε πιοιποπ

ιπιιεε 2πιεειιοπ ι”ειπεπποπ 8 ιι'ει·ιιιοπ: 1) ι πνο π ιιο πει· πι

πει· ρι·εει·οεοινοπ Μιιειιειπνει.ι·εριιιε (Βιι·π'ε

εοπρπιε-ιιιιιποιειοι· 'Γγριιει, 2) ιιιπειιοιιππιπιιπε ποιπιιεππ επι'

ρι·ιπιιιι· ποο·οποι·πιινοι· Νοιιι·ιτ.ιε, πππ 8)ειιπο.επι

νοι·ιππ ι'ειιπε Ρει ιεπιγοιιτιε ιιπιοι·ιει·,πιο ειε πει

ειιιεεοι·ιιιιιπ πεε ι(ιπποεπιτ.ει·ε ειοιιοπποπ Ρει·εειιοιι ιποιιι·ι'πειι πο

ι·ειιε πεοππ.ειιιοι πππ πιο οιεοπτιιιιιιιιιειιο Κι·επιεπειιει'ει·ιπ πει

ιζεετειιι: πει·ποπ πι. - ΜΗ Βει·ιιο ιιειοιιιιιιιιππ πει· Αππιπποεο

- 'Ι'γριιιιε οππεπιιποιιε - πππ πεε πιιι: 8ειιιιιει·ειιιιπ ιιεπ νει·

πιιππειιοιι Απιιι·ειειιε πει· Μιπιπιιπε ειπποιποι· ιιιιιειιε ι.ιι·πρρεπ

ιππειιιε ποπ Η. πιο οιιοειοπ ιιπ πιο ειιπ 2) Βοππππιο Μπειιιειι

πει!. - ιιιιιιιιιππ,π επι' θι·ιιππιπ.8·ο νοπ Ροινπειι

ι· ι Με - ειιτεειιοιποπ.

Ποπει· πιο Ρι·ει.ιποεο ιπεει οιειι πιιππειιει ιιιιοιι πιοιιιε ε;ειι·ιε

εεε εει;επ; πιο ποππ: ιπποε πιο πο2οιοιιπει πει·ποιι, πππ πιππ

ειοιι πιιι Η. πει· Πιιιι;ποεο «ιππιτιριε Νεπι·ιιιε» ειιποιε·ι; :Με

ειοιιι εε πιιο·ο,ι;επ ιπιι; π" οπο, ππε τπεπ ειπε επιππιο πιο

ιιι·οιιιιιιπι; οπει· ειπε ρι·ιιππι·ε Μπειιοιπγειι·εριιιο εππιιππιι.

ΒοπιιΒιιειι πει· Βοποππιιιπο· πιιι·πτ Η. νει· πει· Απποππιιπε

ιιιιοι· ειιιει·ειΓοπποπ Μοτιιοποπ; ο" οιειιιιιοοιιο Βιι·οπι - εε

ποιιι πει· εοπεποπιο πιο πει· ιει·ο.πιεοπο -- πιιιι'επ πει· πιιι

ιζι·εεεει· Βειιπιεπιπιιοιτ πρριιοιι·ι. ποι·πεπ; νει· οιΙεπ Ι)ιπο·οπ ιει

πποι· επει·ειοειιο ιπεεεοε·ο πππ Ιππειιοιιιπιιπε πιι- ιπποει·ο Ζοιι

ειπι"ε ειι·οπεειο 2π ιιπτει·ειι€οπ. ιιπνοι·οιπππιι.ιει· πιει ποππ

πιει· εποε νοι·ποι·ποπ: απο _ιοπο Μπειιειιοεει·π πιο ιπ ιιιι·οι· ιπι·

πιι.πι·ππο· εοιιποι· ε·οεοπιι.πιετ, ππτει· ε;ιιπεπιεοπ Βοπιιιο·ππειεπ 'ο

ποππ ιιπιπει·ιιιπ ποππ οιιιοι· ιποεπιτπιιεπ ιιιιιια ειππ. ποπιιι·ιοιι ει·

Βειιειιπποι πππ εεπι· ιιιπειειιιιο ποιειτοτει· Πεπππε;; ειπε Βιοπ

ιιοε-Μοεεεεε πππ οποπεειειιο θγπιποειιιι, πιο ειε πιο ειιπε Βε

επίειειιτιο·ιιπε πει· Αει·ειο «οιπειτοππειι» Με.εεειιι·ο πππ Μο.εεοιι

εοπ πετι·οιποπ, Μπι επει· ππι'ειιιππι· επι· Πεπει·ι·οιειιππ πππ

Πεπει·ιπιιππππ πει· εειιπει· Βοεοιιιι.πιο·ιοπ Μιιειιιιιιιιπι Με πο

ι·οιππι πιο Ρετ. πω· οιιιιιιοοιι ειπει· Βοεεοι·πποι ιιιι·εε Ζιιετε.πποε

Ιπι νει·ιιο;._>·επποπ επι ιετ εε ε.πεεοι·ποπι πι·ιπεεππ ο.πε·οποιει,

πει· ιπι Ρει·τεεπι·ειτοπ ποιςιιιιι'εποπ Ροι·πινεο πεε Μ. πεΙιειπειιε

επιτεοεοπ επ ιιιποικοπ. Αιιι πεειοπ εοεοιιιειιι πιοε ππιεπ πιο Απ

πιιπειιπο· ειπει· Βειιπιιοτ-Αι·ιπ-Κοπρο ππε Ιιοποι· ιπιτ πιπειιιε·ο

πιποιτοιοπ Βιιιιιιεοπιεποπ, πει·οπ Αιιι'ι.ιιιπο πιιι·ιπ πεειειιι πεε

θεπιειιι πεε Μπα πιπ Κιιτροι ιιοι·ππιιιιπαεπποπ πππ οιπ ιιπιπ

ινειιτοπ Ποιτοιππιπειιοι οιπεπ ωπεεππιπιεπ Ζπα οιιειιποπποπ

Αι·ιποο, επ ιι·οοοπ ιιππ ιιιοι·ππι·ι·ιι πιο πιπ πεε Βεπιιιτοιεειειιιι

κοιιιιςοι·ποπ πειειιιιιειιε νει· Ποποι·ποιιπππι.ι επ εοιιιιιΖεπ. Πει·

Απριιι·πτ, πει· ιιπι·ιο·οπε ποπ Κι·ππιιοπ ιπ ιιοιποιι ινειεθ ιςοπιι·τ.

πππ ιπιι. ππι· ο·ειιπο·οιπ Κοετεπεπϊπεππο ιιι πεει·πειιιοπ ιετ,

πιπεε πιο επι· ον. νειιεκπ.ππιι.ιοπ ννιεποι·ιιοι·ειοιιιιιιπ πει· Μπειιοι

ιπποιιεπ ο·οιι·οι;οιι πει·πειι. (νοιι. πειιιοπετι·ιι·ι: πιο πιι- πιο Ρετ.

επεοίοι·ιιο·ιε νει·ι·ιοπιππο·.) ο

νοπ πει· Πει·ι·οιειιππει ιππει·οι· πεπι οι·πει·ιοι πω., ιιπ Ειιπ

ιιιοπ ιπιι ποπ πιοιει.οπ ιιιιιει·οιι. εοιιι· πεπι; οιι”, ποππ πιι·π

πει· ει.. Βιι·νοιιπιπ ιπ ιπιπιιποιετοι· ι)οειε νειει·πποε πει·ποπ.

πω. ιοπιιτ πιο Απι'ιπει·ιιεοπιιιειτ πει· θειιοε:επ πεοιι επι' ειπε

Βιο·επιπππιιιοπιιειτ πεε πεπιεπει:ι·ιι·ιοπ π'ιιιιοε. Πει νοπ πει· ΕΜ

ιιιιιππ πειιοποπο Ιιπιιο Αι·πι πει· Ροι. ιει ππιπιιειι ιπ πιιιΤιιιιιο·ει·

ινεπε ι-ιιιι·πει· πιο πει· ι·οοιιι.ο (πιο Εππποππιπ'οιοππ επι Οποι-.

Ππτοιοιπι πππ Ηεππ πειι·πει ειπε 7-8 0πι.). Ιπιπο Αιι·οριιιε πει·

Αι·ιπ- ιιππ Ηπππιππειιπιπιιιι· ιει: ιεποεπ πιιποι επεπεε ποπιπ πο

πιοι·ιιποι·, πιο οιπ Βιιπποι·εοιπ πει· Κπεειιοπ; επειι ιιοποπ μια

ειιι·ει·ιπεειειο Αιιεεε.εοπ πειιιι· νει, πεεε Ρετ. ποπ ιιι·οπιιοιι Αι·ιιι

πιο πεπι ιπιπιι·ιιτ πει· νειιιο,ι;επποπ Βιιιι·ιιπε ειοιε οποπεε ,επι

πετ ιιι·ο.ιιειιεπ ιιππιιοπ, πιο πειι ι·οοιιτοπ (ε. Β. ιιπ ιοτπιι·ει·πεπ

πεποπ Βοιπιποι· Με Βιιποιπ.ι

πεπι πιπε πειιι πιο Πι·οοειιο πω” ινοειιετιιππιεπειιιιιποι·ιιπο·

πεε ιιπιιοπ Αι·ιιιοε ε;οποεοπ εοιπ'Ρ Μειι ιιπππιε επ ειπε ιπι ι'ι·ιιιιε

ειοπ Κιπποεπιιοι· ιιποιειειιιποπο Αττε.ππο νοιι Ρειιοπι ειπε οπ

τοι·ιει· ποπιιοπ; ειιειπ πιοι·ο·ε.ε·,οπ ερι·ιοπι πιοιιτ ιιπι· πει· επεει ο·

πεε πποπιποει.ιεειιοπ Αππειτερππιπ:εε, εεπποι·π ποππ ποεοπποι·ε πει·

εοοποπ ει·πειιπιε Πιπετεππ, πε.εε, τι·ετε πεε ο.ιιποιιοπποπ Ζιιι·ποιι

πιοιποπε ιιπ ιιπιιεοππεειιειιιπιιι,_ιεπο ιι·εριιιοοιιο Βιιιι·ιιπε ιιπ Βο

ι·οιοιιε πει· Μπειιπιο.ιιιι· πππ πεε ειωιειιε πει· νει·ιιιιι·ειοπ πω.
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πιιιιιτ πεπι, πιι.ιιι·οππ πιο Γοιο·οπ ειπει· επιποιοπΚιπποι·ιππιπππο·

ποπεπ Βεπιππει·ιιπ πεε ιπιπ,εοπινοοιιειππιιιο, ειειι.ποεπ οποιι

Μοτο ι)ειεοτε πει· πειιοιιπποιιεποιι. Βιπι·ππι;οπ πεε Ι)ιοιι οπ

Σνποπει.ιιιιιπε πει· Κποοιιοπ ιιππ ιι·οριιιεοπο Βιιιι·ππο·επ ιιιοπειιοι·

ιοι Αι·τ ο·οιτοπιι ιποοιιοπ. ιεε εειιοιπι ποποι· Η. οιιοι· πει·οειιτιει.

επ εοιπ επ οιπο ει·ιπιπ.το Ηγρεριο.ειο πει· ιιπιιεπ επει·οπ Εκτιοιπιπιτ

επ πειιιιοπ. ΠπεΙοιειιιιοιιεπ ιπ ποπ Ιπιπποππιιπεπειεποπ εγιπιπετι·ι

εεπει· Βιιιι·ειιιιτπτοπ ειππ ιο επ ειειι πιειιιε Ππο·οπϋπιιιιοποε;

πιοιι πειιιιιο επ πιο εε ιιιιιιιι8· νει·ιιοπιιπεππο ,ε;ει·ιπο·ο Βιιι'ει·οπι

ιπ πει· ιιιι.πε;ο ποιποι· Βοιπο; ιπ ππεοι·οιπ ?Με πο.ποπ πιι· εε ιπιι

οιποπι ιΒιιεεεε οπο» επ ποπ πιοιιι ιιποιοπϋππιιοποπ ιιιι·εειιειππιιε

επ ιιιιιπ. Ζιι πει· εοποππο.ι·ιις νοι·ιιοεοπποπ Επιε.ιγεο οιπ:οιποι·

Επιιειιειπ πει· Βεππιποι·πι·πιιππειιπιπιπι· ποππ πιο οι·πϋ.ιιπιο Ηγρο

ιπειε πεε ιιιιιιοπ Αι·ιποε ποππ ιιιεει'οι·π ιιι ειπε Αι·ι εεπειιιοι·

ποειοιιιιπο ε;επι·πειιι: πει·πεπ, Με εε ειπει· νοπ πιειιι·ει·επ Απω

ι·οπ ιιοι·νει·πειιοποποπ 'Ι'πετεποπο επιερι·ιειιι, πειεε ειοιι πειιι·ι

τιεοπε ιιππ πγειι·οριιιεειιο Μιπιπππε;επ πει·ιιπο επ εειοιιοπ Απ

εειιπιπεπ πεε Μιιειιειενειοιπε οπο.πιιι·επ, πιο πιιι·ειι ιειιιοι-ιιεπε

Επιπιειιοιππε οποι· πιιι·ειι ιιποι·επιι.πποιιο ιπι·ιιι·οπιιιιιιε;οιι ειπε

πει·επεοεειπιο νιιιιιιιιπ. οιπ ιιιΙππιιο επ Ψιποι·ειεππειει·πιι ιιππ

πιιιι·ιτινοι· πω: οπιππποιεειι ιιο.πειι.

(Αιιιοι·οι'οι·ο.Μ

Π ι ε ο π ε ε ιο π:

Β ο ι· ν ?τεμ επ οιιεεοι· 8ειιπιει·ποιπρπιιπππποπ ιιπποι·ε ποππ'

πιο;ιιππεπ πει· θειππιεεριιιιι·ο νει·ιιιιπποπ πιιι·ειι.

Η ο ιι ιιι π ε;; Με ιιπι·ιο·οπ θειιιπιεεπιππιιπιιπο·οπ π:ι.ι·επ

ιππιετ.

Βιιι· γ: Βοιιιιι πιιιπεπ πιο Βειιιιιοι·ποπ πιοιιι: εοπ·επ Νοιιι·ιιιε

ορι·οοιιοιι. πιο _ιιι ε.ιιοιι εππο Βπιοι·τιιπε·ει·εποτιοπ νει·ιππιειι ποππ.

Ηοιι ιιιπο ειεπι επ, Μ", ποππ πιο Βιποποεο- επι' Νεπι·ιιιε

:ιι ετοιιειι πεπι, ιο ε.ιιειι πιο Ρι·ει;πεεε πιο ο·ιιπεπιεειο-ινειι·ο.

ιιπι· ν: (θει.πεπ σε _ιιινεπιιο Ει·π'εειιε ιιοι·πι ορι·ιοπι- πει·

Πιιιειπππ, πιιεε πεε ι.ειοεπ ιιιοπι πορροιεοιτιο· ιιπι'ε:ειι·ειοπ ιιπ..

Η ι εποΙεοπ: νοιι. Με ιπι: Βοοπτ πιο ιιι·επιιιιοιιο Απιιιε;ε

πει·ι·ει·εοπεπεπ ιιππ οιειιιπι: πεε ιιοιπεπ πιο ροεττιιγριιποοπ Ριο

εεεε επι πγρεριοετιεοιιει· θιπππιπο;ε ειιππ.εεεπ επ ιιππποπ; πεειι
πετ πιο Ρι·ει.;πεεο ιπ πιεεοπι ?ειπε εειιιιπιτπ. ι

Βοοιιι ιποππ πιο.ιιπτ. ειπε πεπιεεε Αειιπιιοπιιοιτ ιιπ Κι·ο.πιι

πειιεπιιπο ιιιιτ ποπ Ριοιιπειπιιπιπποεπ επ εειιοπ, πιο ποιπι Βιοοιιοπ

πιοιποπ πει· θειιιιιτει·π Με ει:οι·ιιοπι Ζω; :ιπι Κορι πιιοιι ππ

τοπ ππι·ειι Ζει·ι·οιεειιπο· νοπ Ριοκιιεπει·ι·ειι πει πει· 6οπιιιτ πιι

ειιιππο ιιεπιπιεπ Βοιπι Ζπο·ο "Με ιιπιοπ Με οιιιε ειι-ιι·ι‹ε Επιει·πι

ιιοιιιοπ πεε Κερι`οε ιιοι·ιιοιοοιππι·ι;, ππε, πιο οι·πιιιιιιτ. Νοι·νοπ

2οι·ι·ειεεππιιοπ επι· Ρειιςο πω. Ιιπ εριιτοι·π νει·Ιο.ιιι' πιιπεπ οιοιι

Ηιιειιοιιιτι·ερπιεπ ιιπ πειιιιιιπιοπ Αι·πι οπο. πιο πιιι·πο ποπ ι”ι·πιςεπ

επ ιιιει· οιπ πει·ειι·ιι,εοι· (ιιιπππ πιι- πιο Ηι·ρεριεειο πειιειεπι νει·

ποιεο·οπ πω.

Ηεπιιιπι; Μι. νιοιο ποιοι·τιο·ο θοππιτειιιιιπιιιπποιι ι.εεεοιιοιι,

ποππ ιιπ εε ιιιπι ιιπποιιιιππι, πιο ειε ειειι πειιοι· νοι·ιιπιιοπ. ιπι

ιπει·ιιιπ πι πιο ιιιπειιοιιιιοπ πιοιιι πιιεειιεειιιιοεεοπ, πεεε πει· επει

ιι·ριιπεο Ρι·εεεεε επι ειπει· πει·οι·ιιει ππι·ιιοιηιιοπιιοποπεπ ιΒιιιι·ο

ιιιιοπ ειποοεειι.ι. Με. Πιο Αποοιιοπιιπε; π ιειιοιο ο ιι'ε πιιι·πο

πο.ιιει· επ Βοοιιτ ποετοιιειι.

2) Βιοοιι ποιπειιειι·ιι·ι ειπε ιιπεει·ει εοιτοπ νοι·ιιοπι

πιοππο ιιιιεεεοετοιτιι πρ. πει·οπ θοπιιι·ι οι· επι 4 πε.πιιπι·

π. π. ιπ πει· 8ι;. Ρετοι·εππι·ποι· Ιππιπιππιιπεεεπετειτ επ πεοπιιειι

τοπ Θοιοο·επιιειε πειτε.

ι)ε.ε Κιππ πι ειπ ε.ιιεεοιι·οο·οποε ιππ.πειιοπ νοπ 48 Οτπι. Επιιε··

π. 3?ΟΟθι·. θε· ιπι Με ποιπ ειι“οιιπε.ι· ειποπ ι)ιρνο·πε ιπι:

ειπει· ιιποπι.πιιιοιτεπ πποιιοπ Ε'ι·πειιτ ω. Αιιεεοι·ποιπ ποπιοι·ιιτο

πιειπ οιπ Αιιιεειτοπ ειιιο Νοποιειι·ιι.πεπει·πιο νεπ πει· θι·πεεε οι

πεε Βιιιιοι·ι·ιιποιε. Πει· Νιιποιετι·ειπο· επιερι·ιιιετ. οιιεοπτι·ιεοπ επι

ιοειιτειι, οποιοπ ιιιιππο πεε Νο.ποιι·ιπποει- πει· ιιπιπιιιοιπει· ιπ

πιο Βιιιιοιιϋπ'πιιιι€ ιιπει·,ε·ιπε·, ιιι πει· πιοπ Ποι·ιπεειιιιπι;οιι ποποοιιτ.

νοπ Απιπιειι ιιπτει·εειιοιπεπ ιιεππτε. Πιο Ορειιιτιοπ πεε Βι·πειιοε

ποππ οιπ 7..Τειιπει· επιττ. Βοιπο Βι·ιιοιιιο ειππ ιπ πει· επει·ι·οπ

Βιιιιειι-ιιπιοι·επ Βι·ιιει.Βοεοππ οπει·πειπ πεε Νοποιε πεε Αιιιεει

τοπ ιπιτ ειππππει· νοι·πποποοπ. Πιο πποπο ιι'ι·ιιοιιι Μ; πιοιιτ απο·

εεπιιπετ πππ ποετοιιτ, ποιπ Αοιιεεοι·οπ ποππ οιι ιιι·ιιιοιιοπ, πιιι·

ππε εποι·οπ πππ ιιπιει·οπ Βιιιι·οιπιπι.τοπ, πιο οι:γπιεοιι ιιιιι: οιποπ

ποι· νοι·πιιπποπ ειππ. Ι)οππ εε ιοπιι: οιπο ινιι·ποιειιιιιο πππ ιιιιειι

πιο Βοοιιοπιιπεειιοπ ιιππ πει· εεπιιιωππιι-ιει ειππ ο.ππει·πι Βοπιιποι;.

Ι)οι· Ριιι·πειι: ποιοι: ποππ ποπιιιοιιο, ποοιι ιππειιειιοι·ποιεε πιειιι:

ι·οιιει:πιιππι· οιιε,ο·επιιποτ.ε ποιπιιειιο θεεειιιοεπειιιοιιο πι, ειπε πο·

ποπ πιιιεει,·;ιιοικ (Πι·ιπ) επεΣο·οοειιιοποπ πιι·π. Απ πει· νει·ποειιε

ππεεετοιΙο πει· οποιοπ Βιιιι·οιιιιπποπ πεε Ρε.ι·πειιοπ ιπιτ πεπι

Αιιιοειτοπ εοποιιι·τ ιπππ πειπει·εειιε πιο Απιιιο;ο νεπ Βι·ιιειπι·ιιεοπ.

ιιι ποπ Κπιεε,·οιοπιιοπ πειιιιιειι ε.ιιε ορι·πο·ιο Απιενιεεε. Αι.ι·οειο

ππι. Βιιε Κιππ επιι·π ππποι·ιιιοιπ οπο ποππ πει· Ορειο:ιεπ πεε

Νοποιειι·οπο;πι·ιιεπεε, ινεπει ειοιι πεπι.Ιιεπο Ζοιειιοπ νοπ Ηιιιιιο

πιιιιιο ποιποι·ιιποι· ιπο.οιιτεπ, επ ει.Ιιεειπειποι· θειιππειιο.

(Αιιιοι·οιοι·οι).

Βιεειιεειοπ:

Η ε ο ι ο ι· : πιο ιιι.ιιιζο ποποι·ι.ε πιο θεππι·ι?

Βι·οειι: 4 Βιππποπ.

Γ πιιι·ιποπ π: οι·πιιππι, πο.εε οι· νει· ειπε. οιποπι Επεποι ιπι

Ροιιοπτιειιιπ ιπ Βοι·ιιπ οιπεπ 14:ιππι·ιι.>ιοπ Κποπεπ οοιιοπεπ πει,

πει· οιποπ ιιιιπιιοιιοπ Ρειι·οειιοιι επ ειοιι ιι·πε·, πεοπ Γειιιιοπ πεπι

ιοτει.οι·οπ πιο Αι·πιο.
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θ) ν. Β ουτιΙ το: ννοΙουε Ρ'ιυ;;ει·εειεε Μι· Με Βε!ιουάΙιιυο

άει· θουοι·Ηιοε άεε Ψειυεε ι.τευευ ειυιεςε 'Ι'υιιι.εεουευ ιιυε άει·

ΒιοΙοε;ιε άεε θιουοοοοουε ιιυά «Με νει·υε.Ιιευ ι.;ουοι·τυοιεοΙι ιιιιιοιι·

πει· θεινευο? (ει·εοΙιοιυτ ιυι Ι)ι·ιιου.)

Βιεοιιεειου:

Που υει·ι: Πεμ, Με Ιειιι,ειε Με Ί'οιυρουιιοε άει· 8οΙιειοε

ιὶοιιει·ι?

8 ου υ Με: Ιυ άει· 2. Με 8. υνοοΙιε υεειυυτ Με 'Ι'ειυροιιετΙε

ιιυά ουυε” Με 80-40 ιυ_ιεοτιουευ ιιυεεείϋυττ. Με.

Πουυει·ι: ΑΜ' Ηι·υυά ειἔευετ Πι·υι.ιιι·ιιυι;ευ ιιυει· Ιιι_ιεοτιο

υευ ιο Γι·ἰιυειι Βιιιάιευ άει· εουοι·ιυοιεοΙιειι Βι·υι·ουυιιιιο, Μι

ιιευευ ει· ευ εειιιειιι ίτυυει·ευ Κι·ουυευιιιυιει·υιι νειεοΙιιετΙευε

ΜεΙυοάειι άει· Βε!ιευάΙιιυε ειιη;εννυυάτ Μι υυά ειιου θ ι· ειυ ιι.

ιιυε.Π'εουε Ιυ]εοιιουειι, ιιιυεε ει· που, Μ” εο οουιτευιο

Βι·ι'ουςε ιυιιι Μουτ ευ θευοιο ετευευ, Με νοπ. ειε υεουυ‹·Ιιιετ

Μι; ιυ ειιιοεΙυευ ΡειΙΙευ νει·Ι5.υι”ι άει· Ρι·οοεεε μι, ιυ ευιιει·ιι

_ιεάοο!ι πιο νει·εουιιυιιυει·ιιιιε ειυ. Ιυ ΡυΠευ Με Ειιυοει·Μιτιο

υευ Με ουι·ουιεευ νει·Ιοιιΐουάου Ρι·οοεεεεε υυυευ Με Ιυιεοιιο

υευ υιειετ υεἱυευ Βι·ίοΙιτ.

Πιο νοιυ νειι. υεεουτΙει·ε υει·νοι·,εευουευευ εινει ειιιυυυά!ι

ουευ Ρυυυτε Μι 'Ι'υυευυι·οοεεεειι υιιι ει· υειιιε θεΙεςουΙιειτ ε;ειιυυι

ευ υεουε.ουιευ, Μου ιιευετ ει· ιιυιυει·Μυ πι· Μειυιιυε,άυεε Με

Ιυιεοτιουευ εΙΙειιιιιΙΙε Ευ ευι·ουιεουευ ?Μου ειυεειευυτικ ννει·ιιευ

οϋι·Γτευ, υευιι Αυι'ιι·ετου νου Βιιιιοειιυε.ιιουευ Μι ει· ευιεοΜε

εου εουΙεουτο Βι·ίυυι·ιιυεευ εειυυοΙιι:.

Βου ιιΙτε:Αευιε ?Με πιιπ 'Γεωυει·ιιτιιι·ειειεει·ιιυ8ευ υευ υοου

ει· υιουι. ιιιυ: Ιυιεοτιοιιευ υεΙιειυόεΙτ.

·Βε ου ιιι ε. υ υ: ι·υκυ υεἰ ειιυυιιΙοιοτιεουει· ΒειιυυάΙυιι;; ουι·ο

υιεουει· (.·ιουοι·ιυοε υεἰιιι υ'νειυε άιε ,αι·ϋεετε νοι·ειοΙιτ ειυ. Ιιυ

ΑΙΙι,ιειιιειυευ ΜΗ. ει· οειΠιι·, εου Κοιυρϊ άει· θεινευε ,εεεευ Με

θοιιοοοοοειι ευ ιιυιοτειιιι.2ειι, ιυιυει ει·ννειεευ ειευ ιιυει· Με Η ι ιι

ιυ Μ.ιυυΗ'εουευ Ιιι_ιοοιιοιιευ Με ειπνειει·υιιοιοιεεε Βουινει·τ.

Βεἱ νοι·ειι:Ιιιυ;ευ Βειευυεευ ιυιτ ΡΙονίυιι· ει·εἱευ.ιυυιι ,ις·ευυ;ευυε

ΒεευΙτιιτε, ιυειει ει·Ιιεουτ άει· Ρι·ο·:εεε εοε·υι· νου εεΙυετ.

Εἰ υ ο ιν, ειιυυουει. εἰυ ΑιιΙιευοει· άει· θ ι· υ ιιι ο τ ι υ ο τ ι'εοΙιευ

Ιυιεοιιουευ Με ειι·υ ειει ιιιι!υυ;πει εευι· ειι·ιοτ εε;:ειι υιοεεΙυευ

ειιεεεερι·οουειι. Βι· υεουυ.ουιειο ιιι 60 Ρϋ.ΙΙευ. Με ιυιτ Ιιι_ιεοιιοιιειι

υευε.υάεΙτ ινοι·άευ ιυειιι·ί'ειου Πευει·υιτευυειι, ε. 'Η πιιπ Αιι2ει

ουευ ρει·ιιουιιιεουει· Βεἱευιις. Αυου Με Πειιτει·Ιιε Ι.ἱιει·ειιιι·

ννειει: υειυο Αιιυυυε,ιετ ιιιεεει· ΒευυιιιὶΙιιυεειυει|ι‹ιτὶε πο! Αυου

υιιτ ευυιετιεοΙιευ Μεεετε;εΙιι ει·ιειι·υτ ιιιιιυ αυτο Βεειιιιιια·.

ΒουιιΙτε υει·υι'τ ειου ειυ' ειυευ ΡΜ, ω· 4 .ΤυΙιι·ε ΙειυΗ

υοου νειεο!ιιεόειιευ ΜετΙιοσιευ ει·ΓοΙεΙοε υεΙιευτιεΙτ ινοι·άειι ΜΗ'

ιει:2τ ευει· νοΙΙυοιυιιιευ νου θουοοοοοευ υει'ι·ειτ ννοι·όευ υπ.

Πει· νου Β ι υοιν ιο άει· ι·ιιεεἰε‹·υειι ενυοεοοΙοο·ιεο!ιευ θεεευ

·εουυΪΒ εεΙιεΙιευε νοι·ιτεις Με υει·ειιε ιυ Νι·. 50 Με ο·Βρυ.ιιι.ε'

νοιι εειιευ Βου ε ο ε ιν'ε ειυεΒιιιςεμυιιυε ι;ευιυιιευ.

Ι) ουυε ι·τ υει·ιιί”τ ειου υοουιιιιιΙε :ιοί εειιιε Βι·Γε.ιιι·ιιυρου ιυι

Ρετετ-ΡειιΙευοεριιεΙ. υ·ο ει· υυιει· όιεεει· Ηευυυά!υυμευιοιιιοάο

ννιεάει·υ«Μ Βιιε.οει·υετιουευ άεε Ρεοοεεεεε υεουειοΙιιετ Μι.

ν. ε. Η υ υΙειι υεειειιιετ Με νου Πουυε ι· ι θεευε;ιε υυ‹ι

ι.νείετ ουι·ειιιι' Μυ, οιιεε ει· 5-40 !υ_ιεοιιουευ ιιι _ιεοειιι ΓειΙΙε

εε ιιιιιουτ Με. Βεἱ νοι·υιιυόευει· Βοιιιυει·ευειΜευειτ ιιυ ΠοιιεΙυε

ι·υ τυ ει· νου άει· ΒεΙιευἀΙιιυἔειυειυοᾶε ειιτεο!ιιευευ ειυ.

Κ υ τ. τ ιι ει· υουυ ειιιε ει,ι,ι·ευει· Βιιιιυι·ιιιις Νιουιε υειτι·ειεειι

υοου υετιιίι. ει· ειου ειυ' Ριου Βευε;ει· ιυ 1.ειρεις, άει· ιιιοΙιι

εειιυ,ε; νοι· άει· Βτυυ υ'εουευ Βιιιιιιε ινοι·υευ υουυτε. Πει·

ΒΠεοτ άει· Β το υ υ 'ε‹·Ιιευ δυτιιΖε ιεε οει·εεΙυε Με Μι ᾶευ

θι·ειιιυι.ιυειι'εουευ ]υ_ῇεοιἰουευ. Ευ· υει·ιεΐ ειου ειειε ειυ” ειιιευ

Μι νου Η οΐιυειει·. υει όουι εε υ:ιου ειιιει· Ιιήοοιιου ιυε

θυνυιυ οιει·ι ευ Ρει·ιτουιιιε υυιι ΙειειΙειυ Αιιεευυευυυι,

Πε.εε ειυε 1υ_ιεοτιου Με ('ενυιιι ιιιει·ι Με Με θυνυυι ρετι

τουει όιιι·οΙιοι·ιιι€ευ υοου υειτ Π ο ε ο ο ι·Ι οι υ ννυυι·ευά ειυει· Ευ

υει·οιουιιε υενι·ιοεευ, υει άει· ει· υΙειυνΙειιυΙειιΙϋειιυε· ιυΠοιτευ

Πεεε Μιά Με εου Τυυευουυιιιι,οευ Με ?ειτυΙϋειιυο· Ιιει·νοι·

αετου εου. Βει· Πι.ετιιε και· ιιι οιεεειυ ΓιιΙΙε πι· Βιιειιι·ιιυιιοιι

υεε1ιυιιιιτ.

Λυειιηι πιο σου Ρι·οιουο!ιευ

άει· θεεεΙ1εουείτ ρι·οοτ. Δει·ετε ευ 1.1υευ.

Βιτειιυε νουι10..Ιειιιιει·Ι9Ο1.

Ρι·υεεε: 1υ·. Μ Ροι·εειιει·. θει·ιειυι·: Πι. Ρι·ιεειυουυ.

1. Πι·. ?του Η ειεΙΙτ ειυου Με.υιι νου 76 .Τειυι·ευ υιιι οιυευι

εεεουνι·υι·ιο εεΝιιΙΙειιευ 'Ι'ιιιυοι· ιιυ Βιιι·υου νοι·. Πιο Βιιιιιιιιιιιι- ι

Ιον· Με Ιυ;.ςυιυειΙοι·υεευ ειυά ετιιι·υ ι·οι·,οι·ϋεεειτ. Ι)ιε Κι·υ.ιιυ

υεἱΙ: εοΙΙ υοου Αιιεεεεευ νου Πι·. Β ου ιιι υυιυιι υ υ ιιυ Αυ

εουΙυεε ευ ειυευ Μιιυιρε ευΕετιιιιάευ εειιι -- εου; 4 υνοοΙιειι

ιυει·υτ Ρυ.ιιευι: ει·ει; ΒεεοΙιννει·τιοιι ιιυ Ηε.Ιεε. Πι·. Ρι·ε.ιι υ

υιιιιιυτ ειυε υοεει·τιοε ΝειιυιΙάιιυ,ε: πο.

Μ: Βοιιιυυυιυειιυ ιιυἀ ΜιουεΙεου' υεου·οιϊεΙυ Με

Βιιιετευε ειυεε ιυεΙἰἔυειι 'Γυιυοι·ε.

εε υϋιιυτε ειου ενευτυεΙΙ υιυ ευιε εο!ιννει·ο Γοι·υι νειι ΡΙιει·γυ

@Με υιιτ Εν·ιυρυάι·ιιεευεουυ·εΙΙιιυε ΙιειιιοεΙυ.

μου 2 ε·ι·οεεετε, ρυ:ιυευτιι·ιε, ειινιιε

Πι·. Η ι ο υ ο Ι ε ο υ υιοιιιτι ,

 

Πι·. Με υ ι·ιιι ει, εοΙιυεεει ο.υου ιιιυ: υνιιυι·εο!ιειυΙιουΒείτ ειιιε

υϋεοι·1ιεε ΝειιυιΙουιι€ ευε.

Βι·. ΙΡοι·εειιε ι· υυο Πι·. ΟοΙάυει·ις ιιευιυευ ιυ Απ!

τι·ε.ουτ άεε υουευ ΑΙιει·ε άεε Ρετιευιειι, άει· ιιιιἔεννᾶΞΙιιιΙι‹·;.

ειιιι·Ιιευ Υει·;;ι·ϋεεει·υυε ιιει· Μιιιιι!Ιειάιυεειι Με άεε οΜεοιιι·ε.ε

Βιυιεε ιιιι ΒιιοΙιευ πιιπ ειυιο·ει· 8ιουει·υειτ ειιιευ 'Ι'ουειΙ!ειι·Ιιτευε

ευ. Βιυε ιιιιυι·οευοριεουε Πυτει·ειιουιιυι; εου Με ΒιειΕυο-=

ει·Ιιε.ι·ιειιυ.

2.Πι·. ΜιουεΙ εου ιιευιουετιιι·ι ειιιειι 42 .Ιειιι·ε ειπεπ Γε

υι·ιυπιυειτει·, άει· εου υιυε,ει·ει· Σεπ Ιοετιεου ωιιευ·ι ιεε υιιι

@Μειωσα ιυεἱΙννει»

ιιτι·ουιιιεοΙιε Νυι·υευ ειυ υυυευ ΒΙΙευυοι;ευ Μιά Με άευι 1ιιιΙιει

Κυιε ε.υΓινειει. Ριιιιευι ιεε νοι· ειιιιε;ει· Ζευ, ννουι·εουειιιιικ·υ

υ.ιιΐ Με ι·‹ιι·‹ὶ€ιοΙιτἰοευ

εουἱουτ υ·οι·άευ. Νιιου ειυειιι Ιιιιι·ιτευ Αυι'ευι.υιιιτε όοι·ιεεΙυε:

υευι·ιε Ρυιιειιι υιιο!ι Ηιιυεε ευι·ϋου.

Ι)ι·. Ρι·ἱ εε ιυ ευ υ εουυεεετ υιοι·. εοννειε Με ΙΙιιιιτ ιιι Ρι·ιι:>,ε

υουιυιι, Τ.ερι·ει υιιι θιοΙιει·υειτ Με, ει· ννυεει:ε ε.υεοΙιιτ. Βειιιει

ΑυυυΠερυυυτ Μι· Με Αυιιυυυιε ειιιει· Ιουι·οοευ Βι·ΙΩΔ.υυιιιιιε

Πιο Ηειιιτυιιι·υειι ινειεευ :Με θΙιε.ι·ιιυτει·ιειιυε ΜΜΜ· [Λιοσ

ιιιιιιυευ πι'.

Πι·. Βειιι υ υιό Με νοι· Με .Πιιιι·ευ άευ Ριιιιειιι.ειι ννε,=;ει

ειυει· Ιι·ιι·ΙοονοΙυ.ιε Με υεε$οιιι Βι·ι`οΙε·ο ερεοιυεο!ι υεΙιε.ιιι!εΙτ.

Η. Πι·. Βειυυει·υ ιιυτι Ρι·ιεειυε.υιι ι·είει·ιτειι υυει

εἰυευ νου ιυυευ ;,χευιειυεουυίιΙιου υεουειουι.ειευ Γε!! νου θε

Μι·υιιιιυοι·. Με άουρε1εειιυ: οουετιιιιι·ιειι 8ι.ιιιιιιυπικιρΙΙΙει

ινιιι·ευ νου εεΙτι-υει· ΠειιτΙιουυειτ.

Πι·. Βου υιιιυ Μου ιι εουΠ€ετ οιιιε Ιιυυιυε.Ιριιιιοτιοιι ιπιι·.

Πι·. .Πιιμι υ Με ειυρυευΗ., ω. απου ενευι.ιιεΗ

ειιιιιιυ8. ιιι Γιο” υοιιιιυε. ειυε ευει·;;ιεο!ιε ερεοιυεουε Ου

ερεοιεΙΙ .Ϊοὰἱρἰυ ειιυοιιτειυ.

4. Πι·. Η οΙουει·ε Ιυεει ειου Με Νυυει·ευ ϋυετ ειιιου νοε

ιυυι υεουυοΙιτετευ. ΙοτεΙ νει·ΙοιιΓειιευ ?ου νου ΒυοικειιιιιειΕι

νει·Ιοιευιιε Με, Με οειάιιι·οΙι ευ ΡουυτΙε Επι, άεπε άιε κιεισε

εεε ου ειυευι ΠειυρΓεουιιιιι·εεΙειειυε οι·υειτευόευ Ρειιευτε:_

νου εἱυει· υνεΙΙε ει·υιεει ινιιι·τιειι. Ρει.ιιευτ ννιιι·άε ιιι Με Που!

μουσικο, ιιιυ Με Χ'ΐεΙΙε ;;ευιοιιτ. υιιιι πιιπ οειιι Ηἰιιτενυορίει

ουσ! ιιευι θευἰου ειυι' ειιιειι υιιτ ΒιεευτΙιειΙου υετιεοΚιειι ΤΙΜ

εοινοι·ΐοιι. Με οπου ειυ Μπιτ δτυυόευ ι·οι·εευουιιιιευε Πωσ

ειιι·Ιιιιυι: οικου ΐου:ευκιειι Βει”ιιυιι: εειιΙιεΙιε Κορΐυεννεςυυεεε

ει·Ιιιυει·ευυΓΕ. ιιυει· ιιιϋε:Ιιο!ι, Με Βει.ι·εευυι; ευιιι 8ι.ει·ιιιιιιι άι

μεεευ ιιιιυι6,εΙιοΙι. ΜιιευιιΙειυι·ει:ΙιΙου'. εεΙυ.υιιιτ. Βευειυι1ιι5·

νου (Ιου Ζευευ Με ευυι θ. Ιυτει·οοειο.Ιι·υυπι υειιιοι·εειιε νου

ετυυοιε ει·Ιοεουειι. Ηευεκε ειιιΓεοΓιουειι, Ιεἱουτει· Ρι·ιεριειιιυε

Αιυ ΗἱιιιετυουΓ οιυε 5οιυ. Ιυιιεε. ΚΙυυ”ευοε, Με ειιιΓόε:ι

Κιιοουευ ι·ειοΙιευκιο Μ'ιιυιιε. ΡιιΙε 60. 'Ι'ευιρει·ειιιιι· @εμε

ευευ‹Ι άεεεεΙυου 'ΜΜΜ 37,8°. Ποιοιιτιο ιιι·ιυειε. 28 Βιιιυ.υι

υιιο!ι άει· νετΙει:ιιιιε; Βιιιιυε. Βεοτιου νει·ννευςει·Ι.. Βείενειι

Με Αιιυιυεξε ειυ ειυε ΗΕιουευιυυι·υευ!ιιτιιυπ εε68.οΜ, ιιιιιιιιι:

ιεάοου ]ειιι. ιυἱι ιιιοε·Ιιουειει· Βεειιιυυιιυειτ ειυε Τοτειουει·

Ιειεειοιι ιυι Βει·ειοΙιε άεε ό. Βυουειιιιιει1°Κεεεειυευ!88 ευ.

Πιο ΙΙει·ι·ου θ το υ ο ιι υ ιιυτι Η ο ιι ι·ιιι χ; υει·ιουιευ Με

ευυυουε ΗΜ Με ιΙιτει· Ρι·ειιιε. -- ιιυ Με ιιι·ι τι ε; εου"

?Με υυιιι άει· ΠιιΓιιΙΙ @του Πιιιετϋιεειι ειιιεε εεΐΒΙΙιευ Βου

ιυεε ευ ΜΜΜ. Πυιει·εκιι·επιπυιοιι. ΒΙ:ιεε ιιυά Πεειιυιι·υ

υ·υι·ευ υυο υΙιευου νοΠιο ρυι·ειΙνειι·ι, Ρειιευτ Μπι _ἱεᾶοου ιιυι

άειυ Ι.ευου ιυινου.

Πι·. Βειιιυιιι·ό υιοιυι, ιο ΑιιυοιτυοΜ άει· ΑυΓιιιιεε εε·

ετεΠτευ Όυιε·ιιοεε «Βιιουευιιιοι·υεοΙυιιιυε» ννυ.ι·ο ειπε δι·ιΙιευε

ΒΙιιτευτείεΙιιιιις νιεΙΙειουτ επι Ρυιιεε, - υιιου εειιιειι οϋυεΠεει

Πι·Γουιυιιπειι ιιι άει· ΟρυιἱιεΙυιοΙοιιςἰε @ουυε ει·. ειιιοΙι !”ιιι· ευτ

ειι·τιεε ?Με ειυε ΒΙιιιευτειευυυε ειιιρΓευΙειι ευ υϋιιυευ.

Πι·. Π” ειε υε ι·:εε υυιυε ιιυ Β'υΙΙο ειυει· Πϋουευυιιιι·υευ1υι.ιιιιε

ειυε ΙοοιιΙε Βυιειειιιιυρ Βεινιεε ιιι Ι·'ι·ιιςε. _ιιι. ειιιε Ψειιοεεεοτιου

ννυι·ε νἱεΙΙειοΜ ιυτυοιι·ι. Ιιιεε:τ _ιειΙοου, ννεε ε.ιιου :Με Χΐουι·

εοΙιεἰυΙἱοΙιετε Μ, ειυε Ωιεει·Ιυεειοιι νοι·, εε υουιιυευ ειΠε Μου·

ρειιιιεοΙιευ Ειυ,ε·ι·ιυε ιυ υνεε·ι'υΙΙ; Με νει·Ιετευιιιι,·ευ ιιι ιΠεεει

Βυουευιυειι·υευουο ειυιι ινουΙ ειΠε ιιυυειιιιιοτ ιοάι1ιου.

Υετιυἱεουιεε.

--- Ιυι·ε Μιι_ιεετΜ Με Κειεει·ιυ ΑΙειτο.υάτι

Γεω! οι·ο ννυυ ι;οι·ιιυιευιιε άει· ειι;ευευ ΟυεΙοιιΠε 5000 ΒυΙ

οι» άιε Βεοϋι·Γιιιεεε άει· υιεειΒοιι οικιιορυ.οιεουευ Αυει.οΙι εεε

Πι·. Ουι·Ι Ηοι·υ ευ ερειιυειι.

- Ιυ κι” ιει άει· Ρι·οΓεεειιι· άει· Ουιι·υι·ειε ιιυά Πιι·εοιοι

άει· οιιιι·ιιι·,Μεουειι ΗοεριιεΙυΙιιιιυ άει· ιιοττιε;ειι Πυινετειτ.ει.

ινιι·υΙ. Βιιιοτει·ιιτΙι Πι·. 'Ι' υ ε ο ο ο ι· Β ο ι· υ υ ο ιι ο ι, υοου Αυε

Μουιιιιε άει· 80]υΙιι·ι,ςειι Πιευειΐι·ιει; ιιι άευ Βιιυεειιιυά ι.ςειι·ετειι.

- Ρι·οΓ. Β ο ευ υ ο ιι υ τ , ννεΙοΙιει· εεεευννυι·τις ιιυ 80. ΒΒιιθΠ5·

@Με ειιεΙιι, υυι εειυε ιιιευιοιοιυιεοΙιε ΑιιευιΙοιιιιει ειυ άει· Ποι

ρυτει· Πυινει·ειιυι ετυο.Ιτειι, ευ ννεΙουει· οι· υιιι Πιιτοι·υι·εοΙιιιυε

') Ρυτἰευτ ;;ιυε ιιιιοΙι ειυυ:ευ Μουιιτευ ειυ ιιΙΙ,ε·ειυειυει· Ουι··

οιιιοιιιο.ι.οεο ευ Ηι·ιιιιιΙε.

Νιιι·υειι υιυ, ιυ ειυ βοοι·οεοτιιιιιι ειε

εἱιι θευυι- Ν

ι

Ι
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νοιι 1800-1515 11α1ιειε ετει1Με εεά :ιεε1ι ειε Ποε1οι·ιν1ιι·‹1ε ει·

1ειιιετε. 8ειιιε ει·2ι11ε1ιε '1'1ιει1ε1ιειι 1ιειςειιιιι ει· Με Αι·21 εει·

Η ι·1111ιι Β ι ι· ο ε ιι ε υ νν, ιιιιιε1ιιε 1877/Τ8 εεε ι·ιιεειεε1ι-τϋι·1ιιεε1ιειι

1ζι·ιε,ε· Με Αι·ει. ειε' άειιι εειιιιιεε1ιειι Κι·ιεεεεε1ιεερ1ειε ειε: ιιιι‹1

πω· κ1ε.εε. ειιε1ιτ1ειιι ει· ε1ε1ι Ζει· Ε”οι·ιεειειιιιε εειιιει· 6ι.ιιειειι

ιιιι ΑιιεΙε.εκ1ε ειιιΓε;ε1ιε1ι.ειι 1ιιιιτε, Οιι1ιιιειοι· ειιι Ηοεριιε1 εεε

Ρι·εο1ιι·εε1ιεεεΜεε1ιεε Ιιε11ιε·ιιι·ι1ει·εειειειιιε ιιι Μ. 1°ειει ε1ιιιι·ις,

νοιι ενο ει· Με .1ιιει·ε 1883 Με οιι1ειιι1ιε1ιει· Ρι·οιεεεοι· εει· Πει

ι·ιιι·8·ιε εε ειε Κιεεει· Πιι1νειειαιτ εει·είειι ινιιι·‹ιε.

- Αιιι 24. 115112 1ιεειιιι;ειι ειε $11τει·ειι θι·ι1ιεειτοι·ειι εεε Με·

ει€εε 0εεε1ιοει-Ηοεριιε.1ε Ν. Μ. 1 νν ε ε ο ε· , Α. 1. .Ι ο ε· ι ε ε ε ε

ειιά ιν. Π. Εοεεεε1ιιιγ Με 25_18.1ιι·12ε .1ιι1ιι111ειιι

11ιι·ει· ει·2ι.11ε1ιειι Τ 1ι11ι1ε1ιειτ. Βε1 ι1ιεεει· 15ε1εςειι·

Με ιινιιι·ι1ε _ιεεειιι ιιει· .1ιι1ιι1ει·ε εειιεεε άει· (10110Βε11 ειιιε

1:11ϋε1ιιιιιιεεε1ιεει·εεεε 1ι1ιει·ι·ειε1ιι..

- Πει· Ρι·οΓεεεοι· ι1εε1ι1εειεεε 1ι11ιιιιιε1ιειι Ηεριιειιιιεειιιει.ιειιι.ε

διεειει·ιιι1ι Πι·. Βειιιεε1ιιιι1ει. ιιιιε Πε1ι11ιεε άεε Πι

ι·εε ι.οι·ε τ1ιεεεε 1ιιειιιιιιε ει·εεεει. ε·οι·ι1εε, ειε.

Βε1εεειιεε· ιιιι Ρι·οι'εεεοι·ιιιιιιε.

- Πει· ειιεεειειε.ιιιιεεει8_ε ειιεεει·οι·ι1εει1ιε1ιε Ρι·οι'ειιεοι· άει·

Πιι1νει·ειιΜ .Ι ιιιῇειι·` ςΠοιρει). Πι·. ιοο1. 6 ε ε ε· ε ι· :ο ο ιν Μ.

2 ιι ιιι οι·‹1ειιι.ιιε1ιειι Ει·οιεεεοι· ιιει· Ζοο1οΒιε εε

ιιει· εειιιι.ιιιιιειι Πε1νει·ειτειι ειιιειιιιι. ε·οι·ι1ειι.

- Ζειιι 14ι·ιιεεε άει· ειε.ει1ιε1ιεε ιιιεἀιειιιιεεεειι

1.)ι·111ιιεε·εεοιιιιιιιεειο ε εε εει·1ίεεε.ε'εε1ιειιΠ ιιι

ν ε ι· ιι 1 ι ει ι Μ. εει· 1ίιεινει· Ρι·οίεεεοι· '1' ι ο ε ο ιιιι ι·ο ιν (Αιω

10ιιι) ει·ιιιι.εει. ινοι·ι1εε.

- 1νιε ιιει· εει·ειιε 1ιιιι·.2 1ιει1ε1ιιετ 1ιε1ιειι, Με!. εει· Ρι·οίεεεοι·

ειιιι·ε.οι·ε. εει· ρει1ιο1οΒιιιε1ιεε Αεειοιιιιε :ιιι εει· Κιεινει· 11ιιινει·

ειιιιι., Πι. Ν. ιι1ε1ιιι1ιοιν-11εε ειεεεε1ιονν, σε :Μειο

ιιι ι ε ε ε ε 8 ε ε ο ι· ε 111- Ρ ι· Με 1 ε ει1ιε.1ιειι, εεε :εει· τω·

εειιιε Αι·1ιε1ι.: «Ηιειο1ος1εο1ιε Η ε ιει·ε ιιε1ιιι ιι€ειι

εεε ειιιΙ τ.11οεε11ιι·ειι Βε1ι1εοεοεεεε 1ιει 11ειι

ε ο ε ε ε ιι ιι ε '1'1ι1ε ι· ε ιι ». Αιιι Ποεεει·εε 1ιε11ιει1ημεε ιι1ε1ι

5 Ρει·εεεειι. 1·'ι·οΓ. 1ι1εΙε11ιονν -Βιιιιιι·ει1 εε1ιονν ιειτ ειε

5ιι€οι·ε1ιι-Ριειιι1ε νοιι εει· 111Ιιτιιι·-11εειο1ε1εεεεε Α1ιει1εειιε ρε

ι·ειτε :ειε εινειιειι Με! εεει1ιιιιιει νι·οι·ι1ειι.

- 1ε ι1ιεεειιι .1ε1ιι·ε εει.ιε1ιεε εεε ιιιι1ιει·ε 111Μει·-11ει11ι:ιειι1

ιεερεετοι· άεε Κιεε·εε1ιειι Μ11Μιι1ιειιι·1ιε. νι·ιι·111. 5ι.εειει·ει.1ι Πι·.

'Γ ε ε ο ε ι· ε εεε εει· Οοι·ρεειι·ει εεε 21. Αιιεεεεοιρε, ε·ιι·1ι1.

Βιιιε.ιειει1ι Οι. Α. 8 τι·ειεε1ι1ιειν1ιεεε. εεε 40_ιε.1ιι·ιεε

.Ι ιιιιι11ιιιιιι 11ιι·ει· ε.ι·ει1ιε1ιειι 'Ι.`1ιετιε·1ιειι..

- Πει· Ρι1ι·ε.ι‹1οεεει ιιει· 11οε1ιιιιιει· Πιιινει·ειιιε.ι. Πρ· ιιιιιιι·ο

ε1ιοριεε1ιε Πειει·εεεΙιιιεεεε Πι·. 11.Ρο1ιι·οινε1ιι επ ειε

ει.ε.ιιιιεεε18ει· Ρι·οεεειοι· Μι· ρει.1ιο1οειεε1ιε

Δεε.ι.οιιι1εε.εάειε 1ι1εειΒε ννε11ι1ιε1ιειιιειιιε1ει

ι-ιε1ιε 1ιιει1ι.ειιιρει·,εεϊιιει·ι ιεοι·ι:1εε.

···· Αιι1°άοιιιιειιει·ι·1ε1ιτειειι1.ε1ιι·ε1.ιι1ι1 Πιτ ρ1ιιιι·

ειεεεει.ιεεεε 01ιειιιιε εε ιιει· 11ει·11ιιει· 11 εινει·

ιι ιι ιι τ. Μ. Με. Β ε ο ε ιιι ει ιι ε νοιι εει· Πεινει·ε1ιει 1ιειρειε

1ιειειειι νι·οι·σεε. Ζιι€1ειοε ιν1ι·‹1 εεε ειε 1ιειτ.εεε· εεε ιιεεει

1ιειιιιεε 1ιιειιιετε εε· ρ1ιει·ιεεεεειιεε1ιε Ο1ιειειε σε 11ε1ι1ειιι) ερει

1.ι·εΒειι ενει·ι1ειι.

- Υει·1ιε1ιειιί11ι· Αεε2ε1ε1ιιιιιιις ιιι εεε Κερι

ριεε εεεειι ε1εΟ1ιιεεεειι: Πει· ει. 8ιειιιε1εεε

Οτε εε 2.1)1εεεε ιιι1ι Βε1ιννει·ιει·ε - ι1ειιι 111ιη;ει·ειι

Απ: εεε 98. 1ι1ιει.εΜεε1ιειι1ιιιεει.ειιε-11εειιεειιιε ε. ε. 11. εεε

θι·οεε111ι·ει.ειι '1'ει·οιι1ε18ει·ε, 11οιιετ.1ι Πι·. .1. 1 ε ε 1 ε ο ε ιι ειιά

ι1ειιι 1ι·111ιει·ειι Ποι·ρεεειι·ιιι·εεε εεε 1. ει1ει·ιεε1ιειι Αι·ιιιεεεοιρε.

εεεεεννει·ι18εε 0ειιεε1τειιτεε εεε 1(ιεινει· 11ι11ιει·1ιοερπειε,

ειιιειειει.ε Πι·. 11 ε. ι τι ε 13 ε11ε.

- νει·ειοι·εεε: 1) Απε 21. Μει·ι ιιι Βοε;ο_ιειν1ειιε1ι

(Ποιιν. Με) εει· 11οιι1εε Εεει·ι1ιει·ει Πι·. .-1 ι·τ1ι ε ι· 15ει·ειι

Βιι;;ε11ιει·ετ._ Με Α1τει· νοιι 158 .1ειει·εε. Πει· 11ιεε;εεε1ιιε·

ι1εεε ειειιιιιιι.ε εεε 1ιιν1ειετ1 ειιά 1ιιιιιε εειιιε ιιιει1ιειειεε1ιεε Βιε

ι11ειι εε εει· Ποι·ρειει· 11ιιινει·ειιιιι 8ειεεεει, εε ννεΙε1ιει· ει· νοιι

1883-91 ει.εειι·ιε εεε εε 1ε1.21Β0ιιιιιιε1ε11 .1εειε εεε1ι ειε

ειει11ειειεε1ιε Ποετοι·ννιιιι1ε ει1ε.ιι€ιε. -- 2) 1ιι Πυροεεει·γ (11οιιν.

1.11ιειεεοε) εει· ι1οι·ιιεε 1.ειιι1εεεεϊτειιι·ει. 11'. Βε1ιιιιι1ι1 ειε

_ 1ι`1εε1ιιγρειιιι 1ιιι 47. 11ε1ιειιειιι1ιι·ε. Νεε1ι Α1184ι1ν1Γιιιιιζ εεε Πει·

ειιε εε εει· 1έιεινει· 11ιιινειειωι 1ιε .1ει1ιι·ε 1666 Με· ει· ιιι εεε

111ειιει άει· Τιι·εερο1εε1ιειι 1ιιιιι‹1εε1ιειι €ειι·ειειι, ννο ει· εε εεε

ροριι1ειει.εε εεε εε1ιεετεειειι Αει21ειι εεεϋι·ιε. 'Ποτε Μειω

ιι;ει· ρι·ει1ιι1εε1ιει· '1`1ι1ιι1ι;1‹ε1ι 1ιει. ει· εειεε εκει ιιι1τ δ 1ι1ιι‹1ει·ιι

ειιιιε11οε 1ι1ειει·1εεεειι. -- 31 1ε ει. Ρειει·ερει·;; ιιει· 1ι1εειριε

Απε Πι·. Π'. Βει·ιιιιιιοιν Με Α1ιει· νου 76 .1ιι1ιιειι. Με

ειιιι1ε1ιε Ρι·ιιιιιε Με ει· εειι 1649 εεεεε1ιει. - 4) Πει· Ορει

ειιι εεε Πει·1ιειιιι-ιε1ιειι ει·ι11ε1ιειι Μι1ιιει!ειει·ετεε Πι. .Με ε 1'

.1ιι:1ιενι·ιτεε1ι Με 45. 1.ερειιειειιι·ε. Με Απε πιτ. .1. εεε.

1882 ΜΜΜ; εεε·εεεε.-6) 1ιι 1·ιιιιε1ιιιι·ε; Πι·. Πεινιι1 Κ ϋ Με,

1ιιεε.1ιει· ειεεε ειεεεειιο-ι1ιει·ερειιιιεε1ιειι 1ιιειιιιιιε ιιι '1`ερ11τ2

εεεϋεειι, ειε :ε1ι1ει;ε ιιιι 54. 1.εεεεε_ιειειε. Μ· 1ιεει·ειιεειε

ιιιιιει· εει1ει·ειιι ειε εεε Ζννεεεειι άει· 15ε1ιειιι11ιιιιε ειιά Βεε·ιιι

εε1ιτεεε· νοιι Πείε11νει·1ετ.ει.ειι ειε ιιιειειειι ειιιεριεε1ιεεεεε ιιιε

ε1ιεεο-ι1ιει·ερειιιιεε1ιει-ι Βγειειε, ννοεεε1ι ιιει· νει·ιειειε εε ιιιοι11

11ειιι.ειι 1νει·1ιεεεεεε ιι1ε1ι τ11ι·εοτ τω· εειιιε Βεεε1ιεΙ'ιιεεεε· ειε

Με ειιά ειιιε1ι Αεειι.1ιε εεε εεει·ινιιεεεεειι ε·ειιιιιι σ1οιιιι·τειι 1111

ι1ει·ετεεεε ειιά σε» Πειιει εει· Αιρειι ειε ΒΘΒ111.80ΜΛιεΕ ειιιε

€ειιιιεετε ειιά. 1εειιιιιτε εειεεε 8)·ε1ειιιΒ 81114 εποε ιιι Βει1ιιι,

Βιιι·ιιιεε, Πεεεε1ι1οι·ι', 111ϋιιε1ιειι ειιά 1.ειρειε; ειιη;ει·1ε1ιτει »ιιει·

εειι. Πει· Υει·ετοι·1ιεεε Με ειιεΙι 1ιτει·ιιι·ιεε1ι ι1ι111.ιε· εεε·εεεε

ε.εί άειε νοε 11ιιιι ειι1τιι·ιι·ιειι θε1ι1ειε.

- Πει· Με οι·‹1. εει· Ρ1ιγειο1οειε :ιιι άει· Πεινει·ε1Ι.Μ Ιερε

1›ι·ιιε1‹ Πι·. 111 εκ ν. Υ1ιιτεε1ι ε ε ιι . ινε1ε1ιει· Με 'Μ. Ι.ε1›ειιε

121.111' 1ιει·ειιε ει·ι·ε1ε1ιε Με, ειε ιιι Ηιι‹1ε 11ιεεεε 8ειιιεειει·ε ιιι

εεε Βιι1ιεει.ιιιιι1.

- Πει· εεεεει·οι·ι1ειιιΙΙε1ιε Ρι·ιι1εεεοι· άει· ιιιιιειειι 111ει1ιειιι εε

εει· 'Γί11ιιιιιιει· 11ιιινει·ειι€ιι. Πι·. Η ειε ι·1ε1ι ν 1ει·ο ι·‹1ι Πει

ειιιιι οι·‹1ειιτ11ε1ι εε 11ο ιιοι·ει·ρι·οιεεεοι· ει·ιιε.ιιιιι

ννοι·ι1ειι.

-- Πιε Ποεεειειι άει· 11ίιεε ει· 11εινει·ε1ι.ϋ.ι. Πι·. 81εειιι ε ε ιι

?τε ε ά (Νειιι·οΙο,ςε), Πι·. Ε ιιι 11 11ι·ο εε (Ρει11ε.ιει·) εεε Πι·.

.1 ιι11ιιε 11ειε ιιιι.1ιε ι·ε (Τ1ιει·ερεει.) ιερά επι ειε ε ε ε ι·οι· -

ι1ειιι11ε1ιειιΡι·οϊεεεοι·εε εείϋι·άει·ι νιιοι·ι1ειι.

- Πει· Ρι·ινεισ1οεειιτ επ Νειιι·ο1οΒιε ειε άει· Βει·11ιιει· ΠΜ

νει·ειιει., Ρι·οι'. Πι·. Η. Ο ρ ρε ε 1ιειιιι , 1ιε1ιε.εει. ι1ιιι·ε1ι ιιειιι

ιι·ε1111ε1ιεε 11ε1ιι·1ιιιτ:1ι εει· Νει·νεε1ιι·εεε1ιε1τειι, Πει, Με Μι άει·

«Α118. ιιιετ1. Πεειι·.-Ζι€.» εετεε1ιιεεε, ε. ιι ε ε ει· ιε ε ο ι ει ιι 1 -

εε1ιειι Εεεε1ι.ει: ε.εεεειι·εεεε. Με ιιιεε..1Γεεε1ιει

1ιιιιιε Με ιιειιι1ιε1ι εει·ειτε ιιιι νοι·ι€ειι Βειιιεειει· ε1εειιιιιιειε

εειε Βιιιιεοι·ε1ιεει·ιεε ι·οι·εεεε1ι1εεεε. Πει ειε Βεειετικιιιιε

ι11εεεε νοιεε1ι1εεεε ιι1ιει· νοιι 6ειιεε εεε 11ιιι1ετει·1εειε 1ι1ε_ιει:κι

ε1ε1ιι. ειι“οΙε;ι. Μ., ε1ειι1ιτε Ο ρρειι 1ι ειιιι ι1ει·1ιι επι ευ ιεε1ιι·

ε1εε Ζιιιεεεεειιιιεε εεεεε εε ιιι1ιεεεε. Με ει· 1ιειειι.ε νει· 12

.1ιι1ιι·ειι ειιιε Βει1ιε νοπ θειιιεειει·ε εεε εει· Υει·ιι·ειιιιιι; ι·οε

ΡιοΓ. 1νεετρ1ιε1 ιιι άει· Νεινειιε11ιιι1ι ι·ειιι 111ειιιτειιιιιιι

1ιεειιίτι·εΒι ννοι·ι1εε πω· ειιά ει· 1εειε 6ε1ιει· εειε 1ιεει·ειιιι

ιιιει1ει·.

- Με ειιτει· ε1ειε νοι·ε1τε εεε Οιιι·εωι·ε Πι·. Β. ν. Α ιιι·ερ

ιιι ω· 8ε1ιιι1ι·είοι·ει 1ι1ει· ιεεειιι1ε Οοειιιιιεειοε Με. Με άει·

«Βεειει·ιιεεε-Αεεει€ει» ιιιιιι1ιε11ι, ειιιεε 11 ιι ι.ε τ ι· ι ε ε ι ε -

ρ1ε.ε Μι· 'Γει·εεε 1ει Γι·ειεε ιιε‹1 Ζιιιιιιιει·ι;γιιι

ε ε ε ι ι 1ι εεεεεει·1ιειιετ. Με 8 ε 1ι ιι1ιιι·ε ιε εο11εε νο111ιε

ιεε1ιιιΒιε 11ι1ιι;11ετ1ει· ιιει· 1ιεειει·εοεΓει·εεε εειε; 11ιεειι ω!!

εεε1ι ειε Μεεεεεε1ιεΐι1ιεεε 1ιειτ.ιιεις εει· 1ιόι·ρει1ιε1ιειι Πε1ιιιιιε·εε

ειιά ειε Αιιι'ειε11ιιε8 εεε Ρι·οει·εειιειι εει· ρ1ιγειεεεεε Επιε

1ιεεε· εε- ι1ιε Πεεειιιειι1ιε1ι εει· 8ε1ιιι1ει. Με Πε· ειε ειεεε1ιιειι

8ε1ιιι1ει· εενειιι·ειιι νι·ει·ι1εε.

- Με 11111ιε.ι·-Μεάιε1ειεε1ιε Α1ιε.ι1εει1ε Με,

Με ειε «Νοε. 111.» ει·Γε.1ιι·ι, Με ιιιε1ιι·11ιε1ιε Αει”ι·ει.ιειι, ερ Με

Α1ιετ1ειειε ιιι τ1ιεεειιι .1ε1ιι·ε ειιε1ι 8 ε ιιι ι ε ε. ι· ι ιι τ. ε ιι εειιιε1ιιεεε

ενει·ι1ε, ειε Αιιωνοι·ι. ειι1ιε11τ. εεεε Ζε ,ε11ιι ε εει· εε Μιτ

Ιιε1ιεε Βεειιεειιε ιιι Με 1111ιιει·- Ιει11ειιιιεειιε

Α1ιεε1ειειε 1ιε1ιιε Α ιιιεει1ιιιιεϊιεεεε.

-- Πει·ε1ι εεε ιιι άει· νοι·1ιζειι 1νοε1ιε 1ιιει·εε11ιει νει·ειιειε1

ιειεε Βεεει· 2ιιει Βεειειι :Με Α1εκειιι1ι·ε-Βτιϊιε

ιιιι·1·'ι·ε.εειι Μ: ε1ιι Βειιιει·τι·ειε νοιι ιιιε1ιι· Με

211000 116 Ι. ει·ι1ε1ι. ινοιι1ειι.

- Υοιιι 10.-15. Γε1ιι·ιιει· Μι ιιι Ροι·ι-Αι·11ιιιι· ειε ο ο ε -

ειε" ι1ει·Αειειε άεε Κινεειιιιιεεεριειεε επεκ

ε·ει”ιιιιεειι. 1Νοιι·γ 1ίι·ιι1. - Η. ει.)

- Αεί άειε ι1ιεε15.1ιι·1;ειι Οοιιε·ι·εεει εεε τ

εε1ιει· Νειιιι·1οι·εεΙιει εεε Αει·ειε ιιι Οιι.ι1ε εεε

(21-27. Βεριειερει· ιι. 8ω ιν1ι·σ1 ιιι ω· θεεεειιιιιειωιιιιε εει·

ιιιει11ειιιιεε1ιεε Βιιιιρεςι·ιιριιε ειε ρ ε χ· ε 1 ο1 ο ε 1ε ε 1ι ε Α 1 ε ιι -

ιιι1ιιιιι·1 ε εεε 11ειιριεεε_ειιειειιε ιιει· νει·1ιιιιιι11ιιεεεε 1ι11ι1ειι

εε‹1 νοε εννε1 Βεϊει·ειιτειι 1ιε1ιειιάε1ι. ιινειι1ειι.

- Με ρι·εεεειεεΙιε Βει,ι1ει·ιιεε; ι·ιεειετ Ρο Με ι 1 ε ε ε ι; ε

οιιι·ιιε τει· Μεάιοιεε.1εεειειε ειε εεά Με εει· Βε

ειι·ε1ιειιε ιιει· Κεει.ειι 2611110 11ειι·1ι ιιι κ1ειι δτ.εετε1ιεεε1ιε1τειει

ειεε·εειεΙ11:. Πιε Οιιι·εε, ινεΙε1ιε _ιε 8 ννοε1ιειι ι1ιιιιει·ε εο11ειι,

ννει·εεε εε:1ι πει Ηρειειιε, Βει·ιο1ιι11ε1ιε 111ει11ε1ε, Ρεγε1ι1ειι·Ιε,

Μεειειιιε.1εεεει2εε1ιιιεεε 1ιε21ε1ιειι. Με θιιι·ει.1ιε11εε1ιιιιει· ει·

1ιε1ιειι Βειεε1ιοειειι εεε Τιι€ε,ι.ιε1ι1ει·.

- Με Με ΖειιιιεΒ· «11ι·ε|ε1ιιι_ιε 81ι1ειι>› εεε ε1ε1ιει·ει· 1.)ιιε11ε

ει·1`ε1ιι·ι. 1ιε.1ιειι Με 1ιειιτ1εε1ιεΠε1ιι·ειε εεε Τεε1ιει·

ι1γε'εο1ιεε Κι·ειεεε 11ιι· εο11εει.ινεε Α1ιεε1ι1εεεεε·

ειιε1ι (ει. Νι·. 11, 5. 108 ‹11εεει· 11'οε1ιεεεε1ιι·ιιι) ιιι »εε 1‹ εε

εορ·ειι. (11. Με

- Νεε1ι ‹1ειε Βεε1ιεεεε1ιεΠε1ιει·ιε1ιτ εει· Θεεε11

εε1ιε.Ει εει· Βεεειιιρι`ειιε· άει· 1ιερι·ε. ιιι 1.ιν1ε.ιιι1

111ι·ι1εε .1ε.1ιι·19Ο11ιει”εεεεε ε1ε1ι1ε εεε 4 νοε εει· θε·

εε11ε ε1ιε.1τ ιιειει·1ιε1τ.εεειι 1ιερι·οεοι·1ειι(Μιι1ι1ε

ΝΒιι11ιι1, 11"ειιι1ειι ειιά'1'ε.ι·υνεει) πιει 1. .1ιι.ιιεει· 1902 1ιιι θιιιι2εε

1146 1ιερι·ϋεε (μμε 188 Ζειε 1. .1εεεει 1901), ιινϋ.1ιιεει1 ιιι ειε

εεε 1ιερι·οεοι·ιεε Βειιιιι Πρ· ειι. 280 Κι·ιιε1ιε νοι·1ιιιιιι1εε Μ.

Πεε Με: Μι'. "εεε ιιιε.ιι 1ε ΒετιιιοΙιτ 21ε1ιι, Μ” ειιε1ι εεε

Με Πι·. Ε) ι· ε ε ιιι ιι ε εεε θεει·ετει· ν ο ,ε ε 1 εεειιειιεε1ιεε Πε

τειι εε1ιειι Με .1ε1ιι·ε 11100 ιε 1.ιιν1ε.εε 882 1ε1›ειι‹1ε Ιιερι·ϋεε εε

1ιιιιιετ. ννιιι·ειι, νοιι εεεεε θθΟ αεί άεε 11ιιε1ιε πωσ. 147 ε.ιι1 Με

βιε‹1ι Βιμ, 20 πει .1ιιι·_ῆενν (Ποι·ρει) εεά 85 ειε” ειε 111ιι·ιεεε

Βιε.ότε Ι.ιν1εε‹1ε ειιι1ιε1ειι. Με 18.ιιι11ιο1ιε Βενε11ιει·ειιε· 1ιεεετει:

ε1ιεε ειε 111681ιε1ι1ιε1τ, ε1ε1ι νοιι 11ιι·ειι Περιεεεε εε 1ιεϊι·ε1ειι,

Με” ε1ε1ιι. ιιι ι1ειιι 11εεεε, Με εε εει· Βε1111ειριεεις εει.1ι1ε

"Με, ο1η;1ε1ε1ι Με 11ερι·6εεε ιε όιεεειι 4 Αεγ1εε εεεετεε1ι1ιε1ιε

νειρι1εΒιιιι€ 11ει1εε. Αιιε άειιι Πεεεεεεει1ε1ιτ Μ. ει·ιι1ε1ιι11ε1ι,

Μ” Με 6εεε11εε1ιείι, ειιε1ιάειε ειε εεε Βιιιι ειιά Με Βιε

ι1ε1ιιιιιιιι· άει· 11εριοεοι·ιειι :ειε Α1ιεε1ι1ιιεε εε1ιι·ιιε1ιτ, 2ιιιιι
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1. .1ιιιιιιι).ι· 1902 Μι· ο1ιι νει·ιιι0€ειι νοιι 1000 11111. 1ιεειο.εε. Πιο 1 2) ΜΒΜ ω) '1'οάθειιχ·"ω1ωΠ:

ιιιιο 111111- κ· Ρ”.1ι1111 ·ιεπιιιιιι.1 .113Π1%ρέ κιι1ι181. .18:ιιι.θ 18102Έι|11Βί'εΙ1·15οεεεειι, ὸιιιΓἑἔ1ι1ε2Πἀιιι·οΙι ε1ιιο 1 ΟΠΕἔΒΙΙ° 6ΜΗΜΙ·0ι ΦΥ ΙΙ· 111111· 18· Ρθωήε Γω1!”ΘΠε Ο» ΤΪΡΒ11Ξ

Αιι11-11ιο 1111111111: ννοικ1ειι ιιιιιεει1ε. 1·`ϋι· Με κα" 11ο ιιιι άει· . 8εφΜΜΒΒε'10Γ 0"Π0·ΡοθΜΠοιΜΜΒ"1 11ι80ιωτ18·ω1 ξ'=

Ι1ερι·15εοιι ῆ12.Β Με θοεο11εο1ιΜι ιπι ι·οι·11.;ειι.11ι1ιι·Σ2:ξ208.2Β1ι1. ` Ι)ΙΡΙΙ.μπ"Ίθ 201 010111) β) ΚθιιοΙΙΒΠ"8Π 7· 0101111888 ΙΛ198θΒο

19 Κορ. νετιι.ιιεεειΒι, ιν111ιι·ειι‹1 ε1ο επι Κι·ιιιι1‹ειιςο1ι1ει·ιι ειιιε 1 8"ω"Πά"Πε έ! Β1·"ΙΡΟΜΒ β) .(1"ρρ8 δι ΟΜ!”8 88181”

Ι.ειιιι1εειιι1ττε1ιι 171150 13.61. 48 Κορ. ει·1ιιι1ιοιι 1ιιι.ι. 1)ειι Και ο· Β"Μ 21 Μ)“μ1"11$ω!ρ Μ81"Πε1Π8 Ο· ΜΜΜ" θ'ο10ΠΙΠΒ"7

νοιι 8217 1161. 71 Κυρ. Μι άιε θεεεΙΞεο1ιιιίι. Με εο101ιειι ΜΗ· "18τΙΒΜιι80:Ρ810ΜΜΒ θρΙ(ΜΠ[ω Ο· Βοτ°ΖωΉΠΙὡθἰι ο· Α"ΠπεΕ”·

ιο1ιι Ζιιιιι.1ι1οιι ιιιί1εεειι, Με Με ειιιϊ άειιι δνε” άει· 1νο1ι111ι11ι19,· ΗΜΤορ110ωθ Οι Ρ110ΓΡθ"11"Μ)Θ1' 8. ΡΗΜ10 Μιὰ Βορήσεωιι1ο 6.

ω» ειιιίΒο1ιτο.ι:1ιι Μι.. 1'ιι1ιοι·οιι1οιιο άει· 1111ΠΒ'811· 114, Τιι1ιοι·οιι1οεο πάει" Οι·Β·:1ιιο 2:

Μ. 1 .111ιο1ιο1ιειιιιιε ιιιιι1 1)ο11ι·ιιιιιι ιι·οιιιοιιε Β. 1.ο1ιοιιεεο1ιινΒο1ιο απο

_ Με 8888411, ,Η ΜΒΜ (Μ). ΚΜ” Β ω] Π, ω, Η Ο , ν, )_ .-1τι·ορ1ιιιι. ιιι11ι.ιιι.ιιιιι 02, 1ι11ιι·ε.ειιιιιε 88111118 20, Κι·ιιιι1:1ιο1τοιι άετ
1ι ο ερ11111οι· τι 8 τ.. Ρ στο ι·ε1ι ιι ι· πε 11οιι·ιιι: ω» 16. 1111€1ια Ν 1 ω118·""Π8801'88Πο Π. Το111801101'0Πθ 32

ι1. 1. 8084 1110 και. Με 1ιι ‹1. νοι·νν.1. 1111111111· 444 'Ι'γρ1ιιιε - , :,_ . 1

(11)ινειι.), '75Β Βγρ1ι111ε - 133 πω.), 288 8ο1ιαι·11ιο1ι η 118 ιι·ειιι.). 1

θ? Π1ι>Μ1ιοι·18 - 118 ΜΗ.) 54 Μειωτι1 - 122 11611.) ιιιι‹1 81 σ Νειο1ιετο 811:ιιιιιιε άσε νοι·ο11ιε Μ. Ροτοτε

Ροο11οιι1ιτιι.ιι1εο -14 ιιιο1ιι· ει1ιιιιι άει· 11οι·ιν.). Μπεθι. Δθι.Ζω. Βω11"88, αθΠ 2 ΑΡΝΙ 1902

, Ί' εμε ε ο ι· ό ιι ιι τι 8: 1) Π1εοιιεε1οιι 111101· :Με 1)ι·ο_1εοτ 811181' θε

· Η . ι εκ1ι€1Γιεοι·άιι1ιιιΒ;. ·

11101'13811ω158-Β1111θΈ111 811. ΡΘ1201°8Ό111°88. 1 2) Πο 11 1ι ο ι· ι: 81η ΡΜ! νοιι Ι11τ1ιορ11άιοιι

__ , _ _ ) ιιιιο1ι Πιοτιιει·ιιρ1.ιιι·.

Μι ‹1ιο 1νοι:1ιε νοιιι 10. Με Μπι 16. Με” 1902. 3) 11111181) ))ε,,,ου),,,Μ)0,, Θωθ., Ι.·),ι).1

Ζωή ω”, εωΙ_ΒθΙ.ΜΙθ: νοιι Ροετ1οιιε1111ιιιιιιιι);.

1) Πω” Θθεο)ΙΙΒΜπ πω) ΑΝΘΗ ΝΒ. 11111 0111811011” ινσι·σ1οιι ;ευ1ισ11·ιι, κιι1ι1το101ι πω! ι·οι·1ιι

20111;; και· Βοκι·1ι11Γ111ο1ιοιι Η11πιιιιι: Μι οι·"·1ιο1ιιι·ιι.

Ιπιθιιυ:οιι:ΞἑΞΞΞἑἐἔ-Ξ-=ἑἑἐΞ-=ἑἑἐ1 " - " -

_._.__` η η η η η η ε 33 1 σ.Νεο11ετο8ιτιιιι1εάοε13οιιτεο1ιοιιε.ι·πιτ1ιο1ιοιι

Μ. α). Μ· “Τ °·Ξϊ. 12 8 °.ἶ. 8 8 ἶ 8 8 8 8 έ: 2 1 17οι·οιτιε: Μουτ” άειιι 8. Δρι·111802.

ι 1
Φ·`·~Φ:ε2εεσ.·ε:εεἔ. η

880 Με α» 153 54 ω) κι 10 21 ω) σε α) 52 47 12 12 1 1

  

-ΔΝικτοποιειιιίαΒοιε:1ι 111111 Μ.. ιιι ω Βιιο111ιε.ιι111ι1ιι

    

11 Ψι-ιι.ι.ΕΝ ιιιι.ιΧιιι , ,,

η.. ;ο,ιο ω. νν1τ1‹- ο,οι 1ιι ..Μη

ωι.ιιιοιι 8110818112. ΒεειΙϋΙΤο1. Η:

201.112.. 82....).........ω ,ι
 

ΟΑ80ΑΒ111Ε Μ. ειιι “π” 1εε11ιιιιιι1ει·

Κϋιρει·, 1ιι·γειιι111ειτι Μο. (ΟσυφΜε "πάω

Μ ΖΑεετάώΜε άεο ευεωοω, 1. 2111111181. 1882

ιιιι‹1 8. .1ιι11 1899). 8ε1ιιο 11ιειερειιι1εο1ιε

1 11'ιι·1‹ιιιιε 1111 Μεεειιεο1ιειι”1111·1ι 1ε·ιιι€εειο11τ.

(Π. 1111110111, ΒπΠεΕίπ ‹ἰε ἰ'.έσ‹ι‹1ι'ι›ιἰε σ1ο Μέ

‹Ϊι·6·ίσ18, 14. .1ιιιι1 18112) ιιιιι1 111ιιι1ει·1ι ει·

))ιιο1π (Βοοιό16 «1ιι '1`1ιόιιιρειι1ἱιιιιε: 0011511111

11ιι Ρειιι1; Βιι1ειτ111ιι-Βοειιιιιιο12, Μο”εϊιτα2ιοπε

ιιωιι·εΙ1σε, 2. εσ5ι1ε; Β11ι11οι.1ι€τιιιε Ο1ιιιι·οο1

1Μ1ιοι·ο, Ριιη)α11/8, μ. 104; ΗΜ. Ι.ειιιο1ιιο,

1,111ω, Τ116911Ρ614!ίΩΜ0111119118, χ). 805; Τιεοιι,

1ι6ρ1τει1 8ι. .1οεορ1ι οι (1οιιε;ι·11ε ροιι1· 1'εινειι

  

  

ι

Γι
Ώ20

·-1.11. 1 .ιιιιοΔῆ

ει>ιιιιι€εΒ
  

. @πανω 1ομ-.«μ· . . ι

ι . "κη.",1 Μ" --- 1 ι η" ω.

. "κι κι ω." .Η "Μα :Πι π η Μηασρι.μ ·
ωι'ρτωωι1ι ι πωπω” ρω” τω πωπ" ·

1 Οι .
ι ' Ι. σημα» ·-›ιωω11ωση.1

  

. ι:: ιωοι: καιω:Ι11111Υ!!1|ιαπβαθ"π:τπσΒαΗ πω... .. απ' ·
  

    1πηΛ111:- ·ιμ|ντια"ΐζ ...ισ °ω- ιιι .: , ,

1 ' “"ι1ί11'.1“¦”Ἐ..Ίἱ::ῖΞΞΪἐΏἄἐ"°β Φειιιειιτ Με 8οιειισεε, Βοι·άσειιικ. 1805,

1 '.11ιει11 ρ. 9158;Ρι·οϊ. (11ιιιι·108, 11ο 1.118.,

- @Με ε1'εια·οι1ο!ιαπωι€8 ω., ειε.)

1. υΔω ..ωπ.1...

1ιι ι Μ· Πω Μ. «φωνα

οι: πω” Ε!!

  

Ξ¦'|δ!|¦

  
, 1

. επι "ω"
, ”Ἑ`ϋ:^Ζὲ"~#" · - - -

Ι 81111111 ννἱι·1‹ιιιιἔ 181.0011818.Π!,1010111 2ιι ι·εΒιι11ι·ειι, άιιιιο1ι 11'οο1ιεε1 111 11111' ΑΠ111ΕΠ11111188Ψ818θ 181 Θωνϋ11ΠΠΠΕ ε"

Με 11111111) Η νει·"ιω11ωι, 1ιωιιοι·Κοιιεινετι1ιο 111'1τ1ιιιιι8· 11.1 1ιιι1ι11ιιο11οι· 8τι11ι1181°810ρ1111ι8, 1.ο1ιοι·Ιο1ι1οιι, 11ιιΙ1οιιετοιιιοιι οιο.,

Γοϋ1ε1Μι;1ιο11. Με 1211121” Αιιιιιιιιωιιωι, ω! Μι Βο1ιννιιιι);ει·εο1ιείτ Πω ιιν16.111°ΒΜ ω· 1.ωπιοιι. 11ιι·υετ “απ 1111101011- 1

ννιιο1ιετιιιι8· 1ιο1 Β1ιοιιιιιιιτιειιιιιε|1Πι·. 1101116) οπο. ιιι‹11ο1ι·τ. Μ.. _ 1

Μ"6ΗΠ1Ιώθ Β ,Ι ΡΙΙιΙ.ΒΝ: 2 Ρ111οιι, ε1ιιο ιιιιο1ι _)ε‹1ει· Μει1ιΙΖειι. οκ1οι· Α1ιοιι11ει 1ιοιιιι 8ο1ι1.ιΓοιιι;ο1ιιι. . ” |

05 5 11111111; 1 Μ. 2 Κει111ιε- 011. Βιιρρο1ι10σθ11.1θ 1111011 11. Α116τ(.ειι 1·επιπρεπι Μ. :τι ε!ειροονι _)ε παώ ά. 11ιο·Μιαιρ). '

  

11ιι1οι· ι1ἰοειοιιι Νιιιιιοιι 1'ιι1ιι·1ο1ι·οιι Μι· 1ιΙο1ιιο 8ΠΡΙ'08110ΒΙΕΚ, ννο1‹·1ιο 1111· 11'1ι·1ιιιιιΕ (Με

.,θειεοειι·1ιιο·· απ! ε1ιιο 1ιοε11ιιιιιι"ιο 81ιιιιι1ο ιιι 1ιοεο1ιι·11ιι1ιοιι 1081111011 Μο.

 

11'101·1Τ10Ε ΒΕΜΕΠΚΠΝ0. 11ιιι 81:1ι1001ι10 Νιισ1ιε1ιπιιιιηιοιι ιιι νοι·ιιι0111οιι, «Με ω.. 111ιιι11ο1ιειι Νιιπιοιι 1181111111" νωι·ι1οιι, 1ι111οιι Μι· Με 11οιι·ειι

Αει·ι1ο ..0ιιεσειι·1ιιο 1ιερι·1ιιαι·· 211 νιτεο1ιι·ε11ιεπ. '

ΗΔΠΡΤ11Μι1ΕΒ: 132., Κιιο 11ο 1ιι 'ΗΜ, Ριιι·1ει (Μ) - ΜΜΜ· ε1ε!ωπ άεπ Ηει·ισσι 14ει·εύειι σο· 1”εο·)ι1_‹)ι‹ιι9.

11611015: ιιι ιι1Ιειι €ι·ϋεεειοιι Αρο11ιεΙωιι ιιιιτι Βι·οςιιειι1ιειιιάΙιιιι€ειι Βιιειι1ειιιάιι. Ο ·

Ποιο:Β Ε1τ1ειειι νοιιι 20. Αριι1 11100 1ιει1›ειι θα Μ811101118.11°8.111 ιιιιι1 άει· 1111ιι1επει· Με 1ιιιιει·ιι άειιι «Οειιιοιι.τιιιο Εερι·ιιιοε›>

 

 

1ιι Βιιεε1ιιιιά ειιιιι θο1ιταπο1ι ειιεο1ει.εεειι. (ω) 52- 7·

Α-νω--$ ._η-----ω -.......-..- -ύ ..η.__ψ-$.-η$-Ψ.-· - η μ 118. . ¦ 1 - . Δ ›ί η... η·

Β νοιι κΪ ι.. 1111111211 .ι -

81.ΡΘ10Ι'5111118,Ν01'81(Υ-ΡΓ. 14, εονν1ε 1ιι ει11οιι 1ιι- ιιιιι1 ε.ιιε18:ιι11. Αιιιιοιιοοιι-Οοπιριο1τοιι ιιιι€ειιοιιιιτιειι.Έ '
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Μπομπ 86 Φο.. Ι.πε1ιιν18ιεΙιειΓοπ. π. ΒΙι.Χ

Τειιιιιει!Ιιιιι‹κΠοιιι

Ει·ρι·οΙιιοεἶιΛιιιἱ‹ιἱιιι·ι·Ιιιιϊ‹·ιιιιι, θεεοΙιιιιποΙεΙοε. '

 

  

Βιϋι·ι. Αρροιιτ ιιππ νει·άιιιιιιιις ιιι Ιωἰπει· ναι".

Μιά.: Πιιιι·ι·ιιϋειι ιιΙΙοι· ΑΝ, Ιιεεοπ‹Ιει·ε πει· Κιπάει·, ειιιοΙι ιιι

ιιιιιοι·οιιΙϋεεπ ΡειΙΙοπ ινιι·Βεπιπ.

ωὸ"”9@”ῳ””'^% εΒεικοοι!

@ΜΜΜ / -- Μπιτ

· Μει
θ

πιιπ' Μ"'2Γ8'- Ιιτιιιιιιιιι
‹ Π

ιΝέεεο ι· Μ
· ΜΒΜ!

. ΕιωΠΙΠ1ιΕμΚοοΙιεειΙ2πιιοΙΙω. Πιιἱὶϋοι·Ιι·οι”ΒἱοΙι ιιι ΗειΙ

ιιππ ω. 8ιοθ`ινεοΙιποΙΒιιιιιΚιιππ. π.Οιτοι1Μιιοιιεετϋτιιιι€.

ΠοΙιστο.ΙΙ :ιι Ιιιιιιοπ. Βι·οεο|ιἱἱι·ειι Μιά ΑπειΙι·εοπ .ει·ει.ιιε

- ιιππ ΐι·απΚο άιιι·ο!ι πιο ιΤοι·πιι.1τιιιι8· Ποτ 1481. Πιιιοι·ιι.Ι

Μάο: Πεπιι8·οπ πιιιὶ πωπω Ρι·ιεὰτἱοπ πωπω. Πιτ Ποι·ι·οιι

Ασεπ Ιιειιοιιποτε Β6:τιμΒοάιιιι;ιιπεειι. Ρι·οΙιεπ_Μιετοιιίι·ει. (Τ) 22-Ι9.

πΦΗΥοπωπ

,,ιιιιιιιιιιιι°°-νετιιιιιι!ιιιιιιιιιι.

”Ιοι"Πιγ0Ια - Α"ΠΠ0ΠϋΠΠ ο‹Ιει· Απιπιοπιππι "επΗ'ο - ἰοΙιτιιγο1ι

σπιτι" ιιππ νοπ ιπιε μεΙιειει·ι ιιι Οτι

ι;ἱπ:ιΙϋΙεοΙιεπ 2ιι Β Κο., 1 Κο.. '/:ι Κο..

Πι Κο.. Μ" Κο, υπό ἱπ Οι°ἱεἰπειΙιὶ;ι

εεΙιετι Ζω Η!) μπι., 45 μπι. ιιππ 80 ἔτπι

πάει· ΉιιοΙιγάτοοπτΕιιΞτιιτπ επ1ϊοπιοπιπ-ίο1·πιΜάεΙιγ

όπι.ιι111 (,,ϊ0ΜΙΠοΙ"-Έ'οτιπΜάεΙη6). νοι·Ζιη;ΙιοΙιεε Βατω

ΑιιιιεεριιΚιιπι. νοπ ιιπε €εΙιεΤετι πι Οιπέιππ!ειΒρειοΚιιπ8επ

επ 25 μπι. ιιππ ΕΟ €ι·πι.

οεΙει· Δι·8επιππι ιΙιιοΙιγάτοοπτιιϋι·ο- ευ1ΐοπιοιιπι ιεο1ιι

ΜΗ (,,ΪοΙ1ΙΙ1γοΙ"-8ἱΙΌ0ι·), ΙόεΠοΙι ιιι ΚαΠεπι ΜΜΟ ι·ν:ιτ

πιεπι ΚΥπεεετ. 30 0/0 8Πϋετ επιΙιειΙτειι‹Ι. Ιιει·ι·οι·ι·ειε;επόειοε

Απιι€οποττΙιοίΚιιιπ, νοπ ππε ΒοΗειετι ιπ ()τιπιιιπΙΠέεοΙι

σΙιεπ :π ΙΟ μια

, κ ιππο1πισι1ε πι ΤπΙ›Ιετιεπ π Ο,Ι μπι. εετιι·Ιιί - πω! ΒοεοιιιιιποΜοε. Κιιτ2ιανεις ”Ιοπιιιγο1ϊ -

'Ι'επι1εττοπ ;;επειππτ. ποπο Ροι·ιιι ιιπ ιπτει·πε

ΙειιιιιικοΙ-Ι)ειττειοπιιιι€. ιπ Οι·ἰἔἱππΙεοΙιπωιιωΠ

επ 50 ΤειΜεττεπ.

οόει° ,,ΙοΜ1ιγο1“-ΒΙεεπιπεο1ιιΜΙε, ειππ. 8'|90/σ οτἔππ.

μοϋπικι. Ειεε:π, ιιι Ί`ειϋΙετιειι 21 Ο.Ι μ., €ετιιοΙι- ιιππ 8ς

εοιιπιειεΚΙοε_ ιπτΠοιτι πει ΕΙιΙοι·οεε: πιιπ Αππετιιιο, ιπ Οτι

έιπει!εοΙιειώιιεΙπ 2ιι 50 ΤειΙ:ιΙεττεπ.

"α" Μετιι-Κτοεο1-Απγιο1 εοΙιιΙ;ιι1ε. Δ

Ι)οειιιΓουιιοπειπιιιεΙ πι ω- Πιιι·ιιη;ιο, ιπ ΟτιΒιπ:.ιΙππρποΚυπεεπ,,ΒΙοπιποΙ“
Ζιι Η) μπι

Ί ε: Με: Βποπ1η:ιτοΙ-Απγιο1 εο1πΙ;ιι1ε. ειππ. 400 ιι ΕπαιΙ)·ριοΙ, Πιτ

ΜΒιι0880Ι κεΙιιι5τ2ι!ιοΙιε νει·ινοιιόυπε. Μι Βιοτπειιιιιε στο., ιπ ΟτιΒιιιιι!ειΙι

ρπσΚιιππειι ιιι 50 [πω.

κ; εοΙπΜΙο. επιιι. 10°/ο _Ιο‹3. Ει·ειιτεπιιαεΙ πω _ΙοάοΓοι·ιιιε ιιι

2ΙΟ(Ι-) Οτἱ8ἰιιειἱιιϋρποΚιιπἔεπ ιιι 50 ειππ. νοπ ιιιιε €ε!ιείετι. 7

»Ι Ο

,,ΙοΜΙιοΙ'οι·ιιι“

,,ΙοΙιΒΙιει.ι·,<;ιιιι“

,,Ρπι·ι·ἱοΙιτΙιοΙ“

ινιεεωιεοΙιειίτιιοΙιο ΛΒΙιειτιόΙππ8επ Μπιτ νοτετεΙιειιεΙε Ρτέρειτ:ιτε. ινοΙοϊια: επιε

8σἱιἰἱο55ἰἰοπ νοπ ιιππ ειΠειτι ΙιεηξεετεΙΙτ ινει·όειι ιιιιὸ πετεπ Ζεισιιειι ιιιιε 8εεει:ΙιΝι ·

ζωοιι€1τ2τ ειπά_ νετεοιιπειι €τειιιε ιιπά ιτειιιΚο,

!οιιι!ιγοΙ-Βοεοι!εο!ιειι°τ ΟΟ°°ῖΙ°ἈΗιΞ'ἐ"Β'Ιἐ'ὲ.“ ω

Αάτοεπε·π νοπ ΚτππΚοπρΠοΒιετΙ πποπ:

ΔΙειιι.πά1·π Κπιιο.ι·ιπον. Ηιικοπποποκει.ε `

γαι. ιι. 61, ιιπ. 32. πω; "ιιππ πι. 80, ιιπ. Π.

Ρ'ι·ισ.ιι θίΠποπ, Η'.Ο..1'7Πιιιο.Ηει.ιιε.ΜΙθ. ' Πω Εππεπίπεπ κι". Ι!ο”»πιιοοκ, μ. Μ.

Ου. Π). ' ιιιι_ 16.

?πιο Οπι.Ιιιιτιπε ΜιοΙιεΙιιοιι, Ι'ιιτειριιιιι

Γτιιιι Ε. Δ. Βοεοε1ωνεΕπιε.. Ει·τεΙεπ Πειτ1εΨὶπΧΙε1ηγτ.οο.ιπποιιππορ.πΙΜπ- ¦

Ροι·ευΙοΒΜ 16, Ωιι. Θ. ·ι·συιοΒιιοποποιίι μ. ιι. 4. πι. 11.

ειππ. 40% Μειει-ΚτεεοΙ, >

 

ι

ι

 

   

Ιτιπ10θει1€ΒιιΙω)
,,ΝιιιιοΗοι!-ιιππ!8οιι!ειιιιιιιΜποπιιειει!τ“.

Ξπιεοπ20.Μει1Με20.Αιιεπετ.

Νἐιπει·εΑιιεΚϋπτ'ιεει·τΙιεΙΙειιΙιειοΙτινΙΙΙι€ετΜε.λεπτοπ»Απει.ειΙε:Πι·.παω·
8ο!ιιιΗμΒτ.ΡετετεΙ›ιιι·ἔ.ΜοΠαι.93,Ν.Ν,Μοιιτει€ε,ΜικτγνοοΙιευπόΒοιω

επεπτιενοπ2-4.,νοπι90.ΜεεπιιιιΑι·επεΒιιι·,ς,Β(:ΙιΙοεε-Βιτει.εεεΠ,Ηειιιει
Βπι·οιιΝοΠοΚειι;Πι·.θ.Οπι·εΙσπε,Ατεπειιιιτε,θτοεεεΗΜειιειι·.,οιεεπεεΗ;ιπε;

1)ι·.Α.Βιιτοιι8:ιεει,Αι·ειιεΙιιιια.Θουι·ει·πειπειιτε-$ιτπεπεθ.ιπιοιεοποπΠαπ”. ΝοιιοιΙΙιιωτιιιωΒι·οεοΙιπιε:<<Λι·‹·ιιΜ›ιιι·ειιππ.ΜεΚιιτιιιἱῖω»Ν.ΚΥΠιιιι€18

νετΙει.ρ;,Βιμπω.ι54›ιιι-Β.

  

  

 

01·επιπεοποε Εποπ

Πιι.π8·ππ-ΔΙΙιπιπιππτ Ποι·ι:οΙ

- - (π.ιππ.ι·τοω-:Νι.

Επι ει5οιιτεἰοἱιεε ΒΙιιτρτΒρετειτ, ινε!

ι οΙιεε (Με Ειεεεπιπ οτ8πιιιεοΙιετ νοτ

Βιπόιιπἔ επτΙιειΙτ. ΒεεϊεεΚτειΈτι€υπ85

ιιιἱττεΙ ΠΠ Κιπάετ ιιππ Ετινειώιεεπε,

ει·ιο€τ ΙειοΙιτ εἰεπ Αρρει:ιτ υπό πε:

. ίϋτάεττ πιο νεπΙπιιιιπ8. Ηειειιιειτο

€επ ΗεττεΙ π: νει·ΙπιπΠιοΓι πι ποτ

ΑροτΙιοΙ‹ε πι πωπω υπό αποικ

πειτ Ροτπι, ιοάοοΓι ιετ όειε Πϋ5ει€ε:

Ρι·ειρειι·ειτ, ννειΙ ΙειοΙιτετ νοιιι Οι·Βει

πἰεπιιιε ειιιίΒεποιπιτιεπ, (Μπι τι·οο!«:

ποπ νοτ2ιι2ἱεΙιεπ.

Μι· Ναο!ιαΙιιιιιωιρ «υπό _‹χειειιιι·πὑ.

(Μ) 1Ο-2.

 

  

ΤΒ8ΙΙ1ἱΘ 'Έ
ΕΝΑΝ· ιιι·μ·ι·οποοιιΜ·Ιιο

ΨΗΜεο,

νοπ πω· ΜοεΙαιιιοι· Μεάιπιππ.Ι-νοι·

ναιΙιιιιις κιιπι νετΙωιιί ;;οπο!ιιπιει,

ιπι ιιι :ιΙΙειι ΑροιΙιοΙ4οιι ιιππ Αροι;Ιιε

Κοιιιια,επιιιιοπ Μι Ιιιιιιεπ. -- ΑΙΙοιιι-/

ι·οι·ιι·οιει· ω- Βτετοιι ΠειιτεοΙιειι Κει

ιιιιο-θοεοΙΙεοΙιειϊτ ιιι Βιιιπιεπόιπι;ειι

Ργο1ι1αι.ι & Βταιιά'ο

ΗιιπάοΙεΙιει.ιιε

Μ‹›ε!ε:ιιι, ΙΙιιιιΙωι.

«ν» 5- 8.

  

 

Αάτοεεοπ νοπ ΚτπιιΕοιιρΠοεοπτιιιοτι:

Βοπννοετοι· Οοπει:. 8οΙιππάτ, Πο·ι·ορ6. στ.

Βιιι.·ι·π·Βεποκειπ Η. ιι. Θ, κε. 20



 

  

  

_ Ν =_Ξ =2;ΐς έ:: Έ' ἔ

Ζω· ΒοΙιειιιιΙΙιιιι,<; Με εισιιτοπι θιοΙιωιιίαΙΙε = ἔ: ἔ-ΞἔΞ= ;.ε;
π @ο Γ',.Ω7-( - .. ἔ

εονν1ο εΙΙοτ ετικ1ετοτι τ1ιιτοΙ1 Μιττιεειιτο ΒΜτΙιοεο ΦΣ-Ξἔ-Ξἔ

Βεε11πε·τετι ΒεεοΙ1ννετάετι Με = €Τ ἐ ἔἔΒἑΞ:ἑ- ἔ

ο ··= -Τμ :Ε

·= :ΣΞ.ἔΞ =ΞΞ ἔἶ.ε

. . ·=ε ε· ..:`·~··Ξ
ά8.8 Μ1:11εο11 Μιά νν1εεοηεοΙιεΕτΙιο1ι Βοετ οτ·ρι·οΜο 1ΙΙιττω == σ3ε€Ξ Ξ'Ξἔ ΦΞ - =

···Ξ==Ξ€-€Ξ=:ἑ

ΤΒΩ!ὶοΙιο Ποειε ιπι ΑΜ!! 5 (ΜΜΜ πιιιισεεωπ. φ Ο ἔ

-· · Φ Σ: - έ ==-έ € Ξ

βϋ6ν·(12°υτ ΜΜΜ /τσεΜπ/οε Ζει Ϊ)ἱεν2.εν°επ. Ν” ε Ξ εἔἑἶἐ::στ Ω ΞΞΞἔἔ_-ἑ:Ξέι ε ι Ψ ;. Ξ: 2

Υοι·οιπιφο ΒΙιοπιιεο!ιο ΝοτΙ‹ο Αοτιοηθοεο!!εοΙι_ - ο _ἔ έ

αι ιιι ο =·οο.· Ειῖ- > Φ'-'=ζ='?':

“Μ” 1· '- :: =ῖῖἑΞΞ.εἑ=ῖ<

--= "ΞἔἔΞἐΞἰἔεἔἔ
Φ'Ξ:==..2 ='-.= ···

~ :=*ῖ .έ Βΐἐ

Φ> Η” νωωΒε @ -ἑΞΒἔἔΞΞ-ΞἔΞ

σε: κ. Μ. Κ. Ηοϊ-νετΙε9ευυοΗΝεπά!υπ9 ἐ ΔἶΞἔἔἔΞ: Ξ= >

Φ= Η Η.. - α:

εινιιι. Μ. εκαει.. ννιεκ ι. = ΣΡ:-ΕΞΜ ἔ:Ξἔ;_°ἶ
. . _ Β ..ΔΩ Σ' ι.. Ξ; ο; Ξ = =
πο: ωεοΜετιεπ. = ι- -· τ: ο θε

.. .. . . :==ἔ-=Ξττ:
Αυε σου· κωω‹ ΒοΗτοττετ, νοκ Ε”. Μ. Ήωπικεφω, κΙιπ.Αε5. = 'ε Ξ έ Η Ξ 33 °° α: .π

- - =_= ἔΞἐΞΞἔΞΞἔ

ΑΤι.Α8ΜΗΑοιοοΗΑΡΗιε έ;;
...Η Η Η Φ- =

.::.Μ.= 2;:=7:==
αω ΗΠΒ$ΤΟΠΟΑΝΕ

ππι 60 πω", (Ηειαἱοςτευπωοπ) Ϊ 7.[|~

-~[-."·(-4

Ρτεἱἐ 25 Μετ!‹.

 

  

πεσει 50 Τοιτ-Φοπτουσεκαιεω 1 εξ 8.=__ έ.. € έ; °τέ '

Ζω ΜπϋοΗοπ «πωπω» σε:: ΒαοΜιεπάε! :Μου αυτώ: :Με 1 ¦ ἔ?©_ἔ;ἔΟΞ Ξ 28:

>_ 1 · ¦ ' α: ·-ι Ο

Ο ό ω” Θεπαππτε Υετ!εεεεπετεπ ή? ο έ 32: ἔο_·__ ° ' =εἔ-ἔἴεε ν·

ω____ __' Σ..

8ρ'·"‹ΪεΙ9ιιε8ο, Παω ΗΠρ:ΜΙΜ 1 · .ζ έ Ξ_ξ π; Η

Φ Φ =.Ξ

Βι·_ θκΑΤΤΒΒ. ; @>
θεον. Απ” ό. μπώ: ΚΙὶπιΠ‹ ΡτοΕ ν. διιΙσπ·Ιι Μι ΗΜ. 1 8 > ἔἔῇΞ έ:-ϊ ΈΟ Ο

θωνοεοποι· Αεειειεπιπιι·ω άσε ΚΜΙεΒΜοι· Ι(ιιι·εριωιΙε. ξ .έ η_Ξ ει· @ἐξ έ:: ἐἐ .

ἰ = α) α: .- . :η Ε: Φ

ΧΑΒ.Τ..ΒΒΑΒ Ν Ξ°°ε:<==>===5 Θ:
1 Σ 'ς 5|ὴ ἔ Ξ = α ι

ερτ1οΙ·ιτ ι·ι1εε1εοΙπ. ώ · › ω ε η: Β 5; ξ: έ 82 .:;:η

Κ1ιιιιιιτιεοΙιοι· Ψα1ἀ-0ιιτοττ, Κιιιιιχτε- Μιά Ψεεεοι·1ιοιΙππετο.1τ ψ Φ .ε =εφἔἔ==Ξ δ
π· · ···· π...

·. ἑ_ω;εΞΞ.ἔἔἔ "Β '
¦ ι..Ξ .Ξ _ ω απο ο . Δ:

ώ ε.=1.ἔἐἔ=ε>Ἀε€.=.

< _Ξ Ο::-+=:···6Ξξ8:50

ἔ·77 7 ι ·ἐἑῖ6|.-2.5ἔε=ε·°ε-Ξ-.

.; σ. 20.: α>3-6_..Ξ

ΒοοΙΜΠιιιπτ Με θι·ει!'ειι Ι'Ι:ιἰοι·-Β;·Ι›οι·€, Τ ΧΥοι·ει νου Ι)ΜιιεΚ. απ( Με» Ιιο!ιοιι ΙΤΓοι· η Ν Ξς| ΈΞΞ,σωτ.Ξ έ “δ ξ “Η σ

ιἱει· ΒἱΠιιι, Πι πκιΙΒΜεοΙι εοΙιϋιιοι·, εεειιιι.6ει· (Ψε;ξειιιΙ. ·ιιιιιιιμειι ειποε ειΠειι, :ιιιεηςο- Ξ = ε "ζ ;7; έ ε· ω.92 έ: Β ξ:

άοΙιπιτειι ΉοΙιτοπϋεεωιιάεε εεΙυ;:00. Με ‹Ιε·ι· ΒιιιιΙτ Ι)κκ·ιπεΙ‹ ΤΜιιηρίετνοτϋἰπ‹Ιιιπ;. ` Ξ ε €3°5 3”"·ξ,π: Ξ έ =

(ΓΜιι·2επ 20 Μἱιιιιτειι, Ρι·εἰε 15 Κορ.). 4 ΦΕ' ἔ- Σ 'έ Ξ-:“°τ.:·Ξ

. · - 4 =ΞΩΕ°°ἑ<=ἔεΞ ..έ

8ειιεοπ νοπι 1. Μειι Με Ζωη 1. Βοριοπιβει·. Βέ Ξ;9 άε=ἔΩ~ ·
ΒαΙιωτ Κιιιιη·ε πιιε θμττεπιιιΗΜι. Ψεεεει·ΙΜΙαπε8πΙΙ: Μ!. ΑΙΜ" ε1·Γοι·ᾶει·ΙἱοΙιειι · · / .Ξ -π5Ξ ἔέ';ζ :..ἔ ἔ έ; Ο

νοι·ι·ἰ‹:Μιιτιςειι, απο κ. Β.: ΧΜηιιεπΒΜοι· Μα Απ, Βοι1οΙιεη νοτεοΜεάωιω· Βγετειτιο. Ξ @Δε 8 Β =ἔτϋιπἰεοΙιε ΒΜετ ιι. ε. α. ΒΙοοι·Μάω·, Μ:ιεεειμ ιιπάβγωπε.ετικ.- 2 ε,ι·οεεο Ροιιεἱοτπιτε, · Φ = Ξ :Ξ Ο

ΗοἱΙειιτιετΜτοπ πιὶτ πιϋϋΙἱι·τεπ Ζιιυπιει·ιι. Ροπεἱοπε μπε 1ΒΙ:Ι.50 Κ. Με 3 ΒΒΙ. ρω Ροτεοπ ιι. ώ ·ἔ Β .·_ἑ= @ε 5133.? έ:

πο Τ”. Νου ειιιής·εΒευτεε εςι·οεεεε 2-ετϋεΚψοεΧ ιιιτει·ροϋπιιάθ Με 88 Ζιπιιιιω·ιι εππ !ιοΒοτι Ν εβ Ϊ.: έ Ξ"=ε ἔ ε: έ Ο

Μ· όει· ΜΜΜ ΠΠ· €εεππάο Απτεἱεειιὸο. ΑροτΙιεΚο, Ιίεευιιιι·επτ, ΜιιεΙΙ‹ "Μ ΤΙιεπτοι·. ἔ Ξ “ ἔαἔἐῖἔἔεξω

ΙΜ. ΝοΙεοΙιεννεΙη·,5 ετοεεε ΑιιἔεπΒΙὶιιἱΚ Με ϋεεΜπὰἰἔεπ Βεττειι. 90 Μ' κνωαθ ς Φ -Ξ ἐ Ώἑ.Β=<€ἑ 2 ἔ- Ο

ΜΜΜ: ςοΙοεεπε. νοΙΙετ5ιι6ἰ;;_τπϋΙ›Ιὶι·τς Ι):ιτεοΙιεπ ΠΜ θεεοΙιὶι·ι·. !ἰερ;οη νει·ιπι·ειιι πιω ζ ω 'ΕΕΣ (Μ: 6:< Ν <ε

οψη” εἱοΙι νοι·2ιη.ςεικ·ε·ἱεο Μι· Πιιτ›ιΙἱετι. Θεικιιιε ΑιιεΚιιιιΓτ στΝιειΙεπ: προ” ωρ. 1

πειι€)οκμ :κι οι .Ππκωπέι και, Δωι€ε:Η:Τρπιιϊπο «ΙΤοι·)εσπεκι4>>Βοάετ Με Έιιϋ1. ΜΜ ιιι ὶ >____7_ _ _ τ____ _

8ι. οΚει·εὶ›ιιι·ἔ [Ν. πιο . Λι·ι·οιι‹· ( ει;ιοπωπποκοπ 4. και. .. τοπ Τ- Μ ΑΒειι‹Ιε · - _

πω" ΒοπικώωτΙ Μιά Βοιιιιτιιε) Μιά Μ: ιιιε‹Ι. Ν!ι0Ι›ι·οπε!ιἰ, Βυ6. στ. ΙΜπειικει χ Δ(ΙΜΒΒΘΠ νοΠ ΚΜΠΕΘΠΡΠ88θτ1ΠΠ0Π·

Ππ:ι.πω. Τοροποπττιπεοκοο ΟΦπΒπεεἰε. ΝαοΙι τΙειιι 1. ΜΗ: Ποπ. Φτ.ποτρ. ωτπ-Ππκαιω. Οπιτε Ο::Μ·.ποπει,θουτΜΒοκ. μ. 17,κΒ.19,

Βιντε6οκ. τγ6. Ποτγππιπκ:ι, .Ποπε6ποε ειπιωιεεἰο. (Μ) 8-8. ΒΠεο ΕΜΗ, Πιστοπσκευπ 58,”. Μ.

Ϊ;» πω. (ΜΕ.- ) 30 ΕΙΛειβάει ή 1962 Εμ 7ΗάβιειξξέέΒοι· Β Μι)! ί Η' ει ιι Μέι!. Ι4υωιαι·ιιολωι·οϋ ν; Α. Ν1οιιοοΒο. ΚειΜπι·ΙιιοπΙιοΈοι· Η Ή.
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Β!ο «Μ. Ρο!ει·ε!!!!!Βε!·Πο!!!ε!!!!!!ε!!ο ννοε!!ει!ει:!!!!!!» ε!·εο!!ε!ε!!ε!!ε!! ι!!!ο1111011:0!!!ετΑπαϊβ ο 80Ώ!0 8110 1!!!ο!·ε!ε “

Β ο ι! ι! με!! ι! ε, - Πει·Α!;ι·ιι!!!οωει!!η!!ο!. !ε! 1!! Ε!!"1,ει!ε 8 Κ!!! Π!! εεε !!!!!!!! ε!ε!! οιιεεε!!!ιεεε!!ε!! ει! !!!ο ιιε!!!!ει!!!!ι!!!ε νο!! Ε. Ε. Ε!!!!!ε! !!!

.Ι -!'13°, 4 Μ!. Γ!!! !!εε !!ι!!!!ε δε!!! Με!. Ροι!!ει!ε!ε!1ι!ι!ει!!! Μ!! ΜΜΜ!!θ!.Ρε!ο!·ε!!!!!!ι,Πενι!ε!η-Ρ!οερε!!!.Ν Μ, ει! !!ε!!!00.-Π ε. Μ!! Μ!!! Μ!!

1'..Ει!!!.ο!!! 20 Πο!! _!!!!!ι·11!·.!!, 10 Μ!!! !!ο!!!!!!!ιι·1!ε!!. Πει· ἙΜοΜοπη!ο!ι`ιιοιν!ο Μ!!! ε!!!-!!!0 !!ε!!!!ε!!ο!! Όεε!!ε!!ε!!ε!! Π!!!!!0!!!!!!8ε!!!!!!!ο! πιο!! ει!

Με.

Ε!!!!:!!ο 3 ι!!ε!εο!!ρο!!ο!!ο Ζε!Ιο !!! Ρε!!! !!!!18 1(ορ. σε!!! 35 Ρ!”ο!!ι!.-!)οι! Μ!! ε ει!!! Μ!!! Π! !!ι·ο !!!!ο ι! !!ο!!εο!ει!!· Π!. 3,ιιιι1ο1ξ Ώριμο!! 1!! θ!.Ρε

Δι:!!ο!·ο!! ποιοι!!! ΣΒΒορει·ε!ε!π!!εο!!!ι·οι·θ!!ε1!!ο!ει·!!Βο!ειιχεεει!!!!.- !ε!·ε!!ι!!8, ?ο!ε!·ε!!!!!·χει· 8ε!!ο, Ρε!οι·-Ρει!!!ιο!!!!!!ε! ει! !!ε!!!!!!! Ηρ!ε!:!!

Β.ο!ει·ε!ο ποιοι!!! πω!!! !!ο!!! 8ο!" νο!! 18 Πο!. μ!!! Βοεε!! !!ο!!ο!!!·!.

Ν! Η ει. Ρε!ει·ε!!!!!·8, ε. (19.)Α!!!!! · 1,902

 

  

ε!ι!!!!!οι! Ποι!!εε, !!!!!ννοο!! ει!!! Ε'ι·ο!!ι!ιε νο!! 2-3 ΠΜ.
 

Ι!!!!ε!!: Β!. ΑΙΜ!!! Βε!!!: Βε!!ιε!! ει!! Οε!!!!!!!!!!! !!ε! Ρετε!!!ε!!γ!!!!ε!!!!ε!! οι!!! Βε!!!ει·Ιι!!!!έε!! !!!!ε! !11ε 'Ι'ι·ι!!!!!ει!!!!!! ω·

Ε'ι·ει!ε!! !!εεεε!·ε! 8!!!.ι!!!ε. - Βϋο!!ε!ει!εε!!.!ει! ει!!! Βε!!!!!εο!!ι!!!Βο!!: δ. Βο!!ο!!ε: Α!!!!ε ει!!! !ιι!!!!ι·!εε ει!! !!!ε!ο!οε!ε ει!!!

πι!!! !οε!!ορ!εε!!ε!! Αι!ε!ο!!!!ε οι!!! Πε!!εο!!ει!. - Ο. Θ. !!!!!ε·ε1:Ι!ε!!!'ε!!ε!! ει!! !!!!!!!εε!!ει! Π!!!ε!·ει!ε!!!!!!!! οι!!! Β1!!!εει - Ο6!!ιεε·!εε!!!!εε

6ορ!.6ε σε !·γ6ερι!γ!!εεο!!·ε. πω!!! ει! ι!ερο!!εο!! 6ο!!·!!ε!!!!!ο, ι!!! ε!!!!ειι!!ο!! Βεροι!·1! ι! Αι!ερ!!!!·1!. (θεο κ!» ι!εεε!!!!ε ι! ω!! ε!!ει!εε!ο

οοσ!ο!!!!!!! !!ο!!ροε!!.). Φ. Η. Βιι!οπε!!!ε!!ε. -- 15'. Μ. Β!!!ι!!ε!!!!!ε1; Οε!!”ε!!!!!ε!!ε Βε!!!!!!! !”ι!ι!€ οι!! !!!!ε!·!!!!Ιοεε ε!ε νο !!ε!!!ε!!!!

Με!! !!! !νει!!-Β!!!ορε ιιι!!! Αι!!ει!!!!!.. - Αιιεει!ις ει!! !!ε!! Ρ!ο!ο!!ο11ε!! ει!! θεεε 1!!ε!!ε!'ε ρι·εο!! Αε!ε!ε ει! Ι!!!›ει!. -

νε!!!!!εο!!!εε - 11ο!!εΙ!!!!!ε-Βιι!!ε!!!! Θ!. Ρε!ει·ε!!!!!·8ε. - Αι!εε!8ει!.
 

1)1εεε! .Μ !!εε! «Νε 4 ο!!! !!ενι!ε ο!!! Βιιεε!ε!!!ιε!! Με!!!ο!!!!εο!!ει! Ζε!!εο!!!!!!!!!!» εε!. τ

 

Βο!!!εο ει!! θεει!!ε!!!! οι!! Ρε!ε!!!ε!!γ!!!!ε!!!!ε!! οι!!!

Βε!!!ε!!!!!!!!!ο!! Μ!!! ο!!! Τι·ι!!!!!ει!!!!!! ο!!! Ρ!!!ι!εο

!!εεεε!ει· 8!!!ιι!!ε.

νο!!

1)!. Α1!!ε!! Βε!!!,

Με!!

 

Με!!!ε Ηε!!ε!!!

θεε!ε!!ε!! $!ε π!!! 1!! οεει!!ε!!εο!ιε! Ρετ!!! ε!!!!Βε Πεμ!!

ει! !!εερ!εο!!ε!!, !!ε!ε!!ε ε!ε!! ιι!!! !!ε!!! Μ!εε!!!ει!ε!! νο!!

Με!!!!!ε!!!ει!!ει! οι!!! ιι!!! Μ!!! Μ!εε!›!ει!!:!! νο!! Α!!!ο!!ο1,

!!εεο!!!!ε!ε Μ!! !!ε!!! !νε!!!!!ε!!ε!! Θιεεο!!!εο!!! ο!!! !›εεεε!ει!

$!!!!!!!ε !ιεεο!!!!!!!!!ε!!. Ο!!! Π!εεε!!ε!!, !!ε1ε!!ε !!ει! Α!εε!!ε!

!!!!εε!!!ει!ε!! !!ε!!!!!Βε!! ιιι!!! !!ε!!:!!ε ευ!!! Α!!!ο!!ο1!ε!!!ι!ε Π!!!

!ει!, ε!!!!! εε !!!ι!!!!ε!!ε, άεεε εε ε!ε!! νο!!! νε!!ο!!!!! !!!εεε

Πεμ!! Βει!!ε!!!εε!!! ει! !!ε!!ει!!!ε!!! ει!!! ει! ε!!!!!ει·ι!. Ι!!

!!!εεε!!! $!!!!!ε !!!!!ε !ε!! !!εε!!!ο!Βε!!!!ε Βε!!!ε!!!ι!!!Βε!! !!!ε!

ει!!ει!!!ε!!!!!ει!.

Πι!!ε! !!ε!! ν!ε!ει! Βο!!!ε!!!!!!!ε!!!, ινε1ε!!ε 1!! οι!!! !ε!ε!ε!!

.1ε!!!!!! ε!!!!!!ο!!!ει! ινι!!!!ει!, πι!! ε!!!εε !!ε! !!!!ε!!!!εε!ε!!

Με Ρε!ε!!!ε!!!!1. Ι)ι!.ε Ρε!·ε!!!ε!!γ!! Μ!!! ν!ε!!”εο!ιε Λενε!!

!!ι!!!!ι οι!!! εε!!!ε!! !!εεο!!!!ε!ε εεε!ει!ε! !!εε 0!!!ο!ε!!!!!!!!!!

!!! οι!!! Ρε!!ε!! ει! ει·εε!εει!, !!! ιι!ε!ο!!ε!! !!εεεε!!!ε εε!!!εε!!!

νε!!!εεε!! ινι!!!!ε, ο!!ε! Μ!! εο!ο!!ε!! Ζι!ε!!!.!!!!ε!!, !ι! ινε!

ε!!ει! !!!ε Ε!!!!ει!!!!!!!ε !!εε Ηε!εε!!ε σο!!! Με Θιε!εεε

ε!ε!ε!!!εε ε!!!ε νε!ο!·!!!!ι!!!Β εεε εο!!ε! εο !!!ε!!!!8ε!! Μ!!!ε!ε

ει!εεε!!!οεε. Βεε Ρετε!!!ε!!!!! !›εν!!!!!!ε !!! θεοι!!! νο!! 6,0

θ!ε!!!!!! ιιι!!! !!ε!!!!!ε! ε!ι!ε!! !ι!!!!εει! ι!!ε!!!ε!!!!!!!!Βειι 8ε!ι!ε!

ιιι!!! !!!!!!!!ε!!ε Θιε!ε!!!ε!! Με! ι!!!ει!Βοι!ε!!!!ιε Νεο!!νν!!

1!ι!!!8ε!! ν!!!!!!ε!!!! ξεε!ι!εε0ε!!!ει!ο!!εε ιιι!!!!ε!! ε!!εο!!ε!!!ε!!!!

Με!!! !!εο!!εε!!!ε!. Ε!!! Νεο!!!!!ε!! !!εε Ρε!ε!!!ε!!γι!εε !ε!

εε!!! νι!!1ε!!!ο!!ε! Θεεε!!!!!εο!! οι!!! εε! !!ι!!ε!!!!!!!!Βε!!!!ε

ε!εο!!ει!!!ε ε!!!ε!!!!!!!!!ε!!ε θιε!ι!ο!! σε! Α!!!ε!!!!ι!!! εεε!!

εε!!! Ε!!!!ιε!!!!!ε!! !!!εεεε Μ!!!ε!ε. Με!! !!ε!!!! ο!! πο!!!

εεε!! 24 $!!!!!!!ε!! !!ε!! Οε!ι!!:!! !!ει!!!!ο!! ι!νε!!!ι!ε!!!!!ε!!.

!)!εεε!! Ε!Βε!!εε!!ε!!ε!! !ε! εε πο!!! !!ει!ρ!εεο!!!!!!!! ει!ει!

εο!!!ε!!!ε!!, !!εεε εεε Ρε!ε1ι!ε!!!!! 1!ε!!!ε ε!!Βε!!!ε!!!ε νε!

!!!ε!!ι!!!ε Π! α!! Ρ!ε!!!ε Μ!!! ει!!! Με!!! 1!! ο!!! Αι!ε!ε!!ε

!!ε!!ε!!!!!ι!!!ε ει!! Λ!!ιι!ε!!!!ι!!!Β Βε!ε!!ε!ε. Πε!!ε! εε!! εε

 

 

Με!!! Ψι!!!!!ε! !!ε!!!!!ε!!, !!εεε ν!! Με! ει!!! Μ!εε!!!ει!!:!!

!!!εεεε Μ!!!ε!ε εο εε!!ε!! ε!!ε!!!ε!! οι!!! εεε!! !!!εεε! Β!ο!ι

!!!ι!ε !!!!! ε!!ιε ερε!!!ο!ιε Οιιε!!!ε!!!! ιιο!!!ει!!. ν!ίε!!!! ιν!!

!!ε!!ε!!!!ε!ι, άεεε !!!ε 8ι!ε!!! εεε!! !!ε!! !!ε!!!ο!!εε!!ε!! Μ!!!ε!!ι

!!!8!!ο!! ει!!!!!!!!!!! ει!!! !!εεε !ε!!εε !!ει!ε Νε!!!ο!!οι!!!!, ινε!

!:!!εε ει!εερ!!εεε!! ιν!!!!, ι!!!!ε!!!!!ε! !!ε!! Μ!εε!!!ειιε!! εεε

εε1!›ε!! ε!εει!ε!, εε ε!!!!! εε οι!! !!!ε εεεε!!!!!!ε!!ε!ι ι!ι!εοΒε

!!ε!!!!!ει! Ε!εε!!ει:!!ε!!ει! !!εε Ρε!εΙοε!η!!εε, ινε1ο!!ε εε!!ιε

Αι!ε!!!ε!!ι!!!ε !!ε!!!!!!ει! εο!!εεε ο!!! !!ε!!!ο!!εο!!ε!! !!!!!!!!!!ι!εει!

!!εεεε!!!ειι !!!! ε!οεεει! Ρι!!!!!!!!!!!! νε!!!ε!!!!!εει!!!!εε!ε ι!!!!!ε

1!ε!!!!! ε!!!!!.

Βε!!!ε! !!!ε !.ε!!!!!!!!:!!ε! νε!!!ε!ε!! ο!!! Α!!ε!ε!!!., άεεε

ε!ι!ε!ε!ε Νεο!!!!!ε!!ε ει!!! εε! ο!!! Αι!!νε!!!!!!!!!! ε!0εεε!ε!

οι!!! !!ει!!!Βε! Θιε!!ε!! νο!! Ρε!ε!!!ε!!!!! Με!!! ε!!!!!ε!ε!! ιιι!!!

οι!! !1ε! ει!εεε!ο!!!ε!!!!!ε!!ε Μ!εε!!!ει!ε!! !!!εεεε Μ!!!ε!ε

εο!!νιο!ε Νεο!!!!!ε!!ε 1!!! Οιε!ο!Βε Μ!. 8ο!!!ε εε !ε!!οε!!

!!ε! ε!!ε!!!!εο!!ε!! Ι!!!!ι!ε!!!ε εε!!!!Βει!, εεε Ρε!ε!!!ε!!γ!! νο!!

εε!!!ε!! !!!!ε!!8ει!ε!!!!!ε!! Β!8ε!!εε!!ε!!ε!! ει! !!ε!!ε!ε!! ει!!!

ε!ε!ο!!ει!!!! Βετε!!!!ε! ει!! !!ε!ι Με!!!! ει! !νε!ίε!!, εο !ε! εε

ε!ο!!ε!, !!εεε ο!!! Μ!εε!!!ει!ε!! !!!εεεε Μ!!!ε!ε εεννε!!!ε ει!

!!ε!!!!!ει! ιν!!!! ει!!! Ρε!ε!!!ε!!γι!!!ε!!!!ε!! εε!!! Μ!!! ε!!ει!εο

!›ε!!ε!!!!! εε!!! !!!!!!!ε!! Με Α!!!ο!!ο!- ο!!ε! Αε!!!ει·!!ε!!!·!ε!!.

Ε'ι·ει!!ε!!! ν. Χ., Τοο!!!ε! ε!!!εε Βεε!!!!ε!! ει!!! Ηει!ε!!ε

ε!!εε!ε, 1!!! ει! !!ε!νοεε!! Βεεο!!!νε!!!ε!!, ει! εο!!!!!!!ε!!!!ε!!

1Σ!!!ρ!!!!!!ι!!!Βε!! !!!! Ηε!εε, ει! ι!!!!!εε!!!!!!!!!ει! Βε!!!!!ε!εε!!,

ει! !!εε!!!Βε!! Βεινεει!!!εε!! !!ε! Κϋ!ρε!!!!ι!ε!!ι!!ε!ι!! οι!!! ει!

Ξε!!!ε!!οε!Β1!ε!!. Βε ιιι!!!!ε!! ε!!ε!!ε! !!!ε!ερει!!!εο!!ε Μεεε

!!ε!!!!!ε!! νε!ει!ο!!! ει!!! ε!!!!!!ε!!, ι!!! ει!!! σ!!! !εε!!!:!!ε θε

!!!ει!!!!! νο!! 1,0 8ι!!!ο!!!!.1 νε!εεε!ε, Ρε!ε!!!ε!η!! νε!ο!!!ι!ε!.

Με Κ!ε!!!!ε Βε!!!ει!!!!!!ε ε!!!ει!εε ε!!!ει! Έ!!εε!!!!!ε! Ρε!ε1

!!ε!!!!!, ε!!εε εεε! εε!!! εο!!!ιε!1 Με ει! ε!!ιε!!! Εεε!ο!!ΐε!

ιιι!!! Με!! 1°/!!!!οι!ε!!!ο!!ε!!! Θε!!!ειιο!! !›ε!!ι!ε ο!!! !εε!!!!!!ε

θε!!! !›ε!ε!!ε 16,0. νο!! ο!!! Μ!!!ε !1εε Μο!!ε!ε .1ε!!ι!!!!

1901 Με ει!!!! 28. Με! !!εεεε!!!ε!! .Τε!!!εε Με!! ε!ε !!ε!

!!!εεε! Βοε!ε ει!!! νε!!!ε! νο!! Τε!! ει! Τεεε, !!!εεε!!ε ει!!!

$!!ε!ε!! ε!! ει!!! "σε ε!!!!!!ο!! 81 Ρ!ι!ι!!!. 1ο!! ω!! ο!!!

Κ!ε!!!!ε !!! ε!!!ει!! ι!!!!!εεε!!!ε!!!!!ο!! ε!ει!!!ε!! Ζι!ε!ι!.ι!!!ε.

Ι.ε!ε!!ε!!!!!!!εεε !!ε!!εο!!!ε !!εε εει!εε 0ιεε!!!!!!, Κε!!! Β!ι!!ε

!!ορ!ει! ει!! ε!!!!!!!!ε!. Μ!! Με!!! ε!!ε!ει! Λεει!!! ρ!!!!!ε



Με

Με ειιι ειιιο "ετειίτιιιιι; ιιιιτ ειιιειιι ιιιιιει, ν7810ιιει

ειιειιιιεειι Πειιι Αιιτοιιοι ιιειιο ετοιιΠ. Βιιιο ευτείειτιει

Αιιειιιιιεεε ιιιιΠ ειιιο Βοιιιιιιε ρετεΠιι1ιοιιο Κοιιιιτιιιεε Πει

Πιιι€ειιιιιιε ιιιιΠ Πετ Υετιιιιιτιιιεεε Πετ Κτειιιτειι ιιιτιοιιτει

εε ειιετ 2ιιτ 0ενιεειιειτ, Πεεε ειιιο ΑιιτοιιοΙνετειΓτιιιιε

ιιιοιιτ νοτιιι.ε, εοιιΠετιι Πε.εε νιτ εε ιιιετ ιτιιτ ειιιετιι Πειι

τιιιιιι ειι Πιιιιι ιιιιττοιι, νειειιεε Πεε ΡετιιιΠειιγΠ ετιειιει

ιιιιττε.

Πεε ΡετειΠειιγΠ ειιτετοιιτ, νειιιι ΑιΠειιγΠ Πει εειινδιιιιι

ειε Πιτε ΠιιιεεΒιιιι€, ειιι Ιειιτεε 0ιιττειι ιιιιΠ Κο11ετιι ιπι

ι.ειιιε νετ νοιι ινειτοιιι ιι6τιιετ, Με ΗειιΠε ιιιιΠ Πιε

Ζιιιι€ε ειττεττειι Ιιειιιι νοτεττοειτειι ιιιιΠ νοιι Ζειτ 211 Ζειτ

Με Με Κτε.ιιιτο ιιιιε.ττ.ιιιιιιιττε, ιιιιιτ ιιιιι εειιιιιιειιΠε, εει

ΙειιΠε Τειιο νοιι ειειι. Μι οτΠιιετο ειιι, Με Κτιιιιιτο ιιι

Πεε Μετιειι-Βιειτοιιιεεειιιιειιε 11ιιετιιι111ιιτειι ιιιιΠ ειιττοε

Πιτ Πε.εεΠιετ Ποτε ετοεεειι ΨιΠοτερτιιοιιεε εε.ιιιιιιτιιτ:ιιο

Νετιιοτιοε. Ηιετ ειιτνιειτο1τε ειειι ειιοτ ιιι Ποτ ιιιιοιιετειι

Νεειιτ 1οιεειιΠεε ΖιιετοιιΠειιι1Π: Πιο Κτειιιτε νιιτΠε εειιτ

ιιιιτιιιιιε, ειε Πτειιετε ιιεετειιΠιε εεε Πειιι Βεττ, Πεε Ζιτ
τετιι Πετ ΗιιιιΠο, Ποε Κορίοε -ιιιιΠ Πετ ΖιιιιΒε ιιειιιτι το, ΠΕΙΣ" ?Γ00Ρθ_ωυ1 πω' ΒρυΓ82 Έ" .88°Ι2$ΐ8Γ9 Τα

ειε εειιτιε οιι ειιι ιιιιΠ ιεειιτε. Βιε εε.ιι Ηετιιρειιιιτιιιιιετ, 8ω'"ω'88Γ Θ*""θ 2"88°ωπιθ" εθ ως ι "ω.Β . 'ει. Μ

νειοΙιε νετ Πιτειι Αιι€ειι ειιι ιιιιΠ εε τετιιτειι, Ιτιειιιο, Αθη1ιΗΠ(1ωηά ρο"""π "Μ ωΙΙ"Βετ Μ 'η 88"!”

τι ιτιιιιιιεειι Πετ θτιιρρε Πεε Οιιιοτε.1 ειι. Ιτιι .Τειιτε 1881

νιιτΠε εε νοιι Οετνειιο ειιετετ ριιγειοιο8ιεειι Ποιοτ

ειιοιιτ ιιιιΠ εειτΠοιτι το.ιιιτειειι ειιΒενειιΠτ ιιιιΠ νετοτΠιιετ

Ι)εε ΡετειΠε(ιιγΠ 2ει8τ ε.ιιειοε Πειι Ριιεε1Πιειι εει Υετι;ι1

τιιιιΠειι ερεειιιεειιε Πνιτιτιιιιεειι ειιι Πεε ΟειιττεΙτιετνειι

εγετετιι. Μεειτειιπιε') εεε εει ειιιετ Ρτειι, Πιε εεε

εεττ Ιτιοιιιε Μειιεειιειι ιιιοιττειι Πιτ ω, αιτοιιιιεειιε» Τιιιετε

ειιτειι ΠιιττΙιε Ζιιιιιιιετ, ειιι «Ζνετειιιειιεειι» ιτιιιιι ιιιιτειιιοιιι

Ρ1ει1 ε.ιι1”ειε ειιεςειιοεειι, ιιιιι ειο ευ ετεεΙιειι, εειινετεε

Κε1οτ 1ιοεοιι Πιιτι:Ιι Πιε Πειι, ενει «Ριειιτειιιιιειιεειιειι»

τε.ιι2τειι νετ Πιτειιι Βεττ, ειιι Πειι ΠνειιΠειι ιιιιΠ ειι Πετ

ΖιιιιιιιετΠεοιτε Βενεέτειι Με Μειιεειιειιεεετει1ειι, ιειιε Βε

εττεειττε ιιιειιιε ΙττοιτοΠιιιεττιιτε Τιιιετε νετειιειιτειι ιιιιοιι

Πιτ ειι Βοιεεειι, ειε ιιτιττε εοιιιεεεειι, ερτεειιειι, Πιτ νετ

ετοτεειιετ νετετ τοΠετε τα Πιτ, ειε εειι Πειι Ηιιιιττιει

ιιιιιττοιιι εε1ετΙιτ ιιιιΠ τοειι ΟιιΙοτιιιιΙιτ. Βε.ιιει νετ ειε

ιιι Βειιιιι ιιιιΠ Ζειτ νυΙιετειιΠιε οτιειιτιττ, ειε νιιεετο νο

ειε εεε ιιε1“ειιΠ, ειε νιιεετε νιε νιει εε ειι Πετ Ζειτ, ειε

Πειτε ειιι Κτειιιιιιειτεεε1ιιιιΙ ιιιιΠ ειιι Κτειιιιιιειτειιενιιεετ

εειιι. Πιο ΔΠεετε νετειι ιιι ειιιειιι εετιιι8ειι θιτεΠο ευε

Περτε.ετ ιιιιΠ ιιιιτ Πετνιεειιοιι νετερ11ττο ειε ειιιε ιιιι1ιε

ειιιιιιιιτε Αιι€ετ νετ Πειι Αεετεεειοιιειι Πετ ιττοιτεΠι1ιεττι

Βειι Τιιιοτε. Ι)ιεεοτ ΖυιετειιΠ νετεειινειιΠ ιιι 3 Τεεειι

ιιιιΠ Με Βεεοιινειεεεειιε ιιεεειιιι. Ντιειι ιιιιΠ ιιε.ειι ετειιτε

ειειι Ξειι1ε.1 ειιι ιιιιΠ ιτιι νετΙοιι1ο νοιι ε1νε 8 νι1τιειιειι

ειιτΙιεεε ιειι Πιο Κτιιιιιτε ειστε Ι.ειιΠ.

Βεε νεε Πιεεειι Ζιιετε.ιιΠ ιτειιιι2ειειιιιετε, νετειι Πιο τετ·

εοιιιιιιΒειι Πετ νετεειιιεΠοιιειι Βιιιιιεεεειιιοτε, Πιο Με τιιιτ

ειιιιιιιΠετ νετιιειιΠειι. Με Κτειιιτε Πειτε οριιεε1ιε ΗΜΜ

ειιιειιοιιοιι, θειιιιτετε.ιιεειιιιιι€ειι, θε1Μιιειιειιιιειιιετιειιειι ιιιιΠ

θετιιειιειιειιιιειιιετιοιιειι. Ι)οειι ιτειιιειι Με 5οιιιιι1ΊοειΒιτειτ,

Πεε Ζιττοτιι, Πετ Βτειιε ιιιε Ρτειε, ειιι ιιιιιιιοτινιττεε Πειτ

νοιεεε Αιι1”εοιιτοιειι, ειιιε νετιειιεεετιιτο οι€ειιτιιιιιιιιιειιε

$ρτεειιε, Πιε Πιιιιιιιι8ιτειτ ιιι 8ειιειι ιιιιΠ Μι ετειιοιι ιιιιΠ

ειιιε νοΙΙετιιιιΠιεε Ηετειιεοτειιιιε εΠετ Βειετιεοιι Με

ιτειτοιι. Βιε νετ ιιιειιτ ιιιι ΒτειιΠο ιιι ιεεειι οΠετ Μι

εειιτεΠιετι, ειε ιιιιττε Βιιτ ιτειιιε ΒεΠιιτίιιιεεε οΠετ ινιιιιεοιιε,

ιιιιΠεεειιειι νοιι Ποτ Βιιειιτ ιιεειι Πειιι 8οιι1οιιιιιττει, Πειιι

ΡιιτεΙΠειιιιΠ. Πιο ΡοτιοΠε ττετ τεεειιιιεεειε ειιι ιιιιΠ ιιιιτ

Αιιειιε.ιιιιιε Ποτ εειιοιι ετνειιιιτειι ΙιοειιετεΠι8οιι εΠεειιιει

Πειι Αετιιεεετιιιιε ιιιιΠ Βιιιτετιιιιιτιι νετ ειι Πειι ΟτΒειιειι

ιιιο1ιτε Αιι1ῖε11ειιΠεε ιιι ιιοιιιετιτειι. Πε Πιε ριστειιοιιε Ετ

ιττειιιιιιιιε νοεειιτιιειι ιιιιτετ Πειιι ΒιιΠο ειιιοτ ιιειιτειι ΗΜ

Ιιιειιιοεο ειιιττετ, Πε Ττειιιοτ ιιιιΠ 8ειιΙε1ΊοετεΙιειτ Μετεο

Πειι, εε ιεε εε ιιιιιιε Με 1)ιεΒιιοεε Πειιτιιιιιι ττειιιειιε ευ

ετειιοτι. 1)ιο 8γιιιιιτοιιιε, νεΙειιε Πιεεεε 1)ειιτιιιιιι Πετιιοτ,

ετιιιιιεττειι ευ εειιτ ειιι Με Ι)ειιτιιιιιι 1τειιιειιε Πετ Ττιιιιτετ,

Πεεε νετ Α1ιειιι Πιο ?τεμ 211 ειιτεεΙιειι1ειι νετ σε ιιιειιτ

ιιι Πιεεετιι πιω ειιιε ειιτοιιιεειιο Αιιτοιιοινετειίτιιιιε νοτ

Ιεε. ινοιιιι τιιειι 1ιεΠειιιττ, Πεεε Πιε Ττιιιιιτειιειιτ ιιιιΠ ει1ε

Ι·'οιεοιι Ποε ειιτοιιιεειιειι ΑΙΙιοιιοιιειιιιιε εει Πειι Ρτε.ιιειι

ιιεεεοτετ $τε.ιιΠε ιιι Βιμ Πιιτειιοιιε ιιιοιιτ εειτοιι ειιτιιττειιειι

ειιιΠ, εε νετ Πιο ΜΠΒιιειιιτοιτ ειιιετ ΑΙιτοιιοινετει1`τιιιι8

2ιιετετ νϋΠιε ε.ιιετιιετιιιιεεεειι, ειιε ιιιειι Πειτε ΡετειΠειιγΠ

ε.ιιεειιιιιΠιετε. Ψετειι ιιιεΙιτ ειιειι ιιι 1τ11ιιετειι .ιεΙιτειι ιτιι

νετιειιιτε Ποε ειιτοιιιεειιοιι Μοτριιιιιιειιιιιε Πειιτιιιιιι ττειιιειιε

εττιΒε ΖιιεττιιιΠε ιιειιειιτετ νοτΠειι, Πιε ειειι ιιι Πετ ΡοιΒε

ειε Α1ιτοιιοιΠε1ιτιειι Ιιετειιεετειιτειι, νειειιε Πειι Μετριιι

ιιιειιιιιε οοιιιριιοιττειι ιιιιΠ ειιΠετε 'Ι'ειιιεειιιιιι€ετι ιιιειιτ. Πιο

Βτεοιινετιιιιε Πετ Αιι1ιιιετιιεειιιιιειτ, Με Πιι1ειιιειτοιτ οιι

εειιειι ιιιιΠ Μι ετειιειι, Πιε ΑρρετιτιοειΒιιειτ, Πιο Πιιιιεειιιιι

1ιειιιτειτ, νε1τ:Ιιε Πιο Ρτι11ιιιιε Πετ ρεγοιιιεειιειι Ρειιιιιιτειιειι

ιιετιιιιιτε, Ιτοιιιιτε 1ΠΜι ειιι Ποε Βιιιίοιιει ιιεειοιιειι, Με

11ε1ιτιιιιιι νιεε ειιοτ Ποοιι ιιιιτ εινιιι€οιιι1ετ ΝοτιιινειιΠιε

Υετεειιοιι Β^|ε Πιιεειι ΡετειΠειιγΠ νετεειιιιιοιττ Ιιεττει, ειιιειι

εοροτΠεοιι ΖιιετειιΠ τιιιτ τιιεεειΒετ Μιοειε ιιιιΠ οοιιιμιεττετ

ΠιιετιιριιιιΠιιειιιτειτ Πετ Ριιιιιιιε εεεειι Ι.ιειιτ. Ετει. Με

41 8τιιιιΠειι ιτειιττε Πιτ Βενιιεετεειιι νιεΠοτ. Κ1°ε11

Βιιιιι€2) ιιεοιιεειιτοτε ειιιειι Ρετιειιτειι, νειειιετ ιιτιετ ειιι

.Ιειιτ Με;; τεειιοιι 815,0 Ρε.τειΠειιγΠ ειιιιιειιιιι. ΠετεεΠιε

ιιιεειιτε Πειι ΙΒιιιΠτιιειτ ειιιεε Αιιτοιιι›ιιετοιι, εει€τε Γετιιετ

Αιιιιειιιιιε Πετ ιιιτο1ιιι;ειι: ιιιιΠ ΠοεθοΠεειιτιιιεεεε. Ιτ

ειιιειιι ειιΠετειι Ρειιε°), νειοιιειι ΠοτεεΠιε Αιιτετ

εειιτειιιτ, Ποιιτειιοιιτο ειιι Ρε.τιειιτ νειιι€ετειιε ειιι .Ιειιτ

ιιιιιΠιιττιι 40,0 ΡετειΠειιτΠ τεΒιιειι. ι1νε1ιτειιΠ Πετ νωτ

ειειιτιε οιιι€ειειτετειι ιειιιθειι1ι181ι Βιιττιειιιιιιεεοιιτ ετει1ιειι

ειοιι Πειιτιειι ιιιιΠ εριιερτΠοτιιιο ΑιιΠ9.ιιε ειιι. Ι)ιε Ρετ

ιιεττε θτειιϋτε- ιιιιΠ θεειο1ιτειιειιιιοιιιιιτιοιιειι, ειε Πει” τοιιειιι1

ιιιιιιιετ, ίο.εο1τε νοιι Βιειτττιοιτετ τι. ε. ν. Βειιιτι'ι τε

εειιτειιιτ ειιιειι Κτοιιιτειι, νειειιετ ειιιειι Μοιιετ ιιιιιΠιιττ1ι

ειΒιιειι 20,0 ΡετειΠειιγΠ ιιιιΠ 60,0 Οοειιιιε ειιιιιειιιιι.Βετ

εεΠιε ιιιιιοιιτο Πειι ΕιιιΠτιιειτ ειιιεε «Α1ιτο1ιειρετοιχτιιιετω

Ετ νετ ιιιι€ετιιειι, ιιιιτιιιιι,ε, ιιιειιεειιοιιεειιειι, ετ Πειτε εε

ε1ειεεττε Ηειιειιο, Ζιττετιι, ετ Ιτιεετε 1Πιοτ ειιι Βτειιιιειι

ιπι Μεεειι ιιιιΠ ιιιεειιτο Με ιτιετιτνιιτΠιΒε Ατιεο.ιιε, ετ ντιπ

νιιιιτειιΠ Ποε 0οιιτειιειιεε νοιι Ρο.τε1ΠειιγΠ Κιιτ2ειειιτιΒ Βε

νοτΠειι. Ι)ετ Αιι€ειιιιιιιτετετιιιιΠ οτνιεε ειο1ι ιεΠοοιι ειε

ιιοτιιιε.1.

.ιεεττονιτε 'ή ιιειιτ ειιεΠτ11οιιιιειι ιιετνοτ, Πεεε Με

ΡετειΠειιγΠ νεεορετειγτιεοιιο 8ττιτιιιι€οιι, ΟοιιΒοετιοιιειι

:ειιι Κορίε ιιιιΠ Ι)ειιτιοτι οττειιιιο, νε1ε1ιο νο11ετειιΠιε Πειι

(Πιοτειττετ Ποε Βειιτιιιιιι ττειιιειιε ττεεειι. Ετ 1ιειιε.ιιΠε1ιε

ειτιε Ρτειι, νοιεΙιε Μετριιιιιιιι 0,4 μ. Π. ιιιιΠ Β Με! ιεε

ιιειι 10,0 ΡιιτειΠοιιγΠ ειιιιιειιτιι. διο νετ ειιΒετιιοιι, ετ

τειιτ, ιιιιιττε 'Ι'τοιιιοτ, ετ1ιΜιτε Βειιοιιεττε81ιετιτειτ, θιειι0τε

τε.ιιεειιιιιιθειι ιιιιΠ θεειειιτειιειιιιειιιετιοιιειι, ειε ειιιι Μειιεε

ιι. ν. Ποτε!. ιιι. ΒειιιιιοιΠ") ιιοεοιιτιειι εεε Πετ ρε;

οιιιοττιεοιιειι ιιιιιιιιτ ευ ΡτεΠιιιτε ειιιετι Πειι, ιιι νεΙειιειιι

ειιι Κτειιιιετ ιε.ιι_εοτε Ζειτ ΡετειΠειιχΠ εειιτειιοιιτο ιιιιΠ

εοιιιιεεειιοιι 150,0 ιιι 24 8τιιιιΠειι οιτιιιειιιιι. Ετ νετ εειιτ

Ιαιοιιειττιεειι, Ιιτι ειι Ττειιιοτ. ιιι Πετ Νεοιιτ, νειεΙιε Πετ

ΙΒιιτειειιιιιιιι 1ο18ιε,ττε.τ ειιι Πε1ιτιιιιιι ττειιιετιε ιιιιΠ ειιι ερι

Ιερτι1”οτιιιοτ ΑιιΓειι ειιι. Ιιιι θεεοιιεε.τε τα Πιεεειι Μιτοιιι

εειιειι νετ8ι1τιιιιεε1“εΙιειι εειιειιιειι εειιτε νετει1τιιιιι;ειι ιιιιτ

ΡετεΙΠοιιιΠ οιιιιε ετΠεεετε θοτε.ιιτειι ειι νετιιιιιΓειι, νιε

Πιο ιιοιΠειι Γει1ε νοιι Πειιιιειιιι") εεε Πετ ΝιεΠετ

Οεετοττειειιιεειιειι Ι.ειιΠεειττειιειιετε1τ ιιενοιεειι, ιιι νει

οιιειι ενοι Ρετιειιτειι Πιιτοιι νετεειιειι ειιιεε Πνεττετε ιο

50,0 τειιιεε ΡετεΙΠειιγΠ ειιιιιε.ιιτιιειι.

1) ετ”. Ε' τιε Π Ι 11 ιιΠε τ 'Ι'1ιει·ερειιτ.Μοιιιι.τειιει”τε 1893 ωιιιιωι

ΡετειΠειιγΠ).

Η 'Γ1ιετερειιτ. Μοιιετειιο1το 1887 . 244.

Ή 'Γιιει·ορειιτ. Μοιιε.τειιοίτε 1887 . ε.

ιι ΑΙΙιςειιιειιιο ΖοιτεειιτΠ'τ τω· Ρει·οιιιεττιε 1830 τι. 493 τι.

Ό ει'. Πειιτεοιιε ιιιοΠιειιι. Χ'νοειιειιεειιι·. Ι889 τι. 6?θ.

ιι ει'. νι ι· οιι ο ν ιιι ι· εεε .ιιιιιτεεΙιει·ιειιτ Ι8θΐ τι. 336.

Π ινιειιει· Κιιιι. ΒιιιιΠεειιιιιι 1899 Ντ. 129-2.
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Ειπε Ρειιιιισοσισ ποιοι, πιο σιο εοοσοιι πιιιοοιιιοιιιοπ

13οοσιισσιοποοπ οιοοσοπ, ιιι ιοσοι Βοοιοιιππο σιο 8ισεειο

Αοσιι1ιοιιιιοιι ιπιι σοπι Αιιιοσο1. Οσοι πιο σοι σοι Ασκο

ιιοιπιιιιιιπο εριοιι σιο Ιπσινισιιοιιιιιι. οιπο Βιοεεο 1ιο1ιο.

Ειιιιπιιιι') ποισοπ εοσοπ οποσ 5,5 Οιιιιπιπ 8ισιιιποοπ

σοι Αιιισιιιιιι.ιοιι ιιιισ σοι ι.οσοπιοιιοπ σοοσοσιιιοι ιιπσ οιπ

ο.ιισοιοε ιιπ σοιισιιιοι Κι·ο.Γι-Εσιπο νοπ οιιιοιπ Νοο

ι·ειετιιοπιιιοι, ποισιιοι 13 .Τοσιο ιιππ ιιιΒιισ1ι ο 0 Ροιοι

σοιιγσ οσπο 8οσοσοπ οιπιιιιιιπι. 8ο ιιοπιπιι. οε οποσ. σοεε

ιιι σοπ Βοι·ισιιιοιι σοι Αιιιοιοπ οιπ οοπιεεοι ι'ι'ισοιεριιισσ

ιιιινοι·1ιοποσοι ιει. Πιο Ειποπ. ιιοποισιπιζε Β.ειιπιοιιιι

ιιιισ Μ111ιοι"), ιιιιιιποπ σοε Ρο.ιεισοιιισ Με ιοΙσι.ιν πιι

8οι`οιιιιιισιι, ποισιοιισ Αιισοιο πιο Β.οσπι οε ιπιι; σοπι

Οιιιοιοι νοιοιοιοιιοπ ππσ πι νοιεισσι ιπ εοιποι Αιιποπ

ιισοι; ιοι.σοπ. πιο σοι Αιιιοσοι νοπ ιπιιιισιιοιι Ροιεοποπ

·ι ειιιιο1οιιο ππσοεσιιιισοι νοιιιιιοοπ πιισ, εο οποσ σοε Ροιοισο

ιησ; πο οε ειι·ιι οσοι πιο οειιιοπιεσιιο π Νοιιιοεοπ σιερο

ιιιιιο Ιπσινισιιοπ σιιιισοιι, σει ιισοι πισιιτ πιιι σιο Οοιιισι· σοε

Μιεεσιιιιισσοε πι. εοπσοιπ οε ιει ο.ιισσ σιο Οοιιιριισοτιοπ

οιιιοι εσιιποιοπ Οιισιιιιιιιοπεεισιππο ιιπσ οιπο 81ϋιιιπο

σοι Βοειιιεσσοπ Ριιιισιιοιιοιι ιπι Αιιοο π σοιιο.ιιοιι. Πιισ

ιιππ οιει. σοε .1ιιιιιοιοπ νοπ Ποιιιιοπ_ εοιιιο σοε ιιισιιι.

οιει.8 ι·οσσι πι· νοιεισσι ιποσποπ ιιπσ οιποπ θιοσιοποιι

σιοεοε Μιιιοιε ιπ σοι Ριινοτριοιιιε ιιιοπιισιιει σοεσιιιιιπ1ιοπ.

Πε ιιιιιεε οιιοισιποε ειιοοΒοσοιι ποισοπ, σιιεε σιο Ροιεο

ποπ, ποιοσο Ροιοισοιησσοιιιιοπ σοισοιοιι, οποσ εσιιοπ

σιιισσ ιιιισοιο 8σιιιοιπιιιιο1 οοεσιιποοσι πιιιοπ. 1)οι

Κιοπιιο νοπ Βοσπι ποι Οριοριιοπο ο;οποεοπ ιιπσ πιο

ισειισιι πιο π 3,9 Τιπσι. σοπ οοποεεοιι. Ποι Κιοιιιιο

νοπ σε ειιο π ι το ποσιοιισσιο Μοιρσιοπι ιιιισ ιο.ιοισοιησ.

Κιο.ιι- Βσιπο'ε 13ο1ιιιιιιιιιι 1ιιιιιο Οσ1οιιιισισιοι-Μιεε

σιιιιισιι οοιιιοσοιι ιιπσ πιοιπο 1ίιοπ1ιο πισιιιι οιιεεοι σοπι

Ροιε1σοσισ ιιοσσ οιπ .που 1οιπο ισο1ιοσ 1,0 Βιιιιοποι.

1)ιοεο Μοσιιιοπιοπιο ιιποοιι οοπιεε σοπ σοι, σιο Απε

ιοειιπο σιοεοι εσιιποιοπ Ζοειο.πσο π οιιοισιιιοιπ ιιιισ π

σοίοι·σοιπ. Βοι Οοσιοιιιι·σ νοπ Ροιοισοιιισ ππσ οιοισιι

οοιιιο.οι Α11ιοσοιοοιιπεε σοσιιιοοπ πιο οιπ εοιι νοπ 8ο πι

ιιιοι"') σοποιει ειιιι1ιο νοεορο.ιο1μιεσσο Ειεσσοιιιιιπποπ.

Επι 18_ισιιιιοοι θοιειοειιιοιιιιοι, ποισιιοι ποιοι οιιιο

Ε'Ιοεσιιο Βογιιεσιιοπ Βιοιοε οοιιοεε, οι·σιο1ι ο Τομ πιο

4.0 Ροιοισοιησ. Απι 7. Τοοο σοοσοσιιιοιο πιο ρΙοιειισιι

οιιιο ειιιιιιο 1ιι_ιοσιιοπ σοι Κοριιιοιιι, σοε Ηο.1εοε ιιπσ σοε

Βιισιιοπε. Πιοεο Ποιιιεερειειχεο σιιιιοιιο 08..1'/ε Βιοπ

σοιι. 13ο ιιοιπ Ηοι2ιοσιοι νοι1ο8 ιιιισ οποσ εοιιει ιιοιπο

επσιοσιινοπ Βοεοσποισοιι σοειοιισοπ, εο πιιισο οιπ ιιιισιι

ετοιι πωσ ποσ1ι οιιιιπο.ι Ροιιιισοσγσ οιπποποσοιι πιισ

ειοσο σο, επι ιο1οοπσσπ νοιπιιιιοοο ι.ιοι ιιιιιπιι.ιο1σο.ι ιιοσιι

σοι Ειπνοιιοισιιιιο οιποι 1ιιοιποπ Μοποο Αιιιο1ιοΙ σοιεο1σο

νοεοροιιιιιι.ιεσιιο Ζπετοιπσ επι πιο νοισοι. Ποιο Ροιοι

σοσισσοιιιιοπι ποι·, πιο εσιιοπ οιποπι, πιισιοπσ σοι·

Ασειιιιοπεροιιοσο οιποοιιοτοπ. πιο οε οποσ Βοιπσοισ

ιιιισ Κιιιιι- 15σιπο ιιι ιιιιοιι Ρο1ιοιι σοιισσιοπ. Βε ιει

ιιππ ιπ ποιιοιοι Ζοιι ιιπ σιο Επι.ειοιιοιιο σοε 1)οιιιιοπι

ιιοπιοιιε σιο ριστειισιιο Αιιιοσοιοπι2ιοιιιιπο, σιο ιισιιοι

μισο οιιοοπιοιπ νοιοπι.ποιιιισσ οοιποοιιι. πιιισο, νοιποιίοπ

ποισοιι. Απι εσιιιιιιετοπ σει εισσ 8ιπιισ ιιιιεοοερι·οσιιοπ,

σοι ποιοσοπ νοπ οιιιοι «1ιιιι.ιιιιοεοπ νοιοιιοοιιιοιποιππε»

ειιιισσι, ποιιιι πιοιι νοπ Ασειιιιοπε-Βοιιιιοπ- τοσο. Βε

ιιιιιισοιο εισ1ι ιιι εο1σιιοπ 1ι"οι11οιι ιιπι Βοιιιιπ1ιοιιο, σιο ιιι

Βουιοιοιοιι νοιιοιπι εοιοιι, οσοι σιο ιιπ οριιοριιεσιιοιι Ζο

ειιιιισο εοπιοιιιποιο.ιιιιισιι πιιισοπ. Βοι σιοεοιπ 8ιο.ιισο σοι·

σιοεο ιιπσ σοι σοι Αποιοειο σοι Ροιοισοσισ- ιιιισ σοι·

Αιιιοσοιπιιιιππ8 πιο οε ποσο πο.σσπιοιεοιιοιι, οσ πισω.

εσσοιι π Ηοπεο οιπ σοιιιιι.ιοοι Ζπειιιιισ σοειο.πσοιι πω,

οσοι οσ πιιιιιισσ πιο οιειοπ Μισο σοι σοι· Βιιιιιο1ιιιιιο

σοε Ποιιιιιιιιι Μισο. Εε1ιοεε εισιι οσοι ποσιι σιοεοι

Βισσιιιπο σιπ πισιιιε ιιοσιιποιεοπ ιιιισ σιο Ροιιοιιιιπ οεισ

σοι ισιοι 08118$11118 ιιπεσιιισιι1ισιι πο, σοεε ιιιιιιιισσοε ι”ιιιιιοι

 

Η οι'. ν ι ι σ ιι ο π - Η ι ι ε ο ιι .Ιιι1ιιοεσοιισιιι 1885 σ. 415.

"ι Τιιοι·προπι.. σιοποιειιοιιο 1901 σ. 518.

Μ) οι. 1ιοιιπι 1. σ. σ. 491.

1 πιο νοιοοιιοπιπιοπ ποιο. Με.π ιπιιεε σιιιιοι ιπ εοιοσοπ

Ριιιιοιι σιο σ1οοιισιι1ιοιι νοπ Ασειιιιοπε-1)οιιιιοπ ποοσοιι,

πιο οε οποσ Βοπιιοιιοι Γσι σοπ Α11ιο1ιο1 ιιι εοιιιοι

οιιεποποιοιιποιοπ σ1οιιοΒιορσιο «Ποσοι σιο εοιποπ Οοιειοε

ιιιοπιισοιιοπ σοι Οοποσπσο1ιειιιιιιιοι» ποιο 8πιιισ ιιπσ

ι Απσοιοπ ειε ποσιεοσοιπ1ισσ οιιπιιππιι. Ειπε Ροιοισοσγσ

σοειι2ι οιποπ οιοεεοπ Νο.σσι.ιιοιι. σοεε εισιι πισω οιπο

θιοποσπιιπο επ σοε Μιιιο1 οιιιειοιιι ιιπσ πιιιιι σιο θιισο

ειοιοοιιι ιιιπεε. Πιιεοιο Κιοιιιιο ει:ιοο οιΙιποσ1ισ1ι σε π

15,0 στο σιο ιιπσ οπσοιο Βοοσο.σσιοι σοιισσιοιι σιιεεο1σο.

Ε.ε πι; ιιισσι ιοσσι νοιειιιιισιισσ, πιο ΒοΙιοι ιιπσ

Βο.ισει") σιοεο Τσο1εοσσο επι θιιιιιισ νοπ Τ1ιιοινοι

ειισιιοπ σοειιοιιοπ ιιοππιοιι. 1ινοππ οποσ σοι Ισποοιοιιι

Ροιο1σοιιισσοσιοιισσ σοι· Κοιροι ειπ ινισοιειοπσειιιιιιοιιοιι

εοιποπ σοε ΜιιιοΙ ι·οιιιοιι, εο σιιιιιο ιιοιεσοπι ιιπ σοε

Ροιοισο1ιγσ Βο1τοπ, πο.ε ιιι σοι· Ριιιιιιε Πιτ σοπ ΑΙιιοιιο1

ιιπσ ιιιιο Ηγρποιισο ιιιιιοει σοιιιιπιιι οπο). ΑσΒοεοσοπ

νοπ σοπι Βοιιιιπιπ σοοσοσιιιοιοπ πιι σοι ιιπεοιοι Ροιιοπιιιι

οσο Ε'οιοοιι σοε σσιοιιιεσσοιι Ροιοισοσγσπιιεεσιο.ποιιοε:

οιπο ιιοσσΒιο.σιοο Απο.οιιιιο, οιπο εσσποιο 1Σι·πιισιοποε

εισιιιιιο, σοε Γοιι1ο Οο1οιιι σοι Ηοιιιι ιιπσ σοε 8ιπ1ιοιι

σοε Κοιροιοοπισιιιοε. Οσ σιοεο Βιεσιιοιππποοπ πι” οιιιοι

οιποιεειιοιεισιοιισοπ ννιιιιιιιιο σοε Ροιοισοσισε σοιιισοπ,

οσοι οσ οε εισιι οιπ εοσιιπσειιο 8ι·πιριοπιο σοιισο1ι, ποισσο

ιιι Ροιοο σοι νοισιιιιιιπεεεισιιιποοπ π 8ιο.ιισο ιιοπιπιοιι,

ιει ιιπιποι ποσιι 0οοοιιειο.ιισ οιιιοι Οοποιονοιεο οιισ ιιπ

οπτεσσιοσοπ ω).

Πε οπεοιο Ροιιοπιιιι σοε Ροιο1σοσισ ππι οιειοπ Μο1ο

σοι ιιιιιιισσοπ Βοιιι σιο οιιιιοιι. εο πιιιεε οε σοσιι οιιπο

ποιτοιοε πιο ποισοπ, ποισιιοε Ππιιοιι ιιιιι.οι Ππιειο.πσοπ

σοε νοιεσιιιοισοπ οιιιοε οπεοσοιποπσ ιιοιιπιοεοπ Βοοοιιιοε

πιιι εισιι σιιποι.

πο σοιιιιιιοπ ιιιοι οιπο Β'ιοΒο. σιο νοπ οιοεεοι Βο

σοιιιιιιιο ιει πιιπ! ιιοιιι.° π Τοσο. σο πιι Αοιοιο νοπ

ιιπεοιοπ 11ιιιιοπιοιι ιιιιι Κιο.οοιι ιισοι ιιοινσεο Βοεσιιποισοιι

ιιιισ ιισοι 8σ1ιιοι1οειΒιιοιι σοειιιιιπι ποισοιι ππσ οιπο Ασ

πιο σιιιιοοιισ νοιιο.ιιοι οπο. Ψιο εοιι εισσ σοι ρισκ

ιιεσιιο Αιοι σιοεοπ Κιιιι.ιοιι Βοποπσσοι νοιιιοιι.οιι? 1)ιο

Ι.ιιοιιιιιιι ιισοι 8σσιοιιιιιιιοι ιιιισ 8σιιιιιιιιιειΒιιοιι ιει 1ο-

ιιιοπ. Μ” πιο; ιιιΒιισιι οιπ ποποε 8σιιιοιιπιιιοι ιιπσ ιει

ιπ σοι εισεετοιι νοιιοποπσοιι, ποισιιοε πιο νοιοισιιοπ

εοιι. 1)ιο 'Γοποεριοεεο πιοισοι Βοπιεεοιιιιο.ιι ιοσοε ποσο

8σσιοΓιπιιιοι, ποισσοε οπι.σοσιιι πιιπ, ιιπσ σοι Αιπι πιισ

νοπ εοιποπ Οιιοπιοπ ποιοσοπ π σοι· νοιοισιιιιπο οιποε

Μιιιοιε οοεπιιιιοοιι, ποισιιοε οι· πισιιι οιπιιιιιι οσε Ριισιι

2οιι.εσιιιιΓιοπ ποσοι. Πιισ ποε σιοιοι σιο Ι.οσισιο σοι

Ρο.σσσ1ιιιιοι! Ιει σοππ εσσοπ οιπ 8σσιοΓιπιιιοι οπιρΓοσιοιι

ποισοιι, νοπ ποισιιοπι ιιιισοιο Βοοσοσιιιοι ιιισιιι εοΓοιι.

Ποσιοε π σοιισσιοπ πιιεειοπι Πιο Βιιιριοιιιιιιιοοιι ποσοι

Μιι.ιοι σοιιιιιοπ επι σ1ιιεεοπριιιιπιιοοιι οσοι επι Τιιιοι·

νοιειισιιοπ, ιισοι πιοιιι επι σοι Ριιιισπο σοι σοτιοσοιισοιι

Αιποι σοι σοειιιπιπιοπ 1πσινισιιοπ ποιοι· σοειιιιιπιιοπ

νοισιιιιπιεεοπ. Τσιοινοιειισιιο σοποιεοπ ιιιι σοπ ιιιοπεσιι

ιισσοιι ΟιΒιιπιειπιιε ποιιιο οσοι εοιι ιιιοσιε. Βε ειπσ ιπι

ιποι ιιιιι Αποιοοιοεοιιισεεο ιιιισ σο.ιιοι· Βοιοιιιιιισιι. πιο

Βοσιιι. οσοι Ηιε ιιιπ.") ιπ οιποπι εοσι ιοεοπεποιιιιοιι

Αιιι“επιπτ «Ιπι σιισσει:οο (Μισο νοισοιιιιποιιεποιισ ειιισ

σοοοεοπ ιοπο πι” ποπιεο Ηιιιισο- οσοι· Κο.πιιισιιοπνοι

ειισιιο ο.ιιιοοσε.ιιιοπ Απποσοπ ιποιιιοσιεσιι ιιποοιισιοι ποππ

οποσ ορριοσιιιοι Ροιεοποπ. σοεοπσοιε εσσοσ1ιοσ, ποιι ειο

σοι σοπ πιιι σοπ Βοσπιοιιο1ιοιιοπ ριιοιιιιο1ιοιοοιεσσοι Μο

ισοσιιι πποοιισιοιι Αοιπι.οιι (ιιιισ σοπ οοιιοι·οπ ποιιι σιο

πιοιειοιι Ριο.ιιιιιιοι) σοπ 8σσοιπ πιεεοιιεσσειιι1ισ1ιοι Βοπο.ιιιο

Ιιοιι νοιειιιοιιιεσιιοπ Βοοιοποιειπσυ. Βοι· σιιεεσιοιισιι πιιι

 

111 οι. Ε' ιιοσ ι ποσοι· ι. σ. ρ. 147 ι'οιποι· Α11,ςοπι. Ζοιι:εοιιι.

ι. Ρεγοσιιιι.ι·. μ. 692. Βσ. 44.

Π) οι'. Οσοιειοιιιοι: Βοι·ισσι ιισοι σιο Εοιειιιιιιιιοπ σοι

Απειιι.ιι π Οσοι-Ποσ1ιιιο ννιοπ 1891 σ. 151.

Η) νιι·σιιοπ'ε Λισσιν Μ. 120 . 186, ιοιιιοι· Βιιιιποιι ιι

1. ο. ιιιισ Ιιοπ ι π Νοσοιιπιιιιιιποοπ οι Αι·2ποιιπιιιοι, Δσεσσοιιι

Ροι·ο1σοσ σ.

οι οι. ιιιισιι. πω. ννοσιιοπεσσι·. 1898 μ. 1525.

ω
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ΜοτττυοΜοτττου,τυευοεουοοτο Μττ $ουτοτΜτττοτυ υυτ ουοτΜο

ΠτΜουετουου ουοουοΜΜου εοττ ττοτ Ζοττ, ότι ουοΜτεουο

Ρουττττου υυά Ι·'οτυννοτττο τττοττου υουο Μτττο! υυτ άου

Μοττττ τνοττου, ννοτουο Μττ τοουτυο.υυτεουου Αυρτοτευυοου

νοτεουου Με ΡυυττττυΜ υυά Μο Αοτυτο ου!οο!του υυά

υοτυοτου. 8ο ττοΜΜτ οε, ττοεε ττοτ οτυο Οο!τουο Μουτ

οτυΜο! άου Νοτυου οτυοε υουου Ιτττττοτε Βουϋττ υυτ υυττ

οοτ ουττοτο ττοΜ Μτεευτουου οοεεο!υου υουουυοτ. 'Ι'τοτυ

άοε ετοεεου Αυτεουτνυυττοε, ττου Μο Βτο!ουτο το υυεοτοτυ

Ζοττοττοτ υουΜ, ττοτοττοτυ υουτ το 'Γουο Μουτ ‹τουυ το

νου ρυγετοΙουτεουοΜ Ι)ουττου Βοερτοουου ννττττ, εο οτ

τορρου ννττ υυε τΜΜοτ νντοττοτ, ννοε Μο νττττττυυε ‹τοτ

ΜοοτττοΜουτο ουυοττττττ, υυτ ττοΜ Βτουετου Αυοτ8τουυου.

ΙΝττ υυοτεουοτυου Μο Ηοτ!ννττ!τυυεου ττοτ Ατυουοτου υυά

υυτοτεουοτυου Μο υοττττττουου Ηοτττττττττο υυά Εττττ”ευτττττο

ττοε ΟτυουτεΜυε. Ευ τετ Μουτ ου τουευου, ννττ Αοτυτο

υοττυττου υυε ‹Ιου Ροττουτου οοοουττυοτ, ννοτουο ττυοτ

Βου!οττοετοττοττ τ‹!οΒου τυ οτυοτ εουτ εουνττοττυου Ιτουο.

Ουεττοτου του! ιτοτ οτυου Βοττο Μο «Νοτυτυοττττυυττοι υυά

Μο «Νοτυτοτυτο» ουυουΜου (ΒτΙυτ Ρτοτουτ), ευ νοτ

τουοου Μο Κτουττου νοΜ Μοτο υοου οτυ ΒοτιτοτΜτττοτ

υυά υοουτ!Βου ετου υτουτ Μττ οτυοτ οΙ!εοΜοτυου νοτοτττ

υυυε. Ιυ ‹του Ροτττου, το τνοτουου Μου ου οτυοΜ Βου!οτ

Μτττοτ Μουτ, νοτοοεεο Μου υτο Μο Ιυτττντττυο!ττοτ εοτυοτ

Ροττουτου εοτυτοτττο ου οΓ8τττττιτου. Πτοεοτυου Μοτττττο

Μουτο υτττττου ουττοτε υυτ εοο!τεου (τοευυττο, Μοεοτυου

τνττττου ουττοτε του” ρενουτεου ΠορττΜτττο. Μττ ετυ‹τ Ρο.!!ο

υοττουυτ, τνο οτυτοουο· ΟοοοτυοτυερτττουυΒου άοε οτυο Μο!

υοτ οτυοΜ εουτνοτ υοτοετοτου ΙυΜντττυυΜ οτυ Μουτοτο

Τοεο ννουτουττοε Ι3οΙτττυΜ οτυουετο, υυά οτυ ουττοτοε Μοτ

οτυο !οτουτο υνετοττεουο Πτεροετττου ουτυ Ι)υτουυτυου

υοΜ υυά Αυτοττο ουτττοτου. Ι)τοεοε τοτυτοτο ΜοΜουτ

τετ υοεουττοτε νντουττο, ουοτ !οτιτοτ τυ οτοτ!τουου Κτοτεου

Μουτ Βουττυου‹τ 8οννττττττοτ, Μιεε ττοτ (τουτουου νου

Βονντεεου ΜοοτττοΜουτου υτουτ υυτ νοτυουοουο υγε

τοττεουο 8νΜρτοΜο ετοτυοττ, εοΜτοτυ ουου οτυο !οτουτο

ΙΙνετοττο τυ οτυο Μουττοετο ννουττοττ.τ Με ΜοιττττοΜουτ

ερτο!τ υοτ Μοεου ΙυΜντττυου ττου «Μουτ ρτονοοοτουτ ιντο

ουτε Ττουτυο, Μο Ιτυοε, εοοττεουο Βτυττττεεο οτο. ΙΣε Μουτ

υτουτ υυτ οτυο ρονουοΒουο, οτυο ττουΜοττεουο, εουττοτυ

υοου οτυο τουτυουο Ηνετοττο, ντο ετο Ουο.τ οοτ οτοεετεου

υοεουττουου. Ιτ'οτυοτ ττουττο Μου υοτ ‹Ιοτ νοτοτττυυυε τΙοτ

υοτττοττεουου ΜτττοΙ ετοτε ου Μο τττϋΒΙτουττοττ οτυοτ (το

νν·ουυυυο, ττο οτΙουτυυ8ευοΜοεε Μο θτυρρο ττοτ Μου

εουου, ννο!ουο υυτ «υοτττοττεουου 8υουτ» υοτοτ, τυ υυτ

Ιτουουννοττ Βοννοτττο 2υυτΜΜτ υυά ουννο.ουετ. Πε τετ υυ

Βοτυοτυ υοτυινουοτο, υοου ννττ Αοτυτο Μοεο Οτυρρο νου

Μουεουου !τουυου υυά οτυοτ ττοτοτττοου νοτουτοευυυ υυ

τοτ ΠΜετουττου Βοουυιιυο ττοεου. Ι.οτιτοτ εουτττοτ Με

θοεοτυ ‹ττοεο Πυο!!1οτ‹!τουου οοτ υτουτ. Πυεοτο Κτουυο

Βουτουουτο υυουτννοετ τυτ Μτττο! υυά οτυτο!τ οε ου

ετουττε!οε ουε ττοτ Αροτυοττο, υοουττοΜ ττοτ Ατοτ οε οτυ

Μοτ υυτοτεουττουου υοττο. ΡΜ· Μο Αροτυουο υουττοτ ττττ

ντο!ο Ατυουοτου, Μο υυεοτοΜ 8τυυο υοου ουτεουτοοου

ιττττοτουτο νττττττυιτυου ουττοττου, οτυο οτυΜοττοο Πυτοτ

εουττττ, υΜ ετου ττουοτυττ οτυ ΜοτττττοΜουτ ου υοεουοττου.

του ορτοουο υτοτ υυτ νου εοτουου Ροτεουου, τνοτουο ετου

ουτ !οΒοτοΜ νττοεο τυτ Μτττο! νοτεουοτΙου, νου τουτου,

νποΙουο 8ουΙοτουινοΒο υουυτοου, εουο του Βου: ου. Ιετ

οτυ ΑτυουοτΜτεευτουου οτυΜο! τΜ Θουεο, υοου υϋττ Μου

νου τυυου Μοεοτυου Ρυτοεου ντο νου άου Τττυττοτυ.

Νυτ υΜ ττοτ $οτιΜοτιου τνττΙου ευουτου ετο Ι.τυττοτυυο,

νντο _τουο ουοου!του υυτ τττυττου, υυτ τυτο τοεττΒου Μυε

ττουου 8οτυου ου νοτοοεεου. Νοττττττου τετ Μου υοτΜ

ΡυυττττυΜ υτουτ υυτ ττοτ Ηουο, υοου Μου Μουτ τοττοε

υουο Μτττο! υουυτ υυ‹τ ουννουττοτ, τ1ουυ Ντοτυου‹Ι Μουτ

το υοου οοΜ ονουτυο!!ου 8ουοττου, εουττοτυ τοττοτ νοτ

τουοτ ουυουυ!τουΙτουο Αυυτττο. ττ'τττ υυε τοτυο ττουοτ Μο

Βτουτεουυυτ, εονντεεου Μουεουου Μο ΜοτττττυΜουτο εουτ

ου νοτυτοτου υυά άου ΙίοΜυτ Μττ ττου ΙττοτττττοΜουτου Μττ

‹τουεοτυου ττττοττου ου τυυτου νντο εοΒου Μο Ττυυυευουτ-.

Πτο Ττυυττευουτ υουτ ου υοι· Βοο!ο Με οτυτοουου νοτ

  

ττοε, Μο 8υουτ υοου Ατιουοτου τ“ττεετ Με Ποτ: ιιυεοι··ε-·

ττυοτυττττοτου θοεο!!εουοτττ νττοτουο Οουοοουουυου υυκτε

ΠΜετττυοου Με τΙοτεουτοτυου οτυοε 5ου!οτΜτττοτο ττοτυε:

τττυττ, υοντοτετ τοτυουττοε Ετ!ουυτεε ουτε άουτ οτετου Βί

οτυυ Μοτυοτ Ρτοτττε. Ιυ οτυοτ Νοουτ ννυτττο του το εἰ:

ττοΜιτοε Ηουε οποίου υυά τουετ οτυο 82τουττΒο ~ΓΔ~7

Μο υυτυυτο υυτ υυά ου @ως υυ‹τ ττυοτ 5ου!οτΙοετοττοττ

υυά Βοττυτουυου τττοετο. 8το Μοτυτο, ετο υο.ττο Μουσε

πετ Νοουτο Μουτ Βοεου!οίου υυ‹τ ννο.το ουτου (Με ντε

ουου υυά Μο Πυτυυο εουτ οτεουορττ. Ιου υυτοτ·ευουτο

ττοετο, τουττ υτουτε Αυττο!!ουττοε, υτοττ ετο ττττ υοτνϋε Με;

νοτεουττου 5,0 Ροτοτττουνττ. Ιου υο.ττο οε εο 8οΙοτυτ, ευ

ετου‹τ οε τυ Μοτυου Βττουοτυ, Ροτοτττουνττ τετ οτυ τυπω

τοεοε 8ου!οττυτττο!; Ροτο!ττουνετ υοοτυτΙυεετ υτοτιτ άεε

Πρ” υυ‹τ του Βου υοι· Κτουττου ροτεου!του Μο Πο!ττο

υοι· νοτοτττυοτου (τουτο. Ι)το Που εουττοτ οτυ, οι·ννοουτ.ο

υοου Νο 8τυυιτου, υουΜ άου Βοετ υυ‹τ νοτττοΙ υτοτου:

το οτυου οοΜοτοεου Ζυετουττ, ττοτ ετου οτε τττουοττεουοε

ΟοΜο οτνντοε. Νοου 18 8τυυττου ετοτυ ετο υυ‹τ του τ

ννυτττο υοεουυ!Μετ, Μο Κτουττο ττυτου οτυ 8οτι!οτυιτττοἱ
νοτοτττοτ ου υουου υυ‹τ ‹τοε ΟοΜο τνυτττο τυττ το Μο τ

Βουυυο οοεουουου. 8οτουου ΖυττττΙου τετ Μου υυτοτ- τ

ινοττου υυά οοτ Βοτυετοτττοττυυ8ετττου άοε Ατπτοε ττοτυτ

υυτ νοτοτουτ.

Ε'οτυοτ υοιτουττο Μου, οοεε Μο Βουτοττοετεττοττ ετ‹·τ

ειτε ττου νοτεουτοττουετοιτ Πτεοουου υοτ!οττοτ υυττ ττοεε το

άου Μοτετου Ροττου ‹τοε 5ου!οτ`Μτττο! υοι· υτουτ ΜΙΒ. Με

ΒοττττΜρτυυε «τα 8ουτοττοετοττοττ ττττττ Μττ ιτοτ Βουουττ

τυυο ττοτ Οτυυουτουττυοττ ουεοΜΜου υυά ττοτί υτουτι

ενΜυτοΜοττεου οτε εοτουο υο!ιουττο!τ ννοτττου. Βτο Βου!οτ- ο

!οετοττοττ ττοτ Ηνετοττεουου, Μο 8ου!οττοετοΙτοττ στοπ· ττττρο- τ

ουουττττττοτ, ετο οτ!ο νοττουττου οτυο ΙυτττντττυοΙτεττυυο

υυ‹τ Μο ρενουτεουο Βουουττ!υυο τετ ννοττ τντουττεοτ στο

ο!το Νοτττοττοο.

νττουυ το ττοΜ οτυυουυε υοττουτοτου Ρο!Ιο Μο Βτοτυοεο

τοτουτ πω, ‹το υοι· ΑτοουοτΜτεευτουου οτΙου ου Τοεο Μ.

ευ ετοεετ Μου υοου τυ ττοτ Ρτοτττε ττοτ υοεεοτου ἐττιτυτο

υουττο, ντο! υουττυοτ οτε Μου υτουυτ, υυτ ττυυτττο Μουτ!

τιοττευττττοτ υυ‹τ το τυτοτυ ΖυεοΜΜουυουυ υυοττττοτττουο

Ζυετττυιτο, τνο!ουο ετου το ττοτ ττ'ο!εο οτε Ατ2οΙ1οτνοτττττ·

τυυε Μτοτ ουτουτεουοτ Ατττουο!Μτεευτουου υοτουεετο!!ετι

Βοεουττοτε εουνντοττο τετ Μο Πτοουοεο Με ουτουτεουευ

Α!ττουοτΜτεευτουουοε υοτΜ ννοτυττουου Οοεουτοουτ ουσ το

του Τοτττ ‹τοε Ατοτοε ττοτου ετοεεο ΑυτοτιτοτυυΒου. Με

ττ'τουο υοου τττοεοτ Βτουτυυο τετ οτυο ΒοτοττττουυΒ υυτ

τνττιτ υυοτ τςοοουτοτ, ευ ττοεε οττ υυτ :τετ Ζυτο!τ Με·

ττουττοο Ρουττο ουΒτουτ. Ιυ τοττοΜ .τουτο υουουυοτ Μου

υοτ ττου Ρτουου υοεεοτοτ 8το.υττο άου ττ'ο!οου άοε ουτουτ

εουου Α!!τουοττετυυε υυά τΜΜοτ νντοιτοτ υοττοτυοοτ οτυ

υουοτ Ροττ, ττο Μου ου Μοεο 'Ι'υο.τεοουο εοτυετ Μουτ τοουτ

υτουυου Μυουτο. νοτ οτυτοοτ Ζοττ οουευτττττο Μτου οτυ

19τυυττοοε Ε'τουτοτυ ουοου!του ννοοου υοτνοεοτ Βοεουτνοτ

άου. Βτο Ροττουττυ υοττουτοτο, ετο τουτο οΜ ΒοιυτννυτΜ

υυιτ οτυ Οο1τοΒο υοττο νοτυουουε νοτευουτ ιτουεο!υου ευ

νοτττοτυου. Με Μου υο!ουτο Ζυυεο, Μο τουυο 5ττΜτυο,

Μο οοεουυ·ο!!ουου Αυθου!τττοτ, άοε εοτοτυοτο 0οετουτ,

Μο Πουοτυοττ υοτΜ Ετννοουου το άου ΜοτυουετυυτΙου

τνοτου εουτ ο.υττοτ!ουετο Ετεουοτυυυθου υυά !τουυτου

Μουτ υοττουτοτ ννοτιτου. Ευττ!του υτοουτο οτυ Βοευου τΜ

Ηουεο Μο 8οννττυεουτο Αυττττοτυυο. Ιου ννοτ υοττοττου

ττυοτ Μο Ι.τυουττττττου Ροττοτ υυά (τσουπ, ννοτουο Μο

Μυττοτ υυ‹τ Βουννοετοτ ττοτ Κτοιιττου Μττ Μοεοτ ΒοΜοτυ

εοΜ ουεττου!του. Ατ!ο υοτνϋεου υυά Βοετττεουου Ετ

εουοτυυυΒου νοτεουινουττου, οτε άοε Γτου!οτυ υυτ ττττυ

εουττο Βτττου τυτ Ροττοττττυττου ου!”Βου υυιτ ττοΜττου ΠΜ

Βουυ ουΓευουτο. Ι.οτ‹τοτ υυτ ττοτ Βττο!8 νου Βοττυοοτ

Βουοτ, υοου ττοε Ρτουτοτυ οτττ!οττο τΜΜοτ Ηου‹τ, ετο

Μοτο νου .ΙυΒου‹τ υυτ ου άοε Τττυττου Βοννυυυτ υυττ

υουυο οε Μουτ τοεεου. Πο ‹τοτ ουτουτεουο Ατττο!ιοττεΜυε

νοεοροτοτνττεουο Ετεουοτυυυοου υοτνοττυ!τ, ευ τετ Με

8ουννττυου ιτοτ Τττυττοτ υυιτ Μο τουουτο Ηουτ ττοτεο!υου Ν

οτυο υοττουυτο 'Γυοτεοουο. Βοτ τυοουιτ!τουου τνοτυ!τουου τ
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Ρειτ.τεπτεπ ττετιπ πιτπ πτε Κτππτε ππετ Νεε!ιτεεπιτετεε !ετετιτ

πωπ νετππετιτ τι" Ρτττ!ιτεε ετντεε!τεπ πππ τττεττττιτεπ.

Ρτ·πιι ν. (τι. !ττεπτε ττπετ 8ττετιε τπ ποπ επετεπ Ι.ππεεπ

επεετιπτττεπ, ττπετ Νεετιτεετιιτετεεε πππ νεττπππετι πετ

Ηεππε. Ετπ Βτππετ ττετ τππε επ «πετ Θετινττππεπετιτ»

Ετπε ιτεττετε Ωιιε!!επεε Α!!τοτιοττετιιπε πετπι ιτετπττετιειι

θεεεπτεετιτ πτ!πεπ πτε 'Ι'ττπ!τετττεπ πτιεετετ επτετι θεεεττ

εετιπΓτ, πετ τπεττετιε Μπιτ νοιι Ατ!το!ιο!πετιπεε πππ ππε

Βετερτετ εττιετ τττπ!τεππεπ Πτπεεπππε. Ετπ ττππ!τεπετιττεετ

ντιπ τω ετπε τιγετεττεετιε Μπττετ, ινετε!ιε τιι πετ Ρώμ

εοετοτπεπ. ττπε θεετεπτ ππτ τετετιτ πεπππεεπ. πτε θετ- εεττ «ειιιε θτπτπ» ε!ετε!ιτε!!ε Α!!τοτιο! τττιπ!τ. τιετττειι τιιετι

νται!πτττεεπ πεεεπιιτε!!τ, πτε Μειιεεε ρτοτπε Με τττεεπ- τετε Κττιπετ. Ετπεε πετεετπεπ. ετπ τππεεε Μττπετιεπ,

τω. Απ πετι !.ππΒεπ πετ πτετιτε Απίτε!!εππεε επ !ιπτεπ. ινπτπε ππε!! πεττι 'Εππε πετ Μπττετ τπ ετπετπ ττειτιι!επ

Χ'νοτιετ ε!εο πτε 8ετιντετεεετ !Σππττετι πεετεππ πτε Ρεττειι- Ηεπεε νοπ Υετινεππτεπ ετποθεπ πππ ετετιε πε. πεττι

ττπ, ετε τττπ!τε επι ετππ επ ττετεπτεττ_ πτπ ττιτε «θε

ττιττττιεπεττε,εππΞεπισ ιιι νετεεεεεπ, τττττΙτετι Βτετ. τλτετπ πππ

Απεππε τιι θεεε!!εε!ιεττ Οτιετπρεππετ.

Ιπ πεπ πτεπετεπ νε!!τε!τ!πεεεπ τετ τει πτε Ττπτιττεπετιτ

πετ Ρτττπεπ εεττ νετπτεττετ, πε πετ Ρε.πρεττετππε, ππε

ετιεε Ζπεπτπτπεπτεπεπ, πτε νεττπτιτππε πππ ππε πόεε Βετ

ερτε! πωπ πετττεεεπ πειι Ατ!τοτιοττετπιτε επ ετπειι€επ πππ

2π πετϋτπετπ. Ιπ «Η πεεεετεπ 8τττππεπ επετ, τπ ιτε!ετιεπ

πτε Ε'τειιεπ ππτετι Ετπτετιππε πππ 8τττε τττι8ετ!τετι

νετ ττπεεετεπ Ετπτ!ιτεεεπ πετιπτετ ινετπεπ, πε ττιιτεεεπ πωπ

πεεοππετε Πτπετειιπε τπττερτε!επ, τνετετιε πεπ Α!!‹οτιο!τε

ττιπε ετπεπεεπ. Ι.ετπετ πττττεπ ππτ Αετ2τε ππε τπ πτεεετ

Βεπτε!ιππε πτοπτ νοπ ει!!ετ Μπιτ ττετερτεετιεπ. Εττιε

@Με Ζε.πτ Ρτειιεπ πεεεετετ 8τττππε τετ ππτετι ππεετε

νετοτππππε ττππττεττεττττε εεντοτπεπ. Βετ Α!ττοποτ ππτετ

εε!ιετπει ετππ τπ πτεεετ Βεπτετιππε νοπ πεπ Μεπτ!τειιιεπτεπ

ππτε!ι Ντετιτε. ττντε πτε νετοτπτιππε νοπ Μοτρτττπιπ

ππτετ Πτπετττππεπ Μοτρπτπτετππε ετπεπετ, επ ιττττπ ππτετ

εετντεεεπ Βεπτπεππ8επ πτε νετοτππππΒ ε!!τοποτ!ιετττπε

θεττεπττε 2πτ 5ττ1τ!τιιπε επ Βεπτππετιετι, πτε 'Ι'τππ!τεπε!ιτ

πείπτπετπ. το!! ττιπετιτε πτετιτ τπτεινετεττιππεπ ιτετπεπ

πππ πτττε πτεεε ττττοττε πτετιτ ετε Πεπετττετπππε ππτεπ

τεεεεπ. τ›τεεε Αττ8ττ!!ιττττ1881τ τεε!τεπ ππτ απ· ετπε πε

εττπιτπτε Οτπρρε νοπ Μεπεεπεπ, νοπ πετ εε επετ εννετίε!ε

ετιπε τεετετεπτ, πεεε ετε εππττπτπτ πππ ετππ ειπεπτεττετ.

Ντε τπεπεπεε πγετπεποττποτεεπε Μτιτπετιεπ ετπτε!τ εεεεπ

Β!πτετπιπττι ττπ 8επιτεοπε Ροττετ πππ ι·εεπττττε Ττππττ

επετττ· τοτετε πετ πε!ππτέετιεπ Οπτ. Ζπτ Ζεττ πετ Μεπεεε

!ττεΒεπ ντετε Γτεπεπ ττπετ 8επτνττετιε πππ Πππεπεε;επ.

πιω ττιπεπ Α!!τοτιετ τπ ττΒεππ ττε!επετ θεετε!τ ετε πε

ππεετπτττετ ετπρτοτιτεπ, εε !επτεπ πτεροπτττε Ρετεοπεπ πτε

ετπεετε 0ετετιτ πππ νεττε!!επ ππτπετττΙτεπ πεττι Ατττοποττε

τππε. Κτπερε!τπ") τι1ττττ πετ Ρτεπεπ επ. ινε!επε

πεππτετι εε!ιντετετ Ττππ!τεπεπτ νετττετεπ, πεεε ττιπεπ νοτπ

Ατπτε ππτ $τετττππε πωπ τιεττπττε!ττεεπ Μεποττπεετεπ

πετ τεεεττπττεετεε Θεππεε ε!!τοποττετε!ιεπ τλτετπεε ετπρίο!ι

τεπ ττπτπε. τοπ ρετεϋπττετι πεπε Β Ρτττ!ε πεοπιιε!ιτετ, τε

ντε!ετιεπ πτεεετ ΖπεπτπτπεπτιππΒ ετππ πππινεττε!πείτ πειστι

ιτετεεπ !τεεε. 8ο!!τε πτε Ρ!τεεε'εετιε Μει.ποπε πετ

Βγετπεποτττιοε-Βετιπππ!ππε ππτετι θοεπττιετπρττιεε!ππεεπ

νοπ πετ Νεεε ππε ετππ πεετιτιττεεπ, εε πετ! τιιεπ επεο!πτ

ετεττετ νοτεπεεεεεπ, πεεε πτε Ζετι! πετ τοεπτπεπεπττεεπ

Ρτιτπεπ τπ πετ πττεττετεπ Ζιιττππττ Ζππεπτπεπ τινττπ πππ

πετπ Επτππετεετπιτε τππεε πτε Ετπττετιτετππε το!πεπ. Εε

ττετιπ πτετιτ @Με πετοπτ πτετπεπ, πε.εε ιτε εειντεεεπ Ιπ

πτντππεπ πετεττε πτε ετπτπε.ττεε Βε!τεππτεετιεττ τπττ πειτ

!ωττεττιειι Μτττετπ τεερ. τπττ Α!!τοτιοτ ππε νεττε.πεεπ πεετι

πεπεε!πεπ ετετΒεττ πππ εττιττΙτ. Ι)τε 8πετιτ πεττι πεττι

Ατττοτιο! επετ πεετι πεττι Μεπτ!τε.τπεπτ πττττττ πτε ετπε

Ζτντιπ8ενοτετε!!ππε πππ ττεπτετ σε @Με Απττπεττεεεττι

ττεττ πεε Βειτε!Τεππεπ επί πτε Βετττεπτειτπε πτεεεε πππ

ετ:πεε. Εε ετεπτ !τετπε εππεποτειιε Ττππ!τεπετιτ, εοππετπ

πτε θετεπειι!ιεττ 2πττι 'Ι'ττπ!τεπ ετ2επετ νοτετε!!ππεεπ,

τνε!ετιε πεε!ιτνττ!τεπ Με ττπ πττιπεττεπττεπ νετ!ιττ!τπτεε επτπ

θεπτπποτι ινπετιεεπ πππ 2ππεπτπεπ. Υνεππ ππε ετετε

(Με Ατ!τοτιο! ω" πτε ετετε Μοτρτιτπτπετπερτττπππε Επετ

εττιρ!!ππππεεπ τιετνοτττετ πππ τππετε Ηεττιττιππεεπ πεεετ

ιτειε, επ πετ ππτπττ πτε Βτεροετττοπ εεεετιεττεπ, ππτ ντετ

ετιετ πτε 'Γτππ!τεπετττ τεερ. πετ Μοτρτιτπτετππε πεπεττιτ

πππ ετππ επεπτεττετ.

 

π) στ. Ρεγεπτε.ττ. 2. ΑΜ!. Θ, π. 'Η.

ετπτεετ Ζεττ !τετπεπ ε.!!τοποττεεπε Νετττππεεπ επτπ νοτ

εετιεττι. ΝτιττττΙτετι πετ ππε ττειιττΒε νοτπτ!π πετ Ε!τεττι

πτε Πτεεεπε ππτ Ττππ!τεπετιτ, πεππ εε τετ ππτ επ πεπτ

επττετπ!τετι, πεεε πτε θετεεεππεττ 2πιπ Τττπττεπ πι! Ηετπεε

ετετε νοττιεππετι νετ πππ πειεε πεε νετ!επΒεπ πεετι τεετ

εττΒεπ Οεττππττετι ιτε πεττι πτεροπτττεπ Κτππε ππτετι ππε

Βετερτετ πετ Ε!τ.εττι πεντεε!ττ ινιιτπε - Ετπ _τπιιεετ νετ

!τεττεττιετετ Μεππ τττιπττ τττε!τετι επ πεπ τττετι!πεττετι πππ

Απεππε πετ πετ Ατπεττ Βτετ. Απεεετπεττι εττι:επτττε ετ

εε!εεεπτ!τοπ τπ πεεοτιο πππ νεπετε. Βετπε Ρτεπ, ττετε!ιε

ειπε εττιετ εετιιτνετ πετεετετεπ Ρει.τπτττε ετε.ττιπιτε πππ ππτετι

επε πετπεετι ττπετττετε, πεπ Μπππ επ ετππ επ Γεεεετπ πππ

εετπ @τετ θετπετεπ επ ινετπεπ, ττετι!τ ττιττ τπτεττι θττιττεπ

ππτ πτε νττετ.τε πππ πτε πετ ττιτπτε εεπτνετετεπ Οττεπτε.ττοπε

ει.ϋτππετεπ πππ πεπτ!τεπεπ Ρο!πεετεετιετπππεεπ πεε Απω

τιο!τετππε ετπττετεπ, ινετεπ πετπε επτ'ε επεεετετε ετετππτιτ

πππ ππεττεεεπτ.

ΙΜ εε εε.ττεετπ πε!τεππτ τετ, πεεε πετ Ατττοττοτ πτε τπ

πτπο ετετΒεττ πππ επτετττ, εε πττττειι νιτττ ππε πτετιτ πππ

πετπ, πεεε τετεπτετππτεε πεττ!οεε τ·`τεπεπ πετ πεεεετεπ

θεεε!!εετιεττ πετ τεετ!τετιειι θετεεεπτιεττεπ (Βε!!ε ετε.) τιι

ετπετ πτιετ!εππτεπ ννετεε ττειππεπ Μπππετπ πεεεεπειι

πππ Ι.τεπετετεπ επτεττε!π. τετ ετπτπει! πτε 8επτεπ!τε πε

τε!!επ, εε τττπ!τεπ ετε «επι ετππ επ πετεππεπ», ετππ «εε

ππε!ττε!τ!τεπ» πππ νοπ πεπ ετΒεπεπ Μττππετπ «ππνετετεπ

πω». πτε τετ πει πτεεεπ Ε`τππεπ ττετπε Ι.ετπεπεετιεττ,

"ττπ ετε πεττι ττετππεπ Με.ππε τιι πτε Αττπε ττετπτ, εσπ

πετπ ετιιε ε!!τοτιοττεοπε Ι.ιιππε, τπ ντε!ετιετ ετε πειιτε ττιττ

πτεεεπτ, τποτεεπ ππτ τεπειπ πππττππε!π. Απτετιεε ττττι!τεπ

ετε ππτ τπ θεεε!!εεπεττ, τιπετ εετιτ πε!π εετττεπ ετε ττττε

θεντοππτιεττεπ επ Ηεπεε ιιτεττετ τοττ πππ ετπε πεττπττι

τιιεττε Μιιττετ !ττε.ετε ππτ πεεεπττπετ «τπετπε Τοεπτετ

τττπτττ εετιοπ Ιτεπτεεετιπερε». Ηεπετι ετε ττεττιεπ Α!!τοπ0!

επτ $τε!!ε, εο ιτττπτετι ετε ετππ ττετπ ερττττππεε Τττιετπτεπ,

π. Β. ΥπΙεττεπε. τοπ εεττ τπ εινετ Ρττ!!επ ετπ πεπεεε

ΡΓπππ Βε!πττεπττπετπτ ττι ετπειτι Ζπεε τεετεπ. - Ιπ

ττπτπετ Ζεττ επττττεττε!π ετππ ε.ττε Ζετε!ιεπ πεε ετιτοπτεεττετι

Α!!τοπο!τετπιιε, ετε πεετπεεε θεετετιτ, Ττετποτ, Ππτπττε.

Βε!ιττετεεε, πποπιττετιεε·Αππεπτεπ. πϋεε 'Ττε.πτπε. Πτοτιππ

εεττ τπττ $ε!πετττιοτπ πππ ππτεΒεττπε1εετεε Μεπεεε.

νττεππε!ετετι πτε Ττππ!τεποπτ πετ Ρτεπετι πεεεετετ

8τττππε ετππ πετ ππε επ Ι.εππε τπετιτ ττπ Θιετιεττπεπ επ

ερτε!τ πππ ππτ τιι επεεεερτοετιεπεπ Ρττ!!επ ετ!τεππτ πω,

ευ πεπεπ ινττ !τετπεπ θτπππ ππτ εππετε Ι.ε1ππετ πππ νει

!τετ πετεπ 2πεετιεπ. εοτιπετπ πεπιττ επ τεετιτιεπ,πεεε τιπετι τπ

ππεετετ πεεεετεπ Οεεε!!εεπεττ σε Ττππ!τεπετιτ ττπ ινετπ

Ιτετιεπ θιεεεπτεοπτ ετππ επεπτεττετ πππ πππττπτπτ.

Σε τετ πτιεετε Ρτ!τε!ιτ ειτε 8τειιπ πτε Απίτπεττεεε.τπ!τεττ

πτεεετ ΡτεΒε επππινεππετι, νοτπεπεεππ επ ινττ!τεπ επίπτε Οτε

τε!ιτεπ πεε Βετερτετεε επ νετινετεεπ πππ πτετιτ επ ππεε

τετιι 'Γ!ιεττ ππτε!ι ππτ πετπετπτε νετοτπππππεπ πτε Απε

πτεττππε πετ Ττπιιττεπετιτ ππτετ πεπ Ε'τεπετι επ ττττπετπ

ιιππ επ νετπτεττεπ.

Βπετιετεπ:ετεεπ πππ Βεεπτεετιπτιπετι.

.Ι. 8οποττε. Αττπε ττπ Οιτπππττεε πετ τττετο!οετε πππ

τπττττοεττορτεετιεπ Απετοττττε πεε Μεπεε!ιετι. Μττης;!ιεη.

νει·!ιητ ιτοπ τ. Βετιπιιτιιιι. 1902.

Πει· 28. Βιιτιπ πει· !τε!ττι.ππτετι πε τι πι ει. ιι τι ε επ ε π τιιεπτετιιτ

εε!τεπ Ηεππε.τ!επτεπ πι·τπςτ πτε ιπττττοεττορτεε!ιε Απετοιιιτε πππ
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Ηιει.ειεα·ιε εει· ΙΙΙιιειιιιι.ιεα. Βια νειΙαεεεαειειτ ιιει ιιειαε

Μιιιιε ι.ιεεεΙιειιι Με Βαειι εε »Με εαειαετιιττεα, ειε ιαϋΒ·ΙιεΙι.

Βε ααΜα ειεΙι 80 Ιιιιιει;ι·ιιιιιιιεειιε 'Ι'ει'εια ααα ειαε Ηει!ιε ειε

αιι·Ιιιεει· Ριε·αι·εα, ινεΙειιε·ιαιιιι·εειιεριεειιε Ριαραι·ειε αει· αει·

ιιιιιΙειι θεννειιε Με αιεαεειιΙιεΙιεα Και·ρει·ε ια αΙιεεΙιιι. αιι.ται·ι;ε

ιι·εαει· ννιεαει·ιεαΙιε αει·ειεΙιεα. Με Ααειιιιιιααε· ια ΒιΙα ααα

Πι·ιιειι Μ. ειαε εειιι· εει·εια.Ιιιαε: ιεΜε ΚειαΙιειρειεΙιεα. μια

ΓΙιιαιαει·εαΜιεΙεεΙΙε ειαα Με (ιεαεαεειε 2α εειιεα, - ιαιια

ιι·ιιιιατ εια ννοιιΙεεΙααεεαεε ΒαΙιαιαιρι·εραι·αι αατει· ειαει·

εειιιιι·ι'εα νει·Β·ιεεεει·ιιαε· 2α Ιιετι·εειιιεα. Με Γαι·Ιιεαιιαιει·

ιιειιιεαε εννιεεΙιεα αεα ΖεΠεα αει· ειαιειαεα θεινειιεει·ιεα ειαα

Με ειιεειαατ Με ι.ι·ετεα ααι' αειιι ΒιΙαε εαι”ε ΠεαιΙιεΙιετε ιιει·

νει·. Παω ε·ειιαιτ ειε Μερα εεΙιαΙιεαει· 'Ι'ειιι. Ι)ιεεει· Βααα

ιιιιαα ειε ειαει· αει· αεΙααε·εαειεα αατει· αεα Βειιιαεααεειιειι

ΗααααιΙεατειι ιιεπειεΙιαετ ννει·αεα. Ι.ιιαι-ι·ε α.

Ο Θ. ΕαΒεΙ. Ι.ειταιαεα ααι· ιαιιιιεειιεα Πατει·εαειιααιι

Με ΒΙατεε. Ζινειιε Λααεεε. Βω-ιιΠ 1εω. ναι”

νεα Δαα·αει. Ηιι·εειια·εια.

Πιι.ε ΙιΙειαε ε·ειιιια 100 Βειι:εα αα·ιαιεεειιαε Βαειι ινιΙΙ ια Ιιιαι·εεα

Ζιι€εα ειιιε Ααιειτααε; πι· αΙΙεειταιειι Ιιιιαιεειιειι Πααειεαειιααει

Με ΒΙαι.εε ι;εΙιεα, Με ειε μια ια νιεΙεα ΓεΙΙεα ιιΙΙεια Δαί

εειιΙιιεε ιιιιει· αιε ινειιι·ε Νιιιαι· ειαεε Ιιειαεαε εε α·ειιεα ιιιι

Βιιιααε Μ, εει εε αεεε αεεεεΙΙιε ιια θεΐαεεεἔετεα εειιιεα Πι·

ε ι·ααε· ιιει, εαει· ααιειι Βι·Ιιι·ιιαιιιιααεα ιιια ει·ει· θι·ε·ιιιιε ια

ΜειαεαεεΙιει'α ε;ε:οαεα απ. Βαεε αιιια ααι εει· Ζειε αιειιτ ιαιτ.

ειιιει· ΒΙατ.Και· ει·ειιεαιε.ΙιΙαα,α· εαει· αει· Βεειιιιιιαααα· Με Παε

αιερεΙειιιιιε εε ιιεαειι αειιεα ιιιιαα, εειιαει·α ειαε αιιαπε ΒειΙιε

νεα Παι:ειεαειιααεεα ααα Βεειιαιαιιιααεα 2α αιιιειιεα ειειι ιιε

ιιιιιιιεα ιααεε, ααι ειαεα εεινιεεεα ΒιαΙι!ιειι ια ααι Ρει!ιε!ει;ιε

Με Βιαιεε ιιι ι.ιεννιααεα ια ιεαεια αει· ειοιιααιιτ Βιιιι.ιιαιει·

εαειιιιας ιιιιε;ιεΙιτ εεΙιιιιιιιι. Με Ιειιειιαεα θεειεΙιτριιαΙιτε ιιει

Βειιι·ιΙιειΙααε· αει· Βει'αααε ια Βειαε ε.αι'Βιεε·αεεε ααα Ριειι·αεεε

ιαιτ ΒιιιιαειεΙιαιιε· αει· αεαεετεα Βι·ι·ααα·εαεειιαιιεα Με αιεεεια

θειιιετ εαεαιιιαιεαε·ειαεετ :α ΙιεΙιεα ααα ια Ιιαειιρει· ναειεε,

ααι·ειι ι'αι·ιιαι·ε 'Ι'ει'ειιι ιΙΙιιετιιι·α αιιεαει·ιεεεεεεα .τα ιιιιιιιεα ιει

Με νει·αιεαετ Με νειι'. Με Βαειιεε. Βειιι ΑαΓιιααει· ιει εε

ειπε Ηιιααιιειιε πι· θι·ιει·ιτιι·ααα, Μαι ει·ιιιιιι·εαει·ειι Πιιτει·

εαειιει· ειε ΝεεαεειιΙα,ε·ειιααΙι, Με ιιιια Με 8αεΙιεα ια αεα Οι·ι

αιαιιΙεα νιεΙαιειι ει·ερειεα εειεε.

ΝιεΙιτ ααει·ννιαιιαι αει·Γ Μειιιειι, αιιεε αεειι ?αιμα νεα ιαειιι·

ιιιεοιετιεειιειιι Ιατει·εεεε, Με αιε ΕαιννιεΙιε!αας αει· Μακια

αει·ειιεα ααι' νει·εΙειεΙιειια-ε.αε.τειαιεειιει· θι·ιιααΙιιαε ειαε να

αιςααε ι.ιει'αααεα ιιε.ιιεα, εεννιε αιε κα αει· Τεια·εεει·αιιιιιια ειε

ιιεαΜ «ΒιεΙεε;ιε Με Β1ατεει· α ια ε» Με αει· κι ι·Ιιειι'εε!ιεα

δειεεαΙιεττεαιΙιεοι·ιε εε αει· @Με

Βεεε αιε Βιιιεαατιιιεε Μι· ΒΙαιρΙαττειιεα Με εεΙΙιειειεααιιι:ε

αεΙΙια·ε ΒΙειιιεαι:ε αεειι αιειιτ Αιιι'ιιειιιαε εειιιααεα ιιει, Με;;

αει·ιιι εειαε Βειεειιιιαααα ιιααεα. Με απο Βεαεαιααε· αιι- αιε

ΡατιιοΙεαιε αεειι εειεε αααΙιεΙ Μ, νι·εααειΙειεΙι ειε Ζιιιιααι“ι

νιεΙΙειειιι ειιεΙι ιιιει· νιει Ιαιει·εεεεαιεε αιια ννιειιιιεεε ια Μια

Β·εα ιιιι Βιιιιααε ινιι.ι·ε. ΠεΙι ε.

Οειιιεειαεαιιαα 6οιιιι6ει σε ιν6εριεναεεεα·ι), κακα εε ιιει

ρ‹ιιιιοα 6ε.ιαεαειο, Β'Β εααεαιιειι Βιιιιοα·ιι α Αιιεριιιια.

(Ο·ιεριι·ιι ρεεεαειε ιι εεερεαεααει·ε εοετοιιιιια ιιε

ιηιεεε). Φ. Μ. Β.ιιοαειιιειια. Ίεει·ιι Ι.

Γ. Μ. Βια αιε αιιιεΙ: ΟειιεααιεΙιε Βειαιιαριαιιε αει

'Ι'αεει·ααΙεεε ειε νεΙαεΙει·ιιαΙιιιειτ ια Ψεει-Εαι·ορε

ααα Αιαει·ιΙιε. ·ι·ιιαι Ι. (Βε!ειεα. - Ρι·ιιααι·ειειι. -

Βιιειειια - αευεεεεεει ααι” αιοι (ι·αεειεειι).

νει·ι`εεεει· αειι6ι·ι πι· Ταεει·ιιαιεεε-Κειαιιιιεειεα Μι· Ιιειαιαιι

τεα ιιαανει·Ιιι·ειιεεεα θεεεΙΙεειιει'ι ι·αεειεεΙιει· Αει·ειε. εεε;ι·ιια

αει Μια Αααειιιιει·ι :ια Ν. .Ι. Ριι·εεει'α ααα ιιει ιαι Λαι

ιι·ει:ςε αει· εεαιιαατεα Κοαιιιιιεειοα ειειι αει εειιννιειιειεα Αεί'

ειιιιε ααιει·ιοαεα, σε ΒατινιειαεΙιιαα· ααα αεα ,=.τε8·εαινει·τιαεα

Βιιααα Μι· ΤαΙιει·ΙιαΙεεε-Βεαε.αιριαα€ ια ννεειεαι·ερε ααα Αιαε

ι·ιΙ‹α κα ετααιει·εα. Ια Μια νειΙιεεεαΜα ει·ετεα 'Ι'ΙιειΙε Με

ανει·Ιιεε τιιειΙτ ει· εειεε Ιαι·Ιιειιιιαεειι Με, ννεΙειιε ει· ια Βεεαα·

ααι' αιε ιιιει· ιαι ΤιιεΙ ι.τεαιιααιεα Μιααει· 'ΓΙιειΙε εεε αει· νει·

ιιιι.ααεαεα Ιιιτει·ειιιι·, ει·εεετεα ΤΙιει!ε εΙιει· εαε εειαει· θει·ι·εε

ρεααεαι πια. Μα 2αετε!ιεααεα Βειιει·αεα ααα Ρει·εααΙιειιιιειιεα

εεινιε αιιι·ειι αει·εϋαΙιειιε Ιαειιε;εαεεΙιειαααααιε ι;εινεααεα ιιει.

Πει· ειιιιΖε Βιιαα αιε Βειτεαι ΙιεετεΙιτ ι'αετ εαεεειιΙιεεεΙιεΙι εεε

ΜιαιιιειΙαιιαεα νεα ΖειιΙεα ααα ΤΙιειεαεΙιεα, νει·ιιαααεα αιιι·εΙι

αιε εΙΙει·αειΙιννεααιεειεα Ει·Με.ι·ιιααεα ααα Ζιιεατεε, »παει ιιι

αεεε Με Μετει·ιε.Ι ια ειαει· ιατειεε Μαι· Με ιιεει·ειειιιΙιεΙι Βε

Ιιειεα Μια. αεεε εε εεΙΙιει ιιει ι'ει·ιΙειιι'εααει· Εεειαι·ε εισαι ει

ιαιιαει, ααα αει· Ιιεεει· ειε εαεε!ια.ιιιιεΙιεε ΒιΙα νεα αει Αι·τ αει·

'Ι'αΙιει·ΙιιιΙεεε-Βειια.ιαριιιιια· ια _ιεαεια αει· ιιεερι·εειιεαεα Ι.εααει·

ει·ιια.Ιτ. Πιε ΚεαιριιιιιττεΙ ααι ιιι αεα νει·εειιιεαεαεα ΒειεΙιεα _ιε

πασα ω· εεειαΙεα, αεΙιι.ιεεΙιεα ααα αετιοαειεα Βεαια ιιαεςειι

νει·εειιιεαεα. Ψαιιι·εαα ιιι Ε'ι·εαΙιι·ειεΙι ιιαα Βεια·ιεα αιε ιερε

Β·ιιιιαιει·ιιαα αει· ιιαι ειε Πιαεειιι·αιιιιαα8· αει· 'Ι'ιιΙιει·ιιιιιΙεεε αε

ι·ιειιτειεα ιαεεα ια αει· νοΠιεαιαεεε, αιε Βεειιιαιιεεααε· αει·

εα'εαιΙιεΙιεα Βαειαιιαι,ς, αει· Βειιαι·αεα ειε., εεννιε αιε Ει·ι·ιειιιααε

νεα Ααιιιιιιατει·ιειι ιια νει·αειε;ι·ιιααε ετειιεα. ννιι·α ια Βαε,Ιααα

Με Πεαριιιεινιειιι ααι' αιε νει·ιιειιΒιιαι; αει· Τιιαει·ιιιιΙεεε ααι·ειι

νει·Ιιεεεει·ιιιια ω· ΙιεΙιεαε- αιια Αι·Ιιειιεεεαιαειιιι€ειι Με νει

ι

 
 

Ιιεε Με" ααα εααΙιεα ια Πειιιει·ιιιαιια αε.ειι :αει Β`ι·εαεειι

Με αεΙιαιιιριτ, ιααεαι εεινειιΙ εεειεΙε-ρι·εριινΙαει.ιεειιε Μεεεακιι

ιαεα αιιτειιςει”ιιιιι·ι. ννει·αεα, αιε ιιαειι απ ΗειΙααειαΙιεα ιιι

ιι·ειια·εΙιεααειει· ι·ωιεε αεεει··.;ι Μια. Υει·ιεεεει· ιαιιειιι: αιιι

Βεειιι αε.ι·ειιι' αιιι'αιει·Ιιειιια, αεεε ιιει αιιε αει· Κααηιι' ,Μπα αιε

ΤαΙιειαιιιΙεεε ιιοειι ια αει· θι·εςαιιιε.ιιεα Ιιειςι·ιαειι Μ, Με ΜΙιει·

ααεει·ε νεταα.αιρϊει· ειειι νιεΙεε νεα α" Βι·ιααι·ααε;ειι Με

Ψεειεαε κα Νατεεα ιαεεΙιεα ιιϋιιαεα. ι'οα αι·εειιεειιεαι Μπε

ι·εεεε ειιια ιιαειι αιε Βει!ια;εα ειι Με ειαπειαειι Κεριι:εΙα, αει

ειιε Ααεπιιαε εαει εαειι νοΙ!ετε.ααιΒιε Πεεει·έιειεααεεα νειι

νει·ειαε-Βιειιιτεα, Κειιιαιιεειεαε-θατεειιτεα, ροριιιιιι·ειι ΡΙαε·

εειιι·ιι`ιεα ιιαα αει·Βα. εατιιαΙιεα. Α. Ν.

 

Διαιτα;; Με αεα Ρι·ειειιειιεα

αει· ΘεεεΙΙεοΙιεΕτ ρι·ειει:. Δει·ετε ιιι Ι.ιιιεα.

8ιτεααα· νοαι Ι. Με” 190!.

Ι. Πι·. Εεε ι ααα ι·α αειαεαειι·ιι·τ ειαεα ΠΜ νεα Μνιιεεαειιιε.

Με 55_ιαιιι·ιι.ιε, αανει·ιιειι·ατιιειε Ρεαειιιιιι ιει αεα 8 .ϊειιι·ειι

Ιειαεαα. ειε ΙεΙα,εςι Με εΠεεαιειαεε ΚαΙιε- ααα νει·ιεαιιιιααε

εεταιιι, 8ειιαιει·ειιαιιιειαειι ια ιιΠεα θΙιεαει·α. 8ειιΙιιι- ααα Αρρε

τιι1εεια·Ιιειι. νω- 8 Μεαειεα εαειιτε Ραι.ιεατια ιινει.τεα ειιιεε

Ιε.ειι;.ιεα Θεαιιιιεε νεα 'Ι`ι·εεΙιειιιιειε ια ιιειαεα Αιιεςεα αιε ιιιιειεα

α.ι·ετΙιεΙιε Αιαιια1ε.αε και'. Με Κι·εαΙιε ιει νεα Μεεεει Ηαιιι.

ι'αι·Ιιε, αιε Πεατ ιει νει·αιεΙιι ααα ααα ειεΙι ερεειιι,α εε; ιιι

α» θεε·εαα αει· 8ειιιΙααι·ιιεε ααα ιαεια εια Ρε.ειιει εειιννεαι

ιιιιιι·ειι θεα·ειιεε. Ααι' ΝιιαειετιεΙιε ι·ειι.ε;ιι·ε Ρετιεαιια ενοεις,

αει· Τεαιρει·αιαι·ειαα ιιει εισαι ιιααεΙΙεαα εΙιει·ιι·ι. Ρεαιεατια

ερι·ιειιι ιαιι ιαεαειοαει·. α·ειαει·ΙιεΙιει Βιιιααιε, εειεε νιεΙ. ιει

αριιτΙιιεειι αειςεα ιιιι·ε Πιαε;ειιααα, ιιει ειαεα ιιΙεαεα θεειεΙιτε

ααεαι·αειι αιια Παει. ιιιιει· θεαα.ειιιαιεεεειινναειιε. Βιε Αιιεςειι

ιιιααεα ειαα ε αι·Ιιειι. αεεε·Ιειειιεα αιε ΟιΙιεα, ειε Παει· εενναε

εεεεΙιννεΙΙεα, ιο ΙιιαΙιεαι νει·αιεΙιι θεα_ιααει.ινε. ιιαα.ειαιεειι ιαιτ.

,αΙαιτει·, ι'εαεΙιτ ε.ιιααεεααει· ΟΙιειαεεΙιε; ε.αε αεα Μειαεια

εεΙιειι Ι)ι·ιιεεα Ηιεει ειεΙι ααι·ειι Ι)ι·αεΙι ιιι ιαειαετεα Ί'ι·ερι'ειιειι

ειε ιιιιαεε, εΙιεεε θεει·ει εαιΙεει·εα; ιαι Πειιι·ι,ε;εα αει· αει·

Ααμςειιαειιιαα αει.ιετιν; Θ, ν = 1,0.
Ρει:ιεαιια νει·ειιιιι·ι εαι· Ζεα εαιαεεεινε Βεεεει·ααα, εαιεειιν α

Μι· Ζαει:ε.αα εε 2ιειιιΙιειι αει·εεΠιε Με νει· 3 Πεαιιι.εα ιει. Πιε

Βεεεειιιαα· αιαεε αειιι θεαι·αιιεΙι νεα ΤΙινι·εειαιαιαιιΙεττεα Ζα

αεεειιιιειιειι ννει·αεα; κνεε,·εα ΗειαραΙριτα.ιιεαεα ααα Μα.τιιαΙιειι

πιατα-ιτε _ιεαεειι ια ιιιαι;ετει· Ζεα Με 'ι'ανι·ειιιαια ααεεεεειπ

ιινει·αεα. νειι ειιιιιι·εα Αατ.ει·εα ιιι: ιιει Μνιιεεαεαι Νεαι·ει·ει.ι

αιιιε, Οιιιαι·αειειιιααεαεΙααε· ααα αιτειαρει·εΙε Ηειιιιααερειε

ιιεεΙιαειιτει ννει·αεα.

Υοι·ιι·ιια·ειιαει· εεερι·ιεΙιτ αοειι αιε ΡεαΙιεΙεςιε Με Μειιεεαειιιε,

ννεΙειιεε αεΙιεααιΙιεΙι αιιι·ειι ειαε Βιιιαι·ιααε· αει· Βειιιιααι·αεε

Ιιει·νει·ι.ιει·αιεα »ααι ααα ια ειαει· ΜαειαιαιιΙι.ι·αιιεα Μι· Παει

ααα νιεΙει· ειιαει·ει· θι·ειιαε ιιεετειιι.

Πι·. Γει·εε αιει·: Με ιιειιαααι. Με ιιαειι 8τι·ιιια:ιειαετιι·

Βιιιιοα αιεΙιι εεΠειι Μνιιεεαεια ειε. ιεαοειι 1ειααε αιειιι. ια αΙιεα

Μ”, ννιι.ε αιιειι αεαει·εα Ε'ει·εειιαιιε;εα αειι·ιιιιι' αει·αιιεα ΜΗ,

αιι.εε ι·ει·εριεαι.ιιε θειιιΙααι·ιιεεαι·εετε ιαι Βι·ιιειι·αιιιαε εαει· :ιιι

αααει·ειι ΒιεΙΙεα αιε Β'ιιαειιοα αει· ιιι·ερι·ιιααΙιειιεα ·Γ|ινι·εειαεα

ιιιιει·αειιιιιεα.

2. Πι·. ?ΜΚ εεεΙΙΙι ειαεα Αι·Ιιειαει· ιαιτ ειαεια Βιεερειιεε νει·,

Μπα Με Με ααα ι.τεαε αεαι.Ιιειι αιε Βιεεεααεα Με Νεε

ΙιεΙε. εεννειιΙ ιιει αει· Ε'Ιειαειι, Με ααεΙι ιιει αει· Βιιτεαειειι

'ΓΙιειερειιαεειι α·ιι·α ατα αεα Αι·ιιι ια εαιερι·εειιειιι1ει· 8τεΙΙααε·

ειιιε ΓιααεΙΠιιααε ;.>:εΙε τ, ααα ει·ιναι·τει νοι·τι·αιι;εααει·. αεεε αιε

ι.ιει·ιεεεαεα ΜιιεΙιειειιααεΙ ειιαε ννειιει·ε Βιιια·ι·ιαε νεα εεΙΙιει

ειιεειιιιαεαννιιεΙιεεα ινει·αεα.

8. Πι·. Μ ει α αειαοαειι·ιι·ι. εια Μααειιεα νεα 16 αιιιιι·ειι, Με εε

αει· ΙΤατει·Ιιαιιε ειαε ιιιι.ι·ι ειειι εαιιιιιΙειιαε, Πα Νινειιιι αει·

Ηαιιτ Ιιεςεααε, Ι‹Ιειαε θεεειιινιιΙει ειιιινειει. Πιε ΒιιιιιιιειιιαΙ

ααα ΒιιαιιαααεΙαι·αεεα αεα αεεεΙιι·νεΙΙεα. αιειιι εειιιαει·ειιαΕι.

νειι ειαει Βιιιια·εαε ααεεεΙιεαα, εεειειιι; αιεεει· Βειααα εειιεα

εειτ Β Μεαιι.ιειι. Ψοι·τι·. νει·ιαιιιιιετ ειαε ενριιΙΙιιιεειιε Ρι·ιιααι

εε1ει·εεε.

Ααε αει· Πιεεαεειεα ααι Ιιει·ι·ει·, Μιεε ειε αειιαιιινε Βια;

αεεε Με εαια ενεατιιεΙΙεα Ααϊτι·ειεα νεα ΑΙΙα·εαιειαει·εεΙιει

αιιαα·ειι Ιιεεει· ιιι ειιερεαεε Ζα ιεεεεα εει, αε αιε Ααεετιεα ιιει

ιιεεινεα·ε α·εαιιε;ειια ειιαι·ε.ιιιει·ιειι·ιι εει.

4. Πι·. Βει·ι.τ εειεε ειε ιιεαεε ΩαεεαειΙαει·ριερει·ει εαι· Βε

ιιεααΙααε αει· δγριιιιιε - Με Βιιρειεαιιιιιι ιιναι·ει·,ι.”ι·ι θει·ιιει·.

Πειτε Ρι·ε.ριιι·ετ ααα νεα Μακ αεεερΙι ια Βει·Πιι α·αι·ιαετειιε

ειααϊειιΙεα.

Πι. Ρι·ιεε ιααα α: Ι)ιιε Βιιρειεατααι ιιι·αι·αι·ενι·ι ει ιιι θε

Ιει.ιαεερεεΙα αιερεαειι·ιε ΩιιεεΙιειιεειεαιαε, αει·ειι ριεειιεεΙιει·

Ηεαρινει·ειιε; αει·ια εεειεΙιτ, αε.εε ε" ειιιαει·ιεεειιε Κει·ρει·ιΙιειΙ

Γιι.ι·αΙεε ααα εααΙιει· ΙιΙειιιι. Παε Ρι·ιιρει·αι αι ααΙιεαεαιεαα

ι.ιιεαιει Με αιε εα'ιειιιεΙΙε αι·αιιε ΒαΙΙιε ααα ιιαειι αιειαει· Βι·

ιιιιιι·ιιαες ια αει· 'Παω ειιεοιεΙΙ ια αει· Ρι·ινεται·ειιιε ααι 2α νει·

α·ει·ιΙιεα. Βιιι·ειι αιε Αιιιεεννειιι·ααι.ε ια θειεααεερεεΙα αι Με

Μεαιεειιιειιι Ιααα·ε αανει·α.ααει·Ιιειι ιιαΜιαι·. Πιε Ψιι·Ιιιιαε; ιει

ιιι αι·εεεει·εια Με.εεειαΙιε εαεΙι ιαιιιιεειι ει·ρι·ειιι ινει·αειι.
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δ. Μ. θε1άΙιει·ιιι ι·ειει·ιι·ι ιιιιει· ειιιειι ?ΜΙ νοιι ερειειιι

Με; ιιιι 1Υεε1ιειι1ιειιε. 14 Τιι€ε ιιιιε1ι άει· νοιι ειιιειιι Αι·ειε

ιιιιεεει`ιι1ιι·ιειι Ρ1εεειιτει·ιεειιιις ι.ι·ιιιειι ιιιε1ιι·ιιιιι.1ε ιιιιιιι11ενι·ειεε

1ιειιιι;ε Βιιιιιιιιιςειι ειιι. 1ιειει·ειιι 1'ειιιά Με Ρε.ιιειιιιιι ιιιιε1ιειιιει·

ειιιι·Ι‹ειι Βιιιιιιιις ιιι 1ιεινιιεειιοεειιι Ζιιειιιιιάε ιιιιά Ιιειιιιι1ιε

ιι1ειεε. 1ιει· Πιει·ιιε ει.ε.ιιά ειπει Ριιιιι·ει· ιι1ιει· άει· 8νιιιρ1ιιεε.

ιιε1ι ειπει· ιιιιι·ιενειιιιεειι Κεε1ιειι12ιιι_ιεειιειι ιιιιά ιιε.ε1ι Ειιιίει·

πιειι; άει· ιιι ιιιειε κιιιιιε1ιεε1εεεειιειι Ρ1εεειιιει·ι·εειε 1ιεεεειι

άιε Β1ιιιιιιη;ειι νε111ιοιιιιιιειι ιιειι:1ι.

ε. 1)ι·. Βειιιιι ιιι·ά ει·ειετιει Βει·ιε1ιιιιεει· Με '1'1ιιιιιε·1ιειι άει·

Ιει1ιει.ιιεε1ιειι Αιιιειι1ιιιιπ άεε Β1ιιιάειιειιι·ε.ιει·ιιιιιιε άει· Κε1εει·ιιι

11ιΙει·ιε Α1ειιιιιιάιειι·ιιιι. Ζιιιιιιε1ιει ει·ιιιι.;ι Βει'ει·ειιι. ε.118·ειιιειιιε

Βειιιει·1ειιιιι;ειι ιι1ιει· άιε Ζιε1ε ιιιιά άιε 'Γ1ιει1ι.:1ιειι άεε ι;ειιε.ιιιι

ιειι Οιιι·ειει·ιιιιιιε ιιιιά άιιι·ειιι ειιιειι 1ιιιι·2ειι Βιιε1ι1ιειι ειιι Με

Τ1ιε.ιιε1ιειε άει· εειι. 1898 1ιεετε1ιειιάειι Ιιι1ιειιεε1ιειι Αιιιιιιι1ειιι

άεεεε11ιειι. Με1ιι· Ζιιερι·ιιε1ι ,ειειιεεε ειε εειι. Αιιιε.ιιε· 15!)0. 1ιι

άιεεειιι1ετιιεεεειιιιτειι ιΤε1ιι·ε ιι·ιιιάειι 491 Ρειιιειιιειι 1ιι 8050

δι'ιειι.ειι ειιι1ιιι1ειιι ειιιρΓειιχειι ιιιιά 01 εεει.ιειιιιι· 1ιε1ιειιιάε1ι. Ιιιι

Βειιε1ιιε_ιε1ιι·ε ινιιι·άειι 081 Ορει·ειιοιιειι ιιιιά ερειειινε επεσε

ειιεεειιι1ιι·ι., ιιιιιει· ιιιιάει·ειιι 188ιειιιεκιι·ειει.ιοιιειι, 01ι·ιάεειειιιιειι.

21 Τ1ιι·ιιιιειιειιε1ιεκειιι·ριιι.ιειιειι, 00 Ειάι·ειιάρ1ε.ετι1ιειιιιιιι θε1ι1ειιιι

1ιιιιιιιι·ειιερ1ειιιιιιιειι 1ιει 'Ι'ι·ιε1ιιεειε ιιιιά Βιιι.ιεριοιι. Αιιεεει·

άειιι ννιιι·άειι νειιι @εκει άει Αιιι1ιιι1ειιειιι ειιιιιζειι Ιιε.ιιάεε1ιιι1ειι

ιιι άει· Πιιιεεειιιιε 1.ιεειιε Βε1ιιι1ει· εεειο1ιιιΕι ιετννιι 15001, νοιι

άειιειι ιπι Πιιι·ε1ιεε1ιιιιιι 25 ριθ. 'Ι'ι·εε1ιειιι 1ιετιειι; ιιι άειι ΜΜ

ιιεε1ιειι θι·1ιιι1ειι ιει 'Ι'ιεε1ιοιιι ιιι ειινε. θ ρθι. νει·ιι·ειειι. ΑΜ”

Μεεειι ΒιιιιάΓε1ιι·ιειι ιιιι Κιειεε ινιιι·άειι ιιεε1ι 420 Ριιιιειιιειι

ειιιρΓειιεειι ιιιιά 1ιει θε1εε·ειι1ιειι ιι1ιει· 500 Κιιε1ιι;ειιεει· ιιιιιει·

ειιε1ιι. νοιι άειιειι 24 ρΟι. Τι·ιιε1ιοιιι 1ιιιιιειι. Μιι.ιι ει·ειε1ιι. άει·

ειιε. Με νει·1ιι·ειι.ει. άεε Τιιιε1ιειιι ιιιι ινεει1ιε1ιειι Τ1ιει1ε Κιιι·

1ιιιιάε ιει. Πιιιει· άειι ιιιι1ιει· Βειιιιιιιιιειι 401 Ρει.ιειιιειι ιει

'1;ι·ιιε1ιειιι ιιι 57.2 ι›0ι. νει·ιι·ει.ειι, ιιιειει; ειιι εειιιιι·ει·ειι θειιιρ1ι

ειιιιειιειι, ννιε ΒΙερ1ιει·ερ1ιιιιιεειε, Βιιιι·εριειι. Τι·ιεΙιιιιιειε, Ριι.ιιιιιιε

ιιιιά Χει·εειει

1)ε.ε 'Ι'ι·ε.ε1ιοιιι Με ειιε1ι άεε1ιιι11ι 1ιιει· εε1ιι· 1ιε.ιιιιε,· Με ΙΜ·

1ι1ιιιάιιιιςειιι·ειιε1ιε ειιι: ειπει· 71 νοιι Βειει·ειιιειι ι·ειςιειι·ιι·ιειι

ιιιι1ιειι1ιιιι· Β1ιιιάειι Μ. 21 Με Τι·ιιε1ιειιι άιε Πιεεε1ιε.

Ειπε ε.ιιι1°ιι11ειιι1ε 1Σι·εε1ιειιιιιιιε ιει ιιιιε1ι Με ιε;ι·εεεε Η:ι.ιι1:ιε1ιειι

νοιι 'Γ1ιι·ειιειιεεε1‹1ειάειι ειπει· άει· 1ιιεειεειι Ιιε.ιιά1ιενε11ιει·ιιιιε:

ιιιιτει· άειι 401 ΡειΙιειιιειι ιετ Β1ειιιιοιι·1ιεεε. ειιεει 1ιιεινιιιε1ιε

40 Με1νει2ειε1ιιιει. Βει άειι Μειειειι, άιε ιιιι 'Γιιιι·1ιοιιι ει·

Β1ιιιάειι, ιιιιάει Με ειιε1ι ειιιε Τ1ιιιιιιειιεεε1ιειιει·ιιιι€. 1$ε11ιει

1ιει·ιε1ιι1.

Βιιειιιι8· νειιι ε. Αρι·11 1001.

1. Πι. Ρι·ιεειιιιιιιιι: 1ε1ι ειε11ε Πιιιειι, ιιιειιιε Ηει·ι·ειιι

ειπε Ε”τε.ιι νοιι 48 Μι1ιι·ειι ιιιιι Βιειιειι ι·ιι1ιει· νει·. Βει'ε11ειι ω.

ιι·ιε Βιε εειιειι, ιιιε1ιι· Με ι·εε1ιτε δειτε, ερεειε11 άει· ιιιιι.ει·ε

'Ι'1ιει1 άει· ι·εειιιειι Α1ιάειιιιιιε11ιΜιτε ιιιιά Με Βειι€εεειιε άεε

ι·ε‹·1ιιειι Πιιι.ειεε1ιειι1ιε1ε. 1ιι άει· θεεειιά 1ιειάει· Ηιιιιάιςε1ειιιιε

ιιιιάειι ω» ειιι2ε1ιιε Αειιιιιιιιιιιιιε1ιιι6ιε1ιειι, Με 1ιειιιε _ιιιε1ιειι.

1ιι .-ιιιιιετι·εε1ιι άει· 88ι·ιιάε Με· Με” ιιεει·ειιε εε1ιειιειι 1)ει·ιιιιι

ιεεε ει·1ιιιι1ιειι θιε ιιιιι·, ειιιι€ε Βειιιει·1ιιιιιιζειι ιι1ιει· άειι 11ιε1ιειι

ι·ιι1ιει ιιι ιιιεε1ιειι.

Πει· ειιει·ει: νειι Η ε1ιι·ιι ιι1ε Κιειι1ι1ιειιειιι ε;ειιει·ιε ει·1ιειιιιιΘ

ιιιιά νοιι ι1ιιιι εειιε.ιιιιιε Βιε1ιειι ιιιεει· ,ιζε1ιιιι·ι ειι άειι ιιοε1ι1ιειιιε

ι·1ιτ1ιεε11ιειτειι ιιιιά ειε ειι ειιιειιι ςεινιεεειι θι·ειάε εείε1ιι·1ιειιειι

Πετιιιε.ιεεειι, - Με ει·ειειι Η Πι11ε (νει Βιιιιιι1ιι·ιιιιε άει· Αι·

εειιεε1ιε.ιιά1ιιιιε1 ε·ιιιε;ειι Με ιιε1ι ειι θι·ιιιιάε. Ι)ε.ε 1ι1ιιιιεε1ιε

Βι1ά ιιιιά άιε ιι118ειιιειιιειι 1ιει·ε1ιτειιετιεε άιεεει·. Κι·ειι1ι1ιειτ

άιιι·1'ιειι Ι1ιιιειι, ιιιειιιε Ηει·ιιειι ειιι· θειιι1Βε 1›ε1ιιιιιιιι εειιι. 1ι·1ι

πι!! άε1ιει·, νειι άιεεειιι ερει:ιε11ειι Γε11ε ειιε8·ε1ιειιά. 11ιι·ε Με

ιιιει·1εεε.ιιι1ιειι. ειιι· ειιι ειιιι8·ε ρι·ιιειιεε1ιε ιΒιιι2ε11ιειιειι 1ειι1ιειι.

Βιε εε1ιειι 1ιιει· άιε Κιιιιιε1ιειι ιιιε1ιι· ιιι ειι·ειι`ειιιϋι·ιιιι€ειι Βει1ιειι

ιιιιεεει·άιιετ, ιιιιιιιιιιει· ιιιιειι, 1ιεεειιάει·ε ειιι' άειιι Αιιάοιιιειι ειε

ειιι1ιιιι·ιιις ειιειιιιιιιάετεεάι·ειι€ι. 11ιεεε 1ιι·ιάει·ειιιιειι, ειινεε νει·

ιιειιειι Ρ1εε1ιειι ειιιά άιε ιι1ιει·ειι Ρ1ε.ιιιιεε, άιε άιιι·ε1ι Με ι·εε1ιι.

2ειιιι; ειιιεε1ειιειε Τ1ιει·ιιιιιε εε1ιοιι ιιι άεε Ηει1ιιιηςεειεάιιιιιι

ιι1ιει·εε1ιειι. Πιο θε1ι1ειιιι1ιειιτε, Με ιιιιιιιιιτει· ριιιιι5.ι· ει·1ιι·ιιιι1ιειι,

Με ιιι Μεεειιι ?Με νο111ιοιιιιιιειι ιι·ει. Με ΡΙειιιιιειοι·ιιι, ιπι

άει· ειιε1ι ιιιιεει·ε Ρε.ιιειιι.ιιι 1ειάει, ιει Με 1ιε.ιιιιε·ει·ε ιιιιά ινειιιιι·ει·

ε·ειι6.1ιι·1ιι·ιιει·ε, άει· θεεειιιιιιτει·.εειιιειιιιιε ννιι·ά νοιι ι1ιι· 1ιει

ινειιειιι ινειιιε·ει· Με νοιι άει· Αειιιιιιιιετιιεϊει·ιιι ιιιιτΒειιειιιιιιειι.

ει" ειι1ιιεειιν εε1ιι· εε12ιειιε;ειιάεε Βγιιιριειιι ει άει· ιΤιιε1ιι·ει2.

ειιι άειι Η ιι ιι ε. ειις1ειε1;ι ειιι Βεειιιι1ιιεειιιιε άεε Κι·ειι1ιιιειιεριε

εεεεεε εε1εει άιιι·ε1ι ειπε Βιιε1ιιιιιιι-(1ει·1ιεΙειι11ιε ιιιιιιειιε· ειιι

νι·ιι·1‹ειιιι·ι11 1ιι ιιειιειει· Ζειι ννιι·ά άεε Τ1ιιοε1ιιιιιιιιιιρι1εειιτ

ειιιριο1ι1ειι. - άεε Πιιινετεει.1ιιιιιιε1 ιιπ ιιιιά 1ι1ειει_ιεάοειι άεε

Αιεειι. Νιιι· ιιιιιεε ιιιιιιι ινιεεειι, άεεε ιιιι· εενιιε1ιιι1ιε1ι νει· άειιι

νει·1ιι·ειιε1ι νοιι επ. 800 εειειιεειιειι Ρι11ειι 14ειιιε άειιι:1ιειιε Βεε

εει·ιιιιε· ινε.1ιι·2ιιιιε1ιιιιειι ιει:. Επι. 1ιει 500-600 Ρι11ειι ινιι·ά

ιιιιε1ι Κε ρε ει ε Β'ι·ιε.1ιι·ιιιη; Με 1ιινε1ιιι.ιοιι ιιιει·|ι1ιε1ιει· ιιιιά

άει· Νεε1ιεε1ιιιε νοιι Κιιϋιε1ιειι εριιι·1ιε1ιει·. Πει ειιιειι ιιιιιεει€ειι

11ιε1ιειι ι·ιι1ιει· ειιι· άειιιιιιινειι Ηει1ιιιιιι· Ζε ει·ιιιιι·ειι. εειιιιε·ειι

άιιι·ε1ιεε1ιιιιιι1ιε1ι 1000 εειιιιιει·1ιε Ρι11ειι. εει ιιιει1ιοάιεε1ι εε

ειειαει·ιειιι θεει·ιιιιε1ι ννει·άειι εε1ιιιιιιιι1ιε1ι ιιιιε1ι νει·1ιιι1ιιιιεε

ιιιιιεειι.ι· 8·ι·εεεε Αιεειιάεεειι ν0ιιι 0ι·8·ειιιειιιιιε 1ειε1ιι νει·ι;ι·εεειι,

- ειπε ενειιιιιε11 1ιεειε1ιειιάε 1ι1ιοενιιει·ιιειε ιιιιιε1ιτ Με εει άειι

ει·ειειι 1ι1ειιιειειι θε1ιειι εειιιει1ιεει·.

Σ). Πι·. Ριι1ιι Ζειει ειιιειι Αιιειιεειι1ιιιιιιε ιιιιι.ιιιι1ιε1ιειι (ιε

εε1ιιεε1ιιε. άει· ιιεε1ι ιιιιεεει·άειιι ειιιε 1ιιριιειι- ειιι! 13ιιιιιιιειι

ειιει1ιε. εεννιε ειιιε Νιι1ιε11ιει·ιιιε ειιιινειει.. νοπι θειιιι·ιι ιει ιιιιι

ιιι·εειιοριεε1ι 1‹ειιιε Βιιιιι· ειιι2ιιιιιιάειι. Με Μιεεεεειιι·ι. Με Μάι

ειιι· 1Υε1ι. Επι, ιει. ιιιι Πεει·ιεειι νοιι ι·εε1ιι ε;ιιιειιι Βι·ιιι€1ι

ιιιιι8·ειιιετιιιιάε. Πιε Μιιιτει· ιετ ειιιε Μειιι·εεεε.ιειιάε: Με

ιι·ιι1ιει·ειι Κιιιάει· ινειεειι 1ιειιιε Α1ιιιοι·ιιιιιε.τειι ειιι'.

Πι·. ΡΜ εε ιιι ε.ιι ιι: 1ιι ΑιιΒειι·ε.ι·1ιι. άεεεειι, Μιεε ιιι ιιειιει·ει·

Ζειι 1ιει Μιεεεεειιι·ιειι ιι1ιει1ιε.ιιιιι ιιιιιι εει·ιιάε 1ιει Αιιειιεε

ρ1ιε1ιιειιι ε.ι.ιο1εςιεε1ιει· Βε2ιε1ιιιιις εεωιιιιε άει· 101ι.ει·ιι ιιιιά

Θι·εεεε1ιει·ιι 1ιεεε1ιιι1άιε;ι ινιι·ά, ει·1ιιιι1ιε ιε1ι ιιιιι· Με Ε'ι·ειε;ε. σε

ιιιιε1ι νιεΙ1ειε1ιι. ιιι Μεεειιι Ρε11ε ειιιε :Με Εεεε ιιιι 8ριε1ε ιει.

11ι·. Βιι11ιιει.ιιιειιι ιιι άει· Βιιι;ε, ιιιιι. Βεειιιιιιιιι1ιειι. ειιιε

ενρ1ιι1ιιιεε1ιε εάει· ρει·ε.ενε1ιι1ιιιεε1ιε Ηει·εάιιιιι ειιεειιεε1ι1ιεεεειι ι

άεε Κιιιά 1ιιειει ιεάει:1ι ιιειιιειι άιι·εετειι Αιι1ιιι.1ιεριιιι1ιι. ιικ- Με

Αιιιιιι1ιιιιε ειπει· 1ιιειιει·1ιειι Βι·1ιι·ειιι1ιιιιιις, ε1ιειιεε ννειιιιι: Με 1311

ιει·ιι άεε Κιιιάεε.

ε. Βι·. 1:'ι·ιεά εει;; άειιιειιειι·ιι·ι ειπε Ρι·ιι.ιι ειιι ειιιειιι εειι.

3 .1ιι1ιι·ειι 1ιεειε1ιειιάειι. ιιι 1ει20ει· Ζειι ειιιι·1ι ιινιιε1ιει·ιιάειι,

ινε1ιι.εε1ιειιι1ιειι εεεει·ι.ιε·ειι Τιιιιιει· άει· Ιιιι1ιειι Ριιι·ει:ιε.

Οι. Β' ει·εε ι ιει·: ννεεειι άει· 1ιειιιεειι Ο1ιι·ειιεειιιιιει·2ειι,

ιι1ιει· Με Ρειιειιιιιι εειι ειιιιΒ·ει· Ζει: Μπι, Μ; πιειι ινε1ι1 1ιε

ι·εε1ιιιι;ι, ειπε Μιιεετ1ιει1ιε·ιιιιε· ειιε1ι άεε θειιϋι·ιιι·,ειιιιεε Μ1Ζ11·

ιιε1ιιιιειι. Ρι·ει;ιιεετιεε1ι ιει. άει· ?ΜΙ ιιιιιιάεετειιε εοιπ· άιι1ιιιιε.

4. Πι·. Η ειιι ι·ιιιἔ 1ιει·ιε1ιτεε Με ειιιειι Ρ'ε11 νοιι Πι··ιιειι

15.1ιιιιιιιιε 1ιει ειιιειιι Νειιεεεει·ειιειι, ινε1ιεε1ιειιι1ιε1ι Βιιι1ιιι1ιε1ιι1ι

ιειιιιε·. Νιε1ιτε1οε Με ΙΓιιιρει·, εειιάει·ιι άιε ειιιικε Ηε.ιιά 1ιε

Γειιά ειι:1ι ιιι Γ1ειιιειιετε11ιιιη;. Με 111ιιιτει· νει· ειπε ε7ιιιιιιι ε

Βιετι;ε1ιιιι·ειιάε, άεε Κιιιά 1ιιιιιι ιιι ιιειιιιε1ει· Κερι1εε:ε ειιι· 1νεἶι.

Βει ειιιεριεε1ιειιάει· 'Ι'1ιει·ιιριε πει. ιιιιε1ι 0-8 ννεε1ιειι Ηει

1ιιιιε· ειιι.

δ. Πι. Βειιι 1ιιιι·ά 1›ει·ιε1ιιει. ιι1ιει· ειιιειι νειι ι1ιιιι ιιι εειιιει·

Ρι·ιιιιιε εεεειιε1ιιειειι ΕΜΗ, ιιι ινε1ε1ιειιι ειιι Ηει1ιιι ειιιειιι ΜΜ

ι·ιεειι Κιιιιεειι Βι·εινιεττε1 άει· Βε1ει·ιι. άιιι·ε1ιεε1ι1ιι€.

Θ. Μ. Γ ο ι· ε ε ιι ε ι· 1ιιι1ι εειιιειι ειιιςε1ιιιιιάιεθειι νει·ιι·ε.8 ιι1ιει·

άιε Ηε.ιιιιιιει·-Αιιιιιιιε Βιιιι·ειειιοιι, Με Μιι.ιε1 ειιι· Ηει1ιιι1ε· νοιι

ε1ιι·ειι1εε1ιειι Ο1ιιειιειιει·ιιιιε·ειι.

Υει·ιι·ιι.8ειιάει· εε1ιι1άει·ι ειι άει· Ηειιά ειπει εειιειιιειιεε1ιειι

Ζειειιιιιιιιε· Με ειιιε Βιιει·ι·ειιτειιιιειι 1ιειςιιιιει.ιεειιάειι ειιιε.τειιιι

εε1ιειι νει·1ιε1τιιιεεε άεε 11ιιιιε1οιιι·εε. 8 ειιιιιιι1ιει1ιιιιε;ειι ειιιι1

άειιιιιιιε1ι εε1ιειι, ννε1ιι·ειιά άεε Βιιιειειιειι ειιι1ει· Οειιιε1ιεε.τιειιειι

άιιιε1ι εειιιε ιιιι€ιιιιειι€ειι, 1ιιε1ιε εε1ιιιιάει·τειι Αιιε11ιιεεεεάιιι

Βιιιιιζειι 1ιει 01ιιειιειιει·ιιιιι.:ιι ιιιε1ιι ιιι άειι ε·ι·εεεειι 8ε1ι.ειι1ιειι.ειι

ε·ε1ιειειι. Βιιι Μιιιε1. άειι 1ει:2τει·ειι νει·ειι1ιειιι;ειι, μ Με ειπε

Β1ιιειιιιις ιιι 1ιεεειιιι.:ειι, ιετ Με Ηει·ιιιιειιιι1ιιιιε άει· ει·1ιι·ειι1ιτειι

θε1ιει·1ιιιεε1ιε1ε1ιειι ειιι. Αιιειιιι1ιιιιε άεε Βιιιιιεε. Βιιιε Βε1ι1ιειι.

ιιι Βεειιι; ειιι' άεε θιε1ιει· ιει. Με Βιιιι·εειιειι. ινιε νοιι Βιιιιςειι

Ιιε1ιε.ιιριει Μιά, άιιι·ε1ιειιε ιιιε1ιι.; εε Μ. Μι. Με Ρι·ιιεε, εε ιιιιι.ιι

ιιιε1ιι ε1ιιιε 1ιι·ιιιι1ιε θειιϋι·1ιιιεε1ιε1ι·Ιιειι 1ιεεεει· 1ιϋι·ι, Με ειιι.

εε1ε1ιειι. Κιιιιι1‹ε Κιιϋε1ιε1ε1ιειι ιιεει·ιι·ει;ειι ιιιε1ιιιιιιι· ιιιε1ιι Με

Βε1ιινιιιε·ιιιιεειι άει· Με, εειιάει·ιι 1ιειιιιιιειι ειε. 1)ε.ι·ιιιιι Με"

νοι·ιι·ιιι€ειιάει· ειιιε ε·ειιιιιιε Βε1ιι1άει·ιιιι,ε: άεε Ορει·ιιιιειιενει·ιιι1ι

ι·ειιε Γε1ε;ειι. Με Ορει·ετιειι άιιι·ε1ι άειι θε1ιει·ι.τειιε·, Με ιιι

ιιείει· 1ιει εεεε νει·εειιοιιιιιιειι Μιά, ,ε_ε1ιει·ι 1ιειιιεεινεεε ειι άειι

1ειε1ιιειι, νει·1ιιιιιι_·ι ιι1ιει· ειιάειει·εειιε ιιιιε1ι 1ιειιιε 1ιει·νει·ι·ιιι;ειιάε

θεεειιιε1ιι1ιε1ι1ιειι, Με άεε Βιιιιε1ιιε ιιιιειιιιε1ιιιιειι εε1ιειιιειι ε. Β.

Η ε11ει ιιι ιιειιεειει· 2ειι. Βεεειιάει·ε ειιι. άεε εειτ Ζει· ο ιιι

ειιι Αιιιεεεεκιι·εειιοιι ειιιε ιιιιεειιιειιι ειιιει:1εε1ιε Οεεε εεε

ειι·ιιιι·ι. 1ιει. Βειει·ειιι, άει· ιι·ιι1ιει· ιιιιιιιει· Με Κ ι· ε τ. ε ε ιι ιιι ε. ιι ιι'

εε1ιειι ιιιιά 11ιιάε ινιε'εε1ιειι 1·1ιι1ιειι 1ιειιιιι.ιιιε, ει·ειιε1ιι ι'ιιει

ειιεεε1ι1ιεεε1ιε1ι μι” Με Οεεε, ιιιιιάει· πιειι ειπει· ε·ιιιιειι8·ειι νει·

ιιϋ.1ιιιιεεειι άειι Αιιι1ιεε ι1ιιιι.ειιε1ιΙιε1ι ε1ιιιε Με θοιιιι·ει1ε άιιι·ε1ι

άεε Απε. εεειιεεεειι. «1ι1ιιιά» ειιιιει·ιιειι 1ιειιιιι. Ζει· ειιι 1ιει

άειιι νει·ιι·εεειιάειι άιιε Με νει·ιιιιιε1ιειι 1ιδιιιιειι. Πιιι·ε1ι Μεεεε

1ιιειι·ιιιιιειιτ ιει άει· ει·εεεει·ε 'Ι'1ιει1 άει· Βε1ιινιει·ιειιειιειι 1ιει άει·

0ρει·ιιιιειι ;;ειιεεειι, Μι άει· Ηιιιιιιιιει·, ιι·ειιιι ει· ιιιε1ιι ρ;ει·ιιάε

εε1ιι· ι·ιιάιιιιειιιιιι· ιιιιά εεε: 1ιεε1ι νει·ινε.ε1ιεειι Μ, ι·εειιι 1ειε1ιι

ειιι:ι·ιι1ιιι·ι. ινει·άειι 1ιειιιι. Βιιι ινεεειιι1ιε1ιεε Ζε1ι1ειιιιιειει·ιε1 ειι

ειιιιι1ιι·ειι, ι·ιιιιιι 1)ι·.Β"ει·εειιει· ειε1ι ιιιε1ιι 1ιει·εε1ιτιει, ει·

ιιιιιε1ιι άιε Ορει·ε.ι.ιειι. Με ει· ιιι Ηιι11ε, ννε Μεεε1εε ιιι 1ιε1ιειιι

Αιιεε1ιειι ειε1ιι, ει·1ει·ιιτ Μιά Βειι1ιι Με, εει: .Τε.1ιι·ειι; ι'ιε1ε.Ζιι

ι'ει1Ιε εάει· νει·εε1ι1εε1ιτει·ιιιιεειι ειιιά ι1ιιιι ει·εριιι·ι ε·εε1ιεεειι.

Πιιιι·ειι·ειι ιει ιιιιιιιειιε ι·εειειειιτε, εϋάι1ιε1ι 1ιιιιεινει1ιεε Βιιει·ιιιιιζ·

άιιι·ε1ι άειι ιι:ιιιΒιιιι ειιι ειιιειιι 8ε1ι1εεε εε1ιει1τ ννει·άειι. θε ειιι:

Με 1Βι·ιο1ε;ε άει· 0ρει·ιιιιειι 1ιει ε1ιι·ειιιεε1ιειι Βιιει·ιιιι€ειι, 1εεεειι

άει·ε άεε Βεεεεειιε ειιιι.νιιιρειιιειιε πιιε εει·ιϋεειι θε1ιει·1ιιιϋε1ιε1

ε1ιειι ειιιά, εε ινειιιε· ει·ιιιιιι1ιιι.ςειιά ειιιά άιεεε1εειι 1ιει ιιιε1ιι.

ειιει·ιιάειιι Ο1ιι· ε;ειςειι Βεειάιιειι. Β1ι1ει·εεε, 'Γιιεειινει·εε1ι1ιιεε.

Με άιεεε ?Με 1ιει νει·τι·εεειιάει· Με Ορει·ειιειι 18ιιιεςει νει·

1ιιεεειι ιιιιιεεειι. Ιιιι ειιιιειιεειειι Ριι11ε ιιε1ι Με άιιι·ε1ι άιε Ορε

ι·ειιειι ει2ιε1ιε Ηει·νει·1ιεεεει·ιιιι€ ιιιιι· 1ιιιι·2ε Ζειι. νει, εε1ιι·

Μιά ι·ε,εειιει·ιι·ι. ειε1ι άεε ειιειάιι·ιε Τι·ειιιιιιε1ιε1Ι. ιιιιιε πιειι ιιοε1ι

εε ι·ιι.άι1ιιι1 νει·εεεειιε·ειι εειιι, 1ε,·ει ειε1ι ε.ιι Με εεεειιιιεει1ιε

ειιι1ε Μιενι·ιιιιιιινιιιιά ιιιιά ε11ιιιιι1ι1ιε· εεε11τειο1ι άεε εεεεεεει·ιε

1ιι·ειιεειιεειι ιιιιιι ειιιε ννιεάει· ειιιιε1ιιιιειιάε Ηει·νει·εε1ι1εε1ιιε

ι·ιιιιε· ειιι.

Ζιιιιι Βε1ι1ιιεε νιειάειι ειιιι€ε ιιιι.ει·εεειιιε ειιιι·ει1ιιι·ιε θε1ιει·

1ιιιεε1ιε1ε1ιειι άειιιειιει.ι·ιι·ι, ειιι άειιειι Ηε.ιιιιιιει·1ιοριεει·ιεε, Βε1ιννιιιιά

άεε εεειειεειιάειι Διιι1ιοεεε1ιειι1ιε1ε 1ειειιι: 2ιι εειιειιιιιι·ειι ειιιά.



Πιιε Β ι ιι ο1ιε'εο1ιε νει·ιιιπι·επ ει·ιι·ιιππι νοι·ιι·εεεππει·“ πιιι·

ι.·;ιιιιε 1ιπι·ε. πειιι ω” ιιι ε ε'ει:1ιεπ ιι;εεειιιιπει· ιπι εε επ εε

ι·ιπςε νοι·ι1ιει1ε.

Πι·. 8. Ρι·ιεειιιιιπιι.

ε. Ζ. 8εει·ει.ιι.ι·.

1ιει·ιιιιεεπιειι.

- Ρι·οί. 1)ι·. 1ιενπεπ ιιι Βει·1ιπ ιει επ15.εε1ιεπ εειπεε πε

νοι·ειεπειιπειι 70. Θεπιιι·ιει.ε.εεε νοιι πει· Οπιιι·1ιονιιει· ιιιεπιοιπι

εο1ιεπ θεεε11εεπειι επιπ Ειπι·επιιιιιε·1ιεπ Βεννιιιι1ι

νιοι·πεπ.

- Ρι·οιΣ Βι·. Βιιπο Η' νιι·οπονν πειτε ιπι Οιιιοπει· πεε

νοι·ιεεπ .Τεπι·εε νοπ πει· 'Ι'ιι1πει· πιειοι·ιεειι·ει·ειιιιο10ει8οιιεπ

θιεεε11εοπε.ιι ειιι 'Γε1εε;ι·ε.ιπιιι ι'ο1ειεππεπ 1π1ιε1ι.ε ειιιιι1ι.επ:

Θει·πιιιιιιε. Βει·1ιπ. 1·1ει·ι·π Ρι·οι'. Β.ιιπο1ι νιι·ε1ιοιν. Ι·1ιειο

ι·ιεε1ι-Αιοιιιιο1οιιιεεπε θεεε1ιεο1ιιιιι ιιι·ιιεει πππ νει·ειιι·ι πιο Με

πεειεπ 1ι1επεεπεπ. ι·επ1ιε1ιεπ 1)ειι1ιει·, ε·ι·πεειεπ θε1επι·ιειι Με

ιιιιππι·1ιείιι,ε·επ 0πι·ιει. Βιεοιιοι` Ρι ιι ιιπι. Οπει·πιιιιιιι Νιιιο

1ιιιιε 'Ι'ι·οιι.ε1ι .» - νιι·οπονν ιινει· επ πει· Ζειι ει·ιιι·ει.πιιι.

πππ πει ειει π» εεειππει· ε.πιινοι·ιεπ 1ιπππειι, ννοπει ει· ειι

.<;Ιειο1ι ειπε Βι·οεοπιιι·ε Μπι· ιπι·ιππει·ππε;» πειιιε1ι. ιιιιιειι.ππιε,

ιιπε πει· επ ει·εεπεπ ιει, πιιεε ει· πιοπι ινεπιι;ει· Με νοπ 48 ι·ιιε

ειεεπεπ 8ιιιπιειι θι1ιιε1ιινιιπεεπε ει·πιι1ιεπ πει πππ ιιπ Απι·εεεεπ

νοπ νει·εεπιεπεπεπ νει·ειπειι ιιπε Μοε1ιειι 26. ιιπε πι. Ρειει·ε

ποτε 28, ππε Οπεεειι. 12, ιιπε .1ιιι·ιενν (1)οι·ριι.ι) πππ Ο1ιετιιοιιι

ιε 8. Με Κιενιι Με Κεειιπ ιε ε. ιι.πε Βιμ 5 π. ε. πι.

ιΝοι·π1. Πε.)

- Βει· Αιει πεε 1ιιειιιιιιε πει· 1πι;επιειιι·ε πει· ννε8·εεοπι

πιιιπιειιιὶοιιεπ ΚΜ ε ει· Α 1 ε ιιπ π π ει· 1. πππ _ιπ.ιε·ει·ει· Με

ιιιιιοι· πει· πιεειςεπ 1π1ιεε.πειιι-Κιιιπει·ιι1ιπι1ι. 8ιιι.ιιιει·πιπ Η ιι ιι π ,

ιει ειιιπ 1)ιι·εειοι· πεε Κιιιπει·εεν1ε ειιιπ Αππεπ

1ιειι επ πεπ Οπειιι·εινιι.εε1ι Νι1ιο1ε.ι Α1ειιιιππι·ο

νιιιιεε ιι ιπ 8ι. Ρειει·εππι·ε ει·πιιιιπι ιιιιοι·πειι. ιιιιιει· Βειεεειιπε;

ιπ εειπεπ πιεπει·ιιιειι Βιε11ιιιιε;επ.

° - Βειιι πεπιεεπεπΒιε.πειιι·ει πει· Βεεει·νε Πι·. νιιιΙΙιιιιιι

ινο1ι'ι·επι ιπ πω. ιει νοπ πει· πεπιεεπεπ Βει;ιει·ιιπε πιε

Βι·ιππειιιιΒιιπιε ει·ιπειιι ιιιιοι·πειι, Ζειιςπιεεε ιιπει· πιε Ππιιιπει

1ιειιιιειι οπει· πεπιπιιιε 'Ι'πιιιι1ιεπιιειι πιιιιιπι·οπιειιιιεει· πειιι.

εειιει· Βειεπειιπεε1ιπι·ιε·επ ιιιιεειιειε11επ, πιε ι1ιι·ειι πε.ιιει·ιιπεπ

ΑιιΓεπιπιι1ι ιπ πεπ ι·ιιεειεο1ιεπ Οειεεε ι·ονιιιεεπ 1ιιιπεπ. - 1.)ι·.

ιιι ο1ι'ι·ιι.ιπ πι ειπ επεπιε1ιι.ιει· Βο1ιπ ει· πει· Ι)οι·ρειει· Ππινει·

πω, Με πει·επ Απεο1νιι·ππε; (ιπι .1ε.1ιι·ε 1888) ει· Με ιιιιιιιιι

πιει ιπ Πεπιεε1ι1ειιπ ιιιπειι·ιε. Βειι. πιε1ιι· ιι.1ε ειπειιι Πεεειιπιιιπι

πειιι ει· ιι1ε ρι·ιιιιιιεεπει· Αι·ει ιπ Β.ιΒιι, ενο ει· ειιιιιε Ρι·ιι·ιιι

1ι1ιπιιι ιπι· επιι·ιιι·ε:ιεεπε Με Ει·ιιιιειιιιι·ο.πιι1ιειιεπ ιιιιι ειπει

8επιι1ε ειιι· Απεπι1πιιπε; νοπ Κι·ε.ιι1ιεποπε,ε·,ει·ιππεπ 1ειιει.

- Απι ει. Μιιι·ε πεειπιε πει· Ρι·οι“εεεοτ πει· θεοειι·εοπιε ιι.π

ε" 0ιιει·1ιοιιν·ει· Ππινει·ειιιιι, 1)ι·. ιιιεπ. Ι. 1.. .1ιινιοι·ε1ιι, πεε

25_ιπ1ιι·ιιιε .1ιιπι1:ι.ιιιιι εειπει· ινιεεειιεεπει'ι

1ιεπεπ πππ πιειιει1ιο1ιεπ Τιιιιιιε1ιειι. Νεοπ Απ

εο1νιι·ιιπ,ε εειπει· ιπεπιειιιιεο1ιεπ Βιιιπιεπ ιπ Κιιεε.ιι (1876)) πιει·

.1ιι.ιινοι·ειιι 1πι1ιιιι.ι·ε.ι·ει ιιπ Τιιι·ιιεειιι.ιιε·επιει πππ πειτε Με

εο1ε1ιει· θειεςειιιιειι Αιιι·ιι.πιειε.π ιιππ Βιιειιιι.ι·ιι. 1ιεππειι επ 1ει·

πεπ. 1ιιι .1ιιιιι·ε 1890 1ιιιπιιιιιι·ιε ει· ειεπ ιιπε Ριινιιιποεεπι ιιπ·

ιιιεπ. Βιιι1ιειι1ι Με θιεοι;ι·ερπιε ιιπ πει· πιιΙιιιιι·-Μεπιοιπιεο1ιεπ

Α1ιιιπειπιε, νιιιιι·πε ιι.πει· πει·ειιε 1894 επι' πεπ 1ιε1ιι·ειιιιι1 πει·

θεοει·ιιιι1ιιε πεοπ Οπεεεε πει·πι'επ. Ζιιι· Ηει·ιιιιεεε.πε εειπεε

ννει·ι1ινο11επ Ψνει·1ιεε ιιπει· Οειιιι·ιι1ιιειεπ ει·1ιιε1ι ει· ιπιι Α11ει·

ππεπετει· θεπε1ιιιιιι.ιιιπιι ειπε θιιπνεπιιοπ νοπ 1000 ειι.

- 1)ει·1Ιι1ιιιιι·-1πεπιειπο.1ιιιερεειοι· ω. Κεεε.πεοπεπ 11ιΙιιιιι·

πεειι·1ιε θιεπειιπι·ιιιιι Πι·. Β.ιιπε.1ιο ιιν πει επι' ειιιιεπεε Βι·ειιοπειι

ν ε ι· π. π ε επ ι ε π ε ι ινοι·πειι, ππιει· ι.ι·Ιειο1ιεειιι€ει· Β ε ι ιι ι· π ε

ι·ιιιιι.ι· επιπ ινιι·ιι1ιοπεπ θε1ιειιιιι·ε.ιπ.

- Βει'ιιι·πει·ι: Ζιι 8ιε.ιι.ιει·πι1ιεπ - πει· Οοπειι1

ιππι πεε Μοε1ιιιιιει· Μι1ιιιιι·ποεριιεΙε Πι·. Ρειει·ιπιιππ ιιιιπ

πει· Βι·ιιιεπειιι·ει πει· 68. 1ιιιιιπιει·ιε-Βι·ιε;επε 1)ι·. Α ι· ιειπ ο ·

νι ι ι ε ε π.

- νει·ειοι·πεπ: 1) Απι 31.11Βιι·ε επ ει” πει· πιι·ιει

ι·ειιπε Αι·ει πει· 2 επιι·πιιιιεε1ιεπ Απιπειιιιπ8 επι 8ιεπι1ιιι·ιιπ1ιεπ

1ιιιιιεε Πι·. Βπιιιιι·π ν. θοειεε1ιε1 ιπι 47'. Ιπεπεπειιι.πι·ε. ιιι

ιει ειιι Οριει· εειπεε Βει·ιιι“εε ε·εννοι·πεπ, ιιιπειιι ει· πεπ πει ειπει·

Οιιει·ι.ιιιοιι ειπε Β1ιιιι·ει·Βιιιππ επεσε. Ζιι Βιεει-1.ιιιοννε1ι ιι·ε

ιιοι·επ, ει·ιιιε1ι πει· Ηιιιεεεε1ιιεπεπε εειπε 8οπιι1πι1πιιπε· ιπ Βιμ

πππ Μιιιιιι πππ πειτε;; π8.πιι ιιπ .1επιε 1875 πιε ΠπινειειΕπι ιιι

Ι)οι·ρε.ι. »νο ει· πιε 1888 11πεπιειπ ειιιπιι·ιε πππ πει· Ιπι·ειει·πιιιιε

Βιιι·επειε επεε1ιιιι·ιε. Ξεποπ Με Βιιιπεπι πιει· ει· 1877-78 επι'

πω. Κι·ιεεεεο1ιειιρ1ε.ιεε ιπι Κιιιι1ιεεπε ι1ιιιιιε· πππ 1880-81

ειεΙ1νει·ιι·ειεππει· Αεειει.επι πει οιιιι·πι·Βιεεπεπ Κ1ιπι1ι επ Πει·

ρει. Νιιεππειιι ει· ιιπ .1ιι.πι·ε 1883 πιε 1)οει.οιιινιιι·πε ει·1επει

πειιε. εειειε ει· εειιιε Βιιιπιεπ ιπι Αιιε1εππε (Βει·1ιπ. νι7ιειι πππ

(ιιιιιιιπιζεπ) ι'οι·ι Με 1ιεεε πο» πεπιι 1885 πιε ρι·ιι.1ιιιεεπει·

Αι·ει ιπ Βιμ πιεπει·, πιο ει· εειι 2 .1ε.ιιι·επ επε·Ιειοπ επι 2. επι·

ι·πι·,ειεοπε Απι1ιειιιιιιε· :ιιπ διεπιπι·ππ1ιεππε.ιιεε 1ειιειε. Βι· ιι·ιιιι

ιιι Βιμ, Με πιε <<1)ιιιιε.-Ζιε.» ιππι πιιεπειιι;ι, ιι1ιιιειιιειιι επι ειπ

ιιιι:1ιιι€ει· Αι·ει, πει· ιιιιι εε1ιειιει· ιιεννιεεειιιιιιιι.ιε·1ιειι εειιιειιι

εεπειει·επ Βει·ιιι'ε πεοπιι·ιιι€. -- 2) ιιι Ι._ιππιιιι (θοπν. .ιιιι·οεε

Ιων) πει· 1.ιιππεοπιι.ιιεει.ι·ει Κ ο πε τ. ε. π ι ι π Β ο π ο ε ε ιι ι ιπι

ειι. 1.ιεπεπε_ιιι1ιι·ε επι Απποιιιιππ1ιγρππε. Επι· πει.ιε ει·ει ιιπ

.1ει.πι·ε 1895 πεπ 0ιιι·ειιε επ πει· 'Γοιιιε1ιει· 11ιιιι·ει·ειιπι ιι.πεο1νιι·ι. .

-- δ) Η Ρι·ιιΒι επι ε. Αιιι·ι1 πει· Ρι·οι'εεεοι· πει· Αιιε;εππειι1ιιιιιπι-:

ιιπ πει· ιεεπεεπιεεπεπ Ππινει·ειιιι.ι 1)ι·. .Τ ο ε ε ρ π 8 ο π ει π 1 ,

ειπ επειπιι.Ιιε·ει· Αεειειεπι Ρι·οι'. Η ιι.επ ει. ε, ιπι 65. πεπειιε

ιειιι·ε. - ο 1π Ο1ιιοιι ο Πι·. Ο πι. Γε π ι.ιε ι·. Ρι·οι”εεεοι· πει·

Οπιι·ιιι·,ε·ιε επι Βιιιιπ επιπε.1 Οο11ε;ε. - π) 1π Νεερει πω· πε

Κιιιιιιιε Ηνειειιιιιει· Ρι·οι”. Τιι.ειο. Ηει·ιι.ιιειιεπει· πππ Βεπειε

ιεπι· πει· «Β.ινιειιι ιιιι.ει·ιιιιειοπε.ιε ε·ιμειω. -

θ) 1ιι Μιιπεπεπ πει· νει·πιεπεινοι1ε 1ΐοι·εοπει· Ρι·οιεεεοι· οιπ. Πι·.

Ηιιιπε Βπο 1ιιιει·, Νεο1ιιο1ιι·ει· ν. Ρει.ιειι1ιοιει· επι'

πειιι 11επι·ειιιπ1 πει· Ην.ε·ιεπε ιιπ πει· πσι·ι.ιεεπ Ππινει·ειιιι.ι., ιπι

Α1ιει· νοπ 52 .1ιιιιι·ειι.

- 1)ι·. Β. Α. Βεπ οππο ιιι επι, ινε1οπει· πειιιιππι1ιο1ι νοι· 5

.1ιι.πι·ειι ιπ πω. νοπ 1πιι·ιιιιιεπ νοιιι Οπεεειιει· Βιεπιιιιπι εσει

πεε Αιπιεε Με Ι.ειιει πει ιιενειιιιιιι·ιεοπεπ Απιπει1ιιιιιι.· πεε

διεπιποεριιιι1ε επιεειει ννιιι·πε. πει ιειει: Ηοπ"πππε· πιε πειιι”

Θεπιιιι·ιπιιιιπ επ ει·1ιι.πιι·ειι. Με πει· «Β. ινε.. ει·ιππι·ι. πει

πιιιιιΙιοπ πιε ἔρεειιι1εοιιιιπιεειοπ, ννε1οπε ιιοπ πει· Οπεεειι.ει· Βιιιπι

πιιιπιι επι· Πιιιει·επιππιι,ε· πιεεει· Απε·ε1ειςεππειι ειπεεεειει ιιιιιιι·.

ιιιιοπ 8επε.πει· Ρι·ιιι'ιιπ8· πει· Ηιι.ιιπιιιπέεπ πεε Βιιιπιππιιεε ιπ

πιεεειπ Β'ιι.11ε πεεοπ1οεεεπ. πει πει· θιειπιιιπιι. ιιι ι· Πι·. εεπ ιι ιι

ιιονιιειιι Με θ01111ε1.11111111ε ιπι πιε νοπ ι1ιιιι

εεπιι1π1οε ει·1ιιιεπε υππι1Ιπιε Βε νιιι ι1ιειιιιε·

ειπει· .1ιιπι·εεοεπειοιι ιπι Βειι·ιι.ι.ιε νοιι15001ι.πι.

επ πειι.πι.ι·πε·επ.

- Πεπ «Ρει. ννεπ.» ειιι'ο1.ε·ε, εοΙΙ ιιειπει· νοπ πεπ Πεινει·πει·π

ιιιιι πεπ 1ιε1ιι·ειιιπ1 πει· Μιιειιπ.ιιει· ι.1ιει·ιι. επιιεοπειι 1·1οεριι.ιι1

ΜΜΕ, ιινε1τ:πει· ιιιιο1ι Ρεπειοπιι·ιιπε πεε ι·οι. Οει.ι·οιιιιιο ιν

ει·1επιει πι, σε ππι1ιι8·ε επι πει· Βιιιπιπειι πει ε" ινιιιιι ει·

πιιΙιειι 1ιιι.πειι. εε ινιι·π πιι1ιει· πειπ νει·πειιπιειι πιιοπ, πιεεει·

11επι·ει.ππ1 πειιι Με. Ρ ιι ιιν1ιιι ο ιιι , ινε1επει· 8·εις·επιινιιι·ιιε πεπ

1|επι·ειππ1 πει· ερεοιε11ειι Ριιιιιο1οιιιε Με 'Ι'πει·ιιιιιε ιπ Μοεπιιιι

ιπι10 πι". επιιεποιεπ ινει·πεπ.

- Ζιιιιι Ρι·ιιεεε πει· Ρι·ιιιππιιεοοιππιιεειοπ πει

πειπ ννειιιιιωιεπ 1πεπιειπιεεπεπ 1πειιιιιι ιει

πει· Πιι.πιοιπιι.1ιπερεει.οι· πει· Απειιιιιειι πει· Κιιιεει·ιπ Βιιιιι·ιε

Ρι·οι. Ε. Ριι.ιν1ο ιν ει·πιιιιπι ινοι·πειι. Πιε ιιο11επ πω. ιιπει· 100

Ρει·εοπεπ επιπ Βιιιι.πιεπ Βεπιειπει. 1ιιιπειι.

9--νιιειιιιιε Βεπι·ει.ιιιι1ε. Απ πει Κεεε.ιιεειιεπ

ο πι ν ε ι· ε ι ιιι. ι ειππ ι;εςειιινε.ι·ιιε· πιιειιειεπεππε ν ι ε ι·_ Ι. ε π ι·

ειππιε ιπ πει· ιπεπιειπιεο1ιεπ Επειιιιιιι επ πε

εειεεπ: 1) Εεπι·ειιιιι1 πει· Ριιιιι·πιιιιιο1ο.<ιιε πιιι Βε‹ιε ιιι·ιιιιιιπε

πππ '1'οπι1ιο1οιιιε; 2) 1.ιεπιιειιιπ1 πει· Ηιειο1ο;ιε πππ ιιιπη·ο1ο

ειο; 8) 1ιε1ιι·ειπ1ι1 πει· 8γρπι1ιπο1οΒιε πππ Πει·ιιιιιιο1οςιει 4)

Βεπι·ειιιπ1 πει· επιι·ιιι·ειεειιειι Ριιιποιορ;ιε ιιιιπ Πεειιιιιι·ι.ιιε. Βε

νιιειπει· ιιπι πιεεε 1ιε1ιι·ει.ιιιι1ε 1ιιιπεπ ιπι·ε θιεειιε1ιε ποιοι· Βει

Πιεππει ιιιι·ει· ννιεεεπεεπειι1ιε1ιεπ Αι·πειιεπ πππ ιπι·εε Οιιι·ι·ιειι

1ιιιπ νιιιι.ε επι ειιιιι 15. .ιππι π. .1. πειιπ 1)εειιιι πει· ιιιεπιοιπι

εοπεπ Ρεειι1ιπ.ι πει· Κεεεπεεπειι Ππινει·ειιπι ειπιππι·ειεπειι. .ε

νοπ πει· ιπεπιειπιεεπειι Β'ε.επ1ιιι.ι πει· Κιε ιιι ει· 11 ιι ι ν ε ι· ε ι -

ιιι Μ; επειιιιι.11ε επι Οοπειιι·ε ειιι· Βεεει.ειιπιε πεε

πιιι·'επ νει·ιιπεε πιεπιιιιε Ρι·οι. Βοι·ιιιιιιιιιιι'ε ει·

1επιπ·ιειι1ιειιι·ειπιιιε πει· Οπιι·ιιι·8·ιε ιιιιεεεεεπι·ιε

πειι πιοι·πειι. Βεννει·πει· πιι.πεπ ιποπ πιε ειιιιι 16 .Τιιπι π. .1. πειιπ

1ιεειιπ πει· ιπεπ. Β'ιιοιι1ιιιι πει· Κιεινει· Ππινει·ειιιιι επ ιπειπειι.

- 1Βε επι ειπε «νει·ειπιεππιι· Βιιεειεοπει· Ρε; -

επιιι.ιει· Με Νεπι·ορειποιοε·ειι» (Ργεειιιιι Οοιοε·ι.

ιιοιιιιιιι·ι·ροιι·ι. ιι ιιεεροιιε.·ιοιιοι·οιι·ι. ει. ιιιιιιιιτι. Ο. Ο. 11.οιιο ιι -

κοπο.) εεριε.πι.. Νιιοπ πεπι 8ιπιπιεπειιιινιιι·ι, πεε νοπ πει·

Βεοιιοπ πι» Νει·νειι- ιιππ πιειειεειιιιιπ1ιπειιεπ ω· πειιι 1ειειεπ

Ριι·οε;οιν-0οιιει·εεε ιιι 1ποειιιι.π επειειιοιππιειι ινοι·πειι ιει., πππ

πεπ ιιι πι. Διιιι1 πει Επιτειιεπει· ιι1ιε ι·ιιεειεειιεπ Αει·ειε επιζε

ποιιιιιιεπ ιινει·πεπ, πι. ειο1ι ιπιι πει· Ρενεπιιιιι·ιε Με πει· Νεπ

ι·οριιιποιο,ςιε ιν ε ιι ι ιι ε ιε ιι ε π ι ει .Τ ιι π ι· ε ννιεεεπεειιιιιι1ιο1ι

οπει· ιιι·ιι1ιιιεεπ πεεεπιι.ιιιει πε.πεπ. Απιιιε1πιιιιεεπ επι· Μιι€1ιεπ

εοπιιι'ι ειππ επ ι·ιεπιεπ ιιπ Ρι·οι'. Ψ. Κ. Β οιπ ιπποειιιιε. Κιε

ιιιιιιιι. ΠΘΡΒΞΗΧ$ 6ο.ιι·πειιειι). νοπ πειιι επειι πει· Βιιιιιιιεπεπιινιιι·ι

πεεο,ε·επ ιινει·πεπ 1ιιιππ.

- Βενοι·ειε1ιεππε 0οπει·εεεε 1902. Πιε νει·

εειιιιιι1ιιπει ω» Πειιιεεπεπ οιο1οςιεεπεπ Θε

εει1εοπιιιι ιιιιι·π επι 18. Με 17. Μιιιιι.8ι.ιπ '1'ι·ιει

ειιιιιιιππειι. ΔιιιπεΙπιιιιΒ·επ νοπ νοι·ιι·ιι€ειι ειιιπ επ πεπ πεειιιπ

πιιι·ειι 8εοι·ειιιι· Πι·. Αι·ιπ. Βιιι·ιιπεππ, Βει·1ιπ Νιν., Βοσπ

ειι·ε.εεε 8 επ ι·ιειιιεπ. - Αιιι 19., 20. ιιιιπ 21. Πει π. ει. ιιππει

πιε 8. πιι.1ιι·εενει·εε.πιιπ1ιιπε· πεε ΛΙ18ειιιειπειι

1)ειιιεο1ιειι νει·ειπε ιπι· Βοπιι1εεειιιιππειιε

ρι1εεε ιιι )ινειιιιιιι· ειιιιι. - Διιι 14. Με 15. .Τιιιι π. ει.

πιει ιπ 1ίι·ιι1ιειι πει· ΧΙΙ. Οοπει·εεε ιιο1ιιιεειιει·

Ο1ιιι·ιιι·ε·επ ιιιιιει· πειπ νοι·ειιε ω. Ρι·οι. Ε. 1ινπνιιιει·

(1.ειιιπετε)- -1π Βει·π ιιιιπει νοπι 1.-6. Βερι. π. Βι. πει·

11. ιιιιει·πειιοπιι1ε Οοιιιιι·εεε τω· ιιιεπ. Ε11ειιιιο

1ο.ειε πππ Βιι.πιο1οι.ιιε ιιπιει· πειιι νοιειιε νοπ Πι·.1)ιι

πο ιιι ειιιιι.'1)ει· 1πιι€1ιεπεπειιι·ιι.ε (25 Γι·ε.ποε) ιει. επ πεπ Βε

ει·ειιιι· Πι·. ποππ ιιπε-ι· ιΒει·π, Βιιιιπεεεε.εεε εεπ επ εειιπειι.

--- Επιπειιιιο1οε·ιεε1ιεε. Ροε1ιεπ: Οπιειε1ιειιΝιιε1ι

ι·ιοιιιειι ειιιο1Βε ει·ιιι·ιιιιιιιειι ιπ πει· Βιιιπι (ιι1πεε·οιν νοιιι
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θειιιοιι εἱιιι1 άιιιιο11ιει. ιιο1ι ι1ειιι 8. Ρε1ιι·ιιιιι· ‹1. Ι. 1187 Ροι·ιιοιιειι

ειιι ι1οιι Ροο1ιοιι ει·1ιιιι.ιι1ιι. Ιιι 11000011 ι11ιιιιιιι: 01ο Ροι:Εοιι

ορ10οιιι1ο ι:1ιιι1 ιι.ιιο1ι ιιικ1ι ιιιο1ιιιιΒ;ιι.ιιι 16. 11102 1ιοιιιιιάειι εἱο1ι ιιι

:Ιου Ηοερ1ι111οιιι 1.1οιιι1οιιε 1542 Ροι:1ιειι1ιιο.ιι!ω.

Ο 1ι ο Ι ο το.: Ιιι Α τα Β ι ο ιι 1ιι·οιτι·τ ε1ο1ι ιΠε Ο1101ι·πιερ10011110

ιιιιιιιοι· νοιπ:: Με. Ποιοι· ι1οιι ω. 20.000 ΡΠαοι·ιι ιιο11οιι τ11ι:1ιο1ι

ιιο€ειι 800 ΤοάεεϊΒΙΙε νοιΙιοιιιιιιοιι. Με "που Ο1ιο1οιιι1'111Ιο ιιι

Με1ι1ιιι ιιειο1ι ι1οιι υιιιο1ο1Ιειι Βει·ιο1ιτοιι ιιιιιοι· άσο ιεωι·1ιο1ιοιι

Ρ1Ιιζοι·ιι Με Και” νοι·8·ο1ιοιιιιιιοιι.

Η.

_υ10θο82.111111128111081°Κ1'8.1111811111 ι1οιι01ν11·

1ιοιιριι111οι·ιι 81. Ροτει·ιιιιιιι·ιςιι 1ιοι;ι·ιιε Μι 28.1111ι2

Ο. .1. 8664 (20 Νου. Με ιιι ι!. νοι·ιν.1.άιιιιιιιτοι 434 'Ι'γρ1ιιιιι - .

(1(1νσειι.1, 780 8γρ1ι111ε - 127 ιιιο1ιι·1, 199 Βο1ιιιι·1ιιι:1ι - 137 ννοιι.1.

82 Βιρ1ιτ1ιοτιο - (15 νι·ειι.)_ 50 Πει.εοι·ιι - (4 που.) από 29

ΡοοΒοιι1ιι·ειιι1ιο - (2 που. Με ιιι Μι· νοιπ).

111οι·1;ει.111:ϋ.18-Βιι11οϋιι Μ. ΡοτοτεΒιιηε.

Ριπ 01ο 010006 νοιπ 17. Με Μπι 23. Μάικ 1902.

28.111 Μι· 81οτΒοΗ111ο:

1) παώ: θοεο1ιΙοο1ιι. πω! Α1τοι·:

. ==ἔἔηι5ἐ>ἔ>ἔ>ἔ¦ἔ>ἔἑἔξ

,,_,ν_8,_φε··:εεεεεεεε22Ξ

"ι'|'¦¦Ι"¦ι=

ο"'"Φ:ςΞ·:ΞΗΠΒ8:Ξ:

1180842722 1ϋ07'79Ν Γ? 18 11:1ΐ1 5Τ61684933 111

  

ΗΜ: Η. 1. 181 Ροιιοιιοιι ειιι ι1οιι Ροο1ωιι. Ιιιι 1

Δισκοποε:ιι 1211211 μια· 1118111011 ιιι δεΚΕ60εωιαιιω8 νοιι κ. τ.. ιιιοκιιιω..

2) ιιυ.ι:1ι «Μι 'Ι'οι1οιιιιι·ωο1ιοιι:

ΜΒ. ΟΧ11111].1. 1, 'Ι' 11.11.1111. 13, Β”ο1ιι·1: ι·οοιιι·ι·οιιιι Ο, Τγρ1ιιιε

011110 ιπ1ιιιιιιιιιιε ι1οι· οι·ιιι 0,Ροο11οιι 2, Πιιιιοι·ιι 18, 8ο1ιιιι·Ιο.ο1ι 11,

. 1)1ρ1ιι.1ιοι·1ο 19. Οι·οιιρ 4, Κοιιο1ι1ιιιετοιι 8. Οιοιιρϋιιο Ι.ιιιι,ι;οιι

οιιι.ι11ιιι1ιιιιιι· 19. Βι·γε1ροΙιιε 2, θιι·ιρρο 10, Ο1ιο1οιιι ΜΜΜ»

Ο, Βιι1ιι· Ο, Βριτ1οιιι1εο1ιο Ποιι1ιις1ι1ε 1, Αοιιτοι· θιο1οιι1ιι·1ιοπ

ιιιο.11ιιιιιιιε Ο. Ριιι·οιΜιι ορ10οιιιιω 1, Βοτ21ιι·ιιιιΙ‹Ιιοἱι. Ο, Αιιι1ιι·ιι: Ο,

Ηγάι·ορ1ιοΜο Ο, Ριιοιροι·ιι1Βο1ιοι· 4, Ργϋ.ιιιιο ιιιιι1 8οριιοιιοιιιιο 5,

Τιι1ιοι·οιιΙοεο όει· ΙΔΠ.Π88Π 102, ΤιιΒοι·οιι1οιιο πάει" 0ι·ι.;ιιιιο 26,

Α11ιο1ιο11ιιιιιιιιι πω! Πο1ιι·ιιιιιι ι.ι·οιιιοιιε 4. 1μο1ιοιιιιιιο1ινΜ1ιο ιιιιι1

Αιι·ορ1ιια1ιιίιιιιτιιιιι 58, Πιιι·σ.ιιιιιιε ιιοιι111ιι 21, Κι·ο.ιι1ι1ιο1ιοιι Μι·

νοι·άειιιιιιιιιεοι·Βιιιιο 78, 'Ι'οι1ιςοϋοι·οιιο 38.

Ψ1.2. 7 ντ:

+ 1281ο1ιετο 811:ιιιιι8 068 νοτοιιιε 81:. Ρστοι·ε

Βιιι·Βοτ Αστειο: Β181181188 ι1οιι 18. ΑΡΝΙ 1902.

Τιη;οεοι·άιιιιιη;: 1111 οιι1ιἰιι,=;: Πο1ιοι· 01ο ο1ιιιιιι·ΒΞεο1ιο

Βε1ιιι.ιι01ιιιιις άοι· 8.1'180ΌΟΓΘΙ1811 ερω

τ1εο1ιοιι Ρειι·ιι.ρ1οε1ο 1111115165 Κι·ιιιι1ι

ΜΗ) Μι. Κι·αιι1ιοιι0οιιιοιιετιωιοιι.

2) Βοι·εο11ιο: Πο1ιει· 01ο Βε1ιιι.ιιιΙΙιιιια

ριιιιι1γιιεο1ιοι· Γιιεεάοίοι·ιιιιιΜοιι ιιπ!.

τε1ε 8ο1ιιιοιιρ11ιε111ι.

+ Ν5.ο1ιειο 81120118 άσε 13οιιτεο11οιι 15.ι·21:11ο11οιι

νοι·ο1τιιι: 111οιιιπιε ι1οιι 8. Δ.ρι·11 1902.

_`

#81. Ρο1στεΒιιι€, Νονε1ηι-Ρτ. 14, 8011118 Πι Μου 1ιι- ιιιι‹1 ε.ιιεΙ11ιιτ1. Αιιιιοτιοοιι-Εοιιιριοιτειι ειιιιζειιοιιιιιιειι.τ

11111111
0.10 όει· νν1ι·1ι

Βιιιιιειι Βιι1ιετιιιιι.

 

0.18ΕΑΒ1ΗΒ 191ιθ1Π μπει: Βεει.1ιιιιιιιει·

1ιι·γειιι111ι:1ι·ι ετσι. (Οοιπρκε· ΜΜΜ

Με !”Ασσάώιιίε ιἰε8 86101688, 1. Α118Ι181. 1892

18991. ω” 11ιει·ειρ

1ληι·1ιιιιιιι ιετ ιν1εεειιεο1ιείι.1ιο1ι Γειιι€εει.εΙ1ι.

Μ. ΕΜΓ0ιι1, ΒιιΙΙειίοι σΙο Ι'ΔοαιΙόιιιίε :Η Μέ

1892) ιιιιι1 1ι11ιι1εο1ι ει·

. ποιπ Βοο1616 0ο 'Τ1ιώιερειιι.Ημιε: (1οιιΜιιιι

1111 Ριπή; Πιι3ιιτι11ιι-Βσιιιιιιιοιπ, 1ιωιωαιεω

›ιοιιι°0ΪΪθε, 2. ιι6ι·ιο; Βι1›1ἱοι1ιὲ‹μιο Ο1ιιιι·οοι

11ω1ιοι·ο, Ριιηχα!ί[8, μ. 104; Ρι·οϊ. ΙΛΗ1101110,

111110, Ήοι·ι·ιφεισΙίωιε σἰἰιιι`ιιιιο, ρ

1ι6ρ1ωΙ 8ι. .Ϊοεη11ι ει. Οοιιει·ὲε ροιιι· Ι'ιινιιιι

Βοτι1ειιιικ.

ΤΗΝ! Ι ρ. 968; Ρ1°οΐ. ('1ιιιι·Ιοε, Με Ειθ80.

Κϋιροι·,

πω! 8. δ ιιΙἰ

.. τ: κ Χ

ι 92 .χ
Μ11ΝΕ . .

. 2.... _...¦-_·_ (

ΕΡ111Ν9_Ε ‹Ιε·ι·ιιισ, 14 .Μπι

..--- ι2--.ι·"ω."-. 2,.
1 Ν... --ι-.1. ω· ·

111 και:: πιω" τι .<

1&ω.άω(ΓκκαΜ"Νὺιβυιωυυμ: 2
μ-μω"1.4. ω.1-11έμ.,ιψώωσΜ 'σ

121.10" “Ισ 1«1.12υ.”.1 ω..." Ξ

21“.0|ϋΛΚ-=
α>ιιιειιτ άσε 8ο1ειιι·οε.

ννιιο1ιοι·ιιιι8· 1181 Β1ιοιιιιιιιτ1ειιιιιε (Πι. Κουκ) ετα ιιιι11οιι·1: 18Ε.

Ηε·ιι01ιιι1101ιε Πο›ἱε

Β11ΙΧΙΒ

0,01 ιιι οΕιιοιιι

Βεε1ϋι1`ο1.

. 805; ΤΙΜΜ,

, Οοιιι·ε ιΠια·οιΜισιπωω στα, Με.)

- |ίαΜΜε/|ο 61οκω·ω)αι'Σο)ι

ΕΕΡΒΙΝ9

ειιι1εο1ιε

1895,

ί Με 1111161 211 νοτιιιεΜειι; 1ιειιιοι·Ιιειιεννει·ι1ιο Μι πως Μι 1ιιιΜ1ιιο11οι· 81ιι1ιΙνετειορ!ιιιιε, 1ιο1ιοι·1ο1ι1οιι, Ι1ιι11ωιειο11ιοιι ικα, 1

Ι·'οιι1ο11ι18Κοιι. 1)" εἱιιιἱεε ΑΒιἙιΙιτιιιἱιιεΙ. Με ω Βο1ιινιιιιςει·εο1ιεΓι ιιπά ιν111ιι·οιιά Μι· ΜιαΜιοιι, ι“ει·ιιετ ιμηςειι Ηι1ιι·οϋειι- ¦

ι ΡΙΙ.Ι.1·1Ν: 2 Ρ111οιι, ειπε ιιειο1ι _ιοάοι· ΜΜι1ιοιτ. οάοι Α1ιοιιι1ιι 1ιο1ιιι. Βο1ι11ιίοιι,ςο1ιιι. ' '

1 ΕΕΙΧ1Β: 1 Μ. 2 κ1ιδεο· Μ. Βιιρρωι1ϋΠεΙ, _ιο ιιιιο1ι ό. Α1ιει· (επ ι·ει·ι·ιιισει·π Μ. :ιι ε2σιμο·ιι μ ιιιω?ι ό. Ψιι·Ιειιιιω.

 

οιια:Αιιιοίικε

ΗΑΈΡΊ'Ι1.1ΗΕΚ: 02, Και· 0ο 1ιι 'Μπι, ΡΜ (10)

 

ιιι ΒιιιιεΙιιιι‹1 πιο θο1οι·ιιιιο1ι πι1εο1ιιειιειι.

τω” 01οκοιιι Νιιιιιοιι 1'ιι1ιι·101ι·οιι Μι· 1ιΙο1ιιο 811ΡΡ081Τ0ΒΙΕΧ, ΜιΙο1ιο 01ο-1Υ1ι·1ιιιιιε Με

..ί'εια·ιιι·ιιισ··· ειιι! «Με 1ιοκιιιιιιιι1ο Βιιιιιι1ο ιιι 1ιοεο1ιι·11ιι1ιοιι ι;οειιιι1ειι Μο.

11-11 1
ΜΟΝΤ10Ε ΒΕΠΕΠΚΠΝ0. 0ιιι ω1·ι1οοΜε Νιοιιε1ιιιιιιιιοοιι ιιι νοι·πι0Μοιι, «Με "ω" 111ιιι11ι:1ιοιι Μπι” νοι·1ιειι11 κατά”, ΜΜΜ ιιπι· Με Ηοι·ι·οιι“πιο ..ί?ιικωι·1ιιο Ιιορι·ιιισε·· ιιι νοιεσιιιο11ιοιι. Η ·

- ΖΗΜΙ” ΜΗΝ" :Μι Πει·ι·ω .4ειπειι ειιι νεο·|ι29ιιιι9.

Ι16ροτε: ιιι Με" ιιι6εεει·ο11 Αρο11ιο1ιοιι ιιπά Πι·οκιιοιι1ιιιιι01ιιιι€οιι Β118818.11118. . -

Βιιι·ο1ι Βι·Ιοεπ νοιπ 20. Αριι1 1900 ΜΒειι ι1οι· Μεάιοιιιο.1ιιιι1ι ιιπά άοι· 11Ιιιιιιιτει· Με 1ιιιιοι·ιι Με «Οειεοει·ιιιο Εορι·ιιιρε>›

@οι 52- ει.

 



8ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

~ ΒΑΝΑΤΟΘΒΝ
Ιιιωιιεινειτοε Κι·Μ'1:1ΒιιιιΒιειιιιιτοΙ. Ποι·νοι·

>έ
χ ι·ιι€οιιι1 τοιιἰεο1ιο ΨἰτΙιιιιιΒ. ΔΙιεο1ιιτ ι·ιιι21οε. =

Χ Ποιι Ηεττειι Αοι2τοιι Ρι·οϋειι ιιιιέΙ Ι.ιτοτειτιιι ΤΑΜ. 1
ἔ έ

δ(

1 Ν. ιωΡωι-ιπθω

ῇ ιιιιι·ι1 οιιιρίο1ι1οιι Με τοιι1εο1ι·

. ή _ ετ.ιιι1ιοιιι1 ιιιιι1 Με νοι·άειιιιιιε
ι 1ιοΐδιάειιιθ.

ΙΙ" 1ιοειο Ρι·ιιιιιιι1 «Με

1111180118.

Βιιιο Βι·οο1ιιιι·ο ιι1ιοι· :Με

8ι. Βιιρ1ιιι.ε1-1νειιι :Με -ιι€11ι

ι·οιιτ1οε ιιπτ! 1ιοι!ειιι1οε ΜΗ.Ε.61,

  

 
  

 

νου

Μό Μ1Πο0 ' Βι·. ‹1ο Βιιττο τ]

όιιτοιι άιε ΡειΒιιΚειιιτειι Β811θ1° δ6 00.. 1 ”ὐΣ?“ἔἔἔἔ'ἔἔἔἶἔὶΖ'ἑἔἔἔἶιἶἑ-`

Βετ]ιη 5 Ο_ 16_ 1ιο1ιειιι θεεο1ιιιιιιο1ι.

Ζιι 1ιειΙιοιι ιιι ειΠοιι Αροτ1ιοΚειι ιιιιι1 Ι)τοιιιιοι·ιοιι. ! ι Βοιιιρηιιιο ι1ιι νιιι Μ.

. .- . ω) 26- 7_ ι - Βεριιιιο1.νιι1οιισο,Βιοιιιο.

`έΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧχν ” Ρ"1"°°· ω) 10-13·
8”σοσο00σο00000οσοσσόοοφωσφωοσωοφοσωωσσωσσω;οξ ω- χ μ 7 *ή τ

2Πουιιωι “τι” ιιππ 1ιιι.ι.οιι ιι.ιιί 2 ι _ Ο

. . ” -Η·:

Σε" οιιι Νιι.ι.ιιι·ρι·ο- 11115 έω1'Ποωθ 2 ξ Ξ ι:

. Η

ξ @οι ω588Π Ροι·1ι·ιι11-Βο1ιιι12-2 χ· -;.2 ἔἔ

Ο 2 ε... " ε? ==
ξαΜ'111ιτοιιι1ε ΨΗι·- Μ"Μ, Ο 1 Ά· ε έ·Ξ_ ινε1ιι1ιο ..κι ειιιί= . ἔ- = = Θ

*Ειπε π1188ΙΙ1811ι _ - · ι =__ 'έ' έ Ε:

Χ ιικ1ιη. Βι.ιιιιιοττο 2 1 .Β ε :ι _ =

1ιε1ιιιιιιιτ Μ. Τ Με ι ε έ
2 ιιιιεο ειε οι: ιι 2 β Η έ!

01418 Ν0ΓΠ181ί10$18 Βῇωι·ιγ8_ειιθτεῇθ-σ Ο = .Ξ Ψ

· . · ο «- Η
8εωϋει ν] ιν88_ 1ιιι ει εοιιιιιι ιιιξ . σ. -

Φ

Χ εοι·εΙ:ιε τω!. φ ιιτΜΘΝ Ο ὅ *2 Β18811Η1ϋι1181°Ξ ΔΝΒΒΕΑΒ ΒΑΧΙ.ιΕΠΝΒΒ' ΒΠΒΑΡΕ8Τ. 2 Ξ Ξ

2 Ζιι 1ιιι1ιοιι Μι Μ» Πιοι;ιι1εωιι ιιιιι1 Αροι.1ιο1ιειι. 2 = .ΩΣ

Ο Μ” νοι·1ειιιΒο ιιι άεπ Νιεάοι·Ιειρ;οιι «8ιαΙο1ιιιει·'ε Βιιτει·νωιιει·». 2 Ξ

Ο ΦΠ :ιε- ε. ω 65

Σσσσσσοσσσσοοσσοοσοοοσσοοοοοοσοσσσςσσσσσσσσσοσςσςρρσο ι
|. 

ΒΑ1..ΖΠΝΟ-ΕΝ (ΤΏΐᾶΞἱΏἔΘΞΞι.1

Βοο11ιειι1 από Ιιι1ιειΙιι.τοι·ιιιιιι.

ΚιιτΖοἰτ2 1. Μει1 Με Βιισο 8ορτοιτι1ιοι·.

Ρτοερε:οτε ιιιιε1 ΑιιεΚΠιιἴτε Κοετοιιιτοἰ όιιτο1ι

Με.) 10_ 1_ 61ο ιιωωσιωωιοιι.
ἱ8$.

,,Νοιισε1ίιιι·1ιιιιιιι"1ιιι·1Πιι€οιι-ιιιιι1Βιιτιιι1ιι·ιιιι1ι1ιο11οιι,1·'ει.ιιιιιοΜ(ΒιιΠοττιιιι8·ιι

8τοΠποο1ιεο1οοιιιιο11ο),°Βιιώο1οιι,ΗιοΜ.,Πετι

Νοιιι·ιιιιι.1ιοιιίο(11ΙιιειΕ1ιιιτοιι

ιιιο.Ι1οιιΓοτιιιειι.Μπι!-ΙΜι:οιιι1ιοι·.

κ -ῇ71 Δ ΕΕ-------.-.-5--ΕΕ-. ,_

Ό

Κ1$ιιιιιι·οιοιι έ Ά

' 8:ιο1ιεειι. ;Ξ

Βιι1ιιιει.ειτιοιι. ΡοεΙ.·, Το1οετο.ρ1ιοιι- ιιιιι1 Το1ορ1ιοιι-Αιιιτ. Ξέ
 

Υει·Ιιι;; νοιι ΑιιΒιιει Η1ι·εω1ιιιιι1ι1 ιιι Βοτ1ιιι.

8οε1ιοιι ει·εο111οιι:

1 Με 1Ποο1ιιιιι11ι ιιιιι1 'Ι'1ιοι·ιιριο «Με Ριιοιι

ιιιοτ1ιοι·ιικ. Μ". 1ι1ιιιιεο1ι-ειιροι·ιιιιοιι

10118 Βιιιάιο νοπ Πι·. Ε. Αι·οιι. τ. Θ.

1111. Β Τιιίε1ιι ιιιιά ό Οιιι·νει1 1ιιι ο”.

1902. 2 Μ. 40 Η'.

Ηι·ιιιιι18Μιο :1ιιι Βο1ιιιιιι11ιιιιι; Μι· Νοιιι·ιιιι

ΜΜΜ ιιιιι1 ΗμιΜιι·ιο νου 1)ι·.Τ1ιοοι1.

Βιιιι1ιι. Ρι·ιιιιιιιιι.ι·2ι ιιι 1νιι.ιει:1ιο.ιι. €ι·. 8.

ι 1902. Σ. Μ.

11ο1ιοι· Μο Βι·2ιο1ιιιιι;;οιι Ζνιιεο1ιοιι Βιιιι·1

Ηειιιιιιιι ιιιιι1 (1οιιιιικει.ϋι·ιιιι€οιι νοπ Ρή

νιιι.άοοοιιτ Πι·. Κ. ΗΘ1ΠιθΜιε. Ζωιω

οι·νιε1τοι·τει Α1ιτ1ι·ιιο1ι Με Μπι Ατι:1ιιν

ι. Ρεγο1ι. ιιιιι1 Νοι·νειιΜιιιι1:1ιοιτειι. ει. 8.

1902. 1 Μ. 20 Η.

Μο Έπιασε «Με Μοιιιιο1ιοιι 1ιιι ιιοι·ιιιιι1ειι

ιιιι‹1 1ιιιι.ιι1ι1ιιι.ι'ιειι Ζιιιιιιιιιι1ε ιιιιι 1ιεεοιι>

ι1ει·ειι Βοτ1ιο1ιειο1ιι.ιειιιιε; άει· 1ι1ἱιι. Πτι

ΐὅειιἔιιιιιιιπἔἴιοι1ιἱιιἔξιι νίι]ιι Ριοίβ Πι.

·· · · _ - - 1 . ·ωιιιι ιιιι‹ .Μπι οοοιιι ι·. .
κο".9"ωιε Βωθ 0."=Μ!0"' 81ι·ιια1ιιιι·εοι·. ΙΙ.#11ιωιι. 1ιιι: ·1 11τ1ιοι;ι·.

__·_____ώ___Ω_____________ 'ΗΜ πω! 2 'Ρ<>Με. 1902. Ο Μ.

νοιιι 1. Με 15. Με ιιιιι1 νοιιι 1. Βεριοιιι1ιει· ιι1› ωι·ιιι8.εει8ιω ΒΜοι·ρι·οιιιο.

Πιτ Με νοιιι 1. Θερωιιι1ιοι· Μι Β1ιιιι·οΙΐοιιι1ειι 1ιει11ιο Οιιι·ιιιιιο.

Δ1Μι.11ιιο1ιο-ειι.Βιι1εο1ιο ΙΒιιοιιιιΒιιοι·1ΞιιΕο, @κι 91ιιιι1ιοι·ειι.1ηιιο11ο,Εο11οιι, ΕΜΗ.

Νιιιιιι·1ια1ιο 1ιο1ι1οιιειιιιιο 81.ι:1ι11:Εάοι·, Βἰιιοιιιιιἰιιοτε1ιιιοοτ1ιΕᾶοι·, 1ιιιιιετ1ιο1ιε ΜΜΜ

ειι.ιιι·ο ΒΕι1οι· (Βγετειιι Γι. Κει11οι·), Ριο1ιτοιιιιιιάο1ο:τι·ιιο1ΒΕάει. Μιιιετ1ιο1ιε Βιι.1ιι

ιιιι‹1 8οο11ιιι1ι1οι·, οΙοΕτι·ιιιο1ιο Βιι.ι1οτ.

1ιιι Νειι1ιειιι άεε Α11ιει·ι1ιιι.άειι εϋ.ιιιιιιτ.1ιο1ιε πι» Με Ψεειιοτ1ιο11νοτίιι.1ιτοιι

ιι61:1ιιεειι Βιιιιιο1ιτιιιιΒ·ειι, ιτιιιο1ι-ι·ϋιιι1εο1ιο ΒΕ11οι·, ττιιιεἱεο1ιο ΒΒΕ1ρΠΙΠ101°, Καππα:

Μιά Βιο1ιτ1ιο11νοι·Ιιι.1ιτοιι.

Βειο1ι1ιωνιι.1ι1οτε ει:1ι6ιιο Πιιη;ε1ιιιιιις νοπ 500-7'7'7 πι. Πϋ1ιοιι1ιι€ο. Πιο Ριιι·1ι

ιιιι1ει€οιι Βο1ιειι ιιιιιιιιτιο11ιιιι· ιιι άοιι 1νο.1ά ἱ11ιει·. Ωιιο11ννειεεει·1ε11.ιιιι€. Κιι.ιιο.1ιειι

ιιοιι, ο1εοιι·Ξεο1ιεε 1ιιο1ιι. .

Ποιιοτ1οιι.ιιτοε Κιιι·1ιιιιιιι. Μη;1ιο1ιο Οοιιοειτο άει· Χδιι181ιο1ιοιι θιιι·Βιηιο11ο. μι

τοιι '1'1ιοιι.τοι·. Κιιιιε1:1οι· θοιιοοι·ω.

Βιιιιίιι.1ιι·ρ1ιιιιι, Βριο1ρ1Μπο ΗΜ· 1.:ιννιι-Τειιιιιε ιιιιά ιιπ Πιιιι1οι·.

Ρι·οιεεωιιτιεο1ιει· ιιιιι1 1ιιιι1ιο1ιεο1ιοι· θστωει1ιοιιετ.

Βοεοιιι1οτε Βι·ίο18ο Μι ΒΙιιω.ι·ιιιιιτ ιιιιι1 ΒΙοιο1ιειιοΜ. Γεττειιο1ιΙ:,θιο1ιι., Βικιπ

ιιιιιτιιιιιιιιε, Ριειιιειι1ιτειιι1ι1ιοιτειι, Με. Βιιιιιιι1ιιιε. ο1ιι·οιι. Νοι·νοιι1οιι1οιι. Με. Νοι

νοιιεο1ινν1το1ιο. Ηγιιι.οι·ιο, Νοιιι·ιι1ρ;1οιι ιιιι‹1 Ι.5.1ιιιιιιιι€ειι, ο1ιι·οιι. Πει·21οιι1οιι,

ο1ιι·οιι. Μει.;;οιι- ιιιιι1 Πιιι·ιιιωιτιι.ιι·1ιοιι. Πο.ι·ιιιτι1121ιοιτ.

Ρι·οερωτο ΡοιιτΓιοἱ ι1ιιι·ιτ1ι «1ιιι

έ Ρι·οηιιοιι: 1801: 8628 Ροι·ιιοιιοιι.

~ Οιιι·πο1τ: 1. Μει1 Με 80. 8ορτοιιιΒει·.

  



^°Στα·

  

.

.

ΠΒετιιιο #
Β0ειι· ιιιμ·1°0κ00ριΜ:ιιιε

Ψειιτιο,

νοιι ι1ετ Μοειτειιιοι· Μειιιιιιι:ι.1-νοι·-_

ιι·αΙιιιιι;; ιιιιιι νοτιωιιι' ἔοιιειιιιιιετ.,

κι ιιι 8.1ιειι Αροιιιο1τοιι ιιιι‹1 .ΜΜΜ

Ιτετιιιιιςτειιιωι ιιι ιιιι1ιειι. - ΑΙΙοιιι

νοτττοι.οτ ω· Ει·ειτοιι Πειιιεο1ιοιι 11ο.

ιιιιο-θοεοιΙτοιιιιιι ιιι Βιιιιιιετιιιιιι,τοιι

Ργοιιιο.ιι & Βτειιιό.ι

Εκττειοτ. Τιιγπιι

Ρ Ε Η Τ υ 8 8 5ω:τωτω. Τειοεοιιτιετ.

εεε. ι;ιιεο1ι. 1Βιιιτ'ιιιιτ νοιι ω· τιιιιε. Βειιϋι·ιΙο ρ;οετιι.ιιοι.

..Πιιεοιι€1ά1ιοιιοε, ειοΙιει· ινιι·Κοιιι1εε ΜΜΜ .ε;ειτοιι:

 

 

 

ΚοιιοΜιι1εωτι, Κε·1ιΙΙ:ορΓ- Μια Βι·οτιοτιιεικετεττ1ι. . ι

11ιτει·ιιιιιι· ιιι ιιει·νοι·ι·εις. Β15.Μετιι ι)οιιιετ·ιιΙ:ιιιιιε ιι. θεετει·ι·ειοιι-Πιι€ιιι·ιιε.

Αετ:ιιιοιιε (Ξιιιειτ:τιτειι:

Νικ. Πι·. ΗΓΙ181 Ρ180110Γ (ις!ι·τι.<κ|ιιιη|).·

Πιτ: νιιιτιιιιιιΒ· άοε ..1'ι·τιιικ8ιιι·· ιν:ιι· ειιιο ιι1ιεττειτοιιοιιιιε; ινειιιι,ι;ΙοιοΙι ιοιι

ιιιτιιτ €ει·ιιι1ε ειιι;οιι Ιαιιιιι, Μ” άει· Κοιιοιιιιιιειωι ειι:ιι ιιι οιιιιαειι 'Μεση ιιι οιιιειι

οιιιιει.τ:ιιοιι Κιιτιιτι·Ιι νετννιιιιἀειτο, 80 ινιιττ1οιι ιιιο Αιιΐ8.Ιιο το ιιιιιιιιι. ότι· 8οιι1οιιιι εο

Ιοοιαιτ. Φωτ Με ΕΣι·τειιι·εοιιοιιι1ε Με Κοιιοιιιιιιειωιιε, Με Βιιιιιιι·ει·ιιειι ιιιι‹1 ι1ιο άτο

ιιοιιι1ει Ειτειτιοικιιιιι:. ω1ιωωσιτ ινητιι·Ιειι. ΗιΠΠιθιειωΠ8

Βι·. 1104101. Μ!. Βειιτιτειιτετ ει. Π. (ιν8ύωνι0ιιιγμ.· Μο8Ι"ω Π-ΜΜ

Νιιοιι άουι 11οιιι·ιιιισιι άεε Ροι·ιιιωιιι πω· οτι ιιιιι· 1ιοιιιι Ηι·ινιιοΙιειι ρΙϋτιΙι‹:ιι, ' 3 )ξω) 5_ 4.  

Με ατιιιιιικο Μι Φο Ποιο 1ιεττΙιο1ιο @κι ιιιιι οιιιεττι Αιιιοιι-θιριοι. Πιοειο Ι.οιο1ιτ

υ.ιιιιιιιιτιτοιτ ΜΙ τιιιτ Ιιεεοιιιιοτε ω: άει· Μι ιιιίο1τιτο Ιιιιι€_ιιιιιτιετ·ι· Βι·οτιοιιιΜιτιιται·τιιε

επι ιιιοτι:ΙιοΙιωιι Επι ιιγεειιι Μάο.

Πι·. Α11'τικι 1111” (.ΥοιιΙιαιωτιι):

Ποια Πττιιοιι εστι τ1τι.ιιιιι. Μ” Με Ροτιιιεκιιι οιιι ΜιιτοΙ Μ, Με ιιι Μιτ

2οετοτ Ζοιι άου ιιιιτ Βεοιιτ το ωιιι·οιιιωωι Κειιοιιιιιιεωτι ιιι ειιιοιι ιιιιτείειιιι·Ιιο1ιοτι

ιιιιιι Με ιιιιιτιοτιώιιτειι Βι·οιιοιιι8.1Μιτε.ι·ι·ιι ιι1ιοτειιι'ιιιιτειι νετιιιιιἔ. 1οιι Κουτι: τω·

Ζω 1τοιιι ει.ιιιιω·ειι ΜΜΜ. ινοιοιιεε ιιιοιι Με εισιοιιιιιι νοτ2ιι8εε τιιιιιιιετι σιιι-τω. ` ΒΗΟΜΜΒ(11ΠΠ88Π Η ΜΜΒικιω

Πι·. Βτισιι Η. του 11ιιιιιιοτ (Βιι·Ιψ·Ι«Ι_ .9Μει·ιιι.ι.· ' · ντιι εειιι- οειιιι

31 τι. εοιιιο Βε

1 ΙιτιιιιιΙιιιι€, Πω 22ιιιιιι·. Ε'οτεοιιιιιι8·οιι

άιιι·Β·οετοιιι, ν. Πτ.- Η”. Βτι18·οΙτιιιι.ιιιι,

ΑτιεωΙτωτιτ ιιι Βιιι1ειιτιο - Βοι·1ιιι

(νοι·τιι. Μπιτ». Βιι·οοιοτ άοε ΙτιιιοΙ

Μιάθει 218 8].4 Μ.» Η:ι1ιοιι ιιοιιοιι Δω

Γι·ι11ιοι·ειι Αιιιιο.Β·οτι ‹ιιιτ Αει1ιιτιιιΙοιιτο

ότε 1ιοιτειιιιιωτι Αιιιοτε 1ιοτεοιιιιειοε

Αιιιτειιετι ;τοιιι:ιοιιτ. εο του". :Με ιιειιο

Αιι1Μεο Με Με Βεεω 1ιε2οιοιιιιοι

ιι·ιιτι1οιι. ινιι.ε ιιιιοτ Αιιιιιιιιιι εεεοΙιτιο

Βου ω. (ω) 1-1

Ιτι άουι νετ18..<.το νοιι Σ. Π'. Βετε

ιιιιιιιιι. ινωεωιωι. ιει ιιι ιν. Με

ΙειΒο ετεο1ιιοιιοτι πω! τιιιτο1ι Με

Πιο ‹1ι·οι »ιιι Ροτιιιωιιιι ιιοιιιιιιτιο1τειι Βτοιιοιιιτιάετι. @νοιι ενω ω Κιιι·1οι·ιι,

2.ιιιιιιοιι το άου εοιιινοτει:οιι Γοτπιοιι ιιτιιι _ιει1εειιιιιι ετινιοει ειοΙι Πιτ Ρι·ειριιι·ιι.ι Με νοιι

τιιιεΒοτειοιιιιοι.ετ ινιτιωιι€. ω ετιιτΙτο Ηιιτιεπιτειι ιιτι.ιιιτι ιιι ινοτιι€ειι Βιιιιιι1ειι 1ιετοιτε

Μι ιιιιιι Με Βεστοιιοιι 1ιοετο.ιιιι τω Μιά ιιι νεττιιιιτει·ιι, Με Τειιιρετιι.τιιτ Πο! 8.11.

νει·ιιιιιιΕ ιιιιτ ι1ιιτο1ι Με Αροιιιειτου, εοινιο τιιιτοιι ίοΙΒ·ειιιιο Βιι€τοε-Ποιι6τε:

Η. Βιοτειιιιιηι1'ο1, Αμιο11ιο1τοτ, Ή'ιιττοιιιιιι, Μαι·ειιι1ιιοιιιειω 186. Απ!. Μετοιιι

απ, Αροιιιοιωτ, κι”. Ρ:ιιιΙ Βοοιιοι1ο, Αμοιιιο1ιοτ. πω, ΚιιΙιτειτ. 28.

Ηοι·μμιεεεΙΙ: ιιι άει· Κοιιιιιιιιιιι1ειιιοιι-ΑροιιιΜτο Ε. '1'ιιοικ·ιιιιστ, Βιετιιιι θ. Η),

ΒογτιοΙειτο.εεε 1θ. Θ?) 26- 5.  

0ιι1εωιιιιιι τω! 111188". Βοια. μποτ. Επι»,

Η., 1ιοΙειι, ιιιειιτ ιιοιιιν. ιι. άοοιι ιιιιι.ι·ιιιε ΜΗ,

ιιοι·ι·Ι. Βιιοιιοιιινε.1ι1. Η0ιεΙε ιιιιτ1 Νο1ιιιιιιιεειι

τιιτ _ιοιιοτι Βεάει·ι. 8οιιιιοΙΙιιις-νοτιιιτιάιιιη; ι

Βοτιιιι-ΒΔεειιιιε ιιι 5 Βιιιιιιιειι. Πιιιιιρίοι·- Νιιιο1ιννοιε οτιιιειιτ. τω· πι· Ζω ι1ιοιιετ·

νοι·1ιιιιιιιιιιι.>; τω» Με" Βιοιιιιιιι€·ειι. Αιιιι- ι ι'τοιο Ρ1ιοεοτ πω! Ρ11ομοτιιιιιοιι τω· Με

Μπιτ. ει·ι.ιιει1ι 1ιιωτιι. Β.ειεοιιιιτοιιιι, θε. Ροι.οι·ε1ιιιι·ς, Πειτε Μρι·ειτιιια 8,165. Ρτοειρεοιο ι ρτινιι.το ΚτιιιιιτοιιρΠοεο @τιμη πιω"

φωτ τιιιι·οιι Με ΒΜετιιτοοτιοιι. ' ° 141) Β-1. ' νοιι 50 Οορ.1.
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Π?

8τιιεοτι

Ι-ΑΡέ-·1-Νοτ.ΒΒά ΝᾶΠΒθἱ

Μι Ετ·τιτιιτίι.τττ ιι/Πιιιτι, Βιιι:ιτι1ιτιιο Οιιεεε1-Ρι·ατιτττ'ιιττ ΜΗ.

Ψιττι0τ·Κτττ. [Πιο Β5.άτιι· ννιιτάοτι ιιιι κοιιιωτι.ιιτι γοι·τιτιτ'οΙιττ).

. 2σ:Ιιτιιιο Ετι.Βο επι Ττιιιτιιιε, οτιτιεοτιειιάε, ι·οιτιε Ειιί'τ.. Αιιεέτοιεισιιτιοτ άιιι·οιι οι.. τωωι.ιιιιι

.ΜΜΜ 88ιτιτττ τισ.τ.ιιι·ννει·τιιοιι Βαάεερι·ιιάε1 (80-34° α). οτττιόςιιετιι ω... Με ιι·80Πά

επι ιιτιάει·ετ Βιιάεοτι άιε Ατιινοτιάιιτιε άει· νοιετιιιιοάετιιιι·τιμτ.οιι ΒτιάετΓοι·ττιοιι νοιι ειιι

Πάικο δοοιιιιιάεττι Με ιιι Μπιτ ιιιοτικειτετιάετι ΙτοΙι1ετιεϋ.ιιι·οτειοΙιειι 'Ι'τιοι·ι:τιιι1

εοο1Μι.άοι·τι, άιε ιιι ῇεάτ-ιτ Οοτιοετιιι·τι.τιοτι ιιτιά Ψά.τ·τ1το €τη;τιιιοτι ινοτάειι ιτότττιστ1. Βιω

Έ'ι·οτιιιοτιτ

2 1 θ θ 2

Με ιιι τω» Απ ειιιά άιε ιι:ιτιιτννιιτττιειι, ιιιιτςετι:ιειτι Ιτοιιιοτιετιιιτει·ειώιοτι θρτιιάοΜ.τουιΜάοτ·. .

8οτιοΒιἐτο Κιιτττιιι.ι:ει; Ζννοι εο.1ιτι1εοτιο ιιιιά ω”. τι1Ιιτι1ιεοΙιε Ττ·ιιιττάιιοΙΙο. Μιτου

τττιά `Μο1ττετιιτιιτ·, Βοιιοτιετιιιάει·. Οττιάιτ·νιετ·Ιτε, Ιτι1ιτι1ιιτιοιιεειιΙοτι, Ιτιετιτττω Πιτ·

τιστιννεάιτιοΙιε Ποι18γιιιιιτιετι1τ ιιτιά Μιιεεει!ε, Μεάιοο-ιτιοοιιτιιιιεοτιοε Ζε.τιάει·-Ιιι

Μιτιιτ, 'Ι'1·τιιιΒοιιΜιτ·.Τεττειιτιιτιιτ ετα. Ζιιι· ΒοιιιιτιάΙιιιι8· ιτ0ττιττιετι νοι·ιιιμνωιιιο Επιπ

1ιοιτοτι άεε ΒιιοΙτετιιτιιιι·1τεεωροο.

Μινι ΚΜπι.ττΙιε πω! Με 8ροοιει1ιτϋ.τι Ηίε1·πιττ·ετιιτΙιειτ.ετι τεερ_ Κι·οιε1ιιιι€ετ6τιιιιεοπ

Πτττε1·τ18.Πτ1τ186τι: τςτο=εοι·, ωι.ιιιημι· πω, ()ιιι·ιτειιε ττιιτ υιτη:μιιιι.οτι θοτιοει·ι- Μιά

ΟοτινοτεειτιοιιεεΜετι; Ι.οεειιτιιττιει· τιιιτ στι. 200 Ζοιτιιτιἔειι; 40 ΜιιειΙτει· ετ.τιι·Βο ΚιττΙττιρεΙιε,

'ΓΙιειιΞετ·. Κιιτιειιοι·-θοτιοεττο, .Πιεά, Ριεοιιοι·ει, θοιιάειΓιιιιι·ιοτι τω· άειιι θεο, Μιτντι-Τετιιιιε

στο. Ιιι πτΜιιιτετ· Κάτια: ιιτιοΒοάοιιτιτε ινιιι.ι....8.... τ·τιιτ ιιιτιιτειι:Ιιειι ιιοιι ιιτιθοισμι.ειι νιίτητου.

βιο ΜΜΕ τιι.·ο11τιτωιι€ Ιττι.τιιιιιειι·ι:. Ειιι ιιειιοε νντιειιοι·ιι·ετιτ ιιοιοι·τ .0ιιιι€τωιω Τι·ιτιιτννοεεοι·

ιτι ω.. Ι·Ιτ.ιτιοει·

ιιοιτιιιτιιιτοτ. .Μάτι

(72) 1-1

Αιιτ-ιιτιιιιιτ ετ·τιιοιΙτ εει·τιο:

Πει· νοτεΒιιιιά άσε κτιι·- ιιτιά νετετιιϋιιει·τιτιμι·ετοιτιο; Διτετ18$ Ψ8811θΓ.

2

ΚΝΟΜ.. δι 0ο., Ιωάνν 8·ετιειΓοτι ε.

ΡΙΙΓῇἐΙΐἰΠ (ΚτιοΙΙ)
Α ιιιιι ι·τιιιιιτιιιιι·ιιιτιιτιοΜΜ.

ΜιΙάοιι, Μπιτ ειοΙιει· ιι·ιτιτοτιάοε Ιιαιτιιτι τι. - ?κι νοιι _ιοάοι· ιπι

τιτιεοτιοιιτιιοτι Νοτιοτιννιτιτιιτη;. ΥϋΠι; ςετοΙιτιιιι.αιτιοει. -- ΜΗ. τιστιωιιι

ΒτίοΙέ ιιιιιτειντιιιάτ τοι @στα ιιτιά οΙιτοτιιιιοΙιοτ ΟΙιετιρ:ιτιοτι.

. Ειισι·:ιτιιι· Μιά Πιικτυτ· :τι Πιοτικτοιι.

 

 

 

Κιιιιιγω-ΠοιΙει.τιετιιΙτ νοιι Ι)ι·. θειι·ι·ιοΙτ

88 ννωι τιιτιτετ Οτετιτιιιτ·8.
Ηοιιιιιτε Βειιιιιιοκοινιτει, ιτιιιιιτιοτι οιτιοτ θιι.ι·εεωρρο (απο Βεεε_ιιιτιτιοιι). :ιπι Ε'Ιιιεε κτ

.Ττιτητιε. εοϋΠ'ιιοτ νοτιι 20. τω ιιιε 2ιιιιι 20. Αιιι::τιετ.
Ηειεεο 'ΓειΒτε, τ.ι·οοιωτιει τιτοτιιειι.ιετ:Ιιο Βάι: ιιιιτ. Βοετάτιάιςετιι ει·Γτιιιο!ιοιιάοτι τω» · Η ι'

ιτιές. ΓοΙιΙοτι νοιι τω. Μι Βοιιτιοτιιιιιτοι·ετιτι;.τ. πω. Ντιοιιτο, Με τω» οοτιτιτιοιιτειιεε

ΚΙιττιιι (Οτ·οιιιιιιτε Ιιεε;τ τω· Βθθ δνετετ ϋετΙιοτιετ Με Βιιιιιιιττι ιιηά ειιιάΙιοτιοι· Με Πω

Ι:ιεεοτι άιε Οι·ετι`τιιιτι.;'εοΙιο 1ῖερ,·οτιά ιτι άειιι Βοιιιιτιοι·τιιοιιεττετι Ιιοεοτιάετε ειιιιειι€ ει·- ·"

Ιιειάετιάο, 2. Β. ιεοΙιοιιιοτι πι» Βτιιεττοιιινιιοτιο ιιτιά ατι τιτιάοι·τι 2ετιι·οτιάοτι ΚττιτιιτΙιειτοιι

Ατι1ιτιιιο. Πιιιτιοτεε, Βτ·ιιςτιτ'εοτιο ΚτιιτιΙτΙιειτ οιο.

Πιο άιοΙιωτι θτε.ειι·οιάοτι ω άει· Αιιετιιιι: νοι·εοτεοτι άιε Βι.ιιτοτι ττιιτ. .ιιι Βιιοιτ
3

Μ.. ΜιΙοιιετιιτοτι ειιιά :Με νοιι θιερροτι- ` ·ετοιτ ιιιιά ΚοιιΙοτιγάτει.τοτι τοιοιιοι· ΝειΙιτιιτιιι·.

Μισο (Κιτειειετ:τιοτ ιιτιά ΒτιεοτιΙτιτιεοΙιοι· Βάσει, άιε τιιιιιετετι τιι Η8.τ180 =ιτιτ'ιτοιοεοτι. Πει·

Κιιιιιγτε »Με τιιιτετ τιιοιτιει· ιιιιιιιιττοΙΙιιιι·ετι Αιιι'ειοτιτ ΙιετεςοετοΙΙτ. 'ΗΒΙιοΙιε ?σιωπ

άιιιιτ; ττιιτ άετ 8τιιάτ. ΩτιοΙΙιι·ειεεετ. Με άει· Ατιεττι.Ιτ ειιιε Βειάετιιιετ.ττΙτ.

Μ.. Κτιι.τιιτοτι ετιιιιΙιετι νοΙΙε Ρειιειοιι Μο!. ειι·Μ.ΙιοΙιε Βετιιιιιάιιιιιε ιιτιά Κιιιιι σε ;

.=ιάΙιτιιιιι. Πιο ι.νοΙιτιιιτιτςειι Πιτ· άιε ΚτειτιΙτοτι τιιιετοΙιοιι ειιιε: 1) ΒΙοο!τιιτιιιωτιι νοιι

ΑτεοΙιιτι Ι.τιτητε ιιτιά 7 Αι·εσιιιτι Βτειτο πιιτ ςεάεοιττεττι ΒτιΙιτοτι νοιι Ι 8τιεοτιοτι Βτ·ειτο

τιτιά νοιι άετ Ι.5.ιιΒε άετ ΗΒιιτιοι·. ιιτιά 2) Βειι·ιιοιτοτι, Βγετ.οττι άετ Οτιοι·ει.ετι 'Γεοιιοιτ

ττιεεοιν, νοιι θ Ατττοιιιτι Μιιιιτο τιτιά 4. Ατεοτιιιι Βτοιω. οιιτιο Βιιι!τοιι.

Πιο ΗΒιιετ:ιιοτι ειιιά ιτιτιοτι ιτιιτ εο!ιννοάιτοΙιετ· Ρετ ρε ΙιοεοιιΙτ.ιρ;οτι, ν.·οι·άετι μα..

Μπιτ· άοειτιιιοιτ·τ ιιτιά Βοτιιιιοιιτ. διο τιειιτιάστι ..του Ι

Τ-Ι5 Γιτάοιι τω" άεεεετι Νινετιιι ιιτιά 5-1Ο Μιάου νοιι ειτιτιτιάοι· οτιτΓετιιτ..

Μ.

Ρτοιιι Πιτ ιιιτι ΒΙοοιτιιιι.ττε ιττι "Μου ΜΜΜ 800 ΗΜ., ιπι 2. Πίσω.: Ι:3Ο ΗΜ , τω

δ. Μοτιιιτ 100 ΒΙι!. @τι Ροτεοτιοτι. ι.νεΙοτιο ειιι Πειτε ικιντοΙιτιττι πτιΙιΙοτι 450 ΕΜ. ττπ

:Μι οτετειι ιιιιά ιο

ΒΙοοιτιιτιιιιι ιιιιτ Κιιττιιτι ΜΜΜ 25 ΒΜ. ρτ·ο Βιιιιιοτι τιιοιιτ.

Ρτ·οιε Πιτ ειιιε Βιι.ττιοΙτο 2ὅΟ ΕΜ. Πιτ· άειι οι·εωτι ιιιιά ιο 100 ΗΜ. τιι» άιο τω.

.=τοιιάειι Κοιτάω. ΚττιιιΙτε, ινοΙοτιο τιιιτ ιιιτιοτι 'Ι'Ιιειι άειιι 2. οάοτ 8. Μοτιειτε Μει!ιοτι.

2τιτι1οιι ειιιε τεοτιοτιά άοτι νει·ιοΜετι 'ι'αρ;οτι.

Πιο :.ιιιι·τ νοιι Οτ·ετιιιιιτρτ· πι· Αιιειοάοιιιτιιτ τι. ωι·ιωτ αυτ” Κοιιτοτι άει· Ατιετ.ειΙτ.

Πει· Φωτ. τιοετοιιτ ειιιε: Μοτιτοτιε Κιι.Ιτ'οο οάοτ 'Ι'ιισιο ιιιιτ Βι·οά, Βιιττετ. Βιει·τι,

Ρι·ιιΙιετιιοΙτ νοιι 2 ιιτιά Μιττει;; νοιι 4 (Μαμά. ΝιιοΙιιτιιωτικιτ- ιιιιά Ατιοιιάττιεε. Πιε

Κττι.τιιτοτι ερειετιιι ιιιιοτι Ένιιτισοτι ιτιι Κιιι·ιιτιο.Ι οάοι· ιιι άειιι Ητιιιτοι·ιι.

ννεττοιι Β·οτιιιιιοτοτ Αω.ττω.τι πετάει πισω τω :ιιι τιιιοΙι ροτεδτιΙιοΙι οάει· τιι·ιοτ

τω.. Μ. Ροτετειιιιτιι;, Νοιι·ειτι Ρτοερ. .Μ Π2, Ωιι:.ιττ. 17. (8·οιτοιιιιιιοτ άει· ΡτιεοιιΙτιτιε

Μια), Με :αυτι 15 ΑΡΝΙ νοιι 8-5 Πιτ; νοτιι

Ποπ Τα;; άοι· ΑτιΙτιιιιιτ »πω τω. τοΙοςτερΙιιτιοΙι (ΟτιττιοΙτ, Οτοιιτιιιιε) Β 'Η ο

τ'ι·ιιΙιει· :ιτι:τι2οιιτοτι. ά:ιτιτιοιι τεοΙιττειιιΒ· Ρτ'οτ·άο πιτ ΒιοοιιΜιιτιεττιτιοτι εοεοτιιοἱτ

πετάω ιτϋτιτιοτι. ‹Σ›8ι ΙΑΙ.

_ _ Ήιιιοε) ιιτιά άει· τισ.ιι·ιρτιοι·ειι 1ιΤοι·νοτι, Βιι011ττ18· ι

ι:ιετιιετι. Θιοτιτ, ΞΕ'ι·τιιιειιτττε.ιιΜιειτοιι (ιιοΒοτιάετε ΒιειιάΜο). 8οι·ορτιιιΙοεσ. 0Μ·0ϊΠ· ι

Κιιι·τιιιιιε' ΑτιΙτιμιι ιιιιά ειτιτειτιε Φωτο άετ Βιιιάτ .τω οΙετ:τι·ιετιι `

Ρτιάετι νοιι Για" ετιτίοι·τιτ, Ν . '

200 ΗΜ. Πιτ· άιε τ`οΙΙιειιάειι Βοιωτια - ΑτιιιιετΙτιιιι8. τα.. · κ: 2

 

18-21. Αρι·ιΙ νοιι 11-1Πιιτ ΗοτεΙ ὶ

ΒΙΙΙο, @οπο Ι..ιιτιιιιιιιτει. ΠοιιΙττιιι; ιιειοΙι άειττι 1. Μάι ιιι τιιοιτιο Αάτωιεο: Οτιτ·τιοΙτ Οτ·ετιιιιιτιι;. '
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Μιιιοτ·ιτισιτιτάΙοτι.ΖινειΒιετιτιιιιιειΙοτι.

οιτι:ετιοιιτοτεΒτιάειιιιιιτιετιτιιττι:ιΝιι·ιιοτι

Ε'ιοιιτετιιιτιάοΙ-ιιτιάΜοοι·Μιάεττι,

ΒοοΙερτιιάεΙΝι.άεττι.οΙοιττι·.ΙιιοιιτΙιειάσττι.Ιτιιιτι.Ιειτοτιιιιτι.

ΙιοιιεΒ5.ιιττιεάσεΚιιτιι:ι.ιιεοετιιιοιιιττιννιτιτ.ετ

Βι·οτιοιιιιι·οτιτιάΡτοεροοτ.εάιιτοιιάισΚατ·ιιτιάΒιι.άονοτιντιΙτ.ιιτις.
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Δάτοιτεοτι νοιι Κτε.τι!τοιιρΠοΒοτιιιτιοιι:

Ο.ιττ.τ·ιι ΟιτΜ·.ττοττε.. θετιτ·ιστιοττ. χ. Π. ιτττ.19,

1Ξι1ιεο Μάτι, .ΙΙιττοετοττει.π 58,ιττι. 16.

ι ΡτΑττ ΜΜΜ Κιιτιοι·τι, Οι·. 8τ.εΙΙτιοι'ιιττ

] Πειτε ά. Γιτιιιιεώιοτι Κιι·οτιοθ-8, (ι. Ιθ_

ι $οιιννοετοι· Οοο”. 8οτιι:τιττ11:, Πο·τορ6. σε

; Μτι.ττι·'ιτειτοττωτ Π. τ. θ, τω. 20



7 ΜΗ

Ποιιοι·ιιΙΙ :κι ΙιιιΙιεπ. Βι·οιιοιιϋι·ε ιιιιά ΑιιιιΙιπιειι

ω.._....επι ·

μια” πιιπ Μιιισο. ΠΜ· Η. Η. Αοι·2ιο Ιιοεοιιιιει·ο

ΒοιιιΒΙιετΙιιικιιπΒοπ. Ρι·υυεΒιιιιοΙιειι Ιωειοιιΐιοι.

ΥοπιιΙιιιιιε ιιει· ω. Πιιιοπ.ΙΒΜοι Κιιιιιιιμιι ιιιιτι πωπω.

Ει·ιοιιι·ιοιι Ηοιιειιιι€.

 

,,ΙΟΗΤΗΥΟΙ.ι“ υπό

,ΛοιιιιοΡ“νοιιϋιιυπιιι

,)ΙΒιιτΒΥ0Ια-ΑΙΠΙΠ0ΠἰΠω οποτ Απιπιοιιιιιιιι "ευ1ίο-ιοιιΜιγο1ι

οπο" Μπι νοπ υπε εεΙιειετι ιπ στι.

ἔιιιειΠιΙεοΙιεπ 2υ 5 Κο., 1 Κο.. Μ. Κο.,

ψ Κο.. Μ" Κο, υπό ιιι Οτι€ιπιιΙΠει

εοΙιεπ Ζυ 60 ιιππ., 45 μπι. ιιππ 80 €ι·ι·π

; π... 'Ηιιοιητ1ι·οοιιι·Βϋι·υιιι ευΗ'οιιιουιιι-ϊοι·ιιιιι1τΙειιγ·
,,ΙΒΙΙἙΙΙ0Ϊ01'ΙΠ ί (ἐπιυιιι (,,ΙοιιιΙιγο1"-1Ψοι·ιιιπ1άειιγό),νοτειιιςΙιπποε Πετιπ

ΑπυεεριιΚυιπ. νοπ ιιιιε ΒεΠείετι ἱπ Οτιειπ:ιΙειΒρειοΚυπεοπ

:υ 25 μπι. υπό 50 ειππ.

οποτ Δι·8επτυπι ι.ΙιιοΙιγάι·οου.ι·ιιυτο-πιι1ίοιιιουιιι ι·ιο1ιι

Βι10 (ΠΟΠΗιγπΙ"-δι1Βεη, ΙόεΙιοιι ιιι Κ:.ιΙιετπ 5οινιε ννπτ

πιεπι πιω” 80 °/ο δἱΠιει· επιιιιιΙτειιι:!. Ιιετνοττιι€επόειοε

ΑπτιεοποττιιοιΚυπι, νοπ 'υιιε €ωιωω ιιι θτιΒιιιυΙΠέιεο!ι

ι:Ιιεπ Ζυ ΙΟ μια
Η

· ιιιιιο1ιιΚιιΙε ιιι ΤειϋΙεπεπ :ι Ο,Ι πιιπ. €ει·υσιι

”ΙΒΜίιΙΙΧ0ι“ υπό Ηεεεπιπειτ:ΚΙοε. Ιιυτεινεἔ "Ιοιιιιιγο1"

'Ι'ιιΒΙειτου Βειιιιππτ, πευε Γοι·πι πι. ιπιοτπε

ΙοιιτιιγπΙ-Πιιττεισιιιιπ8, ιπ Οτι€ιπει!εο!ιειο!ιτεΙπ

:ιι 50 Το.Μεττεπ.

οποτ ,,ΙοιιΝιγο1“-ΒΙυεπιπειο1υΒι1ε.

,,Ιοιιτιιιιτειιιι“

.,Γοι·ι·ἱοιιτιιοΙ“ ω” 8”

ευιιιπειαΚΙοε. ιπιιισιτι πει (ΣιιΙοτοεε πω! Απειεπιιε, ἰπ Οτι

ἔἱπιιΙεοπειοιιτε!π :υ 5Ο ΤειΒΙειτεπ.

ω" Μετ.ιι-Κι·ρεο1-ιΜιγι.ο1 εοιιιΒιιε. ς:πιιι. @Πο Μειει·Κ1°ω0Ι.

ΠεειπΓεοιιοπεπιιιτει ιπ ό” Οιιτυι·8ιε, ιπ Οτι8ιπιιυιι;ιρειοΚυππεπ

,,ΜοτειποΙα

Ζυ 50 €ι·ιπ

ς οπο. Βιιοπ1γρω1-Διιγιο1 ιιο1ιιιιι1ε. ειππ. 40° π ΙζυσιιΙΗιτρΙ, τω·

2ειΙιπ5τιι!ιοΙιε νετι.νεπάιιιι;;. ιιει .Βιοπιιιιιιιε απο.. ιπ Οτι€ιπ:ιΙειΙι

ρι.ιοΚυπέεπ Δι 50 ειππ. >

ι κι _ πι. 100 ο Ε τ πια Ι Με _Ιουοίοι·ιπε ιπ..ϊου.”ΑιιγτοΙ“ °° " ω °" /° 1° ° Μ 2 ' ° °
ΟτίειιιιιΙειϋρειοΕυπμπ 2υ 50 μπι. νοπ υιιε €εΙιείετι.

ννιεεεπεο!ιειιιΙιοΙιε ΑΜιππόΙυπΒεπ Μια· νοτ5τοΙιεπ‹ιε Ρι·ϊιρειι·ειιε, ννεΙοΙιε ευε

εοΙιΙιεεεΙιοΙι νοπ υπε πω.. ΙιετεευτεΙΙτ ινεπΙεπ υπά όετεπ ΖειοΙιεπ ιιπε ιζεεετ2ΙιοΙι

ιζεεοιιυπι εἱπιι, νει·εεπόεπ €τειιιε υπό ιτειπ!ιο.

Ιοιιιιιγιιι-Βιιεο!!εο!ιειΕι °°°°ἔιιΗπἰἔ°ῇἘἔξ ω·

,,ΒυοειποΙ°

 

ννΑέεεπιίειιΑΝειΑιτ

Νιπι Παει τι άΙΙ1οί(ΟΙιετπιε.ιε)

.. . . Γ" Η ι· - ιι(Πιι·οιιιεισιιΕι·πιι!ιο

8ι|ἀΪ'Γο'°οε8ΪθΓΓθ'ωΊ 8Βγ;ιι€5;Έ Ρ32ιιιιππ!.. Πιιι-ιιΚυιοιι.,

ιιιιΙᾶοιιτοι· ιιΙριιιει· ΗΕΒΕΒἑΞἑι9ἔἔιο8ιιΠ(ἶἴἔΞΞἔΞἐὶΞἶιΞΒιΐπ.

 

ιζόΒυέΈπυι οπ ΙζιιιιιιΚο ιιρΓιοΒο τι πποιι:

Δ1οπαιιι:1ι·ιι. Χιιωι·ιιιοιιυ, Ηπικοιιιιοποικιιιι ?τω ΟειιΙιιιι·ιιιο Πιοιιο1εοπ, Γκαμπ

γι. ιι. 61, ιιπ. 89. ουσια "πιιπ ιι. 30, ιπι. Π.

Ρι·ιιιιΒιι1ιοιι,Ψ.0..17Ι.ιιιιο,ΗαιιιιΝ16.] ?του Βιι80Μιισιι Και. ΙΙ0ιΜ"". 1- Η.

Ου. Π). π. Η.

μυ;

πω: ΝΑυιιυιΜ.*

Βουυπά. Ειε.επ. ιιι Τειι;ιΙειιεπ :ι 0.1 ετ., €ει°υοΙι- Μιά ΒΘ· '

 

 

Μ. Αο1ιοι'ο

ΒιιιΙ ΝιιιιΙιοιιιι.

 

Πι·. 8οιιυειοι·

ΒΏΏἔ*ῦἔἄᾶ·#**!βῦᾶ5ἔΏῦ**ἔ¦

 

0ι·8·ιι.ιιιιιοΙιοε Μπου

Πιι.πειι.ιι-ΔΙΙιτιιιιιιιιι.τ πωπω

ςιι.ιιιιιι.ιιουι:ιιι.

ε... ειεεπτειοΙιεε ΒΙυτρτ.€1Ρ:ιτειτ, ννεΙ

. επεε (Με Είεεπιπ οτ8ειπιεοΙιετ νει·

Βιπόυπ8 επτΙιειΙι, ΒεετεεΚτειίτἱἔυπἔε
ώ πιἰττεΙ Πιτ Κιιιόετ υπό Ει·ιν:ιοΙιεεπε,

ετιεετ Μουτ εΙειι Αρρευτ υπό πε

Π3τόεττ πι.. νετειειυυπ8. Ηειεπιειτο

€επ ΗεττεΙ ἰετ νει·ΜυΠιο!ι πι οΙετ

Αροτιιοὶ‹ε ιιι Πυεει€ετ υπά ττοοιιε

πετ Ροι·πι, ιεόοοΙι ιετ π... ΠυεειΒε

Ρι·ειρειτειτ, ννειΙ ΙειοΙιτετ νοπι Οτἔει

πιεπιυε ειυίεεποιπιπεπ, όεπι ττοοΚε

πεπ νοτευ2ἰειιεπ.

Μι· ινασ!ιαΙιικιωφ ...Με ι;ειιυαι·ιιέ.

(Η) Ιθ-Β. '

________________

Διιιοεεοιι νοπ Κιο.ιιΙ:οπρΠοΒοι·ιπιιοπι

Ρι·ιι.υ Ε.. Δ. Βοεοε1ειιινε1κιιιιι.. πωπω

ΡοιευΙοΙιιΝ 16, Ωιι. Θ.

ΠΕΠΗ Ψιιιικ1ει·, π. Οο.ιιιιοπιι που. ιι Πω;

ι·ιιιιιιΒιιοιιοκοιι γι. ιι. 4. ιπι. 11.

κκκκκκκκκκκκά

Κειεπειτεεὶιεἱεὶ‹ει]ει4,που...12.

νοι·ΙοιΜ:ιπιΒιιιρίεΙιΙιιιιυ·ειιιιεεΑι·2ιειιπάει·ω...ΜιτυΙιεάεεΜενε·ι·οιιι :Μεαπ·ΚιιιιιΙαιιιάιπειιθοΒ·οπετιιιιιιοΜε:Βο!ΙιιιιιιιΙο,ννιιεεοι·

ι·πειττειι2οιι,'Γιει.ΗΜΙιι·επ,Κι·ιιοΙπιιι,ννειπιιειι.Βιε.ΙιευιεΙ.Ιι·ι·ιειιι.οι·οειο.

ΜεΚιιιιιιιιιιιιιιπει!ιοι!ειιιιι

Με8ι.Ροιοι·ειιιιι·πει·8ειπιιιι·ιτοι·-νοι·οιιιε,

ιιίιο;.:ειιιοΠιινοπ

ει::Κι·τι.ιιικοιιΙειΒοι·πι.τϋ.€1ιοΙιν.10Με5ΈΠιι·(ιιπΒοιιιιτε8οπν.12Με2)εοϋΠιιοτ.
Ι)ιονει·ννεΙτοιιππιΒιειιειωμ.υπόΒ'ι·οιιιι.ειινοπ2-8[ΠιτιιιιεοΙΙιετ

ευιηιι·εοΙιειι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ88ΧΧΧΧΧΧΧΧ

Ο

8888ΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ



[-Πι. ΗιιιιιιιιοΙ'ε Ηειοιιιοιιιοοιι
 

 

θοι·οιιιι8ι.οιι οουοουΙ.ι·ιι·οοιι ΒοοιιιοεΙουιυ Π). ΙΙ.. ΡΜ. Μ 81,391ι 70.0, ουοιιιιοου ι·οιυοιι θΙνοοι·ιιι 20,0, Αι·ουιοι.ιιιουο ιι. Θοιουιυοουο:ιιιιΜ.ιο 10,0 (ΔΙοουοΙ Σουι).

Με ΙιΙιιΙυΙΙιΙοιι4Ιο8, οι·ο,·ιιιιοΙοοιιΙιιιΙΙΙΒου, ιΙΙΞΗοΙΙεοΙιοκ Χυυι·- ιιιι‹Ι ΚτΞΙΙΙΙΒιιιιμωιιιΙΙΙοΙ Π” ΙΙΙιιιΙοι· ιιιι‹Ι Ει·ινιιιιυεοιιο ΙιοΙ

8ι:ΙιπυοΙιοπιιοτυυιΙου ιι·ιμ>ιιιΙ ινοΙοΙιοι· Α" ιιιιοι·ι·ου·ΙιΙ.

Η ΙιοεουιΙοι·ο ιιιιουΦυοΙιι·ΙΙου ἰυ Μι· ΚιιισΙοι·ιιι·ιι.ιιικ. ΟΦ

ΙΙιιουιοτοοοιι ΗοιιιυιοΙ οιιτΙιο.ΙΙ. που” τΙοιιι νοΙΙΙΒ· ι·ουιοιι Ηειοιιιου·Ιουιυ υοου οᾶιιιιιιιΙΙοΙιο 88120 ‹Ιοιι ι`ι·ιοοΙιοιι ΒΙυτοο,

ιιιοΙιοοοιιιΙοι·ο υιιοΙι «Πο ινιουτυμ·ιι ΡΙιοοιιΙιοι·ουΙιο (Νο.ι.ι·Ιιιιιι οιπ! Κει.Ιιιιιιι), εοινιο Μο ιιιοΙιτ. ιιιιιιιΙοι· ινιοΙιι.ιοοιι ΙΩΙινοΙοοιιτουο

εΙοιο Βοι·ιιιιι.ιι. Ιυ οουοουτι·ιιιοτ υ. Βοτοιιιιιοτ υιιιοι·οοιιιοι· Ιΐοι·ιιι (ιιΙοο ιιιοΜ νοι·ιΙιιιιΙΙ). Πιο υΙΙυετΙιοΙιο νοι·ιΙουιιιι€, ειιι ειε ιιιιυ Μιτου

Βιιυι·ο-ΡουεΙυ οιΙοι· Ηιι2ουι·οιΙο οπουει, υπ νου ιΙ.οι· υο.τυι·ΙιοΙιου ννοιι.οιιιο νοι·οουιοιΙου. Ρουιοιιο, ΔΙυυιιιοοοιι ιιυο ροριοιιιοιι·το

Ρι·υροτειτο ννοι·οοιι, Μο ν ο ι ο -Μυιιουου, Ν ο ιι ιιι ο ι ο ο ο ι·-.Ιοιιο ιιυτΙ Ο ο υ υ -Βιι·οοουιιι·ε υο.ουυοννιοιιου Ιιο.υοιι, υυοι·Ιιιιιιρι.

ιιιουτ οιι·ουτ ι·οοοτυιι·ι; ιυι·θ Βιοι·ι·υοο οι·οοιι€ουιΙο ννιι·υιιυο Ιου νου οιιΙιΙτοιουου Αυτοι·ου Γοοι.οοοκοΙΙι. Πιιτου Μο Ιουυιιι.Ιιουο

νοι·τΙουιιυυ ννοιοοιι υννοιι'ο-Ιοε 8ωιιο κοι·οοιοι, ννοΙουο Πιτ Μο ΝοιιυΙΙουιι,ι; νου ΖοΙΙοιι ιπι 0ι·Βουιοιιιιιιι νου υΙ5ουοιοι· νΙΠου

τιουου. οιιιιΙ. 8ουΙοι;οιικΙ ινΙι°‹Ι ιΙΙοε ουι·οΙι τυο ετοοιιου Βι·ίοΙοο οιυ. ΙΙοοιιιο.τορ,·ου ΗοιιιιιιοΙ Βοι·ειιιο ιιι ιιοΙουου ΡοιΙου νου

ΒυοοΙιιτυι, Βοι·ουυιιΙοεο, Ρυοοιιι·ορΙιιο οτ.ο. οιο. υοννιοεου, υοι ινοΙοΙιοιι νοι·Ιιοι· ιιιιι2Ιοε ρομτ.ουΙοιι·ιο. Ρτο.ρο.ι·ο.ι.ο ιιοννΙο Ιοουοι·Ι:υι·ου,

.ΙοάοΙοου υ. ει. ιν. ιιιιοςου·ει.ιιιΙο ννυι·οοιι.

σ ΗιιεΙΙ18.Ι0εου ΙΙοιυιιιοΙ Ιιοιιυ οΙο οιυτοϋεοΙιοει, ιΙΙο ιυεΙιουο υΙο.υιιιυ!; οιυυιιοοιιοοιουΙιτιοΙΙο.υι·υυε._Ιουι·οιυ ουυο Πυ

  

ι.οτυτοουυυο; οιιοιιιιιιοιι ννοι·:Ιοιι. Πει οο οιυ ιιιιιυι·Ιιουοο ιιη;ιιυιεουου ΡυοιΙυοίβιοι. τιιοΙου ιιἱοιιιιιΙο υ·εουά ννοΙουο Βι.ϋτυυεου

οιυ, Ιυουοοοιι οι·ο υΙουι οοι· υοΙ ΙΙΙυεοι·οιιι θουι·ο.ιιουο νοιι υυιιοιΙΙουου ΕΙοουρι·υι·ιιι·Μου υυνοτοιοιοΙιοΙιο 0ητιιουιιιο. +

 

ΎΙΙου·υιιυε νοτ ΙΙ'ϋ.Ιοουυιιο!

 

Νιια·ΙικιοΙιοιιιΙ οιιιΙ;,το ιιοιιοι·ο ΙΙι·ΖΙΙΙοΙιο ίιΙυιιιουΙοιι.

«ΙΜ. ΗοιιιιιιοΙ'ο Ηει.ουιΜ.οΒου οι·οιυιπο Ιου ιιι Ισι

εουάοιι ΡυΙΙου:

υ'ο.ΙΙ Ι. Αυοοιιιιοοιι 'Πιο. ρυυιι. Πιο. οσοι υιοι·υιΙΙοο οι; ρου

ΣΙΠι· ννοι·υου νου ιΙου οοιυΙτοιουου Νοουουιιιιιυο·ου ιιιιοοι·οο Ρι·υ.ροι·ιιτοο, Με·

υοοουτΙοτο νοι· εοΙουου ιιιιι Λοτυοι·-Ζιιουιι. Βιο τορ1°Μουι.Ιτου ιιυι· εοννουιι

ΙΙουο ΙΙΙΙοουιιυοοιι. Ιιι εοΙουου ου Με ΙΙιι.οιιιουΙουιυ ιιιουι ιιι Βοι·οΙυιεΙοι·,.,_ οοιιοοι·υ ιο οοι· υιιτ. ιΙου Βιιοτουουοοτουου (Βιο

ριιι·ου.υι·ο, ΙΙΙΙουιι€ο Γοττουιιι·ου, Θιιοο οι.ο. οπο.) υουι.οιοιου, ιιΙοο υιι€ωΉ"ΙΒω" ?Μπι 8ΠϋΜΙΒΘυ

.+ ΝΠ υιΜ.ου οιιιυοι·, ποτε Με 0ι·ιεΙιιο.Ι-Ρι·ουιοι·ιιι Η80ΠΜΙ000Π ΜΙΝΙΜΟ. ευ οι·οιυιι·οιι. ὁ

 

Βιιοοιιιι. ΒυΙουιιιιοι· Βι·Ιου;, οοΙιυοΙΙο ΙΙοννΙιτυιοιυυυυιυο,Ι'ι·ι- ·

ισουοε Αιιοοουοιι, μια ΑρροιΙΙ. ιιονοΙιἱοουο Πιυοϋυιιυιιυε.

Γιι.ΙΙ ΙΙ. Αιι8.οιιιιο οι: Βοι·οριιιιΙοοι; Οροι·οτΙοιι ο.οοιιοΙοοι· νομο

τοι.ιιοιιου, ΑιηιοΙΙΙ ἱυ Ι(ιιι·οοιιι νοτοΙΙΒΙ., θοννιουιοοιιιιυΙιτυο.

Βου ΙΙΙ. 6ουννοι·ο Αιιιιοιυιο οσοι. ιιυοττιιιιι; ι·ιιειουο Κι·υΙ'Η

Β·ιιιιο, ιιυεουΙΙι·ποο υ'οοΙιοιιυοιι.

Ιυι· υιιι· υιιι·οΙι Ιιιυ,ο_Ιουι·ιοο ΙΏτίιι.υιιιυο· Ιιουο;οινοι·ιΙουοο

Ριουροι·οουυιιοτ ιυΒΙΙοΙι ιιι α. Ηρι·οο!ιοιυιιεΙο εοιπο 0πυυο.ιιου».

@ι·. Μου. υ'. Βουιιιυιι, οπου Απι: υ. Κιιιοοι·ειιοι ι. Ι)ιιουιΙοιι,)

«ΙΝ. ΗοιιιιιιοΙ'ο Ι·Ιοοιιιοκοοου Μι. ιιιιι· οοιιιο νοι·οϋε;

ΙΙουο ΙΙιουοιο ρ,·οΙοιοΙ.ου. Ιου ννοι· υοι υιοιυοιυ ΑΙιοι· νου 65

.Ιο.υτου ουι·οΙι 41ο Αυοι.ι·ου,ουυεου οοο Ι)ιουοιοο οουι· υοι·

υυιοτυουουιυιου ιιυό υιιιτο σου Αρροτιτ. νοΙΙει€Ιυάιο,· νοι·Ιοιου.

Πιτ Πιι0ΠΜϊ08ου ΜΙ ιιιιου ο.υοτ (ουιιο ιιουουυοι· οιπο Διι

ιιοι·οει ου Βουι·ιιιιουου) ννΙοιΙοι· νόΙΙΙε ιιιιί ο. Βοιιιο οουι·οοΙιι».

18ειυιιο;ι.επιιυ ΙΙι·. Α. ΝιοοΙιιΙ, θιι·οιιοοοιι ι. '.Ι'Ιιυι·ιιικου.)

«Πιιοιιιυτο$ου ΗοιυιιιοΙ., ιιυοι· :Νιου ιιιιι· ιΙΙοοοε ννΙτΙ‹ι

υοΙ ΑρχιοΙιτΙοοιουοιι ννιιυι·ο ΥΙ'ιιιι4Ιοι·. Αιιοοιο ΡτυροιοιΙο ιιιιτ

ΙΙ.υυΙΙου Ι4ΙΙιιο,ουοοιι Νοιιιου ννιιΜου ννοΒου ιυτοο οουΙοοΙιτου

Αοτυοτ€οοοΙιιιιυουο μι· ιιιουι ι;ουοιιιιιιου. Ιου υιιυυ Ιυιιου

ιιυι· ννιοιΙοτυοΙοιι, οοιιο Ιου ιιιυ: Ηοιοιιιοι.οοοιι ΗοιυιιιοΙ, Με

Ιου οουι· ου. νοι·οι·άυοι. υουο, υοι ΒΙΜοιτΙΙιιιΕ ιιιιεΙ οοι·οιι

ΓοΙΒοουειΙ.Β.υοοιι οοινουΙ υοι Ιίιυοοι·υ Με οιιου Βι·υ·:ιοιιοοιιου

ποιο ιιυεςοοοιουιιοι.ου Ι:ΜοΙο υει.Ευου.

@ι·. ιιιο4Ι. Ρ. Ή'Ιοοοοι·ου, Κι·ουιοιιοι·ι, 8ουΙοοιοιι).

«Ι)ι·. ΗοιιιιυοΙ'ο ΙΙοουιιιιοΒοιι Με οιου ιο ιιιοιιιοι· Ρι·ο

Με ιιιευοοουοοι·ο υοι οιυυιιιιοουοιι Ψυουιιοι·ιιιιιοιι ιιιιιΙ 'Ι'ιιυοι·

ΙΗιΙοοιοιι, οοινΙο υοἱ Χοιιι·οοΙΙιοιιΙΙιοι·υ ιιυΡο Βοοιο υοινιΙΙιι·ι.

Ιυ οιιιουι ΙΐτιΙΙο νου Νουιιι.οτυουιο Μαι· ου που ιυϋουοΙι,

οοΙυοι.νοιειο.υοΙΙου υοι Βοοιουοιου οουοτυ;ου οιυτοκιεουοιι

νοι·οουτιίιου, Με Κοιροι·,οοννιουτ υιυιιου 2 Μουοιου ιιιιι

ου. 18 Ρϊυυιι ου υουου. Ιου ινοττΙο ιιιουτ νοι·ιουΙοιι. Με

Ρι·υροι·υτ. ο.ιιου υιοικοτυιιι υοι ΙΞι·υιιΙιτυιιοοοιοτυυεου _ιουΙιοΙιοτ

Α". ουοιιννουυου». δ

(ΙΝ. ιιιο4Ι. Μονοι·, ΜυιιοΙιοιι.)

Ήιι·οιιοΙιοι,υιιιιιιι οιοΙΙου Μ: άειι Ηοι·ι·ου Αοι·που, @ιο ουχ, ,Ιω-συ Βιοοιηιι·ουοιι οιυ ΙΙι·τυοΙΙ ΙιιυΙοιι ενοΙΙοιι, υ,ιοτυο ετοΙΙιι

Μιά ΐΓΙΙΒΜ ΠΙ' νω'ΠΙΚΙΙ"Β ΗΜ ΜΜΜ ω” 8010110 νου ιιυοοι·οιιι νοι·οιιυου-Ι)οροι: Αιιοτυουο οιπ' Οπου

0ουω ιιι Μ. Ροιοι·ουυι·ο ου νοι·Ιουυου.

'Ι'ουου-Βοοοιι: Βιιυ;;ΙΙυεο 1-2 'Ι'υοοΙουο1 πιιπ. άοι· ΙΙΙΙΙου ,ο·οιιιιοουι (Τι·Ιυυτοτιιροι·ειιιιι·!), ΒΝΙ88οι·ιι 1ΠυτΙοι· 1-2 ΚιυιΙοι·Ιου'οΙ

(ι·ειιι!!), Βι·ινιιοΙικουο 1-2 ΙΒοοΙουοΙ τυ.οΙιοΙι νοι· ιΙοιιι Ευιιιου, ινοεου οοιιιοι· οιυουουιιυιΙΙου οτιιτΙ‹ ευρωτ

ουτοΒοιικΙου υνιι·υυιι€.

νοι·υοιιΙ' Ιυ άοιι ΑροΕΙιουου ιιι ΙΙι·ΙΒιιιυ1-ΡΙυποΙιου. (8'|ο ΠΜ.) ευ 1 Βου. 60 Κορ.

ινισ0ων ά Οι. Ζιυίου.

, ουυο οιο υΙοιυοιο ΙΙυιιυυουιιιΙΙουυου οοιιουο άει· Ήσκιου

  

  

 

«Ι)ι·. ΒοιυυιοΙ'ο ΓΙοουιοι.οΒου υιιυο Ιου ιο 2 ?Μου ιιιιτ

,οΙυουΙιουοιυ Βι·ι°οΙοο ο.υ;;οινουάοι. Ιυ οιυοπι Ε'ο.ΙΙο υοι νοτ

οοοουι·ΙΙΙοιιοι· ΡΜυΙοο υιιι ω· Ροιιουτ οιοοοο Μιι.τοΙ εοΙιτ

ειιι: νοι·οι·ει.Βου, Ιἱϋι·ροι·υι·ειι`τ υπο ΑρροιΙτ. ννιιι·οου οοετοιο·οι·ι:.

πιο: Ριιι.Ιουτ. υιιιιιιιι οοιικΙουι ιιΙοοοο υιιιοι υυιιιιι.οτυτοουου,

ιιιιμοι·Βο.υο ου νοι·οουι·ου.

Ιυ οιυοιιι ?ου - ΙΙ:οιοι·Ιο -, »νο εοιπ ιιιοιυοτ Βο

υιι.υιΙΙιιυο· -- 8 Μουοτο - ΠουΙΒΜοιιο 10 ΕΙοου- ιιιι‹Ι ΒΙΜ

ρι·υρυι·ιιιο ουοοινουιιοτ ννυτοου, υιιι οιου ΙΙοοιιιιιτοςου Ποιο

ιιιοΙ οουι· ειιι υοννυυι·ι; Μο Ροιιοιιιιυ ιιιιιιιιιι. ου οουι· Βοτυο

Μιά ννιο πιο ιιοΙυοι. οουου οιιιιιζουιιιΙ υοιουτο: Με· Ιουυ ειιι!

ιιιιου οΙυοιιι ΒουΙιιου νοιι (Ποοοιιι Ρι·υμπυίο. Ιου 808100 Ιυι·

Βιιοιυοιοεοιι ιιο »πιο ιιιιου υιουοι· ιιι νιοιου 8οοιυιιοτου Ε'υΙΙου

νοιοτἀιιοιι=›.

σ”. ιιιοιΙ. Ι.ιιεοΙο Ι·'ι·Ιο·νοο, ΒυιΙιηιοου)

· «Ι)ιιτου άΙο υυευοι πιουι· Με 8 .Ιιι.υι·ο ιιι ιιιοιυοι· Ρι·ο.

ιιιο ιΙουοι·υοΙο νοι·ννουιιιιυι.ς Ιυι·οο Ρτϋ.ροι·οιου Ιιοιυο Ιου ιυιου

νου οοι· μου οοΙοτουιοιι Ψιι·υουιιιυοπ οοοοοΙυου Με Μοι

υιυΙοιιιΙοο υ. ιιρροι.ιι.ο.ιιι·οοουοοο ΜιιιοΙ υυοιιουει.,οο Μ" Ιου

ιιι υιοΙυοι· Μου ειιοοοΙιΙιοοοΙιουου Κιιιιιοι·ρι·ειιιιο Ιυι· Βιιουιο

τ.ου·ου ΒουιιυοΙ οιυου; ιιυ‹Ι ιιΙΙοιυ υοι οι·ννυιιοουιοι· Ζυίυυτ

νου Βυιοιι νοι·ννουοο».

@ι·. πιειι!. Θ. 8οιιυουεουοιιι, Κιυάοι·ιιι·π, 0Ιιιιυπ.)

.«ΗοιοιιιουοΒοιι ΗοιιιυιοΙ νοι·οι·ιιιιο υοτου.ο πιο 0 .Ιου

ι·οιι, ιιιιιιιοι· οιυ. υοοιοιιι Βι·υιΙεο, ιιο οιπο Ιου ιιι Βοοιουοιοιι

ΠΙΙΙου οποιο ιιιιι. ιζι·οοοιοιυ νοι·ιι·ιιιιοιι ιιι εΙοιιιιιοΙυου ἔι·οΙΕο.

- Ιου οιιιουιο οο οιυ οιυ «8ροοιυουυι» υοι :Μου Βουνι·οιουο

οιιοι.ιι.υάοιι ιπι ΚιυεΙοουΙιοι·, εΙοιουουιιΙ,ο,· ου ρι·ιπιυιοι· Μου

οοοιιυουι·οι· Νιιιιιι·, υιιιιιοι· υοιιυτο Ιου οουου ιιιιοιι οιυοι· ννοουο

οιιιο μια ουοιυιο 8τοιοοι·υυο; ιιοο Αυροιιιο οοιιοιο.ιιιοοιι,

ιυι.ιιυ Ινοιουου άει· υΙοοεου 8οοιοΙιιουιτυο, Κτο.ΐιΙουυ,ο· 0ο:

Μυοουυι.ιιιι· του οιιιορτοοΙιουσΙοι· ΘοννιοΙιιοοιιυουυιο. - Ιου

υιυ ι'ι·ου, οιυ ΜιιιοΙ :οι υοοιιοοιι, ννοΙουοο, Ιου υειυυ οπου,

ιιιοιιιοιΙο ιυι οικω ΙΙΙ.οοι: ιιυ‹Ι ννοι·‹Ιο Ιου οιιιου ποτε ιυ Μοι

υοι· ΚιυιΙοι·ρι·οιιιο ιΙΙοοοο ΜΜΜ ουιιοι·οιι Βιοουυπηιο.ι·ο.ιου

νοι·οιουου». -

σ”. ιιιοιΙ. Ι.. ΒΙιιΙιιιι, Κι·ιιιιιιιι (Μυ.Ιιι·ου).)

(46) 2θ- Θ.

~_τ~

ποια. πο”. ουσ.. ο ΔιιοΙου.ιι 1902 τ. Ηοτουοεουοτ Πο. ΒιιοοΙΙ ννιιιι :ιο υ. Βυουυι·υουοι·οι ν. Α. ννιουοουο. Κοτυοι·ιυοιιυοΐοι· Η. Η 15.

  



τι'

"ΝΝ ι_ι

Μ" 28 ΙΜ.

Β Β Η Β Β Νοοο Μοτο Χα. Μοτο.

ιπιππιποπιπ ιπιππιπιππιππι
Π πιοιοτ ι!οτωΒοι!οοιιοο νοοτω. Πι·. Π ΜτΙ οπο.

.Ι οτιοπ ιΠοτροι.1.

ΧΧΥιι. -.ιιπιπποιεο.

ο Πι·. ιοιιιιιιιιοε ιιτοιιιιιιιιιε.Ι

Βιιτι1.

Πι·. Μισο!! Μιοιιοιι.

8ι. ΡοιοτιιΙιοτττ.

 
 

Πιο ι8ι. Ροι.οτεοοτεοτ Ποτ!ιοιοιοοιιο ννοοιιοοοοιιτιι`ω οττοΙιοιιιι_ι οτιοο -" ΔΒοοοομιοοο.-Α_οῇηῇ'ο “ν” .11.1;"”··τω Ή

8 ο ο ο Μ” ιι τ!. - Ποτ Λ!ιοτιοοιοοοΜοτοιο οι ιο Β.·ο"1ε.οο, 8 Κο!. πιο· πιο” ΜΜΜ. ιοοιι οοεοοιιιιοοειιοΙι επι ι!ιο ΒιιοΙιΙιοοι!!οοε νοο Ε, Ε. πω” ιιι

.ΙοΙιτ, 4 πιο. του τ!" ΙιοΙΙιο 1οΙιτιοοι. Ροοιιιιοτο!!ιιοΒ ιο τ!οο οιιτ!.0τοο 8ι.ΡοιοτεΙ›οτττ,Νοποιτγ-ΡτοεροοιΜ Μ, το τιι·.Ιιτοο.-¦ο, οι” στη”

Σιδιιι!στιι 20 Βετο ιιιιιτ!ιοΙι. ΙΟ Ποι·Ε ΙιοΙΙι_ιοΙιτιιοΙι. Ποτ Ιοεοπιομητο!.`οοπιο οΙΙο οιιιτ!ιο ΙΙοι!οοιιοο ΙιοιιιΕΙιοιιοο ΜιτΙΙιοι!ιιο8οοοιιιοι ιποπ: πιο

(Μάιο 3 πιο! 8οεμιτοοο ΖοιΙο ιο Ροι.ιι οι ιο Κορ. οι!οτ 35 Ριοπιο.-Ποο οι” 8οοοιι Πιε το ιι το οι! ο ο Βοι!οι·.ιοοτ Πτ. ΒιιΜ1(Ήρ,τιμοο ιιι θτ.Ρο

Δοι.οτοο ποτπ!οο Ή δορετοι.οοιιιοοιιιτοτθτ!ΕιοοΙιτιιΕοιιιιμοιοι!Ι.- τοτοΙιοτ8,ΡοιοτοΙιοτποτ 8οιι.ο. Ροιοτ-ΡαοΙΒοοριιοι ιιι τιοΙιισιι ειμαι!!

Μ. τ

Βοιοτοι.ο ννοι·ι!οο οοι·.!ι ι!οιο Μαιο πιο 18 Κο!. ρτο Βοποο Ιιοοοτιτι.

Μ. Ροιοι·οοοτες, 18. (26.) Αρτιι

οι.οοι!οο Μοοιο8. Μιιιποο!ι ιιο‹! ?τοπιο νοο 2-3 οι".

19Ψἔ_

 

!1ι!ιοΙΙ.: ΙνιΙΙιοιπο 8ο!ιο: Ζω· Ρτορ!ιγιο.ιπο πιοε εορτιεο!ιοο Βο!ιο.τ!ιιοΙιε. - Πι·. 8. Ποι.οτΙιοι·ςοτι Πιο οοοοετοο Γοτ

εο!ιιιοΒοπι οπο· ι!ιο Ρεοοτιο-ΤοοοτιτοΙΙιοοιΙΙοο. - Ρτοιο!ιοιΙο ι!οε νοι·οιοε 8ι.. Ροιοι·εΙιοι·οοτ Αοτειο. - νοτοιιεο!ιιοε

- ΠοτιοΙιτΜ:ε-Βο!!οτιο δι. ΡοιοτοΙιοτ8·ε. - Αοποιεοπι.

 

Ζιιι· ΡτοοΙηιιικο πιω εορΙιεοιιοπι 8οιιοτιεοΙιε.

νοτιτοο·, εο!ιοιιοο Πο Β.ονο!οτ Αοτιτο·νοτοιο οπο 26..ιιιο. Ιθ02.)

Υοο

ΨιΙΙιοιππι οσοι.
 

Μοιοο Ηοττοο ι

ποοο Με οιο ΡτορΙιγΙοιπο, εροοιοΙΙ ι!οτ Ιοιοοιιοοε

!πτο.πιιτΙιοιιοο, ιο ι!οο Ιοιποο οποι .Ιο.Ιιτοο!ιοιοο ιττοεεο,

οοεοτοτ Ιιοεεοτοο Ετιποοοιοιεε ι!οε ΙΝοεοοε ι!ιοεοτ Κτοοιπ

Ιιοιιοπι οοπερπ·οοΙιοοοο Ε'οτιεοΙιτιιιο οοι2οποιεοο Μπι.. εο

ετοιιοο πιτ ι!00!ι ι!οτ νοτΙιιιιοοε πιοτ εορτιεοΙιοο Οοποριιοε

Ι.ιοοοο ι!οε 5οΙιοτιο.οΙιε οοοΙι πιο νοτ πιοππι!ιοΙι ποοοΙιτ.Ιοε

ΒοΒοοοΙιοτ. Βε οι π!ιοεοτ Ποιειοοι! οτπι ευ ποοιιτ 2ο Βο

ι!οοοτο, Με ‹!ιο εορι.ιεοΙιο Ιοιοοιιοο οιοΙιι οοτ οιπιο οτοεεο

οο‹! πιοΙιι;ιΒο Βο!Ιο ιπο νοτιο.οιο ι!οε ΒοΙιοτιοοιιε εριο!ι

-- εοΙιτοιΙιοπι ι!οοΙι οιοιΒο Αοιοτοπι ΜΒΜ ·ιιιο=ΜοΙιτποΙιι

ι!οτ Τοι!οειιιΙΙο Ι›οι Βο!ιοτιοο!ι ι!ιοεοτ Οοππιριιοοιιοο το --,

εοοτιοτπι οπο ι!ιο ΤΙιοτοριο Ι›οι ι!ιοεοτ Κτοο!πΙιοιι εο εο

τιοττο @απο οοι2οποιεοιι οπο, άεεε τ!οτ Ι›ο!τοοοιο δειτε:

«νοτΙιιιιοο οι Ιοιοιιιοτ. ι!οοπι ιιοιΙοο» πιιτΒοπι‹ιε ποοΙιτ Βο

ε.οιιιοοο νοτοιοπιι Με Ιιιοτ.

Βοιοιιιοι.ιιο!ι πει οε πιο οοεεοΙι!ιοεεΙιοΙι οοτ 2οοτει νοο

τοπ Ποτ Ι›οι $οΙιοτιοοΜπτοοΙτοπι οοιοοοοοο 8ιτοριοοοοοοε

ργοΒοοοε, ι!οτ ο.Ιε ι!οτ Εττοεοτ ι!οτ Βοοοοοοτοοοοιιιιοοο

άεε βοιιοτΙοο!ιε ιο ΒοιτοοΙπι Ιποποποι, οοι! τοτποιεο κι ιπι

ι!ιοεοτ ΒοτιοΙιοο8 ποιπ οοι οποι ιπο «.ΙεΙιτΙ›οοιι Πιτ Κιο

οοτΙιοι!!ποοι!ο» Ποιοι! 28 οπο! Μ) οτεοοιοοοοο ΑτΙιοιτοο

νοο Ι.οοΙιοτιο ιπι Ι.οιρειιτ οπο! ΡοεριεοΙιιΙΙ ιο πω,

ι!οοοο οε πιοι!οτοο!ι ιτοΙοοε ι!ιοεοο ·8ιτοριοοοοοοε ιο ‹!οο

ιοπιοτοιι Οτεο.οοπι εο-πιο ιπο Ποιο ιπι .οτοεεοο Μοο8οο

οιιοΙιτοποιειιο. ΑΙιοτ εοποΙι! ιπι ι!ιοεοο ΑτΙιοιποο, Με οοοΙι

ιο οιπιι8οο οοι!οτοο 8τοεεοτοο ΑΙιιιοοι!Ιοορποπι πιο" τ!οπι

$ο!ιοτιοοιι ΙιοΙ›ο κι ιποιοο ποιτοτοο ΕτποΒοοΒοο τ!οτιιΙιοτ

οπιοοειοΙΙΙ 8οιοοι!οο, νοο πο ποοο ειοΙι ι!ιο Ηοτιτοοιι Με

8ιτοριοοοοοοε νοτοοετοιΙοο Ιιοι. Ε.ε εοιιοιπιι, άεεε ο!ιο

Αοιοτοο ε!ε εο!Ιιεινοτειιιοι!ιιοΙι ο.ιιοοΙιππιοο, ι!οτ 8ιτοριο

οοοοοε εοι, πιο οοοΙι Με εοΙιοο νοο Βιοπιι!ι Ιποι οιοοτ

Αιιτοιιι εο8ιιοι!οτ Ροτεοοοο οιιοοεοπιοεοο ποτοοο οι,

ο

εοΙιοο ιο @οτ Μοπιι!ΙιοΙιιο εοπιο ιο πιοο Ι.οιποοοο πιοτ Τσο

ει!Ιοο Ιιοι ΑοεΙιτοοΙι ‹!οε 5οΙιοτιοοΙιε νοτΙιοοοοο, ιποπ! ι!ιο

ι!οτοΙι Με 8οΙιοτιοοιιΒιιι Ιιοτιποτεοτιιιοοο ΑοΒιοπι οτο!!οο

ιΙιπο οτει Οοο ννοε οπο! οτποϋΒιιο!ιο ιιιπο ειο Με Βιοι!τιοΒοπι

ιπι ι!οο ΟτΒοοιεποιιε. Πιοεοτ ΑοιΙο.εεοοε οοΙερτοοΙιοοι! Βο

εοΙιτοπιιποο ειοΙι ι!οπιο ο.οο!ι ιιιο Ι›ιεΙιοτ τυπο 8οΙιοιοο 8οοοπι

‹!ιο εοριιεοΙιο Ιοιοοιιοο, τ. Β. νοο νιοτοτπ!ι ιπι Ηοο‹!

οιπο νοο Ροοποιοι οο‹! ΒιιοποιοΒ οππιριοΙιΙοοοο

Μοεεοοιιποοο ο.οι οιοο εοπιεεοοΙποιτο Μοπιι!τοιοιΒοοε νοτ

ποιιιοΙει $ριιΙοοεοο οπο! ΟοτοοιοοΒοο ποπ ΙοιοΙιτ οοειοιι

οιτοοι!οο οι!οτ οοτ ποοοΙιοοιεοΙι πιτιτοοι!οο Ψιιεεοτο. πο

Ιιοι οοεοτιιο!πιιοΙι νοπ· νιοΙοοεοΙιιιιιι8ιτοιι οοεοοι!οτε ποιι

Βιιιιοοο Βιοι!Ιοο Βοιωτοι πιο!. Βιο ιιιοπ ιοτοοτ ιο οτ

πειιιπιοοι!οπι ΗοοΙππιοτ'εο!ιοπι ΟοτΙιοΙιοιοοιιοοοο ιο Με

Τοοει!Ιοο πιο! ποοο ποοιεοτ 2ο ι!οο ρτοριηιο.οτιεο!ιοο,

οιε νιοΙππιοιιτ 2ο ι!οο ιιιοτοροοιιεοιιοπι Μοεεοειιιποοο ποοο

οοο ποιιεεοπι; πιο! ποοο ειο!ι οσοι! Ι›οι ι!οτ ΠοοοοοΙπποΙιοΙι

πιο οπο! 8οΙιποοτειιοιιι€ιτοιι ι!οε νοτιοΙιτοοε οτε: 2ο ι!οο

εοΙΙιοπι οπιτεοΙιιιοεεοο, ποοο εο!ιοπι ει;πιτΙποτο ΒτοεοοεοΙπποι

ΙοοΒοο οπο! ΙιοεοτιιΒοτο Αοειοοο νοτΙιοοοοο, ο ο. ποοο

οιεο ‹!ιο $ιτοριοοοοοοο Ιιοτοιτε ιπι ι!οο Οτεοπιιεποοε οιοεο

ι!τοπιεοπι οιπο!. Βιιεε ειοΙι οΙιοτ !ιοοιιο ι!ιο ροτοπιοΙηποοιο

εοο ΟοτοοιοΙοερτιιτοοεοο ι!οοο Με το εριιι οτποιεοο, οπο

οοοΙι Με ΙνοιιοτεοΙιτοιιοο τ!οτ εοριιεοΙιοπι Ιοιοοιιοο 2ο

νοτιιιοι!οτο, τ!ιοεο Ετιο!ιτοοε ΙιοΙιοπι νοτεοΙιιοι!οοο Αοιοτοο

οπο! ποΙιΙ :ποοο ΗοοΙιπιοτ εοΙΙιει ποοοΙιοο ποιιεεοο. .ιιι

ΒοεοΙιοπι πιονοιπ ιτοειοε ειοΙι, σο πιτ ιιΙιοτιιοορι Με ποι

ιοτο Βιοι!τιοεοο νοο Βιτοριοοοοοοο ι!οτοΙι Οο.τΙιοιιοιοοιιο

οοπι το νοτιιιπιι!οτπι νοτππιοΒοπι. πιο πιτ ποοοτ οιοΒοο2ο

Με Βιοττιιι.εριοτιο ιπι Βοιτοοιιι ιτοποποοπιι!ο Ε'ιιιο!ιο _ιοτιοε

Με! ποιι Ιοιοοιιοπιοτι 2ο νοτεο!ιοο ιπο 8ι.οοι!ο ειοι!, οοο!ι

ιιοοιι πιεεοο, πιο ιοπιιτο ειο!! απο ΟιιτΙιοΙειιοτο ιπι ΙοΙ›οοι!οο

θτιτοοιειοοε οιε πιτιτεοποοε Βοειοιιοιοοε οποιοι, Ιποοππι

ι!οι:Ιι ποιπ! οιοιΒο Βιοοι!οο. _

8ο εοΙιοο πιτ, άεεε ι!ιο Ι›ιειιοτ Ι›οιππι ΒοιιοτΙοοιι ποιο

$οΙιοιτο 8οΒοο ι!ιο εορτιεο!ιο Ιοιοοιιοο οποριοΙιΙοοοο Μο.εε

οιιΙιππιοπι οιιτ οοεοπιιιιτοπιιι ποτ ΕττοιοΙιιιοΒ ι!ιοεοε ΖιοΙοε

Ι›οιοοιτοεοπι νοτποσοοο, οπο! Βιο ποτπ!οο ποιπ! ποιο νιω

οτι!ι Ι›οιειιιπιποοο, ποοο οτ Ι›οι Βοερτοοιιοοε ω· Βοιωτ



ιι? .ή

!ειοεερισειιιιε πω: «Με ιιιεπ ε.εετ $σε!ιιιιιιιετεε σ. ε.

σιε Βιιτειιεεπιιε σετ Βερειε νετεστειι εο!!, οειιε σειιι Κτειι

Με επ εσεε.σειι, σιτε ει, πιο ντιτ ΒΙειιεειι, εεπιιε ιιοοε

ειιι Ρτοε!ετιι».

Μ. Η! Ιιιι Νεεει”ο!εειισετι ετ!επεε ιεε ιιιιτ ειιιειι

Βειττε8 σετ Μεση σιεεεε Ρτοε!ειιιε επ ετιιιεειι. Ιοε

ειιι σε ιιιειιιειι Βτετεεπιι8ειι ιιπ Απεσε!ιιεε επι ειιιειι

Ρε!! νοιι εερΠεεεειιι 8οεπ.τ!ε.οε εε!ειιετ. σειι ιεε ιπι νο

τιεειι 8οιιιττιετ ιιιιτ ε.τισετειι Οο!Ιεεειι επεε.ιιιιιιειι επ εε

σειισ!ιτειι θε!εΒειιεει!ι εε.Πε.

Αεί σειιι Ουτε Ζ. ετετιι.ιι!τε ειε σε. 10ιεΙιτιεε Τοοετετ

ειιι ειιιετιι ιιιιΠε!εσεινετειι 8οειιτ!ιισε, σετ ειιιειι @τισ τε

Βε!ιιιεεειΒετι σιιτσε !τειιιετ!ει Οοττιρ!ισεΠοιιετι εεει.ϋτιετι

νετ!πιιι“ τιιιιιιιιι, ττοτ2σειιι Ρειιειιιιιι εεισετεειτ.ε ειιι νετ

ετσεεεττειι ειιι: ιεε!τειοεειι Βιιοετειι επεεεετιιιτει.επ Ματι

σε!π στι. Βιιιιι;ε 'Ι'ιι.εε πιεσε σετ $σεινεεεετ ετ!ττε.ιι!τι

εποε σετ σε.. 6ιιιετιεε Βτιισετ στι! 8σεε.τ!εο!ι πιισ ντιτσ

ιιι ειιιετιι ειισετειι Ζιιιιιιιετ ιιιιτετεεετεοετ, ιιι ιτε!εεειιι,

Με ειοε εριιιετ εετεπεεεετε!!ι τω, - ν‹›τ σε. Με .Τειετειι

ειιιε Πιιτετεσεειι!τε!Ετιιοτπτ ιιιιτ ειιιετ εισε ειιιεσ!ι!ιεεεειισειι,

νιε!ε ννοο!ιειι σεπετιισειι Βιιετιιιιε Βε!εεειι !ισιτε. Βιεεεε

Ζιιιιιιιετ πετ ιισσεεετ τιιτει σεειιι!ιοιτι ιιιισ τειιονιτι; ντετ

σειι πιισ εστω εποε ντε!ιτειισ σετ Ζινιεο!ιειισειι ιιιοετ σετ

Βετιπτειιιιε Βεσιειιτ. Αιτι 3. 'Νεο ετε!!ιε ειο!ι σειι εει

σιεεειιι"Ριιτιειιτειι ειπε Τειιιρετει.πτειει8ετπιιε ειε απ!

ιιεετ ω" ειιι, πιισ επε!εισε ει!σει ειο!ι ειπε εεετ ειιιτ!τε

Απεσειτε!!πιιε ιιπ εεισειι 8οιτειι σεε Ηε1εεε ειπε. Ρετιιετ

ειιτινιο!τε!τ εισε ειπε εοεκτετε ΑιιΒιιιπ ιιιιτ Βετεει!ιΒιιιιε

σετ Νεεε, εο :Με σιε Νεεειιιιι!ιιιιπιιε νο!!ειιιιισιε νετ!ειει.

ινιτσ. ΑΙε ιεε σειι ΡεΠεπτειι @Με επ εε!ιειι εεεειιι,

!τοιιιιτε επ σειιι νοτεειισειιεειιι ειιιετ εεεινετειι $ερειε

!τειιι Ζντειι”ε! εεεεεεειι πτισ Πιεττε σιεεε!εε εποε ειιι 6.

Κτειιεεοιιετεεε σπιτι 'Ι'οσε σιιτσε Ηετεεεετιιιιοεε. Ειπε ειιι

Αεειισ ιτοτ!ιετ νοτΒειιοιιιιιιειιε Πειε Ιεσιειοιι σετ επιτ

!ιιιτιετι Ηιι!ερε!εΒιιιοιιε εε.ττε ιιιιτ ειπε εεετ!τε Ιιιιι!ιτιι.Ποιι

σεε Ζε!!Βεντεεεε, σοσ!ι Ιτειιιειι Ττοριεπ Βιιετ ετεεεειι.

Ιο!ι πι!! Βετιι επεεεειι, σεεε ιπ ειιιετ Δωσε! νοιι Ρε!

Με σετ εοεοτι εεερτεοεειιε Μοσπε σετ Βιιι.εεεεπιιε σετ

$ερειε σπτοε νοτιιετ ιιπ Μιιιισε σεε Κτιιτι!τειι νοτειιιισειιε

8ττερεοσοοσειι ειστε ειιι, σιεεε Βιιτειειιιιιι€εινειεε ιεσοσ!ι

Πιτ ε!!ε ?Με ιιτισ ερεσιε!! εποε Πιτ σειι νοτ!ιεεειισειι

πιιεπεεειιιειι, ετεσεειιιτ ιιιιτ εεεινιιιιιτειι ιιτισ ειε σειι νετ

ειι!τιιιεεειι εκει ειιτερτεοεειισ. Α ρτιοτι εστω ιιιιι.ιι σοοε

ειετ νιε! ειιετ εει σετ Τοσετετ σιιε νοτεε.ιισειιεειιι νοιι

8ττεριοσοοοειι ιιι σειι Ι.ει!τιιτιειι σετ νετετεεεεττειι Τοπ

ει!!ετι ιιτισ σιε Ειιιετε!ιπιιε ειιιετ Βερειε εειστοετειι εισε

εειι. 5τειι σεεεειι εεεειι ιιιιτ ιιιιτ σειι ισιιττετειι, νϋ!!ιε

ιεεειιιισειι Βτιισετ ιιπ 8ερειε ετΙιτειι!τειι, ιιιισ εε Ιιεει. Με

νιεΙ ιισεετ, πιτ Ετε!ιιτιιιιΒ σιεεετ Τετιι.εεο!ιε Με νοιι

σετ !τσεετειι Βιιετιιτιε εετ ιιοσε ιιιιισιττε Ζιιιιιιιετ εετιιιι

επειεεειι, πιισ ε.!εο ειπε σπτο!ι ειε Αι.ειιιιιιιεε!πΠε ειστε

εεεεετε Ιιι!εοΠοιι ειιι 8ιτερτσσεσοειι ιιιτιεπιιε!ιτιιειι. Ιο!ι

ε!επεε, εε κι πεε! ιιισε!ιοε, σιιεε εισ!ι σιεεε!εειι ιιιι

8πιπεε ειιιεε πιιεειιιιιστειι πιισ πεε! εποε ιιιιιιιιτε!εσίε σε

!ιι!τε!ειι Ζιιιιιιιετε 1-2 .Ιει!ιτε πει! νιε!!ειο!ιτ ιιοσε Ιστι

ιτετ ι!ιτε νιτπ!ειισ εεντε.ετειι !τειιιιειι. νετεπεεε, σιε σιτε

θεεειι!ιεει! εεινειεειι, !ιεεεπ ιιιειιιεε Ψιεεειιε ιιισει νετ.

Ποοε ειιι Ρε!! εεινειει εεττ ιιιοιιιε! Ισ!ι εστω ιεσεο!ι

ιιι θιιιιιειειι ιτιοιιιετ Τ!ιεοτιε Με οιιιιεε Ριιιι!τι.ε ε.ιιιιι!ι

τειι. Ζιιιι€!σεει σιιτΠε σε ειοε εει σειι ειετ Βιισε σετ

ετετειι οσετ ειιι· ιιι σετ ετιιειτοιι ιινωιιε επ 8ερειε ετ

!ιτπιι!τειισειι Ρε!!ειι πιειει ειιι σιεεε Βιιιεεεειιιιε νετιιιιι

ιε!ετ σετ Βιιιστειιιιιτιεε!πίτ. εειιισε!ιι, σειιιι ινστειι σιε

8ιτερεοσοοεειι ε!ειοε ιπι ΒεΒιιιιι σεε 8σειιτΙε.σ!ιε νοτεε.τι

σετι εειιιεεειι. εεε Με ειε σειιιι νετειιισετε εσεοιι Γτιι!ιετ

ιιι Ασιιοιι επ ττετειι? Ρετιιετ ε.εετ ερτεσεετι Πιτ ειιιε

νετιιιιτι!εττο!!ε σετ ΜΗ εει σετ ΠεεετττεΒιιιιε σετ
5ιτειιιοσοσσειι ι σιε ιιι οειτπτειεεεειι ιιιισ εεειιτεεει!σισεειι

Απειει!ιειι Βετιισοειειι ΕτΓεετιιιι€ειι, σειιειι ειιίο!Βε τπεπ

ιιι _ιοσειιι ετσεεετειι Κτειιεειι!ιεπεε σιε εεριιεσεειι Ρε!!ε

 

νοιι σειι ειισετειι ιτειιιι!. ΔΕΗ! Πιιιι σε, ειιι! ειιι. Βεεειε,

ττοι.σσειιι σιε νοιπ ΟειτπτΒειι @εισαστε Ψιιιισε σιιτο!ι σειι

νετειιιισ, ι.τοτσσειιι σετ θειιιει!!ιιιιιιι! σεε Ψειεεε εστω

σειι ιισεστ!!οεειι Αεεοε!ιιεε ειιτισετι Με! ιιιεετ εεεοεσωτ

ειιισ, Με ειε σπτσ!ι σιε 8σειι.τ!τισεειιΒιιιιι νετιιτεσσετει1

Ψπιισσει:!ιεπ επ σειι Τοτιει!!επ πιισ ιετετ Πτι1εεειιιι€.

8ιε !ιεΒειι ιιισ!ιτ ιιπτ ειιιε!‹3εετ, σειι ιιι σετ Βιιιετιιιιιπτι8ε

Με νοτειιιισεπειι 1ιιΓεοτιοιιεττεεετιι εο!ιπιε!οε μτειεεεεε

εεε σε, ιιειτι - σιε εεεοειτο!!ειιειι Τοιιει!!ειι νιτ!τειι εο

Βιι.τ εει σετ οιι πετ νοτειιιισειιειι Μιιιισειεττιπιι8, ιεε

ττισσετε εεεειι, ιτιε τιιωτ, Με $οεεισ!ισε!τειιειι ειιιεε.ι1

Βετισ ππσ ιιπ εισε σιε!ιειισ. Πιισ ιιτειιπ ινιτ ιιι σετ νετ·

ειιιιιιιι; σετ $ερειε εει 8σειιτ!ε.οε τιοσε εε ττειιιεε ΕτΠι18ε

ππι2πινειεειι Με”, 80, ττιειιιε ιεε, ιιιπεε !ιιετ σετ ΗεεεΙ

ιιιιεεεει;στ ινετσειι, ειιι ειπε Βεεεετιιιιε σετ ειεεετιι;ετι

νετειι!ι.ιιιεεε επ εττειοεειι. Με Πιτ σιε Ι(ιιισετεεεριεε.!ετ

εεε ειιιετ $ο!ισιιπιιε σεερι.ιεσεετ, !εισ!ιι πιτ σεειιιιισιτειισετ

Βιιιιιιιε, εοντιε ιιιιε ειιιετ Ττειιιιιιιιε σετ εερΠεο!ιειι Βοιωτ

!εεείσ!!ε νοιι σεπ ετισετειι ειοε ετεεεειισειι Πιι!τοεεετι

!εσιιιιειι εει σετ ετοεεειι ν!!ισεΠε!τειι σετ εερΠεοεειι Ιπ

ιεστιοιι ιιιο!ιτ ιπ Βεττεοει !τοιιιιιιειι, ειε ιιιετσειι εισεετ!ιε!ι

σιιτοε σειι εττειοετειι Ετίο!ε τειο!ι!ισε ειιιεεετιι.σει; ντετ

σειι. Ρετ πεε ρτε!τΠεσεε Αστειο ετ8ιεει. Με ιι.εετ σιε

5ε!ι!πεείοτσετπιιε, ειιι ειπε ετιιιισ!ιο!ιε Πεειιιίεσι:ιοιι ειιιεε

Ζιτιιιιιετε εποε ιιιιοε εισεεετειι Βιιιετιιιι€ειι επ στιπεετι,

ιιιιτετ !τειτιετι Πιιιει.ειισειι ιιτιεετε 8σειιτ!ιιοεριιιιειιτειι ιιι

Βσ.ιιιιιετι πιιιετεπετιπ8ειι, ιιι σετιειι Κτιιιι!τε ειιι. Βιι.ετιιτι

Βετι ιιιισ εει εε εποε νετ !ιιιιεετετ Ζειτ 8ε!εεειι εε.εειι.

ιιιισ ειισ!ισε εποε ιιι σετ Ρτινιιτρτειιιε ιιεο!ι Μσε!ιοε!τειι

εερΠεοεε 8σειιτ!εσε!ττειι!τε νοιι σειι ιιεερτιεσεειι :τι

ιτειιιιετι.

Ριιτεσιιιιιισειι !!εετ σιε Ρεειισο

Τιιεετιιε!εεσ!!!ειι.

νοιι

ει. 8. Πιι!:ετεετεετ.

Με ιισιιεειειι

Με Κοοε'εσεειι Τιιεετ!τε!εσοι!!ειι !τετιιι:ειο!ιιιει.ειι εισ!ι

σπτο!ι σιε !ι'στειιπε τιιιιτε!ετ εσειεσεετ Αιιι!ιπΠιτεεω!Τε

εεεετιιιεετ σετ Βιιιιτιτειιιιε ιιιιιιετιι!ιεοιιετ Βιιιιτειι ιιιισ

σιεεε $επτείεετιε!τειι !τιιιιι σε εοιιιοε! σειι !εεειισειι

ειε εποε σειι εεεεεϋστεεειι Τπεετεε!εε.οι!!ειι. Οε8!ειοε

σιε !.ερτσεσοι!!ειι εσεοιι !ιιιιΒε σιεεε!εε 8σπτεΓεετιε!τει:

ο!ιστε!τιετ!ειτι.ε, εε τεστ ιιιιιιι ειε ιιι πιο ιιεπεετε Ζειτ

σοο!ι Γεω σε σετ Αιιεο!ιεπιιιιε, σιιεε Βιισι!!ειι, σιε σιεεε

Βιεειιεο!ιεΠειι πιιτετ σειιι Μι!ττοε!τορ πειεειι, ε. π εεε ε ! ι ε ε ε

Ποε σειίστ ερτεοεειι, σε.εε σετ Οτ8ε.ιιιειιιπε. νοιι σειιι ειε

εεειιιιιιιειι, ιιιεετειιΙσε εει. Αιιεεετ σειι Ι.ερτε.εεει!!ειι

ειιισ ιιι σειι !επτειι .!ιιι!ιτειι εετειιε νιε!ε ειιιιτείεειε Βε

οι!!ειι εείπτισειι, εοινοε! ιιι 8ο- πιισ Ειτοτετειι σετ Μεσ

εσεειι Με εποε ειιι ρσιιιισ!ισεειι πιισ Πιιετιεο!ιειι Βιιεεπτε

τειι. !)ιεεε!εετι επεσε Με Αεειι!!σε!τειι ιιιιτι 'Ι'πεετ!τε!

ειιοι!!ειι ιιισει. πετ σιιτσε ιιιτε Πιιοτοτε!!ειι Ει8ειιεε!ιιιιτειι,

εοιισετιι εποε σπτοε σιε εισιεσεειιΠ$τιιιιιτε Θεειιιι.!ι πιισ σιε

Ρ'ϋ.ειΒεειε εει νετειισεετειετειι ειπε Κιισιο!ιετι!ετεπεεειτ

εετνοτειιτιιίετι. Απε σειιι Μεοτειοτιπιιι νοιι Μοο!!ετ')

(Ηει!ετειι.ε Βε!ει8) πει ιιεπετσιιι€ε Κε.γεετ!ιιιΒιι

εσσεει. ιιιεετεεεειιιε Πιιτετεποειιιιιτειι ιιεετ σιε ινιοει.ιεειειι

Ρεεπσοεπεετ!τε!ειι.σι!Ιειι ιιιιιεεεεει!τ, σιε ινετε!ι ειιισ ιιι

"Με Κτειεειι εεισιτιιιι επ ινετσετι.

'ι Ποε!!ετ, Οειιιτε!ε!ειε Πιτ ΒεστετιοΙοιτιε, ΧΧΧ. Βει.ιισ

Ιθ01 Ντ. 14: !)!ε Βε2ιεειιιιε σειι Τπεετεε!εεο!Ι!πε επ σειι

ιισιιτει”εεεετι Βιιστετιειι στο.

ι) Κ ιι γ ε ε τ· Ι ι ιιἐ ι Πιο ΡεεπσοεπεετεεΙεσοι!!ειι. Ζε!τεσιιι·ιτι

Πιτ Τιιεετ!τιι!οεε, Β ι ΙΙΙ, ΗεΠ. Ι, 1902, Πειι τ ε ω” πειτε

ινε ι·τ!ιε Δε» ιΙσιιιιιτειι!
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Βιο νοτποππιιιοποπ Ε' π π π ο τ ι ο ποι· Τιιππιποοποοιιιοπ

επι” Οτο.οοι·π οιππ 'Ι'1ιιπιπιποο πππ πιο πιοοοπ νοτιτοππι:οπ

θι·ποιοτ (Ρπιοπιπ ρτο1οποο, Αιοροοπτπο ρτοιοποιο, Βτο

Πιπο οτοοιπο) πππ Μο οΙΙοτ ποπ οιο πιο οτοιοτ ιπ Βοιπ

οτι1ι.πι· Βοοιιοπιοτ πππ ποοοπτιοποπ; ιπ ποτ ποποοιοπ Ζοιι

ιιπτ οι· πιοοοιποπ οποπ πω' Ριοπιοππιιππιοπ οοιποο 8ππο.ιο

1·ιπτπο ι;οιππποπ. ιιοτποτ ποι Πο ττ οιο εοιππποπ επι

'τι τιιοιποοοπτποπ,0ιοι:τοιποιιπτποτπ ππποοπιιοοο

πω. ιιι ετοοοοτ Μοπεο ιιι ποτ Αοιιοτοτπ ο.

Πιιι.οτ ποπ ιιιιοτιοοποπ 8πποιι·οι.οπ ιπι ιπ οι·οποι· Ι.ιπιο

πιο πιω πποπιππι·οπ, ποππ πιο Βπιιοτ (Ροιτι

Βιιπιποπιιοοπ). Ιπ ποπ ιτιοοποπ Βοτιποπιιοοτππεοιι

νοπ Ριοι·ποπ, ΖιοΒοπ πππ 8οπποιποπ. πιο πιοπι επι Έπ

ποτ1τπιιπ ι·οο8ιτιοπ, ιοι οο Μοοιιοτ 8οιππποπ ιπ Βοιπ

οπιι.πτοπ πιο οοποποππιοπ Μιοιπο.οιΙιοπ οπ οποπιοπ.

8οπιιοοοΙιοπ οι οο ποποτπιππο Μοοιιοτ πποπ εοιπποοπ

ιπ ποπ Οτ8πποπ νοπ πιππωπ οιιπτο- ιιππ πιιιοποι

Γοοτο Βοοιιιοπ πποπ2πποιοοπ πππ ποτ ιπ ποπ Ροτι

οποπιιιποιοπ νοπ Βιπποτπ πππ 8οιιποιποπ. Λινο

τοπ πππ 'Ι'πνοι ποοποοιιιοιοπ οποτοι Ροοπποιπποι·ιιοι

ποοιιιοπ ιπι 8ιποππιπ ρτοοππιιοιο_ οποιοι· οποπ ιιπ

8οοι·οι ποτ ιιποοοτοπ ΡΙοπι, ποοοπποτο πο οιπο Αποππιτπ

πω; νοπ Επιτποι οιο.ιιιιπποι. πιο οπιοοποπ ποπ Ζοποπ,

ιπ Ιπεπιποπιιιιιοπ, ιπ ποτ Αποι- πππ ΥπινοιεοΒοππ. Ροτ

ποτ οιππ πιο Ροοπποποοιιιοπ ποιππποπ νοπ Ρι·ι6.πικοι

πππ Ρορροπποιπι ιιπ Βρπι:ιιπι ποι Ι.ππποπεππ

ει·ι1π. νοπ Μοοιιοτ ιιπ Βτοποπιο1ορπιπιπ, ιπι

Νοεοπ- πππ Βοοποποοπιοιιπ, ιπι Ζπποοπ- πππ

Ζπι;ιπποιει8, ιπ Τοποιιιοπριτπριοπ.

Ζποι Τπροπ νοπ Ροοπποιπποτιιοιπποιιιοπ ιποοοπ οιππ

πιιιοτοοποιποπ νοτπ ιποτρποιοΒιοοποπ 8ιπππρππιιιο: ποτ

'Γγρπο ποο ι”οιιιοπ οοπιπ.πιιοπ, πιιπποπ, Ιοιοπι οοιιι·ιιπιιπ

ιοπ Βιιιποποπο, ποτ ετοοοο Αοππιιοπιιοιι ποτ ιπι1 ποιπ

Η οοπ°οοποπ Βοοιιιπο. πππ ποτ 'Ι'γρπο οιποο πιοιιοι·οπ,

πιπιπροπ πππ οιππο Ιοποοπ Βιππο. ΒοτΤιιποιποοποοιιιπο

ποιοι πιοπτ πιο οοπιοπιιο 1ι'οι·τπ ω, ποτ 0τοοποοιιιπο Η

πο8οποπ τποπτ πιο ριπιπρο Ροτιπ. ·Ι)ιοοοπι ιοτπιοτοπ 8ιοι

οποπ πιο πω» πππ Βπιιοι·ποοιιιοπ, οοπιο πιο οπο Ροτι

οποπιιιποιοπ Βοποπποποπ οπ.πτοιοοιοπ Βοοιιιοπ, ποτ 'Γιιπο

ιποο- πππ Μιοιπο.οιιιπο ποεοποπ ιπο1ιτ ποιπ Κοοπ°οτιιοπ

Βο.οιιιπο. Βοι οιιοπ πιοοοπ Ροοπποποοιιιοπ ποοιιοπι οιπ

ποιπποποπποτ Ριοοτποι·ρπιοπιπο ιπ Αππππ8ιΒιιοιι νοιπ Αι

ιοι· ποτ ΟπΙιπτοπ, νοπ ποτ Τοιπροτο.ιπτ πππ νοιπ

Νο.ιιτοπποιι·οι. ιιππ: οο πιο ποιιπ Κοοπ'οοποπ Βο

οιιιπο οποτ τιοπιιποτ @οιππ Τπποτιιοιριιπ

ιο πιοΙοειοοποι· Ηιποιοπι πιω πιο Ροοπποποοιιιοπ

οποτπιιιοτιοιτι ππτοπ ιιπ Ι.οποπ ιπ ποτ ι”τοιοπ Νοιπτ.

πιο: πιο ποοποιπππιοοπποιιιΒιιοιι οποιοι, οο εοιποπ οιο

ποτοιι.ο ποοπ 24-46 8ιππποπ ποπι.ιιοποπ Αποπιπ νοπ

Κοιοπιοπ, πιο Τπποτιιοιποοιιιοπ πτο.ποποπ πο” 4-7

Τομ. 1π ιπτοιπ οπιιπτο1ιοπ νοτποιτοπ οοιιοπ οπο

Ροοπποποοιιιοπ οιπο ποιποιποοιπο Βιεοποοποιι: ποοιιποπ.

ιιο.τπιιοπ οιποπ ποιποπ Ρο.τποιοιι οπ πτοπποιτοπ.

Ηιποιοπιιιοπ ποτ ροι.ποεοποπ ιιιιιτιιππι:οπ ποτ

Ρεοπποποοιιιοπ ιιπ Οτοοπιοιππο ιπι οπ ποιποτιιοπ, πποο οιο

ιπ ποτ Μοπτποπι ποτ Ε'ιιιιο Κππιοποππιιπππε οτποποιοπ.

πω. Ι.πποτοοπ πιο πιο ππτοπ Τιπιοιποοποοιιιοπ οτ

ποποιοπ Τπποτιιοιιιπϋιοποπ ππτοπ πιοιοιοΒιοοπο πππ πιι

ιιτοοιιοριοοπο Ππιοτοποιιππποπ νοπ οοπιοπ Τπποτιιοιπ ιπιι

Βιοποτποιι π πιπϋπιιοπ οπ ππιοτοοποιποπ: Βοοιιιοπ.

Ι.πποπο.πο*οοπο ΒιοοοπποιΙοπ, Επιιιιοιοιποοιιοπ. Τιιπο

ιποο- πππ οοπιο Βοοιιιοπ ιπιι: οιοτιιοτ Βπιιοι· Κοπιποποπ

ιπιτοροτιι.οποπι ιπποετι, οι·ποποοπ οιπ πππ ποοοοιπο Βιιπ

ποτ οοπποτι;ιποπ Ροτιιοπιιιο. Μοοιιοτ ποι· οο ιιοποπο

πιιτπιΒ ππο πιο Βοποποτπο.πο ποι· Κοπιποποπ πο.οπ Τι

πιοιποοποοιιιοπ-Ιπιοοιιοπ ου ποιοοπ, ποιοπο οτ ιπ 1.οπποπ

ππι ποιπ Οοπετοοο ποπιοποιτιι·ι ποι.ιο, πππ ιοπ ιπποο πο

οιοποπ, ποιοο οιο .Ιοποτιποππ :οι οοιιιο 'Επποτιτπιοοο ππ

οοποπ πιτπ. οο Γτορροπι ιιππιιο1ι ποτ παο Βιιπ.

ινο.ο ποο πιοιοι;ιοοιιο νοτποιιοπ ποτ Κοοπ

οοποπ Βοοιιιοπ ποι Μοποοποπ, Τ1ιιοτοπ. Υπεοιπ πππ

Ριοοποπ οποιοι, οο πιτπ επι πιοοοπι οοιω, ποοπ ποτ

Βοπο νοπ Κοοπ ιπ Ι.οπποπ, ιπ ποι· Βοπποπ ποπ οιπο

τοΒο Ατποιι οπιιο.ιιοι πππ πιτ ποτποπ ποπ! ποιπ οι·ιπιι

τοπ, οπ Κοο1ι Βοοπι ποτ οποτ πιοπι. Μιτ ροτοϋπιιοιι

οι οοιπο Αποοποπππο οοπτ οχιπροιπιοοπ, οιο οιοπι ιο. τπιι.

ποτπ ει·οοοοπ Βοοποοπτππεοπιπιοτιππ ιπ νοιιοπι Ειπιιιοπ8

πππ Μι πιποπιο πιοι· ππτ ο.πιιιιιτοπ πιο Βοοποοπιππο πποτ

Τπποτιιπιοοο ιπ ποι· 8οπποιπ. Ιπ ποι· 8οπποιο π. Β. νοτ

πιο οιππ πιο Ζοπι ποτ Τπποτιιπιποοπ οπ ποπ 0ιοοππποπ

πιο 2,07 απ 1000. ο1οο οοπτ Βοτιπιιι ιπι νοτοΙοιοπ οπ

οπποτοπ Ιπππποτπ, πο οιο πιο 9,0:1000 οποιοι. Πιο πιιπ

ποτ ιπποτιππιποοπ ιιιπποτ ιπ ποτ 8ο1ιποιο οι οποτ ο π ο τω,

οιο ποιτιιοι 66.6 ; 100. Βρτοοποπ πιοοο Ζοπιοπ ποπ οιπο

ποπιιιοπο Βρτο.οπο @ποπ πιο Αποοποπππο νοπ ποι·

ιππιοιο1ιππο ποι· Τπποτιιπ1οοο πιιοιπ ππτοπ Ιπιοοιιοπι

ιιι'οιοπο νοτποππιοοππιιιιοπο Βοοιοπππποπ

ποοιοποπ οπιοοποπ Ροοπποιπποτιιοιποοιιιοπ πππ ποπ Κ πο π

οοποπ? Ποο ιιιιοιοτιοιιο νοι·ποιιοπ, πιο πιο οιπποποπ

ιπτιπιπο ποοι:ει.ιι ποτ ποιποπ Βοοιοι·ιοπετπρροπ ποιοοπ οπι

ποπ οτοιοπ Βιιοιι απ! πιο Απποπτπο οιποτ νοτπο.ππιοοποίι,

ιπποοο ιιπ Αποοοποπ ποτ Οπ1ιπτοπ, ιπ ποτ ΒοπποιιιΒιιοιι:

ιπτοο ννοοποιππιπο,ιπ ποπ 'Ι'οιπροτο.ιπτετοποοπ, ιπποτποιπ

ποτοπ οιο οιππ οπιπιοιιοιπ ιιππποπ, ποοποποπ ποοοπιιιοπο

ΒιιΤοτοποοπ πο.οπ Αποιοπι «οτιποποιιοι· Βποιοτιο

ιοΒο π ». ινοιπ ιιππποπ πιο Ροοπποποοιιιοπ Κποιοποπ

οι·ποπποπ, οο ιοπιι ιπποπ πποτ πιο οροοιιιοοπο Ιπιοοι.ιοοι

ιπι ποτ ιοτι.οοπτοιιοπποπ ιπιπππΒ ποποτ Ηοτπο νοτπ οτι

ιπειτοπ Ηοτπο οπο. Ψοππ οο οποπ Ηπορρο 8οιππεοπ

Μ, οιπιπο ποτ Ροοπποποοιιιοπ ιιι. οιπο.πποτ πποτοπιιιπτοπ,

πππ Ροττοππ οιποπ 8ορτορπγιοπ, ποπ Β. Βροτπιιπο

Βοποο. ιπ ποπ Κοοπ'οοποπ πτπππινοπποιπ πππ νιοο νοι·οο,

οο ποποπ πιο μι” πιο Αποοπππππεοπ, ποοο οο εοιπο

ποπ οι ποπ Τπποτιιοιπποιιιπο ιπ οπρτορπγιιοοιιοτ Ροτιπ

ιπ ποτ Νοιπτ ππ ιιπποπ, ποοπ πιοιιι πο.ο Βιιτεοττοοιιι οτ

ιππει. οποιοι ιπιοτοοοοπτ πιο ιπ πιοοοτ Ρτο.Βο πιο

ποποοιοπ Εκροτιτποπιο Κοοπ'ο ιππ ποτπ Τιτποτπιπ,

ποιοιιοο Μοοιιοτ οπο 'Γιιποιποοποοιιιοπ ποτοοοι:οιιι ιιπτ.

Μοοτοοπποιποποπ. πιο οοιιπριι; πιο πιιι'Ι'ιιποιπιπ ποτποπ

ιπιτπππ Βοποπ Κοοπ'οοπο Βοοιιιοπ! Ροι·ποτ πω:

Κοοιιιι οοιιιπποπ, ποοο ποο 8οτππι ποτ 'Ι'πιοτο, πιο ιπιι:

Ροοπποιπποτ1ιοιποοιιιοπ ιιππιππιοιτι, οοπιο πππ Ροοππο

'1'πποτιιοιπποιιιοπ ππ ο.%ιπιιπιτοπ νοτιποε!

νιιοΙοποπ ετοοοοπ νιιοτιπ πιο Κοππιπιοο ποτ Ροοππο

ιιιποτιιοΙπποιΙιοπ ιπ ποτ .Ιοιπποιι ποοιιοι, ποπ πιοπι Επι

ποπποτ ιποιι·πι·ιινο τω, ποπ ιπ οιΙοτιππο;οιοτ Ζοιτ. πογ

ο” ποοοπτιοποπ. Ι.ογποπ ποιποποιτιτιο οιποπ Ροιιοπ

τοπ, ποτ .Ιππτο Ιοπε ιπ Ε'ο1Βο νοπ Ηποιποριοο πππ Βο

οιιιοπποιπππ ιπι $ρπιπιπ πιτ ιπποτιιπιπο ποποιτοπ ππτπο.

Απ οπο” Βιοπποοο οι·ι·οΒιοπ ιοποοπ ιπ οτοιοτ [ήπιο

Ζποιιοι ποο Ρ'οπιοπ νοπ ιιιιπιοοποπ 8γιπριοιποπ ποτ 'Επ

ποτΙιπΙοοο, ιοτποτ ποο οιποπιππιπιιοπο Αποοοποπ ποτ οπ.πτο

ι”οοιοπ Βοοιιιοπ. πω” πιτπππ ποτ Ατποιιοπ νοπ Μοοιιοτ

πιο» πιο Ροοπποποοιιιοπ ππτπο οο Ι.ογποπ οοπιιοοοιιοπ

1ιιο.τ, πιο οοπτοιοοιοπ Βοοιιιοπ ποι πιοοοτπ Κτο.πιιοπ πιοπι

Πιτ Κοοπ°οοπο ππ οτιιιιιτοπ, οιο ιιπποιι:οιι πιι οοιιι· ποπ

νοπ Μοοι κ” ποοοπτιοποποπ Ροοπποποοιιιοπ; πποοοτποιπ

πο.ποπ 1ιιιριππποπ ιπιι πιοοοπ Βοοιιιοπ οπ Μοοοοπποιποποπ

πππ Μπιποοπ ιιοιπο ροοιιινοπ Βοοπιιοιο. ιπι θρπιππι

ππτποπ οπποτοι·οοιιο νοτιπιοοι οιοοιιοοπο Ροοοι·π

πππ Α Ι νοοιιιτοριτποιιοπ. Νο.οπ πιοοοπ Ετπποππποπ

οτιιιοτιο πο ιιπ οπ πιοοο Κτοπιιποιι. πιοπι ιπι 'Ι' π πο τ

πωπω οοπποι·π Πιτ οιπο Βι·οποπιιιιο ι”ιπτι

π ο ο ο ι).

Οππο Ζποιίοι πιιπ πιοοοτ ποπ οιπο Ππιπποοο ιιππιιοποτ

Ριι1ιο ποοπ οιππ πιοποπ πππ οιο ποτποπ οπτ Βνιποππ

 

οι Κ πο π : Ποποι· πιο ·Αεςιπι:ιποπιοπ ποι· ΤπποτποοιΙ1οπ οπο.

Ποια. ιποπ. ινωιι. 1901. Ντ. 48.

0 Μπι. τποπ. νιίοοπ. Ντ. 18, 1902, 27. Μοτο. π. 97.
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.ιτιιιοεου Βοευυά τυοοιιι.

Μοο.εετοΒοιυ ιοτάοτι οάετ οτεοποι άιο Τιιυοτοιιιοεο, οτε

Γ..

ποιεοπ, πιο·νιοιο Ρουιοτ ιο άετ ΤιιυοτυπιοεοιτεΒο υιοεε

επι άιο ιυιιττοειτοριεουο Βιο.8υοεε εοπιιιουι υυά πιο νιειο

Ρουιεοιιιιιεεο ιυ υ'οιοο άοεεου Μουτ υυτ ιιι ιιιιοιοοιεουοτ

νουά ρτορυνιο.οιιεουοτ, εουάοτυ οπου ιιι ιιιοτορευτιεουοτ

Ηιυειουι· υεεευετου ποτάου ειυ‹ι.

ΕΞε των, εουτ νιτοιιοπ ιυ εοιυοτ Μάο μου υοου

άουι Ι.ουάουοτ Οουετοεε, πιοιιι υιοε υο.οιιιιιτο Τπυοτιτοι

υυά υποιιιιιτο Πορετιεε.ιιου, εουάοτυ υοου υιουι υοι

οιιιιιτο. Μουτ ιοάοε Βιυο, ιιι ποιουοιπ οιυ Βιιοιιιυε

πι, άετι` εοιοτι 'Ι'ιιυετιτοι Βοπουυτ πετάω. Ποτ Τυυοι·ιτει

ιει οιυ Οτουυιεπι πε.οιυ οπο άουι Κοτροτ εοιυει υποτ

νοτποποοιιεουοε Βιυε. υιευοε οπου ουτειουάουεειυ.άπτοιι

άου Βοιε νου Τιιυοτιτοιυεοιιιου. -Αυετ άιο 'Γιιυο τιτζοι·

υιιοιιιουεοιυοτ ειυάιτοιυοουειιιιιιτουάοεΒιο

τυ ουι ιυ άοιυεοιυου, εουάοτιτ άοε εουειιιιιιτουάο Βιοπιουι

πιιιεεου ΖοΙιευ εοιυ, ποιουο οπο άοιυ ιουουάου Κοτροτ

εοιυει υετνοτοοΒο.υπου ειυά. ο ΑΜ άιοεο ννοιεο ιτουυ-τυου

ειπε ευετοτυιεουιο ινο.τυο, ποιι ειιιιιιιιττετ ιΠοιεο

οιυιποι υιοτ υυά .άο..ιυ άου πιιιττοειτοριεοιιου 3ουυιιτου

.ειπε οιυεπτοποιουιιεουου Αιιεπιιουεο άοτ Ηειιι οιιι Τυ

υοτιτειυοοιιιιιε ειου @Μιάου υοι, που ιιιτ Τιιυοτιτυιοεο

ιιοιτου.- Με Βοοιοτιοιουου ιιιιιυ ιιιιπιοτ εο, πουυ ειε
υυτ οιυου Βοοιιιιιε ιιυάου, ειε οοιιιιιιο άεε πππ άε.τε.ιιε ι

οιιυο ννοιιοτοε υυευάιιουε Μιιιιουευ νου ευάοτου

Βοοιιιευ άετ..οιειουου Απ υοτνοτοουου :τι ιοεεου. Νιιτ

άιο πιτιιιιου ρυιιιοιοειεουου 'Ι'ιιυοτιτοι υπο

υιουτυΙοεε άιο υε.οιοτιοιοοιεουευ τυιιεεευ ιυ

άου νοτάετε;τπυά άοτ Βοιτοοιιιιιυο εοετοΙιτ πετάου.

Βοι άοτ Βρυτιιτυιιυιοτειιουιιυε ποτάου πιτ ιοιοι εουτ

ει:τευοο Αυ ιοτάοτιιυπου ετειιου υιιιεεευ υυά ειιεεοτ

επι άου υιοιοΒιεουου (ιυο.το.ιιιοτ άοτ Βοοιιιου ιοάοε Με!

άεε 8ριιιιιτυ οπου επι Αινοοιετοριιυοιιου υυά

ο Ι ο. ε τ. ι ε ου ο Ρο. ε ο τυ πυιοτειιουου ιο.εεου. Ειπε

ΒιιυειιΒε Ρτουυοεε οάοτ εοοετ Ηοιιυυε οουειοι.ιτου υοι

Τουετιιιιιοεου. υυτ επι άου Βοιιιυά νοιι ειιιοτ Αυπουτυο

άοτ Τιιυοτυοιυο.οιιιου οάοτ νου οιυευτ Ρευιου άοτεοιυου,ι

οτεουοιιιτ εοιπιι ειε οιυ Νουεουει Ιυ άου υοειτουοιυιτ

του Βουιιτοτιου;Ι)ουιεουιουάε ιιυάοι που υοι τοουι νιοιευ

Τπυοτιιιιιϋεου υιοιιιυ.ιε ΒεοιΙΙου υυά άιο Ρτοοευιπειιι

άοτεοιυου ποιοι ευποιΙου υιε επι 35 ρΟι. 8οτυιι πιτά

πιοάοτιιιυ άου οτειου ΡΙειε υοι άοτ ΤιιυετιιιιιοεοΦ

υουουάιυυε ειυπουτυου άιο οιιεοιιιι; εοτειιιιιιο

υπεε·οιιιυττε ιιιιυιεοιιο Πιιιοτειιοιιπιιε άοτ
Κτε.υιτου ο το

ννοιιτευτι επί άουι Τιιυοτυπιοεο-Οουυτοεε ιο ·Βετιιιι

.ιιουρι.εο.ουιιου νοτυ Βου άοτ Ηοιιειιιιι.ου άιο Βοάο των;

πιιτάο άτοι .Ιουτο-εριιιοι· επι άουι Ι.ουάουοτ θουυτοεε

εουοπ πουιποτ άονου πεερτοουου. Με Ηευριτοάου ει

ριειιευ ιυ άου ρτορυνιοοι.ιεουου Μοεεετοεοιυ, υυά άετ

νοτιιιιιιιυε άετ Κτο.υιτυοιτ. Βιο ετοεεου 8ουοιοτιου ποτ

άου ιιυειτοιιιε ιοτι.άουετυά πεεευτιιοιιου Νιιιπου υτιυποτι,

.Πιτ υοτνοττευουάοε νετάιουει υοετοιιι ουοτ άετιυ, άιο

Μιιιοι ευε8ουτυοιιοι υπ ιιουου πιτ άιο 'Γυοτεριο άοτ Τυ

υετοιιιοεου τοερ. 8ουπιυάειιουιι€ου. .Κτιιιιιουυε άοε

πουπευ Οτυο.υιεπιπε άυτου Ζιιιιιυτ νου ιτι

εουοτ,τοιυετΙ.ιιΠ, άιιτου ιιυετο.1ι ιοιουι ευε

ιιιιιτυο.το υνάτοτυοτειρειιι.ιεουοΜοοεετο8οιυ

υυά άιιτου υποοιτουιερτοουουάοΝοιιτιιυε υοι

ρυνειεουοτ Β υυο. - άοε οι εε, πεε άιο Τιιυετ

Ποτε ιι'ουιου άιοεοτ υνειευιεουου

εοιιοιυι εοτυιι ειε Πτεο.ουε άου 'Ι'ιιυετοιιιοεε. Ιυι οοειιυάου

ΟτΒευιειυπε ιιυάοι άοτ Βε.οιιιυε ιιοιυου ειιυειιοευ Βοάου,

οπου ιει ειπε οτοτυιοοάοτ οτποτυουο Πιεροειιιου υοιυι8.

Πεεε άετζΚοου'εοιιο Βοοιιιυε ιο Βυρτορυν1ουιοττυ πιτά

Μιά οοιιιυάου ποτάου ιυ άοτ υιι.ουετου Νιιυο άοτ Μου

εοιιου υυά 'Ι'υιετο, Κουτι που! μπει υυτ άοτ υτοεειευ

ννουτεουοιυιιουιτοιι υοιιουριοι ποτάου.

πιο Βρυοιτυορι υυά ιιοιιειιιιιου ποτάου πιτ άου Τιιυοτ

ιιοιυειοιιιπε υιουι 8.118 άοτ ιι'οιτ εουιιιιου, άεε ιειιτευ πυ

ιοτ ο.υάοτευ ιιι ουυποιάουιι€ετννοιεο άιο υιοεεευιιοουετιι

 

κ” Ι

@οπου νου Β.ιιιοι υπάΗευρι. Συ Κιιτοτιου, πιο Ξ ο

ά ου. πο .ιευτεειιυιο. υιυάιιτου.'Ι'ειιεουάο νου 8ουπιυάειιου τι

που ιυτ 8ριιιιιπι τιιοιτειουιειοειυ άου ιιιιουυιιυΒου υυά πω'

άου· Ρτοπιουεάου οιτερεοτοτιειου, οτυοιι.ου ειου άιο Κτουιτου

υυά πιιτάευ Βοεπυά,ουΒιοιου ειε υοου ιυεοτειιεοιιου Ατι

εουειιιιυεευ ιιιιιιοιι άοοιιυιτι εοιυ πιιιεεου, ποιι ιιι άιο

που ιιυοτειιι.ιιοι πετ νου Μιιιιετάου νου Βιιοιιιουι

Πυεοτ ιιυπευτυοτιτ υοι άοτ Βουιιυάιιιυπ νου Τιιυοτευ

ιοεου ιυιιεεου πιτ οιεο τιουιου ιυ οτειοτ Ι.ιυιο επι οι ι -

εοιι.ιθο νοτυοεεοτιιυΒου υνοιουιεουοτ νοτυο.ιιυιεεε. πιτ

πιιιεεου ιιιεο άοτυοου ειτευου, άιιεε πιτ ιιυεοτο Κιτιτιοι·

ι.ειιυου ιιι Ηευε-8ευει:οτιου ιιτυπουάειυι

Ζο.τειτοιο-Ξειο. Μοτο 1902.

 
μέ .

Ρτοι:ο1το11ο άοενοτοιυε Μ. Ροι:οτειιιιτποτ Ἀοτιπο.

708.8ιτειιιι€ε.υι ό. Γουτιιοτ 1902..

νοτειικευάοτ: 'Ι'ιιιυτ;. 8οοι·οιιιτ Πειτε.

οι. Ηοτυ άοιυουει;τιττ οιυου Ροκ. πιο Ι.ιιιυιυιιυπ άει· Μπε

ιτοιυ άεε Πυτοτε.ι·υιε άουι οι· άιιι·οιι Βουυουυε.ιιτ. ειπε ντοπιεεο

Γιιυοιιου άει· Ηο.ιιά π·ιοάοι·ιιιι.τουοιι ιπι Βιο.ιιάο πο.ι·.

2. Ηουιτιιιο; άοτυουει.ι·ιτι. οιυο Βοιυο νου Κι·υυιτου, νου

ρυοιοο·ι·υριιιεουου Αυυιιάιιυιτου υυά θνρεευειιεεου. ιιιυ υπ

ιυυου άιο Βοειιιιετο άει· οιε οι.τοιντιεοιιου Βειτο.υ.ά

ι υ υ ο ν ο υ Α τι ει ο πι ο υ ιιι υοερτοοιιου. Πιοεο, υοιτουυιιιου

ιιοιυοεπο.<;ε πειτε, ουοτ πουι,ι.τ νοτυι·οιιοι.ο Μοι.υοάε, υοι. :τι

οιιου Ζοιτου οιυο εουτ νοτεευιοάουιιι·τιιτο, πιιτυ 'Γυοιι ιιυετ

εουπιιυ.·τιιου ουιυιιειο.ειιεουε. υπιυ Τιιειι ιινιοάοτιιυι μπε οπου

ιιο·ο Βοιιτιιιοιιυιι8· ο;οιιιυάου. Βοιυευ οιτ.:οπου Βιιι.υάριιυιτι: ιιι

πι» ρι·ιι.οιειττ Η. άουιυ, άτιεε οτ Πιτ ιυ Μι ά ου τιιιιο υ .

πο ειπε Βιιοιειου άοε Αυιτιουιε πι” άουι Ποεεοτ

εεε ιτυουά οιυουι θτιιυάο Μουτ ι.υιιυιιου τω,

άιιτοιιυπε άοιι νοτιιιο· πιουι νοτ οιιου ιιυι·ιπου νοτιο.ιιτου, άιο

ευπι Βτευιο άοτ Ειτειιτροτιου ιυ ιιιινοτοτ υυά υειιοτοτ Ζειτ νοτ

Εεεειιιυιτου ποτάου ειυά.

ΒιοΙυάιοπιιουου οι» άιο ο,·εινε.υοινι.ιεουε Βουιιυάιιιυπ άει·

ΐου,ιτιοπιο ιεεεευ ειου υοου Η. ιυ 8 ετοεεο Οτιιρρου ειιειιπιιυου

ο.εεου:

η Με: άοε Αυ ιοιυε ιπι θοειοιιι ευεοιουουΤυοιιευ

ου άευου υοου άει· κετιτυιιιιου του άουι Μοεεοτ υυά υοου

ονουιευειι οττ'οτάοτιιοιιοπι υιο.ειιεουου Βτεοιπ άοε Πο.ιιιάοι'οοτεε.

ουτετειιουάο Νοιτυουυιιάυυετου, Βοιιτιιιυρι'υυπου άετ Ηειιι

π. πω. _Πουοιειιιυάε ιυ ιιοετυοιιεοιιοτ Βουιοιιιιυπ ειοιι οιυετοιιου

πιιτάου. Ηιοτιιοτ ττουιιτου πυυοάιυετ άιο πο.ιρευτιιιου υυά

υπτιουιιιτου Αιιο·ιοτυο; ευοτ οπου _ιευο άοτ Νο.εευιιιιΕοΙ, άοε

Νοεουτιιοιτουε. άει· Ι.ιιυρου .υυά ννουςου. - Αυ ειιιουι οιυ_ιιιιι~

τι(ΐου Κιυάο, ννεΙουοε πιο οιυουι Αυιτιοιυ άοε ιιυι.οι·οιι Αιητου

ιι εε υουυιιοτ πετ. υυά ου τυουτοτου Ριιοτοιττορυιου άεπιου

εττιτι Η. άιο Εειοτυυ,πειιι.υιςιτοιτ. άοτ Ποιιιοάο υοου άιοεοτ
Βιουτπιυε υιυ. ι

Σ) Ειπε 8·ι·οεεο Αιιεάουυιιυ8 άοτ θεεοιιινιιιετ..

πιο ιιιιο.υτ:τοι εοιιιιι·ι' ιιιυεουτιευουοτ Οτοιι2ου, πιο ειε υοι άει·

ουνοτυϋεου Β'οτπι άεε Αυιτιοπιε, ειιοιι πιοάοτ υιοιει επι θε

ειοιιι, νοτιτοτυιιιι, Μιάου ειπε ενι·οιι.ο ιυάιοιιιιου. 8οιοιιο θο

ιυ.εεεοεουπιιιεοο άιιτοιιεοιπου ου; άιο “πιο Πιειτο άει· νιἴυυεο

υυά πιιιυου άιο ιιει”υΙου νοτιιιι·υιο ινουπουεοιιιοιιυιιυιιι ιυ Ηο

ειυιτ άιοιτοτ καποτε .=.τεο·ου άιο υιιιυάυοιιιο νοτ. Βιο Ευι.ι“ετ

υπυε εοιοιιοτ Με ιτοιοεεοιοτ, ιζι·οοεο νοποεο Βιυι.τιιιιτυο ουι.υιιι

τ.ουάοτ θοεοιιπιιιετο ιυιι άουι ιιιοεεοτ υτιιιο·ι. 8·ι·οεεο θουιιιτου

τοι: ειου που·ου άοτ ειο.τιτου υυά εουποτ ιιι ειιιιουάου Βιο

ιιιυι.του. άιο πιιιιτειιά υυά πυοιιάετ Οροτειιου οτιοιιτευ ιτουιιοιι:

υοεουάοτε υοι Κιυάοτυ ιιουπου εοιουο Βιιιι:ιιυττου Μουτ νοτ

υιιιι,ευιεενοιι ποτάου. - ι·ιοτειάο υοι άιοεευ εουποτει.ου Εοτιυευ

άει· θοι'ιιεεττοεουπιιιειο ιιουυου άπτου Βιοοττοινεο άιο εουιιυ

ειου υυά ι'ιιτ _ιοάου. άει· άεε νοτι,ε.ιιτευ υιοιιτ υειιυτ υοι; άιο

ιιυει·ι·ε.εουουάετου ΕΣι·ι'οιο·ο ετοιοιι: ποτάου. - Ποιοι· ο.υάοτευ

_Ρυοιοει·ειρυιου άουιουειι·ιτι. Η. άοε πιο οιυεε 7-_ιο.ιιτιιτου πιο

ουοπε. υοι άοιυ άιο .<,τοευτυπιιο ιιυιτο θοειοιιιευιι.ιι'τε, οιυεοιιιιοεε

Που οιιιοε 'ΓυοιΙοε άει· υοιιιιοι·ιευ Κορτ'ιιο.ιιτ νου ειυοιυ τυπου

ιιιτου ουνει·ιιιιεευ Αυιτιοιυ οιιι.<;ουοτυυιου πετ; ευ άου Ιιιιιοτυ

.άοε ιιιιιτου Αιι;;οε υυά ευ άοιι ιιιρρου υιΙάοτο άιο θοεοιιπυιει.

.πιε.εειςο, υοι·ουυιιιιο;ουάο Κυοτου. άιο Βοιιιιυάιυυε άυ.υοτι.ειυ

άιοεοπι Ρειιιο ι'τοιιιου 1Ι/ο .ιιιυτε υυά εε πει·ου οτι. 80 Θεουοου

οτιοι·άοτιιου, 1ιιυ άιο υιοεουπιιιετ άιιτοιι Βιοοετοινεο ευ ευτ

·ι'οτυου; Η. ι'οτάοτι άιο Οοιιο;τοιι τω. πιο άοιπ ιιι ιιει· νοτεεπιτυ

Μπι; ε.υπ·οεουάου Κιυάο ειου οπου ιιι ιιυοι·οοιιι;ειι, άεεε σε

.Ηοιιυυε ειπε νοΙιετιιυάιοτο υυά άεε ιιοειυετιεουε Βοειιιιο.τ οιυ

εουτ 2πιτιοάουετοΙιουάεε πι; άιο Πάει· υυά ιιιρρου ειυά ιυ

Έστω υυά ιτυποτιου νοιιετιιπάιε υοι·ιυει εεννοτάου.'

8ι Απο. Ίτιάιουτιου ειοιιι. Η. :Με _ιοπο Ι·'ιιιιο ευ, υοι άουου

άιο Εχοιειου "των εοννοιιι ποοου Βιι2οε υυά Βοεοιιο.ιιοπιιοιι
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όεε 'Ι'πιποι·ε Με νιεΙιπεΙιι· »νομο υυιιπει·ινιιιόΙιεπει· Μεεεει·

εεΙιευ όει· ΙξιοπυΙιευ οόει· ιπι·ει· Αυε·εΙιπι·ιιιεπ ιιιε Ιιι υπ -

κιν επ όπ ο ι· ιει. Ιπ εοΙι·Ιιευ ΓιιΙΙεπ ιππεπιε Η. όει· ΕΙεειι·ο·

Ινεε όιε Ρειιιιε επει·Ιιεππεπ ε.·εεευιιπει· επιπιπιΙιεΙιεπ (Μπουτ

Ι'0ΠΠΘΓΐεπιππ. όει·επ εε μι ειπε ι.ιευιιε ι;ι·οειιο ΑυπεπΙ «πιει.

υπό όει·επ Από ευ·π ιιεπειόιπεε όπιοΙι όιε νει·εειιιεόεπευ Αι·ι.ευ

όει· Ι.ιεΙιιΙιεπειιόΙυπι.: ι·ει·πιεΙιι·ι πει.

ιιπ θεπ2επ πει Η. πι." 80 Αυυ·ιοιυε ιιιι.ιεΙει ΟπινιιποΙνεε

πειιευόειι.- ΠυεπεεπεΙιιιιε νει-πιω ιι·ι.ιευό νι·εΙοιιει· Αντ ππτ ει

ιιιε υπ ποτιι·επ ρ;επε.πι, ινειιπ ιπε.ιι νοπ ειππεΙυεπ. _ιεόοοιι πιε

πεόειιι.επόεπ Βιιιιιιπειεπ ππε όευ ΒιπειιεΙιεΙιπππΙευ όει· Ριιυι·

ι.υι·ιιοόειιι ε.πειεΙιτ. όιε επιππιιε. Με νοι·ιι·επεπόει· όιε ΠειΙιοόε

ποεπ υιεπι νιιΙΙιις πειιει·ι·ει:Ιιιε. υ·οπΙ νοι·Ι‹υιπευ.

_Πιι.ε Ιπειιυπιειιιοι·ιπιιι ιει ειπ ι·οεπι ειιιΙ”ε.εΙιεε; ειπε επινε

πιεεΙιε Βιιιιει·ιε επι· Βτ:ειιιςιιιιε ειπευ Βιι·ουιεε νου 10- 20

ΙιιιΙΙιπιπρειε πιι·οπιετΙιι·Ιιε, ιιιιι θε.Ινοποιπειει· - υπό "επιδε

Ιιεπ ειι·οπιννεπόει· - υπό 2 ΡΙπιιυππόεΙυ ιιπ όεπ ΒΙει:ιι·οόευ

πιιόει όιε "Με Αιιει·ιιειυπε.

Ιιεόπει· Ιιππετει.ε όιε.πιροπιιε ΜειΙιοόε, ό. π. όε.ε ΕΙιπεεπΙιεπ

πειό ει· ΡΙειιιιυεόειυ ιυ όιε θεεοΙιννυιει, 8·ειιπι. ΕΙε ιιεππιι

ειπε .ειιιε Ρπιιιε Πεππυ - υπό Επιε.Ιιι·ππιτ όεπ, υπι Βιιιι·Ιιε

όεε Βιι·οιπεε, 'Ι'ιεΙ'ε όει· ιπειιεΙιε, Πευει· όει· ΒιιοπιειπινιιΙιιιπι.ι

ιο υποΙι όεπ Βιιοι·όειπιεεευ όεε ειιιπεΙυευ Ιι'εΙΙεε ευ ι.ει·ιιόυ

πω. Απ ιιυοιιευ Απιιιοπιεπ ιθείπεειππΙει·π) όεε θεειοπιεε,

πεεοπόει·ε ευ όεπ πει·ιεπ 'Ι'πειιεπ, Με Ι.ιόει·. Ι.ιρρεπ, Νιιεεπ

ιιπι.ιεΙυ υπό ΟΙιι·ιππεειιεΙυ, πω πιευ πιιι· ιπιι Αππ·ειιόππε

εεΙιννιιεπει· βιι·ιιιυε, πιιι οΙιει·ΙΙιιοΙιΙιοΙιευ Βιπειιεπειι υ.ιπειιεπ;

ινο ιυεπ ιιειιιεπ θιππό που Νπι·πεππιΙόιιυι;ευ ευ εεΙιειιευ, πιο

π. Β. υπ Κοι·ρειιΙιειΙευ, όιε νου ΚΙειόει·π πεόεειιι ινει·όευ.

Ιειιυπ πιιιιι όιιι·οΙι ιιεΓε ΑρρΙιοειιιοπ ειπεε ειπι·Ιιεπ Βιιοιπεε μου

πειι·πεΙιτιιεΙιε ΙΙΙΙΙ'εει.ε ιπ ειπει· ειπ:ιι;επ Βιιιυπ8· ει·2ιεΙεπ. -

Ινιεόειποιι πει Η. νοιιιιπιυπεε ιυ ιιυό ιιπιει·όει·Ουιιε ειιπεπόε

ιυιιςιοιιοοιπε όυι·επ .Απννεπόππ,<.; ειει·Ιιει· Βιι·πιπε ιυ Νεει·οιιε

ιιπει·ιιεΙιεπ εεΙιευ:" ιιι. εοΙεπειι ΙΙ'πΙΙεπ ει·Ι'οιε·ι Ι”ι·ειΙιοΙι οπει·

ΙΙιιεΙιΙιεΙιε ΠεεεΙιυ·υι·επιΙόυπι;; όιε Ι·ΙειΙππιι νιιιι·ό ιιπει· εεπι·

πυΙό ει·πιεΙι υιιό όει·.Κι·επιιε ιιπ. όιε θεεεΙιννιιΙει Ιοεπενιιοι·όεπ,

εποε όπεε ιπεπ πιιιιιιι; ι;;επεπι πειτε επιπ Ιιιεεεει· ευ ιζι·ειι'επ.

νοιι όεεεειι Αιιινεπόιιπε Ριιι. ιιιοπιε ινιεεευ ιινοΙΙιε.

η .επι θι·ιι.ιιό όει· ιυιιε;ειΙιειΙιεπ ΙΒιι'υΙιτυπι.;επ Ιιππιι Η. όειι

ι.οιιει.ι·επ όιε Αιιινεπόιιπε· όει· ΙΞιεειι·οινεε ιπ όπειι ε·εειιι·πειειι

ΡιιΙΙεπ επι' Με )Μιι·πιειε ειπρΓεπΙευ.

' (Αυιοι·ει'ειιιιι.

ιδεΙιΙυεε ιοΙει).

Ιιει·ιιιιεεπιεε.

.ή Πει ιυ ΙΙιεεπεόευ ιιιιιεπόε 20. Οουςι·εεε υπ ιυυει·ε πιε

όιοιπ νειεπειιιιιειε επι 8. (1θ.)Αρι·ιΙ ε πε Α υ Ι εεε ό εε πε

νοι·ειεΙιευόειι 70 θεπυι·τειιιιι·εε όεε Ρι·οι“εε

εοι·ε ν. Ι.ενόευ ειπε Ε·'ειει·. .Με όει· .Ιιιπιιπι· όεπ

Βιι2ιιπε·εεε.ειΙ πειι·ιιι, ινιιιόε ει· νοπ όεπ Απινεεεπόευ ιπιι

πεπειειει·ιεπ Ηοοπι·πι`επ ειυρΙ”επιι·ευ. Πει· Ρι·Ιιειόεπι όεε Οου

ι;ιεεεεε Ριοι. ο υ π χ· υ (Βιι·υεεπιιιιι) πεειιιεειε Ι. ε ν ό ε ιι

υπό πιω όοι·ιιυι πιο, όπεε όει· 00ΠΗΓ888 Με ΙΞεοπτ ειπε

5εΙιππΐιιιιΕ πι· γόε υ 'ε επ πευυεπ εει. Πει· Οοπει·εεε ινιιπΙιε

ιππ :υπι Ποπιι ειυει.ιυιπιιι: 2υιπ πι. ι ε π πι ι τ ε· Ι ι ε ό ε. Νιιι:Ιι

όεπι Ρι·οι'. Νιι ιι π ν π όεπι .Ιππιπιι· όιιε πι ρΙουι ππει·ι·ειοΙιι

υπό Ι.ενόεπ πιιι πεινεειεπ ινωιευ εειπευ ΠεπΙι ιιπ- όιε

ΙΕΙιτυυε πυεεεεοι·οειιευ Ιιειιε. υπει·ι·ειοΙιτε όει· Οπει·πιιι·πει·

ἑιἔἔιει νοπ νι7ιεεπεόειι όεπ Β π ι· ε π π ιι ι· ιτε ι· π ι· ι ει” όιεεει·

ΑΜ 7. Μ.) Αιιι·ιι ι'επό όπου ιυ ΒειΙιυ ιιπ θεειΙε όει· Ρπιι

πιι.ιιυππιε όιε ειυεπιιιεΙιε θεπιιι·ιειυπειειει· Βεν

όεπ ε πω, ιιπ ι.νειοπει· ειοπ νειιι·οιει· όει ΙΙ.ειςιει·ιιυε υπό

όει· Βιιιιιι. ΙΙ3ει·Ιιπ, επιιΙιειεπε ΜιιιςΙιεόει· όει· ιπεόιοιπιεεΙιευ

ΙιεΙι όεε Ιπ :ιυόεε ιιπό ΑιιεΙιιυόεε, εοινιε νιεΙε Ιι'ι·ειιπόε, Υετ

εΙιι·ει· υπό Ρπιιειιτευ όεε .Ιπιιιπιι·ε πειιιειΙιμειι. Ρι·οι. νιω

ΦΙΘΥετ ιΒει·Ιιπ) ειιιιΙ”πειε όιε Ρειει· πιιι- ειπει· Αυερι·πεπε.

ινοι·ειιι' Ρι·οι'. ΝοιππιιιιεΙ Μπι.) όιε Ε'εειι·εόε ΙιιεΙι, ιυ

...που ει· Ιιενόεπ'ε Ψει·όει.ιεπιε υπό εειπε 8·ι·πεεεπ πι·

ι`οΙΒ·ε ει·ΙιιΙόειιε υπό ιΙιιυ Ιυπεςεε Ι.επεπ επιπ ΥνοΙιΙ όει· ΜεπεεΙι

που ννπιιεοΙιιε..Βοόουπ ερι·πεπεπ Νειιιειιε όει· ειιεννιιι·ιιιιευ

Ππιν·ετειι.ιιιεπ όιε ΡιοΓεεεοι·επ Ν ο ι π π ε ι; ε ι Ηνιεπ), .Τ ιι ιι ε ο Ιι

ιΡι·ει;Ι. Κ 1·ιιιιε ε (θι·ε2), Η ε ι π Ι ε ε ο υ (ΒιιΙιει·εει), Β υ π ε -

πει;; (ΙιεΙειιιιιιοι·ε). Πε ΓοΙ,ι.ιι.επ ιιυυ Απερι·πεΙιεπ νου :ειιι

ιειοΙιεπΠερυιειιιοιιεπ. όειυπιει· ε.ιιοΙι νοπ νιεΙεπ ι·πεειεεΙιευ

ιιιεόιοιυιεεπευ ι.εωιω.υι·ιευ. όει·επ υεπι όευ .ΙππιΙει· ευπι

ΕΙιτευιπιιιιΙιεό ει·πευυι πεπεπ. Ρι·ινοιόοοεπι Πι·. .Ι ιιοοπ επι·

ΙιιιΙιιε ειιιεΒυειε Ρι·οι'. Ι.ε νόειι 'ε . ννειοΙιε πι.- όευ Νεππε.ιι

όει· Οιιυι·ιιε πεειιιπιπι πι. Πει· .Ιιιπιπιι όπιιιιιε ιιει'ει·ιι;ι·ιιι'ειι

ιιΙιευ Βεόπει·π ειυ2εΙυ.

-· Ζυ Ριπειόεπτειι όει· ετο.ιιιΙιεΙιεπ ιπεόιοιυιεεπεπ Ρι·ιι

Ιιιυι;εεοιιιπιι.εειοπευ ειπό ει·υπυπι: Βει όει· Μπε

ιιε.πει.Ππινει·ειιιι.ι - όει· ΡιοΓειιεοι· όει· 8ι. Ρειει·επυι·ι;ςει·

Ππινειειιπι. Α. 8. Ποε·ε ι; πει όει· Κιειν'ει· ΙΤπινει·ειιιιι. -

Μ· Πιι·ει:ιοι όει· ιιιεειιζειι Επιπιιιόιιιι;ευ.ιιειπΙι Ρι·οι'. Ν. Χ

του

Β'ειιοιυειιοιν; »οι όει· ΚεεεπεεΙιευ Πυινει·ειιιι.ι. - όει·

Πεευπ όει· Κιεινει· ιπεόιε. ΓπουΙΙιιι. ΡΜ. Μ. Α. 'Ι'ιοΙιοιυι·

των; πει όει· Ο π ιι ι·Ι‹ ο πιει· ΠιιινειειιΜ - όει· Ρι·οιεεεοι· όει·

Κεειιπει·πεπ Ππινει·ειιιιτ Α. ο. Ουγ υπό πει όει· 'Ι'οιυ ε πει·

Πυινειειιπι - όει· Ρι·οι'εεεοι· όει· Οππι·Ι‹οινει· Πιιινει·ειιπι; Ν.

.Ι. ΠοιιιΙεννεΙιι. ιΒιι·ειι. ινω. - Ε. ινι·ι

- νοπ όεπ 7 Οειπόιόιιιειι πι· όεπ Ι.επι·ειυΙιι όει· υπ) ειοΙο

;.ιιεεπεπ Πιιειυιε επ όει· Οπιιι·ποινει· Ππινει·ειιπι ειπό. Με νει·

ιεπτει, ων ει υιεινιιΙιΙι. ινοι·όευ, πιο... Ιιιιπει·επ Οι·ιεε νοι·ε;ε

ειεΙιι: ικειόευ. Βε ειπό όει· Ρι·ινε.Ιόοοεπι όει· Ιόιιιι.ιιι·-Μεόιει

υιεεπεπ Αιιυόειπιε Πι·. Κ υ ι ι.ε ε π ε ιν, ινεΙεπει· 17 ΗΜΜ

ειιπιιπειι ει·πιειι, υπό όει· Ρι·ινοτόοοεπι όει·Οπε.ι·Ιιοινει· Πιιινει·

πω, όει· 16 Βιιυιιπεπ ει·ΙιιεΙΙ..

- Πιε Μ. Ρειει·επυι·ι.ιει ει·ιιΙιοΙιε πΙεεεΙΙεεΙπιιι ευ ιιεἔεπ°

εειι.ιιι;ει· Ππιει·ειιιιιυιιει πει ιπ ιΙιι·ει· νοι· Κπι·πειυ ειιιιιποπιιππειι

.Ιππι·εενει·επιπιιιΙππει πεεεΙιΙοεεευ, ευ πιειπεπόειυ ΑπόευΙιεπ υπ

όεπ νει·εωιπευεπ Ρι·οι'. ιν. Α. Με π ειε ε ει υ ειπε ιι οι·

όεπε ΜεόειΙΙε επι' εειυεπ Νοιπεπ επ ετιι'ιευ,

ννεΙεπε π.ΙΙιιιΙιι·ΙιεΙι υπ όιε πεειε Αι·πειτ πω» π.ι2ΙΙιεΙιε διεπ

όεειιιι.ε·ευ υπό Ρι·ε,ιχευ όει· ιιιΙ'επιιιοΙιευ ΙΙΙεόιειυ νει·ΙιεΙιειι

ινει·όεπ εοιι.

- νοπ υπεει·επι Εππόευιοπυ Οι. Ο ε. ι·Ι ν. Β.ε υ πε π ιι πιο ο Π'.

όει· πεπε.πιιιΙιεΙι νοι· ιυεπι· ειε 2 .Ιειπι·επ ειε Αι·πι νοπ Ιιιει· ιπιτ

όει· ΒιιυιιΜεοοΙουπε υπ όεπ Βυι·επ ιιειεΙι Βιιόπιι·ιΙιε πως, Ι'εΙιΙιε

εεΙιοπ Ιιιυιιε Ζειι _ιειςιιοπε Νεεπι·ιεΙιι. Αιπ. 30. Μπιτ υπ υπο

ει·ιι·ειιΙιειιει· Ινειεε ππε ΗοιΙε.πό νοπ όει· όοι·ιιιζευ Βιιι·ειινει·

ιι·ειιιπι.ι ειυ Τειει;ι·υιππι ιπ Βενει ειυεειι·οιΙ'επ, υποπ ινειεΙιειιι

όει·εεΙπε επι” όειπ Κι·ιευ·εεεΙιειι Με” ιι:εειιυό υπό ινοΙιΙ ειοπ πε

Ιιυόει: υπό νοι·Ιπιιιιιι· ποεΙι πιοΙΙι όπι·ιιπ όειιΙιι, όεπ ΡΙειε υπ

ιπιιιπεπ. όειι ει· ευ πω. ιπιι Επιεπ πειιιιιιριει που.

- Ζπιπ Αι·πι ιπι όεπ Κιι·ειιεριεΙ Ι.υιι·ιζεππυ εειι

(ΒειΙππό) οι νοπ όεπ πειι·ειΙ'επόεπ θιιιετιι Πι·. ιν. υπευ

ιν ιιπ υενι·ιιΙιΙι. ννοι·όειι, νι·εΙεπει· ειυιι;ι> Ζω πιιειι ιιιε Αεειειεπι

πιο πιεειι.ιεπ ΑΙειιπιιόει·-ΗοεριιιιΙ Ι'υιιυ·ιι·ιο.

- Πει· νου Πι·. Πυ πο. (Ηππιπιιη;) ι.ιεειιι”ιειε Ρι·ειε πυ

όιε πω.. Βεε.ι·πειιιιιιιι όει· Αιιιι.ιεπε: «ιιιε Γειιιειε Αι·ειιιτειιιιιι·

όει· ρι·ιιππ.ι·επ Ηυυιεπι·ειποιπε» οι όεπ ΠΠι·. δ. Βου π υπό Π.

Κι·οιπ ρεεπ ει· ιπ Βιιόειρεει ευει·Ιιε.υπι ννοιόεπ.

Ιι'ει·ειο ι·π ε π: Ι) Αιπ θ. Αρι·ιΙ όει· ΓιιιΙιει·ε θι·όιιιπΙ.οι· πιο

Ιόειι·ιεπ - ΜειιόπΙευευποεριιπΙ 8τε.ιιτειε.ιιι Πι. Α Ιε ιι ο π ό ε ι·

Β ι·ιεΙιε ε π ιπι 72. Ι.επευειεΙιι·ε. Πει· Ηιπ8·εεεΙιιεόευε ειυ.ιυιπτε

ππε Ι.ινΙευό υπό πειτε εειυε ιυεόιειπιεεπε ΑυεπιιόιιιιΒ· ιπ Ποι

ριιτ ει·ποΙιευ, ννο ει· νοπ ΙΒΝ-Μ ειυόιι·ιε πιιό ε.ιιοιι όιε Βοο

ιοι·ινιιι·όε ει·Ιπ.υςιε. Βειπε ιιιιιιιοπε 'ΓΙιπτιαΙιειι. πεε·ιιυπ ει· ειε

Βιιυόε.ιπτ ιιι Βιιρριιι (ΠινΙππό), ι.νει· όπου Ιιπι·2ε Ζει ΑΜΙ. επι

Ρειει·-ΡυυΙ-Ι·Ιοεπιτε.Ι υπό νοπ ΙΒΝ-πιό Οιόιπυ.ιοι πιπ Μπιου

ΜεεόειΙεπεπ-ΗοεριιεΙ ιπ πι. Ρειει·επυι·ε. ΖυςΙειοΙι ι'υπιειι·ιε ει·

υιιοΙι νου 1865-85 Με ιι1ι.ει·ει· Ανευ επι Ιιιεειιι·επ ΖοΙΙιιιπι. Ιιπ

.Ιειιι·ε 1885 ιιιιιιιιι ει· εειυευ ΑπεεΙιιεό υπό ιεπιε εειιόειυ επι

εειπειυ θυιε πει υπο”. -- 2) Ιπ Βι:. Ρειει·εππι·ι.ι· όει· Ιει.ιιι.ι

_ιιι.Ιιιιι;ε ΡοΙι2ειιιι·πι υπό ειιΙετει πιππιιιιι.εε.ι·πι ππε ΗιιυόοΙε

ννεεευ ιιπ Αόιιιιι·υΙιτπιε- υπό Κιιεοπεοπεπ ΗιπόιΙΙιειΙ Πι·. ι..

ΙΙε υ σιε. Πει· νει·ειοι·πευε πει όιε ιιι·ετιιοπε ΤΙιε.ιιι.ιΙιειι πιει:

89 .Ιππιε ιιιιιόπιειι υυειιειιπι. 8) ιο κι”. ειυ 29. πω ειπει·

όει· ιιΙιεετευ Οιόιυιιιοι·ευ όεπ όοι·ιι€επ ειιι.όιιεεΙιεπ ΑΙειιππόει·

ποεριιεΙε Πι. Τ πωπ οι· Η επει ιπι Αιι.ει· νοπ 60 .ΤιιΙιι·επ.

Πει· Πιιιιζεεοπιεόεπε, ινειεπει· 28 .Ιο.Ιιι·ο όιε €γιιιιΙιοΙοι;ιεεΙιε

ΑπιιιειΙππε ι.ιεΙειιει πει υπό ιιιε ειπ ιιιεΙιιιιςει· Οιιιι·πιε ποπ,

ει·ι“ι·ευιε ειοΙι πΙΙιζειπειιιει· Ι.ιεπε πυιει εειυευ ΟοΙΙοι:ειι, Με

υπι.ει· εειπεπ Ρυτιεπιειι 4) Ιπ Οόεεεπ όει· άειιι ε νιεΙπεεεΙιιιΙ`

Πειτε Αν:: Πι·. Εεε Η πιό, ννεΙεΙιει· εει ιθ74 οτι ρι·πΙιιιεεΙι

ιιιπιιε· εεινεεευ ιει. 5) 1ο ΝιιιοΙυ.ιενν όει· Ρι·οεεειοι· όεε όοι·

Ι.ι,ι.ιεπ Μιιι·ιπεΙιοεριιειε Ν ι π οι οι Κ ο ι· ο Ι ε υ Ι: ο ιιπ 84. Ι.ε

πειιειειΙιι·ε. θ) Αυι 13. Με” όει· Ιπιυόεοπιιι'ιευι·ιτ όεε ΨοΙοι.ι

όπεεΙιεπ Κι·ειεεε Β ε ι· ιι ι υ ε Ρ οι ο ι ι Ι ο ιν πιο ΓΙεεπιγρπιιε

ιπι Αιι.ει· νοπ 86 ΙυΙιι·επ. Πιε ννοΙοεόεεεΙιε ιιιεόιοιπιεειιε θε

εεΙΙεειιιι.Ι“ι πει, ιιυι όεεΑπόειιιιευ όεε νει·ει..ΟοΙΙει.ιευ ευ εΙιι·επ,

όιε πο όεπ Τι·πιιει·πι·επε ι.=;εεπιπιπεΙιεπ θεΙόει· πιο όιε πιεόιοι

πιεεπε Ππτειειιιι;πιιυπεπεεεε («ΜεπεεεειυεοΙιει· ΙΙππεΙ») πεευπόι.

7) ιιι 'Ι'ουΙοιιεε πω. Οι. Ο ι·ο πι: οι. Πιι·εειοι· όει· όοι·ιιυεπ

εεπυι·ιεΙιιιΙΙΙιοιιεπ Κιιιιιιι.

-- Αυι“όευ Ι.επι·ειυπι όει· Πει·πιπιοΙοειε ιιπ όει·

Ι77ιε π ει· Π υ ι ν ε τει τ. .ιι ι ιει, ννιε ι;ειπεΙόει ινιιό, ιιιε Νεοπ

Ι”οΙι.;ει· Κει.ροε ι'ε όει· Ι.ειρ2ιεει·Πει·ιιιπιοΙουε πω. πι εΙιΙ ω.

ι·πι'επ ννοι·όειι.

-- Απ πω. Πι·. Ε” τε Η οτι Μ, νοι·ειειυό όει· ιιιεόιειπι

ει·Ιιευ ΡοΙιΙιΙιυιΙι ιυ ΜππεΙιεπ, ιει εειι.επε όει· (ιι·ειΙ`εινυΙόει·

Ππινει·ειιιιτ όιε ΑυιΙοιόει·πυις ειΒιιπυ;ευ όιε Ρι·οιεεευι· όει·

ιππετεπ ΒΙεόιοιπ υπό όιε Πιι·εειιοπ όει· θι·ειιεινε.Ιόει· ιιιεόιοι

πιεοπεπ ΚΙιπιΙ‹, ννεΙειιε όυι·οπ όιε Πεπει·ειεόεΙυιιις Επι.

Κ ι· επ Ι'ε πειεΙι ·ι·ιιιιιυεευ ει·ιεόιι;ι ειιιό, 2ιι ιιπει·πεπιπευ.

Μ νοπ όει· 'Γουιεπει· Ππινει·ειι.ει ιει επι Ο ππε υι·ε 2 π ι·

Βεεειεπ πε όεε Ιιειιι·ειυιιΙ ε όει· ΡΙι νειοΙου·ιε,

ινεΙεΙιε πω. ιν εΙιΙιι ιιιπε πειτε, ειιει;ε οιιι·ιεπευ. Βεννει·πει·

πιι.πευ ειεΙι Με ευπι 20. .Μπι ό. δ. ποιοι· ειιιι€υπιι· ιΙιι·ει·.Πο

επιπευιε υπό ννιεεεπεοπυιιΙιοΙιευ Αι·πειιευ πειιπ Πεουπ όετ ιιιε

όιοιπιεοπεπ ΡειειιΙΙ:πι. υπ ιυεΙόεπ.

η Αιπ Βιιόιιίοι· όει· Κι·ιιπ κι νου όει· Μοεπιιιιει· ΑπιΙιειΙιιπς

όει·_Κπιεει·ΙιοιιειιΡιιιιυυιΙιι·οριεοιιεπ σεεειιεεΙιεϊι ιιυι.ει· Μιι.ινιι·
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Μπιτ όεε Ρι·οι"σειιοι·ε Α. Α. Βοιιι·οιν οιπ Κιιιόει·ειιιιυ- '

ιοι·ιιιιπ ειπεει·ιε1ιτ.ετ ινοτόοπ, όιιε ιυ όιεεει· θειιεοπ 16 Ρυ

ιιευτεπ ειυι'πειιιυεπ 1υιππ.

- Με 1ότιι61ιπυρι· όει· θει.ιευ ιιει· πιιιιιιιιιι·Ζω

Μ: 1ιει·ειιε όε1ιπιιιν 1'εει.,υτεετε11τ υπό πινω· ινετόεπ όιεεε11ιευ

1οι·1.ιι.π ιο Μου όετ Κιιιευοι·ιε ιιει· ΜεόιοιυεΙυιπιει· νου 816 πω.

1ιπιπιπιππι1 Με 4500 Β.Μ. (ιπιιιιιυιυυι) 1ιετ.ιιι.εευ. Πε ινει·όευ 7

Κειεςοι·ιευ πυι.ει·εο1ιιειιευ. Με ιιιυιςετευ Αει·πι.ε (7. Κυτεεοι·ιει

πεπιε1ιεπ ιιι όεπ ετετεπ 4 1)ιευει_ιιι.1ιτεπ 816 1161., νοιυ 5.--8.

Μπι. 996 1161. υπό νοιυ 9.1)ιευει_ιε1ιτε ιιπ 1260 ΕΜ. ιιπ θε1υι1τ.

1)ευ 01ιετιιτπιευ όει· 'Ι'ι·υμπειιι.1ιει1ε υπό όεπ 111τετεπ Οτόιπιι

ι.οτευ (θ. Κιιιεΐίοι·ιε) πι ειυ θε1ιιι11. νου 1500 πω., όεπ Οου

ευ1τυπιευ ιιει· οεριιι11ετ. Ο1ιει·ιιι·πε ιιει 1..ιιπετει1ιε υπό Μι

1ιι11ι·-1.ε1ιτυπευι1τευ ειο. 15. Κιιιευοι·ιει νοπ 2000 Επι. υπό όεπ

πιππο.πωωπ (4. Κετε;οτιει νοπ 2250 πω. ευε.εεεετε1. Με

Αειιιι.ει· 8. ΚεπεΒιοτιε :υπό ιυιι 2800 Β.Μ.. Με όει· 2. Κυπε

5οι·ιε ...π 8400 ΗΜ. υπό όιε όετ 1. Κειεεοι·ιε πιιι 4500 πω.

πιιπ. 117” όιε ιι1ιι·ιιςεπ ΒιιιοΙιιυιευτε, όιε Ψο1ιπππ8·ε1ιετεε1ι

ιιππ” ιιπό όιε Ρεπειου επιιειιι.πε·1. πιο νει·Μειιιεπ Με :.ιπ1'όεπ

ιιιε1ιετικευ θτυπό1ευευ.

- 1)ιε 11.1πτετπυιιοπε.1ε Οιιυι'ετεπε πιιτνει·

1ιιιιιιπῆ· όει· 8γριιι1ιε υπό πετ νεπει·ιεε1ιεπ

Κι·ευ1:ιειι.ευ υπό νοιυ 1. Με 6. Βεριεπιπετ ό. ό. ιπ

Βτιιεεε11ε.εεπ.

-Ππι όιε νει·1ιτειιυπε όεε νετειιιπόπιεεεε

τιιι·ιιιε 11εικ1ιπιρίιιυπ· ιιει· 'Γιι1ιει·ευ1οεε υπ Πιτ

όει·ιι,1ιιιιόειε όειιιει:1ιε θεπιι·ιι1εοιπι1ει'ιιτ Ευπ

ιι·ε π πω. 1.11τι.επ 150.000 Βιιεπιρ1ιιι·ε όετ νου όευι Οοιυιιε

1ιετιιιιεπεεε1ιευευ ποριι11ι.ι·επ 'Ι'ιι1ιετειι1οεευεο1ιι·ιιυ

ειιιππιτ1ιο1ιεπ όευ1.εε1ιεπ νοΙ1ιεεε1ιιι1επ επι· 1'ετ1'1ιευπε εεει.ε11ε

- Βιε 8ι.ιιότ Βτεε1ειιι Με όιο θεπε1ιυιιι.ι·υιιυ· αυτ Αππιιιιιυε

όεε 476.552 ιι1πι·1ι πειτειι;επόευ Νιι.ε1ι1ε.εεεε όεε Βουυει· Ρι·ο- ι

1'εεεοτε Βιιι·ου επι· Βι·ι·ιειιιιιυε ειυεε Κιυόει·

1ιειυιε ιιιιε1ι ι·εεει.ιιι·ιεο1ιευ θτυυόειι.ι:ιευ ει·

1ιπ1ι.ευ. Με 8ιεόι Βει·ιιυ. π... Με νει·ιπιι.ο1ιιυιεε ιυ ει·ιιτει·

Ι.ιιιιε 2υ,ι;εόεε1ιι. πετ, 1ιιιιι.ε όιε Αυπει.1ιπιε π1ιεεΙειιυι.. (ν. Ζτε;.

- Α. πι. 0.218.)

ΒριόειπιοΙο,·.:ιεεΙιεε. 'Ι'γρ1ιιιε. 1υ όεπ νου όει·

έ

1Ιιεεει·πιε 1ιειιυ,ιτεειιε1ιιευ Θοπνει·υειυευτε, όειπ Ο ι. ε ι· ε επ υ- .

εε1ιευ υπό .Τειωιιετιιιοε1πινιι ε1ιεπ, 1ιετ1°8011Β όει·ι

Ρ1εο11ιγριιιιε ιπ 1ιο1ιεπι θι·ιιόε. Ιιυ Ο1ιει·εεοπεο1ιευ

θουν. ειυό ιυ ·2 πω... (νοιυ 15. Ρ`ειιτ. Με 1. ΜΜΜ 1044

Βι·1ιτευ1ιιιυπευ νοι·εςε1ιοιυιιιευ 1ιπ .1ε1‹ετει·ιιιοιιΙιιινεο1ιεπ Οουνετ

ιιειυευτε-1.ιιιιόεε1ι:ιΓιε1ιοεριι:πΙ 1ιεεευ ιζε..πευννιιτειε πινει Αει·πε υπό

8 1ιυι·ιπ1ιει·2ιε;ε 8ειιιιιεειει·π ιιιυ 'Ι'γριιιιιι όει·πιεόει·. - Ρ ο ο 1: ε π.

Ιπ θ1εειγονιι ετιετ.=ιυ1αεπ νοιυ 15-21. Μπα 126 Ρετεοιιευ;

ιπ 1.ουόου 1‹οπιιπειι ποε1ι ιιπιιιει· πιι1ιιτειο1ιε ιιευε πωπω.

ετ1ιι·ειιιιιυυπ·επ νοι·. - Ρεει.. 1υ 1ιιόιευ ιυιισιιτ όιε Βιιιόειυιε

ι.νειιει·ε Γοτιεευτιιιε. Νιιοιι όευ οιι”ιοιε11επ Πιιιευ νει·ει.ει·1ιευ

ό:ιεει1›ει ιιπ όει· Ρεει ιπ όει· ει·ιιι.επ Μιιτυννοε1ιε 28.715 Ρετειιυεπ 1

@που 21.789 ιπ ιιει· νοι·ιποο1ιε). Ιιι 1Βιι·γρι:ειι ειπό πιιο1ι Δ

όευ υ ε π ει·επ Νει.ε1ιι·ιευτεπ ιπ όει· 1ειπιεπ Ι11πι·πινοι·1ιε ιιπ

θεπεεπ 22 Ρετεοπεπ επ όετ Ρεει ει·ιιτιι.υιιτ υπό 10 πεειοι·1ιεπ.

Νειιει·όιιιε.ε ινιιτι1ειιόιε Βιιι.όιε Α Ιε ιι ε. υ ό τι ιι π. 13πγρτευ υπό

Ρε τ π ιι. πι ιι ιι ο ο ιυ 11ι·ιι.ει1ιεπ υπ νοπ όει· Ρεει ιυιιι:ιτι ετ1111ιτι. .

121”.

-ΒιεθεεπιππιιππιιιόετΚι·ευ1‹επιυόειιθινι1

1ιοεπιι:ιι1ει·π 91. Ρει.ετιιιιιιι·ειε ιιει:ι·πειιιιι 30.118”

' ό. .1. 8696128 που. Με ιυ ό. νοτιιν.1.όιιι·ιιπι.ετ 424 '1"γρ1ιπιι -

110 νιτεπ.ι. 781 Βιιι1ιι11ε-- (1 υιε1ιτ1. 192 8ειιυι·1πε1ι - ι? ι.νεπ.1.

88 Πιιι1ι11ιετιε - (6 ιπειιι·)_ 44 11υεετπ - (6 ιι·ειι.) υπό 29

Ροε1ιευιιτπυιιε - (Ο που. Με ιυ όει· νοι·νιι.1.

111οι·ι:ε1ιτε.τε-Βυ11ετιπ Μ. Ρετετειιυτεε.

Ρόι· όιε 117οε1ιε νοιυ 24. Με 2υιυ 30. Μ11τ2 1902.

Ζιιιι1 όετ $1:ει·1ιείειΙΙε:

1) πεε1ι θεεε1ι1εε1ιι. υπό Α1τ.ει·:

·ω·--===ει.ιε·πε.
[ωθ"·"Ζω:έέέΒ“==οωααΐωσε

-. ι·ει·ι.ιπι·ι··»··επιππηΒα

ι.οι:υιοοιο8Φ 88ο8·ι:-7έ

"Η

"·"·8°·ιἶιἶἶιἶ ιιἶιε·°
Φ·····ι:επε:.·πε.τε=

182256565760564091401 809 710.157 59 88 21

. 21 πιιε1ι όεπ '1'οόεευτεεε1ιεπ:

Η πι. ειιππι.1ι. Ο. 'Ι' Μι. υπό. 19, ιυ.ιππ τεευττεπε 0. Τγρ1ιπε

ο1ιυε εειιιιιιπυπόιόετ οι·ιιι0.Ροο1τεπ2,11ειεει·π 11.8ε1ιει·1πειι 7,

Οιρ1ιι.1ιει·ιε 22, Οι·ουρ 8, Κειιε1ι1ιπετεπ 9. Οτουιιιιιιε 1.υιιιτευ

επι.πιιπόιιπα 29. ΒτγειιιεΙυε 5, ευρω 6, Ο1ιο1ετε πειει.ιειι

Ο. Βυ1ιτ 2. Πριόειυιεε1ιε Μεπιυι;ιτιε Ο. Αευι.ετ θε1επιιι·1ιευ

ιπιιιιευιυε 1. Ρπτοι.ιιιε εριόειυιειι Ο. Βοι:21ιτππ111ιειι Ο. Απτ1ιτιιπ 0.

Ηγόι·ορ1ιοΜε Ο. Ριιει·ρετιι.11ιε1ιετ 2. Ργιιιπιε υπό δερ1.ιεεετυιε 7.

Τιιιιετειι1οεε όετ 1.υπ.<;ευ 96. Τυπετευ1οεε ιι.πόει·ετ Οτι.ειι.πε 27,

Α11το1ιοΙιευιιιε υπό Πε1ιτιυπι ι.τειιιεπε 5. 1.ε1ιευειιο1ιιυι1ε1ιε υπό

Αιι·οπ1ιιπιυι”επι:πιπ 45. Πιι.ι·υ.ειυιιε εευι1ιε32. Κτιιυ111ιειιευ όει·

Ψει·όευιιπιπιοι·πεπε 79. Τοόπ.τειιοι·επε 87.

+ Νιι.ο1ιετε ειππ” όεε νετειιιε 81:. Ρει:ει·ε

Μπεστ Λεπτα:: Πιεπει:ε.υ όειι 18. ΑΡΝΙ 1902.

Ί'ει.<ξεεοι·όιι ιι υ π: 11 Η ε ιι ιιιυ π: Πειιει· όιε ειιιτυτιζιεε1ιε

Βε1ιιι.υό1υιιιι· όει· ιι.υπε1ιοτευευ ερπε

ιιεε1ιευ Ρει·ιι.ριεςιε 11.ιιι1ε'ε Κτυπ

Μπι) ππι. Κτιιυ1ιειιόειυουεττπι.ιοπ.

2) Πει·ε.ε11ιε: Πάπα· όιε Βειιυπόιιιιιυ

ριιτε.1γιιεο1ιετ Ριιεεόεΐοτυιι1Μεπ ιππ

Με 8ε1ιπεπρΙπειι1τ.

+ Νιι.ο1ιει:ε 8ιτευπε όεει 13επι:εο1ιεπ ιι.ι·υτ1ιο1ιειι

1 ιϊετειπε: 111οιιτε.8 όεπ 8. ιιππ 1902.

 

 

-1ιπποποιεπ :ειππ Από· "πι... τ.. όετ Β.............ι.........τικέι.έιυσκευ ιιιΉ

  

Ζω· Βε1ιεπόΙππε όεε ιι.επι:ειι 6ιε1ιιεπιπΙΙε

εοννιε ε11ετ ειυόετεπ όιιι·ειι 1ιειι·ιιεευτε 13ιειι:1ιεεε

1ιεόιπετεπ Βεεειιυνει·όευ Με

ε:ι::ι:.ιοΝΔ1..

(Με 111ιιιιεο1ι υπό ιινιεεεπεο1ιε.ίτ1ιε1ι Μπι. ετρι·οιπε ΜΜΜ.

πωπω Με ιπι Από!! 5 6ι·ειιιιιιι ιπιιιόεειευ.

£Μπατυτ· .Θεά υιο.92επ7όΞ2υ ΒΣεπ.9ι^επ.

Υει·ειιιιυιε οι...πεπε πω.. Αειιεππεεε11ει:1ι_

61ιειτ1οιιευιιιιι·π.

1571 20- Σ!.

  

81 Ρετει·ειιιιιε, Νενε1ιγ-Ρτ. 14. εου·ιε ιπ ιι.1Ιεπ ιπ- υπό ειιε1ιιυό. Απποιιεειι-Οοιυριοιτεπ εππεποιπιπεπ.
  

·Π··Β·11·9.δ!ι1Ώ2··Π·δ·20δ·Π024*ΒϋΦΟΟ

Πι·. 8οιιιιε1ει· Ξ

ΒΑΠ ΝΑΠΗΒΙΜ. Ξ

υπο-υπευ-ιι-ιι-υπωιωι4υπευεεειεε

-ιι·ιι>εε·ιι·-ικ

ΠΒειπιιε °
Βιιειε 1ιμ;τοεοοιιιυε1ιε

117ει:ι:ε,

νου όει· Μπειιυιιει· Μεόιπιππ1-νει·

ιι·πιτειυε· πυπι νει·1υιιιΓ υ·επε1ιπιιι.ι·ι.,

πι ιυ ε11ειι Αποιιιε11επ υπό Αροτ1ιε

1ιετιπευιι.πιπεπ υπ 1ιπ1ιευ. - Α11ειιι

νετιι·ει.ει· ιιει· Ετετεπ 1)ειιτευ1ιειι Βε

πιιε-θεεεΙ1εο1ιειι ιυ Βιυιιιευόιυςεπ

Ργο1ι1ειι. ε. Βι·ειιι6.1.
Ηιιυόε1ε1ιε.υε

Μοε1ιε.ιι, 11ιιιιιυι.

(46) 5-5.

 

  



  

ΒΙΝΒ
Ρ11.1.1Ξ1Ν Π1.1ΧΙΕΕ

11.10 όω· νν1τ1‹- 0,01 1ιι οἰιιειιι

εει.ιιιοιι Βιι1ιετιι.ιιι. Βσε1ϋ11“ε1.

δόΈι1ασ//ξε 61ιη.5·Χψό:Φ;)ι Με. 1 .
 

  

  

 

  

ΟΑ80Α111ΝΒ Μ. ειιι ;.κοιιιιυ 1ιοιιι1ιιιιιιίοι·

Κϋι·ροι·, 1ιι·γειιι1Ι1ε1ι·ι ετε. (()οιπρίεε πω"

άο Ζ“Ααιόδιιιίε άσε· 80ιε·ιιοεε, 1. Αιιμ1ιετ 1892

. ιιιιό δ. όιι1ἱ 1899). 8ο1ιιο 11ιει·ιιροιιι.1εο1ιε

1 1λ1ἱι·1‹ιιιιε Πιτ νν1εεειιεο1ιΜΗ11·1ι Γεετ8·εετε11ι

(Μ. ΙιιιΠ0ιι1, ΒιιΙΙο2όιι ιἰε Ζ'Ασαάέωίο €ὶθ Μέ

_1 ι1εο€ιιο, 14 .1ιιιι1 1892) από 1ι11ιι1εο1ι οι·

. ρι·ο1ιτ (Βοο1616 όε Τ1ιέι·ερειιι1όιιε:Βοιιειιιιι

11η Ριιιι1; Βιι1ιι.ι·όιιι-Βοιιιιιιιοίκ, Μεαεωυεω

'ι ιι0ιι1°81188, 2. ε«Ξι·1ε; Β11:11οι.ΜΕφιε (Μπασι

_ ΙΜ1ιοι·ο, Ριιι·9α!ι/8, μ. 104; ΗΜ'. Ι.οιιιο1ιιο.

. 131111, ΤΙωταροπηασ οΙΙιι€9ιω, ρ. 305; '1'1εοιι,

: ι 1ι6ρ1τ.ει1 Ετ. .Ιοεορ1ι επ (ῖοιιατὸε ροιιι· 1'ιινιιιι
“μι” ,πθι"<"ιικ”ι_ΜΗί υπη·1·ϋπΟυιΜΙ. _

··ι···················11· ······· τ σειιιετικ Με Βο1ειι‹·οε. Βοιόεειικ. 1895,

  

  
  

-Ί-Ωιὸ--σ 1.
. .. "εωω1-.

ι..ω...υπ

 
 

11  

- Ψ 11111 .
1

1  

ι: Μ" "απ" Ο

1 ΑΜΠ!! 1β0:ιι|Οι.καΗΠΒΙ“.~...1ΗΜΑ""Π

    

πυΕι και: "ΜΗ μι; :καποια  

  

“1:11:Π-2.;" .ϊ Ί`1ιε111'ρ.θθΒ;Ρι·οΐ. Ο1ιιιι·1οε, όει Πόρο.

"111 ιιιιιιΔειιιι ε: ;._ . (.10ιιι·Α· όεια·οιιοΜπιειιΜ ετα., ειιι.)

1

Μ. 0011111111. 1οπ1ιτειι το ιι11ι·ειι, όιιι·ο1ι 1νω1ιεο1 1ιι Μι· Αιιννειιόιιιικεινε1εε Μ. Θοννϋ1ιιιιιΙιε ειιιόπο Μὶιιε1 πιι νετιιιεἰόειι; 1ιειι·ιει·Κωιεινει·ι1ιο ιιπ πως· ΙΜ 1ιιι1ι1ίιιο11οι· Βιιι1ι1ι·οι·Μορίιιιι8, Ι.ιι1ιοι·1ιι1όοιι, 0ιι11οιιεωιιιοιι Με., ι

Ι·'οιι1ε11ι181ιο11. Π" ε1ιι21ιςο ΑΜ111ιι·πι1ι.ιο1, Με Μό Βο1ιιισιιιιρει·εο1ιω1 ιιιιό Μ5.1ιι·ειιό όει· 1.1101Μι011. 1111111111' 2111111111 11111111111111°

1

 

 

 

ννιιο1ιοι·ιιιιε 1ιο1 Β1ιοιιιιιιιτἱειιιιιε (Οι. Κουκ) οτα. 1ιιό1ο1ι·τ πι. Ο Χ

θ _.." Π. ' Β ἱ Ι 1111111111: 2 Ρ111οιι. ε1τιο ιιειο1ι _ιοόει· Μπι1ι1ιοιτ. οόετ Α1ιειιόιι 1ιοιιιι βο1ι1ιιίωι;ο1ιιι. · Δ

111111 11 10 Η Μ' 8 Ι ΕΙ.1ΧΠΕ; 1 οό. 2 Κ811181.1· 011. ΒιιρΡειι1ϋ11101,ιο 118.011 ό. Α1τει· (σε ι·οι·ι·ιπρει·ιι αἱ. :τι ε·2ειρει·ιιμ παώ ό. Ψιι·1:τιιι9).

Παει· όἰοεοιιι 1Νιι1ιιοπι1]1;1οδιι-ιν1ι· Ε1ο1ιιιι 8ΠΡΡθ81'1'0111ΒΝ, ιιιο1ι·1ιο Με 1Ήι·1κιιιι8 «Με

..Βιιικ·ιιι·1ιιο1· επί ο1ιιο 1ιοΜ1ιιιιιιιο Βιιιιιόο 2ιι 1ιοεο1ιι·1ιιι1ιοιι 8081811011 Μο.

 

1111011Τ10Ε ΒΕΠΕΠΚΠΝ0. "κι ιο1ι1οι:Μο Νιο1ιιιιιιιιιιιι οιι ιιι νοι·ιιι01όοιι, 61ο Μ" |ιιιι1Μισιι Νιιιιοιι νιιι·1κιιιι11 "τω", Μ” ω” Με 11οι·ιειι

Μαιο ..(1εικιιι·1ιιο βη: ιιω11 ιιι ναι·801ιι·011ι0ιι.

ΗΑ11ΡΤ11ΑΗΕ11: 152. 11ιιο 11ο 1ο. Τοιιι·, Ριιι·1ιι (Μ) - ΜΜΜ” ΜΜΜ άειι Ηει·ι·ειι Ασι·.εΙυιι ειιι· Υει·/άριιιισ.

ΙΙόροιε: 1ιι ει.11οιι ι;τόεεει·ειι Αροι1ιε1ιειι υπό Πι·οπιιειι1ιιιιιό1υιη;ετι ΒιιεεΙυ.ιιόε. ' .

1)ιιι·κ:1ι Ει·11ιειι νοπι 20. Αρτ11 19θθ 1ιιι1›ειι όει· Μεό1οιικι1πι.ι1ι ιιιιό όοτ 1111ιι1εωτ Με 1ιιιιετιι ό" «Οιιεσιιι·ιιιο 1.ερι·ιιιυο» 1

1ιι Βιιιιε1:ιιιό Από θο1ιι·ιιιιο1ι ιιι€1·1ιι.εειθ11- (211) 112- 11· 1    

1|.11. Β1'.ΑΟ11.θΞ'1$

Ηοὴο ·
Μι 1Ι'ιιυιιιιε, 28 Μίιιιιτειι νοιι Ε'ι·ιι.ιι1:1'ιιι·ι. ό.. Μ. · · ΒΒά ΝΒιιΙΙΘΠΠ.

` Λο!" 'Μ1ιιω·ιι1ηιω11οιι. Ζινο1 Β1εοιιηιιο11οιι. Ι.ιι1Ί1ειιι·οι·1 1·ι·εωιι Βιιιιι;οε. @111. ό. .. .ή μ

οἱιι1ει·1‹:1ιιετο 13ιιόε1ιόιισει· Μ!. ιιιι111τ11ο1ι.. 11ο1ι1οιιε11ιιτοι·ο1ο1ιοιι, ε1εοιι1ιό1118οιι νοι·1ιει.ε νοιι Αιιι;ιιε1 111ι·εο1ιιιιι1ό ιιι Βοι·11ιι.

Κοο1ιειι1κ1ιΜοι·ιι, 11ιο1ιιοιιιιιιόο1- ιιιιό Μοοτ1:1ιόει·ιι, ι·ϋπιιιω1ι-1ι·ιεο1ιοιι Β5ιόειιι . | -
Βοο1ερι·ιιόε11Μόοι·ιι. ο1ο1‹ιι·. Ι.ιο1ιι1ικόει·ιι. 1ιι1ιει1ει.τοι·1ιιιιι. 11'ιιιιει·1‹ιιι·. Βειιιιιιιτ ι Ρε θ111°18“ 11111· ' 1 _

1ἱ‹:1ιε ΒΒιιιτιο όεε Κιιι1ιιι.ιιεειι ιιιισ1ι 1ιιι ννωωι ρ·οϋ11”ιιετ. 1νο1ιιιιιιιςειι 1181 2108· 11111 1110111111” 111111 1111111110 1111111 11111111·

εοιπ Ουιιιίοι·ι άειι ιιιοόοι·ιιοιι 1η·ι;1οιι1εο1ιωι ΑιιΓοι·όει·ιιιι€οιι οιιωρτοο1ιειιό. 11111111111'1111· 1Ε11111 11111118011°11ΧΡ111'11111111·

Μιιιοι·ε1ιιυόεεοι·-νοι·ωπό τιιϋ.1ιι·οτιό άσε @οπου .Ιο.1ιι·οε. 1 1111111 51111118 1011 111· 11· 111111· 81- 11
= Βτοεο1ιἰἱι·ο από Ριοερεοτε όιιι·‹:1ι Με Και· υπό Βαόενοι·ιι·ει1τιιιια. = Μ” 8 1111111111 111111 5 01111811 1111 11111111·

με” 6_2 Η Με. ει ιι. 4ο Η.

Ηι·ιιιιόεΜπο Μι· Βο1ιιιιιό1ιιιιε όοι· Νοιιι·ιιε

11161110 τιιιό 11ι·ε$οι·1ο νοιι Πι·. '111ιοοι1.

ΜΜΜ, Ρι·1ιιιιι.ι·ιιι·π 1ιι νιΠιι·εο1ιιιιι. €ι·. 8.

1802. 2. Μ.

. 1. Ι?ο1ιοι· Μο Βο21ο1ιιιιι8οιι :ιν1ειο1ιοιι Βιι1ι·1

- 11ειιιιιικ ιιιιό 11ο1είωε18ι·ιιιιι;οιι νοιι ΡΗ

νιιτόοωιιι. 11ι·. Κ. 11οιιιιο1ιοι·8. Ζινε1τ.οι·

ει·ννοικειτοι· ΑΒότιιο1‹ Με Μπιτ Αι·ο1ιιι·

έ'. Ρεγο1ι. ιιιιό Νοι·νωιΚι·ειιιΜιο1τοιι. ει: 8.

 

 

 

  

· · 1902. 1 Μ. 20 1111.
1 Π Β ο 11 111 θ Π· Με» Ριιοοοιι «Με Μοιικ‹·1ιοιι ιπι ιιοι·ιιιιι1οιι

ιιι ι·ε1πειιόοι· 1.ειέςι>. ιιιιιι1ιωιι :Με Πι ιιιιό ΜΜΜ οΜη.>;εει. εο1ι. .1ει1ιτΙιιιιιόει·τοιι 1ιο- 111111 111°111111118ΐ1911 Ζ1ιετιιιιόε ιιι1ι.1ιεεοιι

1ιιιιιιιω ιιιιό 1ιοι·111ιιιιιιι 1ιο1εειο, ιι11ιιι11εκ1ι-ειι11ιι1εο ο '111ιοι·ιιιιιιι ι281-46° Ο.) Κιιι·8·ο- 11111'111' Βε1'111111810111181111Ε 11111' 111111- 1111·

1ιι·ιιιιο1ι ιιιιιιιιιει·1ιι·οο1ιοιι Μ11ιι·οιιό ό” 8·ιιιιιιιιι 1ιι1ιι·οει. Αιιο1ι 1Ν1ιιωι·οιιι·οιι. 11°1'11101111112°111ΠΘ111011811 11011 Ρ1°01 [Ν.

_ _ _ Αό.81ι 'ι11 ό ·' ·. .Ποι·ι·οι·ι·ιι$οιιό όιιι·ο1ι εε1ιιε 111ι·Βιιιις @πιειι Ηιο1ι1,111ιοιιιιιιιιΒιιιιιιε, Ι.ό1ιιιιιιιιιιοιι, 8ι"ωευι12:Η-_ ΤΙ;!ι1Ρ111ιοι(ϋΐΒιι€ώξ.1_.

Νιιιιι·ει181οιι υπό ειιιόει·ο Νει·ιοιι1ιι·ιιιι1ι1ιο11οιι· νοιι ι;111ιιιοιιόωιι Ει·1ιι1Βο 1ιε1 Ν8.011· Τ Η ή 2 Τ Β _

1ιι·ιιιι111ιε1τοιι ειιι: Βο1ιιιειι- ιιιιό 111ο1ιιι·ιιιιόοιι, 11ιΓ81ι 1ίιιοο1ιοιι1ιι·ξο1ιωι,”Μΐ θο1οιι1κΐο1- . 119 11. έ.. 11111 . -_

Πι;1ιο11οιι ιιιιό Υει·1ει·11ιιιιιιιιιιι;οιι_ διόόι1εο11ε ει εειιιετει1τειι: Μπι· ιι 8111411 »ό · ι
81οιιι1ιιιό, Βο1ι1ιιιιιι·οιι1ιιιό, Βιομ1ιειιι51ιιιό. Ε11ιετ Ο1ιιι·γ'εωιο Βει.όειιι.ιε1.8.1τόιι: 11ιει·ι·οιι: Δ11ω"ω1 1011 ΧΜΠΕΘΗΡΠοΕ011ΡΠοΠ.

1ι:ι.ιιει, Ρϋτε1οιι1ιιιό,1ΙοιιΙε‹:1ιοε 11ιιιιε. Νοιι1ιιιό. ΑΙΜ Αιιε1111ιιίω ει·ι.1ιο11τ Με 8131411. 11111111 Δ111111111111 1011 ΕΜΗ” 11811111

 

Βϋι·ικοι·ιιιυ1ε1;οι·ιιιιι1 νοιι '1'ορ11Μ-8ο1ιδιιιι.ιι, εονν1ο Με 8151111. ΒΜοι·1ιιεροσιοι·ιιι ιιιιό όἱο 111111111111·11111 81- 11- 20·

Μπα 01ιιη·1εο1ιο 1111ωι·1ιιηιοο11οιι. Α1οιιιιιόι·ιι Κιι.ιιιιι·1ιιοιιν, Ηιικο.ιιιι.οεοκιιιι

(Πι θ-Β. Η. χ. 61, Με. 32.
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ἡ.. _. ή μη... . _ 1

Με Ηπιιώσ1ιιιιιιε νοπ Μ.ΕΧΑΝ0ΕΒ ΠΕΠΗ.. 8ι..-Ρξι.ιοι·81ιιιι·ι;, Βι·Βιιοιιει.ι·ιιεεο 88. 1

Ηιιιιιι1-Μοι!οι·1ιιι;ο,

Πείοι·ιιιιι.Γ.ά.11ιιιιι!εο1ιιιΠ,Βοι.ςιιιιειιιοι·,Κι·ιιιι!ιοιι!ι!!.ιιιιει·.Α ροι.1ιο!ιοιι ιι. ΠτοΒιιοιιΒειιοΙιΒι`ιυ

νειΒιιιιἀ·Πιι$ειιιι!.ΒΜιᾶ8£οιι. Ιιιιιι.τιιιιιειιιο ιιι νοι·ιιιιιιι!ειι

Μ888ΠΝΗΓΙΙ18Γ, Ν8.011811101ι. χω· Αηηιμωι!ωι, Μι· Δως;"

Βι:1ινι·ιιιιιιιιο. Ε!ιιιιοΙιι,-'Ι'1ιοι·· οικ""-0 Π_ ε_ Η δω” (ιιι- ι

π101"ΘίθΓ (Μ8Χ11ΜΕ 21Π111101°· Αοι2το ιιιι‹! Ρο1ι!ιιο1ιεει·οτ.

υ-Ρουιωι·1-Βιι·οπιενει.Απο· Ζυ.1ιιιιιο!ι!ι1εεε!, Ζιι.ιιι;ειι ω»!

ιιιΘ1Θι°. Α100110101Πθωϊ'. Β1'Π· Ζιι1ιε!ιδι·. 1ιιιιι.τιιιιιειιιε Πι·

1οιι,Ρ!ιιοο-ιιει, Βιιιοο1οιι,Βοι·,<.ς- νοι.οι·1ιιιι!τ!ιι·ιιο. Βο1ιιοιιειι. 1

πιοιιοιι πω! '.Πιοιποι·. Κιιι.!ιο- καπ; Π_ Ζω1Βιπ;"ω"_ ΘΙπω.

ι.ει·, Βοιιςιειι. Ριι1νοι·ιειιιοι·ε ρετοιΙΒ-Π_Ηοτ”ΒΦωε_Πω".

ιπι· Ζιιιιιιιει· ιιΙνοτ1ιωιιοιι ιι. 8ηιω α” (Μ. ΜΜΒ8εε_

Η” Με σε1ιιιοοι!οιι.

  

ιιιιιιι-Βιιιιι1ει:1ιιιιι ιιπ ι:1ιιιιιιιο!ιιιιι Μπι!

Τιωτιιιεό.αο1ι & 13ο., Κ!
ιιπ ειπε οι·ιιιιι.ιιιει:!ιο Βιεειι-Β!νιιο!εο

νει·1ιιιιι!ιιιι8. Με Με ιπι Β!ιιω νοτ

1ιοιιιιιιτ. Ε:: ι!ιοιιι Με Ηε11ιιι!τιο1 ιιι

ιι11οιι @ο ?Μου ιιι ιι·ε!ο!ιειι Βιεει1

εε1ιι·ιιιιο1ι ιιιά!ο!ι·ι. Μ. Ηιιοιιιιιωεειι

νν!ι·‹! νο!! ιι11οιι Βιοοιινοι·1ιιιιι!ιιιιρειι

ιιιιι εο!ιιιιιΙΙετειι !πι Κ6ι·ροι· ιιιιι€ε

ω".

Θο!ιοΒιι·ι Μιά «Με Ρι·ι!ριιι·ιιι. !ιι

Γο1ι;ειιτ!οιι ω» Γοιιιιοιι:

ΓΗΠ1818' (οοιιοοιιι.τιι·ι.ειι εςειιο!ιιιχιριι

Ηειειιιας1οιιιιι 70.λι; Θεεο1ιιιιω1ισιιστ·

τ! ειπε: ο!ιειιιιιιι·.1ι ι·ειιιοε θ1γοει·1ιι

κ. Μο.1ιιεπιννειιι 10°/ιι.

Τι·ιιο!ωιι 1ιι Ριι1νει·.

Τι·οο1ιοιι 1ιι Ο1ιοοο!ιιι!οω1:1οιωιι.

Ζιι 1ιιι1!ειι ιιι ιι11επι αι·6ιιιιοτοιι Αρο

ι.!ιε!ιιιιι πω! Πι·οςιιειι!ιιιιιι!!ιιιιςοιι

(127) 4~+!.

 

   

 

Η:ιι!ρωεειιιιιτοιι Μι· Μ11ο!ιιιιο111 ιι. ι:οιιάεπειτω Μ11ι:!ι νοιι θ. Νοε11ε ιιι Υ'ιιιιη.

 

 

 

  

 

  

 

1 - 'Θ έ έ ἐ ..Η
ΡιεειιΙιιι1ι! κ ι ι ιι 11%- ιιιιιιιιι- Α °8ε°°===ε·
. 20 οοιει:ι προ ειι. ιιιιοιιτο ιοι ιι ο ,ο __σ)==... εστι

` 1ιι·ιιι'τ1ι.Βιο!!”ινεο!ιεε11ιι·ειιι1ι1ιειτ.ιι.Οιτοιι!ιιι.1οιιεειοτιιιι€. ε. Μ . > _ ω!!! ΝΔ:

Πο1ιοι·ιι11 πι! 1ιιι1ιοιι. Βι·οεο!ιιιι·ειι ιιιιι! Αιιιι.1γεειι βι·ο.ιιιι ω .. .:°ἔ: € =:Δ _

ιιιι‹1 1τιιιι!ιο ‹!ιιι·ο1ι ι!ιο Υοτνιιι1ιιιιιι8· @τ Ε81.Πιιιοι·ιι1- Έ = Ο ω Ο <έ:Ε 8 .Σ

Μάσι· Ιζ!ειι!ιιςοιι πι!! ΒοσΕΙοι: Ρ'τ!ει:!ιιο!ι Βοοειι!8. @ιη Ποποιι _ ___ α :Ξ Ο = Έ <ἐ>°Ζ ·ι

Αστειο 1ιοιιοιιάει·ε Βο2ιικιι1ιει!!ιιΒιιιιεειι. Ρι·οΙ›οιι !ιοειισ>ιιιιοι. Π) 22-20. '__ι η;) β 338 ε ..δ λ

. .- Ξ ο ω : -'ι ν Μ» .ϊ.“ ῇἔεἑΐἔ·ἑἑ

_ . Φ -- οι σ.

ΚΝΟΜ.ι 86 Οι.. 1.ιιε!ιιιι1εε1ιει1ειι ε. Μ!. Β € ¦ἔ=ἔἔ¦.ΞΞ

- ο ω φ ε Μ Φ Θ*
Π . Ν; ἔ Σ: ο

.-· = ο Φ Β δ;) Ξσ) =

δ!) Ξ Ο <# έ ·-α: 216
Πο έ ε α .9=39=: δε ε Π:

ι-Ω Φο = 'Η ·σ

Βἱειιιιρι·ἱἰμιιι°Μ ιιιιο!ι ΡΜ!. [Π. Ε. Βιι!!ιοιιει!!ἱ ιιιιτ €8ΌΠΠι!6118ΙΠ Ρ1ιοιιιι1ιοι·. Ξ Ξ :_,;έ ΕΞ' ἐ €

Βτϋι·ι Αρ οι.ιι ιιιιι! νειι!ιι.ιιιιιιρ; 1ιι Ιιειιιοι· ινωω. Ο -= .Ώ .<< ἔ Εἰ; ιι:

Νιιο!ι Ρι·οι'. Πι·. Κ οιιιροι·οι· οι" ειιιιρ,·ε2ο!ο1ιιιοωο Ηει1ιιιιτι.ε1 ιι11ει· ω © ···ιΞ_Ξ = Ε ε_ ἔ

ιιιι€1ιιι!ειο!ιοιι Ζιιει!!ιιι!ε, ει·!ιϋ!ιτ ι!ειι Η5.ιιιορ;Ιο1ιιιιιζε1ι8.1ι Μ! εο!ιινοι·ειι σ: ω ε _Ε<1 εξ.

Ο1ι1οςοεοιι Με :ιιπ 90%». . α -= Σ -?6ἔ ω .μι ἐ

η Ι.ί!εταιισ ιιιιιἰ 3(ιι:Α·π (α Πίι·ιι.ι|ειι. Μ · ' 1 έ ὁΞΞἔἔ_ "- Φ = ν

---7.. .-.-.”. ῇ.- 7 .---.. . ...β 1 ἔ . @ἔἑΞἔ-Ξξ

. . = ε! “ΐ: - ==

Κ1ιιιιε.τιεο1ιοι· Ψει1ι1-0ιιτοττ, Κιιιιιγο- πω! Ψιι.ειιοτ1ιο!Ιαιιιιω1τ Μ η; 8 Τ: ἔἔ6 ἔ°Ξ

. ο . Α

77 φ= 13 .εἔ Έ Ξἔἑ=ι
ι 2 Φ σ) Ξ ω* "Η ιι.4

= ΪΞΕΒο!ι 8 = : α

ιιωῇ Φ μ .κι πι·

. 1 @ ι μ · ι. ·: 5
Βοε!πι1ιιιιιιι!οε θι·ιι.ζει! Ι'1ιιι€ι·-δι1ιοι·8, 7 11ει·ει. νοιι 1)ιι·ιιιε!ι, απ! Μπι !ιο!ιοιι ΠΜ· ΞΞ”ξέ ε<ἴ 8.:ῖ

άει· 1)ιιιιιι, ιιι ιιιιιΙοι·ιιιο1ι εο1ιοιιοι·, 8εειιιιόει· θε.<.;ειιι!. ιιιιιιιιιοιι ειιιοιι ιι.1τειι, επεμ- ' ή ἔΒἑὲὲ-Ἀἑέ

ι!ο1ιιιτοιι Ε'ιο1ικοιι!ιεεωιιι!εε εε!εεειι. ΜΗ Μι· ει.ιιι!ι ανω!! Πιιιιιρΐοι·νει·Βιιιι!ιιιιις.

(Γει1ιι·ιε!ι. 20 Μ!ιιιιτοιι. Ρι·οιε 15 Κορ.).

εειιεοιι νοιτι 1. Με! Με Μπι 1. 8ορτοιιιιιοτ. . .- - -.!-.-_---

ΒιιΙιτοι· Ι(ιιιιιγε Με Βιιιωιιιιιι1ο1ι. !νιιεεει·1ιε!18.ιιειιι1ι ιιιιι. ιι11οιι ει·Γοι·ι!ει·1ιο1ιειι ι 1ιιι 1)ει11.εο!ιοιι Α1ωιιιιιι!οι·-ΗωρΜι1 Μι!!

νοι·ι·1ο!ιι.ιιιιΒοιι, 80 κ. Β.: ννιιιιιιειιΜτ!ει· Μπιτ Απ, ΝΠοιι0116ιι νοιεο1ιια!οιιοι· 8γιιτειιιο, ι Νιιο1ιννο!ε οι·ι1ιοι1ι 1ι1ιοι· πι· Ζω Φωκι

ι·ϋιιι1εο!ιο ΒΒ.ι!ετ ιι. ε. πι. Μοιιι·1ι!!ι!ει·, Μιιεειιεο ιιιιι!1·ιγιιιιιειειι1ι.-2 ι;τοιιιιο Ρειιειοιιιι.Ιε, ι'ι·ι·ιο ΡΠοιςοι· ιιιιι! ΡΩειΒοι·1ιιιιοιι Η; οι..

Πο11ιιιιιιωΙτοιι Μι ιιιϋ1ι1ιι·τειι Διιιιιιιοι·ιι.Ροιιειοιιερ-ι·ειε 1 Β1›1.50Κ. Με 81161. ρι·ο Ρει·εοιι ιι. ρήνιιω κηχη|ςθηρβεκθ (Ε880Β @ΠΛΗΝ

:ο 'ΜΒ. Νου ιι.ιιι',εο!ιιιιιτειι ι;ι·οιιεοε 2-ε16ι:1ιι€εε ννιιιτει·ι.>ιεϋϋ.ιιι!ε ιιιιε 88 Ζιιιιιιιοτιι ει» 1ιο1ιοιι νοπ 60 Οοιι.1.

Βΐοι· άει· Πω! απ· εεειιιιι!ιι Αιιιο!εειιι!ο. Αροι!ιε!ιο, Βοετιιιιι·ιιιιι. Μιιιι!!ι από 'ΓΙιοΜει·_ - . .

1

1

Πι·. Νο1εο1ιονιιιι1η,ιι ιζι·οιιιιε Αιι€ειι1ι1ιιιι!ι ιιπε 1ιεειιιιιι!!Βειι Βοτιοιι. 90 Μι Ψια1ι!ο 1

 

. . . . . . Δι!ι·οιι οιι νου Και ' ·!ειοΙ!ιιι. ι.τοΙοεοιιο. νο11ε18ιιι!ις ιιι61ι!ιτι.ε 1)ειιεο1ιοιι ιπι! θοεο!ιιι·ι·. 1ιορ;οιι νοτειι·ειιι πω! 8 ΠΙΙΘΗΡΒ68ΘΡΠΜΠ'

ειςιιειι ειο!! νοι·ιιιι.ςειι·ε!ιο Π!! Γιιιιι!1ἱειι. θειι8.ιι6 Αιιε!ιιιιιΓτ ει·τ!ιο11ειι: προ” τοι!. ι ο11ω'80""πο'ΒιοθΡΠ1Β01% 1.1·.κ1%19

ἔιιιιιιοκ·ι., καστ. .Πιικοιιιι. πι. Διιιιιιιιιιοηιιιιιιιο «Ποι·γιιιιιικ» οι!ει· Με ειιιιι 1. Με!! !ιι 1 Ρι·ωι Μαιο Κιι1:οι·ιι, Οι. 8ι.α!!!ιοΓειι·

τ. Ρετει·81ιιιη; Πι·. πιει!. Λι·τοιιοι ίΗιιιιοπιιιιιιιοκαε 14. κι!. 6. νου '7-8 ΠΜ Α1ιειιι!ε ' Παω: α. Ήιιιι1εο!ιοιι Κιι·ο1ιο8--8, 11.19.

ιιιιειιοι· Βοιιιιιι1ιοιιι!ιιιιι! 8οιιιιιιι€) πω! 11ι·. πιει!. 81ιο1ιι·οινε1ι!, Βι.ι6. οι. Κιιιιιιιικιι. 8ο1ιυνειιι.οι· Οοιιιιι:. 8ο1ιω1τ!ι, Πο·ι·ερ6. στ.

Βιι.ιιιιι.ο. Τοριιιιειι·ι·ιιι1εοκοο Οιιι€.ιιοιι!ε. Νο.ο!ι ι!ειιι 1. Μι: Πιιιι·ι·. ·ι·ι>.ιιει·ρ. στ!! .ΤΙιικοιιιι. | Μι1°ιιΜιοΒοκει.ε γι!. ιι. Θ. κι!. 20.

Βιιι·ε6οιι. ι·ι6. Ι1οτγιιιιιικ8. .110ιιε6ιιοε ιιιιιι01ιοιιιε. (55) 8-8. _ Β11ιιο Μαι!. Πιιι·οικιτωι 58,”. 15.

ποπ. πο”. θεό.. 11 1111111111 1@ιι.2!!οι·ιιιιιἑο1ιέτ Ι!ιι.11ιιι!ο11' ν!! ω!... ιι. ιιωι1ιι-ιωι...ι?ω ήν!. Α. ινιωιωιω. Κατιιιιι·ιιιοιι1ιοΓει!!ι·. 38 15.
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. ι :.'·

ι .

!

!.-ΝΗ .ο.ιι.

Μ!" 2β ι902

Νοπο ΡοΙπο κα. .ΤειΙιτιιτ.

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
τιιιιετ πετ Βοπιιιοι.ιοτι νοιι

›οινιι. ιιιιιιιιιιιπ

Ρτπι`. Πτ. ΜτΙ Ποιιιιι.

.Ιιιτ_ιονν ιΠοτρειι.

Μ.. 1οιιειιιιιοε Κτειιιιιιιτιιε.

Βιμ.

Μ. Μπι νι!ειπποιι.

ει. Ροιοτειιιιτιτ.

 

Πιο «ει. Ροιοτειιιιτεοτ Μοπιοιιιιεοιιο ινοοιιοιιοοιιτιίω οτεοιιοιτιι_ιοποιι;-" Α'ιιοιιιιοπιομη-Α·Μ'πτΞ, ε πριν” ;,11οιι:ιεετε.τ.ε °'

8ο τι τιποτε ιι π. - Ποτ ΑΒιιιιι:0121ΒΜηιτοιπ ιο: ιιι Βιι"1π,τιπ, 8 ΜΗ. Επι· ππο ΜΜΜ. τπεπ πιιεεειιιιοεοιιοιι οιι πιο ιιοιιιιοιιπιππε νοιι Κ. Ε. Βιο1τοτιπ

ω”, 4 Με!. Πιτ πεε ιιιιιιιο ω" πιει. Ροειιπει.οΙιππε; ιιι· πετι μτιπ,οτειι;δι.Ροιοτειιπτις'Νοενειτγ-ΡτοεροοιΝ Μ, ιιι τιοιιι:ετι.-π Β :ιιι ε στιιιιι0

1.ιι·ιπετιι 20 Μπιτ ιπιιι·Ιιοιι, 10 ΜΜΕ ιιιιιιηιιιιιιιειι. Ποτ 1ιιεετειεηητοιε`εοννιο εΙιο πιιι`πιο Β.επιιοιιοπ ιιοιπΕΙιοιιοιι επιι.ΗιοιΙππποτιιιιιιοι πιω οτι

τετοιο 3 πιο! Εοορπιτειιο ΖοιΙο ιιιΡοι.ιι: τει 18 Κορ. σποτ 35 Ρίειιιι.-Ποτι ποπ ε οι: ο ιι Είτε ιιι ιι το ιι π ο π Κοπιιοι.οπτ Πτ. πιω-ιιι Ήε,ιιμώ;ι ιιι 8ι.Ρο

Απτοτειι ννοι·ποπ 26 ΒορετπωιιιπποιιιτοτΟτιπιποιοτιιιτοΙ επποειππι.- ιοτειιιιτΕ, Ροιοτειιπτςετ Βιιιι.ο, Ροιοτ-Ρεπιποεριιοι ιιι τιοιιιοιι Βρτοοιι

Κειοτπτε ννπτιι8ιι “οι πεπι Μαιο νοιιι8 πω. ρτο Βοςεπ ιιοιιοτιττ. ει.ιιιιποιι Ηοτιτοπ.-Πιιιννοοιι πππ Ε'τοιιοΞνοπ π-3 πι".

Μ ει. Ροιοι·ειιιιτ8, ω. πιο πο. .ιμιι
 

Ο

Ι11ΙιειιΕ: Πι: πιοπ. Επποι· Ποτ: Πεποι· πιο «Ετειο πτπιιιοιιε Βιιιπιοιιι·ειεο ιιι Με ‹ιοιιιεοιιειι Νοι·πεεειιππει·». - Βιιοιιοτ

ειιποιε;ετι πππ Βοερτεοιιιιιιιςοπ: Οοτιιροιιπιιιιιι πει· Ατππειι·οι·οτπιιιιππ νοιι Πι·. Οεωιι· Βιοιιι·οιοιι πππ Πι. Αιοιτειιπει·

1.επιτεπ.ι·π. - νοι·ειπ δι. ΡοιοτΒιιτιτοτ Αει·ιιο.
θεεειιϋ.Πεοι·ππιιππ. - Νιιωιει .Πιιτιιι πο ιιι Οτοιιτ ι·. Α νετ

ιιιιεοιιιοε ·- Μοι·ιπιιιΜο-ΒπΙΙοτιπ $ι. Ρετοι·ειιιιι·8ε. - Απποιεοιι.

Με" πιο ,,Ετειο ιιτιιιιειε Βιιιπιοπτοιεε ιιι πιο

ποιπεοιιοπ Νοτπεοοιιπποτ°.

(Χειοιι οιποπι ιιι πω· θοεοιΙεοιιει'ι. ρτιιιτιιεειιοι· Αει·πτε ιιι κι"

ιτοιιοικοιιοτι νοτιτειιτε.)

Χ'οιι

Ιιτ. τπεπ. Βπι:ειτ Πει,

Βιιιι·ει.

Ποπι ΒοιεριοΙο πετ Ρτε.πιοεοπ Γοιεοππ, ιιειιιο ειειι ιιι

Ηυτιιιι ειιι ΑιιτοΒιιτιπ πεε θοΙΙοποπ Οι ΙΙιετι ιιι Βειποιι

Βιιποιι ειιι Ουττιιιο ποιιιιποι ιιιιι:οτ ποιπ νοτειι:ο νοιι

Ι.ιιγποπ πππ Ι.ιοιιτοιειι. ννοΙοιιο ειοιι τπτ ΑιιίΒιιιιο

ειειιιοιι, ειπε τιτειιιοιιο Βιιιπιοιιτοιεο ιιι πιο Νοτπεεε

ιιπποτ οιι νοτειιετε.ιιοτι πππ 2ινετ οτετεπε ιιι Μπειτ

ειοιιιιπππο πετ ΓιιτιεοΙιτοιιοπποπ Ετιτοπιιιτιιεε τοπ πετ

81°ιι888Π ΒοιιοιιιπιιΒ ποτ Βπποτιιιοτοριο πει νοτεοιιιοποιιοιι

Κι·επιτιιοιιεεπεπιπποπ πππ εινειιοπε ιιι Βετιιοιτειοιιιιππιιπ

ω· Πιιπιππ!ιοιιιτοιτ πεπι ποπ ΠπινοτειιΜειιπιεττιοιιι διπ

πιτοιιπο πππ Αοτ2ιε πιιι ποπ, ιιπ 8οοιιιι.π οιιιιιειιιοπεπ

Ηοιιιιιοιοτειι ιιοΙιετιιιι επ ιτιο.οιιοτι.

Πιοεο Ιπεο πετ τπεπ ειπε πεπι πετιιιιι πππ ππε πεπι

ιιτπιτιιεοιιοπ Ι.ειιοπ ποε Ατ2ιοε ιιοτνοιποπτιπποπ, ιιιποιιι

ειι:ιι πεε Βοπιιτιιιιεε Γιιιιιιιειτ ιπιιοιιιο, πιο οιιιτοΙιιοιι Οπτ

οτιο ειπε ειι;ειιετ ρετεπιιΙιτιιοτ Απεσιιιιιιιιιιε ιτειιιιοτι ιιι

ιετποπ. ,

Ποε ιι·πτετι πιο Ιοιιοτιποιι θοειοιιιεριιτιιτιο_ ινειοΙιε πιο

Ιιετιιτιοτ ΩοΙιεποπ ι·οτειιιιιεειοιι επι πετ Μιιιιο 2ιι οικοτ

2ιειιοτι πιοεοε ετοεεο ΠπιοτιιοΙιπιοπ πιι οτπεπιειτοτι. Επι

Μπιιοιιοτιοτ Οοιιοπε ερτιοιιτ επι ‹ιετιιιιοτ ΓοΙ8οιιπετιπεεεοιι

ειπε: «Εε πειτε ειιι οι,ποποε ιιιπποε Ωεπιτοι Πιτ πω,

πιο πιιιιιονοΙιετι Ατιιοιιοτι πεε νοτιιετειιοιιπεπ Οοπιιιέ:ε,

πεπι 2ιιιι€ιοιιει επεεοτ Πτ. Οιιιιοι·ι., Μ. Μοιεεποτ

Ηετ1ιιι Με ΟτΒιιιιιεσποτ πππ Μ. ΟΙινειι ειε $ειιοιι

ιιιειειοτ ιιοιιτοιοιι, ινιιιιτοππ Με Βιιιι2οιι πετεειιιοτι

ν. Ιιοι·ιιοτι πππ ι.ιειιτειωι ποινοιιποιι ινιιτποπ, ιιι:

$ι·ιΠΘΠ Βιιιιι·ιιιοιιοπ οπεοιποπποτ ιιι εει-τοπ - εε εοιι

πιοεοε πιιτιεοιιε ιιι οιπεττι οιποιιοιι Οοιιιιι6ιιοτιοιιι ερπιοτ

πι-επιιοιιοτι -, ιιιετ πωπω εε επ ειιιτοπ. Με Πιτ πεε

ιιοιιΘ Πιιιετιιειιιιιοπ ω· Βοποπ οτει ιιι πτπεειοιπ επι

 

ωτιιοτοιιοι. ινοτποτι ιιιιιεειο. Πιο ΚοΒιοτιιιι€επ ποτ Βιιιι

ποεετειιιτειι, πιο οιπεοιιι€18ιποτι Μιπιειοτιοιι τιιιιεειετι ιιιιοι·

οεειτι, πιο ιιιοπισιτιιεοιιοπ Ρειιιιιι.ιιιοτι ιιιιοτ ποιιιεοιιοιι Πει

νετειπιιοπ ιιιει.τιιιτι, πιο ιιιτιιΙιοιιεπ Οοτροτειιοτιοτι πππ πιο

οιποοιιιοτι Αοτ2το πιπεειεπ νοιι πεπι Ριτιπ ΒοτιειοΙιτιοιιιιπτ

ινοτποπ πππ πειιιιι. Με τπεπ οιπο ιιπποιε.ιιτο Πειιοτειοιιι ιιΒοτ°

πιο Αιιιιιτιιιιπο πεε Ρτοιοτ:ιε ποινοτιιιοπ Ιιιιιιο,ιιοπετιιιοπ οτε;

πιο Με ιπε Κιοιπειε πειιοτιποπ νοτιιιιιιπιιιιι€ειι πιιι ο ποπ

Βο.πετοτιντιιιιιπποπ πππ ποπ Οοτπειιιπεπ πετ Βειποτ, τιιιι

ποπ Βιιοπετοιοτι πετ Πο.πιρΓεοιιιιιειιπιοιι οιπ.»

Εε Ιιειιειι ειοιι ιπι θΒΙΙΖθΙΙ οιι. 380 Αοτειε ιιι πιο μπω

οιππεεοιιτιοιιοπ, ιιτιιοτ ινοιοιιοτι επι ειπε Λπτειιιι Πιιινοτ

ειιιιιεΙοιιτοτ ιιειειτιποιι, πεε κι ειπε πεπι θτιιιιπο ετιιιιιιτο,

πει! ππε πιιτοιι ιιιτο Απποεοπιιειι, πιιτοιι νοτεοιιιοπεπτι

Υοτιτππο πππ ΜιιιιιοιΙππποτι πιιοτ Μιιτιοπιοπιεσιιο Ρτο-;οπ

νιοΙ ΒοιοΙιτιιιιΒ πππ ΑιιτεΒιιιιπ επ πιω ινιιτπο.

Βενοτ πι, πιοιτιο Ηοττοτι, :ιιι πιο 8οιιιιιιοτο $οιιιιποτπιι8

πετ Βιιιιπτοιεο εοΙΙιει ιιοτειιιτοιο, πι!! Μι ιιιιτ ετιειιιιιοπ

πιιι ινοπιποπ ινοτιεπ πιο Βοποιιιιιιιε πππ πιο νοτειιπο

πεε Νοτπεοοιιπποε ποεοπποετ πεπι ΟειεοοΙιεπε Ιιιιιοιι ιιι

Ετιτιιιοτιιιιπ ΖΙ1 ιιτιιιΒοτι. . °

Ρτιιι`ι πιιιτι ιιϋ.πιιισιι πιο ΤοπιρετετιιτνετιιεΙιτιιεεο πετ

Νοτπεοοιιιιι εοΒοιιιιιιοτ πεποπ ποτ ΟειεεοΙιιιι ποτιπποτ;

εο ειοιιτ τπεπ πεεε πιο πεποπειιιτο πετ Τοπιροτει.ιιτ νοιπ

8οπιτποτ πιιπι νι'ιιιιοτ, νοιπ Τεπο πεπι Αποτιπ ειιι τω»

Νωτπεεο. που πετ ποτι ιιοττεοιιοιιποιι Βιιιττιιο, πει ινο

πιπετ επεπορτειΒι ειιιπ Με επί ποιπ Ροετιιιιιπο. πεεε ππε

Βοοιτιιιιιιι οιεο ιιι ΡοΙΒο πεεεοπ Με ιιιιΙπο ιιοποιοιιιιει ποτ

πετι πιιιεε.

«Πιο Πτεει.οιιε ιιιοτίπτ κι ποτιπ 2ιι ειιοιιοπ, πιιεε πιο

εροοιιιεοιιο ννειι·ιτιο πεε ιι'ιιεεοτε ιι0ιιοτ κι Με πιο πετ

ιοετοιι Ετπτιιιπο μι.: οι πππ ποειιιιιιι πεε ινεεεοτ. ινοΙοιιοε

πιο 8οιιιιοπιτι1ττιιο ιπι Ρτιιιι_ιειιτ ιειιπειιιιι ιιι επι ειιι

ιιιιιιπιι. ειε ειιτ:ιι ιιιιιοετ 2ιιτιιτιιιιιιιι. Βε Ιτιεει οιιοιι ειε

ειιι εοιιΙοοιιιοτ ιΥπττιιοιειτοτ πιο ι'ι*πτπιο ιπι Ηετιιει πιπε

ετιπιοτ ιιι πιο Διιτιοεριιιιτο ιιιιεειτοιιιοπ Με πεε Ροειιιιιιπ

:ιιπ εοιπειι Οιιτοττοπ. .

Ηιετοιιε Μπι Πιτ πεε 5οοιτιιτπει, ππτοιι ποιοιιοε οιιοιι

.πιο Νοτπεεειιπποτ ινεπεπ ιιιτοε Ιιιεειοιιοτειτιοτε επεφ
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2οιοιιποι. οιππ. οιπ ιιππιο:· Ρτιιιιιιπο πππ 8οπιιποτ. οποτ

οιπ πιιιποτ Ηοτποι πππ πιιιιοτ.

8ο ποιτιιιιιι πιο Ππτοποοιιπιιιοιοιπροτοιπτ ποτ πιο οιπ

ποπ Νοτποοοπιιποτπ ιπι Οοιοποτ 10.8" Ο. Βοοοπ 8.7” ιπ

Ηοτιιπ. ιιπ Νονοπιποτ 0,4" Ο. Βοποπ 4,4" Ο. ιπ Βοτιιπ.

Πιο Ππτοποοππιιιοιοπιροι·πιιιτοπ ποτοπ ιιπ νοτιποπ .ιο.ιιτο

οροοιοιι οπο” ποππ ιιπιιοτ πιο ιπ Βοποπ. Μοτοπ, Μοπιτοπιι,

πομπο.

8οιιτ πιοπιιο οι πιο οτοοοο 0ιοιοπιπποοιοιτοιι

πο τ 'ι`οιπροτπιπτ ιιπ ποτ Νοτποοο. νοτοιοιοπι πιοπ

πιο ιπ ποπ .ιο.πτπιιοιιοτπ ποο ιποιοοτοιοοιοοιιοπ ιποι.ιιπιοο

ιιι Βοτιιπ νοτπιιοπιιιοπιοπ Ζοιιιοπ ποτ νοτοοιιιοποποπ θο

ποπποπ Ποπιοοπιπππο πιιιποπιοπιοοπ, πιο ιιπ ποπ Νοτποοο

ποποτπ Βοποπποπ οιππ, οο οτοοποιποπ πιο $οπινο.ιιιιππποπ

πποτειιι ετποοοτ οιο οπι ποπ ιποοιπ ποτ Νοτποοο. Ηοτποι

πππ πιπιοτ πιο ππτοποοππιιιιιοπ π" πιιτιποτ, Ρτιιπιοιιτ

πππ Ξοιπιποτ πι' ιιιιιιοτ. ιιππ ποο .οιπο πι, οποοοοιιοπ

νοπ ποτ ο.ποΒιοιοιιοπποπ ιιιιιτιιππ,ο ποο ννοοοοτο ιιποτ

ιιοπρι. ιπ οτοιοτ Ι.ιπιο ποιο Ετοοππιοο ποο Ειπιιποοοο ποο

ποιιοιτοτποο. “

Απ ποτ $ριτπο ποτ νοτοππο ποτ Νοτποοοιπιι: οιοπι πππ

ιπτο Βοιπιιοιι, Βοποποτ ο.ποποπτποιιι, ιπτο Ρτοι

ποιι νοπ Μιιιτοοτποπιοτποπ πππ 8ιοππ. Βοι

οιποτ Επιιοτπιιπο νοπ 30 Βοοπιοιιοπ (8 μποτ. Μ.) νοτπ

ιιο.ππο ιιοιπιπι οπι 10 Ι.ιιοτ Ι.πιι: 1 Κοιιπ. Εξο ιοποπιοι

οιπ, ποοο ιπ πιοοοτ Βοπιοιιππ,ος πιο ιποοιππποτ. ποιοιιο

οποιο 8οοπιππ ποποπ. νοτ ποπ Κποιοπποποτπ ποοιιΒιιοπ

ποτ Βοιπποιι. ποτ Ι.πιι οιποπ οτοοοοπ ιιοτοπο ποοιιοοπ

πππ ποοο οο ποι ι.οποιοτοπ οιποπ ·Ππιοτοοπιοπ ιπποιιι, οπ

ποτ πιω νοπ ποτ 8οο σποτ νοπι ι.ο.ππο ποππ.

Ππιοτ ποπ ροοιι;ινοπ Βιποποοποιτοπ ποτ Νοτποοοιιιιτ ιοι

ποιιοτ πο οτποιιιποπ ποτ Βοιποοιιοιι. Ππο ποι ποτ πωπ

ποππ σποτ ποιτπ ιιιιοιιοποοπιποο ποτοι;ιιιιπιο Βοοποοοοτ

ιπιοοπτ οιοιι ππτ τποοιιοπιοοπ τπιτ ποτ Ι.πιι. οοποοο τποπ

οο ειπ ποπ Ε'οποιοτπ πιοποτιιπποι. 8ο ποι: ιπο.π ποππ

οιποπι Βιπτιπ ο.πι ΙΙοιοοιιιππ ιιπ ποπ Ροποιοτπ ποο οπι

ποιπ Οποτιπππο οιοποπποπ ιιοποιιιιππττποο $οιππιοποτ

οοπιιιΒο ποιππποπ. οιοο οιπο 70 Μοτοτ ιιποτ ποιπ ιιοοπ

ποοοοτ.» π. ι ιιπ ο ιιι ο. π π.)

Νιοιιι ιπιπποτ πιοιιιιο ιοι: ποτ ιιοιιο πππ οιοιοιι

ιπο1οοιπο Ροποπτιπιτοιιοποποιι ποτ Νοτποοοιπιι.

(Μ. Α. πιοτποτ.)

«Ποποτοιι οπτιιο.ιι πιο Αιιποοιιπιιτο ποοποοιππο Μοποοπ

νοπ ιιιποοοτποιπρι; ιο πιιττποτ οιο οι ποοιο ιποπτ. Αποτ

ιιιτ οιπο ποοιιιπιπιο 'ι`οιπροτοιπτ νοι·ιποτ.; οιο ππτ οιπο

ποοιιτπιπιο Μοππο οπ ιποοοπ. πιιιιπιιι οιο πιοοοιπο πιο,

ποππ ποππι ιποπ οιο ποοπτιιοι. Πιο οποοιπιο Γοποπιιο

ποιι οιποπι ιιπ ποτ Βοο ππτ ποτιππο Βοιιπππιτππποπ, επιτ

ι‹οτο οπι ποπι Ροοιιοππο. Ετιιοπιιοιιοτ οιππ πιο Βοιιποπ

ιιπποοπ ποτ τοιοιι;ινοπ ΡοποπιιΒιιοιι. Ποοιι οιππ οποπ

πιοοο ο;οτιπποτ ιιπ ποτ- Βοο πιο ποι ποπι Ροοιιοππο. Απ

ποτοτοοιι.ο πι. πιο τοιοιινο Ε'οποπιιοικοιι οοιποι ιιπ ποι·

ποο οτιιοοοτ.» `

ινοιιοτ οι νοπ ι;τοοοοτ Βοποπιππο πιο οιοι.ιοτο Βο

ποοςππο ποτ Νοτποοοιπιι.

«Ποιτοππιιιοιι ινοτποπ ιπ Ροιπο ποτ οτιιτιιοτοπ Ετπιι.τ

ιπππε ποτ Ετπο ππτοιι πιο 8οππο ποπτοππ ποο ΤοΒοο πιο

ι.πιιοοπιοιιιοπ πποτ ποτ Βτπο ιποιιτ οτππτιππ. οποοοποππι:

πππ ποππττιι ιοιοιιιοτ. Βιο οπιποιοιιοπ ποππ οποπ. πππ

πιο ιιιιιιοτο. :που οοπποτοτο Βοοιπιι πιοοοι ιπ ποπ ιπιι

νοτππππιοπ Ιιοπιπ. ποππτοιι νοτοπιοοοππο οπ ποιπ. νοπ

ποιπ ιιιοοτο ποτ ποιιοπποπ οπο. «Βοοπιππι Βοποποπ πιτπ.

Πο. ιοποοιι πιιπτοππ ποτ Νοοπτ ιπ ιι”οιοο ποτ ιοποοοιιιοπ

Απιιιιιιιππε ποο Μοοτπποοοτο πιο Ι.πιι.οοιιιοπιοπ ιιποτ ποιπ

οοιποπ οιπο ππιιοτο Τοιπροτοιπτ πιο :ιπι ποππ Ι.ο.ππο πο

οιιοοπ, ποτποιι οιο πππ ποτι οποοοποππι, νοτπιιππι πππ

πιιι οιπο Πιπιτοπτ ποτ ι'οτιιιιιιπιοοο οιπ; ποοιιπιπ ποππ

ιτιιιι οιπ Μοτοοπ ποτ νοπι Ροοιιοππο ιιοτπιποππο «Ι.π.ιιπ

πιππ». Πιοοοι· ιποτ τοποιτποιοοιπο ποοποοι οπιοοποπ

ι.οππ- πππ 8οοπιππ ποιοι οιππ ιπ ποπ ιποιοιοπ Βοοπιιποι·π.

ποιοιιο Κποιοπιιιιτπο ιιπποπ πππ πιτπ ποι ιιιποπ ποτ ποππ

πιππ - ιποιοι πιο Οοι:πιππ - νοπ ποπ Οπτοποιοπ ειπεπ

ππππΒοποιιιπ οιπριππποπ. Πο.οοπτοπ :ιπι ο” ιοοιιτ

τοπΝοτποοοιποοιπ πιπιποι ιπο.π τοιποιεο Βοο

ιιιιι οιπ. ποιι πιοτ ποι ιοποτ ιιιιππτιοπιππ;:

«Βοοπιππο ιιοττοοπτ.» ιι.ιπποιππππ.)

Βοι ποτ ιιοπτιιιοιιπιιο οιποο 8οοπ ο.ποο ιιοτπιποπ ισι

Βοπιιο Ρπιιιιιο ιπ Βοιτο.οιιι:

1) Ποτ Βοιπποποιι ποο ιιΥποοοτο πππ οοιπο

'Ι' ο ιπ ρ ο το. τ. π τ

2) Πιο Βιιιτιτο ποο ιιιοιιοποοιιιοποο.

Ποτ $οι2οοιιιιιι ιπ ποτ Νοι·ποοο ποττοιοι. 8-4 ΡΜ.,

πιιιιτοππ ποο Οοιοοοποοοοτ ππτ 0.?·Τι.9 ρΟι. οπιπιιιι.

.ιο ιποιιτ οιππ ιπ ποτ Οοιοοο ποο ιιιι'ποοοτ ποτ Οποτ.

ποτ ιιι|οιοποοι πππ ποτ Πιιιιο ποιιπιοοιιι. ποοι:ο ιποπτ Μπιτ:

ποτ 8οι2οοιιοιι; ο.ποοοτποιπ ποιοι οιππ ιπ ποτ Οοι.οοο οιπ

Πιιιοτοοιιιοπ επιοοποπ ποτ 'Ποιο τπιτ ιιπιιοτοτπ $πιπποποιτ

πππ ποτ Οποτιιοιοιιο, πποτ ποτ οιππ ποο οροοιποοπ ιοιοιι

ιοτο Βιιοοποοοοτ ιοποτι. ιπιι πιοπτιποτοπι.

Ποτ ππο.πιιιοιινο Ππιοτοοιιιοπ ποτ Βοοιπππιποιιο ποο

ιιπιιιοπποπ πππ οπποπποπ 5οοποοοοτο ιοι ππτ οοπτ εοτιπε.

Πιο ιιιιποοοτιοπιροτοιπτ ποττιιοπ ιπι Μιιιοι 160 Οοιοιπο.

πππ οπο.τ ιιπ Μπι πππ .Ιππι ι2-ι5°, ποππ οιοιποππ πιο

ππτ πϋπιιοιοπ ιΙππο ιιπ Αποποι. πππ 8ορι.οπιποτ πιο ου

22" Ο.

.ιοποπιπιιο ππτπο ο.π ιοοι ο.ιιοπ Οπτοτιοπ ιπ ποιι οτοι:οπ

Τοποπ ποο Οοιοποτ ποποποι πππ πιτ ιο.πποπ οο οοιιτ

οοιισπ. .ιιπ Βοποπ ποιιιοιιιἔιοπ οιππ ποτπ Ηππποτι (Βοι

ιοποπ.

Ποτ Ηειπττοιπ. οο ποιι οτ ποι ποπ $πιπποπο.ιτ ποο

ιιιιοοοοτο οπτιιοιιεπιππτοπ ιοι, οτποιοι οιππ ποιππποπ ιπ ποτ

Νοτποοο πιο οιπ πιο! ιιτιιιιι€οτοτ πιο ιπ ο" Οοιοοο. Ποτ

οοιπο πιω οποιι ιιπ νοτοιπ πιιι ποτπ ινοιιοιιοοιιιππο ποπ

Κιιιιοτοιπ τι” 8οοποοοοτο ποοοοτ οτιτοεοπ

πιο ιπ οιποπι θιοποοοοτ, ιπ ποιοποιπ πιοοο Βοιπο πεε

ιπιιοπ.

Ηιποιοπιιιοπ ποτ Βοποοππο ποο ιιιιιι.οοοτο Κοπι

ιποπ ιιπ· πιο Νοτποοο Βππο πππ Ριπιιι. $ιτπιπππιτ

πππ ινοιιοποοιιιοπ ιπ Βοιτποιιι:. Ποτ Ππτοτοοιιιοπ

οπιοοποπ πποποι.οιπ πππ πιοπτιποιοιπ ιιιΙποοοι

οι.ο.ππο ποιτιιοι εοπϋππιιοπ 8 ιι'ποο, ποι ΒιιτιπΒιιπιπ

10ι/ο Ε'ποο, ιο. οοποτ. ποππ ποι ποιιιεοπ ποοιιιοποπ ιιπτ

ποπ οιπο Πτοιιππο ποππ Νοτποπ οτιοιοι;, 26 ιι'ποο. ποο

οποτ οοιι;οπ ιοι.

ιιι7οιιοπποποιοππο πππ ιιιιοιιοποοπιπο ιιπποπ

οιππ ιπι πο.πποπ Νοτποοοποπιοι ποιιοππ ποοιιιππιΒ πππ

οπο.τ οοιιοπ ποππ ποππ ποτ ινιππ πιο Οποτιιποπο ποο

Μοοτοο ππτ ιπ ποτιππο Μπομπ;; πω. πο ιπποπ ιπ

νοτοοιο;;οτιοπ Βοππππιπιιοπ πππ Πιοτοοππιοποιοοτιο,ππποπ

ιιοιπο Ηοιππιοοο οπιποΒοπιτοιοπ, πο οιππ οιο ππιπτιιοπ οιπ
οιιιτιιοιοπ. π

Πιο Ηϋπο ποτ ποιιοπ πιτπ πιοιοι. ιιποτοοποιοι: ποι

τπιιιιοτοπ πιπποπ ποι:τιι.οι οιο οοιιοπ ιτιοιιτ πιο 2 Μοιοτ.

Αππτοτοοιιο ιοπ ιιιτο Μπιτ ποιι: .ποποιτιποτ πιο ιπππ οιο

οπ οοιιιιιποπ ριιοει. 8ο οι ποππ οοιποι πιο ιιοοποιι Κιιοιοιι

ποτ ινοιιοποοπιο.π οτιιοπιιοπ ποππ (Πτ. ιι ο τποτ).

Μ.! Η! Νοοιιποιπ ιπι ιπ ιιπτποπ Ζποοπ πιο Βοποπιππο

πππ ποο Οποτποιοτιοι.ιοοπο ποο Νοτποοοποποο ιπι Αιιτέο

ιποιποιι οποοιπο.ιιποτεοοοιιιι ποπο, πιιι ιπι πππ ππτ Βο

οοπτοιπππο ποτ ιιπππτοιοο οοιποι ιιποτοοιιοπ. Ιοιι ιπποο

νοπ νοτιιιιοτοιπ πιπ Επιοοπιιιπι.οιππο πιιτοπ, ποππ τποιπ

Βοτιοπι ποοπιοοποπ οπ οοιιτ ποπ Οπειτοοιοτ ποο Ε'οπιιιο

τοπο ιιπ οιππ ιτο.οοπ πιτπ, πποτ πιοοοο πιιπ ο.ποπ ιπιπιοτ

ππτ ποππ Βοοοποποπ. πο τπιοπ ποοοπποτο ρτοΙτιιοοπο

θιτιιππο ποππ νοτοπιοοοοπ.

Αιπ 2ο. 8οριοτπποτ 1901 ρτιιιοιοο 8 ιιπτ Μοτ.<ιτοπο ιοππ

πιο Απιοπτι οπι ποιπ ποοποτποπ Βοιοπ-Πο.ιπριοτ ποτ Ηπιπ

ππτο-Απιοτιιιοιιπιο, ποτ «Ρτιποοοοιπ Ηοιπτιοιι» νοπ Ηοιπ

ππτο πιτοι‹ι ποππ Ηοιποιο.ππ οπο. πιτ ιππτοπ οτι ποπ

οοιιπποπ. νιιιοπποποπιοπ Βοιππιοτοπιοπιπο.ιιοοτιοπ ποτ

Ηοιπππτποτ νοι·πποτ, πιιιιτοππ οπι` ποππ οποιο ιποιιπο

ιινοιοοπ οτιιιπποοπ. Ππιοτποπο ππτποπ, πιπ πιο Ζοιι ποππ
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Ριειιπε επεπεεπειι,

Μπε!ιεππειτ ε.πεεπιιπι.πεπ, νοπ Ι)ι. πιππειπεππ :πιει

νπιιιιιι:ε πεπε!ιεπ, ιππειπ ει· ειε εεο!οειεεπεπ, εεεεπιπιιι

ΙιεΙιεπ πππ πιιιπειιιεεπεπ νει!ιπππιεεε ΗεΙΒο!ειιπε εεπι!

πειιε, ειπει ειπεπ ππει πεπ Επε.ιεειει πππ σε @πεπε

ινειεε πει Ηε!ει›!ιιππει ιπιιπεπεε !πτειεεεεπι.ε ιπιιππιπει!επ

νπεετε. Με πιιι πιπ Ζιε!ε επεεπιπετ νιειειι, πιει εε ειπε

Με πιε Πεπιοπιιιπει Ε'ιεεπει ιπιε

πιπ ιπ πειι πιειιεπ εεπινει·ειι Ριιιιιιποο

ιεπ πιε ΒειπρΓειρεεεεει‹›ιε πειπ Ειπιππε επιππιιιιεπ.

Βπιεπ επι πεεεπιππιεε Αιιιιππεπιεπι πεπ εε πιει πει πει

Αππππίι πειπ !ιιετιμεε νι7ιπιπιιπεεπεπεπ. πειτε εε ποεπ

ιεπει· Τπει!πεππιει εεπινιιιι επί νσειεε ιπ πει πω, ινε

ιπιπ ειπε Βιιιιιε πειειτει πω, πιπ εειπεπ Ηπιπει· επε

ιππεπ επ !ιπππεπ. νιιιιιει ειιεε ιπιιπ 182 $τπΓειι ιπιπ

Οπειπιππε πιππιπι πππ πιε!ι πο” ειιιεπ ειπππ!ιεπεπ Πιπ

Βιιπ8. Βιε πεπειι·ιειι1ετε 8τιιιι‹ιπ Μι Ρπιι!ιεπτε!επιερπιε,

πιε πειεπ ειπειπ $γειειπ πεε Ρι·οι'. Βιεππ πιε τε!εειε

ρπιεεπεπ Νεεπιιεπτεπ ιπ ιεπε!!οεει ιΝειεε επι Οπιιπενεπ

επειιιπεεπι., πιππ Βιοεεεε Ιπιειεεεε ςΒεπιιππει).

«Ηε!εοπιππ πιω Με Βεπεοιι: πιεπι ιιπ π'ιιιιιιιιιιι πππ

Ηειπει επΓεεεπεπτ, πει! ιιπ 8οιπιπει πει επ επεεειοιπεπι

πεπ ιεεε Ε'ιειππεπνει!ιεπι Μι ειπεπ !επεειειι Οπιεπιειιι

πεπ εεπι ειπιεππ ει. Βιε Βιιπει πιπιιπτ ιπεπ πιεπι επι

πει Ιπεε! εε!πει, εοππει·π ει!! πει, ειινε. 10 πω. επι.

ιειπιεπ Πιιπε. Απ πειπ Ψεειιιιππε πει Ιπιπε Πεμ πεε

Ηειιεππεπ πππ ιιπ πεπι Οετιιιππε πεε Βε.πιεππε.π. Ηε!Βο

πιππ κι ίειπει νοπ ε!!επ ιιπιιιιεπ Οιιεπ πιιππιεπ επε8ε

πειεππει, πεεε εε ιπ εειπειπ εεπι εινει:πιππεειε ειππειιεπ

ιετεπ Ψειπιπεπεπεπεε ειπ Βιοεεεε $επνιιιιιιππε.εειπ πεειιει.,

πιο πεπεπ ινειιιιεπ 8εε- πππ Βιιεεινεεεει-, Κοπ!επεππιε

πππ Ι·'επποεεπιειππιπιιπει νειεπιειοπι ινειπεπ.

Ειπε πεεοππειε Βεπεπιππι; πεπεπ σε ΙπεεΙπεπει ειπει

ειπεπειι.ιεεπ Κιεπιιπειτ πεεεπιιπει, πειιι!ιεπ πειπ εεε.

1ιεπειετπιπε οπει ΗειιεεπππιιΓεπ, ειπεπ! Κιπιιππειιεπιι

επιππε, νιεΙεπει πιιιι·π ειε Βειεινιιιιιιπε πει ΡωΙιειι πει

ιιπ Μπι πΙππεππεπ ι3ιιιιεει επί πιε 8επιειιπιιππτε πει οπε

ι·επ Ι.πίινιεπε !ιεινοιπεπιεειιτ πω. Βιεεει Κιππππειιε

επεπιππ νει!ιειι επιπ πιει επιπιιι, εοπε!π Με Ριιιιεπιεπ

Με πειπ Βειειεπ πει Ριππ!ιιιΒενεπειειιοιι πεε Ε'εει!ειιπεε

ποιιιιπεπ πππ ειε!! :ιιπ Μεειεεειιεππε οπει επι πεειεπ

εεεειππ επι πει 8εε επιπιιιιεπ. Αεί Ηειεοπιππ ειιιπ πεε

Με ειειεπ Κπιππει:ε, Με επι πεειιιπιπιειι Ζειι. ιιπ πει

ειπιιειϊεπ. Ιπ πεπειει Ζειι. πει ειεπ πιει εοι;ει επι «Ηεπ

πεπει-Βπιιπ» ΒεπιΙπει, νιεΙεπει πεπ Ζννεε!ι νειίο!ει, ει

ιπεπ Ηεπ-Αετιιιιιε.ιι!ιειπ πεπ ΑπΓεπι!ιειι επί πει Ιπεε!

ππεπτεεπ!ιεπ επ ειιιιϋεΙιεπεπ ιπιπ πειπιιππ)».

νοπ Ηε!ποιεππ πεεε.π ειοπ πε Ι5κρεπιιιοιι πιιοπ 5 ι· ι τ,

ειπει Ιπεε!, Με εεεεπ 40 ΚιΙπιπειει νοπ πει εειιιεεινιπ

ποιειειπει!ιεπ Κιιειε επι.Γειπι Πεμ πππ επε ει Ηιι!πιπεεΙπ

επειιιπιιπειι€εεειπι πι. ιινιι !ιείεπ επ πει Βιιπεριιπε νοιι

πγΙτ ιιπ, ιιι ειπειπ Οιτε Ι·Ιπιππιπ, πππ νοπ πιει ιππι

ι.επ ππε πινει Ζιμπε ειπει π!ειπεπ ΕΙιεεππεπιι ιπιπ πεπεπ

ιεππειεπ Οι: επι 8ιι!ι, πεεπ Νεειει1εππ.

Γι” Με Βεπεπειι !ιοιππιεπ πιει ει!!ειπ Με 5οιππιει

πππ Ηειπετιποπετε ιπ Βει.ιπεπι. Πει ννιππ νιεπι. πιει·

νοιι πει Ξεεεειτε πει. Ξι!ι ει πιι:πι. ππι ιειπεπ ιΝεετ

ινιππεπ, εοππειπ εποπ Νοι·π- πππ Νοιπνιεει-, πεπ Βιιπ

πππ Βιιπνιεειινιππεπ επεεεεει:ι. Απ πει Κιιειε ειπε

!ιεεεπ Ιιειπε πω, ινεΙεπε Με Κιείτ πει· Ψνεπεπ πππ Με

Βιιιππππε πιει:πεπ. ΑΜ Μεεε νι7ειεε ιει εε ειππιι!ιεπ,

πεεε εγω ειπεπ ιλιεΙ!επεεπ!εΒ πεειτει, Με ει· ιπ 8!ειεπει·

Βιιιι!ιε πει πειπειιι ε.ππειεπ δοιπεεεπεπε πεοπε.επι.ει ινιιπ.

«Απ πει Επιοριιιεεπειι !ιιιει;ε εε!! επι ππι ιπ πωπω

εειπεε θπειειιεπ πε.πεπ, ·επεπ πεκπε!ιε!ι πει $επϋιιπειι

εειπεε Μεειεεει.ιπππεε πππ εειπει Βιιπεπιεππεεπείτεπ».

Απεεει Ψεετει·πιππ πειιιιπεπ ειεπ ποεπ ιπ πει Νεπε πιε

Οιιε νιίεππιππειεπι πιιπ Κειπρειι.Βιε ΒεπενειπιιΙτ.

ιιιεεε ειππ μια πιεεε!πειι, ππι ειεΙιτ ειι·π πει Οπιει.πΓεπι

πεπ πιει· πιπιπει.

νοπ Ψοπ1ίεπιι.εειπιιεπιππεεπ ειππ επ ειιιιπππεπ: Ειπ

πεπεεππεειιειιιι ιιπ· ινειπιιεπε Ι.ππεεπιιιεπιιε πππ πινει

Βππει ειπιεειειι,

ΚιππειπειΙειπιιεπ, νοπ πιε!επεπ ιεπε σε. 100 Κιππει επι

πεπιπεπ πεππ.

Ειινειππεπ πι!! ιεπ ποι:π, πειεε πιτ Κιπππε, Με .Ιειπει

ειππ, Με Με επί Βεεππππ‹·, ινι!πε πεπεε πππ ΕυεθΠι

νειειπιεπεπε 8εππερ!"επειτεπ πππ Βιιιπριι·πεε! επι επι

ειπ πειειιιεεε Με πιειει, Με επι εε επ πειπειπ Μπε

ι·επ Οιτε ι;εεεπεπ πεπεπ.

Πιιεει πιιεπειει Βεεπεπ πεπ; πεπ Ιπεε!π Α πιι·πιπ πππ

πεπ Βεπεοιτεπ: Ψιιιπππ πππ θειι.εΙπιιπε, πππ πει

Ιπεε! Ρϋπι επι πειπ Οιτε ιπιπ.

ννιε !!πειε!!, επ ε.πεπ επί πιεεεπ Ιπεε!ιι νιιιιπεπ νιιι

ΓεειΙιεπ νοπ πεπ νειιιειειπ πει Θειπειππε ειπρπιπι;ειι,

επε 8οπιεπτεπ π" Βενπιπειππε επιπετεπ ιπιειι ιπιπ

ποιπιπεπειπεε, πεε ε.!!εειιι€ ππι ει·Γιειιεππ πειιιπι·ιε. Απι

ιπιπ ιετ επε ειπειπ πιεεπειποιιε πεινοιεε,πεπεεπ πππ

ποεπ ειπ πεπει Βιιπεοιι.. Με Ειπεπειτ νοπ Απιι·πιπ

Με πω” πεε: ιπ πειπ νειεεπιεπεπ ειιιι·πειι ιΝε!!επ

εεππιεε πππ ιιι ειπει επππ.ειειι Ι.πΓιπενει.ιππι.π. Με Μεει

ιει ιππιπει, Με ννει!ειι πιιι·ιιι!οεει. Πιε νι7ε!!επ ινειπεπ

πιει ππιεπ Με νοιεε!επειτε Ιπεε! ΒγΙι πππ ππι·επ Πι

πεπιιειιεπ πεπειιιεππ Βεπι·ιιοπεπ. Με.π πει εε πι" ιπιι

πειπ ινετιειιιπεει επ ιππιι, πιειιι. επι πειπ οπεπεπ πππ

επ ειεπτ ιπππ εε πεππ π.πεπ ιιιεπι ιπ ποπεπ Ψεπεπ πιιι

ιοεεππει πεπ·επ ιιπ πεε ΠΓει· πιεπεεπ.

Με Νπιπεεεπεπ ιει π πεπεππι1ιεπ ιιπ Αππεπιειπεπ ιιπ

πεπ Οοπειιιπιιοπεπ εεειεπει, ιπ Αιπιπ ιιι πιιπ πω"

ανω ιιππεπ νιιιι ειπει Με νειειπιεππε πει οπεπ ει

ινειιπιειι Πιπειιιππε, νι·ε!επε εε ειιιι68!ιοπι ειπεπ επιτειεπ

Ιππινιππεπ πεπ ΑπΓεπιπεΙι επ πει· πεε ιιπ ειπρΓεπΙεπ,

ιιι-ιι επ πιεεεπ Βιιπευιιεπ ιππινιππε!ιειιι. ιιειπεπ Μ”.

Ι)εεπε!π πεπεπ ειεπ Μεεε Οιτε ειπεπ πε.πρτειιοπιιεπ επ

Βιιιιιεπ- πππ Κιππειπππειπ επει:επιιπετ πππ ειππ Με επι

επε εεπι· εεεπεπτ. 8ειι ειπι€επ .ιιιιιιεπ πειιππει ειοπ επι

πω” ειπε ειοεεε πππ :ινεεπιππεειε ειιι€ειιεπτειε Κιπ

πειπει1ειιιιιε.

νοιι πω" πει.ι:επ ιιιι· πειππ ειπε πιππειε 'Γοπι επ

ιιιι·πεπιεεεπ, πιιιιιΙιεπ πειειι Ο π ιιπ ιι ν ε π.

Μ. Οπιιπε.νεπ επι Ε'εειπιππε πεε: πππ πεε Εεε

πιπεεει ιεοπτ πεπεπιεππ ιιιιι πεπι Ε!πινεεεει εειπιεεπιιει.

επ πεπιι Μεεει Βιιπεοιι πιεπι πεπ Απεριπεπ πει (Ξπειοπ

ινειι.ιιι€πειι: πιιι. πεπ ιιππειειι Νοιπεεεπππει·ιι ειιιεπεπ.

Ιπ Οπιιπενεπ ιει ιιπ πιιε νει· Απειπ νοπ Ιιιτειεεεε,

πιιεε ειεπ πιει ινιεπειιιιιι ειπε εεπι εεπϋπ ειπεειιοπιειε

Κιππειπει!ειιιτιε πειιππει.

νοπ Οπιιπενεπ πεεειπ εισπ Με Ειιρεπιι.ιοπ πεειι

Ν οιπει·π ει. Νοι π ειπει· πι; πει ιιΙιεετε πεπιεππε

Βεπεοιι. πππ ειεπτ ππτει· πει νειιιε!ιππ8 πει Κϋπιειιοπεπ

Βεπιειππ8, Με ιπιπ Με νιιειι€επεππει.ε ΕπιεοιΒε ινιπιπει.

Βι. ιπεπ. ΖοειιΠει.° πει ιιπ Βοπιιιιει ινιιιιιεππ πει·

Βιιιεειι ιπ Νοιπει·πεγ ι.πε.ιιε πε πει πειειι;ε ιιι πωπω

πεπει νι7ειεε πιο νοιειιΒε πιεεεε Βε.πεοιι.ε ιπ πιεεει Ζειτ

εεπιιΓι ιιπ νοι·ιι;ειι .!επιε 8εεεπιΙπειι, επ πειεε ιεπ ππι·

πεπ !ιπιε Ειπιε;ει νιτιεπειποιεπ ιιιϋεπτε. ΜΗ. Β.εεπιπειππ

Νοιπειιιει· πεπ Απεριπεπ ειπεπεπ, πεε πεειειππειιεπτετε,

π. π. επεπ ιπ ιιγΒιειπιεεπει Βεπιεπππε ειπρϊεπιεπεπει·ιπεειε

πεπιεοπε Νοι·πεεεπεπ επ εειπ. Βεποπ πει πει· Ειππι.πιι

ιπεεπι Νοιπειπει· ειπεπ Βιοεεει.ιιΜιεεπειι πππ ειιιιιιιεπειι

Βιππιπε!ι. Ζπιπ Πιιιειεεπιεπε νοπ πιεπτειειι εππει·ειι

Νοιπεεεπιιπειπ ιιππεπ επι πιει επι ιςερ!!εετε Ρειιι- πππ

θειιεπειιιεεειι. Κπι2 πιε.π ειπρίιιιππι ιπ Νοιπειπεγειπεπ

ίιεπππ!ιοπεπι επει ε.πεπ ειοεεειεπιιεεπειι Βιιιπιπεπ, πει

πεπ ειεπειεπ 8επιπεει πεεπιιτει, πε.εε πιεεει Βε.πεοιιι πιει

επεεειιΙιεεειιεπ νοπ πεεπτειιειι Κιιιιι!ιεπ επιπεεπεπι πιει

πεπ !ιε.ιιιι. Πει Απίεπιπιιιι πει πιει πεεοιιπειε πεπε

πεππι ιιιεοΓειπ, Με εειιιεπε πει Ηεπιειππε πεπ Έπειιπεπ

ιπειιι ιπινειιΘεπεππειει νι7ειεε Οοιιιίοιι πππ Βεππειπ!ιεπ

πεπ νοιπειειι.ει: ινοιπεπ πιει. ι

Αιπ πειειιει;επ 'Ι'ε.Βε Γεππ πιπ 12 Ππι Μιτι:εεε Με Απ

Με Με πει Ιπεει .Ιπιει πω. .Ιπιει εειει πει

εειπειι Βεεπεπειπ ειπε 8εινιεεε ΑπεριπεπεΙοειππειι νοι·επε,

πεειιει. ειπει ειπεπ πειεπεεπ ινπππειεεπϋπεπ 8ι.ι·ιιιιιπ πππ
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πεοεπ εεἱπειπ νοιειιιζε πετ 5τειιι- πππ Μιιεοιιειίι·ειπειτ

ιιοοιι ποπ ινειτει·ειι επεεΙιιΜεΙιει· Βιειιε (200 Με 500.

Μειει·) πππ ει·οεεει· Ι.επεε (17 ΚιΙοπιειει). Πει πει

Ιειιεο!ι!εε κι πιει ειπ εειιι· ετετΙιει·' οεεοππει·ε πει Νοι·π

ιιιεει. .Ιι1ιετιειειπ Ι›ιΠιεει· Βεπεοιι, ινοοει ιπειπ εΙΙει·

Μπεε επί εει·ειιεειινοΙΙο Λπιϋεειπεπτε, Με ιο πειι Ι.ιικιιε

οεπειιι, νει2ιεπιεπ ιπιιεε. [Με πειιε Κιιι·Ιιειιε Μ. ιιι

2ιειπ!ιοΙιει· ΕπιΓειπιιπε νοιπ 5ιτειιιπε ειπε" πε. νοπ πεπ

Ι)ι1πεπ ιιιπει·ΙιεΙο ιό .Ιππι·ειι σε. 30 πι. ππιοιι Μεει·εε

ινοεεπ επεεεεΙιινεπιιπτ ινιιιπεπ πππ Με Μειπε θειιιειππε

νοιΙειιπι; επ ποπ εεΙιι· ΙιοειεριεΙιεεπ Με ειπεν Γεειεπ

Βιι·εππιπεπει· παπι πιοΙιι.πεπΙιεπ Κειιιι. (Βειιι ιπ μι).

Πιπ Με Πιιι· Αοεππε ειίοΙετε Με Βπε!ιΓειιιι Με

Νοιπειιιεγ. Ηιει Γεω! επι Αοεππ πιο νοπ πει ΙίππιιιΙ.

Βεειειιιπε πεπ 'ΠιειΙπεπιπει·π ε” Ηειεε εειςεοεπεε

Ι)ιπει· ειιιιι.

.πιο πεοπετεπ Μοι·Βεπ ο Πει· ειΓοΙειε Με 8οππει·ίεΙιι·ι

πωπ Βοι·Ιιιιιπ, επ πει· Με ΟοΙΙεεεπ ιποεειιεεπει (Σεπ

Γεεει··-π ειεπ πιοπι οειπει!ιειεπ ιιππ πινει· ειιιε θι·πππεπ,

επι Με Μι πιει· πιοΜ πειιιει· ειπεειιεπ ινιΙΙ. Πε οειπιει

Ιιειιεπ εεε 256 Αει2τε επ πει· Ρειιιι πεοπ Βοι·Ιιιιιπ.

Πιεεει· Βεπεοι·ι @ποτε επειιι“εΙΙε επ πειι ιι·επι€ει· ιπειιιειι

επ πει· Νοι·πεεε.

νοπ 8ο ι· κ ιι ιπ ειπε εε πωπ ινιεπει· πωπ Ν ο Πι ε ι·

π ιη.. πιο ειπε νειειιιιΒιιπε ιπιτ πεπ Ζιιι·ιιοΚεεο!ιεοεπεπ

ειιιιι;Γεππ.

Με Ιει2τεε Νοι·πεεεοεπ ειε.ππ επί πεπι ΡιοΒιειπιπ πιο

ΙπεεΙ ννεπ Βει·οοΒε, Με !ειπει· ιιποειιιοΚειοιιιιειι οΙἱεο,

ινειΙ ειι:Ιι ιιπιει·ινεεε ειπ ιπποπιι€ει· Βιιιι·ιπ ει·ιιοο, πει·

Με επ πει Οειεεε εεννϋιΙιει πει. εε πε.εε απ· Μι·εοι

ιιεεπ Ψ! ΠιεΙιπεπε.νεπ Γιιπι·ειι, πιο Μι· ππε ιι·ειιιιτειι.

Ιπ ΨιΙΙιε!πιεΙιενεπ πειτε ειπ Βιιοεεει· 'ΠιειΙ πει· Εσπε

εεπ πωπ ΟεΙει.ιειιιιειτ Με ΚειεειΙιεπε ΥΝει·Γτ ειι οεειοιι
ιιε;επ ιπιτ πεπ Ι(ιιεεεεεπιπεπ. Εε ινιιι·πεπ ππε Με Ρεπεει· τ

«Βιεππεπειιι·8»' ΝΥειεεεπειιιεμ_ «Σνοι·τιι» πππ «ΚιιιΠ1ι·ει

Ε'ιιεπιιοπ ννιΙΙιεΙπι» ειιιε ειπεεπεππετε εεεειει. Βει Μεεει·

ι3εΙεεεπΙιειτ ειειέπειε ειοΙι ειπ ΨοιΓεΠ' ι1Ιιει· πεπ ιε!ιειετ

ιιεοιπιεεΙιεΙι πΙιιιΙιειΙιιπε ειπεΙιεπ Ιιοοε πππ 2ινει· πιιι·οπ

Με ιιΖινιεΙιειιει· ποοΙιεποΙειι», ιπ πειπ Ε`οιιιεππεε εε

εοιιιιεοεπ πππ: εδο ε!ποΙΜοπ πππ οιιπε ΠπΓεπΙ ιιπεει·ε

Κειεε οιεΙιει· νοιι $τερεΙ εεεεπεεπ ινει_ εοΙΙΙ.ε Ιειπει·

Μεεε Βοιιιιῖεοεεὶοπιιειιιιε ιιπ ειπεπ Ιιεοεειι·οι·πεπεπ θε!

Ιεεεπ νειιιεπεπιεενο!! ινετπεπ. Πει·εεΙοε ειϋιετε ιο ειπε

οπειιετεπεπιιε Ι.ιι!ιε, Με ει· ιπ πει· Πιιπ!ιεΠιειι πει· επεεπ

Βεπιπε πιειιι πειτε εεπεπ Ιιοπιιεπ πππ πωπ ειιιε ειε

ρεει· Βιρρειι. Ιπ πει· θεοιπε πεε Βεπιπεπιετεε, Με ππε

ππτ Βιοεειει· ΒειειτινιΙΙιεΙιειι επι· νει·ίπειιπε εεειεΙΝ

ινιιι·πε, Ιιεεεεπ Μι· πειιι ΠπεΙπειιΙιοπεπ Με ειειε ΗΠίε

επ ΤιιειΙ ινει·πεπ, ιππεπι Μι· ιιιπι ειπεπ Ε·ιειτεπ ΙΙεΓι

ρπεειει·ειι·ειΓεπ πιο Με νειΙειειε ΞειιεΙεπτειι. Απίεειπεπ

πιιιιεεππειι ννιιπεο!ι, ποεπ εε!οι,<;επ Τπειεε Με Βιε

ιπειι επ πιπι·ειι, νει·Ιιεεεειι επι· Με Βιιιπιεει·ειεε πππ ιπι·ε

'Πιει!πεπιπει·, ιιιπ επ πειπ ει·Ιιι·ειιιιιειι ΟοΙΙειέεπ ποσο Με

ποιιιινεππιεειεπ Ξεπιειιτειπιεπειε επ Ιειειειι. ινε οΙιεοεπ

ιιι Βιεπιεπ Με Νεοιιι πει πππ πππ οι·ειοπιεπ ιππ ο.ππι·επ

Μοι·εεπε ιιι πεπ Ηπιποιιι·Βει· 5ι·πιιεΙΙππε. Νεοπ Η ειπ ο π τε

πιει πππ εειπε θιειιιιπ ειιτΒεεεπεειειει, πιο ειε πει νει·

ινεππτεπ ιΙιπ ει·ινει·τετε.»

ννεΙεΙιε Ζιιετεππε ειεπεπ ειεΙι πππ επι οεειεπ ιιπ Με

Αιιεπιιτειιπε πει· επ πεπ Νοι·ιΙεεεοεπειπ εειιοτειιειι Πιπε

πιιιιεΙ?

Ιιι ει·ειει· Ιππιε Πει; εε Με Νειιι·εειΙιεπιε ιπ ιιιι·επ νει·

εοιπεπεπεπ ΕτεοΙιειπιιπεείοιιπεπ. Οιειι2 οεεοππειε ινιιπι

νοπ πει: ΕοΝεεειι πιο εππειιεε Βεειππιιεειιπε πει· ιιειιι·ε

ειπεπιει:Ιιειι ΚορίεεππιειΖεπ πεινοι·Βεποοειι.

Β γ Η νι·ιι·π ινοιιΙ πιιι· τω· Νειιτει.ειπειιιΙιει· ιπ Πεμ

!ιοιπιπεπ, νιιεΙοΙιε ειπ εεειιππεε θεΓεεεεγειεπι πιιίννειεεπ,

πε πει· ει.ειΙιε ΨεΙΙεπεειιΙεπ πιει· εοπει Ιειι:Ιιτ νει·πεπεπιεε

νοπ ινει·πεπ Ιιπιιπτε. Νεοπειπειπ πειϋιΙιοπ Ηεοοπνε.Ιεε

ι
σεπιεπ πεειι νειεοιιιεπεπεπΚι·επΙιπειτεπ, ιινεΙοιιε Με Ποτε!

εεε ειιι”ειιο!ιειι. Σε πιω Γειιιει· Ιιειι·οιι.ζεποοεπ, πε.εε

ΚιιιπΙιε ππτ εοπειιιπιιοπεΙΙει·, ΙεοιΙει· ΙΙει·ιτΙιειιΒιιειτ, εεε.

εοπΙιιπε Πει·2επ ειπεπ πιιεεει·οι·πεπιιιεπεπ Νιιι2επ νοιιι

ΑιιΓειιι.ΙιεΙτ επ πει· Νοι·πεεε εεννιπιιειι. Πιιιιπ εει! πεε

,επει·νοεε ΛεΠιιπε." ιιι εειιι· ει1πειι€ει· Ψειεε οικειο

ππεει ιι·ειπεπ, ειιιε Βι·Γεπι·ππε, Με επί επιπιπιιιειιεπ Ιιι

εε!π €ειπεοπι ινοιπεπ ιει.

Με ετεπι εε ππτ πει Ι.ππ8επιιιοει·επΙοεε? ΙΔε.ε ετ

ΙιοΜε Ιπιει·εεεε, νιιε!επεε ιιι νιε!ειι 8ιεπιειι πππ: Ξεπιιιιε

εεεεπ πειι Τιιοει·ΙιεΙοεοιΙΙιιε ιπ ΙειΖτειι .Ιεπιι·επ 8ενι·εοΙ-:τ

ινοι·πειι Μ, Ιιοιπιπι ιπ Ιιοπεπι Μεεεε Με επ πεπ Σουι

εεεοεπει·ιι ειιιιι Αιιεπιιιι:Ιι, ιπεοίει·ιι, Με Με ει·οεεε Ζειιιι

νοπ ΗειΙετε.ιτεπ, Με Μι Πιπεπ Ιιειιτε επεείϋπιτ εποε, :Με

Γ'ι·ποΜε μπει· Βιοεεεπ Βεινεεππε πει· Οπ!ιιιιΙειιπει· 2ιι

οειι·εεΙιιεπ ειιιπ. Πε επι; ειιπει:Ιιετ Με εεπι·οπτεπ ΑπΚϋπιιπ

ΙιπΒε ειιιεε οει·ειιε ιπποιι·ιειι Βιιιιπιιιεε επ εοπιιι.ιεπ, Με

ει·ει ιπ 2ινειιει· @Με πεπ εο!ιοπ πιεπιίεει εενιοι·πεπειι

Ι5ιΚι·επιιππεείοι·ιπεπ επι· Ηει!ιιιιι; επ νει·ΙιεΙΓειι. Επι· οπτο

πιεοπε Ι.ιιππεπιιι·επΙιε »πιο πεε Νοι·πεεε!ιΙΙιπε. ιιπ Απε

πιππε ιπ πεπ Ιει2τειι .Τεπι·επ νιεΙΓεοΙι ειπρίοΜεπ, ειΙΙει·

Μπι;ε ππτ οεειιιιιιπιεπ Ειπεεπι·ε1Κιιπ8επ. Μεπ Με πειιπΙιεπ

ινιεπειΙιοΙι Με ΕιΓειιιιιπε πειτιεοπι, πε.εε πιειεπιεεπ Κωπ

Ιιειι, ινι-Ιεπε επ ΒΙιιιππΒεπ πειπειι, ιινε.πι·εππ ιιιι·εε ΑιιΓειιι

ΙιεΙιεε επ πει· Νοι·πεεε Ιιειιπε ΒποΙιεοπιιττε εειΒεπ, ειπε

Τιιει;επεπε, Με ειοΙι Με θοΙ!εεεπ ιιιοιιι ι·εοΙιι ει·Μετεπ

Ιιοππειι. Βεεεεεπ εοΙΙεπ Με ρεεεινεπ οπει· ειειιεπει·ι·π

ΡιιιΙπεεπ ππτ επεεε2ειοππετειπ Ειίο!ι;ε ειοΙι πεπι $εεΜιπιε

επεεειΖεπ. 8ειπε ννιιιιιιιιι.ι, ιιπ Υετειιι ιπιτ πειπ Ξεεοεπε

επι Με νει·εο!ιιεπεπεπ Ι·”οι·ιπεπ πει· 8οι·οριιπΙοεε ιι·ιιπ

Βει·επεειι Με ερεοιπεοπ οεεειοππει πππ ιπ πει· 'ΕΜΗ επ

πειπ νοιπεππειιεπ ει·οεεεπ Μετει·ιεΙ νι·ιιι·πεπ ππε ιιι ει”

2ειι€εππει· Ψνειεε Με ΒιιοΙΒε πειποπειιιι·ι.

Πιεεεε ννιιιι·ειι Με ΙιειιριεεοΙιιΙιεπετεπ Ιππιοει.ιοπεπ ιιιε

πεπ ΑιιίεπιιιεΙι επ πει· Νοι·πεεε. Μι ιιοπε, πεεε εε ππτ

ιιεΙππ8επ Μ, Ιππεπ ειπ ειπι€ειιπιιιιεεειι Μει·εε επι πιιι·οιι

επ εεοειι, Με Μι· Ρι·πιιιιΙιει· ππε ειι πεπ ΗειΙΓεειοι·επ ιιι

πιεεεπι Ιιιεειεεοιειε επ ειεΙΙεπ Ιιεοεπ.

Ζιιιπ ΒοπΙιιεε εει ιιιιι παπι εεειει.τει Με εεεεΙιε.ϊιΙιεπε

δειτε πει· Βεπεεπ ΒιιιΜειιιειεε ιπιι ειπιε;επ ινοττεπ ιιι

οει·ππι·επ. Βειπ Οοιπιιε ιπιιεε ιπ _ιεπει· Βεειειιιιπε Με

ιιο!!ε ΑπετΙιεππιιπε 2ιι 1·ιιειι ινετπεπ ιιπ Με ρι·ειαιεοπε

ιιππ πιειετειιιείτε Οιεειιιεειιοπ πεε Ππιει·ιιεπιπεπε. Πε

πω, πει· θιερεοΙιιι·επεροι·ι, Με εεΙιι· ειιιε νει·ρπεΒιιπε

πππ Με Β)ιποπειιιει·ππε ινει·επ ιπ πεπ10Τει;επιπιεπεΞ

Ιοεει· ΧΥειεε πιιι·οπεείππιι ιι·οι·πεπ πππ Μεεεε ΑΠεε ιιιε

ειπε Ι.ειειιιπε νοιι 100 ΜΝΚ πιο ΤΙιει!πειιιπει·. Ι)ειΖιι

Μπι πωπ, ιπεπ Ιιεππ νοιι! ειι€ειι, ειε ιιιιει!ιοι·ιεε ειπε

ιο πεπ ΝινιιτειιιιιΒενει·ιιπΙιπιεεειι.

Μειι πεποειεπιιει ιιι ιεπειπ πω, ιιπ ΛπεειιΙιιεε επ

Με ειει!ιοΙιε Ψιιππει·νειεπιππιιιιπε ιπ πειεεΙοεπ παω

ειιιε ΑπΖεπΙ νοπ Οιιι·οτιεπ 2ιι οεειιι:Ιιεπ. Ιιι Μεεειπ .Ιεπτε

πππει: πει· Οοιιει·εεε ιπ ΟιιιΙεοειπ ετειτ (νοιπ 21. Με

πιο 27. Ξεριειιιοει· πεπεπ 5τ.χΙεε) ιπιτ ειιιει· πει·ιιπ ειι·Ιι

εοπΙιεεεεππειι Βιιιπιεπτειεε ιο Με Βοπιπιεειιεπ Με $πειι

ειεοπειι Οιιιοιιε.

Μι Ιιεεε Με Ηοπιιιιπε ΙΙιιιεπ πεπ ιωιιι ιιιιπ πεπ Ιπ

πιε!ι ειιιει· εοΙοΙιεπ Βιιιπιεπιειεε επεοπειιιιοπ εειπεειιι. ιιιιπ

ειπε Αιιιεειιπε επι· 'Πιει!πε.ππιε επ πεπ ειιΙιππι`τιἔεπ

εεεεοεπ επ ΙιπΙ›ειι.

Επειιει·ιιιι:ειοεπ πππ Βεερι·εεπιιππειι.

('οιπρεππιιιιπ πει· ΑιεπεΙνειοιπποπε νοπ Πι. θε ο ε ι· Ι. ι ε ο

ι·ειοπ Με Βι·. ΛΙεκεππει Ιπε.ιημεει·π. Νει·ιι

πει· Ρπει·ιπει·οροεπ 0ειιπεπιεε επ. Η πππ ποπ ιιειιε

  



Με

ει.επ

ιιιιιεειιιιειιειε Αιιιιεεε (Βει·ιιιι, π. ΐιεειιει·εειιε Με

ειπιεειιε Βιιειιιιειιιιιιιιις. Η. Κο-ι·ιιιεΙιι. ΠΟΣ.)

'ιιοιε εει·, ιιι εεε Ιειετεπ .Τειιιειι ιιειιεπι:ειιιι ,ι.τειιεειιεειιεπ

Αιιιτειιι νοπ Αι·ιιιειπιιιιειπ ιει εε ιιειι νει·Γιιεεει·π παπι ιιιιιιιιιειι

ειιεεειι ιιιιι·εΙι ενι·εεΙιιιιιι.εειεε Αιιοι·ιιιιιιιιι; εεε Πι·ιιο!ιεε ειε

ιειιει·ειειιιιιειιιιειι ιιππ ΗειιιΙΙιειιιιειτ ιιεε ΧΥειιιεε :ιι ει·Ιιειι.ειι.

πιιιιε εειεε ιιεΙιει ειπε Κιιι·ειιιιε εεε ιιιιιεΙιεε πιιιιιιε· ιιεινεεειι

ιιι·ει·ε. Πιε ειριιειιειιεειιε ΒειιιεπιοΙε·ε ιιει· 5τοιι“ε ετπιιιἔιιειιι ειε

εειιιιειιεε 0ι·ιειιιιι·επ, π·οΙιει ιιεεεεΠιε ιιιιιοιι ειιι ειιε.ιιιιι·Ιιειιεε

8εειι- ιιπά Κι·επιιιιειιει·εε·ιειει· παπι ινεεειιιιιι·ιι ιιπιειειιιι2τ

απο. Ειπε ει·οεεε Αιιιειιι ιιιιιετει·Βιιιιιιι;ει· Ιιευερτιοιιιιειπ ςει›ειι

ιιειιι Μ” εειιιειι Ιιεεοιιιιει·ειι νι'ειιιι ειιειι ε” ιιειι ρι·ειιιιεειιεπ

Αι·ιι. ιπ ιΙεεεεπ Βιιιιιοι.ιιειι ιιιιεεειιιε ιιιε ΓειιΙειι ειιι-Μ.

Πι·. ΕΙιιιιΙειι.

Υει·ειιι ει. Ρειειειιιιιιιει· Αει·:ιε.

ΘεεεΙιΜ'ι:80ι·πιιιιιι8· °°.

Η Πει· νει·ειιι νει·εειιιιιιειι ειειι :Με πινει ΧΥοειιειι επ ειιιει·

οι·ιιεπι.Ιιειιειι Βιι.2ιιιιε·. Με νοιιι Ρι·εει‹ιειιιειι ριεειεε ΘΑ Πει·

ειιειιιΙε ει·ϋπ'πει Με. Ιπ ιιει· Ζειι νοιιι ιό. ιιει Με Π». Βερ

ιεπιιιει· ιἱπιιειι εειεε οι·ιιειιιΙιειιειι Βιιειιιιι.ιειι ετ.ει.ι.

Σ) Νει·ιι Ει·ιιιιιιιιπι.ς ιιει· Βιιιιιπι; νει·ιιεει. ιιει· ειειε Βειιι·ετιιι·

ιιιιε ιιεεειιειϊερι·οιοιιοιΙ ιιει· ιετειεπ Ηιικιιιια. Ηιει·ειι εειιιιεεεεπ

επι ειε ι.ιεεειι8.ιιΙιειιεπ νειιιεπιιιιιιιι:ειι. ινιιιιιειι, ΒεΙΙοτεπιεπιε,

Αππιειιιιιιιι.ι ειππιιιιιιιι·επιιει· Πιι.ειε ειε.

Α π πιει· ιι ιι π με· Ι. Ιπ Αιιειιειιιιιειειιεπ οιΙει· ιιει :ιι

αει·ιιιιιιει· Ρι·εεεπε ιιει· Μιιιι·Ιιειιει· ιιειιιι ιιει· νοι·ειιιιεπιιε

ιιεπ εεεειιιιι'ιΙιειιεπ ιιει ιιει· Βιι2ιιιιες· ειιι ειπε ειιΜειε

Βιιιιιιιε νει·Ιεςειι. ο

Α π πι ε ι· ιι ιι ιι ι; Ε!. Πιε Βεεειιιιιεειιι.ιιιι.ιικειτ ιιει· νει·

εειιιιπιιιπἔ ει·ιςιειιι. εὶειι ιιιιι·ειι ειε Απινεεεπιιειι: οιιει·

Υειι.ι·ειιιιιιε· εεε νιειιειι ΤιιειΙε ιιει· ιιι ιιεπ νει·ειιιειιειειι

ι·ει·πειειιιιειεπ Πιιι:;Ιιειιει·.

Α ιι πι ε ι· ιι ιι ιι ε· 3. Βτειιειι ιιεεοιιιιει·ε ινιεΙιιιεε ?ιιι

ι;ειι ειιι· νει·ιιειιιιιιιιιιι. εε ειπε Με Μιι.εΙιειιει· ε" Υει·

ειιιε νοι·ιιει· ιΙενοιι ιιι ιιεπεειιιιειιιιεεπ.

ει Πει·ειιι Μαι Με νει·ιεεειι εεε ινιεεεπεεπιιιιΙιειιεπ Ριοι:ο

ιωιιε πω· ιειι:ι.ειι Βιιειιιι8, ινοι·ειι ει.ννιιιςε εειεε Ζιιι·εειιιειει

Ιιιιιεεπ ιιππ Βι·Βιιιιεπιιι;επ ειειι επεειιΙιεεεεπ. ·

4) Ηιετειιι” ιιιειιιειι ιιιιεεειιεειιείι.Ιιειιε νοι·τι·ιι€ε ιπιι ιιει· ειιι

ειιε ι·εειιιιιι·ειιιιειι Πιεειιεειοπ ιιι ειπει· ιιει· ιιιιιιειιει.επ Θρεπ

ειιειι ι;ειιιιιιειι, ιιππ εκει· ιπ ιιει· Βειιιεπΐοιιιε ιιιι·ει· ιιοι·Ιιει·ιςειι

Αιιι:ιειιιιιιιιι.

Α π πι ε ι·ιι ιι π ε; Ι. νοι·ιιεςε εοινοιιΙ ειε ειιοιι Πειιιοιι

ειι·ειιοιιειι ιιιιιεεεπ, ιι·εππ ιι·ιεειιιι ιιιιιεςιιειι, ιιεπι Ρι·:ι.ει

ιιειιιεπ εο ιι·ιιιιιειιιε ειιι.;ειιιεΙπει ινει·ιιειι, ιιεεε ιιιι·ε νοι·

ιιει·ιεε Βειιεπιιιπιει·ιιιιιιι; ι·εειιι:ειιιε ειι'οιι;ειι ιιιι.ιιιι. Βι

πει· εοΙειιειι ιιιιιει·ιιεΒεπ πιειι ι Πεπιοπειι·ειιοιιειι :ιιι

Ριιιιεπτειι ιιππ Ρι·ιι.ρει·ειεπ, εοννειι. ειε ιι ι· ι π ε; Ι ι ο ιι

ειπε.

Α π ιιι ε ι· ιι ιι π ε· 2. Πεπιοπειι·ειιοπειι επ Εειιειιτιειι

ι;ειιειι εΙιεπ νοι·ιι·ει;επ ι·οι·ειι.

Α π ιπ ε ι· ιι ιι ιι ε δ. Κειιι νοι·ιτει;· άει·Γ ιεπιξει· ειε Μ

Βιιιιιιιε ιιι·ειιι·ειι. ΠεΙιει· ειπε Ε'οι·ιεει.ειιιιε; ιιεεεειιιειι ιιιιει·

εειεε Ζειι ιιιιιειιε επτεειιειιιει ειε νει·εειιιιιιιιιπε ειιι Απ

ι”ι·εΒε εεε Ρι·εειιιεπιειι. ιιει οιπ νοι·ιι·ιιε 25 Μιιιιιτειι

εειιειιει·ι, εε ει·ιοΙΒι ειε Ζειειιειι εεε Ρι·εειιιειιιεπ.

Α ιι πι ε ι· ιι ιι π ε 4. Νιειιι νοι·επε·επιειιιειε Πεπιοιιειιε

τιοιιεπ επ Ρειιεπτειι ιιιιι·Γεπ πιειιι ιιιιιιι·ει· ειε Γι Βιιιπιιε

ιΙειιει·ιι. Αιιειι επι' ειειι επ ειε ειπε Πιεειιεειοιι ειει πεοιι

Βι·ιειιιΒιιιιιι· εει· ι.ιειιιειι επεεπιειιιει.ειι 'Ι'εειεεοι·ιιιιιιιιε

ευιιιιεεεεπ.

Α π ιπ ε ι· ιι ιι π ε· δ. Πιε Τει.ιεεοι·άπιιιιε; ειιιεε Βιιειιιι€ε

ε.Ιιειιιιε Με ιιει· ειειι επεειιιιεεεεπόειι Πιεειιεειοιι ιπιιεε επ

ιιιεεεπι εεΙΙιετ ει·Ιειιιει. ιι·ει·ιιειι: ιΙοειι ιιιι.πιι ιπ ιιεεοιιιιει·ειι

Ε'ειιεπ ειιι νοι·ιι·ει; οιιει· ειιιε Πιεειιεειοπ ειιι Βεεειιιιιεε

ιιει· νει·ειι.ιιιιιιιεπε ειιι' ειπε ιιει· ιιεειιειειι Τεε·εεοι·τιιιιιπ

με νει·Ιει;ι. νι·ει·‹ιεπ.

Α π πι ε ι· ιι ιι π Ε θ. Ζει· Πιεειιεειοπ ει·ιιιειΙι ιιει· ΡΗΣ

ειιιεπι _ιειιειιι Βεάπει· ιιει·ιι ιιει· Βειιιε ιιει· ΑπιπεΙιιππειειι

Με ινωι. Πεε 8ειιιιιεεννοι·ι. ιχειιιιι·ι. ιιεπι νοι·ιι·εςεπιιεπ.

ὅ) Πει Ρι·ι1ειιιεπι ει·ιιιιεεει. ειε οι·ιιειιιΙίειιε Βιικιιπι; Με:

ερειει· ειε Η Πει· ιιιιειιιιε.

θ) Αιιν·ειειιιιιιιζειι νοπ ιιει· θεεειιειιεοι·τιπππιι· ιιπ ΕιιιιειΓειιε

ιιιιιιιιειι ππι· ειιι Βεεειιιιιεε ιιει νει·εειιιιιιιιιπε ειειιιὶιιιιειι.

"ι Πει ιιεεειιιιιι'ιεοι·άιιιιιιε ινιιι·ιιε ιιι ιιει· νοι·ιιεεειιιιεπ Πιε

ειιιις ειιι` ιιει· Βιιιιιιιι; εεε νειειπε ειιι 2. Αρι·ιι 19ιι2 ιιεειειιμ.

ιιειιιιιεπ ΡΙιειπιειιοιιοεειι. Ριιιιιιε_ 'νοιιειειιιιιε .

Νιιιιιιει 1ειειι πε ιε Με ι.

~

Αιιι Πειει·εοιιιιεΙιειιιι, εεε 18. Αρι·ιΙ, νει·εειιιειι ιιεειι ιιπει

νοιιεπ Ι.ει‹ὶεπ Νιιιοιε.ι δειειι πε ιιι θι·οικ ιπ ειπειιι

ΑΙιει· νοπ ιιειιειιι 50 .Τειιι·ειι. 8ειιοιι εειι: .ιιιιιι·ειι πειτε ειιι

εειιννει·ει· Ηει·2ΓειιΙει· πιιπ νιεΙ :ιι εειιειι'επ εειιιε‹·ιιτ, "Με

ι ιιιιιιε Πιιι·ειι ιπ Νειιιιειπι ιιιεΙιεπ ιιιιι ειιει· εε ιι·ειι ιιιιει· ινεε

ιιιεειιειι Ιιοιιιιιε, εειτ ννειιιιιεειιιεπ ιιΙιει·ιιιιιι.ιε ειιι ε·ι·οεεει· ΜΒΜ

πιει 5ειιιει.νει·Ιεπεππιιι;. Βειιιιεεειιειι

1 νοΙιειειιιιιι.ς· ιιιιά ιιειι ιιειιειιιιεΙιιιιεπ ΟοΙΙειςεπ ινιιι·ιιε εε Μ”,

Ε ι·Ιεεε εεε ΒιιιΙε ιιει·επιιιιιιιε. ?ιιπ Ιιειιειι ει·ιοεειι, Με ιιιιι·ειι εειεε

ι ιιει! Αι·ιιειτ νοΙιετεπιιιι; ειιει.ιειιιιιι ιιει· - οιι εε εποε ιι6ειιιειι

εεπ·εεειι κι? °

Πει· ιιιιεεει·ε ΒειιειιεΙειιι' εεε Βιιιεειιιε.Γεπειι ιιι.εει ειι·ιι ειιι:

ι·ει·εεετε ειε Ηει·2ιιι·ειι

ι εει·, εειεε ει· Με ΙΜ ννοειιειι νει· εειιιεπι 'Γοιιε ιιιιεεειι·ειιιετ
ι

ι

ι

 

. ιεεπιεειι ι'ΐοιτειι ινιειιει·ε;ειιειι. Πι· ινει· επι Π. ιιει Ι852ιπ

ι Κιιι·Ιειιιι ιι·ειιοι·ειι, ειιιιιιι·ι.ε νοιι 18ΐ2-188Ο Μειιιεἰπ ιιι Ποι·ρει.

»νο ει· ιιει· Πιιι·οπιε επ,ε,ειιϋι·ιε. ιιιεοιιτε ιιειι ι·ιιεειεειι-ιιιι·ι‹ιεειιειι

Κιιει.; ππι ιιιιά ιι·ιιι·‹ὶε ιιεειι ιιεειιιιετειιι Βιιιιιιιιιιι Αεειειειιι; ιιει

Ρι·οι'. Α ι· ιιι ιι ι· Β 6 τ. ι ε ιι ε τ, εεε ει· 2ειι.νι·ειιιε· Με ινειιιεπά

άεεεεπ Κι·ιιιιιιιιειιι ι·ειι.ι·ει. Νεειιιιειιι Βϋιι.εΙιει· εειπ Μπιτ

επι: ιπ Ποι·ρει: πιετιει·εεΙειςι πειτε, ειεπειιε πε ιιι. Πι·ιιιιι

1 πιιεΙι θ. Ρειει·ειιιιτρ· Μ", ιι·ει· επιιι.ιιις·ε Αεειειεπι επι ι)ιιπειιονι·

ιιοεριιει ειιι! εειι άεπι Αιιιιι 1885 Ρι·οεεετοι· ειιι Ρετει·-Ρειιι

ιιοεριιει. !ιι ιιιεεειιι Αιιιι. κι ει· εποε ε·εειοι·ιιειι. Αιιειειιιιιεειιε

Βιιιὰιεπι·ειεειι ιιι·εειιιειι ιιιιι ιιε.πιειιτΙιειι πιιι ιιει· Κ οειι'εειιειι

ιιειιιει·ιοιοειεειιειι 8ειιιιιε ιπ ιιει· Ζειι ιιιι·ει· ει·ετειι Βπιννιεκε

Ιιιιις ιιι ιιιιΙιει·ε Βει·ιιιιι·ιιιιι;ι. =

Ιιι ενειτειι Κιειεειι ινει· ιι ε ιιι Ο το ι ιι ιιεΙιειιιιι, επι πεειιειειι

ι ιιιιει· "από ει· ιιει· πεπιεειιειι Αει·ιιεινειι Πι. Ρει:ει·ειιιιι·8·ε. Πειι

ιιειιιειι ιιιεειΒεπ πειιιεειιειι ει·ετιιεΙιειι νειειπειι εειιιιι·ιε ει· εειτ

ι·ιειεπ .Ϊειιιειι ιιπ ππι! ιιει·ειειιειτε ιιιι·ε Βιιειιιιιςεπ ιιιιι·ειι ειπε

Βειιιε Ιειιι·ι·ειειιει· νοι·τιιι.<;ε ιιππ Πειιιοιιει;ι·ειιοιιειι. Πι ιι·ιιιιειει·

Ζειε ινει· ει· επειι πειεειι;ει· Μιτει·ιιειιει· ιιει· 8ι. Ρειει·ειιιιι·ι;ει·

Ϊ ιπειιιειιιιεειιεπ ννοειιεπεειιι·ιι`ι. Βειιι νιιιειιι:ι,ι.ι·ειεε εεε Τι·ιιειιιΙιει·

ει;εε Αι·ιιειτε.<.ιειιιει πιιπ! ει· ιπι Ρειει·-Ρεπιιιοεριιιιι. Με Ριο

. εεειοι· Μπι ει· ιιιιιιιι·Ιιειι, ιιει ι!ειιι εειιι· ι·ειειιειι Κι·ειιιιειι

ι ιπειει·ιεΙ ιιιεεεε Ηοεριιειε ιπι: ειΙειι ιιιιι·ιιιειι ιιεεειιιει Μι·

ι ιιεπιιειι Αει·ειειι Ιιεειιιιιιιιι: ιπ πειιε Βει·ιιιιι·ιιιιΒ·. Πει· $ειιι·ειΙιει·

ιιιεεει· Ζειιειι εειιιιτπι ειειι ειιιειιιωι. 13 ιιιιιιι·ε πως ειιι ιιιεεεπι

· ι·ειπειι πιει ειιι·ειιιιειτειι Μειιπ Ζιιεειιιιιιειι εςειιιειιι ιιι Ιιειιειι

ι πιιπ ει·ι.>;ι·ειιτ ππι ιιει'ειιι $ειιιιιει·ε Με Γε‹Ιει·. ιιπι επ άιεεει·

8ιειΙε εει·: εειεε επ ει·ιππει·π, ννεε ιιει· νει·ετοι·ιιεπε εειιιειι

θοΙιεεειι, Βειιιιιιιιιεπ ιιπιι Ε”ι·ειιιιιιειι ε·εινεεεπ κι.

Ιιιι Ρι·ινετιειιειι ι;ειιιιι·ι.ε ιι ε ιιι θεοι: επ ιΙειι «ειιιεειιιιειι

ΗειιεεΙιειιιιι. Νιιι· ινεπιςε. ιιειιεπ ει· εειεε Β`ι·ειιπ‹ιεεΙιει'ι;

εειιεπιιιε, ιιι·ιιεειεπ νοπ εειιιει· ιιιιει·εοιιιιιιει·ιιειιειι 'Ι'ι·ειιε, εει

ιιει· 6ειιιειιοειειιειι: ιιππ ΒεεεΙιειάειιιιειι. ειε ιιι ι·ιιιιι·ειιιιει

ινειεε παπι ειιι εειπειπ Βιιειιιειεεει· ειειι ειιεεει·ι.επ. - Νε

ιιιειιιιιειι ιπ Με ιεπειεπ .Ιιιιιι·ειι :σε ει· ειειι ιιπιπει· ιπειιι· νοπι

ριινειειι ιεεεειιεειιειιιιεΙιειι νει·ιιειιι· 2ιιι·ιιειι. Πει.ιεεειι ννει· ει·

ιιπιπει· ιιει·ειι πιιιιιιιιιιιιπ, πιο εε ιιεΙι. ειε ι:ειπειιιεειιιεε ιιπε

ι·εεεε επ νει·ι.ιειειι, ειιι ι;ειιιειπεειιιεε Ππτει·ιιειιπιεπ ιιι Γϋι·ιιειιι,

οιΙει· ειιειι ειιι εειπειπεειπεε Ε'εει. επ ιειει·π. Πε ει·ΙιειΕει:ε ει·

ι;ειιειι ιιππ εεννιεεειιιιει”ι Με ι:ιιιει·ειι. Μ. ιιιεειιιιι·ιε ει· ειιι·ιε

ειιι - εε πει ει· ειιεΙι ειιι ιπιιτιιειΙεειιιει·, επι·εεεπιιει· ιιππ

Με :πΙει.ει. επειιεΙιεπάει· Ρεετιιεποεεε. ·

Με ρετιιοΙοε;ιεειιειι Αιιιιιοιπ ι·ει·ιιιιιιτε εε Μ. Οι·οιιι ιιιιει·

ειπε εειιι· ιζι·οεεε Ει·Γειιι·ιιιιε·, ειε εεε ειιιιει·ειι ΗοειιιιεΙει·πειι

σε επ ειπε ιιειπ. ινεπιι ννιι· ιιει ιιπει·ει· ιιιιεριι ιιειιιεεεειιεπ

Ζειι εποε ειιιιειιεπ ιιι›ει· εεε ι,ςιει·2ιι ;ειιιι.ιιε Πιπςειιειι ιιι Πε

τειιιι·ιιεειι ιιιιιει·ιιειι ιπιιι·ιτειι - Με Βεειιοπειι νσει·ειι ιιοειι

ιιιιπιει· ιειιι·ιειειι, ιιεεοιιιιει·ε ιιιιιιιιι·ειι. ιιεεε ιιει· Ρι·οεεειοι· ειειι

ιιιειιι ιιει· ειιι ιιεε Οοπειιιιιι·ειι εεε ΠεειιοιιεΙιειππάεε ιιε

εειιι·ειιιιιε, εοπάει·π ειειι ειιειι σε ειε Κι·ειιιιεπεεεειιιειιτειι

ιιιι.ει·εεειι·ιε, Με Κιειιιιεπιιιιςειι ιιιιι·ειιεειι Με Με επι Πειιεπ

άειι Ιιεοιιεειιτει.ειι Βι·εεΙιειιιιιιιρ,·ειι ππι. ιιειι Βι·ςειιιιιεεεπ ιιει·

θεειιυιι ι·ει·ι;Ιιειι ιιει! ιιιιεει·ε Βεοιιεειιιιιππεπ ιιππ Πιει;ποεειι

ιιιιι. Βειι·ιεάιέππα ιιεει.ιι.ιιΒιε - οιιει· ειιειι ει.ι·ειιις εεειιιιειι εοι·

ι·ιι;ιιιε. Βει εεε θεειιοιιειι ινιιι·ιιε ιιιιει· ειε Πειιιιιιιις ιιιεεεε

οιΙει· _ιειιεε Βειιιιιιιεε Με ειιι·ιε ιιππ ιιειιι.ε ιιεΙιετιι·ι. Ηιει·Ιιει

ιιει ειπε Βιι;επεειιιιιι. εεε νειειοι·Ιιειιεπ ιιεεοπιιει·ε εειιει·ι ιιει·

νοι·, ειε εεε θι·ιιιιιιι.ιιε: εειιιεε ι;επεειι ιινεεειιε ιιιιιιει:ε - εειπε

ιιιιιιεεεεειιιιεΙιε Ειιιιιοιιιιειτ ιιππ Ψειιιιιειιειιειιε. Ν” ει· ει·

ιεειιι. ιιιεΙι, ιἰε.ε νει·ιιιειιτ ει· ειιι ιιει· ειιιεειειι Ζειιιιειιειι, Πεπι

ρι·οπιιεεε με εε απ· ιιιιι ιιιι·ιιι. ιιππ ειππ; ε.ιιοιι ιιειπ Απεειιειι

ιιει· Ρει·εοιι, ιιιειιι ?νωπά πιει ιιιειιι. Γειιιιι---ιιιε Βιιειιε ννει·

ιιιιπ ΑΙΙεε. θειειιε ιιιεεεε Ιειάεπεειιειιιιειιε Βιπι.ι·ειειι ιιπ· εεε

ειε ι·ιειιιι€ Αιιε·εεειιειιε με είε ειι ει·ι·ειι·ιεπ Αιιεειιιειιιιει·

εειειιπιεεπ Απιεεε - ιιοειι εειεε ιιιιιιει ιιιιιιιει· ιιει· 8ιεειιεΙ, ιιει·

ρει·ειιιι1ιειιειι8τιειιι,ε·ιιειιειι επιιει”ιει. .ιειιει· νιιιεετε, εειεε εε

ιιει ιιε ιιι θι·οιιι ιιειιιε Βιιειιειειιτ εεε ειιεεει· ιιει· ειιι' ειε

ννιεεεεεειιειιιιειιε Χ'Ψειιι·ιιειι.

Η εεε Ιειειεπ .Τειιιειι Με ιι.ειπ νει·ετοι·ιιειιειι .εποε ειε

ΡΙΙιειιι οι;» ειε ΒιιιιΙειιι.ιιιπειι εεε ιιιειιιΙιειιειι ιιιειιιειιιιεειιεπ Ιπ
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ει!ι.ιιτεε Ιιε! !!ιι·ειι ρε.ι!ιο!οε!εε!ι-ιιιιειοι!!!εε!!ειι Αι·Ιιε!!ε!ι ειιι211·

!ε!ιει!. Ι)!ε Βε.ι!ιει!ιε!ι ιιε!!ιει· θεε!ιιι!ιιιιι.ι «Με ε·ει·ει!ε ειιι!!! Ιιε!

άει· !ι!ει!ιι ει! !'ε!ιι!”ι!!ι!!!.ιει! ειιιι!!ι·ειιι!ειι .!!ιεει!ι! νο!!εε νει·ετε!ι!ι1

ιι!εε στα! Διιει!ιειιιιιιιιε·.

Με άειι ριιι!ιοΙοε!εε!ι-ιιιιιιτοιιι!εε!!ειι Δι·Ιιε!ιειι ινει· άει· Τε;

ειιεε·ε!”ι!!!ι. Ι)!ε ΑΙιε!ιτ!ε ειιι! ε!!!ειι ει·οεεειι Τει!!! ι!ει· Ν!!ε!ιιε

ιν!ι!!!ιειε ι! ε Με Οτο! ιι !ιιι!ειει·ιο!οι.ε!εε!ιε!ι στα! ιιι!!ιι·οε!‹ορ!

εε!ιειι Πιιτει·ειιο!ιει!ιζειι πρ· Με Β!ε!!!'εε!!ε ἰιιιΙιοιειοι·!ιιιιι

Κε!!ι Ινιιιιι1ει.εεεε εεε !‹ι·ει!!‹ε Ηει·ι εεε ιε.ει.!οι!ε!ι Αι·Ιιε!ιει·ε

ε!ιιε εο ιιιιι!ιιιει·Ιιι·οε!ιει!ε Αιιερειιιιιιιιι.ι ει.!!ει· Κι·ι!!τε ι!!ε!!ι !ειιεε

ι!.ι!ε!ι!ε!ι. Απ! άει· Ηϋ!ιε εεε Ι.εΙιειιε !ει εε !ει θι·ο!ιι ειιιιιιι.τει

!!!!!ι.ιεειιιι!ιειι.

Βειιιειιι Ιν!!!ειι ιιιειιι!!εε ναι!!·ι!ε ι!!ε Ι.ε!ε!!ε ειιι! Π!. Αρι!! Με!

Ιιε!ι!ιιε!ιει! Βιι!!!!!ιο!' ι.ιεΙιτε.ε!ι!. ειιι !ιι εε!!ιε νιιιει·ειει!ι ΜΜΜ!

!!Ιιει·ι.ιεί!!!!ι·ι ει! ι!νει·ι!ειι. Μ· ννο!!ιε !ιι ω· !ιιιι·!εε!ιειι Ηε!!!ιιιι!!

νοιι εε!ιιε!ι !!ι!!!!ιει! ιιιιε!·ι!!ιειι. Β!!ιε ι.ιι·οεεε Ζει!! νοιι Ε'ι·ειιιιι!ει!

ειιι! Βε!ιιι.ιιιιι.ει! με !Ι!ιιι :Με Ιει2τε Ηε!ε!ι. Ναι! Μ; ει· ειιι·

ειν!ι;ειι Βιι!!ε εεΙιετιιετ. Ι.ε!ε!!ι: εε! !!ιιιι Με Βι·ι!ε!

ιν.

 

!!ει·πι!εε!ιιεε.

0ι·ι!ει!ενει!ε!!ιιιιι πε ιι: Πει· 8ι. !'ν!ει!!ιιι! ι·

0!·ι! ε ιι Π. ΟΙει.ε εε - εεε! ΟΙιει·ιιι·ει: άεε Μ. Ρειει·εριιι·εε!·

Μιιι·!ι!ε!!οερ!ι.ε!ε πρι! Μει!!ε!!ιε!!ιιερεειοι· εεε θε. Ρει.ει·εΙιιιι·ι.ιει·

!!ε.!”ε!ιε, Β!ιι·ειι1ε!!ιιιιει!!ειιε. ιν!ι·!ι!. Ηιεε.ιει·ει!ι Πι. Η. ε ιιι -

Ιιιιε!!. -Πειθτ. 8ι.ειι!ε!ιιιιε-Οτάειι Ι. Ο!εεεε - ό.ειιι

ΟΙιει·ιιι·ει άεε Μει!ιιε!ιοειι!ιε!ει !ιι Κι·οι!ειιιι!ι, Ι.ε!Ιιιιιεε!ει!ε.

ιν!ι·!ι!. 8τειιτει·ει.ι!ι [Π. Ιε ε ε! ειν: ι!ειι Οοιιειι!ιειιιιειι Ι:ιε! εει!

Αιιετ.εΙιει! εει· Κε.!εει·Ιιι Μ ιι ι· ! ει. νν!ι·!ι!!ε!!ειι Βιιιιιιειει!ιειι

ΠΙ)ι·. Α!. Ν ε ι ε ε!! κ! ε ιν ειιι! Α!. Β ιι ε ε ο ιν !!! 8ι. Ρετει·ε

Ιιιιι·ε·, εονε!ε Με. Η ε ε.: ιιι τι ιι ιι ειιι! Η'. Β ε!ι ε ι· νι· ! ιι ε Ε!

ιιι Μοάε!ιειι.-Πει· 8ι. Ιν!ει!!πι!!·-()ι·άειι Π!. Ο!:ιεεε-

ι!ειι! !!!ιεειο!· εεε Κιι.!ε. Ιιιει!ιιιι.ε ι!!ι· Βιιρει!ιιιειιιιι!!!!ει!!ε!ι! ειιι!

Ιιει·ιιι!!ειιι!ειι Μ!τα!!ει!ε εεε Μει!!ε!ιιιι!ι·ει!!ε. ιν!ι·!ιΙ. 8ιιιιιιει·ιιι.!!

Πι. Ε!. Ι! Με! ει! ο ιν; άειι! στι!. Ρι·ειεεεοι· εει· ιι!!!!ι!!.ι·-ιιιει!!

01!!!ε0!!8ΙΙ.Δ08.118ιιι!Θ ειιι! Ιιει·ει!!ειιι!ειι Μ!ιε;!!ει!ε άεε Μει!ιο!ι!ε.!

ι·ιιι!ιε, ΙΙιι·Ιι!. 8ι.ειιιει·ειτ.!! Πι. Π!ιι.ιι ! ιι ιι!!‹! ι!ειιι ΟΙιει·ει·2ι εεε

Μετιιιε!ιοερ!τε.!ε !ιι Ν!!ιο!ι!._!ειι·. !ν!ι·!‹!. Βιιι!ετε!·ει!! Πι. Η ν εει.

ΒεΠιι·ι!ει·τι Ζιιιιι Οε!ιε!ιιιι·ε.τ!ι - Ι)ειΟοι·ρεει·ει εεε

!.-Αι·ιι!εεεοι·ρε, Πι. Αε!ιιιιει.ι.ε!ι!, !!!ι· Αιιε2ε!ε!ιιιι!ιιιι !ιιι

Βιει!ει. Ζ!! νν!ι·!ι!!ε!!ειι Βιε.ιιτει·ε.!ιε!ι -- Με θειι

ειι!ιιιιιτει! ι!ε! άειι Ιιιει!ιιιι.!οιιειι ω· Κε!εει·!ι! Μει·ιιι. Οι.

ν. θε Ιι ι·δι!ει·, Π!ι·εειιοι· εει· !!!εε!,ιιιειι Αιιεει!!!ε!!ειιετε!ι, ειιι!

[Π. Β. ν ιι! ιν ! ι! - Μ ! 2 Η ε ιν ! τ ε ε !ι ιΜοε!αιι!!: άει· !)!ιεειοι· εεε

Βα!ιινειεΙΙιιιι!εε !(ειιιιιιει·ιι, !)ι·. θεοι.!ιι; άει· Απι Ιιε! άει·

Βειιρινει·ινε.!ιιιιιε άεε ε!πι;ει!ιε!!τειι θειιι!ει!·ιιιει!εοι·ρε, Ι)!·.

Θ· ι· ι ιι ε νν.

--- Ρ!·οιεεεοι· Πι. Ε. ιι ι! ο !ρ!! Κ' ! ι· ε Ι! ο ιν ιν!ι·ι! ιππεε Π!

ι!ιεεει.ιι Βοιιιιιιει·εειιιεειει· Με Ιιε!ιιι!!ει!ε!ιε!ι ι!!εΙιτ ε.ιιε!!Ι:ιειι.

Πι ειιιε!ιι !ε.ιε!ιι!εο!ι ιιΙιεειεεειειι Αιιεε!!!εεε ειιι εε!!ινει·2ει!

βι·ε!.ι εει· Ι)ι!!νενε!τει ι!ιει!ι ει· Με, ειπε ει· «ννεεςε!ι ειιςεει·!ι”

ιειιει· θεειιιιι!!ιε!ι» !ιε!ιιε νοι·Ιεειιιιεειι Ιιε!ιει! ιι·ει·ι!ε. Με Αεε!

ετειιτειι εεε ρε.ι!ιοΙο !εε!ιειι !ιιει:!τ.ι!ιε, ΡΜ!. .!!;!ι·εειι ε . Ρι·ο!”.

Ιει·ε.ε! ιιι!‹! Πι·. ι εε ιι·ε!ε!ι ινει·ι!ειι !ιι νει3ι.ι·ειιιι!ε ειε

€ι)ιιι9οιιιιεε!ιει! ιιιιά ιιι!!ιι·οε!‹ορ!εε!ιειι Ι!εΙιιιι!,<ιειι !ε!τειι. (Α. ιιι.

ε' .

- Ζιιιιι Ρι·οι“εεεοι· άει· Η!›ερ!ιιι!!‹Ι!ιι!!ι ει! άει·

Τοιιιε!ι ει· Πι!!νετε!ι.ειτ !ετ άει· ΟΙιει·ει·ει εεε Κοειι·οιιιε.

εε!!ειι θοιινει·ιιειιιειιτε-Ι.ειιιι!εε!ιιιιιε!!οερ!τε!ε !)ι·. δ. 'Ι!!ε!ιοιν

ε·εννι!!ι!ι. ινοι·ι!ειι. (5!Ι!. $!ι!ειιε-Β.. Ν!).

- Ζ!! Β!!ι·ειι!`ι·!ε‹!ε!! ει·!ε!!ιει·!ι ε!ι!ι! !!!ι· Με !ιιιι

ι“ειιι!ε 'Γι·!ειιιι!ιιιιι ιιιιε εει· Ζιι!ι! άει· Αει·ειε ει·ιιιιιιιιι ννοι·ι!ει!:

εει· _ιν!ι·!ι!. Βιιιιιιει·ε.ι!! [Π. Ψ. ν. Β οι· !ι (.!!ιιῇει·ν! - !!!!· ω!

.!ιιηειν-!'νει·ι·οεε!ιει! Οει!ε!!τε-Βει!ι!ι ειιι! άει· ιν!.ι·!ι!. 8ι.ιιιι.ιε

τει!! Πι. ιν. Ο. Η ! ε ι·2 ε! ε νι· ε !ι! ιΑι·ειιεΙιιιη;! - ι”!!ι· άειι

Οεεε!εε!ιειι Βε2!ι·!ι.

- - Πει· Ρι!νιιτι!οεειιι άει· Κ!εινει· Πιι!νει·ε!τει Οι. Β ε ε ρ -

_ιεε!ι!ιο !ει ι!ει!ιι!ι!ν ειιιιι ε. ιιεεει·οι·άειι!!ε!ι τειι Ριο

ιεεεοι· !!!!· άειι Εε!ιι·ει.ιι!!! εει εΙι!ιιι ι·ει!εο!ιειι

980!!!!!!.Ι.8Κ! ! ιι ! !ι !ιι Οεεεεει ει·ιιιιιι!!ι; ινοι·άε!!.

- Ι)!ε Ριε.ιι!!ε εεε Μεά!εο ·Ο!ι! ι·ιιι·εειι Ν!!ιο!ε.!

.Ι ιι ε ε !ι ε ιι τι ιν, ινε!ε!ιε ιι!!ε 5 .ΪεΙιι·ε !!!ι· Με !!ει·νοι·ι·ει;ειιάειε

Αι·Ιιειι. οι!ει· Βιιιι!εο!ιιιιιε· !ιι άειι !ιιεε!!ε!!!!εε!!ειι !!Ι'!εεειιεε!!εΓτειι

·.ιει·!!ε!ιει! ιν!ι·ι!. Με τ!!εειιιιι! !ιιι Βειι·ε.ε·ε νοιι 8500 Β.Ιι!. ι!ειιι `

· ινιιι·‹!ε Ηει·ι· Ι)ι·. ΙΙΙ!. Η. θ!!Ιιει·ιι!!ιει·!ιοννει· Ρι·οιεεεοι· Οι. Ἡ'. δ. Πει!!!εινε!ι! !!!ι· εε!ιι

ΖννειΙι!!ιιι!!εεε Ινει·!ι <<Πιιιει·ειιε!!ιιιιε·ε!ι !!Ιιει· ‹!!ε ρ!!νε!οΙοι.>;!εε!!ε

ινιι·Ιιιιιιε· εει· ΙἘ!ε!‹ιι·!ε!!!!.ι ει!! Βιι!!ει·ιιιιιιι:ιειιε 2ιιεεερι·οε!ιειι

ιι·οι·ι!ειι. Βε ινιιι·ειι Μ! άει· Οοι!ϊει·ε!ιε ‹!ε!· !ιι!!!ιε.ι·-ιιιει!!ε!ιι!

εε!ιειι Λ!ιε.τ!ειιι!ε !ιιι θιιιιΖειι νοιι 11 Αιιι.οι·ειι !'Ι'ει·!‹ε ειιι· Βε

ινει·Ιιιιι!Β· ειιι ειε .!ιιεο!ιειιοιν-Ριει.ιιι!ε ε!ιι€ε!ειιΓειι, νοιι ι!ειιειι

. _!εάοε!ι ινε! Δι!ιε!ι;ει! εππ! Οοι!ει!ιεε ιι!ε!ιι ει!ε;ε!ειεεειι ιινιιι·ι!ειι,

εει ειε ε!ι!!ι.ι·ειι Αιι!'οι‹!ει·ιιιι€ειι εεε Ρι·ιιιιι!ειιειειιιιε !ι!ε!!ι ειιι

εριεε!!ειι. _

- - Με θιοιινει·ιιεπιειιτε-Μει!!ε!ιιε!!ιιερεετοιει!: ν. Ι! ο ιιι ε !ι ε.,

Βτειιτει·ιιι!ι Πι. 8 Μ. !ι ι· ο ιν ε Κ! ειιι! νοιι Η ! ε ι! Ι ε ε, Οο!Ιε

 

 

.ε ε) κι

ε!ειιι·ει!ιΙ)ι·. Βι·ιιιιι!ι ειπε Β!!ιει· ει!ι“ι!ει! Ροετειι άεε

Αιιτ!ει·ειι !!Ιιει·εεΓ!!!!ι·τ ιιιιοι·ι!ει!.

- Ζιιιιι ΟΙιει·ε.ι·ει

ιε.1ε !ει εει· Ιι!ε!!ε!·!ι.ιε Οοιιειι!ιιιιιι, άεε Ιν!εᾶ!!ιειν!ιεεεεΙιεπ

Μ!!!ιετ!ιοερ!τε!ε, Βιιιιιιει·ει.!! Ι)ι·. Βιι ρε 2 ει·ιιε.ιιιιι ινοι·ι!ει!, 8.!!

ΒιεΙ!ε άεε ότιιιιιι.ει·ιιι!!ε Πι. Β ι· ο ιι ιι ! Κο ιιι. ννε!ε!!ει Β ι·! ε; ει! ε -

ε.ι·ει εεε εει· 54. !!ι!`ειι ιει!ε-Βι·!εε.‹!ε ιιεινοι·ι!ειι κι.

- Ι)ει· !!!ν!ε!οιιεει·πι άει· 4. Ιιι!`ιιι!ιει·!ε-!!!ν!ε!οιι. 8τε.κτ.ει·τιιΙι

Πι·.Κοι!_!ει·οιιν!ει. ιιιε.ε;ειι Κι·ε.ιι!ι!!ε!τ νει·εΙιεε!ι!εάετ

ινοι·ι!ειι.

-- Ζιιιιι ΑΙ'Ζ τ. ΠΠ· Με Βιιιι!!ι·ειιάειι άει· πι!!! τ; ιιι·

ιιιεό!ε!ιι!εο!!ειι Αεε.άειιι!ε !ει ε.ιι $!.ΘΠΘ Οι. Τει: Με ·

ιιι ε ε ο ιν ε , ννε!ε!!ει· Ιιε!ιιιιιιιι!!υ!ι ΟΙιει·ιιικι άεε 8ο Ρειει·εΙιιιι·ε·ει·

!‹!!ιι!εο!ιειι Μ!!!ι.!!.ι!ιοερ!ιε!ε πετάει. εει· Αεε!ει;ειιι άειι εειιιιιιιιτοιι

Ηοερ!Βιι!ε. Ρι·ινιιιιιοεει!ι ἀει· Αειιι!ειιι!ε Οι. Α !ει:ει ι! κι ε ι·

Γ ε. νν ! ο !ι! ει·ιιε.ιιιιι: ινοι·ι!ειι.

- Ζ!! άει· ?Με νει! Ε!!ι·ιιιιι.ιειι, ινε!ε!!ε Ρι·ο!”. ν. Ι.ιθΥ ό ε ιι

ειι εε!ιιειιι ΤΟ. θεΙ!ι!ι·ιειιιε νοιι ι!!ε!!ι. ννειι!ιι·ει· Με 55 Περιιτιι

ι!ιιιιειι ειιι! σε. !θΟΟ θι·ε.ιιι!ειιιειι !ιιι μεε!!ε εει· Ρ!!!!!ιε!·ιιιοιι!ε

ιιι ΤΜ!! ινιιι·ι·!ειι. !ιοιιιιιιει! ιιο‹·!ι ι!!ε !ιεεοιιι!ει·ει! Ε!!ι·ειι

μεΙιε!ι. πι! ινε!ε!!ειι εε!!ιε Βε!:!!!ει·, Ε'ι·ειιιιι!ε. νε!·ειιι·ει· ιιππ!

ειιιι!ιΙιει·ε Ρει!ειιτειι ειε!! νε!·ε!ι!!ι.ιι. Ιιει!ειι. Αι! άει· Ηρ!ε2ε

εεε!ιι: ε!ιιε Ι. ε ν ι! ε τι - Β ε! ι ι ιι τι ε ει!!! 56,!)Οθ Πιι.ι·Κ, ι!ει·ει!

Βι·ιι·ιιε ειιι· !!!!!·ι!ειιιιιιι· εει· !ιιιιειειι Πεε!!ι:!!ι Ιιεει!!ι!ιιιι. !ετ.

Γει·ιιει· ειιι: Ηει·ι· Ο ιι ε τεν Κε ρρε! :Με Ζε!ε!ιει! άει· Πει!ι!ι

Ιιιιι!ιε!ι !!!!· Ι. ε ι· ι! ε ιι ι!!ε εε!!ιει! Αι·2ι 28,0!!!) Μ ιι ι·!ι ϊ ιι ι· ε ! ε

Κιι!ι!ει!ιε!!ει.εΜειι ει! εει· Οετεεε ειιι! ε!!ι ει.ιιι!ει·ει·

ιιιιε·ειιειι·ιιιει· Ινο!!!ι!!!!ιε!· 100,ΟΟΟ Η ιιι·Ιι ί!! ι· ε! ιι Ε” ! ιι ι! ε ! -

!ι ε. ιι ε εεει!!ιει. Ι·'ι·ειιιιι!ε Ι! ε ν ι! ε ιι ε. πι!!! άειι Ρι·ο!!. Κ ο -

ι·ιιιιν! ιΒιιιιιιρεει), Ρειι! Β!ιι·!!ε!! ειιι! ΒιιιιεΙιει·ε

!Ηε!ε!ιιι.ιΓει·ε) ει! άει· Ηρ!ιεε. !!Ιιε!·ι·‹·!ε!!ιειι !!ιιιι ε!ιιε Β'εει

εε!!ι·!!'ι εΙιειιειο Με !'ι·ἰ!!ιει·ειι ειιι! _!ετε!ε·,ειι Αεε!ει.ειιιειι ε!ιιε

2 ιν ε! τ ε Ρ ε ε τ εε !ι ι· ! τ' τ. Με ιι!ε!ιτ. ινειι!.ε·ει· Με 47 Νιιιι!ιιιει·ι!

ιι!!!!εεει. Αιιεεει·ι!ε!ιι ινιιι·‹Ιε ε!ιιε Βε!!!ε νοιι Η ε!εε,· ε!! Ι! ε! τ. ε -

ε ο !ι ι ! Η ε ιι ι!ε!!ι .ΤιιΙι!!ει· Με Ε' ε ε ι με Ιι ε ιι ι!8.ι·80ΌΓιι.0!1Ι..

Ρε!·ιιι ειιι! 25. Πειτε ά!εεεε

εει· θι·ι!!ιιιιιο!· ειιι

-- νει·ειοι·Ιιειι: Η Ι!ι

ι!ε.!ιι·εε εεε!! !ιιιιιιει·. εε!ιιι·ει·ει· Κιιιιι!ι!ιε!ι.

ι!οιι!εειι Ιιειιεεε!ιιιι'ιε!ιοερ!τε! Οι. Ειπε: Βει·8· !ιιι 657. Βε

Ιιειιε_!›!!ιι·ε. Πει· Η!ιι!:εεε!!!εἀειιε ει.ιιιιιιιιτε πιιε Κοιν!!ο πρι!

!!!ιιιε εε!ιιε ι!!ει!!ε!ι!!εε!!ε ΑιιεΙ!!!ει!ιιι; !!ι Ι)οι·ριιι. ει·Ιιιι!πειι, ννο

ει· νοιι 1859-θ5 Μεά!ε!ιι ειιιι!!!·ιε. Ηε!!ιε ιιι·ει!!ε!ιε Τ!!ει.!;;!ιε!ι

Ιιεεε!!ιι ει· !865 !ιιι θοιινει!ιε!ιιειιτ ΤειιιιΙ!0νν Με 8ι:ιετιιι·π !ι!

Κιιι!οιιι ειιι! ιπι· ι!ιιιιιι Ι.ιιιιι!εε!ιιιιιεει·ει !ιι νε!·εε!ι!ει!ειιειι 8ιΜ

τ.ειι ι!!εεεε θοι!νει·ιιειιιειιιε. Νεε!!ι!ειιι ει· !ιιι .Πι.!ιι·ε 1877 Με

1878 !ιιιι·ιε Ζε!τ. ιι!ε Βιιιι!ιιιι·ιι !ιι Ροεε!!εε!ιοιι_!ε (θιοιιν. .Βιοε

!ιιιν! ιιιι‹Ι ι!ε.ι·ιιιιι Με Γιιρι·!!‹ιιι·ει ι!! Ενειιιε. Μουν. Ρει·ιιι! Με·

ειιι, !!εεε ει· ε!ε!ι 1878 !ι!ε!Ιιειιιι ιιι Ρει·ιιι ιι!ει!ει·, ινε ει· Με ιιι

εε!ιιειιι ΙιεΙιειιεειιι!ε ι!ειι Ροειει! ε!ιιεε Οιά!ιιιιιοιε ειιι θοιιι·ει

ιιειιιειιιε-Μι.ιιόεε!ιείτε!ιοερ!ιε! Ιιε!ι!ε!ι!ετε. - 2) Αιιι θ. Αρι!!

!!!ει·εε!Ιιετ ιιι άει· ρενε!ι!ειι·!ε‹:!!ει! Κ!!ιι!!‹ άει· Μ!!!ι!!ι·-Μεὸ!ειιιι

εε!!ειι Α!ιιιἀειιι!ε άει· !ι!!ιι!εε!!ε Αεε!ειειιι. Βο!εεΙε.ιν Μ!

ε!ι ε!!οινε!ι! !ιιι 45. !ιεΙιειιε!ει!ιι·ε. Α!ε Αι·ετ Μ: Μ. εε!ι 1335

ι.!!!ι.ι!ε ε·εινεεειι. -- ε! Ι!! Κ!ενι· ειιι 8. Αρι!! άει· θε!ι!!!“ε εεε

Μ!!!τε.ι·-Μει!!ε!ιιιι!!ιιερει:τοι·ε. νν!ι·!ι!. θιεε.ι.ει·ει!ι Πι·. Αιιο!ρ!ι _

Ρ!ε!ε ε!ιει·. !!ι! Α!ιει· νοιι 57 .!ε.!ιι·ειι επι Αρορ!ειι!ε. θεε·ειι

δ!! .!ιι!ιι·ε 1ιει άει· νειετοι·Ιιειιε Με !!!!!!τιιι·ιι!·ει Με Ρι·ιι.ιι!ε ειπε

ε!!!ιιι. - 4! Ιιι Υ!!!ειι ιιι! ΑΙιει· νοιι 54 .!ιι!!ι·ει! άει· ιιιιεεει·οι·ι!.

ι·ο!εεεοι· εει· Πει·ιιιιιι.οΙοε!ε Πι·. Η ει! ε ν. Η ε Ιι ιιι, ε!ιι

Βο!ιιι άεε Ιιει·Ι!!ιιιιτειι !ν!ει!ει Πει·ιιιιιτο!ιιε·ειι ειιι! Θε!ιννε.ειει· άεε

νει· Κιιι·ιειιι νει·ετοι·Ιιειιειι ΡΜ. Κιι ροε!. Πι· 1ε!ιετε Με Α!!

ι!ιε!!ιι!!ἔ ι!!ι· Πειιι!ει·ειι!!ι!ιε!ιειι ειιι Ιν!ει!ε!ιε!· Κι·ιιι!!ιε!!!ιει!εε ιιι

!!!!ειι.

- Με ε!ιι!ε·ε ΤεεεεΙι!ι!ιιει· ει·!'ιι!!ιειι, ρει!ι.!οιι!ι·ι ε!!ε Μ!!!

ι.ει·-Μει!!ε!ιι!εε!!ε ΑΙιιιι!ειιι!ε ιιιιι Ε! ι· !ι 6 !ι ιι ιι ε; τ! ε ι· 8 τ! ρ ε ι! -

‹!!ειι !!!ι· Με Βιιιι!!νειιι!ει! εεε !ετ2τειι (5.! Ουι

ε ιι ε νοιι 420 ει!! 500 Η!!!

- Βενοι·ετε!ιειιάε .!ιιΙι!!ε.ειι. Απι 22. δε!! ι!. .!.

Ιιεεε!!ι ω! Θε!!ενιι'εο!ιε !·Ιοερ!!:ει.! ιιι Μ0$Ι€8ιι εεε

1ΟΟ!ε!!ιι·! ε.ΤιιΙι!!ε.ιιιιι εε!ιιεε Βεετε!ιειιε. - Απ!

28. δε!! ε. νοΙ!ει!ι!ε!ι ε!ε!ι 25 .!ε.!ιι·ε εε!τ άει· θι·!!ιι

ερ Βιιεε!εε!!ειι θεεε!!εε!ιιιιι.

ειιι· Ψιι!ιι·ιιιιε· άει· νοΙΙιει.ιεειιιιε!ιε!ι. !Β!ιιε 1ιε

εε!!!ε!ιτε τ!!εεει· θιεεε!!εε!ιειΓι νιι!ι·ι! ειιιιι .Τι!Ιι!!!!ιιιιι ν·οι·Ιιετε!τει.

- Ε!!ι· Με ι!!εε!!!!ιι!ε·ε ε.ι·ει!!υ!!ε Βιιιι!!ειιι·ε!εε, ννε!ε!ιε ε!ε!ι

ιιι Με Ιιε!ιιιι!εο!!ει! πρι! εεε!ιε!εε!ιειι ΒΜει· ει·ετ.ι·εε!ιπ, ε!ιιι! ι!!ε

νοι·Ιιει·ε!ιιιι!εειιι·Ιιε!τειι !ιιι νο!!ει.ει! Θερμ. νει· ινειι!ε·ειι Τεε.·ειι

(Β.!ι!ειι-Βιιι!ει!! πρι! Ηει·ι·

Ι)ι·. Ριιιι! Με!εειιει·!Βε!·!!ιι! !ι! !)ι·εει!ειι νοιι Βι·. Ειιεε!!ειιπ

ι!ε!ιι Μ!ιι!ετει· άεε Ιιιιιει·ιι Γ!·ε!!ιει·ι·ιι ν. Μειεε!ι ιιιι‹! νοπι ΟΙιει·

!ιο!!ιιε.ι·εο!ιιι.!! Ηι·ιι!”ει! ν!ι.ει!ιιιιιι ν. Βε!ιετε.ει ειιιρ!!ιιιε·ειι. ιπι!

!!Ιιε!· Με !!)!ιι2ε!!ιε!τειι άει· !ιι Πι·εε‹!ειι ιιιι‹! !ιι άειι εε!ε!ιε!εο!ιειι

ΒΜει·ιι ιιι ιι·ει!ειιεειι Αι·ι·ειιιζειιιει!τε Ι1!!ε!ιερι·ιι.ε!ιε 2ιι ιιε!!ιιιειι.

Βιιιι!ι!εε!ιε ειιι! ει.ειιιι!!ε!ιε Βε!ιϋι·‹!ε!ι ιιε!ιιιιει! «Με ι·εεειε Ιε

ι.ε!·εεεε ερ ι!ειιι Ρει·ιειιιιιε άει· Βε!εενοι·Ιιει·ε!ιιιιι€ειι. Πει· Βε

ειιε!ι άει· ιςειιειιιιιειι Ηει·ι·ειι !!επινεε!ιτε !ιι ει·ετει· !!!ιι!ε νω

2ιει·ε!τιιι!εειι άει· ιν!εεειιεο!ιε!'τ!!ε!ιειι Β!τειιιιι.ιειι ειιι! Πειιιοιιειι·ιι

ι.!οι!ειι. Π!εεε!!ιειι ι!!!ι·ϊτειι !ιι ειιεε·ει!ε!!ιιι.ειιι ειιι! ιινε!ι.8·ε!!ειιι!

ι!ιιιιε· εει· !ι!εε!;;

Ι. ε. Δ . έ ·· Π'

ι!εε'Γ!!!!εει· Μ!!!ιε!·!ιοερἰ·
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πισω Μειοπο οι.. '1'ιιοιιιιοιιιιιοτ πω· πιοο_ιιιιιι·ικοπ 8ιππιοπι·οιοο

Βοϊι·ιοπιποπ. Βιο Εππο Μπι

ιπ οοιιιοιι Ειπι:οιιιοιτοιι νοι·Ιιο-,ςοιι.

- Ποτ νοι·ειοι·Βοιιο ΗοΒοιπιι·πιιι Α. Ρ. Β π ο ο πι ο τ ο ιν ΜΑ.

ποι· διππι πω... οιπ ΚοριτπΙ νοπ 800000 ΒΒΙ. ποιο.- .

πιοπιειι·ιοοιι νοτιπιιοιιι. ινοιοΒοπ Μπι Βου πππ Ππτοι·Βο.Ιτ οιποε ι

Ποιπιο ιπι ιιπΒοπιιττοιτο Λοι·2το πππ Ροι·οοποπ

πιοπιοιιιιοοιιοι· Ρι·οιοοειοπ νοι·ινιιππι

νωιιιιιιιοπι οιπ πππ-ιι ποτ Ζιπιιοπ πιοοεο Κπριτειιο, ε;οιππει:

ποιπ ινιιιωι ποπ Ει·ΒΙοεοοι·ο. :πι·ιοΒοποιο.ιιοιιοΒοιι Νπιπιιιοοοιιπι;; '

πι. οοιιιο ινιωνο Βοοιιπιιπι.

- Αιπ Μ. πρωι ιπι ιπ ποτ Μι.πιιποιοοιιοιι Βιιιπτ Βιιοιιππι - ι

Κυ.Ιο ιιπ πω· πω.. πεε θοιιονοι·ποπ Μοοτοο οιπ νοπ Ρτινιι.ι- ι

οροιιποπ οι·Βιιιιιοπ Κτοπ ιιοπιιειιιο πι ιι 60 Βοιι.ο π ..ι-οπ

ποι ιποι·ποπ. Πιο ΕιπτιοιιΕππε ΜΗ, πιο νοπ πω. Βοι·ιοιιιοτ

ιιι·ιτπ.οιπο ρι·ιιοιιιιι;ο ποιπ. ποππ πιιοιι ποιπ 'Ι'γριιο ποι·ΜοοΙ‹ιιιιοι·

ΚΙιπιιιοπ. Ζππι Βιιι·οπιιπι·πιοι· πεε Κτοπιιοπιιοιιοοο ιπι. ποτ

ιιιιιιοι·ο Μοοιωιιοι· Κιιπιποι· πω. Οοτ.ι·οππιοιν, ποιπ ποο

οοιΒο οοιπο ΕπιειοΒιιπε ·ιοι·πιιιιι‹τ. €οννιιιιιι ι.νοι·ποπ.

- Ιπ Βοι·Ιιπ ιι·ιιι·πο οιπ 5./18. Α πι νοπ πω· ποποπ Νοι·νοπ

ιιιιπιια ποπ 0ιιοι·ιππ-Κι·ιιιιποπιιπιιεοο

νοι·οιοι·Βοποπ Βοι·ιιιιιπιοπ Ρογοιιιιιτοι·ο Μ”.

Η* ι Ι Β. Θ ι· ι ο ο ι π ε; ο ι· οπτιιιιιιτ.. Πιο θεπιιοιιτπιοοι·οπο π.ιιι'

θ π· ι ο ο ι π οι ο ι· ιποπ ποτ· Νποιιιοιο;οι· ποοεοΙΒοπ ιπ ποι· Βοιιππς

πει· Κιιπιια. ΡΜ. Πι·. .Ι ο ΙΙγ, π·οιοιιοπ ιιπτοι· Απποι·οιπ πιο

θ τι ο ο ι π πο ι· ο ΒοιιΒιι‹Μ·οο νοιπιοιιοι οι.. Ει·ι·ιοιιτιιπε ποι·

οι·οιοπ Κιιπιιι πι. Νοτνοπικινιππο ιιπ οιιιοι· ποπτοοιιοπ Ππινοι··

οππο ΒοινοτιιοΒ.

- νοπ ποιπ ιοι;ιιτοπ ιπιοι·ιιει.ι.ιοπο.ιοπ ιποπιοιπι

ο ο ιι ο π Ο ο π π ι· ο ο ο ιινιιιιι·οπ‹ι πω· ινοιιπιιοοιοιιιιπες ιιι Ρ:ιτιο

ποτ πω. ποππ ΑΒιιιπ πΠοι· Πιπποιιιοπ, οιπ Ο ο Β ο ι· ο ο ιι π ο ο

νοπ 40.000 Γιαπ. οι·ροΒοπ. Ποπ Οοιιιιτο ννιΠ πππ ω? ποιπ

πιιοιιοτοπ Ουιι€ι·οοοο ποπ Αιιιι·πι; ποποπ, πιοεο πππιιπο πι·

5τιιιππο. οιποο Ρτοιιιοο 2π ι·οτιποπποπ. πω· ειΠο πι·οι .ιοιιι·ο νοπ

Βιιιιιιιιςοπ Οοπε1·οοποπ νοι·Ιιοιιοπ ινοτποπ εοΙΙ.

ΒριποιπιοΙοςιοοιιοο. Ποι· Ροοιιοποριποιπιο ιπ

@πππ οπ οιππ Βοτοιτο ιιΒοι· 1000 Ροι·οοποπ οι·Ιοποπ. νοπ πιο

ποπ ινιιι·οπ 308 Ροι·οοποπ ποιπιρικ. 427 ιπ πω· Κιππιιοιτ ,ςοιιπριτ,

π. Βοετ ιπι οριιιοι·οπ Αιιοτ ι·ονο.οοιπιτι.. νοπ Ροτοοποπ. πιο ιιι

ποιι Ιοιειοπ ΙΟ πωπω. τονιια:ιπιι·ι: ινοτποπ ινιιι·οπ, εοΙΙ ι‹οιιιο

οιππιπο ποτ Βοποιιο οτΙοπ:οπ ποιπ. Β ο ο ι· Β π τ π π π 'Τ γ ρ ιι ιι ο

ποττοοΒοπ ιιι ποπι ποιπ Μιοοννιιοιιο ιιοιιπεοοποιιιοπ Οοιοπ Βποο

ιπππο, ιιειιποιιι.ιιοιι ιπι Ροι·ιιιοοιιοιι, 'Ι'οιπΒονι·οοιιοπ πππ ω..

ωννοοιιοπ θοιινοι·ποπιοπτ. Ιπ α... Βιιι.πι. Βιιι·πτονν οοΙΒιιτ

ιποοιιτ ιποπ ννιοποτ οιπο ΖπιιοΒπιο νοπ Γ ο Β τ ι ο ι· ο ο ιι ι το π ο.

ΒοιποτιιΒιι.ι· πιο ποπ ποιπ .ιπΒι·ο Ι804 πο». ιιοι·τοοΒι:, ιπ ποπ Ιοι2- ·

τοπ .ιιιιιτοπ ιιΒοι· ιπ οτιι·οπΙιοιιοι· ινοιοο ιιΒι.;οποιπιποπ Μοτο.

Ψπιιιοππ ι. .Τ. 1900 πω· 29 πππ ι. .Ι. 1901 πω· ποππ Ι5 Βο

«ιπιι·οποιειΙιο νοι·ι‹πιποπ. :πππ ιπι .Ϊππιιειι· 1002 Βιιι·οιτο 15, ιιπ

ΡοΒι·ποι· -57 πππ ιιι ποπ οτοιοπ 18 'Γοποπ ποπ Μιι.τοπιοποιο

οπει· 158 Ει·πι·ιι.ππιιπι.;οπ ιιπ Βοοπιι·οπο οοποι.πιιι·ι.

ννοι·ποπ.

Ν.

 

  

.Ψρι·+ι.|‹·/η‹ω‹ο, ΙΜ". Ηευ·πιιιια

Μ.θΑΤΤΒΒ
θονν. Αι·πι. π. Πιιιι·. ΚιιπιΙ‹ ΡΜ. ι·. .Ιιιιιιιιοιι ιπ Ρι·π.9,·.

κ...-ι..ι....ι... Κιιι·οριι.π.ιο.Αοοιοιοππειι·πι ποιο

ΚΑΒΒΒΒΑΒ

(ὶοιινοεοποι·

πιιππιο Β‹·ιιιπιπιιι-Βιιποι·.

Μιποι·πΙινιωιοι·, ποιπ, Μποοιηςο. Ε'ι·οιιιι·ππεοπ, Ιπιιιι.ιπιιοποποπιιιιοτ, πιοιππωιιι.

.ιιιι.ιιιοπ πω· 3000 Κτο.ππο πιιι νοτοοιιιοποιιοπ Ε'οι·πιοπ

Ηπιιι-, Νοι·ι·οιι-, Ριπποπιιι·ππΜιοιιοπ πππ Ι.ποο.

Νοπο βοιιΙππιιιιΒιι.ποιιπΜπιτ.

ποιοι... Θοποππ, .ε;τοοοοι· ποποπ Ρπι·ι‹, ιιι ποιπ Μοι·ε;οπο π.

Βιιιιιωι.οι., ι.οοοοπΒιποτ, ΚιπποποριοΙο.

νι!ιοιι νοπ 40·-150 ΒΒΙ. πι.- 0 ινοοιιοπ.

Ποπ. Βιιιο Βοποοπτ πω... 9--80 ΕΜ.

ΒιιιποποονοιΒιππππρ: πππ. ποιιι Μοοτο.

. νοπ.Βιι;ει ποππ Κοιππιοι·π πππ πιω. ι;οιιοπ ιι·πιιι·οππ πω· Βιιιοοπ Βιο 350 Ζιι,ςο

ιιιιι;Ιιοιι. πιιτ Βιιιιιοιι ιπ :ιποπ Β.ιποοι·ιοπ ποπ Βιιπποοιιοπ Βιι·:ιπποε.

Θοιιοπο Αποιιιιπιτο Βοι ποιπ Βιι·οοιοτ Πι·. πιοπ. Α. πω".

πω... πει.ο ποιιπιιινο Ρι·οοι·οπιιπ .

ινοι·ποπ εοΙΙ. '

ιο Βιιοπο ο... ι..Ι.1868·

-Απποποιε:π :ποππ Απο· .................. ιι....πι......ιι..... ..... κ. ι.. πιοκιειπ ...

81.. ΡοιοτοΒιιι€. Νονοιη-Ρτ. 14. οποιο ιπ οιιοπ ιπ-πππ οπεπιι.ππ. Απποποοπ-Οοιπρι.‹ιιτοπ πιιποποιπιποπ.

εριποπτ ι·ποεποοπ.

ιιοιιιπιππιειιιιε Βιιιιιιιιιιιι- ιπι Βιιιιιιιιιιιιιιιιποι,

40 ιΥοι·ει νοπ Βιππ. ιιπ ποτ Βιπο.-Τιιυικππιοτ ΙΞιεοπΒειιιπ.

Ξειειοπ νοπι 20. Μπι Με παπι 1. 8ορτοπιΒοι·.

Βοιιινοΐοι-, Βοιιινοι'οι-θοι:-, ΒοΒινοιοι-ΓιοΒτοπππποΙ, ΒοιιννοιοΙ-ΑΙΜιιι·. Κοιιιοπ

οιιιπ·ο-, Ηπιιιρι-Βοιιιπιππι-, Βο.Ι2-8οιιΙπιππι-. ΒοιιΙοιιιιπ-ΓιοΒιοιιππποΙ-, πω” πππ νει·

ντιΙΙο Ροποιοιι ιΟ--20 πω. ινιιοιιοπι

ι

- Πιο Οοοπιππιτ.ιοιιι π... Κι·ιι.πικοπ ιπ ποιιΟι νι ι

ιιοπιιιιιιΙοι·π 8ι. Ροτοι·οΒιιι·ο:ο Βοτ.ι·ιιι: :ιπι Θ. Αρτιι

` π. .Γ 8487ι169 ιποπ. πιο ιιι π. νωνι.ι. πιιι·ιιπι:οι· 411 Έγιιιιιιο -

· (Ι8 ινοπ.ι. ?Η 8γριιιιιιι - ιθ5 νωπ.ι. 1'78 8οιιιιι·ιποιι - 614 πω.),

180 Πιριιι.Βοι·ιο - (42 ιποιιι)_ 48 Μποοιπ - (4 ποπ.) πππ 28

Ροοικοπιιι·ειιιικο - (1 ιποπ. πιο ιπ ποι· νωω.ι.

1ιιιοι·ωιωωππιιοιιπ Μ. Ροτοι·οΒιιτεο.

πι. πι.. Ψοοπο νοπι 31. Μιι.τπ·Βιο Θ. ΑΡΝΙ 1902.

Ζει.ΙιΙ ποτ $τοτΒοίϋ.ιιο:

1) πο.οιι θοιιοΒιοοΜ πππ Απο».

ι

Ρ

ι

ι

ι

ιΙω(ῇΠ“Πο έ έ έ έ Ξ Ξ έ έ ἑ έ έ έ ὲ ὁ

ι ·==ωωωωωωωωωωο¦

:____/__` 22:ήι-τωή·-τΞήΞΕ

ι © Ή

ιιπ-ο· .ιιιιιιιιιιι=ε
ο·····ο:·επ.πεπε.τε=

'8808857151747088229 ποοοεειιοοο5οοοιειο

2) πιιοιι ποπ 'Ι'οποοπτε:ι.οιιοπ:

Η π. οιπιιιι:Β. 0, 'Ι'έιιιι. Με!. 10. ΡοΒι·ιο ι·οοιιι·τοπο Ο, Ί'ι·ριιπο

οππο ετιιπιππιι.<.=;ποι· οι·πι0.Ροοιιοπ Ι.Μπιιοι·π 0.8οΒιι.ι·ιιιοΒ 12,

περιιιιιω·ω Π, 0ι·οπρ 2, Κοιιοιιιιποιοπ

οπτ.ιιιππιιππι 4.9. Βι·γειιιιοΙππ 7, θι·ιρρο ει, 0ιιοιοι·π ..πωπω

0. Βπιπ· 1. Επιποιπιοοιιο Μοπιππ·ιτιο Ι. Αοπτ.οι· θοΙοπιιι·ιιοιι

πιο.τιοπιπο Ο, Ροι·οι.ιι.ιο οριποιιιιοπ 0. Βοτπικι·ο.πιιιιοιι. Ο, ΑπιΒιιιιτ 2.

Ηγπι·οριιοΒιο Ο. Ρποι·ροι·πιιιοΒοι· 1. Ργιι.πιιο πππ 8ορι.ιοποπιιο Π,

'Ι'πΒοι·οιιΙοοο πω· Ιπιποιοπ 95. 'Ι'πΒοι·οιιιοοο ιι.πποι·οι· 0ι·ποπο 12

ΑιικοιιοΙιοπιπο πππ Ποιιι·ιπιτι ιι·οιποιιιι Β. Ι.οΒοποοοΒινιιοιιο πππ

Ατ.ι·οοΒιπ ιπι'ιι.πιπιιπ 43. Ποι·ποιππο οοιιιιιιι 88. Κι·ιι.πικιιοιτοιι που

νοτπο.πππεοοη;ο.πο 80. 'Τοπι.ι.εοΒοτοπο 80.

Θ. 0ι·οιιιιϋπο Ι.ιιπποπ

 -. -- .ο μ. ·π

+ πωπω.. 8ιτπιιπε ποπ νοτοιπο οι. Ροτοι·ο

Βιιτποι· Δοι·πτο: Βιοποι:οε ποπ_ΒΟ. Δρι·ιΙ 1802.

Ροτοι·ο: ΠοΒοι· πιο ροι.ιιοΙοειοοιιοπ

νοι·ιι.πποι·ιιπποπ Βοι πω· Τοιππιο οοινιο

ιιΒοι· πιο ΒοιΙο πεε ποπ θ:ιππΙιοπ επι

ποιο Βοιπι Ζποιοιιποιωπιτποπ Βοιινιοιιοι·

ιαΙιπιοοιιοι· Βγιπριοιπο.

'Ι'οςοοοι·πιιππ8:

+ πωπω.. 8ιτπιιπε ποπ Βου.ι:ειοποπ 5.ι·πτ1ιοΕιοπ

ι7οι·οιπο: Μοπτει.8. ποπ 8. Μπι 1902.

.5.Τβ

ι..

ῶΏΏϋΏ*··ΏΏϋ%ἄΏ#ἔ&ΏΏ#*#Ώ*ΏΏ

Βπ 8οπποιοτ

ΒΑΠ ΝΑΠΗΒΙΜ.

*δἄϋΠΉ%ἄ|#**ῦ&©%ΉΏΏ**δ·

ΏΌΏΠΏΒ$

#

έ

ιι

$

#

*

 
  

νοπι 20. Μπι Βιο 00. Αιιπποτ ΠΟ?

ριποοιιοιιιο Μι ιπ

° Κοπικι·ιοι·τι

ΙΜ. ιποπ. Ι'ι·ιοπτ. ν. Μπι!.

 
ι

Βι·. Δ. νοπ .Τοι·ππι:οποικι

Η. Ι.ιπε_ιιιιιιιποι· Αποιοτοπι ιιπ Πι·. πω..

. πιο" ΗοιιιιιιουιΙι πι» Ι.ιιπεςοπΜπιιιω ιπ

θοοτιιοι·εποι·ι' ιιππ Αποιοτοιιι ποο Ηοι·ι·π

Πι·. Α. .Ιπι·ποπ-ΗοιποΙΒοης. ρι·πΙιτιοιι·ι.

πιο ιπι ι·οι·ιεοπ .Ι.ιιιι·ο, νοπ Μιιιο Μπι

Βιο πω.. ΗορτοιιιΒοι·

ιιι ΒΑΠ ΒΣΙΠΒΕΝΕΑΠ..

ι. ιι ι τ. πο ι π ο τι. πιο. Επι;οιιιο.

π... Βιιοιιιιιπιιοιπιιο.

ΑΒοππε πω. εριοΙτ. π

Απτοποοπ νοπ ΚτοπΙιοπρποποτιπποπ2

δοΒννοοιοι· Οοιιοι:. οοπωιαι, Πο·ι·ορ6. σε.

Με.·ι·ιι·ιιοποποπ π. π. Θ. ιιπ. 20.

ι οιπο ΒΙου., .Ππι·οποποπ 58,ππ. 15.
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Ι.ΒΡΒΙΝθ
0,Ι0 όει· ινὶτΙ‹- 0.0! Πι εἰιπειιι .
›ειπιεπ Βοϋετιιπ:. ΒεεΙϋΠ”εΙ. · κ

ΟΑ80ΑΚΙΝΕ ω οὶιι “Δευ ΒοειΠιιιιιιτει·

Κϋι·ρι:ι·. Βι·γε1πΙΙὶεἱι·ι ετα. ‹σοωμω ΜΜΜ.9

· _ ‹Ισ Ι'.4οαιϊόπι€ε όεε 8σπ·,›α·ε, 1. Αιηε_ιιει ΙΒ99

χ ιιιι‹ὶ 8. .ΜΗ 1899). Βε5πιο Πιει·ερειιτΙεο!ιο
λ με. Ψἰι·Ι‹ιιπε πι ΜεεειιεοΜΐτ.ΙΠοΙι τω εετοΙΙι

ν ΝΕ.Δ.€. Μ. Ι.ΜΤ0πί, ΒπΪἰεΙἰπ ώ: εωω..σ.<..ω €ΐο Μέ

εω›‹ω ἰΕΡΗΙΝΦ_Ε_ἶ· ω” 14 .Με 1ευ2) ω... ωεωω. οι·

υτοϋτ ΉοοὶεἔΙ6 6ο ΤΙιέιπροιΜτμιο: (ΜΜΜ

Πιι ΡιιιιΙ; Βιψιτά!ιι-ΒΜυιιιοΠ2. .Ή‹·'‹Ιι`ο«ΙἰοΜ

ί ποπτε!!σε, Η. εθΠε; ΒΗΜἱοΠιὲ€μ1ε ί'Μπι·0Ι

· ωτ-ιωσω-.
-"ω.. ω”.

_ ΠοΙιονο, Ρ.ω·9αιερ, μ. 104: ΗΜ. Μπιοἰιιο. .

.;ι καπ πω... -1 ; Ι.ἰΠε. ?'|:Μ·ηκιι!ί9τισ ε·ΪἰΜΨω. ρ. 80:32 Ήκοπ, °

"ξ£·:_;;·:ῇ:ῇ;;::ΐ:ΧΞ : Βορ1ΜΙ Μ. .]ο89ωι οι Οοιιει·ὲε ρουι· Ι Ανεπι

:.Η::..;.::$.ΐέ.... . 00ιιι€Μ άοε Βυἱειι‹τεε. Βοτόοωικ. 1895, -

-···|·····:·····-_ ; 'ΗΜ Ι ρ. 968: Ποτ”. ΟΙιειι·Ιοε. 6ο ΙΑΘεο. °

' (Μπακ τΪ`‹ι£°ι°0ο‹σἱισπ›εΜε πο.. 8Ν:.ὶ

Βοἱιιε 'υνΒι·κιιιιε Μ. αοιιεπιπη ΜΜΜ: ευ το ιιΝι·ειι, ἀιιι·οΙι Ψεε!ιεεΙ Πι όει· Αιιννειισιιιηςεκεἰεε ἰετ Θωνϋ|ιιιιιιιε :ιπι

(Με ΜΜΜ ε" νετιπεΗοιπ; ϋειιιωΚεπεινετιΙιο ννω- Με ΜΗ ΜϋὶΙιιοΙΙοι· 81ιιΜΙνστε1ορίιιπ8, ΜΜι·ΙοΠάοπ, (ΜΙΙοι1εωΙιιοπ ειι:._

ΡοΜΜΒΜΒοΗ. Π." εἱιι2ὶεο ΑΜἱὶΙιτωὶιιεΙ, Με ΙΜ ΗοΙιν·ειηςει·εοΙιΜι ιιι1ά ννΜιι·ειιό Μι· Μιοτιιιὶοιι, ίω·ποτ εςερ;ειι ΗΠιτοΒοπ

ινι1ο!ιω·ιιιι€ Μή ΒΙ1οιιιππΝεπιιιε ΠΠ. Κουκ) απο. ΜάΜττ ἱει. '

ΗΒΨΝΠΙΠΙἱΒΗΒ ΜΜΒ Ι ηΙΙ.Ι.ΒΙ%. 2 ΡιΙΙου, εΠιε ι1ειξ:Ιι κάθε ΜεικιΙιωτ. Μ" .ΑΙΪεΙιᾶιΪ .›ομιι ἔοΙιΙ.‹ῖοιιβοῇιτι. . -

ι ΜΑΧΗ: Ι Μ. 2 ΚιιΩ”εο- Μ. 6ιπρροιιΙοΙΐεΙ,_ιε τιιιαΙι ό. ΑΙΜ ω. ι.επωιρο». Μ. Π. ...Μωβ παώ ά. Ψιο·1:ιωιρ ο.

 
Λ

ΙΒΝ" «ὶἱοεοιιι Νιιηιωι ΜΙ›ι·Ιοἰι·οπ Μι· ΜΜΜ Μ.`ΡΡθ$ΙΤ0ΕΠΣΝ, ννοΙοΙιο Με ΉΉ·Ιαιιιι8 Ωω

..θιιεοπτἱιιο“ κα! Μ” ΜΜίπιιΜε ΜιιΜο απ Μ·ει·ΙιτΒιιΕοιι 8οείσιϊωπ Μο.

ΜΟΝΤΙΒΕ ΒΕΜΕΒΜΙΝ0. Πω ωω.ω.ω ΝιοπεΜπιιηοπ ιιι νοι·πι0Μοπ, απο "ω... ΜπιΝωιοπ Νιπποπ' νοι·ΒιιιιΜ "Μου, Μ... Μι· Με Μπακ

“πω ..Οπεοπτ!πο Βορτἰποθ· ιιι νω·εοΜ·ο!ϋω.

ΗΑΠΡΤΙ.ΑΗΕΚ: Μ, Επι· 0ο Μ. Τοπτ, ?ΜΗ (Μ) - .π....ω .ΜΜΜ Με" ΗΠΝΜ “ω”. πο· Υεσ·/Ώραιτιρ.

ΙΜροτε: Π. υ.!!ω1 ετϋεπει·οπ ΑροΙΜΒειι ιιπά Πι·οαυειιΙιεπάΙυπΒου ΒιιεεΙωιάε.

Ππτο!ι Ρ)τΙεεπ νοιπ 20. Αρι·ΙΙ Ι9()θ ΜΜΜ όει· ΜειἰἱοΙΜΙτΜΙι ιιπά άετ ΜἱιΠε1ει· όεε ΜΜΜ Με «θεεοιιτἱιιο Εερτἱιιοε›

Με Β.πω!κπι!-αυπ θοϋπιππ|ι ειι;;ΜεεεΝ1.

 

8ΑΝΑΤΟθΒΝ
Ιπἰεοιιεἰν8τοε ΚΜἴτἱἔιιιιἔειιιἰττοΙ. Ποι·νοι·

ι·ειΒοιι‹Ι Ϊ30Πἱ8ΟΪΙθ ΨἱτΒιιιιἔ. ΑΒεο!ιιτ ι·θἱΖΙοε.

ΞἶἘ-=Η~

¦ 0ι·Βο.1ιΙεοΙιοε Βἱεοιι

Πο.ιι8·ε.ιι-Δ1Βιιπι11ιετ ΠοττοΙ

‹ιι.ιειι.ι·τοσειη.

Πτι εἰεετιτεὶοΗεε ΒΙυτρτ8Ι›ειτεμ κανε!

. ο!πεε Με Εἰεεηἰτι οτἔειηἰεοΙιετ νετ

Μπόιπι ειπΜΙτ,ϋεετεεΚτ2ίτἰἔιιηἔε

τπἰττεΙ ο. Ι(Πιόετ από ΕιπνειοΠεε·πε,

ὶ ετιε8τ ΙεἰοΙπ όεπι Αρρετἰτ ιππὶ Βε

ίϋτάεττ (Με νθΓ(ω...Π8. Ηειεκπε1το

Ν ;;οτι ΗεττοΙ ἱετ νετΜ1υΠἰοΙ1 ἰτι όετ

ΑροτΙτεΚε Πι Π€1εεἰἔετ ιιπά ττοοΚε

! Ποτ Ροτιπ, ]εόοο!ι ἰετ Με ΠΠεεὶἔε

Ρι·ερ:ιτετ, κνοΞΙ ΙεἰοΙπετ νοιπ Οτ8:ι

πἰεηπυε ειιιἴἔετιοπιηπειι, ὸεπ1 ττοοΚε

- Πειι νοτ2ιιιἰεΙιετι.

. Ϊοτ Νασ|ιαΙι»ιαπρ πυἰπί ρωοαΜΕ.

ι

 

 

  

  

Όση Ηεττετι Αοτ2τοπ Ρτοϋετι Με! Ι.ὶτοτειτιιτ ἐτ:ιτΙε Χ

υπό Ϊτειτιοο

άιποΙι Φο ΡειϋτΙΚεπιτετι Β8Ι181° δ6 Φο..

ΒετΗτι δ. Ο. Μ.

Ζω Βεβοι1 ἰτι :Μαι ΑροτϊκΚει1 Μιά Πτοἔιιετἰει1.

Ωω 26- ε. Χ

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥ
(ω 10.4. ή

 

Δάτοεεοπ νοιι ΚτατιΕοτιρΒο8οτἱτιιιἐβ

?πιο Τ... Δ. Βοεοε1ιικινε!τεήιι. ΕττεΙΝ!

Ρει·ειιΙοΙ‹Ν 16, Ωιι. θ.

1Πει·ιο ΨΙιι1:1ο:·, π. Οοιπποπε πρ. ι Πω!

Β 8 ὰ θ Π Ψ θ 1 Ι θ Γ τωοΒιιοποιοδ γι. π. θ.. κι. 11.

?τω θιΉπειι, ΣΥ. 0,17 Πωσ, Παω .ΝΕ 18.

' Μιά. ΞοΙιινειτ2ινεΙτΙ. 420” 450 Μ. Μ». 'Ι. Μ. Ν ΙΜΒ"·οΒΒΒΠΠε ΠΠοΒε180Π, Ρ"αμ[

ει!ΙΒεννϋΙιτΙοε Τ!ιοτπιει!Βεισ, υετΙΜΜετ ΜΗΚυτοΝ Με ?ΠΜ ^· ω· Π· Π·

!

 

Ριου Βιιεε11Π18ε Με”. ΙΙομ·ωππωκ, μ. 14

ΒτοεοΙιΠι·ο άι1ι·οΙι Με Βειᾶοοοιιιἱτό. π. 16.

.ΤΜ μ.-1. · Πω Μετὶο ΚιιΙ:ει·υ, θα. δωΙΠιοίειι·

ΗΒΗ!! ή. ΡΠ!ΙΠΒβΒΘΠ ΚΗ'ΟΙΙ86-8, θ. 19.

. Ο.πιτε. ΟΜιτ.ποικι, θερτΜΒοπ.. μ. 17_ πει. Π!. 

  



ΡΥΒΜΟΝΤ.

Π”

η . ΜΒΜ ΔιιΙ'ιιιιε Πιι.ὶ Με 10. 0οτοΙιοι· - Ε'τοιιιιοιιιι: 10-2ι9000. .

:ω.τ1οιι άει· Ηιι.ιιιιον.ΑΙιειι0. Ειεειιιιιιιιιι ιι. άεε !ϊιιΖιιερει Βει·ιιιι-ΗιΜεειιοιιιι-ΚϋΙιι-Ροι·ιε

8$$Μ·. Ποιπ- τι. ΒοοΙΜι.άοι· ιιιο‹Ιει·ιιειι=ι· Βιιιι·ιοΙπιιιιε. Ιιι1Πι- ιι. Τοι·ι·ιιιιι-Κιιτοττ ιιι Πει·ι·Ι..

ινε.Ιάι·. Πιιι;εΒιιιι;;. Ποπ” Κιιι·Ιιει.ιιε. Ι.ιιιι·ιι-Τετιιιιε-ΡΜιιο. Τ'ιιοιιιοι. ΒιιΙΙι·. Ηι·ιιιιειι. Μ· ι

Ιει;ειιιι. ιιπ .ΗΜ ιι. Ριεισιιοι·ι>ι. - Ριοπιιικιο ιἰιιι·οιι Ριιωι:1. Βτιιιιιιοιι-Βἱτοοτἱοιι.
 Μή-. ι

=οσ σο000ΟΟΟΟΟΟΟΟ6000σ0000οο00 έδ0οσοζ;;ο οσοσώοοοσοοσοσ ο

2 ΗυπηικΙι .Ιειιιοε

Ο .

Ο πιτ οιπ Νιιιιιι·ρι·ιι

Ό

ΚΥΠ· Μτιειι πιιι Ο

Ο
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α. .. ιπι νοι·ιειεε

Δω ι‹. ιι. Κ. Ηοϊ-Υει·ιε9ευι.ιοι·ιι·ισπάιυι·ι9

. ΐ ·==εινιιι. ιιπ. ιειιιοιει.. ιιιιιειν ι.

Ά· ΜΕ οτεοΜει·ιοι·ι:

· έ. # ' . .

'9Βΐ.ιρ @οι ΜΜΜ 8οι·ιι·6τωι·, νοπ στ. Μ. Μιειιιι:ειρει·. κιιιι. Αεε.

.Βρ · -

Ίι.ιιι.ιιε ι.. ι=ιιιοιοοιιιιι=ι-ιιε

ι σει· ΒΗΠΒΤΟΠΟΑΝΕ Δ

Μω,κ. ιιππ 6ο 'ΜΜΜ (Πσσιοφωι·πιι·ιοι·ι)

. , η καιει 50 Τοπ-0οιιωιικΜιιειι.¦

κ: ει· - .

Ζι.ι σε "ω" ιιι.ιι·ι:ι·ι Μπι Βιιιοι·ιΜπιιοι οσοι· ιιιιι·οι·ι απ»

οιππ Θειιαι·ιιιιιο Υοι·ιεε5επετειτ.

νίΙ _

  

 

  

ιΒ611ΜΒΝι

πιιι ιιιΒιι
ιιιιεεεεώοΙιι:ιοτ ιιιιτοΙι ειοἱιιο ΙΙι.$ΙιοιιΙιι.Βο ιιι ιΠιιΙιϊιιι18·οιι, ιιιιτ ι1οιιι ετιιΞι·Ι:ιιιιοιι εΒιιιιιιτ

ΗοΙιοι· ι:ιοΒιιιιιιτιστ θΙιι.ιιιιοι·ειιΙειιιυΒειιοτ, @κι ΙιτΕΜεετοιι Μ: "οιποπ ΒιιιοιινιΕιιιιοι·,

Μπι οἱεοπτοὶοΙιετοπ ιι.ΙΙοι· ΠιιιοτιιΙιιιοιιτο.

ινιτιιειιιιι φερω Κι·ι.ιιιΜιοιιοιι Με Βιιιιχειιε, άει· Ι.εΙιει·, Βιιιιιιιιι€ ιιπ Ρΐοι·ιειΙετ

εγετειιι, θιιΙΙειιιπειιιε, ΒΙεεειιΙειιιοιι. Ρι·ιιιιειιιιι·ιιιιΕΙιειτοιι. ιιΙΙ,πειιι. Βι·ιιι·ωιΒιιιι,ιχειι,

ΓοιτΙοιΒἱ8Ιιεἱι, (πω, Βιιιιιι.ι·ιιιιιιιι. ΖιιοΙιει·ΙαιιιιΕΙιειτ οπο.

Ηιε ,,0οιιττε.ΙΒιι.ιΓ' ιι. ,,ΙΊοιιΒιιά“ ιιειιοι·ιιιιιιτ. εινεοΒιιιιιεειςει. ιιιι‹Ι πιιι ετϋειετειιι

Οοιιιιοττ. ειιιεεεεωτιετ. Μ: ΚοιιΙειιεειιιιο-, Μοοι·-, Βιιι.Ιιι-, Ι)ειιιιρϊ-. (5ιιε- ιι. Βοιω

ΙιιΜι2ιάει·ιι. Κιιιτνιιιιεεει·-ΒειΜιιειιιιτ, Μειεειι€ε ιιιιό ει:ΙιυνειΙιεοιιο Ηειι€γιιιιιιιετι!ι

ιιι άει· πιεάισο-πιεοΙιαιιιεοΒωι Ζειιιάεπιιιιπε.Ιι. ΕΙιιΜι·. ΖινειΖεΙΙειιικιά.

Ποιιοι·Βιιιιι:ο 0ιι1ιιιιιιιι.ιιο. - Βιι.1ε-ΒιιιΙ-Ψοι·1ι. έ ΒΙοικτήιιοΙιο 8τιιᾶτ-ΒοΙοιιο1ιτιιιις. -

ΒιιιιιηιιοΙΙοιι-ΨιεεοτΙοἱιιτιιιἑς.

ΤΙιεει.τει·. - 'ΓοιιιιιοΙει. - Τιιιιι-Βειιιιιοιιει1. - .Ιιι.ειι. - ΓιεοΙιοτει. - Βειτ- ιι.

ΒειάΓιιιΙιτ-ΟΙιιΙι. - θειιεοΙιτε ιι. οΙΤειιιι ΒοιιΒιιιιιι, ΡεπειοιιεειειΙΙιιιιι;. - .Ιιι€ειιά

ιεριεΙ-ΡΙϋ.τ2ο. - Μιιιιιι-Τειιιιιε. - Ιιιτει·ιιτΙι. 'ΓεΙερΙιοιι.

8ει80ιι νοιιι Ι. ΠΜ Με 80. διερωιιιΒει·. Ι·'τοιιιιοιικ 22,θθθ (πω. Ριιεκιιιιίοιι).

Ρτοευεοτε ει·ιιιιιι νοιιι ΒιιΓεωωθιδιωωι.

ΠΠΣ 'ΕΒ.ΙΝΚ0ΠΒΕΠ ὶιιι Πιι.ιιεο: Κτοι:ιειιιτιιιιιι, ΡοτἀἱιιιιιιᾶιιΙιτιιιιιι. Ψιι.ΙιΙιιιιοΙΙο,Βιι6οΠε

ιιιιοΙΙο ΔιιιΙιτοεἱιιιιΙιτιιιιιι, ΟιιτοΙιιιοιιιιτυπιι. Με Γι. ιιιιΙιειι ειπε θι·ϋειιο ν. Μ Μ. Ιιιιι.

ΜΜΜ· 'οΙιοε Ιἰιιτἱοιιιιειἱοτ Βι·ιιιιπιπιειι.Ιει, μπιν. ιι. Μγει.. (Ο.8θ2 ει. ριιΙν. ΒιιΙΖ ειπ

εριεαΙιειι 100 Εμ. Μιιιι·ι·ιιΙιι·ιιεεετι. ιιι Γιιιοοιιιι έι 125 μ. τι. 250 μ. οιΙοι· ιιοειι·ι

:ιιι 5 ω. ιιι θιιι·ιοιιε.

Μιιι·ιοιιΒιιιΙοι· Βτιιιιιιοιι-ΡιιετἱΙΙοιι. ιιι 0ι·ια.-8οΙιιιοΜεΙιι. ιιιιιιι·ειιιε. ιι. εοΙιΙοιπιιϋεει1ά.

ΡΠΒ. ΒΑΒΒΚΠΒ.ΒΠ ΗιπἱοιιΒιιᾶιπ Ποστοι·ιϊο, Βτιιιιιιοιτιιιοἱίο, ΠιιΜιοι·Ιιιιιςο ιι.Βιι.ιιςιπι

ιιιι.Ι2. Ιιι ιιΙΙειιι ΜιιιυτειΙιν.-ΗιιιιὐΙ., Πτοἔιιετιειι ιι. ;ι·ϋεεετειι ΑροτΙιεΙιειιει·ιι€ιΙιΙιε:Ιι.

ΒΜεοτιιιοιποτιι.ιιιτ. Βι·ιιι:ιπειι-Ύοτεεπάιιη8, Μιιτιεπι:ιιιιι:1.

ιΙιιι:τ άοεεειι 2

Μι!'ΙΙΙιτειιιιΙο ιιιιι·- "παθω =

ΜΜΜ εισιι ιιιιίΟ

Βιιιιη; ιιΙΙι;;ειιιειιι ο

μι.. Ειι·μιοιιε 2

ΙιεΕιιιιιιιι Μ. _ Χ
ιιιιεει·εε εοιιιειι

.Με Νοι·ι1ιιιιιΙοειε Βιιτειιινιιειωι·ε ιπι-Σ

. ' ο
8·ειιιι.ε,ιτ. Μι Ψιιιι- πω” “Μ” Μ=

Μέι” πω!. Μ""Με 2

. .. _ · ο
Βιέοιιτιιιιιιιετ. ΔΝΒΒΕΑΒ ΒΑΧΕΕΠΝΕΒ. ΒΠΙ)ΑΡΕ$Τ. Ο

Ζιι ιιιιΙ:0ι: Μι @κι Πτοςιιιετειι πιιι! ΑροιιιοΚοιι. =

Μινι νει·ιιιιι<,;ο ιιι όοιι Νι8άΘΓΜαειι -ι-:Βιιιιιι1εΙιι1ετ'ε Βιιι.ετιινεεεευ. .Ο

@Η 26- δ. Ο

οσοοοφωισφοφοσαοσοσοσοοσοσοσοσοσοοσοσοσοσοσοσοσοφοσ0.

ΔΒ.ΒΝΒΒΠΕ.Οι.

>-ο.ιτιεε1ΟθεεΙ,Οοιινει·ηθωοτιτΙ..1νΙειιια..ο

Μ.

8οιιιιιιιιιιιιιιιιιοειιιετειιτιΝιιιειι,ιιιιιιι·.1840.

Ετϋίι'ιιιιιιιιω·ιινιιι·ιιιιιιιΒιιιιι>ι·ιιιιιι20.Μαι.

ΑιιεΚϋιιΙ'ωει·ιΙιοιΙειιΜεΑει·Ζωάει·ΑιιετιιΙι:Πιι·οοιοτάει·Αι18ιιιιτΗει·ι·Πι·.Κ.Βυτ -ΗΒΗ,8Ι.Ροιοι·εΒιιτ8,1νοιι2ιωιωιι29,Ηει·ι·ΙΝ.ΜιιμνιιΜΑτειιεΒιιιψη.ΑΠΘΠαω-ω
ΑιιιιιιιιιιΓιοει·τΙιειΙτάιεΑιιετιιιτΙιει·ειιινιΙΙιι:ετιι.εειιιιοτπιιιΗ'ιι"εοιιΡι·οΒρεατοςι·ιι.ιιε.

Με.λιικιειΠιιωι:ιιιιιιιιιΜΗΜι·καιΜοοικιειιΐοι·.Δ

Βιι.ιΙ ΝειιιΙιοἱιιι.

 

(ΒΒ)?ο~3.

.Αο1ιοι·'ι

  

Βιιι!Ηιιιιιιιιιιιι;...3..

 

Ι

ΠιιιΙ.

$$1ιιιιιι!

    

ιπι'Ι.'ευ11ιιε,28ΜιιιιιτευνουΈ'ι·ε.ο1κίιιι·ιει..Μ.

ΖιινοιΒιεειιηιιοΙΙοιι.Ι.ιιιΉιιιι·οι·ιει·ιι€ωιΙΒιιιιι;·οιε.

οἱιιωει·ἱι:ιιτειοΒιιτΙοιιαιιιιοτπιιι:ιιιιτιιτΙἱοιι.,ιιοΙιιιιιιεΞιιιι·οι·οιοιιοιι,ΜεοιιιιιιΙΙιι;οιι ΚοοιιειιΜΗΜοι·ιι,ΓιοΙιιειιιιει.άε1-ιιιιι1Μοοι·Μόετιι,ι·ϋιιιιευιι-ιι·ιεειιοπΒιιιΙει·ιι,

ΒοΜΜι!ιπιι.ΙιιΙιειΙιιιοι·ιιιιιι.Ένιιιωτιιιιι·.

ΙιοΙιεΒιιιιπιειάεεΚιιιιιιιι.ιιεεειιιιοιιιιιιννιιιτει·αοϋΠιιοι.ΚνοιιιιιιιιιςειιΜιεποε

ιιοιιι.Οιιιιιϊοι·ι.άεπιιιοιἱοιιιοιιΙηειειιιειιιιειιΑιιϊοι·ιιετιιιιμιιοιιωρι·οοιιετιιΙ.
ΜιιιοταΙνωεεοτ-νοτεο.υάκιιι€ιΙιτ·οηάειοε@οποια.Τε.Ι1ι·οε.

=Ηι·οιπ:Μιι·οαπόΡι·οερεοτειιιιι·οιιΦοΚιιι·-ιιιιάΒΜει·υι·ιι·ειιι.ιιΠε.

ΜΗΝΜιιιω·ιιιιιιιοΙΙοιι.

ηοοΙερι·ιιιιοΙΒΜοιιι.οΙοΙιτι·.Η

  

(Μ)θ-8.

 

-,-



ιιι;

  
    

ΕΧι:τειι:τ. Τιιιιιιιι

Ρ Ε Η Τ Η 8 8 ειιι:οιιειιειτ. Ί`ειε5οιιιιει·.

ι

 

πωπω.

οιι.ιιιιιιι.Ιτοιι

εεε. μπώ. ΙΒιιιιιιιιι· νοιι ω· Μ". Βειιιιι·ιιο ριεετιι.ττοτ.

Πιιεοιιιι.ιιιιοιιοε, ιιιοιιοι· ννιιιωιιιιοε Μιιτει κομ·ειι:

Κοιιοιιιιιιετοιι, ΚοιιικορΓ- από Βι·οιιοΜεικεται·ι·ιι.

Βιι;ει·ιιιιιι· ιιι ιιοι·ι.·οι·ι·ιιΒ·. 15Ιιι:ι.τει·ιι Πειιτιιοιιιιιιι‹ιε ιι. Οεετειι·ειοιι-Πιιἔιιι·ιιε.

Αει·ιιιιοιιε θιιτει:ιιτειι:

Ρι·οι'. Πι·. Βι·ιιει Ε'ιεοιιοι· (8ιι'α88δι11°").·

Με ννιι·ιιιιιιε άεε ιιΡοι·ιιιεειιι·· ινειι· ειιιο ιιιιει·ι·ιιεοιιοιιιιε; ινειιιιέ·Ιοιοιι ιοιι

ιιιοιιτ Βιοι·ειιιε ειιἔοιι ιιιιιιιι, ιι:ι.ειε ω· Κειιοιιιιιιετειι Μι ιιι ειιιιειειι Τιιιζοιι ιιι ειπεπ

ειιιιιι.οιιι·ιι Κιιι:ιιι·ι·ιι νοτινιιιιιιεΙιε, ει: ινιιι·άοιι ιιι Αιιισ.ιιιι 80 ιιιιιιιο, ιιει· 8οιιιειιιι ειο

ιωιωι, Μ" Με Βι·εωιιι·εοι‹ειιιιο άεε Κοιιοιιιιιιιιτειιο, Με Βιιιιινι·ει·ιιειι ιιιιιι άιο άτο

ιιι6ιιιιει Βι·ει.ιοΚιιιιι.:. νοΙΙει.ϋ.ιιιιι.<.: ιιιοι;ςι”ιειειι Α

Βι·. ΜΜΜ, ΜΔ. Βο2ιι·Ιιειιι·π ει. Ε). Κιι'οι`εωειιὐιιιγι)ι·

Νιιοιι ιιειιι θειιι·.ιιιοιι άοε Ροι·ιιιεειιιι και· εε ιιιιι· ι)οιιιι Ει·ινω:Ιιειι ριϋι2ιιοιι,

Με ιιι:ιιιιιετο ιοιι Με Ποιο ιιω-ιιιωω Μπι. ιιιιι ειιιιιιιι Αιρειι-θιριοι. Πιι-ιεε !ιοιοιιτ

ιι.ιιιιιιιςιωιι τω ιιιιτ Ιιεεοιιιιει·ε πι, ω» Μι ιιιιοΙΒ·ο Ιειιιι_ιιιιιι·ιεει· Βι·οιιοιιιιιιιιιιτε.ι·ιιιιε

απ ιιιοτιιιιοιιοιιι Επι ιιγεοιιι Ιειιιιε.

Βι·. ΔΠι·οιΙ πω» (Α*εαΙιαιιεειι).·

Ποιο Πι·ι:ιιιιιι εειπ. ιιιιιιιιι, 68.88 Με Ροι·ιιιειιιιι ειιι ΜΜΜ ω, Με ω ιιπι

2οετοι· Ζειτ άειιι ιιιιι: Βει:ιιι. ευ .<.τειιιι·οιιτειιιιι Κειιι:ιιιιιιιιιοιι ιιι οιιιοιι ιιιη;οιιιιιιιιοιιοιι

ιιιιιι τω. ιιιιιιιει·ιιιιιιι·οιι Βι·οιιοιιιεΙιιιιτειι·ι·ιι ιιιιει2ιιι`ιιιιι·οιι νοι·ιιιιι€. Ιοιι ιιειιιιε πι·

Ζω ιιοιιι ειιιιιοι·ειι ιιιιιωι, ινο1οιιειι ιιιοιι άοε ειειοιιοιι νοι·ιιιρ,·οε ι·ιιιιιιιοιι ιιιιι·ιω.

ΙΙι·. Ει·ιοιι Β. νοιι 19Ιιιικιιοι· (Βιι-ιρω, 8ιεύει·ιοι.ι.·

Πιο ιιι·οι ιιιιι; Ροι·ιιιεειιιι ιιειιιιιιιιοιι.ειι Βι·οιιοιιιτιιιιιιι. ιιειι·οιι 2ινει Μι Ι(ιιιιοι·ιι,

2ιιιιιιοιι Ζιι ω" εοιιννει·ειειι Ροι·ιιιοιι ιιιιιι _ιετΙοειιι8.ι ει·ννιοε εισιι ΙΙιι· Ρι·ιιρπι·ιιι Με νοιι

ειιιιΒ·οκειοιιιιοιει· ινιι·ιιιιιιε; α" ετιιι·ιω Ηιιιιιοιιιειε ιιιιιιιιι ιιι ινοιιι8·ειι Βιιιιιιιειι ιιοτειιιε

:ιιι ιιιιιι Με θεοι·οτιοιι ιιοι.ιιιιιιι εισιι Μια 2ιι νοιι·ιιιιςοι·ιι, άιο 'Ι'ειιιρει·ιι.ιιιι· Μ! ειι.

νει·ιιιιιιι ιιιιι· ιιιιι·οιι Με ΑροιΙιειιοιι, ειοινιο ιιιιιοιι ιοΙιεοιιιιο Ειιι,ι;ι·οε-Πειι6ιε:

Η. Βιοι·ειιιιιιρίοΙ, Αροιιιοιιοι·_ Ή'ιιι·εοιιιιιι, Πιιι·ειπιιιοννεισι. 136. Μ!. ιιΙιιι·ι:ιιι

σειΕ, Αροτιιοιιοι·, Ποπ. ΡιιιιΙ Βοο!ιοιιο, Αροιιιοιιοι·, Βιμ. Κιιιιιειι·. 28.

Ηοι·ιςοετοΙΙι. ιιι α" Κοιιιιιιιιιιιιιιιιιοιι-ΔροιιιοΜ Ε. Τειοετιιιιοι·, Βοι·ιιιι θ. 150,

Βιιγιιιιιετι·ιιεεε 16. Θ?) 26- Η.

Ε'ΒΔΝΖΒΝΒΒΔΙ).

ΜεαποΙΙΙοοι·ιιιιιιΜ:Νο”,ιιωιιιιΜεπει-καθ»ΒιιιοιιιιιιοΙ1οιι,ι·οιιιοιιΙΒιι

ΙιεοιιοΟΙιιιιιιοι·ι-ιιιΙεννιι.εεοι·ιιιι‹ιΒιιιιιοιιιιιιιιοτιιιι8·ο,άιοΚοιιιοιιειιιιι·οι·οιοιιιιιοιι“ει”.

Ιιοιιοιι8ιπιιιΙι:οιιιιοι·,Πιιιοι·ιιΙΙιιιιιοι·ιιιιιιΒιιιιΜιιιοι·.

νἱ01°820480οι0ιΞειιτιιιι‹ιο0ιιιΐοι·ιοι1ειιιιιε«Βεεισι.ιετοιιιιιιιιιιι.ιιιιοιιιιιοιιει·ιιειι

,ροι·ιιιιι.ιιοιιιοΙι·ι·ιεει.ιιιιιι
.1ιίιι.εεει.8·ο,ΙΙγιιι·οι:ιιοι·ιιριοω».Με,νστ80ιιοιι€Βάι

ΙιιιιιοΜιιοιιοτιιιοιιιιιιιιτ.

.Μειιιιιιιι·1ιοιιοιιΚοιιιοιιιιιιιιι·οι·οιοιιοιι8ιιι.ιιΙΜιιοι·ιιιιιιοι·ιιιιι8·ιιοι·ριοιιιω

οιιι·οιιιιιοιιοιιΠοι·ιιΚι·ιι.ιιΗιοιιοιι.

Ξε.ιεοιινοιτιι.Με.ιΜε30.Βεριειιιιιοι·.

.ΙΑιιιιιιιιιιΙιοιιεΡι·οειροσωειι·ιι.τιιι.

ΜεΑιιιιιιιιιιτιοι·ι:ιιειιτΜεΒιιι·ςοι·ιιιοιποι·ιιιιιιιι.1ιιθιιι·νοι·νιιι.Ιτιιιις.

  

  

ΒΟΝΟΒΘΝΟ ι

ειιιιιιειοε ιιιιιιιιιιιιιιοε ειι·ειιιι- ιι. ιιιιιιιιιιιιιιιιοε Μιιιοιιιινιιεεοιχ

οιιιριοιιιοιι νοιι ιιοιι ει·ετοιι ιιιοάιοιιιιιιοιιοιι Αιιι.οι·ιιιιιοιι Μι:

Αιιιιιιιιο, Βιιιοιοεο, Ηειιιι:-, Νοι·νειι- ιιιιιι Ρι·ιιιιειιιειιιοιι, Μειιειι·ιει ειε. ιΜϋΠιωω

Βιε 'Ι'ι·ιι:ιικοιιι· ιισιτά :Με ειιιιω ιιιιιιι· 8οϋι·ιιιιοι1ι:. Ποτ Μειιο Ε'ι·οιιιιιι ιπιπ

ιιωμωι.

Εἰιιι°ιοιιιιιιιιζοιι:Βιοιιιιιωιω2νσειιιοΙΙοιιιιΜοι·

ιι·ιειοιιοΒιι.ιιιρΓι:ιΜοι·

  

Βο.Ριιο.οι-Ψοιιι

Μιά οιιιριοιιιειι Με ΜΜΜ·

ειιιι·ιιοιιτΙ ιιιιιΙ Με νοττιιιιιιιιιι.ι

ε..

Πόρθιε ιιι ειΠειι Μιιιοι·ιιΙινεεεοι·ιιιιιιιιιιιπμιι ιιιιιι Αροι!ιοικοιι.

Βει1 Βοιιοο8·ιιο, ειιιιιιωι,
ΙΜ Βιιιιιιιειι νοιι 'Ι'ι·ιειιι οιιι.ιει·ιιι. Μιιιοι·.ιιΙ-. Ποιιιιιιιιιιι-, Βιιιιιιιι'ιιιΜοι·, ι·οι1- ι

ειιιιιιιιΒο Κιιιικιιεεοι·ι·ιιι·, οΙοιιιι·ιειοιιοει. ιιι·ιιι·οοΙοιιιι·ικι·ιιοκ Βια!. Μιιεειιι;ο. Πι·. Ζωι

ιιοι·,ειοιιο Αριιιιι·ιιιο. θεειιιιιιε 535 Μειοι·. Ή'ιιιιι€οιιοιιιιιιιο ιιοι·ι·Ιιοιιι> Βιμ. νιιιιι·2ιΒο,

νο11ιιιιωιιι; ειιιι.ιιιιιι·σιο, ιι·οοιιοιιο Μάι. οοιιει.ειιιι:ο 'Γειιιρει·ιιι.ιιιι· Ι8-22 (Παει. ι'ιιι·ιιιιιικ

οι·ει.ειι Βιιιιιςειι ιιιιι; ιιι1εκσάοιιιιιιιιιι εοιιιιιιοιι Ριιι·ιι; ινιιιιιιοι·ει:ιιϋιιο Αιιιιιιιοιιτ ιιιιι' άιο η

ΒοΙοιιιιτειι. 200 εοιιιιιι οιιιεοι·ιαιιι:ετο $οιιιεει.ιιιιιιιιιοι· ιιιι‹ι Βιιιοιιιι ΠοιιοτιιΙΙ ειειιιι·ιεσιιε ι

Βοιοιιοιιιιιιια. Οιιι·ιιιιιειιι. Ζινει Μιννιι-Τοιιιιιε Ριιιιιο ιιιι‹ι Με Μάθιου Βοιιιιιιετεροι·ιε. ·

8οιιιιιιι8·ο Ρι·οιιιειιιιιιοιι. Ιοιιιιοιιιιο Αιιειιιιιιο. Βιιιεοιι Μπι·Οοιοι:οι· (Μαι, .Ιιιιιι ιιιιτι ι

Βορτοιιιιιοι· Βιιιιιιειειειιιιε. Αιιειιιιιιιτε ιιιιιι ιιιιιιιιι·ιι·ω Ρι·οερεοω ι‹οει.ειιϊι·οι ι·οιι Μι· `

Βιιιιο-Βιι·οοιιοιι ιιι ΒοιιωΒιιο. (80) Ιθ- 1.

ι ειιΕι-οΠιιοΒι

ιιιιιιιιιιιιιι
Μι Ναι", ωιιιωιιο Βιεειιιιιιιιιι. 4'ξι Βιιιιιιιοιι Ριιιιιι νοιι Θε. Ροιοι·ιιιιιιι·ε. Ηοι·ι·Ιιοιιοι·,

ιιι·οιτοι· 8τι·ιιιιιι 5Ψει·ειιιιιιε, [ι Ψ εκει Ε'ιοιιιιιιιννιιιιι. ΑιιεοΙιιι ιι·οοιωιιοι· Βιιιιιιιιοιιοιι. ι

Κιιι·ιιιι.ιιιι, Ροιιειοι1ειιο, Μιιειιι, Βιιινιι-'ΓειιιιιερΙΜεο, Ρειι·ιιιιιιιιιεςοιι, μι το Αροιιιειιο ιιιιι Ιιιι,εοι·

ειι.ιιιιιιιιιοιιοι· Μιιιοι·ιιιινιιιιιιοι·. Αροτιιειιοι·-Μειρ,·ιιιιιι. ΟιιΙιοτιοιω ιιιιιι ιιιιιιει·ιει:Ιιε Κιι·οιιε.

Ειιιο Βι·οοιιιιι·ο ω” ω!

δι. Βιιριιιι.ει-Κνοιιι Με ιιιιιι

ι·ειιιιιεει ιιιιιι ιιοιιειιιιεε Μιιιει.

νοιι

Φ 13ι·. ‹1ο Βο.ι·ι·ο

β ινιι·ιιιιιιινει·ιιι.ιιἔοιιειιεειιιιιιϋ

Πει· ΧΥειιι κι νοιι νοι·2ιιιΓ

Ιιοιιοιιι θοεοιιιιιιιοιι.

Ποιιιρειιιιιιο ιιιι νιιι ει.

._ Βαριιειοι. να! οποσ, Πισω

· Ρι·ειιιοο. (22) 10-9.

Βιιιιιοιι ιιει·

  

Πι ιιοιιι Υει·ιιι.,9,ω νοιι 1. Ρ. Βοι·ιι

ΜΜΜ, ινιοειιιι.ιιειι. πι. ιιι ιν. Αιπ

Κιμ ειεοιιιειιειι ιιιιιι «Μ» :πιο

Βιιοιιιιιιιιιιιιιιι€οιι ειι Βε2ιοιιοιιτ

,,Πειε Αειιιιει `ν°·°'°
ιι. εειιιο Βο

ιιιιιιᾶΙιιιιἔ, ιιεισιι 22_ιειιιι·. ΓοιιεοιιιιιιΒοιι

ιιιιιἔεειειιι. τ. ΙΜ. Ν. Βι·ιιΒ·ειιιιιιιψι

Αιιετ.ιιιτειιι·ετ ιιι Βιιιιοιιιιο · Βοι·ιιιι

ιι·οι·ιιι. Ιιιιι μι». Ι)ιιοοι.οι· Με Ιιιειιι·

Μάθε) 218 .4 Μ.» Ι·ΙιιΒοιι εοιιοιι ω

ι
ι
ι

  

νοι·πιιε;ιιοιι οιιι€ειιοιιτοπο

Ψειεειοι·Ιιο11ειιετει1τ.

ννει.ιιιιοιι-, 888· ιιιιιι Βιιεεινιιεεει·ΒΜει· - ΜιιιοιειΙΒΜοι·, ΚοιιΙειιειιιιι·οϋΜοι·, 8οιιιιιιιιιιι

ιιιιιιοι·, ΒιιιιιριιικιιιοιιΒΜει·, Ηοιεειιιιτιιιι.ιιοι·. Οιιιιι·οοι'ικιιο Ποιιοιιοιι ιιιιτοι· Ηοοιιιιι·ιιοιι
Με 2 Αιιιιοεριιιιι·οιι. ΨεοιιεειάοιιοΙιειι Ρι·ιεεειιιι2'εσιιο Βιιιρειοιιιιιιἔειι. Βιειιιι·ι8οΙιε ι

Βοιιιιιιιιιιιιι;ι· Με μιιιιιιιιιιιοιιοι·, ι'αι·ειιιιοοιιοι·, ιιιροιιιι·ο οιοιιτι·ιεοιιο Βιιιιοι·, Βιιειροιιειοιιε

ιιοιιο.ιιάιιιιι€. ιιιιιεειιιεςο ιιιιιι θγιιιιιιιετιιι ιιι» Κιιιιιοι· ιιιιιι Ει·ινιιοιιεειιο. ι

Οοιιιιιιιιιιιιτ ω· Γιαιιοιιιιι·ειιιιιιοικοιι Βι·. Η. Ι.ιιιιιιιιιι.ωι· ()ι·ιιιιι, @Η ΑιθΧΜιιι_

θειι5.ι·-Ιιιιιτι ιιι τ. ι

Νιιιιει·ο Αιιειιιιιιι“ιο οι·ιιιειιοιν Ηθη· Αροιιιοιωι· Διιι·ιιιιιιισιι, Ηιιιιμι·ιιιιι·,ποι· Αρο- ;

τιιοιιο ιιιιιι σω- Βεειιι:ει· ιιιιιι Ιοιτειιιιο Αι·2ι α" ινιιεεοι·ιιοιΙιιιιειαιτ Βιιιι1 Κι·ιιιιε·.

Ψοεειιι·οεεοιιιιιιγ Ριοει›. Η Π, Ω. 28, Βτ. Ροιοιειιιιι·ις. Μοιιωι;.ιιιιιινι·οοιι ιὶιιΞι)Γι·οιἴειε ι

7 2- .12-θ Πιιι· Αιιοιιιιιι.

ὶ Ποιο ΡιιοΒοι· ιιιι‹ι ΡιιοΒοι·ιιιιιωι Πιτ
ι ρι·ινιιιο Κι·ιι.ιιιιοιιριιοΒο ιιι·ο8·οιι Ζιιιιιιιιιε

νοιι ΕΟ θορ.ι

ιι·ιιιιει·ειι Αιιιιιι€ειι ω Αετιιιιιπιοιιι·ο

Με Βειαιιιιιιοιι Αιιτοι·ε ιιοι·οοιιιι,ι;ιο8

Αιιι`εεΙιειι εςειιιιιοιιι. επι ιιιιιιιε άιο ποσο

Αιιιιιιιιζε Με Με Βεειτο ιιε2οιοιιιιοι

ινοι·άειι, ινπε ιιιωι· Αειιιιιιιπ ρ,·εεεοΙιιιε

ιπιπ Μ. απ» Ι-·1

  

?(ί_,.-

ι1οιιι.εοιιοιι Αιιιιιιιιιιιοι·-Ηοωριαιιι «ιιι

Νιιοιιινοιε οι·τιιειιι. ω” πι· Ζω ιιιοιι(ιι;έ

  

 
 



ΜΜΜ". Βιοιιιωιιιτιι ιιιιιι ΑιιιιΙγειειι

ετιιιἰε ιιιιι1 ϊτιιιιοο. Ε'ϋι· Η. Η. Αει·πιε Βεεοιιι1ει·ο

ΒΘ2υΒΒο(ΠΠευ1188Πι Ρι·οΙιεΠο.εοΙιειι Βοειι.οιιϊι·ειι.

νοππΙτιιπε Με ΚΕΙ. ΠἱποτεΙΜᾶιπ Κιιοιι18οιι Μιὰ ΒοοΗΜ.

Ι·'ι·ιω!ι·ιο!ι Ηεεειἱιι8.

Πειιοι·ιιιι ιιι

 

,,Ι Ο Η Ι.ιαΔιιιιό 

Ατ·Ζτεοειιο1ι.

ι θεινϋιιεοΜ οιιι Αι·2ι Μι· Μπι. ΜΗ, Αιι

` πιω, ΗορτοιιιΒοι·, 200 Β. ιιιοιιο.ΗιοΙι, ίι·οιε

ι

Ι

Ι

,ΛπιΙΗιοΡ“ΊειΒιπὐυπηοπι

οι1ετ Δαιωοιιιιιω ,,ειιΙἰο-ΙοΜΙιγο1ἰ

οιιι11" ινιτά νοιι ιπι» ;ςε!ιείεττ Πι οπ

ειιιαΠΠεο!ιετι πα 5 Κο.. 1 Κα, να Κα,

Μ Κο., ιι" Κο, ιιηά ιιι ()τιιςιιιειΙΙΙει

εοΙιειι :ιι 60 μπι., 4.5 μια. ιιιιι1 30 μια

ο6ετ 'ΓΜο!ηάτοοω·Βϋτιιω ειιΠοι;ιοιιιπ - ίοι·ι::εΜεΙη

ι1ο.ιιιιιι (”Ιο1ιτ1ιγο1“-Ροι·ιιιιι1άεΙιγ6). νοτεϋἔἱἰσἱιεε Πετιπ

ΑιιιιεεριιΚιιιιι, νοιι ιιιιε εε!ιείετι ιιι ΟτιΒιιιιιΙεϋρεσΚιιιι€επ

ιιι 25 ετππ. ιιηά 50 μια.

οι1ετ Δι·8επιτιιιι:ι ι.ΜοΙιγάι·οοω·ιιϋι·ο-ειιιίοιιιοιιω εο1ιι

ΜΙε (,,Π:ΙπΙηοΙ"-Βἰ1Βετ). Ι65εΙιι:Ιι ιιι ΚειΙιεπι :πωπ νιπτ

πιεπι ννε.εεετ, δθ 0/0 8Πϋει· ειιιΜΙτειιψ Ιιει·νοτπ·ιι€επάετεε

Αιιιι€οιιοττΙιοι!ιιιιτι, νοιι ιιιιε ι:ε!ιειει·ι ἱιι ΟτιεςιιιειΙΠΒεο!ι

οικω Ζιι ΙΟ μπι.

ή ν Η ' Π1εο1ιιΜΙο ἰ·ι Τ:ιΜετιετι ὰ (Η €ι·ιτι., €ωικιι.

9#Ιωιιτ|1ἄ - ιιηά 8οει:Ιιιιιω:Μο5, Κιιτεινεἐ ,,ΙοΒιΙιγομ -

Ταϋ1εττοιι €ειιειιιιιμ ιιειιε Ροτιιι ιιπ ιιιωηιε

ΙεΙιτιιι·οΙ-ΠιιςτειοΙιιιιιΒα

:ιι 50 Το.Μεττειι.

”Ιι:ΙιτΙιγ0Ια - Αιιιιιιοιιἱιιιιι

,,ΙοΙιτΙιοΓοτιιι“

,,ΙοΙιι;Ιιιιι·ι;ειΙι°°

ιζει:ιιιιιό. Εἰεειι, ιιι Τ8Μεττειι 8 (11 έτη ἔετιιοΙι- @τω 8ζ·

εοΙιτικιι:ΙιΙοε, ιιιιΠοιτι Επι ΕΙιΙοι·ο5ε ιιιιά Αιιειειτιιε, ιιι Οτι

8ιιιειΙ$οΙιεοΙιτεΙιι ειι 50 Το.ΒΙεπτειι.

9,Ι4”οι·τἱοΙιτΙιοΙ°°

ιιι θι·ι€ιτιο.ΙεοΠαωιω1η

οι1ετ ,,ΙοΜ1ιγο1“-ΒΙεοιιι:ιεο1ιιΜΙε' ειιιιι. Βηι°Λι 0Γ88Π- '

α οι:Ιετ Μετιι-Κι· εο1-Αιητο1εοΙιιΜ1ε. ειιι!ι. 40% ΝΙειει.Κι·ε80Β

ΏεεἰτιΓεοτΙοιιειιιἶιτεΙ ιιι άει· Πιιι·ιιι·ιιιε, ιιι θι·ι;ιτι1::ι!ειϋρεοΚιιυ8επ κ

:ιι 50 ετππ ·

Ί σ: οάει· Βιιοε1γρτοΙ-Αιητο1 εο1ιιΜΙο. ειιιΙι. ΜΡ ι ΕιιοιιΙ)· τω, Πιτ

2ι-ιΕιπέτει!ιοΙιε νετννεπόιιιιι:. Εκει $τοπιιιτιιιε Μέ., ιιι ΟτἐἰιιεΙεΒ- 4

ρει:Κιιιι€ειι ευ 50 μπι.

δοιΙ-,,Αιιγτο
Οτι€ιιιαΙειΒρειαΚιιιι€ειι :ιι 50 μια νοιι ιιιιε €εΙιεΐεττ.

σ: εοΙιιΜ1ε. ετππ ΙΟ° ο _Ιοιιι ΕτειιτπιιιιτεΙ τΙε:5 _Ιοι1οίοιπιε, ιιι κ

ννίεεεπεο!ιει!τΙιοΒο ΑϋΙιειιιιΠιιιι€ετι ιῖιϋετ νοι·5τει1ειιόε Ρτάρειτατε, ιινεΙοΙιε ειιιε- ι

ει;Ιι!ιε;ιεΙΙ::Ιι·νοιι ιπ15 εΙΙειιι Ιιετέε:5τεΙΙτ ννεττΙειι ιιιιι1 ι1ει·ειι Ζειοϊιεπι ιιιιε ἔεεοτ2ΙἱοΙι

εεεειιιιτπι ειιιά' νετεειιι1ειι @ειιιε ιιιιό Ιτιπι!ιο,

Ιοιιιιιγο!-Βο8ο!!ει:ΙιειΓ ΟοτἀἶιεἈΗΔκἶιἔΠὅΙἔιἔ.&ιἔὅ·24-8.

ΚΝΟΕΕ δε 0ο.,

έ

   

 

Τιιιιιιει!!ιιιι (Κιιο11)

Ετρι·οϋιεε .ιιιΙἰιΙἰιιι·ι·!ιοῖι·ιιιιι, θεεοΙιιιιιιτ:Μοε

Βιϋι·τ Αρρειιτ πω! νοτάειιιιιιιις ιιι Ιωίιιοι· Ήίειειε.

Μιά.: Ι)ιει.ι·τιιϋειι ιιΙΙοι· Απ, Βοεοιιάετε άει· ΠΜ".

ιιιΒιποιιΙϋεοιι ΡΜΙοιι ιι·ιτΚ·ι:ιιιι.

ειιιοΙι ιιι

 

Βιιτ1νν1εεΙιειΓευ ει. ΗΙι.Χ ι

Βοιιιο, Ποιοι· ΑιιΓειιιΙιιιΙτ. ΑιιιιιεΙάιιιιςοιι

ιιι ι·ιο!ποιι επι Πι. Ηοοι·αι·Ιιο!ιιιιιιιιι Οαθι;Μ_

ΟΙιοτεοιιε!ωπ Ν! 40. 177) 2-1.
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!πεΙιοεοιπ!οι·ο ιιιιο!ι Με πιο!ιι!ποιι Ρ!ιοεπΙιοι·επ!ιιο

νει·ι!ιι.ιιιιιι€

.Τοάειεοπ π. ε. π. πιιο·επ·ο.ιιι!ι π·ιιι·τ!οιι.

σ Ηιιοπιιιιοποπ Ηοπιπιε! Ιεπιιιι Με (!!!!!.8!.!80!ι88. πιο Ιο.ις!ιοΙιε ΝεΙιτιιιιο; ει·;;πιι2οιιιΙοε ΜΙΙιο!!ει!ιι·ειπε.ιεΙιι·οιπ ο!ιπο Πιι

τοτΙιτεο!ιιιιΕποποιπιπειι ινει·ι!ειι. Με. εε ειιι ιιιι!!!ι·Ι!οΙιοε οι·;;ιι.ιι!εο!ιοε Ρι·ο‹!ποτ Μ, ιι·οτειι ιι!οιππ!ε ιι·ι.τειιι! πιο!ι·Ιιε ΒΙ:οτιιιιι;οπ

ειπ, !ιιε!ιοεοιιι!οι·ο ιι!‹·!ιΙ πω· !ιο! !!!ιιΕοι·ειιι θοΙιτο.ιιο!ιο νοπ !ι!!πει!!ο!ιοιι Ε!εοπρι·πι·ετιι!οιι ιιιινετπιο!‹!!!ι·!ιε 0ι·πιιειιιιιε. Θ

 

·· Μ» ννιιι·ποπ να ποπ ειι.!ι!ι·ε!ο!ιοπ Νπο!ιε!ιιπιιπποπ ιιιιεοτεε Ριπριιι·ε.ιεε. !πε

ωτΙΠΙΠΒ νο]·. Ρ8ΙΙ80ΙΙΙΙΙι€! Ιιεεοιιι!ει·ε νοτ εο!ο!ιοπ πι” Αο!!ιοι·-ΖιιειιΜ. Βιε τορι·Ιιεοπτ.ιι·ειι ππι· ι;οπ·ϋ!ιιι

!ιο!ιο !!!!εο!ιππι;οπ. !π εο!ο!ιοπ ιετ. Με Ηπειιιοι.ς!οΙι!π πιο!ιτ. !π 8οι·ο!π!ςΙοι·, επποει·π !ιι πετ ππι ποπ Βιιοτοτ!οιιεετο!ΐοπ πω.

ριιι·επιιι·ε, ΒΙιο!ιι!ι;ε Γειτεϋ.ιιι·επ. Θ8.58 οπο. πο.) Ιιε!ιι.ει.οτειι, απο ππχοτο!ιιιι;Ιοπ Ε·`οι·ιιι οιιτ!ιπ!τοπ.

+ πω· !ι!!;τοπ ι!ιιΙιει·, ετετε Με θι·ιΒιιιει!·Ρι·πρπι·πτ "ΜΜΙλω00" ι-ιπιπιπει επ οπ!!π!ι·οιι. Θ

 

πω” ιιοποι·ο ππι! Β.Ιτε1·ο δ.ι·πτ1ιοΙιε θιιιτειο!ιτοπ ΙΙΙιοι· Βτίο18·ε ιιι πω· Κιπποηιι·πι:ιε.

«Ι)ιιι·ο!ι πιο Ιι!ε!ιει· ιπο!ιι· Με 3 .!ιι!ιι·ο !π ιπε!πει· Ριπ

ιι!ε ε!ιιιιει·πι!ο νοι·υνεπόπιιο· !!ιι·οε Ρι·έρπτε!ιοε !ιε.Ιιε Μι πιιο!ι

νοπ πω· μπε εο!πιππιεπ ννιι!ιειιιιι!ιε!ι. (Ιοεεο!Ιιεπ Με Ιι!ιιτ.

Ιι!!ᾶειι‹!εε πω! πρροι!τιιιιτεεεπποε ΜΜΜ ΙΙΙιετΖειιετ, εο άειεε

Μι ιπ ιιιε!πει· πιει ππεεο!ι!!εεε!ιοΙιεπ Κιπάοηιτιικ!ε !!ιι· Ηπε

ιπειτοιςεπ Ηοιιιιιιο! ειππ;; ππ‹! ει!!ο!ιι Ιιο! ετννϋπεο!ιιει· ΖιιΓπ!ιι·

νοπ !Βιεεπ νει·υνοιιοε.»

(πι. πια!. Ηπιππν 8οπποπεο!ιο!π, ΚΙιιάετιιι·ιιι, 0ΙιπΙ!π.)

«Ηπεπιειο,εοιι Ηοιπιπε! νοι·οι·ι!ιιε Ιιετε!τε εειι 6 πι..

τοπ, ιιιιπιει· ππι Ι›οεωπι Ει·ι'ιι!ι.ιε, εο ι!εεε κι ιιι ι.εεειι;πετεπ

Β"!!!!οπ ποτε ππι ει·ϋεειοιπ Υεττ.ι·ε.ιιοιι επ ι!ειπεο!Ιιεπ Βιιε!Γο.

- !ο!ι ει·ειο!ιτε εε Με ειιι «Έρεο!!!οιιπι» πο! ιι!!οπ Βο!ιινοο!ιο

2ιιετιιιιι!ειι ιπι !ί!πι!εεο!ιει·, ς!ειο!ιΒ!!!τις οΙι ιιιιιπέιι·οι· οι!"

εοοιιιιι!:€ιτετ Νιιτιιι·. ἱιιιιιιει· !‹οππιο ιπι εο!ιοπ ιιιιο!ι ειπεν

ννοο!ιε εΙπε επιπι οιιοι·ιιιε Βτοιο·ει·ππι.ιι ι!οε Αρροι!ιε !ιοπεπι

ιιππ, ι!ειιιιι Ινο!ο!ιοπ πω· Ιι!:ιεεεπ θοε!οΙιοεπιιΙιε, Κι·Μ'ι!επιις

π» Μιιε!ιιι!ειτιιι· ιπ!τ οπιερτεο!ιοιιι!οτ !!οννιο!ιτεειιιιιι!ιιπο. ·-!ο!ι

Ιιιιι πω., οιπ !!!Ι.ιο! επ Ιιεε!!:2επ, ινο!ο!ιεε, !ο!ι !πι.πιι ειιο;οιι.

ιιιειιιιι.!ε ιπι Βιιο!ιε !ειεει οιπ! ινοι·‹Ιο ιπι ιιπο!ι ποτε ιιι πιο!

ιιει· Κιιιι!εηιι·ιιιι!ε ‹!!εεεε ΜΜΜ! επε!οι·οπ Βιεειιρι·ερπι·επιπ

νοι·ι!ο!ιειι.» '

(Πι·. ιιππ!. Ε. Β!πιιι, Κι·πειιιι (Μ!!.!!!'θ!!.)

..!!ποιιιιι!οι;οιι !!οιιιιιιο!. ει!ιοι· πω! ππι· Μπακ. Μι·Ιι!

Μ! .Ιππο!!ι!ιπι!ε!ιο!ι "ποπο ΙΥπιιι!οι·. Απι!ετε Ρι·ειμοι·πιο ππι

ιι!ιπ!ιο!ι Ε!!πι.=ιεπάειι Νιιιιιεπ ινιιι·τ!επ ποποπ !!ιι·εε εο!ι!εο!ιτεπ

Αετ!ιοτεεεο!ιπιο.ο!ιε ειιι· ιιιο!ιι. ι.;οποπιπιειι. ΙΙ:Ιι !πιπιι !!ιπειι

πω· ιν!ε‹!ει·!ιο!οπ, άειεε Ιο!ι ππι Ηε.ειι:ειο8επ Ηοιπιπο!, Με ιο!ι

εο!ιι· ΜΙ. νειιοι·ι!πει !ιπΙιε. πο! Β!ιιιιιι·πιιιτ!ι πιιπ ι!ει·επ Ε'ο!ιςε

επει.ιιπάεπ εοινο!ι! πο! Κιπάει·π ει!ε επε!ι Βι·ινιιο!ιεειιοιι ετοιε

ιιιιεΒ·εποιο!ιποιεπ Βι·Ι'ο!,ε· πειτε.»

(Πι·. ιιππ!. Μπι! ΙΙ'Ιοε2οι·ο!ι, Κι·οιιποιιοι·Ι. δο!ι!εε!ειι.)

«Ιο!ι οιπ οιπ Ιιεεε!ετοι·τει· νοι·ο!ιι·οτ νοπ Ηιι.ειιιοιοςειι

ΗοπιιιιεΙ. 8ο »νοε νοπ ειρροτικοιτοεοπάει ννιι·Ιιιιιις !ει ιιιιι·

Ι'οι·επε!ιεππιιιιιπ ετε!!οπ ππι· άειι Ηει·ι·ειι Αετ:τοιι. Με πω. ς!ιιι·οΙι Ειριεπρι·οΙιεπ οιπ Πι·ι.!ιοι! Ιι!!ι!επ ννο!!οιι.

ιιππ Ιι·ιιιι!ιο ειιι· Ψοι·ι'Ι!ειιιι8 πω! Ιιιιιεπ ππι· $ο!οΙιε νοπ ιιπεοι·ειιι νοι·επιιι!ι-!)οροι: Αρο!!ιο!ιο ιιπ! Μοεε·

0ο!ιιπ !ιι Μ. Ρετοι·εΙιιιι·π .το νει·!ιιιιςοιι.

'Ι'εξοε-!!οεοιι: 8πιι€!!ιιι;ο !-2 'Γ!ιεε!ϋ!!ε! πιιπ π» !!!!!ο!ι

πιιι·οι.ιοπτ!επ Ινιτ!ιππε.

νει-πω ιιι ποπ ΑροΙ.!ιο!ωπ ιπ 0ι·!8·!ιιιιΙ-!·'!εεο!ιοπ. (8' ι ΠΜ.) επ 1 ΒιιΙι. 00 Ποπ.

ΝίδΟΖ.4Υ ώ (Μ. Ζι!τίε!:.

Μ. Ηιιπιπιι!'ε !!ιιιιιιιι!οποπ
θετοιιιι€τεε οοιιοειιτι·ιι·τεε Πεοιιιο€!ο!ιιπ (Π. Β.. Ρετ Μ 81,80!) ?0.0, ο!ιοιιιιεο!ι ι·οιιιεε 0!7οοι·ιιι 20.0, Ατοπιιιτιεο!ιε· πω!

θεεο!ιπιπο!ιεειιεπιπο 10.0 (Α!!ιο!ιο! ΦΠ).

Με Ιι!ιιΙ!ι!!ι!οιιι!οε, οι·ποπε!εειι!ιιι.ΙΙΙΒοε, ι!!ΜεΙΙεο!ιε·ε ΝΙ!!ιι·- πω! Χι·Ι!!'ι!ι;πιιι;ειπ!Ιιο! Μι· !!!ιιι!οι· ππι! Βι·ινιιι·Ιιεοπο πο!

Βο!ινιι!!ο!ιοπιιετ!!ποοπ !ι·ποιιι! Μι!ο!ιοι· ΑΜ πποι·ι·ε!ο!ιι,

Η Ιιοεοιιι!οτε πιιοιι!Ιιο!ιι·!!ο!ι ιιι πω· Κ!ιιι!οηιι·ιιε!ε. θε·

ΗπειιιοΙο8ειι Ηοιιιιιιε! επΙ.!ιει!τ ιιιιεεετ άεπι νϋ!!!ι; ι·ο!πεπ Ηοεπιοι.;!οΙι!π ιιοο!ι εππιιιιι.!ιο!ιο θει!ιο Με ΐι·!εοΙιεπ Β!πτοε,

(Νο.ιι·ιιιιιι πιιπ Κε.!ιιιπι). εοινιε πιο π!ο!ιτ ιιιιιιτ!οι· ινιο!ιτ.!αεπ Ε!ννο!εεειο!Ιο

Με 8ει·ιιιιιε ιιι οοπ‹·ειιτι·!ι απ· π. εει·οιιι!ιει· ιιιιιοι·εο!2ιοι· Ροι·ιπ (πι... πιο!ιι ι·οι·ι!επΙΙι. Με !ι!!πε!!!!τ!ιο νει·ι!ειιππι;, εε! ειο ιιππ οιποπ

Βο.ιιι·ε-Ρερε!π οποτ Η!ιΖερ;ι·πι!ε οι·ιειιιμ, !ετ. νοπ ιιει· ιιοι.Ιιτ!!ο!ιοιι ινε!ιιιιιε ι·ει·εο!ι!ει!επ. Ροριοπε, Α!Ιιιιπιοεεπ πω! ρεριοιι!επτο

Ρι·πρειι·ειτο ινει·ι!ειι. Με Ι' οιι-!!!ιπο!ιοιι, Νο οιπο! ε τετ-Μπα πω! Ο Μι π -8τι·ε.εεΙιιιι·ις πιιο!ιοοινιεεειι !ιειΙιεπ, ιΙΙιετ!ιιιιιρι

ιιιο!ικ σιι·ειπ τεεοτοιι·ι; πινει Π!ει·ι·!ιοο ει·πειιρ;ειιτ!ε νν!ι·!ιιιιιε π: νοπ ιπ!ι!ι·ε!ο!ιειι Αιιιοι·επ ΐεετεεεΙο!!τ. !)πι·ο!ι πιο ΙΙΙΙιιει!ιο!ιε

νιτειι!επ πι.νε!Γε -!οε 8το!Ιο πετεεπιτ, ινο!ο!ιο Πιτ ειε ΝειιΙι!!άιιιιε νοπ Ζο!!οπ ιπι Οτι.το.π!επιιιε νοπ Ιιοο!ιετοι· ΨΗΦ

τι;;!ιε!ι ειιιι!. Βο!ι!πιζοπο π·ιι·‹! ειπε ι!ιιι·ο!ι πε ει·οεεοπ Ει·Ι'ο!ι;ε ιπι!. Ηιιειιο.τοςεπ Ηοπιιπο! εει·ιι‹Ιο ιιι εο!ο!1οιι Γε!!ειι νοπ

Β!πιοΙιιτιε, ΒοιοιιΙιιι!‹ιεο. Ρπτ!ειιι·ορ!ι!ε ετο.ειο. Ιιονν!εεειι, Μ! ινοΙο!ιεπ νοι·!ιοι·ιιιιιι!οε ρεπτοπιε!ι·ιε.Ρι·προι·ει.ε εονειε !.οΙιεττ!ιπιπ.

 

 

Ζιιππ!ιιιιο «Με !!!!ι·ποι·ποιε!ο!ι!ε ππι! !ιοεεοι·οε Αιιεεο!ιοιι.»

ιζειιι!εο!ιτ. (Τι·ιπ!ικειιιρει·επιι·Ιι, ι;ι·οεεοι·ο ΚιιιιΙοι· 1-2 Κ!π‹!ειΙϋ!Ιο!

(ι·ειιι!!), Ει·νσπο!ιεοπο 1-2 Βεε!ϋ!!”ο! ιιιΒιιειι νοι· Μπι Εεεειι, ινοΒ·οπ εε!πει· ειπεποΙιπιιι!!οΙι ειπι·!ι ηρωι

  

ποο!ι ιιισ!ιι νιι·πε!ιοιπιιιεπ. !!ε!π 21/ι-_ιπ!ιι·ι€οε, πιι!5.ιπ!εο!ι-ι!ιιι.

οΙι!ι.!εο!ιεε Μπι!. Μπι Νιι!ιι·ιιιιι: ΙιοιιιιΙιιιπεοπ ιο!ι ιπἱο!ι Μο

ιιο.Ιο Μπι: απ! ιι!!ε ιιιος!!ο!ιο Ινειεο νει·ιςοΙι!ιο!ι οιι!!.!ιε. ειιι

νν!ο!ιε!ιε νοπ ι!ειπ Ποιποπτ. απ, πιο Μι ππι Ηο.ειιιιι.ιο,ςειι πι·

εο.ιιπ, ε!πεπ ινιι!ιτεπ ΙνοΙ!“ε!ιπιιεει·. Νιι!!!ι·Ι!ο!ι ιιππ “ειππ”

Η”. πιει!. Π'. Ηι·Ιιιιιιι, !ζ!ποοι·ο.ι·ιπ, Βοι·ΙΙιι.)

ΠΙΝ Ηοιιιπιε!'ε Ηπειπο.ιοπωι !ιπΙιο !υ!ι !ιι πω! Β`ο!!ειι

νοπ Βοι·ορ!ιιι!οεο ειπε νοι·ιιιις!ιοΙιε Ιν!ι·!ιιιπο· οι·:ι!ε!ι. Βρει!ε!!

!π ο!πειιι Ρε!! νοπ Ιιιιτι.π!ιο!ι!ιςεΙοπι εοι·ορ!ιιι!ϋεειπ Ηοι·πΙιιιιιι

8·εεο!ιινιιι· πο! οιιιειπ -!;!!ι!ιι·ιπειι ΜΜε!ιεπ, Με ειππ .!ιιΙιππι

ποτε Απιι·επι!ιιπΒ· ιι.!!ει· εεειςποΙοπ ΜΜΜ ππι! πο! ι!ε!εε!ιτοι

!ο!ιπ!οι· ΒΘ!!ΙΝιι!!ΙΙΙ18 ετοιε πιιει!ει· ι·οο!ι!!ν!ι·Ιε, !ετ. ειπε που·

ει·ιιι!ε Ηε!!ιιιις Με θοεο!ιπ·πι·οε εοπο!ι!, Με Ιιε.εοιιι!ει·ε ειπε

ευ επΙΙΙι!!εππο Βοεεοι·ιιπε !ιπ Α!!88ιι!8!!1!1Β!'!ΠΙ'!8Π ε!πι;οιτειειι.

ιιει." Με Κ!ιι‹! Με εε!ιο!!τ :ιι ΙιοΙ.ι·οι·Ιιιεπ ΙΜ.»

ι!!ι·. πιει!. Ι.. Πο!εοιι!ιοΐοι· ιιι Το!εσιιι!οι·Ι, ΟΙιει·πιιμ>ι·π.ι

·‹Εε Ιιει·ε!τετ ιπι: οιπ Ιιεεοππει·οε νει·ε·,π!!ποπ. !!ιιιειι

ιιιιτι.!ιοι!επ ιιι !ιοιιποιι, ω.. Μι πιιο!ι Απινοπα!ιιπις νοπ Η Η

!Ιιι·εε !:!πεπιεΙ.οεοπ Μ! ε!ιιοπι !!π_Ι!!!ιτ!εοπ ει·!ιιι·οι· οποιο!

ειι!ιοπ Του!ι!.οι·ο!ιοιι ο!πειι ιν!τ!ι!ιο!ι οι·ΙιιιιιιιΙοιι Ει·Γο!; ει·ιτιο!ι

!ι:ιΙιε. Ηι·Ιιοιι ιιιι‹·π Ε!πιιπ!ιιπο π" οι·ε!ειι ΜΜΜ “πιο επ·Ιι

οιπο ι!οι·ιιι·!!ι;ο Βιο!ποι·ιιππ :Με .Ιιιιισι!!εε, ι!ιικε «Με νοι!ιο·ι·

πιιπ: πρρο!!!!οεο Μπι! !ιπιιπι ο!! 8οιιιι8 ιιι οεποπ !ιε!ιοπιιποιι

!ιοιιπιο. Ηειιιι! πι !!ιιπι! !ι!ει·πι!Ι. ΙιοΙι ειο!ι ιιιιοΙι πω· @πιιπ

Κϋι·ρει·ιιιετιιπι! οι!ιεΙι!ιο!ι, ειε !!πε!ιιι!ιιιιιι· !ει·ιι!“ι!ε;τε ειππ.

Με νοι·!ιει· οιπο νοι· 4 Ινοο!ιοιιι ιιοο!ι εε!ιι· ιιιϋ!ιειιπιε θο!ιειι

!ει_ιοι:ι. εε!ιι· ειππ πω! Ιιε!ιπιιιιιιτ Με Κιπ‹! επι ειιι!εοιι

!νοο!ιεπ ειπε Βοειιπάε θεειοΙιτε!'ει·Ιιο.»

(Πι·. πιει!. είπε Κει·οΙιπ!ιο, Κοιι!!ετο!π. ΟΙιει·ρι“ε!ι.)

Ποπ πι... Πι·. Ηοιπιπε!'ε ΗιιοπιπΙοειοπ !π πω· Ι(!ιιι!οι·

ρι·ιιιι!ε, Ιιεεοποει·ε πο! ΒΙιιιο!ι!Ι!ε π» $πιιι;!!ππο, ππι «Ιππο

80!!!π8οιιι!επι Ει·ίο!ιιιο ιιιι;εννοιιι!ετ.»

(Πι·. ιποο!. Ει·πει! Ρ!ι·ο !ιι Τι·Ιετ.)

πει·ιιε πω! ε

με» 26- 4.

 

Χοπ. πειιε. Οιι6.,30 .έπρεπε !000ιι. Ηει·ε.πεπε!ιοι· Πι·. Βιι‹!ο! Επνεπεο!ι.0 Βιιο!ιι!ι·ιιο!ιοι·οι ν. Δ!. ΙΝ!οποο!ιο. Κιι.ι!ιο.ι·ιποιι!ιοίοι Ρι- κ' π'
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Μ!!! 9 !!!02

ΧΧ!!!!. .!Λ!!!!0ΑΝ!!. ΒΒ8ΒΠΒΒΒ Νο!!ο !·'ο!Βο Χ!!(. ζ!ο!!!ς.

!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
πω!!! οι!! Κε!!!ιο!!!οιι νοιι

Με!. 0!. Μ!! !!ο!!!!ι. Π!. !!!!!!!!!!!οο !!!·ε!!!!!!!!!!ο.

.!!ι!!ενν !Πο!ρ!!!!. Πρ.

Π!. !!!ι!!!!!!” !!!!!!!!!!!!!.

Θ!. Ροιοι·ι!!ιι!η!.

Π!ε «8ι. Ρ888!ο!ι!!ι·Βει' Μοι!!ε!!ι!οε!ιε Ψοε!ιε!ιεε!!ι·!!ω ει·οο!ιο!ι!!!εάε!!-" ΔΒο!!!!εωε!η.-Α·Μ'ω·Β ε “ν” 811.1!""·μ,!,ε Ή

δ!! ιι ιι ο!ιο ιι ι!. - Πει· ΑΜηι!επιε!ιωμε!ε Η!! !!ι Β.!!"!,οιιά. Β Μι!. Π!! οι! ΜΝ." πιο!! ιι!ιοοε!ι!!οεο!!ε!ι ε!! σ!!! ιιο!!!ιε!!!!!!ι!ιε νοιι Κ. 1ι. Ε!0Β01.!!!ι

.!ε!ιι·, 4 Μι!. Γ!!! (Με !ιο!!ιο δε!!! Με!. Ροε!!!ιο!:ο!!ιιιι€, !!ι !!ειι “ΜΒΜ $!.Ρο!:ει·ε!ιιιι·8,Νεννο!!γ-Ρι·οοροο!Η Μ, ιιι ι·!ε!ι!ο!ι.-π ο. Μ" ΜΗΝ!!!

!.ι!!!!!!!.ο!!ι 20 Με!! !!!!ιι·!!ε!ι, ΙΟ Πιιι·Ε !ιε!!ι_!!!!ιι·!!ο!ι. Πει· 1!ι.ε;!!·,!ειιητο!ε εονν!ε ε!!ε ειι!”!!!ε Κε!!!ιε!.!οιι !ιει!!!!!ο!ιοιι Μ!!!!ιε!!ιιιιΒο!ι!ι!!!ε!ι πιο!! ει!!

Ε!!ι·!!!ε 3 πιο! εεερε!!ει!ε Ζε!!ε !!ι Ρε!!! Μ!!! Κορ. Με! 35 Ρ!'ειιιι.-Πειι ω! ε εεε!! Μ!!! Ε!! !ι ι·ε Με!! Βει!ιοτειιι· Π!. Β,ε!!,ε1$Ώ';Με!ι !ιι 8!.Ρο

Δι!!οι·ε!ιν!!οι·ι!ειι 258ερει·ε!.ε!ιι!!εο!!ιι·ει·Οι·!ε!!ιε!ιι·!:!!ιε! ιιιςεεειιι!!.- !ε!°ε!!!1ι·Ζ, Ρε!ει·ε!ι!ιι·εο! 8ο!!.ε, Ρε!ει·-Ρειι!!ιοερ!!ε! π!! ι·!ο!!!ο!ι δειτε!!

Κε!ει·ε!.ε ννο!!!ειι πιο!! Μ!!! 8ε!.ιε νοιι 18 Μι!. μ!!! Πεμ!! !ιο!ιοι·!ι·!. ε!.ιιιι!!ο!ι Μουτ", !!!!.!!ννοο!ι ει!!! Ρι·ε!!.ιε νοιι 2-3 Π!ιι·.

η ε!. ε....!!!.8, ω. ιιι!!!) ο!. Αρτ!! 1902

ΠΠι8ΠΔ Π!. Θ. Π!ι!ο!!ιοι·!.!ε!: Με Τι·ρ!!!ιοερ!!!ε!!!!ο !!ι Ζει·ε!ιο!ο-Βο!ο !!ι! Νονοιιι!ιο!· 1901.-Π!. θο!!!!ιοι·ι!!:Πο!ιο! ο!!ιε!ι

Ρε!!! νο!! ι!ιιιιιιι!!!!εε!!ει· 'Ι'ο!!!!!μιο!!!ιο!οιι άεε !!!!ε!!ειι!!!ει·Κοιι. - Β!!ο!!οι·!!.!!ιο!εε!! πι!!! ΒοοΒι·εο!ιιι!ιεο!ι: Π!. Μει!!!!!!!!!!.!!

!νε!!ι!!ει·οοι·: Α!!!!ο άει· Βε!!!!οει!!!!ι!!!ε ο!!! Βι·ιιο!ο!!!ι!!ιο. - Ρ!οτο!ιο!!ε ‹!εε νε!ε!!! Θ!. οιο!!ιιιι·;!·οι· Αε!!!!.ο. - Μ!!

ι!ιο!!!!ι!ο,ιο!ι ει!!! άει· θοοο!!εο!ιο!!. Ρ!!!!!!.!εε!ιοι· Αο!!!το ε!! Β!8·ο.. --- .ΚΙε!!!ει·ο !!!ττ!ιο!!!!ιι8·οιι πι!!! :Μπορου

!.!οο!ιε Νοι!ιοιι. - νε!!!!!οο!ιτεε - Μοι·τ!!.!!!!!!:ο-Β!!!!οτ!!ι Θ!. Ρε!ει·ε!!!!!8ε. -- Αιιεο!ςο!!.

 

 

 

Με |'γρ!!η8θρωωι·ι!ε !η Ζει·ε!!!!!ε 88!!! !!!ο!ο!ιο8 ε!!! Ιι!!.0!!8!.οι1 !!ο!!!.!'νοοοε!!!ι!!!!!! Βε!εεο!!, ορ!!!.ο!

"η ΡωνοΜωπ πω”, Ιὲιιἐἀΐιο Οιν!!!ιονο!!!ε!ιι!ιε ι!! ‹!ο!! !νοι!ε!ε!ι θοεο!!!!ο!ι !!ο!

.νο!!!!ιι!!!;ο Μ!!!!ιε!!!ι!!ε. ' Τ Μ, 8118.

Μ 8 Π:22ΓϋθΓεθΓ 2. Νονοι!ι!ιο! .Π 3 23. Νονο!!ι!ιο!· . 0

· · · · ο. ,, ο οι.. ,, ι

Με Μ!!! !901 ν!!! Η!! !!!ιο Ρο!ιο!ε!!!ι!8ο! ιιι!!! ‹!!ο 4· ο 3 25· ι· 4

ε!!ε!ε!!ιο!ι!!ο!! θο!!νο!!!ο!!ιε!ιτο ο!!! ε!!ο!!!ι!!!!ιο!!!ο!εο ό· ο ι ο 26· ε 2

ι!οο!!ε!!εο, ‹!!ε Ν!οάο!εο!!!!!εο !ιο!!!!εο!! ιι!!! 40". 8ο!! θ· ε · 2 27· ιι 2

Μ!!! .Μοτο 1880 !ι!!!ιε!ι ν!! Κο!!! ο!! !!οε!ιο!!οο 1ιι!!! εο- 7· ι· 1 28· ο 2

Με!. Ζο!ο!!ο!ο-8ο!ο !ιει!ε!!! Με ννεοεο! εεε εε!! Ωιιο!- 8· ε ι 29· ο 3

!ε!! νοιι Τε!!2!ι, Με Ι.!!!!!!ε οι!! ν!!!ιοεο!!ο!!!ι!!Β !ιο!!!!ε! θ· ι· 8 80· Β ε · ο

Π! !!!'ε!ετ οι!!! ιι!!! ο!!! !!!!!!.!ο!ο 'Π!ε!!, !!!! νε!!!!ι!!ε νο!! ο ἐ 8οθΠΙΒ'" · 8

8 !!ίο!ετ !ο! π!!! ο!!ιο! Οιι!!ο!!ε !ιο!!οε!!!, !!!ο ε!!!!ο!ο!! Π· ο 4 8· ι! Ο

Τ!ιο!!ο !!ο!!ει! !!ο! ιιι!!! Μ!!! ΜΒΜ!! Με!! !!ι ε!!!ε!!! 8ο- · ι· · ι· ο

ρ!!ειο!ε!!.οιι Ο!!ι!ιο!!. Π!ο !!!ε!!ε!ιο !νεεεε!!!!οι!!!ε, ‹!!ε Με!! Η· ιι 7 ι! 1

Ζιι!·ε!ιο!ο-Βε!ο Β‹!ο!!!!!, !ιο!!!!ετ !!ι!!ε!!εε!!!ι!!!!!ο!! 1 Μ!!!!ο!! ]4· ·! 4 ο· ι! 1

Νεο!!! (1 ν!!ε!!!ο = 12,4 Ι.!!ε!), !!ο.νοι! !νε!!!ε!! ινο!τε! Π· ι· 16 θ· ο 1

Βε!ο!!οι Με!! 0ο!!! !ιο!ιο.ε!!!ιο.!·ιο!ι Γ!εο!!ειι Ρε!!!ο!!·ε!! πιο.. 13· ι! φ Τ· ·! ι

800,000 !!”ε!!!ο, 200,000 ο!!!!!!!ο!! Με !ιο!!!!ο!!!ιο.!!ο!! Πϋ!- Ε· ι· 1'ἑ ι! .·

Γε! ιιι!!! ο!!! '!'ο!ε!!ο. Βο!!οι! εε!! 2 .!!!!ι!οι! Μια!!! ο!!! · ι· · ιι ι

!!!!!!!!!!!!!ο!!οε $!!ι!ιοι! Μ! !!νοοεο!!!ιο!!8ο !ιο!!!ο!!!!, ο.!ιο! Ψ· ο 7 ω· ι· · 2

!ι!ι 5οι!!!!!ο! νο!!8ειι .!ε!!!εο, !!ε! ε!! εε!!! !!οο!ιο!ι ι!νε!!, ·· έ· ο Ϊ

' ν! · ιι!!ε! Με το!!!!ε!!ο Μοι!εο ι!!! Α118!18!.-Μ0!!8.! ει!!! 400,000 · ·!!!!ε!!!ο. Π!!! Με !!ϋ!!!!θε Ω!!!ιι!!!!!!! ν!!!ιοεο! Π!! Ζ!!!!!ο!ο-Βο!ο 22· , 3! · · · , 32 “Η

!ν!ο!!οι· ε!! !!!!!ιοι!, ινιι!!!ε!! ‹!!ε ο.!!ο!! Ω!ιο!!οιι !!! Τει!!2!ι Ψ!!! ό!!! Τ8·ι!θ!!θ ω!. )"!!”θΠ ε!!! Με Με η» 2!

νε!ο!!!!Βι πι!! ε!!ιο!!! !ιο!!εε!!!!ε!!ειι 0ιιο!!ε!!!!!!εε!!!. Ε!!! Μ!!! 22- Νονθ!Πω!' ω!! Π!θ!εω!! Ε!”ΜεΠΚΠ!!ΒΘΠ- Μ!! Π·

(;,",!,θη κι, 800 [Μ18Π Ο ΗΜ” Ξ 2,13 ΜΗΝ) “Με ετε!! Ε!!!!ε!!!!ιι!!Βο!! !!!!!!ε!ι ν!! ε!!! 2. Νονο!!!!ιο!, οι!!

Πω ΜΗ”, Εδω”, Τιθω ΜΜΠιωθ (Με !,θωθΒ ΩΠει- !ο!!τε!! ε!!! 12.Ποοε!!!!ιο!. Ι!!! θει!!Ζε!! !!!!!ο!ι Μ! 'Γγρ!ιιιε

ιθΠΜ8$!Πε Πω ω”, 8"ωΠω .Με ΜοΠ8θ γνε,88θΓ "Π, !!!!!ε, !!!!.νο!! !!ε!ο!ι ει!!! οι!!! Μ!!!!!!! 49. Το!!οο!!!!!ε ι!!ε!·ο!!

610000 Με!!! !!! Με !νοοεο!!ο!!!ι!!ε. Α!!! 80. Οε!ο!ιο! Δ! ΜΗ!!! "πω ω! Ζ!!!θ!ω 0θυ!ΜΜ Π80!!θ!ΠΠΠ88Π ν”

ιιι!! 2 Π!!! !!!!!!!ιο·ο Μ!!! ‹!!ε !'ο!ο!!!!Βιι!!8 ε!!ιττ. Πε!!! Ευ!!ΒΘΠ!ΠϋθΓΚΠιθ8θ 08081! 8Π88θΒΡΓ00ΜΠοΠ !!ΡΜ!8θ!!

!!!ίειοεο! !!! 0ο! !!'εεεο!!ο!!!!!!ε νο!! Ζε!ε!!ο!ε-Βο!ο !!!!!‹!ο ΒΜω"ΚΓ8ΠΜΠΒθ0- Π!! α!!! ΙΜΠΜ·ι!00828!! Μ! απ”

50%!! !!!!!ιο ιιι!!! Με!! εε ε!!οει ε!!ιο !Νοε!ιο ει!!! ορ!!ιο!- !·!!Ρ!!!!8 Ζ!!”ΜΜΒ 2 'Γ88θ!! Μ!!! Β !νοώθΠ $ω!!ΗΠΒΕ ε!!

Μ" Με ΜΗ” χ! ΝονθωωΓ Μ" ω, γω] Ζω Η Ζω, οι!!!ι!!!! Με Ζιιοε!!!!!!ο!ι!!ο!Το!! Δε!! νε!!!!!!ο!!!!ε!οιι γ!Ηιοεο!ε

πω!!! !!!ι!·ε!!!. Π!!! !!!ίεεεο!!!!!ι!!!! !ιι Ζ!!!ε!!ο!ο-8ο!ο !ιο!!!!- Π!!! Μ!!! "ΜΗ Α!!ω'θ!-θΠ ω!! ΤΥΡΜ18[Μιθ @ΜΗΠ

‹!ετ ε!‹:!ι !!! ε!ο!Νο.!ιο!!ε! Κεεο!!!ει! οι!!! ‹!!ιο !ν!!!.οοο! Μ!!! νοιι Π!! ν!!! !!! Ζι!!ε!!ο!ο-Βε!ο !!ε!!!ο ρο!!!!ε!!ιο!!!ε!! 'Ιγροπο

!!!ο! οιπο!! Βο!!!ο!ι πω!!! Βο!ε!!ο!. Α!!!`ε!!ε Νονοι!ι!ιο! ο!- !ιο!!!ο !ιοο!!εο!!, Μ!!! 'Γγρ!!ϋοε!! ει!οτε νοιι ειιοεο!! Βο!!ο!!ι

!!!·ιι!!!!!.ο!! ε!! !.γιι!!ϋεο!! Ε!εο!!ο!!ιιιι!!!ο!! ποτε! οι!! Μ!!!!!!!·, πιο!! ο!!! εο Με! εε ο!!! _!ο!!!, Με Με Τγρ!!!ιεορ!!!ο!!!!ο

 



ιυ!τ σοιυ νοτυυτο!υ!υτου ν!!υοοοτ Μ Ζυοο.ιυυ1οιιυουυ ου

υι·Μεου Ιου. ΣΥ!τ οουου οιυ 80. Οο!;ουοι· οπο! Ωυο!!ου

υοοΜο νοτο!υ!υτ, υ!οιου ο.ιυ οο!υου Τομ Μ σοτ Ψυοοοτ

!οιτιιυε ιι·υυοο Ψυοοοτ υυσ "πιο Τομ σο.του! σου Βο

ΒΜυ σοτ Ετ!ιτου!τυυΒου οιπ Τγρυυο. υινοσοτ Μ σοτ

Νουο σοτ Ωιιο!!ου, υοου !ουΒο σουι Κο.ιιιι! οΜσ 'Ευρυπ

!ιτο.υ!το νοτοο!ιοιυιυου, ου ιυυοο υ!οο σιο Κυυο!!οιιυυο σ!ο

Εττοιτοτ οο!ιο!οττ !ιουου. Ευ υ!οιυτ υυυ υ!ουτο ουσοτοο

συτ!υ ο!ο ου2υυουιυου, συοο σοτ Βοσου Μ υυοοτοτ θο

εουσ συοτο!! σιο ΚοΜιο οο!υοι. οσοτ σοτου Βο.ρι·ορυχτου

ουτ.υσ!υ πιο ιιυ 8σσου οσοτ Μ σου 'Ι'τορου οτ σιο Κο!ιυο

!υτ υ!ο!υτιο, οο!υοο Ε”ιουοτ οπο. ουτ.υο!του ιυιιυο. Ιυ

Ε'ο!εο σοτ ρ!ϋιο!!ου οΜττοτουσου Υ'νοοοοτιυοιιυο νου οΜου

600.000 υνοστο το.8!ιου ο!υσ σιο ουοτου 5ο!ι!ο!ιτοιι σοτ

Κο.υυ!ο ου!Βουιτυο!τ υυσ ιιι!!. οτυϋυτοτ Βουυο!!!υ!τοιτ Μ

σιο Ψοοοοτ!ο!!:υυυ υοου Ζο.το!το!ο-Βο!ο Βοοο!ιο!ΐι. ινοτσου,

οο σοοο σιο Κοιυιο υ!ο!ιτ Μι $τουσο τουτου υυτοτυ·οΒο

συτου σιο υοιοτοτ!ο!σου Βοο!;ουστυο!!ο σου ΥΚοοοοτο ιυτοτ

ΡυτυοΒουιτοι υοτο.υυτ οσοτ μια νοτιι!ουιοι ου νοτσου.

Βοτ νοτσοοοουο Βουιιυοτ ποτ οουτ υοιοο, σου θιτυυσ

ντυοοοτ ποτ ο!;ο!!οιιιτο!υο Μ Ζοτουοιο-8ο!ο ου! 1'/υ Αι·

οου!υ εοίο!!ου, ου ιυυουτο υυυ υοου σοτ Ρου!;ου!το!ο τ

οο!ιου Τ!ιοοτιο οΜο υ!ο!ου!οουο νοτοιισοτυυε σοτ Κοιιυο

οι.οιιι€οίιιυσου υουου. Βουιι!σ υυυ υοου οΜιΒου '!'υΒου

σιο οττοετου υνοοοοτιυο.οοου Μ οΜ τιιυιοοτοο Τοιυρο υο

Κοιυιυου Μιτου, ννυτσο υοου σου ννοοοοτ Μ σου Ι..οιτυυ

Βου σοτ Βιο.στ !ι!υτ υυσ υοου οιιιοιυ Μουο.τ υοοιοτιο!ο

οΜου υυσ ουοιυιυου υυιοτουουτ, τετοιου ο!ου σοο ν!Ιοοοοτ

συοτυ!! νου σοτοο!υου Βοοουουουυο!τ πιο !ι·ϋυοτ. Ι.οισοτ

κνυτσο ννο.υτουσ σοτ Βρισοιυιο σου Υνοοοοτ οτυ!; Ευσο

Νονοιυυοτ υυιοτοιιουτ υυσ οτ8ου σουυ !ιοιυο 'Πρυυοοττοεοτ.

Βιο ουοιυ!οο!ιο Ζυου.ιυιυουοοιουυο σοο Υ'νοοοοτο ιο ιο!Βουσο:

Αοισ. 8ι!ιο!ουιιι 0,0059, Κιοοιιοιησ 0,0127, Κο!!ιοιιτσ

0.1064, Μο.8υου!υυιοιιγσ 0,0243, Νοττουοιησ 0,021!.

Κο!!υιυοιησ 0,0026, Ου!οτ 0,0021, 8ουννοιο!οο.υτο 0,0237,

Κου!ουουυτο 0,2037.

!!νο!ουοτ νου σου ουοιυιοουου Βοοιουσιυο!!ου σου υο

υου !Νοτι.υ σου ννυ.οοοτο νου Ζοτουοιο-$ο!ο συοιυυουτ.,

ιοτ υουινοτ ου οο.οου, εου·ιοο οριο!ου σιο Κυ!!ινοτυιυσιιυ

Βου οΜο υοινοττουουσο Κο!!ο. 'Ποιο σοτ υιουοο!υυ!του.

υυοτ 100 .Ιουτο υοοτουουσου, Κουο!!ο!τιιυε, σοτου ο!ΐουο

Ροτ'ι!ου Μοτο σου νοτυυτο!υ!ευυοοιι σοτ ου!ιοοοιισου

Βυτία ο.υοΒοοοπτ οΜσ, !ιοι. σοο ν!!ο.οοοτ του Ζο.το!ιο!ο

Βο!ο Μοτο σου Κυ! οΜοο νοτουΒ!!ουου υυσ οτιτιοουουσου

νυ'οοοοτυ υουοοοου, σιο οο!υοιτοιυιυουσου Ειυουοουο!ι.ου

σ!οοοο ννοοοοτο ιυυοοου οο!ιτ υοτνοττουουσο οοιιι.

Βο! σ!οοοτ !ευτ2σουοτυσου Βρισοιυ!ο Με υ!οο σου Νοο

οοι· σοτ Ττουοτ σοι· Τχρυυοοιτουοτ Βοινοοου, πιο οο ιο

υοου Βτυυ! Μ; Μ 80 "ιο οποιο σοτ Ρο!! Μι. Βιο υουου

Ε!υουοουο!του σου ννυοοοτο υουου σ!ο Κοιιιιο Μ 8τοοοοιιι

Μοοοο νοτιιιουτοτ, οουοι ννοτο ιο. σιο Βρισοτυ!ο νοτυο!!;

υιυοιυυοο!υ Μουτ ου υ;υποτι.ιο, Μουτ. οο πω; σουοτυσ εο

ινοοου. Με Ωυο.υτ.ιι.οτ σοι· Ψοοοοτιυουυο υιτυιυτ μου

ννιοσοτ ου υυσ ου !τϋυυου ννιτ ιυ!!; υτοοοοτ ΨυυτοουοΜ

!!ο!ιυοιτ υουου, σο.οο Ζοτουοιο-Βο!ο οουου Μ σ!οοοιυ

8οιυιυοτ νν!οσοτ Μι Βουιτ2 οοΜ υιισ σοτ έτοοοου Μουοο

σου οουσυου ν!ίουοοτο, ννο!ουοο οοΜου οικου Κυ! υτοιο

ουοοοιιιοου!; υυσ.

Ζοτουοιο-Βο!ο Αρτ!! 1902.

!!ουοτ οΜου Η!! νου !τουιιιυυοουοτ Τουι!συοτ

υιοιου σοο Βυο!ιουιιιοτυοο.

νου

Βτ. Οι0!συθΙ'8.

(Δυο του Κτου!ιου!ιουυο σου Βοτυου Κι·οιι2ου Μ Ι.Μου.)

 

Πιο νοι!οιουιιο·ου σου Βυουουιυο.τ!ιοο 8ουϋτου υο! υυυ ου

σου υο!ιουυιου Β`υ!!ου σοι· Ρτοιι!υ, συοτ !οισοτ ο.υου του σου

ιι·ο.ιιι·ιεο!.ου.

@που 11 .Τουιου υοι σοιυ Μι Βου υουυσ!!ουου Κτιοευυοι'ου

Κοιυοτ ΑΙοκοιισοτ Π!. του Μου υουο!ιΜιιοι, υυυο ὶου Με! υοου

¦··.·υ··

ι

Το.υυουσου ευυ!ουσου Αι·υοιι.οι·ιι Με !ιυιιυο·ου νοτΙοτουιιυοιι

Ευ @του υ!ο οο!ου οΜου Ευ!! :τι υοουοο!ιτ.ου Ηο!οοιουυου Βο

αυτ..

Βυσο σου νοτιι.του .Τυ.!ιι·ου οτο!ιζιιοτο οιου υυυ οΜ υο!ου

ι.το.υι·ιοοτ Κο!! Μ οΜοτ υ!ου!Βου υ`υυτ!!ι ποιπ οι!!οι· υιιτ Μου

!!ουου υυι.τουι·οουτου Βουιιτ.2ι·οττ!ο!ιτ.υιιο·ου.

Μο Κ!οισοτ ο!υοο ου οΜοιιι Ποιορτυο!ιιιιιι·,οτο!υτοιυο 8τυουου

σου Μο.υυου ννυι·σου νου οΜοτ ποιου οι·ίουυι. Ποτ υ!ουιι

ννιιι·σο ιιι σιο Ηϋ!ιο ο·ο!ιουου, υυι σιο Νινο!!ο Βοσι·ουι υιισ του

σοιυ Ηιυτοτυου!'ο υυσ σοιυ σου!ου τω! ο!ιιου ΜΗ; Ε!υουτ!ιο!!ειι

υοσοουι.ου '1'!υο!ι ιζουνοι·ι'ου.

Ευ ι.ι·ειι. υοϊοι·ι. ι·ο.υου νοι·υυοτεο!ιουσο Βοο!υιιιιτιου!ου!ς!ιοιι

οΜ. Ποτ υ!υυυ Ειουυιο υ!ου ουοτ Μουτ υιιτ Μουτ οι·υουου.

υουσοι·υ υο ου οπου υοΜ Θ!!οσ τυυτου. Βτ νιιυτσο υ!υιιιιυ

Β·οιτουου υυσ Με Βου. οο!οετ..

Α!υ !ου, νου σοιυ νοτι“υ!!ο !3ο!ορυου!οου υουο.ουι·ιουου,ςτ. υυ

ι.το!'υυτ υοο!ι οΜοτ !ιο!υου Βιιιιισο Μ σοτ Ε'ο.υι·ι!τ οτυουιοιι,

τουσ ιου Ρο.ι.ιουιοιι που Μ! Βου!υυιιυ,τ,ς, ο.υοτ ο·υυυ!!ου υοου

ευυουΙου σουουουσ, νοι· 8ουτοου ννοιυιο σοτ Κι·ου!ιο.

Ιου οι·συοτο οο!ιιο υοίοττιςο, νοτυ!ου!;!,<το Πουοι·ϊσυτυυς!υυ

Κτου!τουυυ.ιιυ σοο Κοιυου Κτου2ου ιιιι υιισ !τοιιιιι.ο υυυ συ

υο!υυτ. ίο!ο·οιιι!ου Βοϊιιυσ οοιιυουτ.ιτου:

Ροτ.ιουτ. Κ. νου υτυι“ι!ι.τοιυ Κότυοι·υου, Με υ!ουυοτ Ηουτ υιισ

υ!υουου υ!ουτυοτου οο!ι!οιιιιυο.ιιιου, υ!υο!ιιι!υ.ουι· οιπ ουτυ·ιο!ιο!ι.

Κοττρο!υτοι· υιο.υυιο·. Ποτ Ρυ!υ τουο!ιιιουυ!ε·, 8οςου 60 8ου!ειςο

Μ ω· ΜΜυι.ο.

Ροι.!ουτ. Με τω! σουι Βυο!ιου υιισ !ιουυιο !ιοΜ θ!!οσ τιῖυτοιι.

υ!ο!ο σου Ηο.!ο που' υιισ νοτυιο!ιι.!ι;. Πιο 5οιυουυοντοςυυεου

σου Κυρίου ννο.τοιι ιιι6,οιιου, ιοσοου οουιιιοι·2υοιιι, σου 8ου!ιου

σου Κυρίου 2ιιιυ Ου υιοι·υ! υιιιιισε!ιου. Πιο 8·ουυ!!ουο Ηυυ!ιιι·

!ο.υιιι· ννυ.τ νο!!υιυυσι.·; υο!ι!ου υυσ ο·ο!!ουυπ. Μο 8ουυ!υ!!ιισι

υ!!οτ !!συο!ιο!ιι νο!!υτ.υυσ!8 οι·Ιουουου νου σου Κουου ιιοο!ι

ουου υΜυιιι υο!σοι·οο!ι.υ Μο ιυιιι εννοιτου Ιιιοοι·οουτο!τυυιιι. Με

Βοσοιιο αυτου ευ.υιι!ιο!ι ουι“ιτο!ιουου. Μο Οοτροι·ει ουνοτιιουυ

ρουιυ ιςο!υ!!ι. υυσ οουουυιο!!τ. - !ο!ουτοι· Ρτ!υριοιιιυυ. Αυ

8ι.οι·υιιυι ποτ ιι!ουιυ Αυυοι·υιου ιιιιουουυιοιυου. 1ιυ υο!ιοοτιου

'Ι'!ιοι!ο σου Ηιυτοτ!ιοριου υοιιιιισ υιου οΜο δ) Οιυ. !υιυεο !ι!ιιι

Γουσο υινιιιισο, σιο υιυ υιιυι Κυοο!ιου στους. Ζιιιυ Πυ!:οτυυο!ιοιι

σου Βυο!ιο·τοιου ννιιτσο σοι· Κι·υιι!ιο !ιιιιεουοιυι, οτ υιυυυιο το

υοι νο!!οι.ϋ.υσ!Β ιζουο.!τ.ου υιοι·σοιι, συ οι· οουυτ υιιυυυιυιουιιι

υιυ!ιου σι·ουι.ο. Χνοσοι· ου σοι· Οοτνι!ιο.!- ιιοο!ι ου σοτ Ποιου

Β·οοουσ σοι· Νιι·υο!υουΙο !ιοιιυιο οικου Βοοοιισοι·ου υοο!ιτο

ννιουου ννοτσου. Αυου υοιιυ !!υιοτυυουου σου Βοουουυ υπ

σοιυ Γιυεοι· !ιουυι:ο του υιουιυ ιυυ!ου. Νιιτ σο" σιο Οοινι!ιο!

υιυουυ!υ.ιυτ ουυοτιιι 8ουρο.υυ!; οι”. !.υ σου Μυοτου ()Γἔιιυ£ιι

υ·οιι· υιουου Ρυι.!ιο!ουιυο!ιου ου !Μσου.

Αυι Αυουσ σουυο1υου 'Γυρω που σιο 'Γουιροι·οουι· 87,8°, σο·

Ρυ!υ θ!). η

Πο. νου Μοι·υουυ !ιοΜ Πι·Μ οουιουου ννοιι·, του ουι!οοι·ιοιυ

υυυ σοιυ Οο.ιυοιοι· ιιυο;οΓυ!ιτ 200 (σιτιυ. !τ!οτου, υο!!Βο!υου υυυ

Πιο Νο.ο!ιο νοτυτοο!ιιο Ρο.υ!ουΙ. Μ σοιιιυο!υοιι Ζυοι.ουσο. Μ!

υυσοτου Ισοι·8·ου !ι!υει.ο Ρυτ!οιιι: συοτ υιυτ!‹ο Διυοιυυ0Ευ.

!οιουτο θγουουο. Ρυ!υ 56, 'Γοιιιρ. 87,2 °, ι·οτ.οιιι.ιο υτ!υοο ω!

2 Πυι· ρ!οι:!ιου οιιιιιιυ, 28 Βι.υυσου υοου σου Υοι·!οιυιιΠΕ·

υΣιιιο Βοοιιου τουσ Μουτ υιυ.ι.τ.

Ευ που· σουι!ιου, σουο Μι· ου Μ σ!ουουι Ρυ.!!ο υυυ «υιισ

'Γοιο!οιιοτΙο.οιου σου Βυο!ιουιυσι·υου ου τ.υιιυ Μιτου. _

Βοιοτιι€ο1· Μιτου νο!!!‹ιοιυυιοιιοι· υο!ι!ο.ΙΤοι· ΙυΒ!!ΗΠΙΠΒ τι!!!

υυιοο!ιουουοι· 8ουο!υ!Ι!ιο.ι υυιοτυο.!υ σοι· νοτ!οιυιιυουυιο!!θ

υ!υσ ΒυΒΓιΙΚΕ8Γ!Β!.!80!!Θ Αυττοιουου σοι·υο!υου.

Πο υυυ υοου Κ σου ο ι· σιο τοιο.!ο !!Ιοι·υυοτιτσιυιυοτυυε οι

4 ουοι·ου Ηο!ουιυτ!ευοςιιιοιιτο ιυιτ. σουι Ισουου Μουτ νοι·ιτοο!ιώ

Μι, ου υουου Μι· ου υοου σου ουου οουου!!σοι·ιου Βτιιιρτοιιιο-ιι

κνυ!ιτυουο!υ!!ο!ι ιυ!ι οιυοι· 'Γοιυ!συοτ!ο.υιου Μι Βοτο!ουο σου ο

Βυο!ιουυιοι·υοου·ιιιοιιιου :υ τυυυ.

Βυουοι·ου2ουιου υιισ Βοορτοουυυμου.

Πτ. υ! ου! ιυ!!!ο.υ Ψ ο! υυοτυοτ: Αι!οιο σοτ Κω!Ο·

οτο.ρυιο σοτ Βτυοτοτυουο ιυ!!: 60 '1'υ!ο!υ (ΒοσιοετοιΠ·

Μου) υουοτ οι) Κουυουτο!τιπου Μι 'Γουιο. (νοτιοστ_(Μ

Κ. ιι. Κ. Ηοϊ- Ψοτ!ειυτο-Βιιο!ιυουσ!υυο· Επι!! Μ. Ε!υεο! Μ"

υυσ Ιυθ!ΡΖ!Β'. ιθΟ1. τυπο 25 ΜΜΜ _

Μουτ. υιιι· ω! σοτ ρτοοο!υοι·ου Βιο.ο·υουτ!ο!τιιυς ο!ιἱτιιτρ;ιυουθΓ

Ετ!υτιιυ!ιυυι.του υυσ υοιιιουι.!!ου σοτ Υοτ!οι.ουυοου υιιυιιιτ Μ!!

ευ Τομ σιο Βοσιουτου!ιιο οΜου υοτνοττο.εουσου Ποτε Μι

οουσοτυ υιιο!ι νιο!ο ροτυο!ουιοουου Ζυυτυυσο Μυοι·οτ 0Γ88ξ18·

ου σοι·ιουι ου σοτ ουοτου Κϋτροτ!ιυ!!'ι.ο, σ!ο οπο” ιιι του ω?

Μου σου υι.οι·υ!οιου εο!ιϋτου, υοιυου Μ σοτ Βοσιουτ8Ρωθ. θ!"

ΜΜΜ! ιτοτυυσου υοου υ!οτοι· οτυουιιι: ου ντοτσου. σο.. $συ'θ!!θμ·

!ιουυ συ Βοσιο,ο·του!ι!ο υοου νοτ!ιυιισουο Ζννο!!'ο!, ινο!ο!ιο Μ]

συτιοου ΠΠΕθΓιυΠΩ!!!!ΠΕΚΠΙΘ!!!0(.!θΠ !ιουου υουιο!ιου !υυυουι π!!!

ΒουννΜσου υτΜεου.

Κ----···--ομ Α
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Πει· νοτΙἰεεειιάε. νει· Κιιι·εειιι ει·εειιιειιειιε ω”. άει· ιιιιε

50 Βεάιοει·ιιιιιιιιε ιιι νοι·ειιαΙιεΙιει· ΑιιειΕιιιι·ιιιιε νοι·ι'Μιι·ι, εε

επειιει ειιι' ιιει·νοι·ιειαειιάε ΐνειεε άεε νοιι ιιιιε ειιειι Βινιιειιιιιιε.

ΑΙε ιιΙιιιιεειιει· Αεειετειιτ νοιι Ρι·οι'. Ε. ν. θειιι·6ι:ι:ει· ιιι

ννιειι Με ιν ειιι ε ε ι· ιεε ι· επ Ρειιιειιι:ειι άει· ΙΙΙ ιιιεά. Πιιἱνει·

εΠΜεΙιΙιιιιιι Με ιιιι Αιιιιε ειιτ.ιιεΙιειιειι Βεάἱοει·ειιιιιιε ειιιι”ε·ε

ιιοιιιιιιειι.

ΝεεΙιάειιι ιν. ειιιιιιειιει Με 5 Τει.ι'εΙιι Με ιιει·ιιιε.Ιειι ΤΙιοι·ει.ιι

ΜΜΜ· ιιιιιει· νειεειιἱεάειιειι νει·ιιιιΙιιιιεεειι νοι·Γιιιιι·ι, εε ιιι Πιι·ει·

ΑΒΜιιιεἰεΜειι νοιι άει· ΜιιεΙιεΙειιιννιεΙιΙιιιις, άειιι Ρ'ειτρο!ειει·.

ειπει· εεο!ιοιιεεΙιειι ννιι·ΙιεΙε:ιιιΙειιι·ει·ιιι·ϋιιιιιιιιιις, ι·ερι·οάιιειι·ι ει·

ειιι 2 'Ι'ειίεΙιι ειιιε ΙιεεεειιοιιιιιΙιε άει· Βι·ιιετοι·ε;ιιιιε ιιπά ειιι' ει

ιιει· Τιιι'εΙ ειιιειι ιιιι Βι·οιιειιιιε ειεεΙιειιε;ειιιιειιειιειι, ιιεριιιι·ιειι

?ι·ειιιάιιϋι·ρει·.

'ΑΙεάειιιιι ίτιΙε·τ Με ε·ι·εεεε Βειιιε άει· ΑιιιιιΙάιιιςειι, Με ειειι

ειιι' Βιιιι·ιιιιιιιιιιεειι άει· Βιιιιιε·ε, ιιεε Ηει·2ειιε ιιπά άει· θει'εεεε,

άεε Πεάισιειιιιιιιιιε Ιιεπιειιειι, ινειεΙιειι εἱειι ιιοειι ερεειεΙΙε ΑΜ'

ιιιιιιιιιειι νοιι άινει·εειι Αιιειιι·γειιιειι ιιιιιιιιι.εεεειΙειι. θεεειιιοεεειι

«Με Με ειιιιιΖε Ηειιε άιιι·ειι ειιι Βε.άιοετειιιιιι, ειιι';;ειιοιιιιιιειι ειιι

ειιιειιι Ρειἱειιιειι ιιιιι Αι‹ιιιιειιιγΙιεεε άει· Βιιιιεε ιιιιά άεε Μεάι

ιι.ει:ιιιιιιιιε ιιιιά ειιάΙἱειι άιιι·ειι άεε Βιιάιοε·ι·ειιιιιι ειιιεε ρει·ιοει·άι

ιιεεΙιειι Βιιειιάετε.

ειιι· Πιιεεειει ινει·ιιινοΙι. ννοάιιι·ειι Με Β.εάιο,ε:ι·ιιιιιιιιε ειιιειι

ιιιιιιιειιεειι άιάεΜιεεΙιειι ννει·Βιι ει·ΙιεΙτ.ειι. ιιι6εΙιιε Μι άεε εει·

νοι·ΙιεΙιειι. άεεε ιιιι.ιιιΙιειι άειι ειιιιεΙιιειι ΑιιιιιΙάιιιιιεειι ειειε ειιι

Τε” εειεεεεεειι κι, ινεΙεΙιει· ιιι Κάτω Με Κι·ιιιιιιειιεεεειιιειιιε,

Αιιιιιιιιιεεε. οιι_ιεειινειι Βει'ιιιιά ιιιιά ενειιιιιεΙΙεε ΟΜιιειιοιιερι·ο

τοΙιοΠ ειιΠιιιΙΙ:. Ι)ιεεειιι ιεε Με ειιιε Πριιιι·ϊεε εει,εειιιει. ινε!

ειιε ιιι οιιιεειἱνει· ινειεθ Με Βεειιιι.ιιτε άει· Βιιάιοε;ι·ειριιιε ειιιει·

εειιε ιιπά Με Βι·ςειιιιιεεε άει· Βεετἱοιι ειιάει·ει·εεπε ιιιιι επιπε

άει· νει·εΙειειιι.. Πιιι·ειι Με ιιιι 'Γεια ειιι.Ιιειιιειιειι Κοιιιοιιι·εΜεεειι

Μιά ειιιε Ιειειιτε θι·ιειιιιιι·ιιιια ιιιι Βιιάιο;.ει·ειιιιιι ει·ι·ειειιι.

.Τειιει·. νιιε!εΙιει· εἰειι ιιιιι: άει· Πιεεεοριε ιιεεειιιιΐιιι.>;τ, Μιά ιιιι

νοι·ΙιεΕειιάειι ΑιΙεε ειι:ιε Β·ι·οεεε διϋτιιε ειιι· θι·ιειιιιι·ιιιιε ειιι”

Μεεειιι θειιιετε ιιιιάειι Ειδιιιιειι.

Η ε ο ιι ε ι· .

Ρι·οι:οΙ:οιΙε άεει7ει·ειιιε Μ. Ρετει·ειιιιι·έετ Δει·ετε.

?03. Βιιιιιιιι; ειιι 5. Β'ειιι·ιιει· 1902.

(θειιΙιιεε.)

Πιεειιεειοιι:

'Πι. ν. Ηειιι·Βάει· ει·ιιιιιει·ι. Με. Μι.εε ι”ι·ιΠιει· Όι. Ρε εει·ε

άει·ειι·ιιεε Ορει·ιιιιοιιειι πειιιιι Με ιιιιά ει·ινΜιιιι, άπεε ειε ι·εειιτ

εειιιιιειειιεΠ ειιιά. Βι· ιι·ει·.ει, οιι άιιΙιει Αιιεειιιειιεε νει·ννειιάιιιιε

ιιιιάειι !ιειιιιειι.

Η ε ιι Η ι ιιπ. Οοαιϊιι ιιιι.ιιιι ειι,ι.>ιεινειιάι. νι·ει·άειι. άοειι κι εε

εει Κιιιάει·ιι εεΙιννει· ι”εετειιετ.ειΙειι. οιι άεε Αιιι€ειΙιειιι·ιιιιι ινιι·ιιι

οάει· Μειιι. Μι Κιιιάει· ιιι _ιεάειιι Ι·'ειΙε εειιτειειι. Ι)ιε Βειιεε

ιιοιιειι ειιιά ειεειιιΙιειι ιιιειιι· ιιιιιιιιε;ειιειιιιι Με εειιιιιει·2Ιιειι“ι.. δε

ειιι ειιι Κιιιά ιιειεριεΙεινειεε 80 Βιιειιιιε·ειι άιιι·ειιεειιιεειιι.

ΗεΙΙιιι ιιεετειιει. Με .<.ιιιιειι ΙΒι·ίοΙ.ε·ε εει Αιι;;ιειιιειι, άοειι

ιιι6ειιιε ει· Με Ιιιάιεειιοιι ιιἰειιι ιιιιι· Με Με Ηειιτ άεε ε;ιιτειι

εεειιιειιεεΙιειι Βιι"εετεε ινει;ειι εεεειιι·ειιιιιτ εεΙιειι. 8ο ει·ιιιιιει·ι:

ει· Με ειιιεε Γε.ΙΙεε. ινε άεε Αιιε·ιοιιι ειιι άει· Ζιιιιςε ειι.εε ιιιιά

εεΙΙιει. Με Πιιιει·ιιιιιάιιιιι.ε άει· Απ. Ιιιιε·ιιε.ιιε ιιειιιειι Ηι·ΓοΙε εει

ιι,ετε: άιιι·ειι Μοιιε.ιε Με;; ΐοι·ιεεεετειε εΙεειι·οΙγιιεειιε ΒεΙιειιά

Με;; Ιιοιιιιιε άει· εριειι.ειοεεε Τιιιιιοι·ιεάοειι ειιιιε ινεεεεεειιιιΠι

ινειάειι. Ι)ιε εΙεειι·ειγιιεεΙιε ΒειιειιιάΙιιιιι: Ιειειει εποε ειπε

Πιειιει.ε εει 8ει·οειιιειι ιιιιά ειιάει·ειι θεεειιννϋΙειειι άει· Νιι.εειι

ιιϋΙιΙειι, ιιιιιιεΙ ιιιιειιιι ιινεεειι άει θει'ε.ιιι· ειειι·ιιει· ΒΙιιι.ιιιιε; Μειιι.

ερει·ιι·ι ινετάειι ιιιιιιιι. ειιειιεο εει Βιιιιειιιι·ειι εάει· ινειιιι ννεεειι

Αι·ι.ει·ιοεοΙετοεε Με Νει·εοεε εειιιι·ειιιάιειι·ι. ιει. Βει άει· ι·οιιιειι

Νεεε οάει· εΙερΜιιι.ιιι.ειιεειιειι Ρι·οεεεεειι Γεω νοιι! ιιιειει. Με

θεάιιΙά άει· ΡΜ. εκει ειπε, εάει· ω” Μεεε Ηι·Ιιειιιιιιιι€ειι

ινειειιειι άεε Βι-Ιιειιάιιιιιε; εεε ειιάει·ιι Οι·ιιιι‹ιειι ιιιειιι.

Νιεεειι ει·Ι‹Ιἐιι·ι εἰειι ιιιιεΙι Με ΑιιΙιειιε·ει· άει· εΙεειι·οΙγιι

εειιειι Βειιειιάιιιιιε·, ι'ιιι·ειιιει. _ιεάοεΙι εει ειιι· ειι εςι·εεεειι Τα

ιιιοι·ειι ιιιι θεειειιι ειιιε Βιιιινιι·ιιιιιι,ε· άεε εΙεει:ι·ιεεΙιειι Βιι·ειιιεε

ειιι άιιε θειιιι·ιι. Ι)ειιει· άίιι·Γε ει.ιιειι ιιιειιι. _ιεάει· εειιειε.ιιιε

8τι·οιιι νει·ινειιάτ ννει·άειι, εοιιάει·ιι Με Ποειι·ιιιιε· ιιιιιεεε άιιι·εΙι

ειιι εειιι· ειιτεε θιιΙνειιιοιιιειει· εειιιιιι εοιιτιοΠιι·ι ννει·άειι.

Αιιεεει·άειιι Γιιιιι·ε _ιει Με Με ΒεΙιειιάΙιιιιι; Ιιε.ιιΒΒ· ειι Βιιει·ιιιι8·,

εε άει.εε Μεεε ιπι νει·ειιι ιιιιι Νε.ι·ΙιειιιιιΙάιιιιε ΠειΙιιιιε· ιιι·ιιιι;ε,

ιιιιιε ιιιι θεεἱεΙιι. ιιι νει·ιιιειάειι ιει, ννε.ιιι·ειιά εε ειιι ειιιάει·ειι

Κει·ρει·ΙΙιει!ειι ννειιιεει· νοιι ΒεΙειιε· Μ.

νο εε ι”ι·ει;ι. Με ετιιι·Κε δι.ι·ϋιιιε νει·ννειιάι: ι.νει·άειι ?

Η ειι Με ε: Βει.τει·ιειι ιιιιι. 10-20 ΕΙειιιειιτειι, 5-ΙΟ ΠΠ

Ιιειιιρει·ε.

νοεε: Πιο ΜΜΜ άεε Βιι·οιιιεε άϋι·ίτε ιιειιιε εειιι· ει·οεεε

Βεάειιι:ιιιιι; ΙιεΙιειι, Μι εεΙιι· Με θεινειιιιιιιιε ειιιιιιιι; ειιιιιεΙ

ινειιιι νι·ιι· νοιειειιι.ιε ιιειιιι Βιιι- Μιά ΑιιεεεΙιΙεἰειιειι άεε Βιι·οιιιεε

νετε;ειιειι. Με Πειιει· άει· Βιτειιιιες εριεΙι εΠει·Μιι8·ε ειπε εε

ινιεεε ΒοΙΙε. Πιε Βιι·οιιιεειιΙειίειι εἱιιά ιπι θεειειιι; ιιιειιι. ε·ι·οεε,

εε άιι.εε ει· ειεΙι Ιεειιιιιι άειιιιειι Ειε.ιιιι, άειεε ειπε Βιιινι·ιι·Βιιιιε ειιι

άεε θειιιι·ιι ά!ιει·Ιιειιρι ειι Βιιιιιάε Ιωιιιιιιειι Βιι.ιιιι.

Ρειε ι· ε ε ιι: Μειετ Μιά νιιοΙιΙ Με 8εΙιιιιει·εΙιειιιἰε·ι‹εἰε ειιι

Ηιιιάει·ιιιεε ειιι· ειιεςιεΜεειι Αιιννειιάιιιιε όει· ΙΒΙεειι·ο!γεε εειιι;

εε ινεἱεε ει· νοιι εἱιιειιι Μι. ιιι άειιι άεε εΙεειι·οΙγΙιεειιε νει·

Γειιι·ειι ειι !ιειιιειιι Β.εειιΙΙ.ε: Πιιιι·τε, ννΜιι·ειιά Με Β' ι ιι εειι -

Ιιειιειιιά!ιιιιε; Πειι'.

Με ι·οι.ιιειι Νε.εειι ιιιάεεειι Μιει·Ιιειιρι: άιΙΐει·ειικιι·ι: νι·ει·άειι,

Με ειε ειιι' νει·εειιἱεάειιειι Πι·εεεΙιειι ιιει·ιιιιειι ιιιιιιιιειι.

Νιειιειι ιιιειιιτ, Με" νοιι ειιιειιι «Σιιιεειι1ειειιειι» άοεΙι ιιιιιιιιι

Με Βεάε εειιι Ιιειιιι. Αιι εἰειι Με ει· Με ΒΙεοιι·οΙγεε επιτε

ιι·ειιάι. ιιιιά Με ιιιιιτει·ιιει· Κεριεειιιιιει·2ειι ,εεΙιεΙιτ.

ΗειΙε.ι ιιιιιιιι Μειιι: ειιιεεΙιειι ιπι ΗιιιιιΙιεΙι ειιι' Με ινε-

ΙιιιιιεεΙοειειιειτ άεε νει·Γε.ιιι·ειιε Ιιει ι·οιΙιειι Νεεειι, ινε.ι·ιιιιι άει·

Βιι'εει εει νειιεειοειειι ιιιεΙιτ ει·ειεΙι Μιά.

Ι. ιι ιι ι ιι Με ειειι ιιιιι άει· εΙεεει·οιγι.ιεεΙιειι Μετιιοάε ειιειει·εε·ιι

Μιι·ειι άειι νοι·ι:ι·ε.ε· νοιι Πι·. Ρε τει·ε Ιιεεειιεΐιιἱει ιιπά Ρειιειιτειι.

άἱε ιιιιιι νοιι Ι)ι·. Αιιάει·ε ἰἱΙιειινἱεεειι νιιιιι·άειι ιιειιιιιιάειι.

Πιιιιει Με ει· εἱειι ειιιι€ιεΙιει. »Με ιιιιεΙι άει· Βιι·οιιιει.ει·ιιε ιεε

ι·ἱεΙιι.ει. Βρετει· _ιεάοειι ειιι ε·ι·ϋεεει·ει· ΠεΙιιιιιε· Ιιοιιιιιε ει· ειπε

άει· ΒΙεεειιιιιΙάιιιιε ιιιιά Με άεπι θι·ιιάε άει· νει·εειιοιί'ιιιιε Με

ι·ιεΙιιιε·ε Ποεἱιιιιιε ει·Ιιειιιιειι. Αιιειι ει· Ιιειιιι Με ειιτειι Βι·ί'οιε·ο

εεεεει.ιιε·ειι. Μειει. ννιιιιάτε ει· Με ειρεΙιιι·ε Μειιιοάε :ιιι Μιά

Κοιιιιτε Ιιειιιε Βι·εειιειιιιιιι€ειι νοιι Βεἱιειι άεε Ι(οιιίεε εει Κιτι

άει·ιι εοιιειειιιι·ειι. Μειει: ει·ειεΙιε ει· ειιιε ειπε νει·εειιοι·ίτιιις

ιιιιά ειιιε ειιι. ,ε·ι·ιιιιιιΙιι·ειιάε Ε'ΙιιεΙιε.

Η ε ιι ΙΜ ιι ε· Ιιεάειιει·τ εειιιε Μιιιιιειιιιιις ιιιιι· εειιι· ειιι·εοι·ιεειι

ιιιι Αιιεειιιιιεε ειι Με Πειιιοιιειι·ειτιοιι πειιιιιειιι ειι ιιεΙιειι, Μι

Με Πιεειιεειοιι ειιιε ΒεὶΙιε νοιι Ε'ι·ιι€ειι ΙιειιΠιι·τ Με. Με Με

ει· εκει ε·ειιιιιιει· ειιιεεΙιειι !ιοιιιιτε ιιιιά νι·οΠτε. 8ο ειιιριὶειιιτ ει·

άιιι·ειιειιε ιιἰειιτ ειιι: ειιιειιι ιιιειιε·εΙΙιε.ι”τειι Αριιει·ιιι ευ ει·Ιιειτειι.

άοειι Με Β ιι ιι ι ιι νοι!Ιιοιιιιιιειι Ηεειιι:, άε.εε ιιιειιι εει άειι

Βιι2ιιιιεειι ειιι άειι οιι_ιεειιν ινιιιιι·ιιειιιιιιιε.ι·ειι Βι·εειιειιιιιιιε·ειι

8ειιὶὶεειιάε ΑιιΙιεΙτεριιιιΜε ιιπ Με Ποειι·ιιιιε; Ιιε.τ. Μπα Ιιειιιι

άεε Βι.ι·οιιι εειιι· ι.νοιιΙ ειιιεεΙιΙειειιειι Ιε.εεειι. Με ε·ιειιτ ει·

νοεε Βεειιι, άεεε τπεπ εε ειιι· ιιιιτ άει· ινιι·Ιειιιιε; ειιι' Με θε

εειιινιιΙει. ιιιιά ιιιοιιι ειιι' άεε θειιιι·ιι ειι ιιιιιιι Με. Πι· ειιιρίὶειιΙι.

ειιι· Με ΙιιροΙιιι·ε Μετιιοάε. εει άει· ιιειάε Νιιι.άειιι ιιιειει. ιιιειιι·ει·ε

ιιιιιι. νοιι ειιιειιιάει· ειιτί'ει·ιιι; ἰιιι θεννειιε εειιιι.Ιτειι ννει·άειι. Π·

Με 80 πιω ιιειιειιάειι. !ιειιιει·Ιει ιιιιΙιεΙιεει.ιιιε νοι!ιοιιιιιιιιιεεε

ιεεεεΙιειι, ειιεΙι εει Βι·ενεοΙιεειιειι Με ιιιιει· Πιι·ε θειιεει.ιειιειι

Αιιειιιιιιι'ι “Με ιιοιιιιιειι. Ρετει·ε Με ειιει·ει: ε·ι·ϋεεει·ε

$τι·οιιιετε.ι·Ιιειι νει·ινειιάει: ει ει.ιεε· Με ιιι 30 ΒΙειιιειιτειι, »ειιι

ι·ειιά νοπ. ιιιιι· Με 20 ΒΙειιιειιτε εειιι·ε.ιιειιι Ιιετ.

Πειι Ιιιιιιιι Αιιεεεεεε ειι Βιιιιιάε ιιι·ιιι·;ειι ιιιιά άειι Ρι·οεεεε

ειιι' Μεεε Αι·ι εεεεΜειιιιιεειι, _ἱε εε ιι.ειιιιι Με ευ Νεει·οεε ιιιιά

Ηεεειιννϋι·ειιιΙάιιιιε· έ'ϋιιι·ειι; ιπι θεεἱειιτ Βι·ιιιι:ειι ειιει· εεΙΙιειΕ

ειιιιεΙιιε ειιει·ιιάε θειειιιαιι1ε.ιε Ιιειιιε θει'ιιιιι· ειιι-ε θειιιι·ιι ιιιιι

ειειι, ννειιιιςΙειεΙι ιιἱει· Νεει·οεε ειι νει·ιιιειάειι ω.

Πι Βεει1Β· ειιι” Με Βειιιει·Ιιιιιιε νοιι Ρειει·εειι, ιιιϋειιιε

νει·ι'. ειιιεε Ε"εΙΙεε Ετννιιιιιιιιιιε ιιιιιιι, ιιι ννειειιειιι ειιι Αιι;;ιοιιι

άιιι·εΙι Ι.ιειιτΙιειιε.ιιάΙιιιιε εεΙιειιι; εειιι εοΙιτε. ννιι.ιιι·ειιά εε ντιι·ιιει·

1 .Τιι.Ιιι· νοιι Ρει:ει·ε ιιιιά ειιι ιι·ειι.ει·εε .Ϊιιιιι· νοιι νοιπ.

εΙεει.ι·οΙγιιεειι ΙιειιειιάεΙι: ννει·άειι ειπει·. Βι·ει; Με Ιιει·ειτε ειιι

εειιι· ειιιιειιει_εε ΚεειιΙι;ιιτ ει·ειεΙτ ω”. Ιιειιι εε ειιι·Βε1ειιειιιιιιιςε

ιιιει·εριε, Με Με βει·Ιιεει·ειι άεε Βιι'οιεεε ει·ιιιειε.

νοιι ειπει· Ί'ιεί'ειιννιι·ιιιιιιε ιιιι θεινεΙιε ισιιιιι εει

εειιειιιάΙιιιιε ιιι. ιιιιει·ιιιι.ιιρι: ιιιεΙιε Με Βεάε εειιι.

8) ΗεεΙιε τ: Πειιει· Με Ε'ιιιιετιοιιειι άεε ΒιιιιιΙιεΙιειι Με.εειιε

εει νει·άει.ιιιιιιε·ειιι·ε.ιιΜιειτειι.

γειά. Ιιετι:ε εε ειιιιι ειιι· Αιιί,ε·ειεε εειιιιι.εΙιτ Με `ιιιειιει· ννειιἱἔ

ιιιιτει·ειιειιι.ε Μεε·,ειιτιιΜικΚειτ άει· Κιιιάει· ινε.Ιιι·ειιά άει· νει·

άειιιιιικειιι·ειιΜιειτειι Μι ρι·Μ”ειι. ιιπά εινει· ιιεεΙιειιιοι·εειιειι. Με

Με ειιιεεΙιιειι Γιιιιει:ιοιιειι άεε Μεεειιε, εειιιε εεει·ετοι·ιεειιε,

ι·εεοι·ριινε ιιιιά ιιιοτοι·ιεεΙιε 'Ι'ιιετι.ε!κειτ Με εει άειι νει·εεΙιιε

άειιειειι Βι·ιιι·ιι.ιιΒιιιιεειι άεε Μει.:ειιάει·ιιιΚειιε.ιε νει·ιιε.Ιι.ειι. οιι

ιιιιά Με ννειτ. ειε ιιι €ειιιιιιιιτειι ρε.ΠιοιοςιεεΙιειι Ζιιει.ειιιάειι. Μι.

ιιιεάει·Ιιε.ε;ειι. Αιι 54 Κιιιάει·ιι ιιιι ΑΙιει· νοιι ΕΝ: Μειιε.ι.ειι Με

ειιιιι 4. ΙιεΙιειιε_ιε.Ιιι·ινιιιάειι ιιιιιι ΜεεΙιεεϋε·Ιιειιε [Τιιτει·ειιειιιιιιε·ειι

νοι·εειιειιιιιιειι ιιιιά ΠΠιιτειι ιιιιιει· ε.ιιάει·ειιι ειι άειιι Βι·ε·ειιιιιεε.

Μιεε ιιιι Ι(ιιιάεεεΝει· εει εΙιειι Βι·Ιει·ειιιιιιιιεειι άεε Μεεειιάιιι·ιιι

Ιιιιιιιι.Ιε ει.ιιοΙι ,εΙειειι2ειειε όει· Με·;ειι ιιι ΜιιΙειάειιεειιειΓι ιεε

εορ;ειι Με ειιι ννειιιι.ς·ει:ειι εει εειιτειι Πγειιερειειι ιιιιά εειιιιεΙΙ

ειιΙειιΓειιάειι εειιτειι Βιιι.ει·ιτιάειι: νει·Ιιε.ιτιιιεειιιε.εειε ειιι ει.ε.ι·ιι

ειειι εει εει.ιτει·θε.ειι·ο-ειιτει·Με ιιπά άειι ειιι·οιιιεεΙιειι Πι·Ιει·ιιιι

Ιιιιιιεειι άεε Ιιιι.εειιιιειιι·εετι1ε, ινειιι·ειιά εει εειιτει· ΟοΙἱτἱε ΓΜ

ε;ειιάεε εεο!ιε.ειιιετ Μιά: άει· ΟΙιειιιιειιιιιε άει· ΒΙε,ε·ειινετάειιιιιιε·

Ιιεςτ εοιιννει· άει·ιιιεάει·. Ιιεἱ εΙειοΙιεειι.ιε Βεί'ι·ιεάιεειιάειιι Ζιι

ει.ειιιάε άει· ΒεεοιρτιοιιενειΙιεΙτ.ιιιεεε άεε Μεε·ειιε.

άει· Μεικ

Ζιιι· Με.8ειιεεϊιει.ιιεΙγεε ννιιι·άε νειιι πω. Με ειιιιιιι.ιιιιιινε _

Μειιιοάε "Με Η ε. γ ε ιιι - Ψ ι ιι τε ι· ιι.ιιεειισειιιάι, Με Βεεει·ριιοιι

ιιιιι. δοά!ιεΙι εερι·ιιι”ι, Με ιιωιιιιιιι ιιιιτ όει· 3ε.ιειιιιει:!ιοάε ιιιιε!ι

Β ννεΙά ιιιιά Β εεε. νοι·ιι·. Ιιοιιιιι.ε εὶειι ε.ιιιιιι εειιιει·εειιε

ϋΒειεειι8ειι, άεεε Ιει;πει·ει· Ιιειιιει·Ιει ρι·ειει;ιεειιει· άιει.ειιοει:ιεεΙιει·

ινει·ιιι ειιΙιειιιιιιτ. ιιιιά ειε άεειιεΙι› ιιιειιτ ειιε·εννειιιάτ :ιι νιιει·άειι

νει·άΞειιι..

(Αιιτοι·είει·ει).

4) Βιιι·γ !ιοιιιιτε εειιιειι ειιε·επιεΙάετειι νοι·ι;ι·ιηε: «ΑΙι:εε ιιιιά

Νειιεε ϋΙιει· Με νοι·ιιιεΙε Β'τεγ'εεΙιε ΑιιειεΙτ» ινεεειι νεφε

ι·ιιεΙιτει· 8ι.ιιιιάε ιιιειιι Ιιε.Ιτειι ιιιιά Ιιεεειιι·ειιΜε Με άει.ιειιι'

ειιιι€ε ΡΙιοιοι;τερΙιιειι ιιι άειιιειιειι·ιι·ειι.
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704. Βιιειιιιε επι 19.Ε'εει·ιιι!.!· 1902.

νοι·ειι.εεειΙει·: 'Ι' ι Ι ι ε ε. 8εειετειι·ι ΙΙ ε !ι ε.

1. Ε. Κ ο ε!! : Με! Ι'ε!·!!ε.!τειι εεε Μεεεεεεΐτεε εε! εει·οε!εεΙιει·

Οεει!ρι!.Ιιοε. @πιιι Πι·ιιε!ι εεετιιιιιιιι).

Βιεειιεειοε:

Ριε!ι: νοε Ιιιτει·εεεε νιειε Με Παρε, σε άει· Οτε!!! ‹!ε!·

Οεει!εει.ιοιι Με δειιι·εννειι.!ιε εεε!ιιι!ιιεεε πιιι! Με ε!εΙ! Με νει·

!!ΙΙ!ει!ιεεε εε! Ρεεεει.τε!!ιε!ει·ε!εεειι ιιι! Βιι.ι·ιιι ε·εειι!!τειι ?

Κοε!!ι Ιε!! !!εεε ω!! ι!!εεεεεεε·Ιιε!!εε Μι!τει·Ιε! ιιιιιει·ειιε!!ι

πιιι! εεεε!ιι·ιιιι!‹εε πω! ει!! Ρε!!ε νοε ι'ιιιιετιο!!ε!!ει· Οεεε!ι!ιιιιοιι

ο!ιιιε οι·ε;εειεεεε ΟοιιιρΙ!εε.ι!ο!ιειι.

ν εεε ιι!ϋεΙ!ιε ιιιε Αι!Ι'!‹!$ιι·ιιεε· ι!!!ιε!!, Ι!! ννε!ε!!ειιι νει·ιειιι

ι!!εε Με νε!·εεΙ!ιειΙει!εε Νει!ι·οεειι: Νειιι·ε.εεεει!!ε ιιιιι! Ηι·ετει·ιε

ει! άεε Πεεεεεειιι!εεεε!!ννει·άεε εεεεεε.

Κ εεε: Πει·εεει· Εεεε ιο!! !ιει!ιε ειι·Ιειεε Αιι8·ειεεε ιιιεεΙιειι,

ΙΙοε!ι εει!ειει. Με νει·τεε!!ιιεε; άει· Ρε.!!ε εινιεεεειι Νειιιε.ειεει!!ε

ειπ! Πνειει·ιε ειιιε ε!ει!!ΙιεΙι ε!ε!ε!!ε ει! εειι!. ν!ε!Ιε!ε!!ε νιειε

ειε εει·ιι!Β·εε Πεεεινν!εεειι εει· Νεει·ε.ετεεε!εεεει! εε εεεεεεετειι,

ει!εΙι Με· Με ω!! εε! ΜΜΜ!! ει!!! νοε! Με!! ειι!·ει!, ι1εεε Με

Ηνειει·ιεεΙιεε ειοΙι ν!ε!ιε.Ι:Ιι ιζεε·ει·ι Με ιιιιιιιιια5ι!!,ε!ιεεεε Με!!!

ρι!!ετΙοεεε ετι·ει!εεε. ΠοεΙι ειπε!! Με Με!ιι·Ιιειι: εει· Ρετ.

ειιι·εεειιε !ιε!ιιε εε!!ινε!·εε Νεει·εεεεεε!!ιει· οιΙε!· Ηνετει·ι!ιει·.

?εεε ννειιάεε ειτιΙι ρ;εε.·ειι Με νο!!! νοι·Ι!·. νει·ι:ι·ει.ειιε Αι!!

Γεεειιες άει· ερεει:ιεεεεε Οε=τ!ρειιοε Με Μ!» εεε εει· ειοει

εεεει! Με 8ο!!ννε.ε!!εειιεεεεά εεε Ι)ε.ι·ιι!ε ιιιιιΙ ιι!!!ε!!τε ιιειε!·

Πιι!ετειιτΙεε Με Ατοειε ιε ΑεΙ!ειι;!ε·Ιιειι νοε ε!ιιει· Βενιιεεειι

'Ι'ει·ριι!!τε.ι. άεε !)ει·ιιιεε εεεεειι.

Κ σε!! Μ!! Με ΑεΙΙ'εεειιιιε· νοιι ν εεε, ΙΙιιεε Με ειιοι!!εο!ιε

ΟεεειρειΙοε Με Τοι·ριά!τει: εεε Πιιι·ιεεε εε ιιεΙιιιιειι εε!. ι!!ε!!Ι.

εεεει·ειΙειι πιιι! ει!!! Με Βε!!ινε.ε!ιε- εεε Βε!2ενιι!ρτοιιιε, ννιε εε

ειιοε ιιι! νοι·ιι·εεε ε·εεε!ιεΙ!εε ιεε, ιι!ε!!ι Με ρι·ιεε!ρἱε!Ιε θεμε

εε.!::ε ειεειεΙ!ειι.

νν ε ε ι. ι! ε ιι Ι ε ε: Ι)!ε Αιι1Ι”ε.εειιι!ε· άει· Οεειιρει!οιι Με ετι!0!ιε

Με ειιιε ιιει·νεεε Βε!!ννεε!!ε !ε!τ Πεεει·ιν!ει.>;ειι άει· «Βε!εεει·

εεε» Με εεε ε.ει!οΙοε!εεΙ!ει! Μοιεεειεε εε! εει· ερεει!εεεει!,

εεε άει· <<Βε!!ννιιε!!ε» εε! ειοιι!εε!!ει· θεει!ρι!ειοι!, ιει ιι! εει·

'ΓΙιε.τ !·εε!!Ι. εεεεεεεεει!, ινειιιι νν!!· ειιεεε!!!!εεε!!ε!! άεε Νεινειι

ενειειιι Με ε.ειιοΙοειεε!!ειι Ρεισιοι· εε! άει· !!ιιε!ιιιε!!ειι θεεε!ριι.

ι!οιι Βε!ιειι Ιιιεεεε ινοΙ!ειι. !)ιεεει· ΑιιΠ”ειεειιιιε· ιν!!! κι! ειιιε

ει!ι!ει·ε εεεεεεει!ετ.εΙ!εε: ιεε εε!ιε ιε εει· ερεει!εεεειι Οεειριι

ι.!οε !ει!!ι;!!εε ειε Βε·ιιιριοιι! ειιιει· Ι'ιιιιετ!οιιε!!εε Νειιι·οεε, ιε άει·

ε.ιοειεε!!εε, ΐε!!ε Μεεε !!ει·ει!!ιει· ι!.ιιΙ'ιιιτι, άεε Ρι·οι!ιιεκ εει· νει·

ει·ειιιιι:: ιιι εεε!ιο!!ει· Ψειεε, Με εεεΙ! εεε!!εεεε εεε! !ιεη!ε!·

!ιεΙιε ΒιεςεεεεεεΓτει! νει·ει·ει ενε!·ιΙειι. ινοεει ω!» Με άεε νει·

ει·ετε θεει·εετε!·ιετ!ειιιε εεε Πει·ι!ιεε εεειι εε!ιιε νει·ειιιι!ει·ιε

Βεεει.!οτιείειΙ!!ε;!ιειτ επί ε!εε νοε εεε τ!ιιι·εεεε!!ε!Ιε!!ε!ι Με εει·

ιιιε!! ε.εεεεεεεεε Κοει., ετΙ!!!ε!ιεε ειϋεεεε. 8εΙιειι άει· Πιι!ειε.ι!ΙΙ.

ι1ε.εε εο!ε!!ε εει·ειΙΙιε.ι·ε ιι.τοε!εο!ιε Οεειιρειιοιιεε ε!ι!ειιι νει·ει!

ιΙει·1ειι νεε·εεει·Ιεεεεε ιιιιι! εεΙ!ιι!οεεει·ε!‹·εειι ΗεΒιιιιε ινειο!!ει!.

ιν!!ι·ι!ε σε ιιιε!εε Αιιε'ε.εειιιις ερι·εεεειι, ειιάει·ει·εειιε εεει· ε.!ιε!!

ι!εεεεειι, ι!ει.εε ει! ειεΙ! ιιι εοΙε!ιειι ΕΙι.!Ιει! ιιιιι ε!εε εεειι:οιιι!εε!!ε

ξνι:Ιοε!εε!ε άει· !!!ι!εει!!ει·Ιε άεε Ι)ει·ε!εε ιιι! Βιι!εε Ν ο τ !ι ιι ε. ι; ε !ε

εε ε ι. .

Βεε!!ΒΙιε!! άει· νοε εει· Οεεειρεειοε εεεειιε·ιεειι ΑΙ!ε·ειιιε!ι!

ε!·εο!!ειειιιιι.εεε εειιιιι!ιε ιεε άεε! ?στα νοΙ!!ιοιιιιιιει! εε!. ει!. εε

εει· Ζειε ιιιιιι!ϋε·Ι!ε!ι ιεε ει! εει.εε!!ε!ιΙει!, οε εε ε!εε ιιιι! εει·

νεεε !εει!ε!ινο!·κε.ει.ςε οάει· ιιιι! Αιιτοιι!Ιοιι!εεειοεει! !!ε.ετ!εΙι.:

ι!ιιι· νειί'Ιιε;εε εεεε εει· Ζειι εεει· Ιιε!εε ΜΜΜ, εειιΙε Ι'οι·,ε·ειι!εςε

Μεςιιοει!εεε νοε ε!εει!ι1ει· ει! Ι.ι·ειιεεε. Ψεει·εε!!ειεΙιε!ιάει·ι'ιε

εε εε!ι!, Μιεε ννεε!;.ι·ειει!ε εε! εει· ειιοε!εεεεε Οεετ!ρει!οε ειιι!ε

ι;εειΙΙΙετ ινε!·ιΙεε, ννεΙεεε ιεεοι·ειι·ι. Με ΑΙ!εειιιεἱεει·εεεε!ειιι!ε·εε

!!εινοι·!·ιι!°εε, νιε!!ε!ε!!ι Με!! Με νειι! νοι·ι!·. εε! Με· ειοι!!εεΙιει!

Οεει!ι!ιιτιοε ε·ειιιεεεεε Ηνεεειι!!τετ Με Μεε·ει!ε. ΠεΙΙιι· !ιεειιτε!!

Με!! Με ειιε άει· ΒιεεεΓεε!ιεε Κ!!ι!!!ι ειιε!!ει!·τεε Α!·εε!τει!

ερι·εο!!ει!, άεεεε ειιι”ο!ε·ε νει·εεειει!ει!ε Μία» νει·εε!!!ει!ειι ω

Με Μεεεεεεΐιεεεει·εειοε ειιιινιι·Ιιει!.

ν!7εε εο!ι!!εεε!!ε!! Με νοε ?Με ειιε·ει·εςΙε Ρι·ιι€ε ειιεεε!·ιΙΙΙ,

εε ε!ει·ι”τει! Με Με.ιζεεεε!'ενει!ιεΙτε!εεε ιε!'ο!ιζε ειιιεε ιιιεεεει!ι

εε!!ειι Πε.ιιι!ειι!άει·ιιιεεεε ι!ιε!ιτ ιιι Ρει·ε.Ι!εΙε ει! εειεεε εειε ιι!!ε

όεε_!εειεειι εε! ειιιει· θεειι!ρε.ιιοι!. 3ο εεεεε Με εε!ει!!ε!ειινε!εε

εε! _!ει!ει· Πει·τιιερει·ι·ε εεειε ειιιε εεννε!τ!ε·ε 8τεΙειει·ιιιι8· εεε

Ιει!!εειιε·ε!ιιιΙτε εεε άει· Αει!ιειεεεννεΙε!εειιι·εε !ιιι Ηει·ι! Με

ει·ετειι, ινε.ε εε! άει· !ιι!ειιιιε!!ειι Οεει!ρει!οε ε!ι:ετ εοιιεεει.!ι·Ι

ενει·ιΙει! !ιε.ιιιι. ν!» ε!ιιιε·εε .Τι!!!!·εε Με Πι·. ΜΙε!ι πιιι.: ει!!

ιεε!ιιε Αιιι·εε·ιιεε· Με, ινε.!!ι·ειιι! ε!ι!εε θε!εεενει·ειιεεεε, Με

Αεεεει·εεεννεΙ'εΙεε.ιι!·εε Με Ηει·ιιε εεειιιιιιιιι εε!! !ιε!!ιε Αεει!ε

Με;; ι!ει·εε!εειι ιν!!.!!!·ειιι! ειι!ει· εε! νοι·νν!εε·ειιι!ει!! Ρ!ε!εε!!ειε

ιιιιεε εεεεεΙιει!ι!ειι Οεετ!ρι!.ι.!οε ειπ! Με!! νει·εε!!ινιιιιιεε ι!ει·

εε!εειι εε! ειιιειιι νεε;·ετει·ιεεΙ!ει! Πε;;!ειε ΓεεΙετε!!ειι !ιειιιιειι.

Κοε!ι ιιιιι.εεε ιΙει·ε.ιιΓ ειιΐιιιει·!ιεε.ιιι. τΙεεε ινε!!! Με ιιιε!εεειι

ΑιιΙοι·ειι ιιιιτ Νοε!ιι!ε.εεΙ Με (ιι·ιιιιι! εε· Με εεο!!!εε!!ε Οεει.!ρε

Νοε ειπε εειιο!·ιιιε Βιεεεε!Ιιιιιι.ι Με Πει·ιι!εει·νειιενεεεειε εεεε!!εε.

Μ· !ιειιιι ε!εΙι ιι!εεε νοι·ετε!!ειι, ΙΙιιεε εε ειπε !ειο!!ι·ιε Ι'ιιι!ειιο

ιιε!!ε Βι·!ιι·ει!!‹ιιιιε; εΙιιεε ει! νν!ε!!ΙΙι;ειι Νει·νεεεεε!ετεε, νν!ε Με

άεε Πει·ε!εε εεεεε !ιειιιιε; ι!εεειιι!!ιεεειιιιο!ι Με εε.ιι2ε Νει·νει!

ενειειι! ιιι Μιι!ειι!ει!εεΙιει'ε ε·εεοε·ειι εε!ε. Ρ!!ι· ‹!ιεεε Αι!!'Γεε·

ειιει; εριε.εΙιε άει· Πιι!ειε.ει!, ι!εεε Με ειιιε·εε!!εΙ! ιιι! Πεει·ιεειι

μια εεειιιιι!ειι Μεεεεεεε, ινε εε ε·ε!ιιιε·ι: ειε !ειι,ε·ει·ε Σεπ ει!

εεοεεεΙ!ιει!. εε! Με! εε!·!ιιεειει! Αιι!εεε, ννειιιι εει· Κειιηεΐ ιιιιιε

εΙ.ει!ιε Αι!Ι'οι·.!ει·ιιιι€ε!!

εει·νόεει·

Βεεειι!, ε;ειι!εε!!!ιε!!ε Αιιι'ι·εε·ιιιιι;ει! ειε

εε Με Νει·νειιενεεειιι εεε!!ει! Με εεε! Αιιι,ι.ι·ειεε

Βιει·εει.πεε ι·εεε·ιι·ε!!.

2. Γε ΙΙΙ ε: Ζει· Πειεεοεε ι!!ε!ηε·εε!· Βι·ιιεΙεε!!!ειιεεεεΙιννϋ!ετε

ιετι·ε. νιι.ειι!.

1ιιι ΑεεεΙ!!ιιεε εε ειιι!ε·ε ειεεει· ειιε!ιε!!·τε ΙΙ'ιι!!ε

ΒεΙε, Η ιι εε ι·. Β ε τ ε ο !! ε.!·ι.) εει·!‹ε!!ιετ νο!·ιι·.

Β!εεεεεε!Ιειιεε!·εοιε. (Πειι!οιιειι·ετ!οε άετ Ρι·ερει·ειε).

ΙΛ!ΙΙΙιε!!ιιιιιιει!

εεε άει· θεεε!!εοΙιείτ ιιτεΙετιεοεει· Αει·ετε

ευ Βιεε.

Β!ι.ειιεενοει Η. Πεεειεεει· ΒΙΟΙ.

1. !)ι·. ν. Βει·ειιιιι.ιι ε ει.ε!!ι; ειεεε Κι·ε!!!ιειι νει. εεἱ ιεε!

εΙιει!ι !νεειειι Οοι!τιιειοιι άεε Αει!οιε εεε Με Ι.ε.ριιι·ο

εοε!!ε ε;ε!ι!ε.εΙιι ννοι·ιΙεε Μ.

ΒΙε!ειΙειιά ίϋει·τ Βει!εει· εεε, ΙΙιιεε εε :ειε ίεετεεεεει!ι!εε

θι·ιιειΙεεω ιιι άει· Οειι·ιιι·,ειε ιεεννοι·ι!ειι εε! εε! ι!ει!ειι·ιι·ειιόεε

ΒειιεΙιιινεεάειι "εεε Με Ινι!ει!ε ιιι άειιι !!!!ιεεε 2ιι ει·ννε!ιε!·ε,

ι!ι!.εε πιει! ειιιε ε·εεειιε νοι·ετε!!!ιεε εεει· Με Αιιε‹ΙεεεειιΒ άετ

νει·Ιετιιιιι,ε· εεννιιιιιε. Βει ε!εΓεεεειι Βει!ε!!εοεει:ειοεειι εεεει·

οΙ!ιιε ει!εεει·ε ν!!'ιιιιόε εε! Μεε εεεινε Ι'ει·ίεΙ!ι·ει! εεε!! ειοΙιτ εει·

Εεεε! ι.ιεννοι·τ!εε, οει;!ειεΙι εειν!ε!ιειεε θι.!ιι!ι!ιεε (Α ε ε ε ι· ε τ.

Βεεει·ι Με!! ΜιιΙιι· ειιεςεερι·οο!ιει! Ιιεεειι. Πει· ΕιιιεεΙ!ΙΙιεε

εεε! Βιι!ε·ι·ΙΙΙ' εε! ΙΙεεεε.!ε εε εεεινε!·. ινε!! Με Βεει!!Ιειε νει·

!ειιιιι.: ιιοε!ι ν!ε! ει! ννιιι!εεεειι ἱΙει·!ε· !ε.εεει!; νοε .Α ιι ε ε ι·ε τε

θ Ρει!!ει! εειεε εει· 2 ειιεει!ε ι·ει·Ιε.!!!'εε. Πεεε Με Βεε!!!ι.ειε.

ει! ιιεειεεετ!ε· εε!ειι, Ιιεειε ει! άει· Βε!ιννιει·Ιιε;!ιε!ι. εει· Ι)!εε:εοεε.

-ιι!εε ε·ι·ειίε εειιι·Ι:!!!ιιΙιε!! ει·εΙ. Φωτ! ειε, ννεειι ιιιειε ε!εε !)ει!·ιι!

ρει·Γοιετ!οιι ι!!εε·ι!οει!ειι·ε, Μεεεε εε! ιι.εει· ιι!ε!ει: ειετ ιεϋ,ε!!ε!!

ινε!ιιι εεεοιι Ρει·ιτ.οειι!ε νοι!ιεεε, ε!εο ει! εεε!! Μι· Με Βει.ιει!ε

άεε Ρεε!ειιτε!!.

Ινε!ε!ιεε εε!εε ιιι!!! ά!ε_ιει!!ε·ει! Μοιιιειιιε_ ι.νε!ε!ιε ε!ε Ι'ι·Ι!ε:ει

τιει;εε Βιεειι·ειι'ειι ι·εεειΙ'ει·ιι€ειι !ιειιιιιεε. Ιε ει·ετει· Ε!!!ιε εε!

Ιι!ει· Με Βεεννει·ε άεε ει·Ι!ειει!εε 'Ρι·ειιιιιιιε ει! εει·ϋεΙιε!ε!!ε!ε;ειι.

Α!ε !εΜειιτιοι! σε ειιιειι ειπεπ !!ειεε ιιιε.ε εεε·εεεεειι: Με

εο!!!ιιις, ΘεΙιΙειε ιε!ι ειιιειιι Βι·ει.ι, εε!ιιι Τιιι·ι!ειι ει·Ι'ο!Β·εεε Αι!!

εε!!!ε.ε;ει! άεε Αει!οιιιεεε ε·εεεε Με Βεε!‹ οι!ει· Με Βε!ι·ιει!.

ΠοοΙ! εε! ε!επιι ει! εειιιει!ιει!, άεεε ε!ιι Μ!!!τειει·π 67 ειιερεειιι

:ιν εε!ιεετ!ε!ιε Ρε!!ε νοε !·Ιιιίεε!!!εε· ,εει;ειι Με ΑειΙοιιιει! ιιι

εε.ι!ιιι!ειιεεεεε!!ι. !ιε.εε, νοι! ι!εεεε ι!ιιι· Η ε·εεΙοι·εεε εειεε.

Α!ε ενι·ε!τεε ΙΙοι!ιει!Ι. !ιοιι!ιι!ε ιιι Βειι·ι!ε!!ε Με !!ι·ειιε!ιιιε

Βρε.ιιιιι!ι!ε· εεε Ι.ειεεε εεε Με ι!ι·ιτεεε άει· 8ε!!ιι!ει·υ:. Πει· Βε!!ιιιει·ε

εε! ει·Ι'ο!ε·ιει· Πιιι·ιιιι·ιιρειιι· ννει·ιΙε ιιιε!εΙ. Με νοιι εεει·νν!!.!ε!ε·εεάει

Ιεεεεε!τε;τ εεε·ειςεεειι. !!οε!ι πειάε ειιιο!ι νοε ε!ι!ειιι Γε!! εει·ιεε·

ιετ. ιε !νε!ε!ιειε ειε Ρετ. ιιεεε ει·ι'ο!ε·ιει· Πε!·!!!ι·!ιρτιιι Ι10ι:Ιι ειεε

εει1εε Βι:ιιειΙε εει·ιιιει! εε!. Απε!! άει· Ριι!ε ει·ει!ε!!ε εε! Βερειιι

!ιειεεεννει.τε εεΙι!εε!!τ ει! εειι!, νιιοιιιι· άει· Ι!ειιιε νοι·ειιετε!!εετΙε

Ρετ. εἱε Βε!ει!!ε! ε!ειε.

Θ!!! νι·ειεει·εε ινιεεε!εεε $γειριοιιι ε!Ιι!ε εεε Ει·ει·εε!ιειι. Νεο!!

Α ιι ε ει· ε ι· εε! ε·ι·ι!ε!!ε!ιεε ΕΙι·ει·εεεειι, Με !ει!ι:.·ει·ε Ζε!Ι ει!!ιε!ι;ε.

ιιιε!ετ εἰιι Βνιιιετοιιι νειι Πειι·ιιιι·ιιρειιι·; εει· ι.ι·Ιε!ε!ι ι·οι·κιιετε!!εεεε

Ρετιεεε !!εεε εεει· εει· ειε Με! ει·ειοεεεε.

Ι)ει· ΙΩειεεεΙιιεε εε!!! Ε!εει·ειίε εε! εε! εει· Πιιιιιι·ει·Ιε.εειεΙιειι.

ι!!!ει· Μεεει· Βνι!!ι!τοιιιε ειιι!ιι·Ιιε!ι ε!ιι εε!!ι· εε!!ννιει·ιε·ει· ιιιιό

ννει·άε ι!ιιι· ειιιιεε!·ιι!εεεειι ει·!ε!εετει·ε τΙι!!·εε Με ιιιιεϋιιεειεςε

Ρι·οε·ι!οεε εε! εεινει·τει!άει· Βε!ιι!ε‹!!ιιι!ε. νειι Η!!! νοε Ρε ο ι·! :ιι

ειιιιιιεεεεεεεε!Ιτει! ε!ιερεετε.ι!ν εε!!ει!!ι!εΙιειι Ι·'ει!!ε!ι πιιι Ι)ει·ιιι

ι·ιιι!ειιι· !ιειιιεε ειιι· 1! !!!!ι ‹!ειι! Ι.εεειι ι!ενοι! ει!!! εε! 10 νειι

Μεεεε !ετειει·ειι !ι!ιιεει.ε εεε!! ι!κε!!ει·ιι,ι;!!ε!! ορει·ιιι!ν ε!ιιιςε

;;ι!ιΙ'εε ινειι!ει!, πειτε!! Ει:!ι!·ιιτ νοε Κει!ι!!εεεΙιι οι!ει· ε.εάει·εε

θοιι!ρ!!εει!οεειι. Βεε!ιιει· εε!εει. Με Με Ρει.ιειιιει! Με Βιι.ιιε!ι

εοετιιειοεει!, νι·ε!ε!!ε ει!! Με! νοι·μιεεεεΙεεειιει! ιει!!ει-ιιι ι!!ε!ιι.

ειιιε·ιι!ειεε, ειι θι·ιιιιι:!ε ε·ε!ιεε εε!!ει!.

Πει ι·οι·εεετε!!ιε Ρεειει!τ, ειε Αι·εε!ιει· νοε 25 Μι.Ι!ι·ειι,

ινιιι·‹Ιε ειε 28. Νονε!ιιεει· ε. ε. Με 10 Πει· Μοι·εειιε, ειι!ε 8ειιιιόε

ι!ειεΙι ε!ι!ειιι ι·ειοΙι!!εεειι Ρ!·!!!ιεΙ!ιε!ι, νο!! ε!ιιειε Βε!!ιειιειιι!ε :ιιι

Με !ιε!!ιε θειιε εεε !ιειεεε ρ;ει!·οιΙ'ει!. Ρετ. ειιιι!ΓεειΙ ειιιεε εεει·

!!ειιιι:εε ΘεΙιιιιει·2, ει·Ιιο!ιε Με!! ιει!εε!! ιν!ειΙει· πει! ινο!!τε εε!εε

Αι·εε!!: ινιει!ει· ειι!'ιιε!!!ιιει!. »Με ειυ!! !ειΙοε!! Με ιιεε.ιιεΓΙιει·ειιι·

ε!·νν!εε. Ρετ. ινιιι·ι!ε Με Κι·ιιιι!ιειι!ιειιε !!εει·ι:ει!!ει·τ, ινε Βετ!εει·

ιεε ιιιιι Η Ι!!!ι· Νεε!ιιιιιι.τε;.; ειι θεειο!!τε !!ε!ιειιιι. Βε !ιειιάε!τε

ειε!! ιιιιι ειιιειι !ιιεΓιι€ εεεειι!:ειι Μιιιιιι, εεε Αει!οιιιειι ινει·

ει·εεε!!ει·ε εερι!.ει!ι, ιι! άειιιεεΙεειι ιιιιιιιε Ρετ. ειιιει! !εεεεΙ'τειι

$εΙ!ιι!ει·2. 'Με εειιιιιιειε Πετε!·ειιεειιεε πιιι· ι·οιΙε.ιιί!ε· ε!ε!!ι

!ι!ϋε·!ιεΙ!. ι!ιιι· εον!ε! !ιεεε ειε!! εεεειει!ι·ει!. «ε!.εε Με Εεεει·τ!ιιιιι

ριιιι!ε ειε!! εε εει· ι!οι·ιι!!!!!ειι Βτε!!ε εε!'ειιι!. Πει· Ριι!ε Με· νο!!

ε,·ιιτει· Ωιιε!!τε.τ. Τε.

!Η ει ιιι -

ΙΙΙ:ει· 2

ε.Ι!ε, Με ει· εε!εει. εεοεειο!ιιεεε ιιιιιΙ ι!! σ!ει!ειι εε !!!!ιι ε·ΘΙππ9:

Με !)!εε·ιιοεε !ιιτι·ε ν!τιιιιι ει! εεεΙ!ειι ειε! θιι·ιιιιΙΙ άει· !ιιι!ιτοε!ιο

ι!!εε!!ειι Πιιι.ει·ειιε!!ιιεε· νοε 8ιϋε!‹ει!. Με ειιεεεειιεεει. ννιιι·ι!ειι.

Ιε εεε! ε!εειι Ριι!!ε ειιιιι!εΙΙ.ε εε ειε!! ιιιιι ε!ιι ρι·ιιεε.ι·εε βιιι!ι!

εε!!ει!εε.ι·οοε! άει· Βιιιιαε,!ι! ι!ειιι ειιι!ει·ι! ειε ειιι ιι!ειεειιιι.!ε‹:!ιεε

!

!

!
ι



τη Βει·ιτεΙιετειιττειιιιε εεε νοι·ειιεεεε·ιιιιε·ειιειι ΖτειιιΙιεΙι ει:τιινε

ι·ειι 'Ι'ι·ειιιιιεε ειιά ιιει· Μ·εττΙιει·τειι θρειιιιιιιι8· εεε ΙιειΙιεε ινιιι·ιτε

Με 8Πτιι· ΝεεΙιιιιττ.τεε·ε εει· Ορει·ειιοιι τι;εεεΙιττττειι.

Ιιι άεε Νει·Ιιοεε Ιιεεε Με Βιιιι.ιιιιιιιι€ ιιεεΙι ειιά Μ άει· ΙτιιΙιειι

Ι.ιιιιιιιεΙε;εεειιτι ενιιι·τιε ειπε Πτιιιιιιτιιιιε; εοιιετετιι·τ. Πτεεε Πεπι

ιιτιιιιιι· ιιιιιεετε επ Με Π68·ΙιεεΙιεττ ειπει· ΒΙιιτιιιιι; Με άει· ΜτΙ:

άειιιτειι Ιεεεειι. ότι ΜτΙει·ιιρτιιι·ειι ιιετ Βοτι1ε.ε· ειιτ Με Πειτε Πείτε

ι·εετιι; Ιιε.ιιτιε Μιά. Βει ιιει· εΜειι ΒεεεΙιεττειιΙιειτ άεε ΡιιΙεεε

ιιιιιεετε ιιιε.ιι ειπει· Μεεειι νειι1ετ·τιτ ειιτςετιειι ειιά εε ειιτεο!ιΙοεε

Ηετιιιει· Με, Μ άει· Πιιεε εΠιε εἱιιιιιεετιιιει‹ἰειι. ΝεοΙι Βι·ϋτιιιιιιιε

ιιει· ΒειιεΙιτιϋΜε ειιττεει·τειι ειστι ιιετιεειι 2 Π. ΕιτειιΜιτ, Με ειετι

ετεο Μ 5 Βτιιεττειι εεΙιιΜετ Ιιετιειι ιιιιιεετε. Πε.ε Ρ)κειιττετ Μπι

εοννοιιΙ ειιε τΙειιι Μετιιειι ΒεεΙιειι, Με ειπε ιιιιε άει· Θεεειιτι εεε

ΠτερΙιι·εςιιιεε τιει; εε νει· Ιειετιι ε·ειι·ϋΙιτ ιιιιιι ειιτ.Ιιτειτ ι·ειετιττετι

Ε"Μι·τιιτιοεΙιειι. Πει· ει·ετε θετιειιΙιε ινει· ιιει· :ιιι ειπε Μεε;ειιι·ιιιι

τ.ιιι·, Μι ει·τετιι·ιιιιε·ει;ειιιεεε άει· Μει:ειι επι ΙειοΙιτεετειι ι·ιηιτιιι·τι·τ,

Ιιεεοιιιιει·ε ΙεἰεΙιτ ννειιιι ει. »ντε Μ Μεεειιι Ρετ!. μετιιΙΙτ τετ. Πει·

Μεεειι ει·νντεε εΜειι ειιει· Με ιιιινει·Ιετ2τ, ετιειιεο άει· ΠιεΙιάειιιι.

8εΙιΙιεεεΙιετι τιιιιά ειπε είπε 1 τ:ιιι. Ιειιιιε τιιιει·ε;εετεΙ1τε Βερ

τιιι· Μι ΠιιιιιιΜι.ι·ιιι. ννεΙεΙιε νει·ιιιιΙιτ ννιιι·ετε. Με ειετι _ῇετ2τ. ει·ιντεε,

ΙιετιιιιτΙ ετοΙι Με ΒἱεεετεΠε Μι Βει·ετετι εεε τετιιιιιιιιι, ειι. 1 πι.

νοιιι Πιιοάειιιιιιι ειιττει·ιιτ. Με Ρει·ιτοιιεεΙτιΜι!ε νιιιιι·ιτε ιιιττ Κοετι

εεΙ:Ιϋειιιι€ ιιιιεεεινεεετιειι Με Με Περει·οτ.οιιιτεινιιιιάε Μιι·εΙι

ετιιε Πτεεειιιιιιτιτ ιιεεεΙιΙοεεειι.

Πει· νει·Ιειιτ πω· Μιι·ετι ειπε εετιινει·ε Βι·οιιετιιττε Με εττ.ι·Μ·ειιι

Αιιεννιιι·τ εοιπρΠοιι·τ. Αιιι 5. Τε.ε·ε ιιε.οτι σε» Ορει·εττειι πιει ειπε

Τειιιρει·ετιιι·ετεωει·ιιιιε ιιΙιει· Β8,0 ειε, ιιει· ΡιιΙε Με; :τετ ϋΙιει·

90. ΜεΙτ. εΜειι Με" :ιτιει ειπει· 80

Σ. Πι·. Η τ Ιτιετιι·ειιι α! (Με θειετ) ετ.εΠτ 2 Ρεττειιτειι νει;

νι·εΙεΙιε 2ετεειι εοΙΙειι. Με ι·εεεττοιιεΙοε ιιιιιτειιε·ι·ετε!ιε Ε' ι·ε ιιι τι·

Ι46ιρει· ετιιιιεττειι Ιιτ5ιιιιειι.

τει ει·ετειι ΗΜ ΙιειιτιεΙτ εε ετοΙι Με εΜειι Μειιιι άει· τιΜιει·

ινεε;ειι Ρει·ιτνρΙιΙττιε ορει·ιι·τ ινοιτὶειι εει·, ειιά Ιιει ινετετιειιι

ειτ:τι Μ άει· Ορει·ιιτιοιιειιει·Ιιε ειπε Ηει·ιιτε νοιι ετινε Πειιιιε!ιορτ·

ει·ϋεεε εετιιτι1ετ τι:ιττ.8. Ζει· Βεεειττειιιιις άει· Ιετπτει·ειι ινιιι‹Ιε Μι

Μει 1900 νοιι Πι·. ν. Βει·ειιιειι ιι ειπε Ορει·ετιοιι νοι;ειιοιιι

ιιιειι,Με ΜιιεειιΙετιιι· ιιιιι·ετι ετε.ι·Ιιε Βετάειι-ιιιιά ιιιετιιτιιεΙιε ΜΜΜ·

όι·εΙιτιιττΙιτε ειιεειιιιιιειιιιειιιιΙιτ. ενεΙεΙιε εειιιιιιτΙἰετι νδΙΙτι.ς· ι·εεετι

οιιεΙοε ειιιεςετιειΙτ ετιιττ. Αιιτ σε» ΜιιεΙιεΙι ειιτι.;·ειιοπιιιιειιειι Β6ιιτ

εειιρΙεττε ειιι‹1 6 οτιει· 7 8ιΙΙιει·άι·εΙιτιιετιτε ευ εεΙιειι, ειιιτι.=;ε στει

εεΙΙιειι Ιεεεειι ειετι ειιτ:Ιι τιειιιι νοι·Β·εετε!ττειι Ρεττειιτειι Μιι·ετι

Ριιτρειιοιι ιιεετιιιι·ετεειι.

ΙΜ εννεττειι ΕΜΗ ιιειιεεΙτ εε Με ιιιιι ετιιειι Βιτειιιι, τι" ειετι

Μι Νονειιιιιει· 1900 ετιιε Ρι·ιιοτ.ιιι· εεε τ. ΟΙιει·ει·ιιιε εποε. Πε

ΜΙόετε ειεΙι ειπε Ρεειιάειττιι·οεε. ννεεειι άει·εεΙΙιειι "Με ει· επι

14. ΠεεειιιΙιει· ορει·τι·ι. Πειτε εΜειι ΒΙτ'ειιιιετιιετιττ νιιιιι·άειι Με

Ιιειάειι Κιιοετιειιειι‹Ιειι ιιιττ. ετιιειιάει· νει·ιιιιιιάειι. Με Μειιιει·

Τειιιροιι ινιιι·‹Ιε ειιιε·ετιιιιι·τ; -- ιιεετι 4 ινωιιθε ννιιι·ιτε ιιει· 'Πιπι

ιιοιι ειιττει·ιιτ Με ννειετιττιειτινιιιιάε ιιεΗτε. εε πετ. εΙιει· Ιιετιιε

ΟοιιεοΙιάεττοιι ιιει· Β'ι·ε.ετιιι· ει”. Μι .Με τι. .Γ. ινιιι·τιε ετιιε εννεττε

Ορει·ιιτιοιι νοι·8·ειιοιιιιιιειι, Με τιετττειι Κιιοετιειιτι·εειιιειιτε ννιιι·τιετι

Μιι·ετι ΒΙΙΙιεττΙι·εΙιτιιΜιτε ιιιιτ ειιιειιιτει· νει·ειιιτ8·τ. εε Με εΜειι·

ιι·οτειιειιι Ιιειιιε ΟοιιεοΜεττοιι ειε πω! Με Β6ιιτεειιάιιι·εΜειιετι

τιιιιι: 2ετ8·τε, Μιεε Με Πι·ιιιιτε εειιεεειι ινει·ειι. Ιιιι θετοΙιει·

ινιιι·‹Ιε Ρετ. ειιιιι Μ·τττειι Με! ορει·ιι·τ, εε ννιιι·όειι ειπε ε·ι·6εεει·ε

ιιιιιι Η ΙττΙειιιει·ε Μετει!ΙιΙειιιιιιει·ιι ειιιι·εΙεει. ΠιεεεΙΙιειι εΜά ιε

εετ.τοιιεΙοε ετιιεεΙιετΙτ, Ρετ. Μι ιιει· εΜ ΚΜ ειπε 'Ι'ειιιρει·ετιιι·

ετ.ει8·ει·ιιιι,ε· ειιτ 87,2 Βετιιιιιτ. ετιιιετ Μιιιιει· ιιιιτει· 37,0. Πιε Πεο

τιιι· τετ _τετ.2τ νοΙΙΙιοιιιιιιειι εοιιεοΙιΜι·τ. Ρετ. τετ. ει·Ιιεττεττι.ιιηι·, Μι

ΙιεΜε ΒεεεΙιινει·τιειι. 8τιεοειιιιιι· Μι ΠΙΙειιτιοαειι,ςετειιΙτ τετ ιιιεΙιτ

Μ νοΠΙιοιιιιιιειιει· ννετεε ιιι6Β·Ιιετι. Με εΙεττ·τι:ειττε· ετιιε Ε'ι·εο

τει· εεε ΟΙεει·ειιιιιι νοιΙεΒ·.

Αιιτ ιιει· νοι·εεΙεετ.ειι ΒϋιιτεειιρΙετ.τε ειιιτι Με ΜετετΙεΙειιιιιιει·ιι

ειστιτΙιει·, εΜειι τιειιιι Ρετ.. Ιιειιιι ιιιιιιι εἱε Μιι·οτι ΡεΙρετιοιι πτωτι

ινε εεε.

Πι·. ν. Β ε ι· ιι ιιι ε. ιι ιι : θ Ι ιι ο ιι ΙιεΙιε ιιεττειιιιτΙτεΙι εειιι· ει·οεεε

Ηοττιιιιιιι.ιειι ειιτ Με ΒιιιιιειΙειι νοιι Ρι·ειιιιιΙεϋι·ρει·ιι ριεεετετ, ειιά

τει· Αιιττει·ειιι ΙιεΙιε ει· εΜειι νει·ειιεΙιτ:, εεΜειι Ρε.ττειιτειι Ιιϋιιετε

ΠεΙιε θεΙειιτιε εεε ΒΙτειιιιετιι Ιιει·ειιετ.εΙΙειι. ΠοοΙι Ιιετιειι εειιιε

Βι·ιιιει·τιιιη;ειι Με ιιτεΙιτ ει·ττιΙΙτ ειιά ει· τιετιε εετιιε εε ΙιετιειιάεΙ

τ.ειι Ρεττειιτειι ιιεειιτι·8.ιιΙττ·τι ννεε;ειι ετειΙιει· ΕΙιτει·ιιιιε· ειιιριιτιι·ειι

ιιιιιεεειι. Λεει· ΒτΠιειάι·ετιτ. ειιά ΑΙιιιιιτιιτιιιιιτιιοιιοε ετιιΙιειΙειι :τι

Ιεεεειι ι.ιεΙιιιιι·ε ινοΙιΙ. Πει Βεεειιιιερει·εττοιιειι νει·ννειιάε Βεάιιει·

Μιιιιει 8τΙΙιει·άι·ετιτ, ιιιιι εΜειι τεετειι νει·εεΙιΙιιεε Ιιει·τιειειιτϋΙιι·ειι.

Πετιει· Με ΒιειιεΙιεειΙιειτ. Μεεει· ΜετΙιο‹Ιε Ιώιιιιε Πετιιιει· ιιοοΙι

ιιτεΙιτε ειιεεεεειι, ινειΙ ει· Με ιιοετι ιιτεΙιτ. Ιειιεε ε;ειιιιε· ειι

ινειιιιε.

Πι·. Β'. ν. Βει· ε Ιιετ νοι· εΜειιι .ΤεΙιι· Ιιεἱ ειιιειιι Ιιειιάιιι·Ιιει

τει· Με ΒετΙιεεωρει·εττοιι εΜεε Ι.ειετειιτιι·ιιεΙιεε νοι·εειιοιιιιιιειι

ειιά Μιτιει ειιεε;τε!ιτε·ειι θετιι·ειιοΙι νοιι ΜΙΙιει·άι·ετιτειι εειιιεοιιτ:,

εοιιεεε Μενου Με ι.ιιιιιΖεε ΜεεεΙιειιιιετε ειιτετειιά. Πεε Βεειιττετ

τετ. Με τετιεΙΙοεεε. Ρετ. νει·εἰεΙιτ εετιιε Ρε!Μιιτιεττειι ειιά Ιιε.τ Μιει·

ιιιοΙιτε Μι ΙιΙ:ιε·ειι.

8. Πι·. Β τ ιι τ ε ε ι· άειιιοιιετι·τι·τ ειιι νοιι Πι·. ν. Β ε ι· ε ιιι ει. τι τι

Μι Κι·ειιττειιΙιειιεε ννε8·ειι Ιιινεε·ιιιεττοιι ι·εεεοἱι·τεε

Πει·ιιι εττιε τι. Πεε τιιτιιεειιεειριειιε ννιιι·‹ιε ιςετιτ!‹ιετ νοτιι Οο

Ιοιι. νοιιι Ποεειιιιι ε." Με ειιιιι θετοιι εεεεειιιτειιε, Με Ιιιτιιεεεεεερ

τιιιιι τιεετειιτι εεε ΠιιιιιιΜι.ι·ιιι. Πιιι·ι·τι τ.ΙιετΙιι·ετεο Βερωετττειι εε

Ιειιε εε, Με Βριι.ιε Με Ιιιιιιεειιεεερτ:ιιιιι Με εει· ΡΙειιιιι·ε ΙιειιεΙτε

ΙΜΣ

:ιιιϋεΙιειιΙιι·ἰιιεειι. 'Ειπε νοΙΙετ.ειιιτιιζε ΜΜΜ; Με· εεε ιιιδε;Ιτετι,

Μι Με Ιιινειςτιιεττοιι, Με εεε άει· Αιιειιιιιεεε Ιιει·νοι·8·ιιιιι·. εεΙιοιι

Ηοιιε.τε Ιειιε· Ιιεετειι‹ι. Νεοτι εει· Βεεεεττοιι ινιιιάειι Με τιειιτειι

ειιι·τιεττεεεΙιετιειιειι Πει·ιιιειιόειι ΜΜΜ Εθ80ττω88θΠ "Μ 9ΠΙθ

τιι·εττ.ε εειτ:Ιτετιε Αιιεετοιιιοεε ιιει·εεετεΙΙτ, οΙιιιε Αιιινειιιιιιιιιι· ειιιεε

Πει· τινΙιιιο τεε.Αιττ'ειιιερ ὸὶεεΙιε2ιιεΙι‹·Ιιε Ε”ι·εεε Πι. Ρ. ν. Βει·ν·2'8 ΘΙ'ΜΜϊ

Πι·. ν. Βει· ε·ιτιειιιι ει· ΙιεΙιε ιιι Ρ0ΙΞθ_Φ" Μ. ΠΠΠ_ €θινετιι

τειι ΜετΙιο‹Ιε ιιει· Ιετει·εΙειι Αρροεἰτἰοιι Με Μο,ε·ΙιειιΙιειτ. ε·ειιιιτιτ

ειπε εε ννεττε Αιιεετοιιιοεε Ιιει·ειιετεΙΙειι. βεεεήειιοτι εει· ει·οεετε

Μει·ριιγιιιιορτ' ιιιετιτ νει·νν·ειιιΙΙιει· εει·: νντιΡΘ βΘΐ8Μ ΝΠ νΘΙ'2"Κθ

εεινεεειι, εο Ιιεττε Β.εΜιει· ετετι ιιιιτ ειιιει· ΒΙειιιει·ειι Ατιεετοιιιοεε

Ιιεειιιιετ. Με! Με Μιιι·ρτινΙ‹ιιορτ τιειιιιτ2τ. εε Με· ΡιιΙε εΜειι·

ε·ιιτ ννει·. εε Ιιεττε ει· αειιϋε·ειιό Ζεττ τει· Με Νιιτιτ 2εΜϋΙ. _

4. Πιεε ιι εειο τι Μπιτ· άεε νοι·τι·88' Μ· ΚΟ( ΜΜΜ

θεειεΙιτεριι ιιΚτε τει· Με Αιιεινετι Ι άεε εΜειι"

ειιά Οιιι·οι·τεε τει· ιιιιεει·ε ΠιιιιθτωΙΜ'θ_ΠΚ8Π· _

Πι·. Η ε. ιιι ρ ε Ι τι: Πε εει ειπε εετιινιει·τεε θεετιε ιιι Πιεοιιεεισιι

ειι τι·ειειι Μιει· εΜειι νοι·τι·:ιε·, ιιει· εοτιοιι νει· ειιιιιι·ειι ›νοετιεε

εεΙιετιειι ν.·οι·άειι εει, ΡεΜιει· ννοΙΙε ττεεΙιεΙΙι ε.ιιτ Με ΒιεεεΙτιει

τειι άεεεεΙτιειι ιιἱοτιτ εἰιιεετιειι. εοιιάει·ιιιιιιι· άεε γει·ΙιεΙτιιιεε άει·

ΜιιιιιιτιεοΙιειι Οιιι·οι·τε Μι τιειι ΘεΙεε·ειι!ιε1ΒΘΠν @Με ΜΟΒ ΙΙΙΘΙ'ΖΗΜΙωο

τει· Με 'Ριιτιει·ειιΙοεειιιιεΙιειιιιΙιιιι,ε· Βιετειι ει·οι·τει·ιι.

Πιιι·εΙι Με Πι·τετιι·ιιιιε εεἱ άει· εὶιιιετἱε·ε Βιιιτιιιεε άει· ινιιι·ιιιειι.

εειιοιιειιτΙειι Βιιττ. Με ΗιΜειιε ειιιεετ.ΙιειΙε. δει· ιιιτειιειι·ειι Βεεοιι

ιιιιιιε,· Μι ΠοεΙιεειιτι·ιι·ε ειιιΙει·ει·εεττε τεετ8%ω[ϊ· Με ΜΒΜ

ειιτιιιιιτΜεειιά πετ τιιετειιιε·ειι ινιι·Ιιτειι, ννεΙεΙιε Ιιιει· Μι Πει1εθ

Τιιτιει·τιιιΙοεεΙιειΙετεττειι Με Ιιετιειι εε ι·ιιτειι εεεΙιειεΙιτιιιιειι. Νεκ

ιιιιτεεε ετιει· ειι‹ὶει·ει·εεἰτε τιεττειι!τειι, Μιεε εε 8Ποτι Βθνι"τεθ νο_ι"

ττιετΙε τιετιο, ννειιιι ειπε Μι Βτ.ειιιιε εε!. ΜΒ μειιεεεεεεεεειι Η'

ιιεΙιεε·εΙεε·.ειιειι Αιιετε!τειι ιιιιτ.ει·ειιιιι·ιιιιτειι. Νιετιτ ιιει· εεε πτωτι

εἰεΠειι θιιιιιτιειι εετ εε ντεΙειι ιιιιιιι6ΒΙιετι, τει·ιιεεΙεεειιε μι·

ιιιετιεοΙιε Οιιι·οι·ιε Μιτ2ι1ετ10τιειι, εε Ιιοιιιιιιειι Ιιιει· Νοε 28Μ88θ

Θετιινιει·τεΙιεττειι άεε θτιει·ε.Ιιτει·ε ιιι Βετι·ε‹:Ιιτ. νιεΙεν·ει·άειι νοιιι

Ηειιιιννετι €εριεετ, ννειιιι ιπειιι ειε ιιι ΜεπΕ'ει·ιιε εειιιεΙιε ειιά ιιε

Μιι·ετι Ιιϋιιιιε ιιει· ετννειεε Νιιτεειι (Με Πει· ιιιετιι· εΙε ειιτεεινο

εεε ννει·ιἱειι. ΙιιετιεεοιιτΙει·ε εειειι Β"ε.ιιιιΙιεενΜει· Με! Ηειιετι·ειιειι

Μ Μεεει· Βεετε!ιιιιιις εετιιντει·ιε· ειι ΙιεΙιειιάεΙιι. νντιΙιι·ειι‹Ι _ιιιιιεει·ε

Ρει·εοιιειι ννειιτιι·ει· νοιιι Ηειιιιιι·ετι ιιι Ιειιιειι.ιιεεειι.

Πι·. ιν ο! τε ι ε τ: Με ΗειΙιιιιε· ιιει· 'Ι'ιιιιει·ειιΙοεε ιετ στι; Μι

ΨεεειιτΙτεΙιειι ειπε θειάτι·εεε; ιιει· νοιι εΜειιι Ιειιιιει·ειι Αιιτειιτ

ΙιεΙτ ιιι .ι.ιτιιιεττεειι ΗτιιιετιεοΙιειι νειΙιε.Ιτ.ιιτεεειι ιετ. ειιι Μιιιει·11·

τι" Βι·τοΙε :ιι ει·ινε.ι·τειι. ΒιιτεεΙιΙιεεεειι Μι· ιιιιε, εΜειι Κι·ιιιιΙιειι

Ιιτιιειιει·ετεειι ιιι Ιεεεειι, εο ιντι·ά εε ετοΙι τει· Με τιιειετειι ΡεΙΙε

ειιιρτετι1ειι, τει· ειιιε ρεεεειιάε Βειεεεει.ιΙειτιιιιΒ· Μι εοι·εειι. Μ. άει·

Κι·ειιΙιε ιιιετετ ιιιετιτ Με εειιιιε·ειιιιε Γεετιιι·Ιιεττεεε Μιει·ειιτει·ε

ιιεεττετ ειιά ιιιιτει·ννεε·ε ιιιιτιει·εεΙιειιιιει·ειι ΒΜΜιεεειι ειιει.ι·εεετει

τετ. Πε τετ ιιοττιννειιότε· Μπι εειιιιιι νοι·ειιεετιι·ειΙιειι, ινειι ει· ιιε

τει·ινεεε ειιιιειιττἰι·ειι εοΠ. ειιοτι ιιιιιεε ει· νει·ε.ιιΙεεετ ννει·ιτειι.

εἱειι Μι θιιι·οι·τ ειι εΜειι Αι·ετ 2ιι ννειιτΙειι, νντι.ιιι·ειιά νιεΙε Ρε

ττειιτειι εε νοι·ετετιετι, εἰετι ττιι·ε Πεεειιεε·ετεε νοιι ειιιάει·ειι Ρε

ττειιτειι νοι·εο!ιι·ειτιειι :τι Ιεεεειι. ΘεννϋτιιιιιεΙι ινιι·‹Ι εε εεε @Με

εειι·ι, εετιιε Ρετ.τειιτειι Μ ρι;εεεΙιΙοεεειιε Αιιει.ε.Ιτειι :τι ετ:τιιεεειι.

Νιιι· Μ. Με.ιιιιει· ιιιιτ τεειειι θι·ιιιιτιετι.τεειι Με! ιιειιιειιτΙιεΙι τει·

Αει·ιτε ιιεεεειι οττειιε Οιιι·οι·τε.

Πι·. ινε ιι ‹ιεΙ ιιιτιοΙιτε Μι (ιειι·ειιεετε ειι ιιιιιιιοΙιειι ειιάειΘιι

ΟοΙΙεε·ειι ιιιιεει·ειι Βτςεεειιειι 8τι·ειιά ειιοτι τει· Μπι Βιιιιιιιιει· Με

Αιιτ'ειιττιεΙτεοι·τ Πτι· 'Γιιτιει·ειι16εε ειιιιιτειιΙειι. Βοτιι·εΜε ιπειιι ττειιι

Ρετ. νει, εετιιειι Ένοτιιιειτ:ε Μι ΠτεΙτιε ειι ιιετιιιιειι ιιιιΙι ειετι νει·

Οετ- ειιά Νοι·άοετ.νντιιιτειι Μι εΜειι. εε τιιιιιιι·ε ιιιειι Με ιιι ΜΜ

ετ.τε;ε ΙΜιιιετιεετιε νει·ΙιεΙτιιιεεε. Με ΜεΙιτε ΒεεΙιιττ ιιιτιεεε ιιιιτιε

ειπε ειιιιετιι:ει· ννιι·Ιιειι, Με Με Μιιιιιε ΗΜιειιΙιιττ. Αιιοτι-τΙει·

ΙιυΙιε ΓειιεΙιτ:ιεΒιεττεεετιεττ Ιιϋιιιιε ιιει· ειιτ ΜΜ- ΗΘΜΜΒϊ

Κιε.ιιΙιε ιιιἱτ Πιινει·ιιειι ειιά ιιιττ Νειειιιι,ε; ειι Πιιιιι;ειιιιΙιιιιιιιςειι

εεΙιτιι·ειι εΙιειιεο ννειιτε ειι άειι 8ττειιιι, Με Με ΗβΙιειιεΙιιιιε,

ΜΜΕ' Ιιει Ιιει·εΜτει· ΒεΙεετετειι, ΜΗ Ρεττειιτειι ιιιιτ θριτεειιΙιε.τει·

ι·τιειι Ιιεοιιεε!ιτε ιιιιιιι ε,·ιιτε Βι·τοΙιζε.

Μ. Με ιι Μι ννειιι1ετ εει.ιειι Πι·. ΧΧ* ε ιι ιτεΙ·ειιι, Μιεεάτε

ιιιετεοι·οΙοε·ιεετιειι νειΙιειΙτιιιεεε ιιιιεει·εε 8τι·τιιιττεε ιιοετι-ιιιεΙιτ

ει·τοι·εεΙιτ εΜειι. ιιιειι εϋιιιιε Μιτιει· ττειιεεΙΙιειι εειιιειι Ρειιειιτειι

νοιΙειιτὶε· ιιοεΙι ιιτειιτ ειιιρτετιΙειι. Νιιι· ΙιιιττεΙετετιιειι εϋιιιιε ιιιειι

ιπιπ Αιιεειετιτ ειιτ Βι·τοΙε :ιιι εεε Βτι·ειιτι εεΙιτεΙιειι, Μεεε Ιιτιιιιιετι

τ›ει εεειςιιετειιι νει·Ιιεττειι άει· Ρετ.ιειιτειι Μ τεκτειιι ΚΙΜιε. ει".

ννει·τιειι. Ψνεε Με Ηειιιορτοε Ιιετιεττε. εε εει εε ιιι Πενοε ετε

τιεττεοΙι ιιεοΙιε·εννιεεειι.άεεε ειε Μι Ποετιι;ετιτι·Βε εεττειιει· ινει·άε.

Πι·. ΒιιΙΙε ιιεΙιειιιιτ ειοτι. ειιτ θιι·ιιιιό ειιιει· 15_ιετιι·ιιι·ειι Πι·

τ'ετιι·τιιιιι·, επι· ΑιιετεΙιτ. Μι.εε Μι· ιιι ιιιιεετει· ννιιιτει·ιτεΙτε εΜειι

ΗειΙτεετοι· Ιιεειτ2ειι, ννἰε Με ΙτεΜει· άει· εἱὶΜιεΙι εεΙειι;ειιειι

Οιιι·οι·τε ειιτε·ειεειι ΜΜΜ. Πιε ΚεΙτε ετσι Μιι·ετι Αιιι·εε·ιιιιΕ· εεε

ΒιοττννεεΙιεεΙε νντι·Ιτεειιι; Μ νοι·,ε;εεεΙιι·τττειιειι θτεΜειι, ννειιιι

εΜειι Οτινει·ιιειι νοιιιιιιιιιειι ειιά ετιιε Βι·τιτ5Ιιιιιιε εεε Βτ.οττνιιεεΙι

εεΙε ιπειιι ει·νντιιιεοΙιτ εετ, ιιιιιεεε ιιιειι άεΙιει· νοιι ιΙιι·ει· Αιιινειι

άιιιιε; ΑΪιετ.8.ιιτἱ ιιετιιιιειι.

Πι·, ΚΠιιιττι Ιιετ ετοΙι ιιιοΙιτ εεε·ειι Με Κε1τεειιινειιάιιιιε

ειιεεεεριοετιειι, Βετιιιει· εεΙΙιετ ΙιεΙιε εετιιε θεειιιιιιΙιειτ ιιι ειιιειιι

ΙιεΙτειι ΚΙΜιε ννιεάει·ε;ετιιιιήειι. Πε εει ετιει· ιιιιιιεετ.ι·εττ:Ιιει·

Μιεε ντετε Ρεττειιτειι Με Κε!τε εεΙιτεειιτ νει·τι·εεειι, ινετιι·ειιά

άεε ΚΠιιιιι νοιι Μεττετι·ε. στον Μπι θειιει·ιεειιειι ΙιιεεΙιι ινοτιΙττιει

Με ειιτ ετε ειιιινιι·Ιιτ.
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111. 1111111616 1 1116111161 6611611 1)1·. 111 6111161 6111, 118.88

Ε111116Ι'11116- 6661166 611611 Κ1'21111€θ 11111 1161· 61161'661·11611 Τ61111161·11

1·11181618Ή'1111666 1166 91161111 6611166111 1161·11·116,66. 116.11 Γ16661·

11611611 1161 1111166 1116161 111666.

Π'. 11611 1161: 11111·66111116·1166611 1111· 6166 61·16161·616116 116

1166111168' '1'11661·61116661· 11111 9116111116 1181 11661611 66116616 1111611

11011 11111' ν61·11611116616· 111111 Α66111111611611661·6666.

Ρ1'1186 6 111. Β81' 6 811 111· 11: 11116 11611 Αι16611111.61161·66161111

ε” 11111' 111 11116 16161611 8116116666 211 11111116 66116111111611611

1181111111' 66116 1161·ν61·, 11666 111116 16 1166 ν61·661116ι16116166 Κ111116

:111 111116 1166611616 661 1161· 8611ιν1611611611166611661111166 81'2181811

0111111- 11611 11616616 11166 211 116111 8611111611, 116.66 1116 11166661116116

1111111666 1166 Α1'21.88 11161· 161 111111ν11111611611·611 66616116, 1116111111'

©1911 1161166 11611 ν61·661116116661· 86116 1111166νν16666 861. 11111111

ε” 11116 1111 16111118 11111166 111611 16 1116661166 11111166 6611666 1110111111 6666666166.

'δ. 1)1·.1161·1111 01 π 111111 11111666 1111661111111116·166 ν01'1ϊ1°69,°2 1)16

161·11116611111611116111 1116111999-1901111111 1116 Β'111

Β 6 6 1.11 6161116. (Β1'8011011111 1111 1)1·ι161‹1.

111. 11611: 1116 11166. Ρ6611661‹1·661‹6 11111 1·11111661 1110111 211

6611666616 661 1111111166111161111 11 .16111·11ι161161·1 6111'1.1;6111116111.

11116 111166 1116 11611611 11111. 1611166 Υ01'1111.11εθ11 1111166666. 1111611

Βθα2011.9 111111 1·111111=1· 11'111·66 661 2111' νθ1'11'611111Πε 616116111111611,

1116 211111 ΒθΕ1111111168 12. .111111·11111ι116116 116.66 11166 111666 110·

1111611111116611161116116 6666166661, 116116 61161· 11666 816 11116 1761·

11611611 1161· 1161616 ν61·161166.

Β1118 Α61'1·66·11 111·. 1111111161616111 111'11 1 666111νν61·161 1)1·.

Β81'111 11 012 11111116. 1111611 8011111'ΒΙ'81'θ Α11661161·111·1111111111666 661

1611 Β'0111'08θΠ 66166, 11161 1111666 661611 161166 21.1 Θ1·1111116 66666

2611; 1161·61161116661·111ν1116 661611 11611116· 6611116666, 1101 1116666

1111116 61611 1116 ,1·.1611166611111161166116 Ζ61·6111111111: 616 11116666611·11661

11·11·11611111 611ν166611.Β1111116 116111· Θ6111·Ξ11161161166 6111' 1161· 116116

1161· 111·6.111111611 661611 Ρ111γ61611611 1161· 00Π_1111101.11Η1 61161· 1166

Η111Π118Π1.11Π16118 16666666, - 11161· 11666 0611111161 111·6111ρ1 116

111111· τ.

111. Β111·611 6111: 136 1116 6116611666 11711·11ι1111.166 1166 11111166

1116111611 6111' 11611 Α116661111166 1161· 6661616611 1.1111·11611111611 8116111611

κι11·1161166111111·1 ννθ1'11811. 811 661 66 1161161166·61111 1111611 1116 66

1111111116 Τ118118811116, 116611 1116 Ν111666611ι1ι166 161 1111616111 111111

11.111 11611 1111111166 6111 6161116166 661. 11111·11111”6111·11611611111111·611.

111166 111666 1Π$1·1161·1116116 116111 1116111, 11166 1111611 11611 61166116611116

8111111166 1166661666, 6111 1116161611 61166666161, 1116 11611666 11131·

1161·1116116 (18ΒθΒ'811 11111611 1116 Κ1611111116· 1161· 11.161.ν11·11116.6 1161·

661666 66166666 116166. 1116611 11108 11611116 661. 116 11111666 11166

6111611611. 11111611 66161·1 11111. 11661116 1161· Κ1·11.61111611 6166·61611616

11'1666611161·111116 1116 Ν81°1116111111ἀ1111Ξ 1111 1111616111 11611 6611611

1111111166 6111 1166166166 111166 61111111 6111·116116ι1111111·66 νν1611111.11

66 6:61ν6111111611 11.111 1111111111' 1161· Ρ661166111·1161166 88110. 11611661·

11611161 116 111. ΒΘ1'1·1 11012 1116 ΡΓΒΕ18. 611 61· ν1611616111 116116

6666111·11161 1111116. 16 11νθ1Β11811 11111611 116111· 1111626111!!! 1161611661

66116111111166 616 66161166 6611611666 1166111161 61·1·611·111 661.

111. 11611111 0121 116 1116 Γ1666116611116111ι1116 6161 118011 1116·

61611161· 1116611666 61666161161. 11161116, 111666 11661· 6161 1111611 11116

11Γ11011 1166 111166111611111 1611611611 661. 66 16166 61616116, 11666 1111111

66111· 661166 1116 ν611 111·. Β11 1·611 11111 11661:11111·1611 111·1616·6

11161116 6116161166 1111111166. 11611661· ν61·1116·6 11111· 11661· 2 116116.

16 1116161166 1116 11661161111611 1116111 8.118211801111688ΘΠ 6111, Φ188 16

Ρ01Εθ 1'1·1111116111661· Β6111116111661111611111111: 111111 11.111161116111 611666

6116666 661. 116 6661· 16 11611116 66611 1166 1616161·66 Π16616111166

1116 1)16661166 1116111 11111 9101101116" 211 6161166 661. 80 1116116611.

11166611 1111111611 1116 Β611ι·616111·611. 111 6166111 111111 1161111611. 158 61611

11111 1116 6611116 1111 1161116116 61·11·611616 11111161· 1166 11661166

1118111166 Κ111(188, 1111 61161166 116.11 11111 6111 111611 2118 1161· 1311

ν61ρ1·61116 1161166111. 1)6.666166 6111661116 1111161· 1111116111 11166111.

11111 1. 11120 'Γ6161161·61ι11·6611111. 111·161611661116· 6611111611 61611 6111166

ν61·ι1116111166 1381111111 6111 116111 1(0111 111111 1111 6161116111, 1111616116 116

1711111116 11661166 11688811: 1161161· 6611111166 Π6661111111·1161:1 16 1116

Ρ116116116.111116111166· 1166 Κ1·111111661166666, - Β61111161116611611111ι1116.

1116666 11111· 11116161161·11611 1161· 1)1666666 11111116 11116 Κ11111 ,66

11111111, 16116611 1111116 11116116; 68 1161 1111611 116166 Ρ66116661·111111ο11

616 111111 1166 1111111 61166 88811611. 1161· 1162811118 1166161166: 111111

1161· 1111161666, 11666. 11616 1161· (161666611611, 61611 1111 Κ1'11.111€θΠ·

1161166 11111 11611616 2111Π11011'011. 611611 61111161· 1161116 Ε11·111·66111166

1111611116, 6111·661166 1181311 Β.6(1118Γ8 Δ.118101113 11111111. 111166 66 61611

11161· 111 1161· Τ1131. 6666111116 1116 61116 ν21'1018. 61116 6111161116111616

6611666611 111166.

161168 1·ο1116 111116, 1611166 1311111111· 11611 161116 1161116666 1111· 6161611

1116111116· 6611111166 1116111611.

117118 1116 1166·116611666 1161·1611111.1661111:16111666 1116661161· 1111111

11611116.111161· 66111111. 16 1116161166 1116 Ρ1666111.1161·61116 6166161”11111·1

161, 80 61611111 11611661· 616 ν1611616111 11616111 6111·11611111111·611 211

11111166, 111166 11166 1116 12,'81120 Ρ661166661116111166· 6111 16111611

16661616 ν61·661166 111166. 1ν116 66.611 Β6111161'8 Β1·1`11.111·1161166 11111

1116ι(ΒΘΡ118011θΠ Ν11611111·66111161166 61116611161166 ι1ι1611ι16116 6111·

1ν11· 6.

1)1·. Π. Β 6 11 ιν 11 1· 2 11111 2 116116 111111616611νν61·61· 6611111111·6111161

Ρο1·11611 1:1.118861'11011 11111 216661·661161· 1111111111· 118Ι'0Π 1ι·66661111·1161·

Β66111611111611 Χγ1111 1161, 6666611611. 1111111161· 11111; 11611 Β11111Γ11611

66111161. 8.18 66 1116 Η111111111·61166 11161 6·61·111661· 6ιι6661611611 861,

818 1111111 116611 11611 Α616116·661.611166 1166 1111661116166 111166 111

6161166 11116666. 11611661· 11611161 11.6 1)1·. Β01'1(1101Ζ 1116

1111166. 66 616 66161161· $6111ι166 1166166661. 116161· 111116111.1111611

661·6611111111 6616 1166116 111111 611 61· Β1·111.111·ι166611 11661· 1116 2111

661·66116 11111161· 11666.

1)1·. Β61·1111616: Α116 1166 Α616116,·66161166 1108 Ρ0011611·

6111161116166 1116666 61611 1161661161 8611111661616·61·666·66 11.111 11111

1616661161 1161· :111 61·νι161·16611611 1111161666· 1116011611. 11101 261111 111

1216666 111111ν111116116 ν61·66111611661161166. 811116 1111 Α111161116111611

11116116 61611 88.Β'611, 116.66 661 Ρ616.1.61·66 11611 661, 11111611 1'01'11118·

6666666116 Κ11ι6111161166 ,6·6661111·11.611166 16111ι1111ι166, ἀ1Β 11111

1811)111111111!,' 61116 Β'1'118881'0 Α11611611611116 6666111116, 818 16111116

2118611011 1111111611 11616 16 66161166 11611611 1111611 11661111·11611611

0666116112 616. Π1666116111·1 1·611111116 11116 861111111·611666111611111111

661 Κ1111161·6 1111 11111·6116111161111 811118110Π11 11111116. - 116661· 1116

21ρ661·66116 Μ1Χ1111' 1161 Β6ι1661· 1161116 Β1·111111·ι1116·; 6166 Ζ611

111.66· 116.66 61· Ι611111γ111 8.1128611Μ1111., 117118 1111611 616611 2811112611

1111161166 211 11116611 66111611 6661· 16 80 1161166661 1116666, 111166 61

ρ1·611116611 661161111111116166 11161·.

11. Ζ. 86616161: 111. 11611616.

1116111616 Μ1111161111611611 111111 11161·1111ο1.11166116 1111112611.

- Α1!! 11116 66616 1111161, 1161 611166 66111611 1166666666 611111

1111161161· 11666616 111 1161666161· 2611 211 6666111666, 6166116611

111·. 1111116166, 111166, («Τ1161·111116 1161· 116111111·661111611616

1171011, 1761111111, 11116 Α. 11611161) 1166 1.6111,6111161. 1)166661111

6·111.166 Ργ1·66611611161·1ν11.1. 61161161: 11111· 11111 11611 61·111:11111111

Η6111.116τ11666 1811288111 11116 Ργ1·61.1·61161 66, 111661. 1116 6661111111

116111 161661 111111 6666111161 111'0Π1ΕΕ 1166 11161166. 1166161111

611·616111 11166 1116 111-ΣΟ 11Ο1..-166 6111661111161611ρ6616 1111611
1·1161‹61111161‹ 6111', 161811. 1172116 111111 1'61·661111 1161·11661· 111161· 11111111

11161111111$11·6ι111111ν61· (Ζ111116111·11 11611 Τ616. 116661.. 11.111 1111

111111 111111 6111611116 11111161. ν61·666111ν6611661 611111, 1.1.'01381 1118 1.111

Ρ11616 16111616 ν118θ11.11Ε 6.666νν66611611 11111111. 111 1111ΓΖΕ18161' 2111

161 1111611 1116 116.111 66111611 11'8111'110111,11Β88 16611 6611116·6616116111

1116111 1·611ι1611·6111166 11111616 6661666611 11111111. 1111611 66111111·

1·16616 1616161 11116 6661661161 61·1166116116 1)1611616. Β61 611111

66111611 116161161111111.166 161 68 661111·616111611·1.

-66·~<~1·'--

1161·11116611166. .

- Ρ1·6166661· 1)1·. 11611611 171 1611611· 161 11111 1111116 1161 1
1101121111 11166116 11111 6611161· 111611 111111 1161661· 1116661611 16611111'

2111' 11111· 16 1611111.: 61116611·611611. 1116 11161 5 Ζ11116161· 1111 11618111·

66116 616,6·61·11ι11111 1116111611 61611. 'Ι'1·ο16 661666 81.11'88 1616611161

Α1166611666 61·11·6111 61611 1161· 616166 (1616111·16. 111116 11116 18111112

6611161661 1111111, 6111611 616111 ιι11611ι16116611 Α11,1.161116111661111116115

111111 6611 1161· 11111 1161·1 661166116111116 Α1·61 (1611. 88Π1111135Γ2.111 111 1

Η11'8011 6111 Ζι1ν61·616111 11111 6111611 6116611666 1111616 1161· 11111'

1·6611666. 11” 1 16116111 66111661 61611 661111 11611611 1111 2111111161·

21Νθ1θΙ' 8166116 61161· 61666 80,9,'6118.Π111811 θ61111661166, 611166 1111

4 11116666 1·ι1116111166 16‹161·1616111611 1166161166. 11116 81' 661111 0611611

1161· 61611 1161·66111661.

- 1161 1161· 11111111 1166 Ρ1·61666 61·6 1161· Ρ1111.1·ι1161111·

16616 111111 Β111666166,·16 611 1161· 1166661161 11111.

1161611111. 1166611 16 1161· 1616166 $116666· 1161· 1101'1.1Β'θΠ 11111111:

6161661166 1111661161 1116 116_161·1161 1161· 6111111666 6161111611: (ω'

Ρ1·61666ο1· 1161· Ρ1161·1111111616,6,16 11611 1116161111 1161· 1116161161· 11111:

1161611111. 1)1·. 81. Τ' 80 11116111 6 111 61111 1161· Ρ1·1ν11111666111 11111

1166661161· Π61ν61·6116.1 111·. Β. Β 6111 Β 611 81111 616 6 11Βθ 11%)

1)1·. 1117. 1.1611611:Π16 8161161111611 1161·61:1116116661· Β66661111161·

11661· 1116 11'.1·1'11166 1161· 111666111116161116 661611 Ι'60111. ν61·66111611611

6ι166·61611611. 1)8 11111886 61116 11111611 11661166, 11666 111666 1111161·

1161116116 ν1611616111: 6111' 1116 νΘΙ'8011181161111811611 1166 2111' νΘ1'127811·

1111116· 6616661611 16111611 Ο111666 πι11·11611611111111·66 661611. 116616111

2811, 1116161111 61611 11111 11661 Ρ116166·11ιρ1111·611 66661111111666, 661

68 211112 1161166111, 111166 616111 11.116 16111611 11111661· 16 1166116· 11111'

Α116661111666ι111,61 61161111661161· 8118111611, 6166111161· 6·1616111ν61·1111,6,·

66166. 11611661· 11661 1)1·. Β61·1111ο111, 01) 6666161161· ν0Γ8(1111°11·

1611 11661· 11111 1111 116661661111611 16111611 8111801' 61161666.

111·. ΒΡ1'1111 1116: 111111 8111 1166 1111161166 6161116 6611111161. Α1111

11611 Ρ1161161ι116666 1161· 1111161611 11111666 61611 66111166666,11666

1 . ·
- 1161· 61611ν61·11·6166116 116ι116111611666661ο1· 1166 81. Ρ6181'11τ

6111661· (1οι1ν61·1166161116, 111111!. 8166161616 1)1·. 11111· 11111011
16116 1161· νοιι 11116 6611161116166 81θ111ΙΠἔ ΜΒΜ `

1161 1161111111.

- Α111 111. Αρ1·11 11111166 11111 11611 Ο66161·61 1161· 111881ΞΟΠΗ1έ:

1666661611. 1166 11611. 1116616116 1166 11Ιι1111161·1116161·6 111. Μ]

16111116.1.6111 1λ'11.11Γ61111 61661· 1161· Τ1166161·νο1·61611ι111€ω11

 



Μ?

ννε!ε!ιειι ειε Κιε.ιι!ιειι ε!εεει·'Αιιετε!τ τ.!ιε!!ιιε!ιιιιειι. ε! πι Α ι

ι ε ιι τ. ε. ι ε ιι ε ε; ε ι! ιι τ. Πι· ινιιι·εε !ι!πιιειι!!ε!ιε νειι ε!ιιειιι

Βε!ετεε!ιι·ιιιι!ιεπι ε!ιειπιε1!ι;ειι Ρο!!ι!ειειι (Βεν!επειιίεε!ιει·ι !!!ιει·

ιε!!ειι, εει· !!ιιιι ιιει. ε!ιιει· ειιιι·1ιειι ε!!εε!ιει·1ιε πω! Κορ!'ινιιιι

εειι !ιε!ει·ιιε!ιτε, εε εεεε ει· !ι!ιιι!!εει·ειι·ειιιτ ιιιιε 1ιεε!ιιιιιιιιε·εΙοε

εεε εειιι εειι! ι:ει'ιι!ιι·τ ινιιι·εε. 1ν!ε ιιει· !ιει·επι, !ιε!!ιιεει. ε!ε!ι

11π·. Β.ε1'οι·πιιιιτε!ι! ει·ϊι·ειι!!ε!ιει· 1'νειεε ιιι ιοι·ιεειιι·ε!ιειιεει·

Βεεεει!11η.ς.

- Πι·. Α. Α. '1'ι·ο_! επιοιν. ιι·ε!ε1ιει· νοιι εειι Ρι·οιεεεοι·ειι

8ε!πιιιιιιο ινε κι ιιιιε Βε!ι·οι!ιι!ιι !!!ι· εειι 1.ε!ιι·ειιι!ι1 εει·

ε!ι!ι·ιιι·8!εε!ιειι !·1οερ!τ.ιι!!ι!!ιι!!ι ειιι εει· 1ε!!!ιει·-Μεε!ε!ιι!εε!ιειι

Α!ιε.εεπιι!ε νοι·ι;εεο!ι!εεειι ινοιεειι εει·, Με. Με εει· «Β. Μ.»

ει·1'ε.!ιι·ι,εε!ιιε 0ε.ιιε!ειιι.ιιι· ιιιι·ι!ε!ιεεεοεειι.

- Ζιιιπι θειιε1·ε!ε!ι·εειοι· εεε Μ εε1ε!ιιε1ινε

εειι ε !ιι 16"!ιι1ειι ε !ει εει· θεει·ει·π εει· ε.ιιι€ε!εει.ειι !!ιι1ειι

ε!εο!ιεπι !εεε!ιιιειιι.ει·, 8ι.ειετεπ·ει!ι Πι·. Κ. Ε”. ε. 111 ε!ι11ιει·ε .

ει· ιι επι ιι Κ. ννοιεειι.

- Απρ 22. .1ιιιι! ε. .1. 1ιεςε!ιειι ειε Ρι·οΓεεεοι·ειι εει· Μ!!!τ.ε.ι·

11εεε!ε!ιι!ει:1ιειι Α!ιεεεππι!ε Πι·. Ν ! !ι ο ! ει! 8 ε ! ιιι επι ο νι· ε 1: ! .

11ε!ιει· εει· !έ!!ιιι!ι Πρ· Νεεειι-, κε!ι!!ιορι- ιιπιε Ο1ιι·ειι!ιιιιι.πι!ι!ιε!

εειι, ιιιιε 1)ι·. 8τιιιι!ε!ειιε Ρι·ει!ιγιε!ι , 1ιι!ιιιιιεπ εεε

1.ε!ιι·ειιι!ι!ε Πρ· Ε!ιει·ιιιιιε!ε ιιιιε Ρ!ιεπ·ιιιιι1ιοΒιιοε!ε, !!ι ι· 25! Μι -

ι·!εεε ε ιιιι!!ειιιιιι.

- 1ιιιε Α!!ει·!ιϋε1ιετε 1είο!ι1ινο!!ειι ει·ϋΠ'ιιει:

εειιι Μ!ιι;!!εεε εεε ιιιεε!εο-ρ!ι!!ειιι.!ιτορ!εε!ιειι Οοπιι!ιεε, ειιιι!τει.ε

ειιι·ειιοι· εεε Βοε!ιεεειννειιε!ι!-ετε.ετε!ιε!!ε !ιι ει. 1°ει.ειεριιι·ε,

Με!. 8ιεειει·ιιι!ι Πι·. 'Γ !ι ε ο ε οι· ε! ι ε ι ιι.

- 0ι·εειιενει·1ε!!ιιιιιεειι: Πει· δε. 1Υ!εε!πιι!ι·

Οι·εειι 8. Ο1:ιεεε - εειι Οοπιειι!ιε.ιιιειι ειιι εειι Αιιειε.!ιειι

εεε Βεεεοι·ι.ε εει· Κει.!εει!ιι Μετιιι, ειπε!. ετεειειετ!ιεπι: Πι·.

Θιιειεν '1'ι·ιιε1ιτειιεει·ε, Πι·. Α!ειι. Βο!ιι·οιν ιιπιε Πι·.

ε. Βγ1ιε.!!ι!ιι.-!)ει·ει.1ι!ιι.ε!ιιι!ι·-0ι·εεπι 4.Ο!ιι.εεε:

σε!" !.!!ι·εειοι εει· 11ι1ιπιει·ε!ειιε!!επι ππι Βιιιι·ιι!ε Βιιεεε., νν!ι·1ι!.

8ιε.ιιι.ει·ειτ.!ι Πι·. 8. '1'!!!ι. ε ε!ι ε! ε ιν ; εειιι Θε!ιι!!ειι εεε θρεπ

ε.ι·επεε εεε ει. Ρειει·ερει·εει· Μει!ιιε-Ηοεριιιι!ε, Β!ιι·ειι-!.ειειιιε

ε!ειιε 8ιιιε.ιετιιι1ι Πι·. 3 ε! ειιι; εειιι σεεε!ιε.ιτεί!!!ιι·ει· εει· ερ!

εειιιιο!οε!εε!ιεπι εεει!οιι εεε 1!!εε!ειιιιι!εερει·ιειπιειιιιι, Βιιιιιιετε.ι!ι

!)ι·. Ν 1 ιι ο! ε! Γι· ε γ 1ι ε ι· ε; εειιι Θεεε!ιε.11είε!ιι·ει· εεε ε!εει

ε!ιιε!ι·ιιι!ιε, Βιιιιιιει·ε.ι.ιι Πι·. 13 ιι !ιι ι ο νν ιιιιε εειιι 1ιιερεειοι· εεε

ΜεειειιΕι!ννεεειιε !ιι! Α!ιε.!-Βει!ι·!ι, 8ιε.ειει·ει!ι 1)ι·. Α. Νοε

ε ιν ε ο π.

- ν ε1·επ.οι· !ι ε ιι: 1) Απρ 19. Αρι!! !πι Μ. Ρειει·ε1ιιιι·ρ; Πι·.

1ε!ε!ιε.ε! Ηε!!ιει·ετειιιιιι 1ιιι Α!ι.ει· νοιι ιιε!ιειιι 44 .Πει

ι·ειι. Πει· 1ε!ιι€εεε!ι!εεειιε ετ.ειπιπιιι.ε εεε Οεεεειι. ιιιιε εειεε

εε!πιε ιιιεε!ε!πι!εε!ιειι οιιιε!ειι ε.πιιειιι;ε !ιιιι·2ε Ζε!Βιιιι εειι ιιωιω

Ο!ι!ιιιι·ειεε!ιειι Α!ιιιεειιι!ε !ιι Μ. Ρειειεριιιἔ, ειιιιιι νειι 1883 Με

1885 !ιι !.1οιριιτ Βειιιεε!ιι, ινε ει· ιιιιε!ι ειε Ποετ.οιιν!!ι·εε ει·

!ιιει;τε. Ετ !ιεεε ειε!! εειεε! Με ριιι.!ιι!εο!ιει· Απ!. !ιι ει. Ρε

τει·εριιι·ε ιι!εεει·, ινε ει· ειιι ι·ι!!ιι·ιι;εε !ιιιι€1ιεε ιιιε!ιι·ει·ει πιιεει

01ιι!ει:1ι.:ιι νει·ε!ιιε ιιιιε πιειιιειιι.!ιειι ε.ιιε!ι εει· Θεεε!!εε!ιεϊι ειιι·

1Μι!ιι·ιιιιε εει· νο!!ιεεεειιιιε1ιειι ννει·. Βε!ιιιιιιιι ιει εειιι Νεπιιε

!ιεεειιεει·ε ειιι·ε!ι εειεε Αι·1ιε!ι.επι ειιι· !ει·ιοιεε!ιιιιιε εει· ι·ιιεε!

εε!ιειι 1ε!ιιει·ε!!ιεεει ι.ιεννοι·εειι. Νοε!ι !ιιιι·2 νει· εε!πιεπιι 'Εεεε

ννιιι·εε ει· Με ι!ιε!ιτηςει Βε1ρεο!οΒε ιιι!π. εει· 11ε!ιιιιι€ εεε 0ιιι·

οιιεε 8εειι·υι·ει!ι εε! Μ. 1°ει.ει·ειιιιι·8 !ιειι·ε.ιιι. - ει! !ιι θεεεεε

ειιι 16. Αρι!! ειιιει εει· ροριι!ει·ετεπι Αει·ιιιε ειεεει· 8ιεει, 11ι·.

1 ε ειι1ι '1' ε εειι. ε ι. !ιι !πιι εε. !ιερειιερι!ιιε. 1)ει· νει·εωι·!›ειιε

και· ε!ιι 8ε!ι!!!ει· εει· !!!οε!ιιιιιεπ Ππι!νει·επιιιι, ιιιι ννε!ε!ιει· ει· !ιιι

.1ε!ιπε 186? εειεε Βιιιε!ειι ειρεο!νιι·ι !ιιιιι.ε. Μ· !ιεεειιε!”ι!ετε

ε!ε!ι ερεε1ε!! πιιπ: 1ιιιιιεειιι.ιειι!ι!ιε!τεπι ιιιιε Μ; ειιι' ειεεεπιι ιιε

!ι!ει.ε ειιιε!ι εε!ιι·!ι!ιειε!πει!εε!ι ι!ιιιι!ιι; κεννεεειι. νειι !!ιιιι ειιιιιιιιιι.

ιιιιε!ι ε!ιιε ιιιεε!εε!ιε Πεεει·εειιιιιις νειι ν ! το !ι ο νν ' ε Οε!!ιι!ει·

ρει!ιο1οι-;ιε. !ιι ιιει 1επειειι Σεπ ιιιιιεει·ι.ειι ι!ιπι ει1ιεπιυ!ιετε!εο!ιε

Αιιιε!!ε ειιι εει· Αιιε!Ηιιιπιε εει· Ει·ε.ιιιε ιιπιε ε!ιι!,ε;ε 1νοε!ιειι νει·

εειιι Με !ιιιιιε ει· ιιοε!ι εεε Πιι€1!ιε!ι ει! ει·!ιιιιιεεπι. - Β) !ιι

Μοε!ιειι εει· ε!ιεπιιιιι!!Βε Ρι·ο1'εεεοι· εει· Ο!ι!ι·ιιι·ις!ε ειιι εει· .εισε

!ιε.ιιεπ· Πιι!νει·ε!ιει Πι·. Α Ι εκει. ιι ε ει· Εεεε νν Με ιν !ιιι ΤΤ.

1ιε!ιεπιε!ε!ιι·ε. Με ε.ι·2π.1!ε!ιε Ει·ιικ!ε εειι. ει· νειι 184ῖ--18ῖϋ ευε

εε!!!ιτ.. εε!ιι ειιεε!ιιι1!ε!ιεε νεπ·ιιιεεειι Με!. εειι νει·εινιιέπε, Με

Με !ιι εει· νοι·1εειι Νιιιιιιιιει· ε!εεει· 1Υ'οε!ιειιεε1ιπ·!!`ι πιι!ω!ιε!!ιεπι,

ειιι· (ι!ι!!ιιειιιιε· ειιιεε 11ε!ιιιε Πρ· Αει·2τε !ιι 111οε!ιε.ιι ιεειιιππιειι

τ.ιιι·ιεε!ι νει·ιιιιι.ε!ιι. - 4! !πι 1.ι!ει·1ιει·εευπϊ εει· Βεε!ιεει· εει· εε

!ιιιπιιιι.ειι Ηε!!ιιιιειει!!: πει· 1.ιιιι€επι1ιι·ειι!ιε. Βιιιι!!.ειει·ει!ι Πι·.

'1'!ι ε ο ε ο ι· Ε! ε ιιι ρ 1ε ι· ιιεε!ι 1·Με!ιι·18ει· ει·ει.!!ε!ιει· 'Ειιιιιι€

!ιε!ι. Πει· νει·ειοι·1ιειιε, ννε!ε!ιει· ιιιι .1ε!ιι·ε 1875 εε!ιιε Απιειε.!ι

ιιεο!ι εειιι λειιετει· εεε Βιε!ι πιιει·'εε!ιεπι 6επιειΕοι·ιιιπιιε Βιερ

εειε,1ιει. ιιιε!ιι·ει·ε 8ε!ιπ!!ιεπι !!!ιει· ειε Βε!ιειιιε!ιιιιε !ιιιιιι;επι

1ιι·ιιιι!ιει· νετε!!ειιι!!ε!ιτ. - ό! !ιι 15ι.ι·εεεριιι·ε εει· 1ιει·ι!!ιιιιτ.ε

1··ιιγειο!οεε, Ρι·οί. Πι·. Ε' ι·!εει·!ε!ι ειο!ιε, 1)!ι·εειοι· εεε

ρ!ιγειο!οΒιεε1ιεπι !ιιεπ.!ι.ιιτ.ε εει· εοι·ι!Βειι Πιι!νεπειι.ιιτ, !ιπι 68. 11ο

εειιε_!ιι.!ιπε. 1!ιιιι ι·ει·ειιιι!ιι ειε 1Ν!εεειιεε!ιεϊι !ιεεοιιεει·ε ει·ιιιιε

1εεειιεε Β”οι·εε!ιιιπιεειι !!!ιει· ειε Γιιιιει!οιιειι εει· Νεινειιεειιιι·ειι_

- 1)ει· Ρι·οι“εεεοι· εει· !!γι.;!ειιε επι εει· 1ν!!ι·ε!ιιιι€ει· Πιι!νει·

ε!τει. 1)ι·. Κ. 11 ε !ι ιιι ε. ιι πι , !ει εειιι Νεο!ιίοΙΒει· εεε νει·ετοι·

1ιειιειι Ρι·οι'. Βιιε!ι ιιει· ρεεε Μ !!ιιε!ιεπι 1ιει·ιιι”ειι

ινοι·εειι.

- Ι)ει· Ρι·ινε.τεοοειιτ εει· θε1ιιιι·τε1ιι1Γε ειι εει· Βεπ·1!ιιει· Πιε

νει·ε!ιει, Πι·. Ι.εορο1ε 1ιιιιιειιιι !ετ εειιι ειιεεει·οι·

εειιι!!ε!ιειι Ρι·οίε εειιι· ει·ιιειιιιτ ινοι·εειι.

-1ιι εει· !τε!!ειι!εε!ιειι Περιι1:!ι·τειι !ιιιιιι πιει·

εο!!ιε, Με νει· ε!ιι!·,.ιει· Ζε!ι. _!ειει νειι Νειιειιι ειιι Θεεει:2

επιεννει·Γ ε!ιιεε!›ι·ιιε!ιτ ινει·εειι, εει· εειι ι`ι·ειιιε!ε πιει·

εε!ιειι Αει·ιτειι. νιιε!ε!ιε ιπι Πε.!!επι ιι!ε!ιι ερ

ρι·ε!ι!π·ι ε! ιιι!. ιιει· ιιιιετε.Μεπι εο!!ιε, Απε! ειι

εει· οι1ει ιι ει· Αιιι;ε!ιει!εε ι!ιι·ει· Νε.1:!οπι πε ιιε

!ι ει ιι ε ε! πι. ιιει' ε!ιιε επεεεεε!!;;!!ε!ιε Αιι!Ήι€ε, εε εεε Μ!ιι!ε

ιει·!ιιπιι ε!ιιειι εο!ε!ιειι 15εεεωειιινι·ιιπ1 ε!πι!ιι·!ιιεειι ινει·εε. Με

ιιιιιι εεε !!!!ιιιερει·ρι·ϋ.ε!εεπιι. Ζει ιιιι.ι·εε!1! !ιι εει· Ρει·!ειιιειιιε

ε!ιιιιιιε ει·ιι·!εει·ι. ειιεε εε ε!ιιει· εει· 8·ι·ϋεετειι Βιι!ιιιιεει!τε!

1ιιι!!ειιε εε!, ε!ε Αιιε!επιεει· !ιι εει· Αιιε!!!ιιιπιει· !ι!!ι·βει·1!ε!ιεπ·

Κεε!ι!.ε ιιι!ι εειι 1ιιι!!ειιει·ιι ε!ε!ε!ιρεεπε!!τ. ειι πιιι1ιειι, ιιιιε ει·

ειι!ιει· ε!ιιε ‹!ει·ε.ι·ι.!ε·ε ε!εεετεεενει·1πιεε ιι!ε1ιι.

ε!πι!;ιι·!ιι,<;ειι ινει·εε.

-- !)επιι 1ιε!ιειιιιιι.επι ροιιιόορε.τ!ι!εο!ιεπι Αι·ει.ε 1)ι·. ν ο! ρ ε ε! ιι ε

(!ιι εει· Β!ιε!ιιρπον!ιι2), εει· νει· ε!ιι!ε;ειι ω'ΒΜΓΘΠ 2ιι ε!ιιει· Ιερ

εει·ετι 6εΓεπιειιιεεειι·ειε νει·ιιι·ι!ιει!ι. νι·οι·εειι εει·, πι. ειε Α ρ -

ρι·ο!ιετ.!οιι Με Αι·ιτ. ειιι! ε!ε !)ε.ιιει· νειι 5 εειιι

ι· ε ιι ε ιι τ. ε ο ε· ε ιι ινοι·εειι. (Α!!ι.ι·. πιιεε. Ο.-Ζιε·.)

- !πι Ι. ο ιι ε ο ιι ρι·ει!ιπ!ε!ι·ειι, εει· «Πειιτ. Με. Νοε!ιειιεε1ιι·.»

ειι!'ο!8ε. εειεεπινι·ει·ιιε 48111 Απ: (ειιι·ιιπι!ει· 92 Αει·ια!πιιιειι),

νειι εειιειι ιτε ε! Αει·ει!ιιιιειι) Αιιε!επιεει· ε!ιιε. Οιιτει· εειι

Αιιε!επιεει·ιι ειπιε ειιι ειει·!ιει.επι ι·ει·ι.ι·ειεπι ε!ε Απιιει!!ιε.ιιει· ιιι!τ.

63 Αει·ιιειι, ειιιιπι ιο!ι;ειι ε!ε !)ειι!ιεε!ιεπι ιιι!τ δ? Αεπ·ετεπι (1

Αειει!ιι), ειε 1τ.ε!!επιεπ· ιιι!ι. 18. ειε 18ι·ε.πιεοεειι πιιπ 12, ειε

Βιιεεειι πιιπ ΙΟ (1 Αει·πι!ιι), ειε 8ε!ιινεεειι ιιει. 10 μι Αει·ει!ιι

εειι), ε!ε 8ε1ιννε!εει· ιιι!ι 8 Με ειε ἰιιιι·!ρ;ειι εειι νοι·1ιιιιιεειιεπι

Νιιι!οιιειι ιιππ; !ε 2-4 Αεπειειι.

- !ιι Βεπ!!ιι ιν!ι·ε εει· ε!εε_!ε!ιι·!εε Ηει·1ιει.

εγε!ιιε εει·1ι'ει·!ειιειιι·εε Μι· ρι·ε.1ιι!εε!ιεΑει·ειε

ι·οιπι 29. 8ερι.επιι1:ιει· Με 25. θεωρω· ιιιιι;ε!ιιι!τεπι ιι·ειεεπι.

- Βρ!εειιι!ε!ο.<;!εεΙιεε. Με Ρεετ !'οπ·εει·ιε !ιι Ιιι

ε !ε πι νοιιι 1.-28. Με σε.. 75,000 Ορ!ει·. ειιι εει· Ιιιεε1

Ε'οι·πιιοειι. ει.ιιι·1ιειι νοιιι 19. Με" Με εειιι 2. Αρι!! 111 Ρει·

εοπιεπι ιιιι εει· Γεω. - Με Ο !ι ο!επ·ε. !ιι·ε!τει. ε!ε!ι ειιι εειι

Ρ !ι!!!ρρ!ιι ε ιι !ιιιιιιεπ ινε!ιει· εεε: Ιιι Μ ιι.πι!!ε εο!!επι Με

εειιι 25. Αρι!! πι. 8ι. 88.5 Ρει·εοπιειι εεειοι·1ιειι ιιπιε !πι εει· Ριο

νιιιε νειι 1217 ιπι εει· Ο!ιο!ει·ε Βι·1ιπειι!ιιεπι 849 8·εειοι·1ιεπι εε!πι.

- Με Ροο!ιειι νν!ιι!ιειι εε!ι. Μοιιιιτειι !ιι 1.ιοιι εειι ιιππ! ε!ε

5εε!ινειειε.ιιε!εειι ινε!εειι ειιι·ιιιιι Με. εειεε ειε Βρ!εειιι!ε νει·

πειιι!ι!!ε!ι ει·ει ιιιι Με! ιιιιε εειι! !!ιι·επι Ηε!ιεριιπι!α ει·ι·ε!ε!ιειι

εειεε. Αιιιιεε!ε!ιτε ε!εεεε !ιε.πιιι πιιιιιι ε!ε!ι !ιι 1..οιιεοπι ιι!ε!ιτ.

ιιιε!ιι· ι.ιεςειι ειε Βεεοι·ιιιι!εε νεπ·εε!ι!!εεεειι, ειιεε ε!ε Β'ε!ει· εει·

Κειι!εε!ιτειιιιιι€· ιιιι .1ιιιι!-Μοπιε.τ ε!πιε εποεεε θείο.1ιι· 1ιεεειιιει.

εε εεε Ζιιεε.πιιιιιεπι1ιοπιιιιιειι έτοεεει· Μειιεε!ιειιιπιε.εεεπι ρε! εειι

ϋ!1`ειιι.!!ε!ιειι ειι€ε.ιιιι!!ε!ιεπι 1κι·ειιιιιιεεεεπ·εππιοιι!ειι νει·ειπι!ειειιιι€

πε ε!ιιει· νπε!ιειι νει!ιι·ε!τιιιιε εει· θειιε!ιε Βε!ιειι !ιιιιιπι. - Ιιι

1.ι!εε εειι ε!ιιε νοιπι 22-29. Μει·ε 92 Ροε!ιειιει·1ιι·ειι!ιιιιιε;επι

εοιιετε.ι!ι·ι ινοι·εεπι. Μ.

- Ειπε Αιιεετε!!ιιπιε ει·2τ!!ε!ιει· Βε!ιι·ιιι!ιι.ε!

Με ιιι Β ει·!!ιι νοιιι 31. Με! Με 8. εειι! ε!εεεε .Τει!ιιεε !ιι

ω· Με!. Α1ιεεειιι!ε εει· Κ!ιιιει.ε ιιιιε 1ν!εεειιεε!ιεΠειι (Βει!!ιι,

11ιιιεπ εειι 11πιιεειι88) ετιιιι!!πιεειι. Π!ε Αιιεεπε!!ιιπιε· εε!! ειιι

Βι!ε εει· εειιι ειιει!ιε!ιειι Πιιτ.ει·ι!ε!ιιε ε!ειιειιεειι !ι!!!ειιι!πε!

εςε!ιειι ιιιιε ιο!ι;ειιεε Αει!ιε!!ιιπη;ειι επιι.!ιεΙτειι:

1. Απιε.τοιιιιεε!ιε ιιπιε ρε1:1ιο!οι;!εε!ι-ειιειο

πι! ! ε ο !ι ε Μ ιι ε πε ι·ρ ι· ε. ρ ει. ιιι πο. 1) ιιει- εεπι Πιιτει·ι·!ε!ιι !ιι

ε" Αιιετ.οιπι!ε. Σ! Β ιιι· εειι !.1ιιι.ει·π·ιε!ιτ. !ιι εει· ρει.!ιο!εε!εε!ιειι

Αιιιιιοιιι!ε. 3) Πει· εειι Πιιτεπι·!ε1ιι !ιιεειι ε!ιιιε!ιιειι !)!εε!ρ!!πιειι

εει· ρι·ε!ι!;!εε!ιειι Πεε!ε!ιι. '

Π. Ρ!ιιιιιτειιιε ιιιιε ρ!ε.ει!εε!ιε Νιι.ε!ι!ι!!ειιιι

ε· ειι. 1) Ρ!ιειιιι0ιιιε (Α1η.ςε, Βεε!ιειι, Β!ιιεε, Κε1ι!!ιορϊ. 11ειιιιε

!ιϋ!ι!ε!. 2) Νιιε!ι!ι!!ι!ιιιι€ειι Με Ρερ!ει·ιιιέιε!ιε, !!ο12 ιιππ! Θγρε.

έ!) Μοιι!εεειι.

111. Α!ι1ιι1ειιιιἔειι !ιι Β'οι·πιι ν οιι 'Γε!“ε!ιι ιιπιε

Α ε! ε ιι τ. ε πι , ε!πιεε!ιιιεεε!!ε!ι ν7188ε!ιε0!ιιιΠ.110!ιει· Ρ!ιοιορ;ι·ερ!ι!ε

ιιπιε Β.ε.ειοετε.ρ!ι!ε.

Ιν.1ε!!ιι·οε!ιοριε ιιιιε ιιι!!ιι·οε!ιορ!εε!ιε '1'εε!ι

ιι!!ι. 1) 1.1ιιειει· νειι Μ!!ιποε!ιορειι ιιιιε πιιι!ιιοε!ιορ!εο!ιειι

Ηι!!εερρει·ειειι. Σ! Μ!!ιι·οε!ιορ!εο!ιε !!!ιιειεπρπερε.τετε εεε εειι

Ηεριεπειι εει· Αιιετοιιι!ε, ριιτ!ιο!ος!εε!ιειι Αιιε.τοιιι!ε, Βε.!ιιει·ιο

!οις!ε εεε εεε εειι ε!ιιιε!ιιειι Πιε!ιει·ιιεει· ρι·ει!ιι.!εο!ιειι Μεε!ε!ιι.

Ε!) Μ!!ιι·οε!ιοριεε!ιε Ζε!ε!ιιιιιπι€ειι ιιπιε Θι1εειιιε.!ειει. 4) 1ε!1ιι·ο

ρ!ιοκορ·ι·ε.πιιιιιε.

Απι!ιεπι€: νειειπιεεὶιειι!!ε!ιιιιιἔ εει· Βει·ιιπιι!ε1ιι·ε ειιι! εει· Κε!

ιιιι·ιιιει!ιοεεπι.

ν. 1)ειιιοπιετι·ε.τ.!οιιεερρει·ιι.τ.ε. 1!!)ειπιοιιει.ι·ετ!επιε

ερ!εεε1 Με”, Κε!ι!!ιορ!”ειο.). 2) Βιει·εοεεερε. δ) 8τπο!ιοεεορε.

4) Βειιτε;ειι-Αρρεπειε.

νι. Ρ ι·ο_!ε!ιτιοιιεερρε.ι·ετε. 11 !!!ιιειει· εει· νει·

εε!ι!εεειιεπι Ριο_!ε!ιι!οιιεερρει·ιιτε. 21 Ερ!ε!εεεορε. Β) !)!ιιροε!

ι!νε εεε εειι Θε!ι!ειειι εει· Αιιετοιιι!ε, ρει.!ιοΙοε!εε!ιειι Απιειοπιι!ε,

ΒεΙιτει·!οΙοε!ε ειιι! εεε εειι ε!πιΖε!ιιεπι 11"ε.ε!ιει·ιι ω· ρι·ιι!ι1:!εε!ιεπι

Μεε!ε!ιι.

Νε!ιι·ειιε εει Αεεετε!!!1118 ννει·εειι 1ιει·νοιι·ε.8ειιεε θε!ε1ιι·ιε,

νοι·τι·εεε ειιι 1)επιιοιιειι·ει!οιιεπι !ιε!ι.ειι. 1)ειι Β1ιι·ειινοι·ειιε εει·

Αιιεειε!!ιιιιε· 1ιε!ιειι δε. Βιιεε1!επιεεει· 11!ιι!εωι· εει· 8ε!ει!ιε!ιειι,

  



Πιιτει·ι·1ε1ιιε- Μιά 1ι1ει1ιε1ιιιι1ιι.ιιΒε1ε,·;ειι1ιειι.ειι Μ· Βιιιι1τ ιιι:ιι1 '

1111ιιίειετιιι.1άιι·εε1οι· Πιτ Α 11;1ι ο Π' 111ιετιιοιιιιιιειι. Πειι νοι·- '

ειιιιιι1 ι1ετ Αιιεειε11ιιιιιιΒε‹:οιιιιιιἱειειοιι 1ιι1ι1ειιι11ε 1:1ει·ι·ειι: ιν1ι·1ι1. `

Ηε1ιειιιιι·ε.11ι Ρωι. 1)ι·. νο ιι Β ει·ειιιιιιι ιι Με Υοτει12ειιι1ει·, ι

01ε1ι. (Πι. Μεε11ειιιιι1ι·ιιι1ι Ρτοΐ. Οι. Κ ιι·ε1ιιιει· Μι‹1 Ηει;. Ο1ι.

11ι1ετ11ειιιε1τε.ι1ι Ηειιοι·ει1ει·ει. Πι·. Ηε1ιειρει· Με ειιε11νει·ιι·ειειιι1ε

νοτειι2ειιι1ε Μιά Πι. Β. Κ ιι ιιι ο ι· Με θειιει·ιι1εεει·ει11ι·.

(Αι1τεεεε άειι θειιετιι1εεει·ειει·ιι: Βει·11ιι 111. 80, ΒΙεε1ιοΙπετι·. 181.

Πιε Αιιεειιε11ιιιιεεεοιιιιιι1ειι1οιι Μιά Με ι1ειιιεε1ιειι Αει·2τε ιι·ει·ι1ειι

εει ΐι·ειιι1ιε; 1ιοΒι·ϋειιιειι, ινειιιι ειιιο1ι Με ι· ιι ει 818 ο 1ι ε ιι Οο11ειςειι

Με Αιιεειε11ιιιιι.ι ι1ιιι·ε1ι 2ε1ι1ι·ειε1ιειιΒεειιε1ι ιιιιε2ε1ε1ιιιειι ινει·ι1ειι.

-1)ιε θειιιιιιιιιιι.ιιι1ιιάει·Κι·ει.ιι1ιειιιιι σειι01νι 1

1ιοερ1Μι1ει·ιι δι.. Ρει.ει·ιι1ιιιι·ε·ε ΜΜΕ ιιιιι13.Αρι·ι1

ι1. 1. 7796 1071 νεπ. Με ιιι Α. 17οινν.). ι1ετιιιιι.ετ 354 'Πρεπει -

Σ) ιιιιε1ι άειι '1'οάειιιιι·ειι.ε1ιειι:

1'γρ1ι. επιι.ιικ1ι.0, '1"γρ1ι. Μιά. 13, Ρε1ιι·ιε ι·εειιι·ι·ειιε Ο, 'Γγρ1ιιιε

ο1ιιιεΒεετιιιιιιιιιιιι.μ1ετ Ροι·ιιι Ο, Ροε1ιειι 1, 11ιιιιει·ιι 11, 8ε1ιε.ι·1ειεΙι 10,

1)ιρ1ιτ1ιει·1ε 18, θι·οιιρ 2, Κειιο1ι1ιιιιιτειι Η. 0ι·οιιρόεε 11ιιιι€ειι

θΠω1Πά1111ιξ ω. Βι·γε1ιιε1ε.ε 3, 01ι·ιρρε 12, Ο1ιο1ει·ει εκε1ε.11εει

θ, Βιι1ιι· 2, Βρ1άειιι1εε1ιε Μειιιιιι;Με θ, Αειιιει· θε1ειι1ιτ1ιειι

ιιιιιτιετιιιιε 1, Ριιι·οιΜε ερ1(1ειιιιεει Ο, Βοπ1ιι·ει.ιι1ι1ιειι Ο, Αιιτ1ιι·ιι1 Ο:

Ηγι1ι·ορ1ιο1ι1ε Ο, Ριιει·ρει·ε.1Βε1ιει· θ, Ργιιιιι1ε Μιὰ Βεριιιεε.ειιιιε Τ,

1'ιι1ιει·ειι1οεε άει· ΙΔ11ΠἔθΠ 88, Τιι1ιει·ετι1οεε ιιιιάει·ει· Οτε;ιιιιε 13,

Α11ιο1ιο11ειιιιιιι Μιά Πε11ι·1ιιιιι ιι·ειιιειιε Β, Βε1ιειιιιιιε1ιιιν11ε1ιε Μιά

(57 ννειι.ι, 849 Βγρ1ι111ε - 167 ινειι.ι, 172 Βε1ιιιι·1:ιε1ι .. α, ννθω- Ατι·οιι1ιιιι ιιι1'ιι.ιιτιιιιι 47, 11:ιι·ιι.ιιιιιιιε εειιι1ιε2ϋ, Κι·ιι:ι1ι1ιε1τειι ι1ει·

115 Π1ρ1ιτ.1ιει·ιε - (15 Μπι.), 68 Μειεει·ιι - 120 ιιιε1ιι) Μιά 28 1 νθτάΒιι"Πεε01-88"θ 76· Το(Μεθβο""Ιθ ω·

Ροε1ιειι1ιι·ιιιι1ιε - (Ο που. Με ιιι ι1ει· 11οι·ιν.).  

ε Νεο1ιετε 811:πιιιιε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ε

Μοττε111:01:8-Βι111ετιιι ει. Ρετει·ε1ιιιτεε. Μιτεετ Δει·πε: Β1επετεε άειι 80 ΑΡΝΙ 1902

Ρω 1118 ννοαΜ 110111 Τ· 1118 211111 13- ΑΡΝΙ 1902- Ί'εεεεοι·ι1ιιιιιιρ;: Ρετει·ει: Πε1ιει· Με ριιι.1ιο1ο,ε;1εο1ιειι

Ζει (Με 5ωθιιιιι= 1:.:Βιιιιιιι·::ι..ω.ιει

ιιιι1ε 1ιειιιι Ζιιετειιι1ε1ιοιιιιιιετι €ενιι1εειει·1) ιιεε1ι θειιε1ι1εε1ιτ Μιά Α1τει·:

. . . . . 1ι1ιιι1εο1ιει·Ηγιιιρτοιιιε.

Ν έέ8.8-8-.8-Μέεξέιζε:έέ

1ιιιωΠεεΠ=έΨέέθιέ€έέΐεέ1€€= σ-1Ψ1ι “ °- '
- η τι ,., .η η η Μ .., .., ή η ..,›Ξ Ξ ε.ο ετε 8ιτειιιιει1εεΒειιτεο1ιειι ε.τετ1ιο1ιειι

π Ν. 8,, ἡ! “ϊ ἶ ΕΡ ἶ ξ ΞΓ ;ἶ ἐἶ ,ἶ> ἶ ε :ει νετειιιε: Μουτ” άειι 8.1!Ιει11902.

εε~ε:εεεεεεπε.τέ ,

804294658158611851212185544138Τι44Τ48 61ι

 

 

-..ΔιιιιιοΝοιεικ ;ιιιιισειιίηι·τ πειι1ειι 1ιι ω ιιιι6Βιιιιωιιωιε νεπ κ. ι.Πι1οκετιιιι

81. Ρειει·εΒιιι€, Νενε1ιχψΡι. 14, εοιν1ε ιιι ε.11ειι ιιι- Μιὰ ετιε1ιιιι‹1. Αιιιιοιιεειι-0οιιιριοιτειι ειι€ειιοιιιιιιειι.Έ

οιιιιιιιι

 

  
 

|ία&ι”Με/Χε Οι) ιι.ει1ψα2°ι'ου ω.

ι._ιιιιιιιι
0Α80ΑΒ1ΝΕ κι ειιι εειιιιιι 1›ειιτ.ιιι·ιιιιτει·

1(ϋι·ρει·, 1ιι·γειιι111ε1ι·ι. ετε. (()οιπρ1'εε· ι·υιΜιω

, ό:: ΙΑι·σ(Μιιίε άειι δείεια·εε, 1. ΑιιΒιιιιι 1892

:π ε, ιιιιι1 Β. 1011 111991. Βειιιε τ1ιει·ιηιειιτιεο1ιε

ιΠ:"ΝΕ ννιι·1ιιιιιε Με ενιεεειιεε1ιείι1ιο1ι ιειιι€εειεΙ1ι

ε..εμ.-ιιιιεθ;ϋ Μ. ΙΛ111'οιι1, ΒιιΠοϋιι έα Ι'Αεειτῖ‹ΐιιιἰε ἐκ Μό

1.ΒΡΠΙΝ ε ·· κι”, Μ. .ΠΜ ιειιει Με 10ιιιιεε1ι ει·

ι ρι·ο1ιι. 1εωιειε Με Τ1ιει·ερειιιιιιιιε: 0οιιπιιιι

11ιι Ριιιι1; Βιι1ιιτι11ιι-Βειιιιιιιε12, Μωωιωιω

ιιοιι1°σΪΪε8, 2. εει·ιε;° Β11ι1ιοι1ιεςιιε 01ιιιι·εο1- ,

, Βε1ιονε, Ριιφαι·ι”/ε, μ. 104; Ποτ”. Ιιθ"101Πθ, Η

· @με ?'Ιιι·-ι·τιμιιιηιιε οΖυιιφιε, ρ. 305, 118011, ··
00011111 .1οεἔρ1ι ει. Οοιιΐ3ι·εεδροιιι· Ι'ει1ιὲιἔ›ιἐ- ι

εειιιειιτ εε τιειιιεεε. οι· Μια , ι

Τ1ιε11 Ι μ. 908; ΡΜ. 01ιιιι·1ειι, 6ο Πεμ,

ζ δεν” ά'ιιι·οοιιολεοπειι28 ετε., Με.)

π. . 1311110011 Β11ΙΧ1Β.

' .Α 0,10 άει· ινιτ1ι- 0,01 ιιι ειιιειιι

11Ξεε161Τε1.1 1 ξ ΡΜ ειιιιιειι Βιι1ιετειιι.
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,ι ε::

- ι:: και:: "απ" Ο

11211111 1τι·ιι€1τι·;Μιτι ιιι ῖ
, Δ. -ΉΗ9.ΜΕπιπικε ευ.ικΝ4πΙΙ::ε51ο:="ι : '

-1 Φ β" .¦¦Ἑἱἔιὶἴ¦""""' .

1 “ 1:ιιιι·;;.,ι)έιτει· Ξ

Βειιιε δνιι·1‹ιιιιις ιιπ εοιιειιιιιι, 1ειε1ιτ ιιι ι·ε8·ιι11ι·ειι, ι1ιιι·ο1ι 1λ'εε1ιεε1 ιιι άει· Α1ι1Μ:11ι1011881118180 1ετ Θειπϋ1ιιιιιιι€,· ειιι

Με 111ΜεΙ Μι νει·ιιιειάειι; 1ιειιιει·1ιειιεινει·ι1ιε ννιι·1ιιιιιι.; 1ιει 1ιιι1ι11ιιε11ει· 8τιι1ι1νει·ειορ1'ιιιις, Ιιε1ιει·1εΜειι, 0ιι11ειιειειιιειι ετε.,

Γειτ1ε1ΜΒΒε11:. Π” ειιιειι;ε Α1ιΕ111ιτιιι1ι.1ε1, Με 1ιε1 Βε1ινιιιιιιρ;ει·εε1ιείι Μιά ννιι1ιι·ειιά αει· 11εο$ιιιιοιι, 1ει·ιιει· ι;ερ;ειι 1111ιι·ο1›ειι

ινιιε1ιει·ιιιι€ 1ιε1 Β1ιειιιιιετιειιιιιε (Πι. Ποια) οπο. ιιιά1ειι·τ Μ. Π

ΡΙΙ.Ι.ΕΝ: 2 Ρι11ειι, ε1ιιε ιιιιε1ι_1ει1ει· 11ι1ει.1ι1:ειτ. οι1ει· Α1ιειιι1ει 1ιειιιι Βο1ι1ιιΓειιεε1ιιι.

θεπϋΗΠΙΙοι'0 ΒοΜε ξ ΕΙ.1Χ1Βε 1 ω. 2 ΚΜΪεε· 011. Βιιρρειι1ϋ1ΐε1,_1ε ιιιι.ε1ι ό. Α1ιει· (επ ι>ει··ι·ίιιρει·ιι Μ. :Η 818ί98Νι Μ: Μάι ά. 1ἄ'€ι·λπιιιω_

ειιεειιιιιιιιδιιιεε

1Ν1011Τ11ΞΕ ΒΕΜΕ111(0Ν0. 11ιιι εε1ι1εοΜε Νιισ1ιε1ιπιιιιηειι Ζιι νει·ιιιε1ο1οιι, ειε ιιιι1ει· 10ιιι11ε1ιειι Νιιιιιειι νει·1ιιιιι11 Μιάου, 1ι111ειι απ· Με Μπι"

Μαιο ..0ιιεειιι·ιιιε 1ιορι·ιιιεε·· ιιι νετεε1ιι·ε11ιειι.

11ΑΠΡ'1'ΕΑ11ΕΠ: 02, Βιιε 11ο 1ιι Τοιιι·, Ρει·ιε (10) - ΜΜΜ· 8180011 εΪεπ Ιἰειι·‹·ιι .4ει·ε!επ ειιι· Ρει·/ηιιιπιι.

Βερο1ει: 1ιι ει11ειι ετϋεεειειι Αροτ1ιε1ιειι Μιά Βι·οςιιειι1ιειιι11ιιιι€ειι Βιιεει1ιιιιι1ε ,

1)ιιι·ε1ι Βιι1ειεπι νοπι 20. Μπι 1900 1ιιι.1ιειι άει· Μεάιοιιιυ.1ι·ο.ι1ι Μιά άει· 1111ιιιετετ άειι 1ιιιιειιιι Με «Οιιεεω·1ιιε ΜΙ)Γ1Π0θ»

ιιι Βιιιιε1ιιιιι1 ειιιιι θε1ιτιιιιο1ι ιιιεε1ιιεεειι. (29) 52-11.

··-_···_Φ-·-·~ ε_-7 ._... ἱἱ Ξἱἴ

Ο #18 .Η

 
 

 

  

 

 

Πιι"ιει· ι11εεειιι 11ιιιιιειι 1'ει1ιι·1ε1ιιειι "Η ΜΜΜ; 0ΠΡΡθ81Τ0Β11·1Ν, νιε101ιε Με 11'1ι·1ιιιιι€ Με ι

..0ιιειεει·1ιιεε ειιι' ε1ιιε 1ιεε11ιιιιιι1ε Βιιιιιι1ε ιιι 1ιειιε1ιι·11ιι1ιειι 8081811011 Με.

 

 

 

 

 



Μισο

ΒΟΝΟΠΟΝΟ
ετιιιΙιειοε ιεπϋιΙιο!ιοε ειι·ιοιι- ιι. οιιοιιιιΙτηιοι ΜΙιοιιΙννιεω ι

οιιιρΓο!ιΙοιι νοπ (Ιου ει·ετειι πιοάιοιιιιιΜιειι Αιιτοι·Μιτοιι ω:

Αιιιωω, 0Μοτοεο, Ηειιπ-, Νοι·νοιι- πω! ΡιιιιιοιιΙοιιιοιι, Μει!ειιιιι ω..

Πιο 'Ι'ι·ιιιιιοιιι· πισινό άεε “απο πω.» 8ο.ιΒι·ειιιοΠτ.

Πέ Με ιιι ε1ΙΙειι Μιιιοι·ιιΙινιιεεει·ΙπιιιάΙιιιιμυ υιισ Αροι!ιοΒοιι.

ΟΠΟθ8Ί10, 8ϋτΙϋι·ο!. Μ°Πἀ°·
ΥΜειιι;ιιιιιιΒιι|ιιι,

ΙΜ 5τιιιιιιειι νοπ 'Ι'ι·ιειιι οιιτ.ΐοι·ιιτ. Μιιιοι·ιιΙ-. ΝεΙιΙ.ιιιιιιι-, ΙΜιιιρΓΜΜοι·. νοΙΙ- 0

8ΗΕιιιΙΙ8·ο ΙίιιΙίιτιιιιευι·‹·ιιι·. ΜοΜι·Μ:!ιοε. !ιμ!ι·οσΙσΒιι·Μ·Ιισκ Μια!. Μειεεεμ>. Πι·. Ζωι

0οι·,ει:!ιο Αρμιι·ιιιο. ΒεεΙιϋΙιε 535 ΜεΙει·. ινιιισιωω.ιιιΖω !ιοι·ι·Ιιο!ιο Βιι80. ννιιι·2ι€ε. ·

νοΙΜ8ιιόι8 ΜιιιιΜι·ι·ιω Ή'0Πιοιιο Μάι. οοιιετιιιιτο 'Γειιιροι·ο.τιιι· 18-22 (Μιά. ί'ΜΗΜ9

οικου Βιιιι€εε Με ιιιιφοάειιιιιειιι εοΙιϋιιειι Ρειι·Ιι; ννιιιιάοι·εοιιϋιιε ΑιιεειοΙιτ επι! Με ·

ΠοΙοιιιιτοιι. 200 εοΙιϋιι ειιιςοι·Μιτ.εκε $οΙιΙειΓΖιιιιιιιει· ιιοά ΒιιΙοιιιι.

ΒοΙοιιοΙιτιιιις. ΟιιιιιιιιειΕ. πω Ι.ωνιι-'Ι'ειιιιιε ΡΙΜ:ο πω! Με ειιιάοι·ειι Βοιιιιιιοτεροι·ω.

ΒιιΙιιιτιι ο ΡιοιιιειιΜοιι. Ιοιιιιοιιόο ΑιιεΒιιις·ο. Βιιιεοιι Μιιι-ΟοτοΙιει· ςΜω, .Τιιιιι από

8θρωηι οι· ΒιιιιΜει;.ιιιιι€. ΑιιεΙιιιιιιιε ιιοά ιΙΙιιειι·ιι·το Ρι·οερεοω ιιοετειιΓιοι νοο Μι·

ΒΜο.Μι·οι·ιιοιι ιιι Ποιι‹·ο;;ιι‹›. (80) 16- 2.

Κεπιπιστπ'ει:!ιο 8ι:!ινοιε!- υπά ΜειωππΜιε!ετ,

40 Νει·ετ. νοπ Βιμ, :ιιι Μι Βηιιι-'1'υκ·Κιιιιιοι· ΒιεοιιΒΜιιι.

ΒεΙειοιι νοιιι 20. Μαι Με ειιιιι 1. ΘερτειιιΒοι·.

δοΙιινείεΙ·, ΒοΙιινοΓεΙ-ΒειΙω, Βοιιιι·εΙΝ-ΓιοΙιτειιιιΜεΙ-, 8οιιιανείοΙ-ΑΙΙιιιΙι·, ΙίοΙιΙοιι

ε81ιιι·ο-, Πιιιιιρΐ-ΒοΙιΙιιιιιιιι-, εω2-ωιι..ωω-, Β‹·!ιΙ:ιιιιιιι-Ι·'ἱοιικοιιιιυ.ιιοΙ-, ,εμιιιιο υπό νει·

(Ιϋιιιιτο ΒοιιΙειιιιιι-ΒΜοι·.

ΙΙιιιοι·αΙινειεεει·, Με». Μιιεειεςε. Ε'τοιιιι·ιιιη;ειι, 1ιιΙιε.ΙΜιοιιεΚιιιιιιιιοι·, ιιιωιιικιω. .

Η.ιιι·ΙιοΙι Με: 8000 Κι·ε.ιιΙιε ιιιιτ ι·ει·εοΙιιεάοιιοιι Ροι·ιιιοιι Με Βιιοιιιιιο.ιιειιιιιε,

Ηπιιτ.-, Νει·νειι-, Ρι·ιιιιοιι!ιι·ιιιιΙιΙιοιι.ειι ιιιι‹Ι Ι.ιιεει.

Νοιιο 8οιιΙιιιιιιιιΒο.6ειιιιειεΙτ.κνωσιμ ΘεςιιιιεΙ, .<ιι·οεεω· ιιειιει· Ριιι·Ιι, ιιι @κι Μοι·;ι·οιιε ιι. ΑΙιειιόε ΜΜΕ εριεΙτ. Ν

ΒιιιΙιοΜιοΙι. Ι.οεοοιιΜιιετ, Κιιιάει·εριοΙο.

νιιιω νοπ 40-150 ΗΜ. ΠΜ· θ Ψοοιιειι.

ΠοΙι. Βιιιε Βιιιιοοιιτ ΜΜΜ 9--30 ΒΙιΙ.

Ι)ιΙΙΒοιιοενειΒιιιάιιιικ ιιιιι Μπι Μεοτε.

πω. Ρειιειοιι ΙΟΜ20 ΕΜ. ννϋοΙιειιι

νοπ Με». ιιω:ιι Κειιιιιιοι·ιι ιιιιιι :ΜΜΜ ;;εΙιειι ινΜιι·οιι‹Ι άει· 8Μεοιι Με 80 Ζϋ8·ε ώ

ιϋἔΙιοΙι. Μι Βικιιοιι ιιι :ι.ΙΙειι Βιιάεοπειι Με ΒιςιιεοΙιειι Βιι·ιιιιιιεε.

θοιιιι.ιιο Αιι8Μιιιί'το ω τΙειιι Βιι·οοιοι· Πι·. ιιιοά. Α. ειπε". (82) 2-2.

~&...Δ.--....-....... _·-9άτ

Με Ηπιιωιιιωι νοπ ΔιΕΧΑΝΙ.ιΕΒ ΠΕΝΖΕΙ.. δι. Ροι.οι·εΒιιι·ς, Βι·Βιοιιετι·ιιιιιιο 38.

Ηιιιιρτ-ΝΙο0οι·Ιιιεο,

ΙΛείοι·ιιιιιι'.ά.Ι.ιι.ιιάεοΙιΜ'τ,Βοι.ιιιιιειιτοι·,Κι·ιιιιΙιοιιΜ.ιιεοι·,ΑροτΙιοΙιοιι ιι.Πιο8·ιιοιι8οιιοιιϋ.ΐΙο

νειΒ800·ΜΜΒΡω.Β8Π·ἱ0€θ0· Α Ιιιειι·ιιιιιοιιτο ιιι νοιΝιιιόειι

  
  

ΜεΕοιιινιιι·ιιιει, ννιιοΙιειιιοΙι.

ΒοΙινι·1ιιιιιιιο, ΡιιιεοΙιι, 'Πιετ

ιιιοιιιοιει· (ΜεικιιιιιιΙ-, Ζιιιιιιιοι·

ιι. Ροιιιιωι·-). Βιιι·οιιιεΙ.ει·, Ασπι

ιιιοιοι, ΑΙοοΙιοΙοιιιοωι·, Βι·ιΙ

Ιοιι,Ριιιοο-ιιοε.ΒιιιοοΙοε,Βοη.:

ιιειωε ει” 'Ι'Ιιωιωι·. ΚιιτΙιε

τω, Βοιηςιοιι. ΡιιΙνει·ιεειιοι·ο

πι· Ζιιιιιιιοι· ιιΙνεοι·ιεωτιοιι ιι.

ΠΜ· Με οειιιιεοιιοιι.
 

  

και· Αιιιριιτιιτιοιι, πι: Ασσου

οΙιειιι·ε ιι. ε. να. δικιο τω·

Αστειο ιιιι‹Ι ΡεΙάεοΙιεει·ει.

ΖωΙιιιει:ΙιΙιιιιιιεΙ, 28.ιι.<ι·ειι ιιιπὶ

ΖιιΙιεΙιϋι·. Ιιιετι·ιιιιιοιιω Βάι·

νωει·ιιιιιιι·Μπο. 8οΜοιιειι.

ΚορΒ ιι. ΖΜιιιϋΠι·ετοιι. Οικια

ροτοΙιιι- ιι. Ηοι·ιιΜιιιιιιε. Παπι

εἱΙιειι Μι· «Πο Μιι.εεει8·ε.

Ηιιιιρωεειιτιιτειι Μι· ΜἰΙοΙιιιιοΙιΙ ιι. οοικΙειιεΜε ΜΜΜ νοπ Η. Νοει:Ιο ιιι ι·"ω-.

 

  

οπποπι· Β.Β.Ρ8..Β.Ε..
Μπι ΜΙΙιΜΜιι Βιι·:ιιιιΙο ιιι ΒιιΠιιιιιΙ.

δ'αιοοπ πππ 20. Πω' όιε πππ 7. δοριεπιθει·.

δοΙιΙιιιιιιιιΜόοι·, ΡιοΙιτειιιιΜεΙ·, θεΙ2-, Ειεειι- υπά Πιιιιιρτ'-Νιι.ιιιιειι. Πιο ινιιι·ιιι

ω." δεοϋΜει· ιιιιι ΙιιιΙτ.ιει·Ιιειι Βιι·ειιι‹Ιο. ΜΜΙει·ο Μεοι·εετοιιιρει·ειτιιι· 17.6° Β.

Πιι.εειιΒο-, ΒΙεΙιττἱοἰτΜ- υπά ΜἰιιοταΙικ·ιιεεοι·-Οιιτειι. θεειιιιόεει ΚΙιιιιιι.. ι·ειιιετε·,

εΙ:ϋι·Ιιειιάο ΒοοΙιιΐτ. ιιιιτιΙειο Βουιιιιοιτειιιρει·ετιιι· Ι?,θ° Π., άοεΙιιιΙΙι ερεοιεΙΙ ιιωιωι·ι

ΒοϊδοΙινΜΙιεειιαΜιι0οιι άσε ΚιιιάοειιΙκειε _ιε;.:ΙιοΙιει· Απ. .ΗιΙιι·ΙιοΙι ιιυω· 8000 Οπι

ειιειο, οι. ιι.ιι άειι νει·εοΙιιεάοιιοιι ΑΜΠ νοπ ΒΙιοιιιιιεπιειιιιιε, ΗιοΙιτ, αΙιι·οιιιεο!ιοιι

ΑΠο0τἰοιιοιι άει· ννοι!ιΙ. ΒειιιιαΙοι·8·αιιο, 8οι·ορΙιιιΙοεο οτε. Παω. νοΠε Ρειιειοιι

ιιι ιιιΜιειι€ειι Ρι·ειεειι ιπι ΗοτεΙ «ΜΜΜ».

κ, 'ΓΙιεει.ιει·, Οοιιοει·τε, Τ8Π2800Ι10θ Μο. ιιπ Οιιι·ειειαΙ - ΒιοεεΙιἱιι·ο ΜιάΠω!

. ΑιιεΙιὶιιιϊω ἱιΙιοι· ινοΙιιιιιιι€ άιιι·ι·Ιι ω. Βεισο-Οοιιιιιι1εε1οιι.

ΠεΒει·ο.ΙΙ εΙεΙαι·ιεοΙιο ι
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0ι·Βιι.ιιίειο1ιοο Εισαι-

Παιι88.ιι-Δ1ΒιιιιιιιιΜ: ΙΙοι·το1

(ιι.ιιιιιιιουιιιι).

Ειιι εἱεειιτειοΙιεε ΒΙιιτρτ:ιρετιιτ, ννεΙ

ω.. Με ΕΜΠ ω οι€ειιιιεοΙιετ κα...

Μιιόιιιι€ ειιτιι€1Ιτ. ΒεετεεΚι·2ϊτιΒιιιι€ε

ιιιἰττε·Ι Πιτ Κἱιιεὶετ υπό Ει·κινειοΙιεειιε·,

` ετιε8τ μπω άειι Αρρετιτ υιισ! Βε

Π5ι·τΙεττ (Με νοτόειιιιιιι€. Ηειειιιειτο

Βειι Ηεττε! ιετ νετΙσιιιΠιο!ι ιιι άει·

ΑροτιιεΙιε ιιι Πι1εει8ετ ιιιιό ττοο!ιε

Ποτ Ροι·ιιι, ιεόοο!ι Μ Με ίΠ1εειΒε

ΡΓἔΡ2ΙΓ8Ἑ, ννεἰΙ πωπω νοιιι ()τΒιι

ιιἰειιιιιε ιιυΐ8ειιοπιιιιοιι, (Μπι ττοοΚε

ιιετι νοτ2ιι2ἱε¦ιοιι.

Μι· Ναι·|ιαΜοιιωηχ ιι··ίτοί ιχειυιι›·ιιέ.

(Η) 10-4.

 

Όι. ΜΜΜ

Βιι.0 Νει.ιιΙιοιιιι. `
 

Δάτοεεειι νοο ΚιαυΙιοιιρΠοΒοιιιιιιοικ

Ειπα Β. Δ. Βοεοε1εννεΙτιιια.·Βι·τοΙεΠ

Ροι·ειιΙοιι.Νι 10. (Ν. 0

Μ;"·"·ι νσωμω·, γι. 0ο.ιιιιιοιιιι ιιορ. ιι·ΙΜ.Ε·

τωιο|ιιοιιοποἱ γι. ιι. 4. Μ. Π

Ρ'ι·ε.ιι θι'ι1ιο11. Ψ. 0,17 ΜΗΝ, ΗΜ” Μ Ν·

0ο. 10. -

Ρι·ιιιι 0ιιι.Ιιιιι·ιιιο ΙΥ!ιοΙιε1εοιι, Γιιι·ιι.ριιι

ΜΜΜ γιατιι π. 80, κε. Π.

?πιο Βιι8011Η18ε Μαι. !!σιι="θω·- Ε· Η

πι, 16. _

Ρτοιι Πιιι·ιε ΚιιΒει·ιι, Οι. δωΙΝι0ωϊ

Πιιιιιι ό. ΉιιιιιεοΙιοιι·Κιι·οΙιοθ-9 Ω- 12.

(Μπακ Οιιιι·ι·.ποιιιι, 000Π':Βοι€. ιι. Μ. κιι. 1. .

ΠΙιπε Β1ιιι.ι, .Πιιι·οιιοιιιιιι 58,ιιιι. Ι.›.



Ζω· ΒοΙιειιιιΙΙιιιιἔ Με ε.οιιτοπι θἰοΙιτωιίαΙΙε

εονν1ο εΠοτ ειτιάοι·ω1 ε1ιιτοΙι Μιι·τιεευτε ΒΙεπ:Ποεο

Βετ11ηετε11 ΒεεοΙιννοττ1οιι ω.

Ξ:ΕΕΟ]ΧΓΔ.1...

άπο Ι:1Μ1εο11 από. νν1εεοι1εοΙιείτΙ1οΙι Βοετ οτρτοΕπο Μ1ττοΙ.

ΤΜΙϋο!ιο Ποεἰε Μι ΑΜει!! 5 Βι·επιππ ιπϋπι1οε1οιι.

Ζ.ϋεταΜτ είε/Μ &ο.9έση/ο.έ Ζει 7)|ϋπ.9%εν2.

ΥοτοἱπὶΜο ΒΙιοιπΕ8ο!το ΜΜΜ Αοτἰοπ9οεο!!εο!ι.

ΒΜιτΙοττοπϋυη;.

 

 

  

ΚΝΟΙ..1. δι 0ο., Βυς1κού1.9;εΙ1ε1°οπι ε. ΕΕ.
  

Ι Β Π] 'Ι Ε! ' Β ἱ Η (Κιιο11)
Θετικ·Ιι- ιιπά θεεοΙιωεισΜοεοε ΙοΙι1ΙιγοΙεἱννοἰεε.

Βειστο Γοι·πι ΠΠ ΜΜΜ ΙυΙι1Ιιγο!ευυνεπάιιυ;;.
 

Τοιποιπι› υ-ι16-Πω·ιιιειιιὶεεριὶοιιιη. ;

ΟΙιτου. Εεε. τιιΜι·Ι‹ιιΙ. Πωιι›Ι‹ι·ετιΜ›ε·ὶΙευ, δοτομΙΙ"108ε' Ν

Ι(Ιιιόω·οοΖειτιο, Πι·εΙοειτΙιι, Βοεει.οοε,

ΗΜ.:

  

αακκκκκκκκκκκκκκκκκἀὰἔἱἔἔα

Μπι]ΒειΙτἱροΚοο!ιεειΙΖηιιοΙΙοη. Πιιἱὶϋει·1ι·εϊΗἱοΙι Πι ΗεὶΙ

ΜΜΜ Β. 81ο!ΗνεΟΙ188ΙΚΗ111Μι€ΪΕ.Η.(Η1°ΗΠε1ΙΜΙ188ΕϋΠ1Β€.

Ποϋω·ι:.ΙΙ επι ΜΜΜ. Βι·οεοΙΗΜ·οιι ιιτιτὶ ΑηειΙχεειι επ·ιιιἱε

ιιπά τ”τ8.ι1Κο 6ιιτοΙι ᾶὶο νοτννο.1τιιιιε όει· 1ιςΙ. ΠἱποτιιΙ- '

ΜΜΜ Κἱεεἱιιςοιι πω! ΒοοΕΜ: ΡτἱεἀτὶοΙ1 ΒεεεΕι18. ΠΠ· Ποι·ι·ωι

ΛεπτΜ ΒεεοπτΙοτε Βο2ιι€εΒεᾶἱιι€ιιτιςοιι. Ρι·οΙ›ει1 Νοετοιιϊτω. ('71 22-21.
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ΙΜ Νιιι·νιι, Μ.ΙΜεοΒο ΒἰεοιιΒεΙιι1. 4'/2 ΒιιιιιιΙεπι ΓΑΠ” νοιι Βτ. Ροτοι·εΒιιι·;ς. Ηει·τΙϊο!ιοι·. .

Βι·οἱτοι· δτι·ει11ά 5ννοι·ετΙ:ιιιἔ, 5ΕΠνει·ετ ἘΓἰοΙιτειιννειΙτΙ. ΑΒεοΙιιτ Μ·οοΙ:ειιοι·ΒΜιόΒοόωι. ·

Χι11·ἱια1ιε,ΡοπεἱοτιΜε,Μι1εἰΚ,Εεικνι1·Τει111ίερ1έί.€20,Ραι·]αι11Ιει.αο1ι. ευ το Αρ‹›τ.ΙιεΙ‹ε Με Ι.εηςετ

εῦιιιιτιτΙἰοΙιοτ ΜἰποτιιΙΜἰεεοτ. ΑροτΙιεΚετ-Μειεει2ἰτι. Οι·ιΙιοὸσκε πω! ΙιιιΜΜεαΙιε Κὶι·οΙιε.

νοι·2ϋΒ·ΙἱοΙι οὶπεετἱοΙιτοτο .

ΨειεεοτΙιθ11επετει1τ.

Ψει11ιιωι-, δεο- πω! Βϋεεννειεεει·Β5$.άοι· - ΜἰΠο1·ειΙΒἑἱᾶοΡ, Ι(οΙιΙειιε€1ιιτεΒϋ.ᾶοι·, 86:ΜΜΒΙΏ

Μ.όει·, ΒειππρϊΙΜετουΒΜει·, ΗεἱεεΙι1ΐτΙ15ὸοι·. ΟΙιιιι·οοι'εο!ιο ΠοιιοΙιει1 ιιτιτει· ΗοοΙκΙτιιο!4

Με 2 ΑτωοερΒ8.τω, ννοοΙιεοΙάοιιοΙιεπ Ρι·ἰεεει1ὶτ2'εοΙιο ΒὶηρειοΚιιιιεεπ. ΒΙεΜτἱεοΙιε

ΒοΜ.τιάΙιιιη: πω: ἔ8Ιν'8.11ἰεοὶιετ, ἰειι·ει‹ὶὶεοΙτοι·, ΒἱροΙω·ο ΜοΙιτι·ΞεοΙιε Βϋ.όει·, Βιιεροπεὶοιιε

ΒοΗειι·ιάΙιιπς. ΜΜΜ ο ιιπά θγπιιιπετἱΚ ΗΜ· ΚΜεΙετ ιιικΙ Ει·ινιιοΙιεεπε.

ΟοωωΙωΜ Μ· Γ1πι1ευΒιωιΕΒΘΙ10ιι Η». Η. Ι.ιικεἱιιμ·οτ Οπὶιι›. Με ΑΙοκειι10.

θοΒϋι·-Ιτιετὶτυτ.

ΝΜιει·ο ΑιιεΙ4ϋπίτε ει·τΙιεΗεη: Ηεττ ΑροτΙιοΙιει· ΔΙιτιιιιιεοπ, Ηιιιι€οι·Βιιηςει· Αρο

ιιω1ω από Μι· Βεεἰπει· πω! Μτειιόο Ατ2τ 6οι· Ψπεεοι·ΙιεὶΙει1ειει1τ ΕΜΗ Κι·οιι8·. .

ΣνοιεΙιι·ωεοπεΕγ Ρι·οερ. .Μ Π, Ω. 28, Βτ. ΡεποιεΙ:ιιι·έ. ΙΙοτιτειὲηΒΙἰΙτκνοοΙι ιιπά Ε1·εἱτ:ιε
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εϋιε «Μ. Ρειει·ιιιιιιι·εει·Μειι!ειιιιεειιε ννεωε!ιεειιιιώω!ΕΕ6!ιιι_,εεωό ΑβειιμεΒεχήεΐΑπε'ξχ·58ε εἶι)!δ “Η Σιιεει·ει.ε

Ελ. -.

Μ!!! 18 ιεε: '

ΧΧ!!!!. .ιιιιιιωΝε. Β Β Η Η Η Β Β Νειιε Ε'οΙΒε κα. ζ!ειΙιτε.

!!!!!!!!!!!!!!!ΠΠΠ !!!ΠΠΠΒ!!!!!!!!!!!'Τ
ιιιιιει Πει· Κεεεει!οιι νειι

Με!. Πι·. !!ιιι! Πε!ι!ε. Πι·. !ιι!ιιιιιιιεε !!ι·ιιιιιι!ιει!ε.

.Ι ιιι·_ἱειν !Βοι·ριιτ!. ΜΜΜ

Πι·. Μισο!! !!!!ιιιιιιε!ι.

8ι.. Ρειει·ε!ιιιι·ρι.

 

8ο ιι ιι εεε ιι τ!. - Πει· Δβειιιιειπεηωμε!. !ε!: ιιι Β,η"1ωμά 8 Μι!. Μι· ι!εεί!ιιι!;ε!: ιιιειι ειιειιε!ι!!εεε!!ε!ι ιιιι Με Βιιε!ι!ιιιιιι!!ιιιι€ νειι κ. 1.. Β1εΧει· ιιι

ιδι!ιι·' 4 κει. τω· ι!ιιε ΜΜΜ ι!ε!ιι· Με!. Ροιιιιιιε!.ε!!ιιιι€ι ιιι «Με “Ωω-εμ 8ι.?ειει·ε!ιιιι·ις_ Νεννε!ιγ-Ρι·οερεει.Μ 14_ ιιι ι·ιε!ιτειι.-π ε! ιιι" ι:ΗΡΒ0

[.Ε.ιιάεπι 20 Μει·Ε _!Β!ιι·!ἱε!ι' 10 Πει! !ιε!!ι!ιι!ιι·!ιε!ι. Πει· 1Μει·ι.1οιιητε!ι εοινιε ε!!ε ειι!'‹!!ε !ι.ει!ιιει.!ειι !ιει!!8!!ε!ιειι Μι!.ι.!ιε!!ιιιιρειι !›!ιι.ει ιιιιιι ιιιι

ι”ι'ιιτΙ!ε 3ιιιι! εεερε!!εειιε Ζε!!ε ιιι Ρει!ι ιιι 18 Κορ. οι!" 35 Ρ!`ειιιι.-!)ειι ι!ειι ε ε ε ε !ι ιι ! ι ε ιιι !ι ι·ε ει! ε ιι !Ιειιιιε!ειιι· !)ι·. Μπακ ν"Μο11 ιιι ΒΗΜ

Διι!.οι·ειι ενει·τ!ειι 25θερει·ι!.εΜϋ8ει!ιι·ει·θι·ιειιιε!ει·ι!!ιε! ιιιιεεεειιι!!.- ι.ει·ε!ιιιι·Ε, ?εΒει·εϋιιι·ςει δειτε, Ρειει·-Ρειι!!ιοειι!!ε! ιιι ι·!εΜειι θρι·εε!ι

κε!ει·ι!.ε ννει·ι!ειι Με!! (και 8ιιιιε νειι Η! Με!. Με Βιιςειι !ιοιιοι·ιι·ι ε!.ιιιιάειι !!!οιιιιιε, Πιι!:ννοι:!ι ιιπτ! Ρ'ι·ε!ιεε νειι 2-3 Π!ιι·. ·

 

Μ θ!. Ρε!ει·ε!›ιιι·ς, 4. ΗΤ.) Με!

 

Ι11!ιε!!: Πι·. Αι·ι!ιιιι· .!οι·ι!ιιιι: Βιιειι!ει!εο!ιε Μ!τι!ιειΙιιιιιιειι Μ" Ηιιιιιι·ει·ειιάει·ιιιη;;ειι ι!ιιι·ε!ι Αιεειι!!ι. --Μ!τι!ιε!!ιιιιεειι

 

ειιιε άει· θεεε!Ιεε!ιΜι Ρι·ιικιιεε!ιει· Αει·ειε ειι Β!ιιιιι. - Αει·κι!!ο!ιε θεεεΙ!εε!ιε.Π 2ιιι· Βι·ϊοι·εο!ιιιιη; εεε Α!!ιο

!ιο!!ειιιιιε. νει·ιιιιεε!ιτεε ”- Ποι·ι.ιιΙ!ι!!.ιε-Βιι!!ειιιι Μ. Ρεπετε!ιιιηι;ε. - Αιιεε!εειι. ·

- Π!εεει· .Μ Με! «!!!ε 5 ι!ει· Βενιιε ω· Βιιεε!εο!ιειι Μει!!ε!ιι!εο!ιειι Ζε!!εε!ιι!!!ειι» Μ. τ
 

' ῇ ' ' α Αυ! ιιιε!ιιε Πι·ιιιιε. ο!ι Ριιι:!ειιτ ν!ε!!ειο!ιτ Αι·εειι!!ι Βε!ιοιιιιιιειι088"'8180”ε Μα""Μ"Π98" ΜΗ" "ευινοΓδησθ"1"σωπ !ιε!ιε, με ει· Με ι!!ιει·ι·πεε!ιειιι!ε Αιιτννοι·ι. Μ” ει εε!! εε. 16

(Μπα. ΛΓ88""(- Μ!ιτειι !'ε.ετ !!!ει!!ε!ι πινει Ρ!!!ειι νειι ιο 0,002 Αα. ει·εειιιεοειιιιι

ιιε!ιιιιιιι·ιιι, εε ι!!εεεε Μιτι.ε! ιι!!ε!ιι Με Ρεοι·ιε.ε!ε ευ! ειτ.ι·2ιιμ
χω! Ι!ε!ιειιι Γιιιιεε ει·!ιιι!!.ε. Α!!ε !!!ιι·ιεειι ΜΜε! ει·νν!εεειι ε!ε!ι ι!ιιιι

Βι·_ Α η!! η χ· ,Ι Ο μ! 8 η, ιιι!ι!ιιιιιεε!εε ο‹!ει· ιιι εεεειιιι·ει·!ιε!ι ιιι !!ιι·ει· Αιιινειι!ιιιικεννειεε.

Απ! Μ" Ι. 8“"ΠΙΙυΒω[Μ Μ ΜοΗΜυ. _ Ἀε-8ιἔΙιιἐἑ!Ιεν:Β;ΒΞοἔ!: :ΐ:::!ιΕ·8Βιιι ιιιειιιει· Υειιιιιιι!ιιιιι,ε· !.ιεεωι!ιτ ε.ιι

Ι)οι:!ι εε!ιειι Μι· ιιιιε ιιι άετ Ι.!!ειετιιι ιιιιεΙι ι1!εεειι ιιιιι.

Με εειιειιιιτε Βεεο!ιιε!!ιιιιιε Γεω! !ε!ι εε! Ν!ε!εειι'),

πιει· ειπεν Αιιι!ειειιι Ρ'ο!εειιι!εε εεει: «Ναι ιιι ι!ειι ινε

ιι!ι;ετειι Ε'ι!.!!ειι »νετ Με Κει·ειοεε Με ειιιι!Βε $γιιιριοιιι

ι!ει· νειε!!ιιιιιε, ιιι άει· Κεεε! Γεω ιιιιιιι ειι€Ιειο!ι ειιι!ειε,

:επι ΤΜ!! !ε!ε!ιτε. ιιιιιι 'Τ!ιε!! εεΙυνειε Ιιιωιι!σε!ιοιιε

ειιιιιριοιιιε, Βεεοιι!!ει·ε νειι 8ε!τειι άει· Ηειιτ πιιι! ι!εε Νετ

νειιεγειειιιε. 5ιε τι!!! ιιιιιιιει ειιιιιιιειι!εο!ι πιιι!. ε!ιε!ε!ε!ι

ειε Βιεινε!!ειι :ιιι ε!ιιει $ε!τε ετε!ι!ιει· ιι!ε επ ω· ιιιιι!ειειι

Β . . _ .. Βε!τε ειιιιν!ε!ιε!ι Μ, ιιι ι!ει »νειι !!!ιετνν!εεειιι!ειι Αιι2ει!ι!
οι ι!ει· ιι!ι!ιει·ειι Ιιιερεειιοιι Με !ι!ιιειιειι, ιιιο.8ει·ειι, ιιει·νοεειι

Ι

Μι Ζιι!ε!! πιω εε, άειεε Μι 8ετε.ι!ε ιιι άει· !επτειι ι

Ριιι.ιειιτειι ιι!ε!ιτ ιιιειι επί ιΙειι Βιιεε!ιεε!ιετι άει· νοι·ι!ετειιιιε ω" ΜΜΜ ΜΗ] 5ὶθ 80"ΟΜ ω] σ” νο'Ηθ Με Μ' ό”

Ζεἱτ νειεε!ι!ει!ειιε !!ειι!νειειιι!ειιιιιεειι ευ θεε!ε!ιι !ιε!ιοιιι

ιιιειι !ιει!ιε. Με Μι ω! ΑιεειιεεΒιευε!ι 2ιιι!!ε!ιειι!!!!ιτειι

Β!ειι!›ιε ιιιιι! Με ν!ε!!ε!ε!ιι ειιι!εεε Ιιιτει·εεεε !ιειιιιεριιι

εϋεε.

Ιιιι Ρι·!!!ι!!ιη; νοι!εειι διι!ιι·ειι νιιιιιιιτε ειι:!ι ιιιι ιιι!ε!ι ειπ 43

ιιι!ιι!ε·ι-ι Ηει·ι· κεεειι ε.ιιςε!ι!ιο!ιει· Ι1!ι!ιιιει·ε.ιιεειι Με Ηιε ω»

ιιιεΙιι·ει·ειι ι!ιι!ιιειι ρ!ιιε;τειι, ιιιιο!ι εε!ιοιι ε!ιιι·ιιις!εε!ι ειι!;!”ει·ιιτ.

ιι·οι·ι!ειι ινιιι·ειι, ιι!›ει· !ιιιιιιει· Μεάει·κε!ιι·ιειι ιιιι‹ι ι!ιιιι Με

θεΙιειι ειιεεει·οτάειιι!!ε!ι ετεε!ινιει·ι.ειι.

ιιιι‹ι !!ιιιει·εο!ιειι!ιο! ε!ιιε Πι· Ριιοιιπειε νιι!8·ιιι·ιε ε!ιιιι·ε!ιτει·ιει!- ΡΠιι1!!ιε εε!ιιιιι!ειι, εε!τειιει ε!!ε!ιι ειιι εοιι νοΙεε πιιι! πιιι

ιιι ε!ιιεε!ιιειι Ε'ϋ.!!ειι εο!ιε!ιιι ειε ειι ι!ειι Ρ!ειιτπε ε.!!ειιι

!οοε.!!ε!ι! Βεινεεειι ιιι εοιι”. Ιιι ιιιε!ιιειιι Ρε!!ε »νειειι

ευεεει εοιι ω», !`ι·ε!!!ο!ι εγιιιιιιετι!εε!ι ειιεεοιειιετειι

Ηοιιι€ε!ι!!ι!ειι Δε! !ιειι!ειι Ρειεειι Με! !!νιι!ει νει·ίε.ιΒιιιη;

άετ Ριιεεεο!ι!ειι !ιε!ιιε εοιιε!!Βειι Πιτ ειπε Αιεειι!!ιιιιιοιι!

εει!οιι ε!ε!ιει εριεο!ιειιι!ειι Ζε!ο!ιειι νοι!ιε.ιιι!ειι. Ειεο!ιε!ιιι

εε ιι!ε!ι!. ιιιι!ει· εο!ε!ιειι Πιιιετειιι!ειι ιιε.!!1ι!!ε!ιει· !ιειιιε Αι

εειιεε!ιννιε!ειι, εοιπ!ει·ιι εεννϋ!ιιι!!ε!ιε Βε!ιιν!ε!ειι ειιΖιιιιε!ι

ιιιειι? 1)!εεε νει!ειιιΒειι ε.!ιει· ιιι !!ιιει Β)ιιτε!;ε!ιιιιιε; ειπεπ

ειειιι!!Βειι Ι3ιιιο!ι σιιιο!ι εο!ι!εο!ιιεε 5εΙιιι!ιναει·!ι Μ! ν!εΙειιι

8τε!ιειι οι1ει· θιε!ιειι ιιιι‹ι τιοτΖειι ιι!ε!ιτ ιιι εο!ο!ιειιι θιι·ει!ε

!ει!ιιε!ειι8ει Βε!ιε.ιιι!!ιιιι€. !!ίει!ει !ιεττε ιιιε!ιι Ρει!ειιι

νιε! ιιι ΒεΙιειι ιιοι:!ι ιιι ετε!ιειι. ιιοο!ι !ιειιι ειπ εο!ι!εο!ι!.εε

$ε!ιιι!ιινει!ι ιιι Ρ'ιεΒε, εε @εε εε πιιι ι!οο!ι ρ!ε.ιιει!ι!ει

ειιεε!ιε!ιιειι ΜΙ!. εοιι !ε!ιτε!ειι€ειι Αιεειι!!ιεεειειιο!ι Με

Πιειιο!ιε άει· Κει·ε!οεε ειιειιεε!ιειι. 8εΙ!ιετνειετειιι!!ιο!ι

ινιιιό.ε ι1ει ΑιεειιΒε!ιι·ειιε!ι εο!”οιτ ειιιεεε!ιε!!! πιιι! ιιιιτει

άετ Βε!ιειι‹!!ιιιιε πι!! νειεο!ι!εεειιειι ειινε!ο!ιειι‹!ειι ΜΜε!ιι

εο!ιε Βϋτ!ιε ιιιιά θε!ιιιρριιιις. Με Ηε.ιιτ!Π!ε!.ε!ιειι ειπ! !ι'ιιεεεο!ι!ειι

ειπε !ιν!άι·οι!ι ιιε!'ϋ.ι·ιιι, ειιι.!ιε!ιι·ειι ε!ιει· ε!ιιει· ιιιιεςεερι·οο!ιειιειι

Βο!ιιιρρειι!ι!Ιάιιιις._ Πιιιιεεειι Βιιι!ει ε!ε!ι Με ι!ει ι·εο!ι!ιειι Ε'ετεε,

ειινε. ιιι άει· Μ!ι!.ε!!!ιι!ε εε!εεειι, ειπε ιι!ιει· ετ!ιεειιαι·οεεε, !›ε!

Βει·ι!!ιιιιιιι; εε!ιιιιειι!ιεΐτε. !ιοι·ιιιιι·ι!.<;ε Β!!ἀιιιη; ιιπτ! ειπε ωνε!ι.ε

!ιΙειιιει·ε. εε!ιιι·ιιι·ι!!ε!ι ι.ιε!!!ιι!ιτε, ιιιιειιιρ!!ιιι!!ιο!ιο, ινε!ε!ιε ιιιε!ιι·

ιιεε!ι !ι!ιιιειι ;ςε!ιιςει·ι πι. Απ! ι!ιιι· !!ιι!ιειι Β'ει·εε ε!ε!ιι ιιιειι

ειπε ε!ιειιεο!ε!ιο, ιπιι· Πε.ε!ιει·ε, !!ιιιιειιιιιοεεε νει!ιοι·ιιιιιι€. Με

Ν!ιΒιεΙ πει επ !ιε!ιιε ιιειιιιειιεινει·ι!ιειι νει·ϋ.ιιι!ει·ιιιιςειι. Εεε

ιιιιιι·ειι Με ι·εε!ιε!ιιιιιηςειι, ννε!ο!ιε Μπι Ριιι!ειιιειι άεε Αιιιιιιε

που Με Με ι·εε!ιιε Γει·ιιε τοτε! ιιιιιιι!!,<.;!!ο!ι ιιιεε!ιτειι, εε σεεε ει·

πιιι· ιιιιιι!ει· ι·εε!ιιειι Ρ`ιιεεερ!ι2ε εε!ιειι !ιοιιιιιε, ιν!ι!ιι·ειιιΙ ει·

!ιιι!ιει·εειιε ιιοε!ι πιιι άει· ι:ειιεειι Β'ιιεεεο!ι!ε ιιιι!ιι·ειειι !ιοιιιιτε.

ννοι·ιιιιι !ιε.ιι‹ἰε!ιε εε ε!‹:!ι Ιιιετ? Πει Ρειιι!ιιε!ε άει· Γιιεεεο!ι!ειι

οι!" ιιιιι Βενν6!ιιι!!ε!ιε. ‹!ιιι·ε!ι Πι·ιιο!ι νει·ιιιι!εεειε 8ε!ικν!ε!ειι

σει-ι· ιιιιι ειννιιε Αιιι!ειεε? Ζιιιι!ιε!ιετ πιιιεειε ιιιι.Νιι·ΙιεΙι ιιιι

Ρεοι·!εε!ε ε·ει!πε!ιι ινει·‹ιειι, Μ. Ρει!ειιι ιιειιι!!ε!ιε Ει·εε!ιειιιιιιι

εοιι ά!εεει· Κιιιιι!ι!ιε!ι επ ε.ιιι!ει·ειι Κϋι·ρει·ι!ιε!!ειι ιιιι!”ννιεε

Ρεοι·ιιιειε νιι!€ιιι·!ε άει· Γιιεεεοιι!ειι ιεε πιω· ιπι ιιιι‹Ι σε· εἰο!ι

!ιϋο!ιει εε!τειι ειπ! ιιπτ ιιιιιιιι ιι!ο!ιι ιιι ειιι2ε!ιιειι Πϋε!ιει·ιι,

εοιιι!ει·ιι ιιι ι·οι!ιειι, ω! ε!!!ιετε;Ιι!ιιΖειιι!ειι Βε!ιιιρρειι !ιει!εε!ιτειι

Ρ!ει·!‹ειι πιιι”. νειι ι!ειιειι !ι!ει· Ιιειιιε Βριιι· :ιι εε!ιειι ιιππ. Β!ιει·

!ιοιιιι!.ε ιιιε.ιι εε εε!ιοιι πιιι εεννό!ιιι!!ε!ιειι, εει· ιι!ε!ιτ εε εεΙτειι

ειιι”ι!ειι Ρειεειι !οειι!!ε!ι·τειι Ηειιιιεε!ιννιεΙειι ιιιι ι!ιιιιι !ιε!ιειι,

ει!ιει· Με ε!,ςειι!.!ιϋιιιΙ!ε!ιε Βι·ε.ιιεο!ι»νει·2ε Ρειι·Βε άει· ε!ιιειιΔ ή Νιε!εειιτ Με!ιιιιοε!ε ει Κει·ιι.ιοειε ει·εειι!εε!!ε. Μοιιιιιιιιι.

3ο!ιννιε!ε νει·υ.ιι!ιιεετε ιιι!ε!ι πι! ειπε Αι·εειι!ιειιετοεε ειι ε!ειι!ιειι. ι'. ρι·ιι!ιι. Πει·ιιιειο!. 1897. Βιι. ΧΧιν, Β. 187.



ιιπ

ποοεοι·ιο ποπ ποι· Ζποιοοπ οποοιιοοπο. πιο πο ποιο, οι

οποιοι· ποοιι οιο οποιιιιιιι οπ νοι·ποιοπποπ οονιοεοπ, ποι·

ιο ιιπι·οοι· Ζοιι: ππι·οπ Οοοιριοεοοπ ποιο 8οιιιιιιιιποο πο

ιιι·οοιιι ινοι·ποπ οι ποπ πιο ποπιοπιι οπο Ρειιιοπι πο!

ποπ Βιιιιι οιοοο ππειιιοπιοοιιοπ ΟοιιοΒοο οιοοι· Γοιιο, ιπιπ

ποτ οι· ιποιπο πιο οιοιι οοππιιποοπο Ηοι·οποπι οποοιιοπι.

Ποπ θιοποπ ιοι ποποπτοοπ ποοοοι· 8οιιιοι·ποο, ιοποοιι ποε

Απιιι·οιοπ οπι πιο ιοοιιιο Ροι·οο οοοιι οιοοιιινοτι. Πιο

ιιιο,ο·οποιο Β.ιιοιιπιιπποπ ποι Αιιοοιιοο ποπ πιο Νοιοπιιο πο

Βοοιπινοο, ιι·οιοποιο ποιο Αι·οοοιιι ιοοιιι· οοπιοποιιι: ινιι·π,

ειιιιοιιι ποποι· Πιτ ποοιι ΒοΒοο οιοο Αι·οοοιιιιοι.οιιιοοιιοο,

πο οο ιιο.πιιο ιιιοΒο ποποι·ι πιο οιπο νοιιοιιιοπι8ο ι·οοιι

:οπο ιιπ ιοτοιιιπιο οπ 8ιο.οπο ιιοιπιπι.

Βοι πιοιιοι· πιο οιοιο·ο πιοι.ιοοει.ιοο1ιο Βοιινιιοιιο·ιιοιιοο. εο πιο.:

ποε ινοπι€οι· ποι· Β'πιι ιο οιποι· οιιιιοιιοο Βοοπο.οπιππο, νιιοιοιιο

οιοο Πιιιοο ποιοι, πιο ιοιοιι ιιπ Ηοι·πει νοι·ιςοο .Το.ιιι·οο ννοι:οο

οιοοι· πποιι1οι·οο 1ι'πι·πππο,· ποι· Βιιπτ οοοεπιιιι·ιο σποτ πιο ειο

ειο1ι π.ποπιιιοιιι.ο, νοιι πιο ι·ιο.πι ιιπι· ποιοι ιοοιιι· ι·οιο ιποιπο

πω: ιζι·ιιοπιιοιιοι· ννοεοιιπο,ς. Πιο επι ιιοπιι.ιιιιο, οιοοο πιοιιεο

@οποιοι 1ι'ι·οιι ποιο·ιο ιο ποι· 'Ι'ιιο.ι ιιπι' ποι· 1ιοιιοο ιιιιιιω ποε

Ηιιιεοε ιιππ οπι:οοι·οοιιοοπ ποι· ιιοιιοπ Βι·πιιιιιπιι'ιο οιπο ποπιιιοπ

ιιιιιιο·οεοι·οοιιοπο ο·ι·οιιεοπννοι·ιο Υοι·πιι·πππο· ποι· 1ιοπι, πιο ποι·

πιο ποπ πο. ιποιπο Γιοοιιο ππι·οιιοοιιιιοιοοι·ο ιιοεε, πιοπιιι·οιι Ποιε

ποπ Βι·πει. οιοοο εοιιοιπι.ιιι,ιοπ, οοιιοοιιιιςοο Βιοπι·ποιι ιιοι·νοι··

ι·ιοι'οπ. Ιιο Ποπτιο·οο νοιι· πιο Βιιπι οιοοο ποπ "οπο, ποιο

πονοι·ιιοποι·ι. 1)ιο οιοιιι.ποι·οπ Βοιιιοιιοιιιιοτο ποιο·ιοπ ιιοεεοι·

οιοοο 8οι·ιιιο;οο Βιιι.εεο ιιοι·ιπο.ιο Γιιι·πποε·. Αοι' οιπο ιιοοιιπο

Ποτοιεοοιιππο ποι· ιπποι·οπ θι·οποο πιο πο οιοιιτ ιποιπο· οιο

.<.κοο·οποοο, πο οε οιιι· πιοιιι: ποιοι; οι·εοιιιοπ. Ροι.ιοοιιο εο1ποτ

ΐοι οιιι· πο, ποοο ειο ιιιιι.ιιιειοοιι εοι. Ηιοι· ιιοιιπτο ποι· πο οιπο

τοπιο οποι· οιοο Αι·εοοιιιοιιιοοεο ο;οποοιιι. ινοι·ποο, ποοο Πιγ

ι·ιο.ειιι νοι·ειοοιοι· οιιτοιοιιι. οιοιιι. ιο ποι· Ηο.οι:, οοοποι·π ιιπι' ποι·

οοιποο. Αοποι:ιιοοιε πιοι·ιοο.οε ιιπ ππι·οιι ιΝο.ι·οοοπιιπποο· οοποπ

ποι 1·ιππινοι·πιιπππο οπεποποιοιιοοιι ποπ 11οι·ππε Αππιεεοοι

οιοοιιι: ιιοιπο ποιεοιιι·ιοποοο Ηππινοι·ιιιιπποο·, εοπποι·ο ποιοι

ποπ ο·οοιοο 1ίπι·ροι·. ΑΜ' ιποιπο Ειι·ο.ιιιο, οπ Ρο.ιιοπιιο ιο ποι·

Ιοποιοο Ζει: ιι·οοοπ πιοιοιιο Μοπιοπιοοπτο οοιιι·ιιποπτ ιιππο, Επι:

ειο πο, εοινοιιι ιιπ .Μπι πιο ιπι Οοιοποι· ,ιο 80 ειιποπιππο Αι·

εοπιιιιπ_ιοοτιοποο ποιιοιοοιοο πο ιιοποο ιιοπ ποοο πιο "πιο Οιιι·

ο·οι·οπο οποπ ποοοποι νιοιποο ιιοι. Αι·οοιιιιιιο οιιι·ιοποι »ιιπι· πιο

ιο Αοινοιιπππο οοιιοιιιιοοιι, εο ποεε Αι·ογιιο πιοιιι ινοι:οι· ιο

Β'ι·οο·ο ποιο. Πιο Ηοπινοι·ιιι.ιπιιοπ· πω· ποιοι εοι'οι·ι, εοοποι·ο

οι·ει επ Βοπο ποι· ινιοιι.οπ Ιοιοοιιοπεοπι· πο Τομ ςοιι·οιοο;

ιοποοιι οοιιοιοτ ειοιι πιο Αιεοπιπτοιιιοοιιοπ ιο ποι· Βοοο1 οπο

ο.ιιοιιι.ιιιιοιι ο.πεποπιιποπ.

Ποποι· πιο Αι·οοποιοιοποε.ο εριιοιιι πιο 8οιιιιιιοιιι

ιο 1.οοοοι·'ο Βποποιοριιπιο ποι· Ηοπι- ποπ θιοοοιιιοοιιιο

ιιι·οοιιιιοιιοπ ιοιοοπποι·ιοο.οοοο οπο: «Βιο »πιο ποοποοιιιοι.

οιιοιι Ατοοοιοιοιιιοοιιοο πιοιιι ιιπι· ιοι ιοοιιιιιοοιιοο Βο

ιιιοπο, ποι νοι·ππι·οιπιππποοπ ποε '1'ι·ιο1τινοοοοι·ο πππ οπ

ποιοο 2πιιιιιιΒοο νοι·ΒιιιποΒοο, οοπποι·π ο.ποιι οποιι ποι·

Αοννοοπποπ ποι· ιιοι·οοιιιοποποπ Αι·οοορι·προ.ι·ο.ι.ο. Ειπο

ποπι.ιιοιιο Ε'οι·ποονοι·ιιπποι·ποπ οπτειοπι οι·οι οποιι ιποιπο

ι·οο Μοοοιοο, ππινοιιοπ ο.ποιι πο.οιι .Ιοιιι·οο. ιο ποοιι ποι·

Μοοπο ποε οιοι·οι·ιοιπιοο Αι·οοοει πππ πο.οιι ποι· οποοποι·

ειοιιι· νοιοοιιιοποοοπ ιΣιπριιιπΒιιοιιιιοιι ποι· Ιππινιπποπ. Σπ

οι·οι: ιιιιοΒιι πιο 1ιοιποονοι·ποποιππε ιο ποπ οποι·οο Ροτ

ποπ ποι· Βι·πετ πππ πιο ΗοΙο ππιοπιι·οιοο, ποοο ποπ 8ο

ιιο.ιοιοποπ 8πιιοιο ποε Κπι·ροιο ποπ πιο ο.οοι·οοποπποπ

Ροιιιοπ ποι· Βιιιι·οιοιιιιιοο επ ποιοιιοπ. πο. ιιοπποιι ποπ

πιο οιοο ι·οιιι- πιο οοπινοιππι·οποο, νοπ ιιοΙ1οι·οο Ριοοιιοο

ποιοιπι·οοποπο ιίοιιιιι·πποε, 80 ποοο Αοιοοπο οιο ιοοιιο

ποτιοοιιιιοιιοιιοε Αποοοιιοο οοιοιοιιι. Βιο οιοιιιοι Μπιο

πιιποιο Αι·οοοιοοιο.οοοο ιιοι οιοοο οποοοι·οι·ποπιιιοπ οπτο

ιιιοοιιοιι Βοοιιιοπ». 1)ιοοο Βοοοιιι·οιπποε οποιοι ιο Αιιοιο

πππ οποιι ιιιοοιοιιιιιοιι ποε. ιοι.πι.ποποποιοο Ρποιιι:οε ποποπ

πω” ιποιπο Ροιιοοιιο, ποοο οιπιοο νιιοοποο οποιοι· ιιοπο

ιοπ πιο Ποοιο οοοιιιποιο Βοοοιιοπ ποπ ποοο οιοιι ιοιποι·

ιιοοιι ποι· ιιοιπο Αππιοεοποι.ι, εοπποι·π οιιοι· οιπο νοι·οοιιιιι·

ιιιοο ποι· Μοιο.ποοο οοοετοιιι·οο.

ιποιπο πιιι.ι.ο ΒοοποοιιιιιοΒ· ιιοιι·ιπι οιοοο 1ι`οιι νοπ Ηοι·ροε

οποιοι· ποι οιοοιο ι·ιοι·ι·π, ποι· 14 '1'ορ,·ο νοι· Απιιπι·οοιι ποοεοιποο

Αιοοοιιι :ο πιο Ρπινοι·ο πιο,·ιιοιι ο 0,001 Απ. ο.ι·οοπιοοοι πο

πι·οποιιοο-ποΒοοοοπ ιιο.ιιο. Επι ιιιιπποιιο ποπ πιο οιοοο Αοιοπιςο

οπι ποι· ιιοιιοιι Βι·πετιιιιιι'ι.ο ποπ ποιο 1ιοιιοπ Οιιοι·ο.ι·ιο, ειιιι.ι:οι·

ο.ποιι ππι ποι· ι·οοιιιοπ Βι·οοιιιι4.ιιιο ιοοιιιιιιιι·ιοο Ζοειοι· ποι

Η')”Βοογοιοιιιιπιο ποι Ηοιιι;- ποπ θοεοπιοοιιιειιι·οοιιιιοιιοπ.

1.οιροιο· 1900. Ε!. 24.
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οιοοιο 4Τ_ιπιιι·ιο·οο ιιιοπιιτοοιιιιι·ι.οο Ποι·ι·ο, ποι· οι-ιιοιιιιοο ποπ

Νοοι·πειιιοπιιιοι· ιει. Βι· ι;οπ πο. ιιοοιι εοιιοο ποι· οιοιοοπ .Ξεπ

τοπ πιο ιιιιι·ιοιι·οεο ο·οιιοπι πο ιιιιποο πππ οποιι εοιιοο οπο"

Αι·εοοιιι, πιιιιιοιε πιο Ρουνιοι·'εοιιο 8οιποιοο, ο·οοοεοοο :ο πιιποο,

ινπεειο πποι· οιοιιι: ιι.οποο·οποο, οπ ιιποιι ποπ οι·ειο πιο ο"

Ζοετοιοπεπιιιοιι ιπιπ ποιο Αι·οοοιιι οποοπιιιιοοιιοι. 1)ιοοοο Πει

ιποιπο ποι· Αι·εοοοοπιπποιι εοιοι·ι ποι Απι-ιπι·ποιι ποε Ζοιπι-ι·ι

οπεο,·οεοιπ ποπ ιοιιιοι·οι· οοιινι·οοπ ιι·οιπ εοιοοι· ποψι·οι.οιιιιιοιιοο

Αποποποποις εοιιι· εοιιοοιι, οιιιιιιιοιι ιιοιιοο ιο οιποι· ινοοιιο: οι»

ποι· Ζοοτ.οι· ιο πιοοοιπ ΡοιΙο ποιοιι ποε Αι·εοο οποι· ππι·οο πιο

Νοοι·οοιιιοπιο νοι·ο.ιιιοεει πιοι·ποο ππι·, ιιιεει. ειοιι οιοιιι. ποοιιιιιι

ιποο. πο ποοο πιοοο Βοοπιιοιιιοπικ ποι· οιικοιιιιιι·ι, ιινοι1 οιο

οιο ινοιιοι·οε Βοιεριοι πιοι.οτ. πο πιο ιιοιιοο νιοιιιιοο ιιοι·νοι·ι;ο

ιιοποπο Βι·ιιιιιι·ιιος, πο." ποι· 2οοι.οι· ποοο ποιιοοποι·ε ποιο Ροτ

εοποπ ιιοιοιοποιιι., πιο Αι·οοπιιι οιοοοιιιοοο.

Βοπιιοιι ιοιιοιιι;ο ιοιι πιοι·ο.π οοοιι οιοο νιοι·ιο Βοοπο.οιιι.πιιο

πιιιοιιιοιι, πιο πιο νοι·π.πποι·πο8·οο ποι· ιιο.πι. ππι·οπ πεε Αι·οοοιπ

ειοιι ποι πιοπο.τοιο.οποπι θοπι·οι:οιι ποεοοιποο ιο ποπ 80·

ννι5ποιιοιιοο (ιιιοοιοο οι·ιιιοιι.οο. πε οπο· _ιοι.πτ ρ;οι·οπο ι70τ 4

.1ιιιιι·οπ, Με οσο οιο 5θιιιιιι·ιοοι· Βοοιιιιοι· πιο ιπιοιι ινοοοο οιιιοε οπο·

ι2ι·ποιιιιιοο ιιιοιιοο τοπιο· ιιιιιιιιιε ινιιοπιο, νιοιοιιοι· ποπ :κοπο

Κιιι·ροι· ποπ πιο ινο.οκοποοπιοιιοπιιπι Μπι. Ποπ ιο οο1οιιοπ

οποιο ποιιοιιιιιιιοιι ννιι·ιιεποιειο Πιιιοι ιει. πππ Αι·εοπιιι, ινο1οιιοε

ποοο οποιι νοπ ιιιιι· ποοι Ρειιιοοποπ οοποπ νοιεοιιιοποποιι 1ο

οπ1οο Βιιιιο1ο ιο θοειο.ιι νοπ πειο.ι.ιιιοιιοπ Ριι1οο νοι·οοπποι

ννιιι·πο. Ζννοι Ποοιιι.ο πιιι·ιιιιι, πο.οιι (ιιοπιο.ιιοιι νοπ 800 Ριιιοο

πιο ιπεειοεο.ιιιοιι ππι· 0,7 Απ. οι·εοοιοοοπιπ, οπο ποοιι πιο Ει·

οοιιοιποποιοιι ποιο ι.οιοο ριοοιιο ειοιι ποποοοεινοτι.ιι ,ο,·οποοεοτι

ποιιοο, τι·ιιιοπ εοιιοο πιο οι·ιιτοο νοι·ιιπποι·ιιοις·οο ποι· Ποοι

ππιοιι Αι·εοπιιι οιο ποπ πινει· ιινιπι·οι.ιιο νοι·ιιιι·πιιοιι· ποι· Εποπ

ποοο πππ ιι'πεεεοιιιοπ πππ οιοο Βιοεο ιοιι πιοεεοι·ιιο1ιοοι εοι·ϋποπ

1οιιιιιτ επι ποι· ιιοιιοπ ι·'πεεοοιιιο. ιιι Αοποι.ι·οοιιι ποι· οι·ετ πο

ειιιοοπποπ Βοεεοι·ποοι ποε 11ιοιιοο ριπποε οιιιεειο πιο ποιο Αι·

εοοιιοιιι·ιιοοιι ι'οιη;οιοιιι·οο πιοι·ποο. Ρο.ιιοπι ιιοιιοιο ποοιι 0.2

Απ. πιεοοιοοεπιο ιο Ριιιοο, ππι·ππι' οιιι” ποπ πω νοιι Ρι·οι'.

Ροεροι ον 8οι. Γοιν1οι·ι ποπ οποιοι· οιοι ποπ Βιιιιι νοπ Ρι·ι

νοιποοοπτ Επιιπ, ινοιοιιο οοπειιιιιι·ι; ιιιιιι·ποο, ιιονιοο. Όποιο

οοιιιοι; ποε ιιιοΒοι·οπ (ιοπιοοοιιοε πιοεοε ιιιποιο ιιιοιιοπ οιοιι πιο

ππι·οιι Αι·εοοιιι ποπιοιιιοο Ηοπινοι·ποποιπποοπ οποτε ιο ποοοοι

ποπ ιπποειο;οο θι·οοιοο, ποοο πιο ποπ Ροιιοοιιοπ ιποιπο ποιοειι

ιο·οοποο Βιοεοπ ιι·οιοο ππι· πιο ποπ ινιοποι· πο! ποπ πιο 1ιιιιπ

ι·οιιιο Ηοπιι"ϋ.ι·πιιοο; ει.οιοοι·ιο οιοιι πιοιιι. Οιιοπ ιιιιιο8.ιιιιοιι

εοιιννοοπ ποι· ιιιοιιοπ ι·πποι· οιποπε ποιοι· Ηιπιοι·ιιιοεποιο· ππιιιιοι

ι·οποι· Γιοοιιο, επ ποοο πιο πω ποε Ρ:ιιιοοιοπ οιιιο πιο”

ιιιιοιιοπο επιιοοιιιπο Ζοιοιιπιιος ιιοπο.ιιιο. θιιιοιιιιοιιοι·ινοιεο

εοπννοοπ πιοεο οιιοιι Αιιεεοιποο ποε Αι·εοπιιιιςοπι·πιιοιιοο, οπο·

ι'ι·οιιιι:ιι οι·ετ ιιπ νοι·ιο.ιιι νοπ 1-2 .ιοιιι·οπ νοιιειιιοπι8.

1ο ιιπι·ποπ ιιιοι·ι.οπ ιιοπο πο ιπιι· οι·ιο.ππι νιοι· νοι·οοιιιο

ποοο Κι·οοιιιιοιτοπιιποι· πο οιιιοπιι·οο, ποιοιιο π.ποι· πιο

ιιοποιηροο ποι· ππιοιι Αι·οοοιιι ποπιποιοο Ηππινοι·οοπο

ι·ποΒοο, ποι.;οιοποιοο νοπ ποι· ιινιπι·ιιιιιοο νωποιοοΒ ποι

Ηποπιιιιοιιοπ ποπ Ρποεοοιιιοο νοι·πποποπ ιοιι Βιοειοππιι

ποοο ποπ οοπιποοπ ιοιι ποι· ιέοι:πιοιιοιππο νοπ Μο1οοοοο

πππ Κοτοιοοο ποτοιοιιοο. Βο ποι· πιοιιι ιοοιιι Ζννοοιι

Αοιιοοι·ιιοοιιιιιοιι οπι πιοοοπ Ρποιιι ιοοιιοο, πο. Μι· ποοιι

Απο, ποι· Ειπο ιοοιιι·, ποι· Αοποι·ο ινοπιποι· ποε Αι·οοοιιι

οι·πιοιι·οο. Πιο Ηππινοτιιπποι·οοποπ ιιοοποπ οιοιι ιιοοιι

ιοποιιι ποι· νοι·οοιιιοποποπ Αιοοορι·προτο.ι:ο - πιιιο1οοει

πιο Ρι·οι. Νοπιποοπ:') οιοοο ιοιοι·οοεο.οιοο Ρο!! νοπ

Ατοοιιποι·ιποιοοο ποοιι $οι. Ε'ονιιοι·ι ποοοιιι·ιοποπ - ποπ

εοποο ποοιι ιιιοιοοο 1)οοοο, ιι·οιιιοιι ποι ποι· οοιιιιο·οο Πιο

ροοιι.ιοπ οιοοιοιιοο. .Το οποιο ιοπο οποι· πιο οιει;οο Ζοι

οιιοπ ποοιοιιιι, ποοιο ιοιοιιιοι ποοο ποιο ιιιι·οι· ιιοι·ι· υοι·

ποπ πιιι·οιι Αποοοιοοπ ποε Μιτιοιο. 188 πιο Κοτοιοεο οποι·

Μοιο.οοοο οιιιιιιοι· πποεοριιιοι, εο ποποι·ι οο νιοι1οοιιοι·

πιο οιο ιιιοποι· ππι·ιιοικοοιιι, ιο ιιιιιποιοι· πιοιπιοιο ποποιοπ.

Ιιπ Αιιοοιποιποπ ποπιιιιζοο πιοξο ΙΕι·οοποιοποποο 2ινιιι· ιιοιοο

(ιιοιο.ιιι·οο Πιτ ποπ 'Ι'ιοοοι·, οποι· ποοποοιι ειππ οο1ιοο νοπ

οιοποιοοπ Απιοι·οπ, Ηπιοιιιποοπ, Ροποι, Οιιι·ιογ,

.Τιιππ πππ Αοποιοο 1) Ποποιοιιοπο νοπ 1ιοι·πτοεο ιο Οπτ

οιοοιπ ποοοιιι·ιοποπ ινοιποπ.

ΑΜ πιο οοιιιιοι·οο Βοπιι.πιοποποπ ποε θι·ο·ποιοιππο ππι·οιι

οιιι·οοιοοιιοο Αιοοοιοιοιοπο ποοο (ιιοπιοποιι οιοοοιιοιιιοοπ πιπε

ειοι·ο, πιο οο ππειπιιι·ιιοιι νοπ (ιο ποτε) ππι (ιιι·ποπ οοιποι·

ι) Νοιιιοποο: Ποποι· οιο ππι·οιι ποπ ιοιοι·οοπ θοπτο.ποιι

νοπ Βοι. Ε'οπιιοι·ι οοιοτοοποποο ιΒι·γιιιοιοο ο;γιοι:πιο, οποπιοεπιο

οι ππιιοοπιο. ινιοποι· Κιιο. ινοοιιοποοιιι·. 1901, Νι·. Π.

ι) (ιπιπ οποπ (ιο γ οι·: Ποποι· πιο οιιι·οοιοοιιοπ Εππινοι·ιιο

ποιποποπ ποιοι Ατεοοιοιειιιπε. Αι·οιι. έ'. Βοι·πιπτοι. π.

1898. οι. ΧΙΛΗ. Θ. 921.

Βγιιιι.

οιοοο Νοποει ιοιιοπιιιοιιοο, οοπποι·ο πο ινοιιιο οπι πιο -
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εε εοιιει νοτΙιοιιιιιιο, Μ" ειε Με ιιι ιΙοιι ΒοιιοιινοιιιτιΙιεΙιι ιστι

εο!ιτοιιοιι. Βοοιιοι· τιοΙιιοι`ειι Πι. ν οεε οιο Ειπε, ορ ιιι εει

ιιοιιι Γερ ειιιε Βτννοιοιιιιιιι; ειοΙι ριιρο ιιο.ορινοιεοιι ριεεοιι.

Πτ. ν ο ε ε: Νοιιι, οιο ()οιιειεροιι2 εει οροι· νοι·ιιιοΙιτι ε·;οινοεοιι ,

νιοΙΙοιοΙιτ ιιι ?Νεο άει· ειιιι.ι·ιιοτοιι ΒΙιιιι“ϋΙΙιιιις. ΒιιτεοΙιεΗοιιο

εει ιΠεεει· ?ΜΙ εκει, ιι·οιΙ Ιιιοι· ιιιιεεοιοοιιι ιιοι·Ιι οιιι Τι·ειιιιιε

νοτε.ιιεςοοειι€οιι.

81τιόιοιι οτι Οοο Βοινοριιοτιι ι1οε Οττοε Βοιοιιοιιειοιιι ιιι ΒορΙο

ειοιι ΒοεοΙιιΙοοτι ινοτοοιι ιει οιΙοι· ιιιιορ Οορι·οιιιορ ετεοιι

Ιιει1ιι€οτι Βιοτοε, Με νοτ Κιιτεοιιι ιιι ρ1ειιοΙιοειοτ. ει!!

Ιορ ιιιοΙιτ. ιιιιιιοτ οιιι€οροιι, Μ. ιιιιτ οο.τι1ροτ οιοοιιο Βοορ

ποριο11Βοο ίορΙοιι.

Βοιιιιοτ ειιι.ιιρι ιιιιι οιιοετοιι ειι οιιι Ζοιε11ιροε

Μιιιιιοιιιιιιοοιι

απο άετ Οοεο11εορε.Ιτ ι.ιτε.Ιτριεο1ιοτ Δοτιιτο

επ Β18ο..

Βιι2ιιιιι; νοιιιΙθ Ποο. 1901.

Ι. Ι)ι·. νοεε ειοΙΙι οιιιοιι Ρο.ιιοιιτοιι νοι·,ιΙοι· νοιι ιριιι ινο

μπι ετιεορειιιειιά νοι·ρειιοοιιοιιΗιι·ιιειρεοοεεοε

οροι·ιιτ ιινιιτιιοιι ννιιι·.

Αιιι 24. ()οτοροτ ο. .Ι. ιι·ο.ι Ρει. ιιιε 8ιεοιΙιτειι!ιοιιριιιιε οιο,

ενο ιιειιιοΙε ιο!εοιιάο Αιιιιιιιιιοεο οι·Ιιοροιι ινιιι·‹ιο.

Ρετ. ιει 1Ποιοι·, νοι· ιιιορι·οι·οιι Μοιιειοιι Μ. Πιιιι οιιι εοιιινοτοτ

θιοεοιιειειιιι ε.ιιι' οοιι Κορι” ;τοιεΙΙοιι. 8οιι οιιιι€οιι Χνοοροιι Μ.:

οι· Βοιιιιιοι·ιοιι ιιιι Ιιιιιιοιι (Πιτ ιιιιιΙ ΜτΙ. Με άι-ιιιεοιροιι εο!ιΙοορι,

Αρι 23. Οοτ‹›ροτ ετοι|το ιιιοΙι ροι ιριιι Αρριιειο οι", οι· 2οιΒιιο οιο

ειιιίΒ·ι-ι·οειοε ννοεοιι ιιιι‹ι ννιιιιιο ειιειιιιιι·οιιο ιζοποιι εοιιιο Ριου.

Αρι 25. Οοιοροι· εερ ΒοτΙιιοι· οειι ΡΜ. ειιιε οτειοιι Με!. Ποτ

εοΙρο ιιιε.οριο οιιιοιι εινιεε τΙοιιιοιιιειι Βιιιάι·ιιο!ι ειι Πιο οοιιοιιιο
ιοιι ΑιιιΤοι·οοτιιιιοοιι Ιοιει:ειε οι· ιιιιτ Πιιιβειι.ιιι ΕξοΙριο. Με Ποιοι

ειιοΙιιιιιι.; οι·ιεερ ιιιιιιεεοΙΙιεο Οιιτοιιοιιοιιιιις. Πι·ιιι·ΚοιιιριιιιιιιιοΙι

ροκ ιιι-ε ιιιιιιοιι ριοο. ιιιεεωιοοιιε. ιιειιοΙρει ειιορ οιινιιε ΒορινοΙ

ιιιιι€. Γοι·ιιοι· ιερά ειοΙι οριο ει-ιιτ οτιιοΙιοιιιριιιιιΙΙιοιιο $ιοΙΙο ορει

ρειΙρ οοε Ιιιι!ιοιι ρτοο. ιιιε.ει.οιοοιιε. Πιο Τοιιιροι·ειιιτειι ροι.ι·ιη;οιι

38,Ο----39,0, άει· ΡιιΙε πω· ΙΙθ τοεοΙιιιεεειε.

Αιιι 26. θεωρω· Μοι·ι.ς·οιιε ροιι·ιι€ Με 'Ι'οιιιροτειιιι· 38,5, ιιοι·

ΡιιΙε ινει· ιιιιι ?Ο ροι·ιιιιιοτεοι;ειιι;οιι οπο! ιιιιτοο;ο1ιιιεεειε ,ετο

ννοι·ιιοιι.

Πειε ΖιιειιιιιιιιοιιιτοΙΐοιι άετ Ιιιιιιεεοιιιεςοιι ΟΙιτοιιοτΙιτε.ιιιιιιιιι;

ιιιιι άει· Αρρο.ειο Ιοιτιο πιο" οι·ιιιικοιιιΙοιι νοτοεορι. οιιιοε Ηιτιιιιρ

εοοεεοε ιιιιιιο. Πιο ειιΜιιο·Ιιορ ιιορο 'Γοιιιροι·ει.ιιτ Νοεε ειιοιι ει:

οιο ΜοοΙιοιι!ιοιι; οιιιοτ Μοιιιιιο·ιιιε οοιιιιοιι, Με ιιρετ οιο 'Ι'οιιιρο

τω” ερεοι“εΙΙοιι ενιιι·, εορἱοιι ιιιιι· ιιοορ Με Βιε.ειιοεο οιιιοε

Ηιτιιε.ροοεεοε οιι`οιι ιιι ειεΙιειι ιιιιιΙ εο ινιιι·ιιο ειιι 26. Οοι.οροι·

εει· Οροι·ιιτιοιι εοεορτιιιοιι.

ΖιιιιεοΙιε1. ινιιι·ιΙο πιει· ρι·οο. ιιιιιειοιάοιιε ο.ιιΓεοιιιοιεεοΙτ. -- Με

θοιιιι·ιιιιι οοεεο!ροιι πω· ιιιιι εορννιιιιιιιιιοοιι Ητιι.ιιιιΙοτιοιιοιι οι·

!ϋΠι, Μαιο ιιιιι ι1οιιι εορε.ιι'οιι ρ6ι°Μ οιιιΓοι·ιιι. ννιιτοοιι. Ηιοι·

ειιι' ννιιι·οο νοιι άειιι ερτ ΔιιιιιιοιεεοΙιιιιι; Με ρτοο. ιιιιι.ειοΜειιε

ιιιιςοΙοιςιοιι Βεροια ειιε οιιι 2ινοιιοτ ιιιιορ οροιι εειιιιιτι ιιιιιι

νοιι ι!ιοεοιιι ειιιε ειιιε 'Γτορε.ιιο.ιιοιι εεε εωιιιωε νοτιτοιιοιιιιιιοιι.

Νεορ Πιιι·οιιιτοιιιιιιιιε ιΙοι· Ποτε Με οιο ἰιι ρ'ο1εο ειιιτιιοι· θο

Γεεειιιιοοιιοιι ὸιιιιιιοΙρΙειιο Ριο. νοι·. Πρ. άειιι ΒιιεΙροΙΙ ννιιτοοιι

ιιειοΙι νιτεοΜοι18118ιι Βιοριιιιιι;οιι ΒιιιεΝοιιο ιιι Με θοτορτοιιι

οιιιεοΙιτ.. εε οιιι.Ιοεττο ειο!ι ιιιτροιιά Βιροι·, ιΙοο!ι ρΙιιιοιοιι οιο

ιιοιιινιιιιοοιι τοοιιι ροι'ιιι;. Πιο Πιιτειννιιιιιιο ινιιι·οο οιιιι· ι·οι·

περι ιιιιιι οιο Βειιιιοτ άετ Βιιεεοτοιι ννοιοιιι!ιοιΙινιιιιοο οιιτορ

Νο.ριο οιιιειιοει· εοιιιιιιοτι.

Ιιι ι1οιι οτετοιι Τει.ιοιι ιιο.ορ άει· Οροι·ε.τιοιι ρΙιορ άει· Ζιιειιιιιἀ

ειοιιιΙιοΙι ιιιινοτ:ιιιοοι·ι, οιο ροορετο 'Ι'οιιιροτειιιι· ιιει:Ιι άει· Ορο

τιιιιοιι ροιι·ιιο; 87.9. εοιρ άειιι Τ. Ν‹ιι·οιιιροτ ΙιἱοΙι οιο ειοΙι ιιιιιοτ

Β'ϊ.θ. Ποτ ΡιιΙε ,ειιιε ιιιιοΙι άει· Οροι·ιιιιοιι επι' 60 Ιιιιιιιιιιοι· ιιιιιι

@Μαι ιιιιοιιιιοι· ετοεεε 8ορννοιιιιιιιι€οιι. Θεια ειιιιιειιιιιι·ρ ειοΙΙιο

Μαρ οιο Βιιτε.ο!ιο ινιοάοτ οιο, οιο Βιιοι·ιιιιε ειιιε οοιιι (Πιτ νοτ

τιιιιςοτιο ειορ ιιιιιΙ Ιιε.ι ειιιε Β ννοο!ιοιι μια ειιι”ρ;ο!ιοτι. Ρετ.

ε.ι·ροιιοι. και ινιοάοι· ορο ΠΗιΙι ειοΙι νοΙΙΙιοιιιιιιοιι ινοιιι. Πιο

8ρτοοιιο ιο: Βοοοιινσει·ιιε νοΙΠιοιιιιιιοιι ιιοι·ιιιοΙ.

Πιο Α ιιεειο οτΙιΠιτι Βεάιιοι· ειορ _ιοιοι. ιιιιτειι ειιιε ΑρορΙο

Με. Με ιιεειιιιιιοιιιι·οΠοιι άιεεειι· Ιοιιιοτοιι ιιιιι ω· Οιιι·οιιοιτο·

τιιιις νοι·εοριιιοοιο ιιοιι Ιττι.ριιιιι ιιι άει· Βιιι.Βιιοεο.

Πι. 8ι.οιιοοι·: Ιιι άει· Μι:οτειιιι· ειιιιΙ οιιιιο;ο εριιΙιοιιο

ΓειΙο ροΙιοιιιιι, ιιι ινοΙοροιι ιιιε Πιερ;ιιοεο ειιι'Ηιτιιιιρεοοεε ρο

ειοΙΙι ιιιιιι ροι άετ Οροι·ειιοιι Ιιοιιι ΙΒιιοι· 8·οιιιιιτΙοιι ινιιι·οο.

Ο ρ ρ ο ιι Ιι οι ιιι οι·ΙιΙετι. οιοεο Γε.ΙΙο Πρ· ειιιε ροεοιιιιοτο Ε'οτιιι ιιοτ

Βιιοοριιιιιιιιε. ινοΙοιιο ιιιιτ άειιι Αιιιιτοιοιι ριιιιριιοι·ιιιιροι· Βρι

ιιιοΒοιι οιιιροτεοΙιο. ιιιε ιιεορροι· εροιιτειι τοεοτριι·ι. ινοτόοι1. Ο ρ

ρ ο ιι ιι ο ι ιιι ιιιιιιιιιι. οιιιειι Ζιιειιιιιιιιοιιιιειιε· ιιιιι άει· Οιιιιε ε.ιι, ιιι

οοιιι οι· ειο!ι «Με Ζιιετειιοο!ιοιιιιιιοιι άετ Βιιοοριιιιιιιιε οιιτορ Με

Βιιιάι·ιιιεοιι νοιι Βιιροϋιιάιιιιι:εοι·ι·οεοι·ιι νοιιι ΜιιιοΙορι· ιιοι·, οτ

ΙιΙιιι·ι. Ιιι οιιιοιιι ΡΜ! Ιιεριο οιο Απρ ροι εοιιιοιιι Βοριι οιο Πιο

ειιοεο εει' Ηιτιιερεοοεε εςοετοΙΙι.. Ο ρ ρ ο ιι ρ οι ιιι ιιο.Ιιιιι ειιοιι ριοι·

ΒιιοορρεΙιτιε ε.ιι ιιηά άει· Αιιεεε.ιιε ινε.τ ιιι ιΙοτ .ΤΙιει ροι ερννοι·

ι.ειιιΙοτ ΒορειιάΙιιιιε Βιιιιειιο.·.

Πτ. ν. Βε τρικ ε ιι ιι: Ζιιτ Πιιιο·ιιοεο ΒιιοορΙιοΙιιιε ρ·οΙιοτο

Βι·ινοιοιιιιιις άετ Ηιι·ι1ειιρειο.ιι2, - - οιιιο εοΙοΙιο εει νοιι Πι·.

νοε ε ιιιορτ οι·ννϋ.ιιιιι. ινοι·οοιι. Ποτει·ιιΒο Β'21!ιο. ι.τειιιιιετιεοροτι

Πι·ερι·ιιιιι;ε, εοιοιι νοιιι Βοοιιοτ ινιοιΙοτΙιοΙι. ροορεο!ιιοι. ιιιιιι ορο

τιιι ινοι·οοιι. Πιο Οροι·ει.ιοιι εει ειιορ "Με ιιιιροι·οοριιι:ι. ιιιε

εε τειιο φερει, ινοΙοιιο οιιιιο Βιιιι;τιιι” ιιιορι: ειιεροιΙοιι. ΕτϋΠιιο

ιιιο.ιι εοΙορο Ηοι·οο, εο εει ιιι-ι €οτειιιοιι, οιο 2ο ι.ε.ιιιροιιιι·οιι. Μ.

 

ΖιιεειιιιιιοιιτιοΙΤοιι ιιοτ 0ιιι·οιιοιτοι·οιιιε ιιιιτ οιιιοτ ΑρορΙοιιιο.

.Ιοάοιιιιι!Ιε ριιρο Ιιιοι· !ιοιιι Βιιοτιιιι€ερι·οοοεε νοι·;;ςοιοςοιι, Μ. ροι

άειιι Ριιιιιιιιοιιοιι που ἀΘΙΙι θοεΙροΙΙ ειορ ιιιιιιιοι· ι·οιιιοε Βιιιι; ορι

Ιοοι·ι. ιιιιρο, ιιιι θοςοιιεο.ιε ιιι οιιιειιι ειιιιοτοιι νοιι ιριιι οροι·ιτρειι

Ε'εΙΙ, ιιι ννοΙοροιιι ροι οοιιιεοΙροιι νοι·ϊεριοιι εει” άειιι Βι·ιιΙροΙΙ

Ποτ. ιιιιι. ΒιιοτριιιιΙιιοιι ιιιιιοι·ιιιιεοΙιτ. είοιι Ζοιιι·ιο. Ηιοτ ριΜοι.ο

ειορ ερειοι· οιο Ρι·οΙιιρε ειιιε, ινοΙοιιοτ εριτοττοΒοιι νι·οι·οοιι

ιιιιιεειο ιιιιιι ιιι νι·οΙοιιοιιι ειορ ροἱοιοεοι· θοΙοεοιιροιι. οιο οι·ρεοιι

,ςτοεεοι· Αρεοοεε Με.

Ζει· Κι·ειιιιοιιο;οεοΙιιοριο (Με νοτεοετοΙΙιοιι Ρ'εΙΙοε ιι·οιει. Βοι!

ιιοτ ιιοορ ιιιιι·ρ, άρει: οιο ορΙιτ!ιοΙιιιοε1ιοριεορο Πιιιοτειιοριιιις

οιιιοιι ιιοτιιιο.Ιοιι ΒοΓιιιιά οτεειρ, Με ΡιιρϊΙΙι-ιιι ιι·ιιτοιι εΙοίοΙι

ννοιι, τοεειτιοιι ιιι ιιοι·ιιιιιιοι· ννοιεο, ννοι·οιι ιιροτ ειιΠιιΙΙοιιιΙ

Με. Πει· Βοι"ιιιιιΙ ερ άοιι Βιιιι·οιιιιιε.ι.οιι νι·ει· ιιοτιιιιιΙ.

Οι. Μ. Με οιιίοΙοι ιςΙε.ιιρι: ιιιορι, .6εεε οιο ΑρΙιεειο ιιιι

ι·οτΙιοεοιιιιοιι ΡεΙΙ οιιτορ ειιιε ει·οεεοτο Αρορρ·ιιιο ιιι Βιειιοο

ο·οΙιοιιιιιιοιι ειιιε Ιιοιιιιο ιιιιο ερτιοιιτ ειο!ι Πρ· Βιιοοριιι-ιιιιιε ειιιε.

ΕΞε ιςορο νοι·εοΙιιοοοιιο θτειιΙο Με Αι·ιοιι ιΙοι· ΒιιοοριιεΙΜε, οιο

ι·`οι·ιιιοιι ιιιιι. Ει·ινοιοριιιιε εοιοιι νοΙΙειιιιιάιιι; :ιι ττοιιιιοιι νοιι

άειιι ρτοειιοειιεο!ι εἱὶιιειιἔειι Βιιοοριιιι!ιιιιιοιι. ννο ιιιο.!ιτοεΙιο

Με ιιιοιιιε ειι εοιιοιι εει. Πιοεο Ροτιιι Κοιιιιιιο ε. Β. ιιιιορ

ιιιοοτιοιιειιτειιρΙιοιιοιι νοι· ιιιιο ι·οι·Ιειιΐο ιιι οιιιικοιι ννοι:Ιιοιι

εϋιιειιιτ. ινε εε εο!ιοιι :ο ιιιιιιιι·οεΙιοριεο!ι ειοριρο.τοιι Ηοι·ιιοιι

ε;ο!ιοιιιιιιοιι, ιιιι εει ιιοιιιο Βοετιι.ιιιιοιι άετ Γιιιιοι.ιοιιοιι ιιιειιι·

ιιιο;Ιιοιι, οιιιο εει' ιιιοεοι· θτιιιιάΙο.Βο οιιιιιτοιιοοιιο Αρρεειο κ. Β.

€οΙιο ιιιοιιι ιι·ιοτΙοτ ειιτιιοιι.

Ιιιι νοι·Ιιοεοιιοοιι ΕΜΠ εει ιιοορ ροιιιοτΙιοιιεινοτι:Ιι, όεεε ροἱ

άειιι Ρετ.. Με Ποιοι· οοτ νοτοε.ο!ιτ. οιιιοτ Βιοινοτειιιιιιιε νοτ

Ιιοιτο. Β.οοιιοτ ρε.ρο πιει· οιιιοιι ΒΙοιεειιιιι ροι Πιιιι εκει εορ

ειιιιιι·ι. ινο.ε ι·ιοιΙοιι·ρι :ιιι σει· ιιιιοϋιιειιι.ιοιι ΑροιιιιροΙοιιοριιιιιε

!ιεε;ο. ειιιεεοι·οοιιι ε.ροτ εοι Με νοτρειιιΙοιιεοιιι οιιιοε Βιοιεειιιιιοε

ιιιοιιι: ιιιιροοιιιει. Πρ· οιο Βιει;ιιοεο οιτιοι· ΒΙοινοτι.ιιιιιιιιι.τ οτίοτ

άετ!ιορ. Πιιιι ιιιἱιεεε Με· οριο Με ΜΒΒ·ΙιοΙιΙιειι οιιιοτ Βοοε

ρ!ιειΙορει.ριε εε.ιιιι·ιιιιιο. ιιι Βοιτεορι. ειοΙιοιι, ννοΙο!ιο ι.τετιιιοΙιτ

εοΙιοιι ειι ειιει;ιοερτοοροιιοιι Ηοι·οοι·εοροιιιιιιιΒιοιι νοιιιιιριεειιιιι;

ε·ορο. ινοιιιι ειορ οινι·ιι ΕοετειοιΙειι 1ε.ε8ο, άειεε νοι· Αιιιιι·οιοιι

άετ Αριιεειο εοροιι ΑιιεΓο.ΙΙεοτεοροιιιιιιιεοιι νοιι θειιοιι Με

ΙιιιοΙιοοιε ροειειιοοιι Ιιει.ιοιι, Ποιιιοιι2, Βοιιοιιιιιιοιιροιι, οιο.

εο ινιιι·οο άιοεοι· νοι·ιιιιοιιι. ε.ιι ΚνειιτεοιιοιιιΙιορ!ιοιι: οοινιιιιιοιι.

ρ`οριοιι ιΙοι·ετιιι.-;ο Βτεο!ιοιιιιιιιιιοιι, εο ιιιίιεεο Βοοιιοτ ειορ ιιι

οι·ετοι· Ποιο Πρ· ΒιιοοριιιιΙΜε ειιεερι·οοροιι.

Οι. Βιοιιάοι·: [Νο οι" ιιι Βειι·ε.οΙιτ εοιιιιιιοιιιιο Ρ`οτιιι άει·

ΕιιοορρεΙιιιε, ιιιε νοιι Ορ ροιι ιιοι ιιι εο οι1ειιιιιο ΒιιοοριιοΙιτιε

Ιιεοιιιοι·τρεςιοε ιιοιι ριιι·ιιΙοιιι.ο. Ιεεεο. ννιο οοιιοι· ιιιι θοι.τοιιεριε

ιιι [Ν. 8οροιι Γε Μι ροιιιοτΙα, άοοΙι ιιιιο!ι εοροιι ροι ιιιεΙιτο

ε!ιοριεοΙιοτ Βοιιοοιιιιιιιο· νοι·ειιάοι·ιιιι€οιι οτιιοιιιιοιι. ιιιιιιι Βιιιιοι

ροι Πιτ Ποιιεριορετιιι;ο Βιιιιιιιιο:οιι ιιι άει· Ηιι·ιιειιρετε.ιιι; Πρ·

Πιιοορρειιιιε ερτοοιιο οιο ροἱ άετ Οροι·ιιτιοιι ;;οίιιιιοοιιο Ιερισ

ιιοιι ω· Ριε. - Βιιιο ΒιιοοριιοΙορο.τριε εε.ιιιι·ιιιιιο Ιιοιιιιο ιιιιιιι

ι'τοι!ιορ ιιιοιιτ Β·ειιιε ε.ιιεεοιιιιοεεοιι, ιιιιοοι·ετεοιιε εοιοιι οιο Αο

ρεΙΙ:εριιιι!ιτο Πιτ οι·ιο εοΙοΙιο Πιει;ιιοεο οοορ ειι Βοτιιι€. Πο

ιιιοιιε εοΙιοιιιο ιιιοι· Πισω νοτο·οΙοε:οιι ειι Ιιεροιι, ινιιε ιιιε.ιι όιιιρι·

ιιεΙιοιι Κοιιιιο, Ιεεεο ειορ εοιιι· επι. ειιι' οιο ιιιοιοτιεοΙιο Αριιιιειο

ειιιιιοΜϋιιι·οιι.

Πι. Β ορο ιι ι`ο Ι ο τ: Νειρι!ιοΙι εοιοιι ροι άει· ιιι Βοιιο ετο

ροιιιιοιι νοτιιι άει· Βιιοορρει.Ιιιιε ιιιορτοεΙιοριεορ ειοΙιι.ρε.το νοτ

ειιιιοι·ιιιιι;οιι νοτιιειιοοιι. Βοοιιοι· Ιι:ιρο ιιιιτ ο;οιιιοιιιτ, ειπε ιιιιιιι

ροι ιιοι· Οροι·ειιοιι !ιοιιιο εοΙοΙιοιι ννειιι·ι1εριιιο, ιιιι θο8·οιιεει.ε ιιι

ιιοιι ΒιιοερΙιοΙιι.ιείοι·ιιιοιι ιιιιτ Ει·ιι·οιοΙιιιιιε.

Πι·. ν ο εε ερι·ιοΙιτ εἰοιι εο,ι;οιι οιο Βιοι;ιιοεο ειιιετ ΒΙοιιιιιοιιι

ι·ιι.ιιοιι ειιιε. Βιε ειιιε 28. Οοιοροι· Ιιερο Ρετ.. οιο νοΙΙιε· ποτ

ιιιεΙοε ρενοΙιιεοροε νοτιιιιΙι.οιι άετι;οροι.ειι. Με οιο Αριιιιειο

οιιιττο.ι, ννιιι·οο οι· ειιιειιιΙιι·οιιο ,εοΒιοιι εοιιιο ΙΞ'ι·ειι πρι! ινοΙΙιο ειο

εοΙιΙο.ειοιι, - οριο Ιιοιιιιο εοιιτ εει οριο Ε'οΙειο άενοιι ;;οικοεοιι

εοιιι. Μ" οι· εἱορ ιιιοΙιτ Ιιερο νοι·ειειιόΙιοιι ιιιιιοΙιοτι Ιιοιιιιοιι.

ΒοιΙιιοτ οιιτειιιιιε ειοΙι νοιι ιι-ιιιιει· Ιιοι· οιιιοε Ριιιιοιιιοιι, ροιοοιιι

ιιιιτ Αρρεειο ροειειι‹ι. άει· ο.ροτ ιιι Ε”οΙρο εοιιιοε ειιΓροι·οιτιοιι

ινοεοιιε πρι' ιιοιι οιειοιι ΑιιρΙιοΙ‹ Με Βιιι·1ι·ιιοΙτ οιιιοε νοτ

ι·ροΙιιοιι ιιιιιοΙιι.ο.

Πτ. ν. Βοι· .ο ιιι ο ιι ιι: Βε Βορο Ρ'ειΙΙο, ντο Ρειιοιιιοιι ιιεορ

οτιιι:ι.οιιοιιι Ττειιιιιε. ιιιιτ.οι· ροροιι Τοιιιροτο.ιιιι·ετοιε·οι·ιιιιοοιι 2ο

θι·ιιιιοο ι;οιιοιι ιιιιά ινο ιιιειι ρει οοι· Βοοιιοιι ιιιε οι·ινε.ιιιιτοιι

Ηορειιοροι·τιςοιι ΒΙιιιιιοι.τοιι ΒιιιΙο. Αροτ Με εοΙοΙιο ΓειΙΙο νει·

Ιειιιι'οιι οριιο ΠοτάοτεοΙιειιιιιιιςοιι, ιιιιι· ιιιιι:οτ άειιι ΒιΜο εεε

Ηιι·ιιοι·ιιο!ιε. Ι)ιο_ιοιιιεειι ΡΜΙο νοιι Βιιοοριιο!Με, ννο οιο Έρνι;;

ιιοεο ρινιεοΙιοιι οιοεοι· ιιιιιι Αρεοοεε εοΙιινειιΙιοιι Ιεϋι1ιιο, ριοτοιι

ιιεορ Βοάιιοτε Βι·ίεΙιτιιιιε ιιιιιιιοι· Με Βιι‹1 άετ ΕτικοιοριιιιΒ άει·.

Ι)τ. ν. ε. Μ ΠιιΙο ιι οι·ιι·ιιιιιιτ οιιιοιι νοιι ιιιιιι οροι·ιτιοιι Ρετ.,

ιο ινοΙοροιιι ιιιιοιι οιιιοιιι Τι·ιιιιιιιε ειοΙι Νοιιτιιιε οριιοε. ιιιιτ Βορ

ιιοι·νοιιο.ιι·ορριο οιιιεοετοΙΙι Μαιο. ΝεοΙι άετ Τι·ορο.ιιοιιοιι Με

ΒοριιάοΙε πρι! ιιιιοιιοοιιι οιο εοινιεεοε €,Βιιοιιιιιιιι Με με. οοι·ο

ρι·οεριιιιιΙιε ε.ρεοΙεεεειι ννοι·οοιι ινοτ_ γνιιι·οο οιο Νοιιτιτιε οριιι·ο
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Μεάει· ι·οεεεε.οε·,ιε·. Ιιειοεε ει·ε'οιειε νεεεεο Με εειιοο ειοε·ε

τεετεοεο ΒειιιιεενεοειεορΙιιε εειεε ννιεοεεοει·ει.εΙΙοοε Με εειι

νει·οιοε·,εοε.

Πι·. νο ε ε: Πεεε εοεΙι ιιι εειοειο Ρε!! ειο 'Ι'εε.ιιιιιε νοι·οοε

;;εεεοεεο, ει·εεΙιο·ει·ε (Με ΒειιετιιειΙοοε· οεεεεΙοεο εΙΙει·οιιιεε

εεΙιε. Πεεε ιο ΜιοεεΙοεο Με 'Ι'εερειιειιοο οοι·ειι Βεεειιιεοο.=.ε

ειοοε ειπε. νοι!ιοιιοεοεο Ηιεοοι·ιιε!ιε :ιοί Μο Με Αροε.ειε 2ο

οιι·οοΜ Ιιεεεεοοεο Ρι·οοεεε ειε ΗειΙι”εεεοε εει.νιι·ιεε Ιιε.οε, εΙειιοι.

Βεοοεε οποτ, Μ. ειοε ειει·Ιιεεε Βεεεειιοο νεο Εεε. · εει·εοι·ο

εριο:ι.Ιιε οεο!ι Με Ορει·υ.ιιοο οιειιτ εεε.ειιιι.οτΙ.

` Πι·. ν. ε. Με ο Ιε ο: Αοειι ιο εειιι νοο ιΙιοι ορεειειειι ΡεΙι

εει ειπε εοΙεΙιε ιιἱειιι νοειιιιοοεο εεινεεειι.

2. Πε. ΡΗ εε ι· (Με θεει) ειιι» εειιιειι ε.οεεΚοοοιει.εο νοε

τεεε·: Πιο Γε!! νοο 'Ι'ετοιι οε (εεεεοειοτ ιοι Πεοειε).

Πε. Η. 8 οιιινειι· τι οεειειιιει ιιει ΑιιεεΙιιοεε ιιιεεε.ο Μ”

ειιιειι εινεἱιεο, εΙειειιίεΙΙε ιιο ΚιιιΜι·οοεριιε.Ι οεοοεεοτει.εο

Γε.ΙΙ νεο 'Ι'ειε.ιιοε.

.εοι Αοειιο νοε εειοετο Βιοτειιτ ιο Με ΚἰοᾶειοοερἱιεΙ εειεε

ΡΜ.. Μο Μοοο οιοοι οιεοι· 8οι οιι”ιιεο Μοιιεο, εοειι ιιει εειιοο

ειοε ε;εννιεεε ΒιειΠεεεειι. ιιο ,ιεεοιειι Κοερεε οειοει·Βοει· εε

ννεεειι. Αιιι ίοΙεεοΜο Τε”, ε.Ιεο εε Μιιι Τορ;ε Με Βιιιιειιιε

Με ΚιιιΜι·ΙιοεριιεΙ οιιι 1 εειεε 2 οιο- Νεεοιοιιιοςε εειιοο

εοεεερεεει.εε Βιιο Με νοΙΙεοιιειοΒε1ιεο Κι·ε.ιιιεΙιειι: Θειιεο,

Βτεοεο, Βιιεεο οιιιιιϋεΙἱοιι, Ε'ε.ειεε τειε.ιιιεε; οειοι εεειοεειειι

ΑοΙε.εε ειοεεινειεε Κι·ειοριεοιεΙΙε. ΑεΙιε Τε,ι.εε νοε Με Πι·

ιεεεοειιοιε ννει· Ρετ. νοο ειοειο Βιειο ειο Με εεειιτε εειιιειε

ε·ειι·οοεο ινσεΜο. ΑΠειιι ΑοεοΙιειιιε οεεΙι πω· οιει· οοε ειιιε

οΙιεεΠει·ΙιΙἱ‹·Ιιε ΗειοιινοοΜ νοι·οοοΜο, Μι·εο Πιοε·ειιοο.ε· Με

Μεο ΡεοοεΙιο ε.ιιεε;ιεοιε νει·εεοοι·ιΊ. ι.νεεεε. Ροκ. εειιιεΙι ειιιε

νο1Ιε Ποειε Αιιιιιοιειο, εοεεεεΜιο ΟοΙοεοΙΙιγοειιι οιπ! Μοτ

οιιιοιο ιο ε1°οεεεο θιε.οειι. Πε εείοΙειε εειεε ει.ει·Ιεεε Αιιετειιεειι

Με Τειιιρει·οι.ιιε οιπ! ειιι ε.οΜι·εο 'Ι'ιηξε Μι· Βιειιοε.

Πει Με Ηεεειοο ει·ινιεε εε ειοΙι οοο, Μεε εε ειο!ι ειο Με

εεεΙιιειι 8εΙιΠε.ιε οιοΙιε εοι ειοε οοει·ΜεΙιΙιεΙιε Ηειοωνοοοε εε

οεοΜΙι. εειεε, εοοΜεο, Μ" Με 8ι.ειο Μο Κοοεοεο Μπιο

εεοΙε..<.ςεο Με νοο Με 'Ι'ειοιιΙε νιιεεε ειο σε. 15-ΚοοεΙ-ιεο-ει·οεεεε

8εοοΙ‹ εοεεερεειιεςε Ιιε.ιιε. Ιο Με Κιιοεοεοννοιιοε ι'ιιοι1 ειεΙι

ειο ειι. εεεεεοει·οεεεε ΒιοεΙε ΖιεεεΙει.ειο.

νεει.ςΙειεΙιε οιε.ο Πε.Ρ Η εει·ε Γε.ΙΙ ειιι Μιο εΙιεοι·ει”ει·ιετεο.

εε εει ιο Με Αιιε·ειι ΐοιΙεοά. Μ.εε Με Ιειειει·ε εειιοο νοε Βιο

εεεεεο Με Βειιε.οοΙιιορ; ειοεο εε νιεΙ ε.εοτεεεο νει·Ιεοί εε

οοιιιιοοο, ιοΜιο νειι Μπι Αιιίτι·ετεο Μι· εεειεο ΚεεοΜιειι.ε·

ενιορτοοιε Με ειιι· νοΠεο ΠοεννιεΙιεΙοο,ε; Με Κεε.οΜιειιεοιιοεε

οοε 24 ΗιοοΜο νει·ιιοεεεο εεἰεο. Μ” εοϋεεε οιει·εοε Μο

ΒεΙιΙιιεε ειεΙιεο, Μεε ειιοο Με ει·ειι.εεε νει·Ιεοι” οοτεε εοοετ

εΙειοΙιεο ΠιοεεεοΜο ειο ε.οοεεεε εεινεεεο εειεε, Με ιιει Ρ'ε11

Πε. Ρ ι Ι πει·'ε , Με οεεινειι'εΙο, εειεε Με ΙΕΧιι·ε.ειιοο Με Ρι·ειοο

Ιιεεεεεε Μο οοεοοει.ιεςεο Αοεεεοε; ε.Ιιειιννεοοεο ιοι ΜΜΜ

Βει.νεεεο ειπε.

Πε. ν. Βει·ις ιοει.ιι ο ιινεἱει εοι” Με Βι·ι`οΙε·ε Μο Με νεο Με

Ιο_ῇεειιοο Με Αοιιιοιιιοε ιο Με 8ειιεονεοτειιιεΙ οει·ιεΙιιετ

νσει·ιιεο. .

Πε. Η. Β ο ιι ννε.ε Με: Πε νο ε ο οει·ιεΙιιει: οοει· ειοεο Ρε.ΙΙ

νεο 'Ι'ειεοοε οιπ Αοε,ιεεοε ιο Θεοεειιοε, ιιι ννειεΙιειιι Με Εικο

οεΙριιοειἱοο ειιε,ε·εΐοοετ εοι! οιιι·οΙι οιε ΡιιιιειιοοεϋΒΐοοοε Αοτ.ι

ι.οιιιο ιο_ιιοιετ ι.νοεΜο Μ.. Αοοεεεεεειιε ι'εΙιΙΙ. εε εοεο οποτ

ε.ο Μιεεει·ιοΙεεο. Βιοεο εοιεΙιεο εειεε ειοεΙι Ηεο ο οει· 2ο

νει·2ειεΙιοειι, Με Με Αοι.ιιοιιιο Μισο ειοε ΡοοιεοεΙιε Με

()ει·εοι·ιιιιι ιο_ιιειειε.

Πε. ΤΙΜΜ ει·οι.εε, σε εε ειεΙι οεο·εΙιεΙιειι.ει ΙιεΙιε, Μεε Με

Τετε.οοε ιιει θει·ι.οεειι Ιιεεοιιοεεε ΙιειιΠε· ιετ..

Πε. ΡΗ: ε:: Βει εΠεο Βι·οεεοειι.ει·ο Με ει· Μι.ιιοε.

Πε. θεεΙιεεο ΚιεεεειιΜι2 Ιιεειειιιετ, Μ.εε ει· ννεΜε

ιιι Με ῖΝοοΜ Με εεΙεεε.οΙετεο ΚιιιΜε οοεο Με Μο πιο Μοι

Ψοιιοεεει·ει. ιοιιι·ιειεο Κε.οιοεοεο ΒεειΙΙεο ΙιεΙιε οοεΙιενειεεο

Μιοοεο. Πιο Κεοἰοεοεο ειει·οεο οιι.ι:Ιι 25-80 8ι.ιιοΜο οο

εγριεεΙιειο 'Γειιιοιιε, Με 'Με ιιιοεεε εΙεο ειοε Γο!εε Με ειο

εειιοριτεο 'Γοκιοε εεννεεεο εειο.

Με Με νει·οεειτοοεεννεε·ε Με 'ΤοκΙοε εειι-ιιει,

ω. οι εοο οιιεΙιεει.νιεεεο, εειεε Μιεεειοε εοιιιιοοει ιο Μο

ΠνιιιοΙιετεοιο οπο νειι ει” ιιιε ΒΙοι. ε·εΙοοε·ι.. ΒιοεΑοιερειειιε

εοοε· ιιιι Οεοει·εΙιιεενεοενετειιι Ιεεεε ειι·Ιι οιεΙιιι οε.εΙιενειεεο, εε

Πες: ΜΙιεε Ιιειο θεεοοιι νοε, Με Αοιιιοικιο ιοιι·εεει·εοεεΙ 2ο

ιο_Ποιεεο, οε.οιειιτ.!ιεΙι Μ εεε Ιει2τεεε ιιει ΜΜι· Δε: Με ΑρρΙι

εειιοο ειοιι ιιει Βιοι εοεε.ιοοιεΙτ. Με ΙοεεεεεεεοεεΙεο ΑρρΙιεε

ειοιιειοεεΙιοοεο οεειιΙιεο ε.οί Με Βεοοεοοιοοε, Μεε Μεει·

εεοιιιιειοεοεο εειιοεΙΙει· ε·εΙιειΙε ενει·Μο. ενεοο ιοειο Πιοεο Με

Αοιιιοιιιο οιι·εει: Με θειιιι·ο ιοιιειετ. Βε.οι εε ο ινει ε τ Μισο,

Μ” Μει· ε.οΜιε Πεεεειιειι νοι·Ιιεε·ειι ιοιιεεεο.

3. Πε. θ ι·οιιιο ε; ΜΗ εειιιεο ε.οιεεεϋιιοιεςτεο νοι·ιεε.ε: Πιε

ΒειιειοοΙιιοε· εεε 81:οι.ιει·οε.

ννεοιι Με ρι·ειειιεεΙιε Λεει: εἱεΙι Πο ΑΙΙε·εοιειοεο οοε εεΙΙ.ειι

τοϋ; Με εειιεειιοεοοεο Βε!ιεοοΙοοε· Με Βιοι.πει·οε εεεεειιιιι.εω

ννιι·ο, εο @Με εε ειι- Ηιο Μοο νεο Ιοτει·εεεε εειιι, οιειεοι,ι.εεο

θεειεΙιιεροοΜε 2ο Ιιεοοεο. ι.νεΙοοε ιιει $τεΠοοε Με Ρι·οεοοεε

οεεοοοει·ε Βει·ἱιεΙεεἱεοι.ιε·οοε; νει·Ιεοε·εο. Βει·οο!ιοΙϋεε οοιι επιε

ιοιεεοε ΚιοΜι· νοο εεΙιΙεεΙιτει· Οοοειιιοιιοο Με ιοε.οεεΙΙιει'ιει·

ΠειιεΙιεοοε οιετειι εειεε εϋιιειιεε Ρι·οε·οοεε, ννεοο ιιιειιτ ννε.Ιι

εεοο οΜι· οοεο οεεεει· νοε Με ΒεΙιειιοΙοοε· ειοε νει·οεεεεεοοε

Με Ι.εοεοεινειεε οιεεεε Ρει.ιεοτεο εεειειε ενεεοεο ιεεοο, Με

εε ιιει.

οιεεεε οεἱ νεοοΝιεοεοΜο Ριιτιεοτειι ιιοεοΙιννει· 2ο ει·εειεΙιεο ίετ.

Ιο Ιετ2τει·ειι ΡειΙΙεο Με νοι·ι.ι·ερεοοει· Με Βε!ιοοοιοιιε εε·

ννϋΙιοΙιειι εεε: οεεο Μο 8οοιιιιι-ι·ι'εειεο εεε;οοοεο, »νεου Με

ΚιοΜε νοο Πιι·ειιι Ιιο.οο- εειεε 8ιεεοΜ.οιειιι.ιιεΙτ εεειειιἔ οπο

Ξώι·ρεεΙιειι ι.εεΚεει'ιιετ, ειιι·ιιεΙεΚειιι·ιεο οοο οι” απο Με Βεο`ι›

εειιτεο, Μ.εε ειιιε οει·οι·ιιι.ε νεεεοοεειε Πεοεοευνειεε ειιι' Με:

ΠεοεΙ εεΙοει ειοε εοοει.ιεε ννιι·ιιιιιιε· Με» νει·ιειι!ι: ιιοά διοι

τει·ο Ιειο!ιεεεεο θεοΜε ει” Ζοιιι νει·εεονειοοεο οειοςτ.. ιΨεοιε

ε·οοειιε ιει Με Ρεοεοοεε ιο οειιιειιιι;ειι Γε.ΙΙεο, νεο ιο ιιει· ?ε

ιοιΙιε Με 8ι.οιεεεεεε θειεεεεΙ-ιεεοΜιειι.εο, Ηειοιεεεοιε οάεε

Νειιειι.ειοειιιε ι·οι·ΙιεοΜο ειοιι, Μ εε ειοΙι Μοο ιιιειει; σο: ειιι

ιιεοεορε.ιοιεεΙι ΙιεΙοειειεε Ιιιιιινιοιιιιιο ΙιοιιοεΙι, ιιιιιι οεεοικιει·ε

εειι!εεοι. Μ; Με Ρι·οι.εοοεε, ινεοο ,ε·ΙειεΙιεειτ.ιε ΠριΙερειε Γ.ιεετειιι

ΑιιοΙι ννεοο Βιοτιει·ο οοειι ειοειο 'Ι'εειιιοε εοιειε.οο οιὶει:· Με

ΠεοεΙ Ιιει·ειιε ιιει ΒΙιει·ιι οΜε Θεεειιινιειει·ιι ι·οι·ιιοοοειι ιει, ιει

νοεειοΙιτ ιιει 8ιεΙΙιιοε Με Ρι·οεοοεε εοι Ποπ, Μ ιο !εΙ2τει°εο

Ρ8.Ι!ειι Μ: τοεεειρεοιιεοοεο ΒειοϋΙιοοεειι Ιιειιιεο εεεΙιτ.εει Εε

ι'οιε οοϊινειεειι, εο!ιιιηςε Με ει.οτ.ιεειιοε Κιοο εειοε εεΙιΙεοιιιεο.

ερι·οεοΙιεΙιειι νοι·οιΙΜι· ιιιιιιιει· ιινο·οεε ειειιι Με Ιιϋι·τ.. - νεο

ΙιεεοοΜεει· Ψιεοιιεεεἱε ειε Με Ρι·οε·οοεε Μ; Με Αιι.ει· Με

Ρε.ιιεοιεο. ΚιοΜε Με ειιι· Ροοει·ιε.ι. οιειεο ειε εϋοειιε;ειε

ΑοεειεΙιτ οι» Μιιει·οΜ ΗειΙοοε, ειιιεΙι ιο εοΓει·ο, Με ιιει ιιιι1εο

Με ειειε οοι· εεειιοοει· ιπι εεει'οΙεε Με θιοι.τ.εεοε ειιΓει·εωοοεο

ρεγειιιεεΙιεο Νεοεοει·εεοειιιοιι€ειι, Με Με ε;εοεεε Αιιεει. νοε

εειιι 8ρι·εοοεο ειε. ιιοειι οιεΙιτ. εε Ιιοεοει·ε.οιε· ειοεεεοιΙΜι: ειιιο

Με ιιει εεννεοοεειιειι Βιοιιει·εεο: ιιοεΙι Με Ροοει·ιει: »Με Με

ΗειΙιιοε· εε!ιοο εοΙιννιειιι.εεε οιιτι ιιει Ρε.ιιειιιεο "Με :1εω

22-24. Πεοεοειε.Ιιε ιετ. Με Ρι·οςοοεε εεΙι!εεΙιτ. Πιιεεεε:8Π ιετ

Με (ΗΜ Με 8ι.οι.ι:εεοε νειι Ιεειοει· εε εεοεεεο ινιι·Ιιτιριεειι

ειιι ‹Ιιε Ρεοεοοεε, Μ θα εποε εεειοείοιειεεε Βιοτιεεο εειεε

εεϋεεειε Μοιιε Με 2ο εειοεε ιιοΙΙειεοοιεεο Βεεειιιεοοε ιιιε-ιι·ιιιΣ.

ειε εο!ιι.νειεε Βιοι.ιεειι. Πεε Ιοι.εΙΙιεεοε Με Ρετιεοιεο ιιιδο!ιοε

νοετεεεειιοει· ιιεειι ει€εοει· Βι·ϊε.οι·ιιοε· Ιιειοε :ο ε·εοεεε Βε- Ν

Μο1οοε εε Με Ρι·οι.εοοεε οει!εεειι οο‹ι εειιΠεεει. ειειι ιιι άιεεεε

Βεειειιοοε Ιιιε ειιι ε.οο .οπο Πεοιιιιιεεοτ εο, ενε.οι·εοά

Ο ο ι2οιε.ο ο εοι.εεεεοκεεειεεει· Αοειειιι. Μ. Ψεε Με Απ

Με Βιοτιει·οε εοοεΙεοει:. εε Ιιιιοεο Αιιιιοοοεεειο1ιει·εε, ει. ιι.

οιειεοιεεο, ννεΙειιε νοι·ι.νιεςεοο Βροεοιειι Με Αι.ιιιοιιοε;εοιοεεο·

Ιειι.οι· Ιιειιιι $ρι·εεΙιεο ειιιυνειεεο, Με Ιιεειε Ρεοειι08ε. ειοε ποι

ι.ε·Ιεοτε Με ΑεοεοΙειιοοεειοικει·εε, ειε εεοΙοοιιιεετε Με Βιιοιιο

ειοιτει·ει·. ννεεειιιιιειι οοοειιειε Με ειε Ρι·ο,ε;ουεε νεο Με

ΑοεΜοει·. Μπι ΡΙειεε Με Με Βιιει·ε.ειε, νι·εΙειιε Με Ρειἱειιι

ιιει Μο Πεοοιι€ειι ειο Μο Το;; Ιεει.. Πο ιοεο ειο. Μ” ιΉιεε

οιεεε ΡοοΙειε ιιι Με εεει.εο Ποοεο!ιεειοο οοεο Ιιειο ειοΙιει·εε

ΙΙι·ι.Ιιει! οιΙΜιι Μ”, ιει εε ειι. ι·ειιιεειιι, Με Ρεοε.ειιοεε εοΒιιις·

Με οιΙ“εο ιο Ιιιεεεο Με ειοΙι ει·ει. ιιε.ειι ειοιΒει· Ζω Με Βε

ΙιειιοΙιιο,ε· οεειιιιιοιιει· εοεεοερι·εεΙιεο. - Γοε ειε _Βεεειιι,εςοοε

Με 8ιοτιεεοε ειπε νεο Η ι ρ ο ο ιι ε· ο. τ ε ε Με πο? Με ιιεοεειε

Με Με νεεεειιιεΜοειεο Μετοοοεο, εοννοΙιΙ νεο Αει·2ιειι πιο

ΝιεΙιεει·2ιειι ειιι”,ε,εειεΙΙτ ενοεοειι, _ιειιοεΙι οοει”ιειι Με ιιιειειειι

Μι·εεΙοεο ιιει ιι€.1Ιιεεει· Μοτο” ννεοιε· 2ο ειορίεΙιΙειι εειο, ειε

ε. Β. οοεειι θιοεοοιιοΒειι, Βρι·εεΙιεο Με ειιιεοι Ιιεει.ιιιιοιιειι

ΒΙιγιιιιοοε οΜε οοι·ειι οιεειιοοιεειιε ΗιΙι'ειοικιεΙ, Με ΙεΙειοε

ΒϋΙ!εοεο. Με Ιιειοι $ρεεειιεο οοι.ει· Με Ζοοεε εεΙειει ι.εει·Μο.

οοε ειπε ιιοοοιοι·ΙΜιε ΚοοειερειιοΙιε ει·ιεοει. ννει·οεο Εεεε.

.Με ιιιειεεεο 2ο ειιιοΓειιΙεο οϋι·ϊιε "οι ΖιιΙ' Βεεειτ.ιεςοιιε· Με

Βιοτιει·ιιε ειε Οι ο τειο ειιι εποε Μει:οοΜ εειιι, Μ οιεεεΙΙιε :ιοί

ινιεεεοεεοει'εΙιεΙιεε, Με Με ΡΙινειοΙοειε Με Βρι·εεΙιε Β·εεειιιι

Μι:εε Βεοοεειιτοοε· ειιίε.εεοιιοι. Μ. Ο ο τ 2 οι ο ο ο ει.εΗτ. Με

Βεεοε ειε Γοι·Μι·οοε εοι, εοι· Βεεειιιεοοε Με 8τοι:ιει·ιιε Με

8ρεε.εΙιε Με οοειοε.Ι ερι·εειιειιοεο Μεοεοοειι πιο νοει.ιιιι 2ο

ιιειιιιιεο οοιι ειεο ιιει ΙΒιοϋοοοε; ειοεε ιιοιιιιο!ει1 Βρι·ε.οοε

εειιοο ειιι Μο οιιεειι Με ΡΙιγειοΙοε·ιε Με· ΒρεοοΙιε νοι·ε;επειεΙι

ιιετεο Με; 2ο Ιιιι!ιεο. Πἱε Βειιειιο!ιιοε· ιει. Μιιεε ιιι εοΓεειι

ειοΓεεΙι, Με ειε Μισο Ο ο τιιιοοιιο ιο Ιιοι·2εο νΐοι·ιειι Ιειιιεε:

Με Με Αι.Ιιιιιιιοε·, οιε Βιιιοιιιε ιιιιο Με Αι ΜειιΙει.ιοο εγειειοο

ιιεεΙι εε ειιι, Με Με οοι·ιοεΙ ερεεεοειιοε ΜεοεοΙι ειε οειοι

Βρεεειιεο εεεεε.οοοι. Μεο οε.ειοοι ΜΙιεε Με Βειιε.οιΙΙιιιι,ε· 2ο

οεο!ιει οιπ Με Ειοϋοοιιες Μι· οοειιιο.Ιεο ΑΜιιιιοιιε; ιιειιιι

θρεεειιεο, σ. ο. οιπο Μπι. οιιεοΙι Μο εεεϋιιιιετειι Μοοο Με:

ιιοιΙ Με ειιι- οπο Πιο;; εοειιιΙιιοειι. Νεοιι Βιοοοοοε· Με .Με

οιοοε· ίοΙΞεο Πεοοιι,ι,>;εο Με Βιιιοιιιε, ννοοει Με εε Με 8ειιιιοι

εειιοοε; ΖιεοιΙΜι Ιιοειιε·ι·εοιε·ε οοο ε;ΙειοΙιεειειρίεεΓοΙεεοοε εοοε

οιοιι·ιε ΜοεεεΙοεννεεοοε ιιι ιΙιεε ειο2εΙοεο 'οιοροοεοιειι εεε

Ιε.ε·ι. Με, ινε.ε Με εειεε Βρι·εε!ιεο ειιιεε νοεοΙε εει·ειειιεο

Ιειεεε, ινεοο ιιιεο ΜοεεΙοεο ποοιιεΙιει. Ιιε.οοοειι, Μοιι Ηἱὶειει·ο

ιιοι:Ι ει·ει: εοΙειετ ιιι Με Επιπιιιιε ιιοεεεεΙιειι Νεα. Βει Μο

ΑετιειιΙοτιοοεοοοοεεο ιοοεε Με Ρετιεοτ Με Πεοοιι,ι.εεο ειειε

νοε Μπι $ριεεει ιοεεΙιεο Με ,ε.εεοοο εε οιιεΐοιιεεο. Με Με

ΡογειοΙοε·ιε Με Βρι·ο.εΙι!ε.οιε ειε ει·ι'οι·οει·ι. Πε ιιιοεε εΙεο Με

ΡΙιγειοΙοειε ΜεεεΙοεο ;.εεοε.ο Ιεειιιιεο. Μ. ει· εεει οοτειι ιΠεεε

Κεοοιιιιεε ιιι Μο Βιο.οο Βεεετει: "πο, Με ΓεΙιΙει·Ιιει'ιε ΒιΙοιιοε

ειοεε Ιιειιιεε 2ο νει·οιειοεο; οοιιει· ννει·οεο Με ΙΙεοοιιε·εο οι ε

ιιιεειιειιιεεΙι, εοιιΜεο Με” Ιιεννιιεει. ρΙι γειοΙο,εειεειι

εοεεεΐοιιι·ε. ινεοο Με Με; Με Ο ο εε οι εο ιι'εεοεο Βειιεοιι

Νοε· νιεΙ!ειοΙιε οιιειι ετννοε ιιιιιετε.ιιο!ιεΙι ω. εε ειιι” Μι·εεΠιε

ΜεΙι ιοειετ ειοΙιει· πιο ΖιεΙ. - Με οειιο Βιιοπει·ο εεΙιε ιι€ιο1°ιε

2ο οεοοεοΜ.εοοεο Μιι.οεννεε;οοεεο ιιι θεειοΙιτ, Αι·οιειι οιιο

Βειιιεο οεοίιεΓεο ε·ενι·οοοΙιεΙι Ιιειοει· οεεοοΜεεο Βειιε.οοιιιοε·.

Μ ειε πιο; νεεεεεεεεοοε Με ερεεεΙιε οοιοΙι ειπε ι·ε.ιιοοεΙΙε

  

  



Ποπιιπεοειιοι·πριο νοπ εοιιιεε οοιιπιπποπ. Πιο Πιι.ιιοι· Μι· Βο·

ιιοιιπιιιιιο; πιπιπιε Ο π ι. π πι ο π π ο.ιιι 2-Β Μοποεοιι ιιπ, νοιει·π

οπο” πιοοιιεο πιο πω» ποππ οιποποι· Βι·ιιιιιι·ππο ππι 8-4.

ιιι εοιιι· εοιιποι·οπ Ρ2ιιιοπ :ιπι 5-θ ΜοποιοποπεποΙιιιοπ, ποιοιιοι·

Απειι·ιιε οποιι Πι·. Ο ι ι π ε ο ο π ειιι πι πιιι·οοιιοπ ιεε. [ιοιποι·

ιιοπιιιιοπ πιοιιι. εοιεοπ, οιιοιι ποππ νοιιοεπππιι.ιοι· ΗοιΙππο·, πεπι

ιπιιο νοι·, πο πιο Ρπειοπτοπ ποσο Μι· Βπιιιιεειιππ πιο Ποιιππο·οπ

οοιιι· πιο ιιιοιιε ιι.·οιεοι· ι`οι·εεοι:οοπ. πιιε _ιοποοιι οιπ πιοοο .ιο.ιιι·

ιοπο· πιι ποεοιιοιιοπ ιιπε. Μιπιε πιο ε.οποπιιοπο ποι·ιπο.Ιο Βρι·οοιιο

οππο·ιΙεια ποιοειιιιε πιιπ. ι<:ιοοιιιοιιιιι ιιππ Ηγπποεο ειιιπ Ζπιιι·

οπο» 2πι· Ηοιιππιι· Με δεοιεοι·ιιε οπιιιιοιιιοπ. ποπποπ πι ποιπ

2πι`ι·ιοποιιειοιιοπποε ΒοειιΙειιι. πιιι·οιι πιοεο Βοιιοιιπιιιπι; οι·πιοΙε

πυι·ποιι. Πιο ιποπιοοπιοιιι6οο Βοιιοππιππα ιιο.ππ ππι· οιπο πιο

Ποι·ιιιιιο·ειιιοι·οριο ιιιιεοι·εειιιιοππο εοιπ πιιπ πιιπ ειι·ιι ππι” πο·

ιοο;οπιιιι·ιιο ι)πιι·οιοιιιιιιποπ νοπ Βοιιοι·πιιιιοπ οιο. ιιοεοιιι·ππιιοιι.

Νιοιιε ιιιιοεοι· Αοιιε ιιι Ιοεεοπ ιει .Με πιο πιπιοειεειιο Βοιιο.ππ

ιππε. εοπιο ποιοι.ιοπιιιοιι οιποιιγπι·ο-ιιιοι·εροιιιιεοιιο. ιιιε Ππεοι·

οειιειιιιιο Μι· Ποιιιιπεεειιοι·πριο, ποι·ο.πι ει·ιιοπ νοι· 800 πο.ιιι·οπ

ξ1Ιι;ο ι· ο π ι πι ιι ε ιι ο ι· ο ιι ι· ι οι ι ε ιιιιοιιπιιιοιιιιοιι ιιιπποπιοεοπ

π .

(Αιιι.οι·οι'οι·οει.

Πε. ν. Η ι· ιι π ο ιι ο ι· ιππεε, πιο διοι.ιοι·ππο ειοιι ιιοιπι $ριοοιιοπ

ιιι·οπιποι· Βρι·οοιιοπ νοι·ιιο.ιιοπ.

Πι·. Ο ι· ιι πι π ο ι πιο.ποιιο Ρπιιοπεοπ ιπιε ποιιεεοιιοι· ιιιιιιιιοι·

ερι·πι·ιιο ιιοιιοπ ιιππ οποιοι, ποεε ειο ιιοιπι ι)οιιεεοιιο ι·οι·ιιοπ

ποπιο·οι ειοτποι·π, πιο ποππ Βιιεειοοιιερι·οοιιοπ. Ε'οειειο εππ οοι

πιο 'Τιιπιεποιιο, Μεε Κιπποι·, ποιοιιο Βιιοιι·ιιοοιιιι; οποι Ηρι·ιιοιιοπ

οι·ιο1·ποπ, ιιοεοπποιε ποιπ Βιοει.οιπ πιεροπιι·ι ειππ.

π. Ζ. 8οοιοεπι: Πι·. Βοι·ιοΙο.

Αοι·ιιιιοιιο ποοοιιοοιιοιι πιιι· Ει·ιοι·οοιιιιπο ποο

Αικοιιοιιειιιιιο.

Απι 7. Ποοοιπιιοι· πιιπ πιιι·πο πιο π.ιπειιοιιο θοεοΙιει:ιιοιε ειιι·

ιιιι·ιοιοοιιιιιιε ποε Αιιιοιιοιιεπιιιε νοπι πιιπιειοι· ποε Ιπποι·π πο·

ειιιιιοπ ιιππ ππι' Με οοπεειιπιι·οπποπ Βιιιιιπις ιπ Βιοπ ιιοι πιο

ποιπ 2ιιιιι Ριπειποπιοπ ποε νοι·οιπε Με Οι. Η. Μογοι·, ιππι

ποοι·οιιιιοπ ππιπο Πι. Α. Βοιιι·, επιπ Κιιεειιοι· Μι· οοιιιιιο

Με Ηοι·ιιι πιοπιοιιιιιιιιιεροι·εοτε Πι·. Ρ. Αιο:ο_ιοπ, οιΙο πι·οι

ιπ Κιμ ποπιιιιο.ιι. εοπιιιιιε

Πιο απο πιιοιοιποιπο Βιιπππε Με ΐοι·οιπε πιω ιπ Βιο·ο ππι

26. .Ιοπιιιιι· ο.. ο. ειιιιε, ππι-ποιπ· Με ποιιοι·ιιιπ ι'οιεοππο Ριο

ιοοοιι ιιοι·ιοιιεοε.

Απ οπο Αοι·πιο Με ΙΙοιοιιοε, πιο Μι· ιπ ππεοιοπι νοι.οι·ιο.ππο

ποοιι ποπιε οιι'οιεοιιτοπ Αιιιοιιοιι'ι·οι.ιο ιιιιο Αι·ιιοιεειιι·ιιιι. πιπ

πιοπ ποιιοιι, οι8οιιε ιιιοι·ιιιιε πιο ΑιιιΤοιποι·ιιπο·, ειοιι ποπι νει·

οιπ ππεοιιιιοεοοιι 2ιι ποιιοπ. ποοεοπ ιιιιιἔιιοποι· ππι· οπο Λοιπ

ιοπ ιιοειοιιοπ εοιιοπ, οιιπο Μπι Βιπιιοιπι·π πιο Αιιειιποπο σποτ

Τοπιροτοπο επ οεπιιε νοτιιιππιιοιιοπ επ πιοοιιοπ

Βιιιειιεοπιιο8·οπ ιπ Μι· Βοπποιιοπ ποτ Θε. Ροεοι·ειιιιι·οοι· Μοπι

οιπιεοιιοπ ννοοιιοπεοιιι·ιιτ οπο, Μι· πο.ιιι·οειιοιιι·πο· ιεε Η Επι.,

Με Ειπιι·ιεεεεοιπ 1 πω. οιι ποτοπ Βιιιριο.πι;ο Μι· Κπεοιι·οι·

Πι·. Ρ. Α Ι οπο ' ο π ιπ Βιππ θοοι·ο·οπεει·. θ οι·ιιιιει8 εοιπ πιι·π.

Νοοιιποπι ιπ

Μι· εο2ιπιοιι Ε'ι·ιιιιο, εονι·οιι. ειο ποπ ΑΙιιοιιοΙιειιιιιε οπιο.π,ο;ε,

ιιιιο Αιιιιποι·ιιεο.πιιιοιι εοιιοπιιε πππ ιπ πιιπιιιιιεειςοιιι διππιιιπι

πιοεο Απ οιοιοοιιιιοιι. επ ι“πι·ποι·ιι ποεειοιιε πι, πππ πο.οιιποιιι

ιιιιοιι ιπ ιιειιιπππ ππι Μπι ιοι.2εοπ Κοπει·οεεο Μι· Νοειιι·ιοι·

εοιιοι· ιιππ Αοι·ιεο ιπ 8ι. Ροιοι·ειιιιι·πι πιοεο ιι'ι·ποιο ππο·οιοο·ε

πωπω, ι'οι·ποι·τ πιο ιιοεοΙΙεπιιο.ιιιιοιιο Βιοιιππι; πει· Αοι·2ιο

πιππι.ιοππ ποππ πι, πιο Ηιιιιπο ππι ιιιιιι·οπ, ιιπι πιοιιε ποπ νιοιοπ

νοτοιποπ ιπ Επιοπιιι·οιεοπ. πιο οιιπο πιιε πιεεοπεοιιοιιιιοιιο

Β.ιιειποιη; ποε πιοπιοιποι·ε πει· Βοοιιο ειοιι ιιοιπιιοιιειςοπ, πππ

πο.ιιοι ιοιοιιε ππι' ι'οιεοιιο Βοιιποπ οοιιιπο·οπ ιιϋπποπ, οιπο πιιι

ροπποι·ιιοππο Βιοιιππο ιπ πιοεοι· Απποιοοιοιιιιοιε 8οπιιιποπ επ

ιοεοοπ. [ιπι ιπ πιοεοι· ΒοποΒιιιιι.ς πιοεο ιιππ πιο οιιι2ιιιιοιιοπ

πππ ιιιπ πει· ννιεειοπεοιιοιε πο νοιιιοιιοπ. οιπ ιιιι· πιιεεοιιοιιποε

πονι·ιοιιειποε Ψοι·ι ιπ Μι· Αιιιοιιοιι'ι·οπο ιπ πιο ιλιπο;εοιιοιο ιιι

ιοι;οπ, ιιπε Μι· νοιοιιι ποπ ποο·ι·ιιπποε, ιιππ ειοιιε επ οι·ποι·τοιι,

πο" ιοοιιε νιοιο Αοι·πιο ειιτιι ιιιπι ππεοιιιιοεοοπ ποιποπ ποπ

Ειρι·ιιοιι ιιοιιοι·πικοιιπ: «Ειο.ει' ιοιι, πο πιει' ιοιι»!

Πόρο πιιιιοι· πιοεοι· Αιιι`ι·ιιι πιοιιι. ππι·οοι·ιιιοε νοι·ιιοιΙοπι

Ριποοε: Ι)ι·. Η. ιιΙογοι·.

Βι·εεο θοποι·οινοι·ειιπιπιιιιποι ποι· ιιι·πειιοιιοπ (ιο

εοιιεοιιο.ι'ι. πιιι· Βι·ιοι·εοιιππρ; ποοΑιιιοιιοιιεπιπε.

Βιιιεεποοιι ποπ 28. ποπποπ ιθ02.

Απποεοππ ?θ Οοιιοποπ.

ι. Ηοι·ι· Πι. πιο γ·οι· ιιππ οιπο Απερι·οοιιο πιο πιο νοιειιπι

πιοιιοπ Οοιιοποπ:

Βοιιι· ι;οοιιι·ιο Ηοι·ι·οιι Οοιιο,ο·οπι

ννοππ ππι ιιοιιι.ιο·οπ 'Ι'πο;ο ποτ νοι·οιπ Μι· .λειπει πιιι· πι·

ιοι·εοιιιιπο· ποε ΑιιιοιιοΙιειιιιιε ιπ πιοεοπ Βιιιιιιιοπ εοιπο πιιε

Βιιοποι· πππ θο.ει.ο ειι:ιι νοι·οιπιοοπ πω, ππι ποπ οι·ειοπ

έιΐ5

επιπιιι ππι' πει· Βο.ιιιι πω· Γοιεοιιιιπο ιπ πιοεοπι οοιιιοι 2ιι

ειιππ, εο ο·οεοιιιοιιε οε πιοιιε πιιιοι· οιποιπ ποΙιιοιιιοεοπ Ηιιπιποι

ποιοι· ιιπεοιοι· εοπιιιιΙοπ Επιπιοιιοιππι.ιι πππ ιιπ ποπ ιιοιιεοπ πππ

Ι ιι·ιιιιιιοιι ιιοιοιιιοπ Πιοι·π οιποε ιπιε ιιΙο.ι·οπ ινοποπ πιιιιιπιιοιιοπ

ι”οεεοπι·ιιρο. ιιοι·οιιο ιπιιο·ο Ζοιε πιο Αοι:εοποιε ι

ποπ 8ει·οιποε πιιοποπιιεοιιοπ πππ ιππιιειι·ιοΙιοπ Ι.οιιοπε, εοπποι·π

εοιιποι·ο νι*οιιιοπ Μι· 8οι·,=.ιο ππι πιο Ζιιιιπιιιε 1·ιιιιοιι ππι' ιιιιπποι

πππ ι'ιιοπποι, επιριιππιιοιιο 8οιιιιιι;ο ιιιιιιοπ πιοποιιοπ ιιοιππιοι·

ιιι·ιιοπ πιιπ ιππιιεειιοιιοιι ιιπιοι·ιιοιιπιιιπο·οπ ιιοιιιοποπεποτειιο

νοιιιιιιιο οοιιιοοιιι, ποπιιι·οιι ειιι' πιο εοιιοιο Βιιιι°πιιιιπο· ιιππ

Με θοποιιιοπ Μι· θοποι·ιιο πιοππι€ιο.Ιειι:οι· Αι·ε ιπ Ειιοπε ιιππ

@πιιπ οιπ ποοιιιιπιειι.·; ιιιοποι·πι·ιιοιιοιιποι· ιΒιιιιιιιεε ιιιιεπ·οιιιιι.

πω. πι) Ποιινοι·ποπιοπιε ππιιοι·οε ποιεοιι Βοιι·ιιπε, ιιπεοι· ιιιποπ

οιιπο πιο ιπιιειεοιιοιι, πιοοο ππεοι· πιι·ειιεοιιιιιτιιοιιοιι Νοιιιεειιπ·

ποπ, ιιππ ιιοεοπποι·ε Βιο·π ιιπε οιπο ει:ιινιιοι·ο ιιιπιιειι·ιοιιο Κι·ιειε

πιιι·ι·ιιοπιιπιπριοπ, πιο οιπο επιιιι·οιοιιο Αι·ποιεοι·οπιιοεπιιππ· πιιι·

Ροιιζο ιιπε. οι ιεε ιιι επειεπιιι ιιοιιιιιιπε, ππι-ιο οιπο Νοειιιοπ·ο

ποτ ιι.ι·ιιοιιοπποπ Μπεεοπ πιοεο ποιπ ιι·οιιιε, ιπι Αιιιοιιοι Με

νοι·οοεεοπ ιιιιοι· ιιιιιεοιο ιιι ειιοιιοπ, πππ ιοιποι· ειο :ιιιοιι ποτε

ιιπ εοιπο Ζοιε επιπ 8οιιιιποπ ιιπ θοεπππιιοιι. ιιππ 8ιειιιοιιιιοικ

ιιιιποπ ιιιεει, πιπ εριιιοι· ποιπ πιιεεοι·οπ ΕΙοππ ιιι νοι·εοιιπι·ι'τοι·

?Μπι ιπ πιο ιιπο·οι·οπ Ζιιιιο ιιιιοιιοπ επ ιοεεοπ.

Πο πιιε εε ιιοεοπποι·ε ιιπε Αοι·2εοπ, οιιιοπι νοιιιειοιππο, πιο

Μι· Αιιιοιιοι οε πι, πιιιιιιιις ιπ'ε Αιιι.ιο επ εοιιιιιιοπ, ιιππ ιιι

ι·ιιεειι.ι·οι· Αι·ιιοιε Με ποιπ ιιπ ι`ϋι·ποι·ιι, πιιτοιι ποιοιιοε οιπ

Βοιιιιιοποιι ι;ιοιςοπ ποπ οιιπι·ιιιοοιιποπ Οοο;ποι· ο·οοοιιοποπ πιει·

ποπ ποππ, ποππ πιι· ιπ ιιιπι ποπ νοι·πιοιιιοι· νοιι Θοειιιιπιιοιι.

ιιππ Ι.οποπ ποιοι· οι·ιιιι.ππε ιιιιιιοπ, πιο ποππ ποιι Βοοιιεοπ ιιππ

Ριιιοιιιοπ ππεοι·οε Βοι·ιιιοε ιιπεοι·οι· θιιιιιιε ιιππ ιιποοι·οιπ Βοιιιιεπο

ιιιιοι·οοιιοπ ειππ. 1οιι οιοπιιιιιιιο Βιο πο.ιιοι· οιι πιοεοι· οποιο ιιπ

πιο ιι·ωιο. πιο ιιπε ιπ ποτ Απιιι ππεοι·οι· Ηοοιιεοιιιιιο, ποππ

πιτ ιιπ ποπ ιιι·πειιοιιοπ Βοι·ιιι' ι›οειιιπιιιε πιιιποπ, Με ποπ Βο

ι›οπεπος πιιειι,·οοοιιοπ πιιι·ποπ:

«Νιοιιι πιο Βοοιιιο, πιο πιι· πιιειιιιοπ, ειοπποι·π πιο πιιε ποπ

εοιιιοπ νοιιιιιπποποπ Ρπιοιιεοπ οοιιοπ ιιπε ππεοι·οπ ιιιιιοι·οπ

ποπποπ ποιοι»

Ι.οεεοπ διο ιιπε πιιιιοι· ι:οει·οεε ιιπ πιο Αι·ιιοιε π·οιιοπ. ιιππ

οιπο ποεο8ποιο Ζπιιιιπιε πιι- πιοεοιιιο οι·ιιοιιοππ. ποπ Βοποιο

οι·ιιι·ιπποπ, πιεεε Μι· ποποιοςι·ιιπποιο νοι·οιιι οιπ ιιιιτειιοι:οε ιιιιιοπ

ιπ Με Κοειο ππεοι·οι· πιοεο!ιεοιιοιιεοιιι.πιοιιοιππο ππι·οεοιιο πππ

ιιοι·ιιι”οπ εοι, πο Ητιιπε ιιππ ποππ επ Νπιπ ιιππ Γιοπιιποιι πει·

ιποπιι:ιπιοοιιοπ ινιεοοπεοιιο.ιι. οιπο ιπι·ποι·ππο Κιιιι”ι οτι ινοι·ποιι.

Π. ι·ιοι·ι· ι)ι·. ιι ογοι· ει:ιιιιι,ο;ε νοι·, ι:ιοι·ι·π ν. Ριοι.ο, Βο

ππιιοπ :ιι ιιοεοπποι·οπ Αιιιιι·ιι.ποπ ιιοιιπ θοιινοι·ποιιι·, ποπ ιιππιι

Μι· νοιεοιππιιιιποι πιιπιιει.οιεοιι, ιπι· πιο ιι·οπιιπιιοιιο Πιιι·οιιειοιιε

Με Βιοιπιοποιιιππι·ι`οε. Πιο νοι·επιππιιιιπιππιπιιιιε ρι·. Αιιιιιιπο
ειοπ ποπ ιπι-πιει" ιιπ. π

ΙΙΙ.ι·Ιοι·ι· Πι·. πιο οι· επιιιιι.οιε νοι·. Ποιι·π Βιιιιιιει·οιιι Πι·. Ρ.

Αιοιιο_ιοπ πι» πιο πιιιιιοππιιππο πππ Με Ιπιοι·οεεο πι:

Μιιιιοπ. ποιοιιοε οι· ποππ 8εοιπιοποπιπιιτι ιιοιιιιπποιο; πιο νοτ

εππιιιιιιιπο· ερι·ιοιιε πιοεοπι νοιεοιιιπε ιιιτο οιπειιιπιπιἔο 2ο·

ειιιππιππι; οπο.

Π'. Υοι·ιοειιππ Με Ριοεοιιοιιε Μι· οι·εεοπ ιιοπειιειιιιοπποπ

Βιιιππο· Μι· Ποεοιιεοιιοιε επι· Ει·ι'οι·εοιιπιιο· ποε Αιιιοιιιπιειιιιιε.

ν. Ει·ϋι·εοι·ιιιιο· Μι· εοοιιιΙοπ νοι·ιιιιΙεπιεεο, ποΙοιιο πιο 'Ι'ι·ιιπιι·

εποιιε ιιοιπτποιπ.

Ποπ· Πι. Η. Μογοι·: νιιοππ πιο νοι·ιιιιιιπιπιιοοπ πω· πιο

ε,οποππιοπ νοι·ιιιιιεπιεεο ιιπ Κτοιεο οιποι· ιιι·ιειιοιιοπ νοι·επιππι

ιππο πιο πιο ιιπει·ιι.;ο ππι” ποπ οι·ειοπ πιιπ οιποιιι εοιιιιιοπ πιοιιι

ι·οοιιε επειιιππιο; οι·εοιιοιποπ, επ πιιιι·ιιεο ιπι πιιι· οι·ιοπιιοπ, πιι

ποι.ιοπ οπιιιιιιιιι·οπ, πιιεε πιο Επιπιοιιοιιιιιι; ππεοι·οε εοοιο.ιοπ

0ι·ι;ιιπιοιιιιιε ιιοι·οιεε ιπ ευ νιοιοπ εοιποι· ιπι·εοιιοιππποιειιιι·ιιιοπ

ειιι πιο Βριιιιι·ο ιι.ι·2ειιοιιοι· 'Γιιπειςιιοιε ιιοι·ο.πιι;οειοεοπ ιει, ιιππ

πιο θι·οπ:ςοι›ιοεο νοπ Βοοιοιοειο πππ πιοπιοιπιεσιιοι· ιΥιεεοπ

εοιιπιι ειι·ιι εο ποοιιιιο.ιειι; ιιοτιιιιιοιι, πιιεε πιο Αοι·ειο ποπποπ

ρ_·ε·π ειππ, ειοιοιιοπ εοεοιιεοιιοιιιιοιιοιι Βτεοιιοιπιιπποπ ιιιιο Απί

ιποι·ιιεοιιιιιοιε πιιπ Μιιιιιιιοιε πιοιιε πο νοι·οοποπ.

Ποτ οπ.<.το Κιοιε πω· Βεππιι·εειιιιο ιιππ πιο Ι.οιιι·ο νοιπ Βιοειιιι·

ποπ πππ ιιι·ππιιοπ Μοπεοιιοιι, πιο ειο ποπι ιιιοπιοιιιοι· ιι·ιιΙιοι·οι·

Ζοιιοπ ιπ εοιποιπ νοι·ιιοιιι· πιιε ποπι ιζι·ππιιοπ εοπιικιο, ιεε

ππι·οιι ποπ νοι·ειπποι·εοπ Εοιποποιπειπιπιετ ιιπεοι·οι· ιιισποι·ποπ

ιιοεοΙιεοιιπιε ιιιπο·εε οι·ποιτοι·ε ποι·ποιι, ιιππ Μι· Αι·πε Μι· Ποπ

ποιε ιιιπ, ποππ οι· πιο νοι·ιι·οιοι· εοιποι· νι7ιεεοιιεοιπιι“ε νοι

ειιι.ιιππιεε ιπι- εο ιιιιιιιοιιο ΙΩτεοιιοιπππι; ιιι·ιιπιιιιιοι'ιοι· Νοεπι· :ιπι

Ειιιιοιιππινιπιιιιιπ 8·οπιπποπ πιιπ ππι πιιοιι Με ιιοπιριιοιι·εο

Βιιιιοι·ποιιι πω· πισποι·ποπ Βοεοιιεοιιιιι'ι1ιοποπ Μοεοιιιπο πιο

δειιπιιιιπ επ ιπε.οιιοιι ιιππ πιο ιίοπιιεπιεο Μι· ιπ ιιιι·οιπ Βοει·ιοιιο

πιι·ιιεο.ιποπ Γιιιιεοι·ο :ιιιπ Βιιει.ιοιιο· ιιοιποε ννιεεοπε ιιιιπ κοπ

ποιιε ιιι ιπποιιοπ; ιοιι οι·ιπποι·ο πιιι· ιιπ Με ει·οεεο (ιιοιιιοι Με

θοποιεοιιι·οιιιιιιοιιοπ. ιιπ Με Ιοοιιοπε- πππ Ππιοιινοτοιοιιοι·ιιππε

ποεοπ, πιο πιι'οιιιιιοιιο Ηγο·ιοπο πππ οπποι·ο ι)ιπι.ιο ιπι ιιοιπιππ

ποιοπ ιιοιιοπ, ιπ πιο ποτ Απε ιιιποιπποιοεοπ πιιπ.

ινοππ οε οιοιι πιιπ ππι πιο Ει·ι”οιεοιιιιπο Μι· Τι·ιιπιιειιοιιε ιιπ

Ειποοιιιι.ιι ιιιιιιποιε, εο ειππ ππι· νοΙιοιιιππιποπ Βι·Μπι·ιιπο· ποτ

Βι·εοιιοιπππ , οιιι;οεοιιοπ νοπ Μι· ιππινιπιιοιΙοπ Πιεροειιιοπ,

ο.ιιοιι πιο πιιιοι·ο ιιι οι·ι'οι·οοιιοπ, ποιοιιο δγιπρεοιπο Με Λιπο

ιιιιιιειιιιιε ιπι Βοιιοοεο Μι· θοεοιιεοιιιι.ιε ποιειο,οπ ιιοππεοπ. ποππ

οε ιει ιο ποιπ Μ”. πο" ιιοι εοιοιιοιι ποπ νοτιιι·οιεοεοπ, πιο

ιπ ιιιιοιι θοεοιιεοιιοιεειιι·οιεοπ ειοιι ιιπποπποπ θγιπριοπιοπ, πιο



!?Β έ?

ειε άει· Α1!ιο!ιο!ιιι!εε!ιι·ειιε!ι ειιίινειει, Με νει·ειιι!ιιεειιιη,ι Με”

ιιι άει· εοε1ει!ειι θρ!ιιιι·ε εε!!›ει. ε·εειιε!ιι ννει·άειι ιιιὶιεεειι.

Θε!ιιιι·ι, !!!ι·ι!ε!ιιιιιΒ·, άεε 1ιΙ!!!ειι,ιιι άειιι άεε !ιιά!νιάιιιιιι εε!ιιε

Βε!ιειιεετε!!ιιιιε Με, ειιιά νοπ ννεειιι!!ε!ιει· Βεάειιιιιιιιιι

Με νει·1ιι·ειιιιιι8· άεε Λ!!ιο!ιο!!ειιιιιε !ιιιιιιι ιιιιιι !!ιι·ε Βειιι!ιιι

ειιειιιιε ει·ιε!ιι·ειι, ι·εερεει.!νε !!ιι·ειι 0ι·ερι·ιιιις !ιε!ιειι, ε1ιιει·

εειιε Με εοε!ε!ειι Μιά ειιιιιιΙιε!ιειι θι·ε;ε.ιιιεειιοιιειι, Με άειι

1!!ειιεε!ιειι εεειιιΒιιεεειι, ειιάει·ει·εειι.ε !ιΒιιιιειι εοιιιιιιιεε!ιε Μιά

εγι·!ι!εε!ιε Πιεροειιιοιι άεε ΙιιάΜάιιιιιιε ιιι ει·ειει· Μιι!ε Με

1'ειειι!εεειιιιε !ι!ετειι, εεε ι!ιιι άειι Α!!ιο!ιο!ἰ!ιει~ ειι!ιετε!ιειι ιιι

εεεειι.

Ζει· Κε.ι.εεοι·ιε άει· ει·εαιειιιιιιιιτειι Β'ε.!ιι.οι·ε ι;ε!ιει·ειι: Οικι

!!ιει ιιιιά 0ιιε.ιιιιι.ει άεε ε·ε!ιοι.ειιειι 8ιοιΙ'εε ε!!ιο!ιο!ἰεε!ιει· Νιι.ι.ιιι·,

εειιι Ρι·ειε Με .Με εειιιεε νει·ει·ιε!ιεε, Με εεεε!!εε!ιείι.!!ε!ιειι

Βιιτειι ιιιιά Ε'οι·ιιιειι άεε νει·Ιιε!ιι·ε

θιιι.ε ΩιιεΙ!!Μ ιιιιά πειιιιι;ειιάε, Ιε!ε!ιτ πι ει·ι·ειε!ιειιάε Ωιιιιιι

Β 1ι·ιτιιοεειι !ε!ετειι άειιι θειιειιιιι εε!!ιειι·εάειιά ινε

εειιι!ιι·!ιειι οι·εε!ιιι!ι. Ιιι ά!εεει· Βει!ε!ιιιιικ Με ε!ε!ι άει· νει·

!πειιιε!ι ιιε.ε!ι Βιιιι!ι!ιι·ιιιις άεε 11οιιορο!ε !ιει ιιιιε εεε!ειςει·ι

νοιι 0,0!5 επι' 0,010 ινωω με Κερί άει· Βενε!!ιει·ιιιιε; άεεε

!ιιιιιιι Με Πε!ιει·εειιειιιηι· νοπ άει· 0ιιτε άεε νοιιι Β'ιε!ιιιε ιιε!!ε

ιει·ι.ειι 11ειει·ιε.!ε. Βιιιε Μ!ιιάει·ιιιιι; Με!. άεε Τι·ιιι!εινεεειι ει·ι'ε.!ι

ι·ειι άιιι·ε!ι Λ!ιεε!ιε!ιιιιις άεε ιιιι!ειιι.ει·ειι νειι.ι·1ε!ιε νοιι Βε!ιιιιιρε

ιπι `νει.ι!ιεινει·1ι, Με ει· ιιι άειι ει!τειι 8ε!ιειικινιι·ι!ιεε!ιΜιειι νοιι

εεενιιιιιεϋε!ιι.ιεειι ΡΠνει.ρει·εοιιειι !ιειτ!ε!›ειι ενιιιάε.

!)ει· Μι!ιει· ιιι μπει· Ωιιε!!ιιιι ιιε!!ε!'ει·ιε Βε!ιιιερε !ει ιι!ε!ιι.

ιιιε!ιι· ιι!ιει·ε.!Ι ειι !ιιι!ιειι, ιιιιά εε!ιι νει!ιειιι' Μιά νοπ ιι!ε!ι1:

Μι·ε!ιι επι 0ενιιιιιι !ιει.!ιει!ιι:ιειι Ρει·εειιειι Με νειιι Ε'ιε!ιιιε ,ειι

ιι·ι ενει·ι!ειι, ε·ε!ειιει, Μιά νει· ε.!!ειι 1)ιιιιιειι !ιιιι άει·. άειιι

'οιιειιιιι εε!ιι· 81ιιιειιςε νει·εε!ι!ειε νοιι Βο!ιιιερε ιιιιά Βιει· ιιιι

εε!!ιειι !ιο!ιε!, Με Με ΐι·!ι!ιει· εε ιε.!ι!ιειο!ιειι κιιειρειι ι!ιιι εο

ιειι. ε.ιιι€ε!ι6ι·ι. Πιε θεεε!ιεΐιε!ιιιιιά!εειι ε;ε!ιειι ιιι, άεεε ιι·ει·εάε

άει· €ειιιιει·!ιιε Βιει·- ιιιιά 8ε!ιιιερεειιεεε!ιειι!ι !πι εε!ι›ειι Ιιο!ιε!ε,

Με '1'ι·ιιιι1ιειιε!ιτ !ιεεοιιάει·ε !ιει6τάετεειι.

-Βε,ιςει;ειι ιιιιιεε Με Α!ιιιιεεειιιις άεε Βε!ιιιερεεε ιιι Γ!εεε!ιειι

Με ιιιιι άειιι Κοιιειιιιιειιιειι ενειιάει·ιι, άειιι Α!!ιε!ιο! άειι Βιιιι;ειι8·

ιιι Με Ε"ειιιι!ιε ϋιιιιειι, Μιά άειι εε Με! ιιι !ιε!ι!εεειιάειι Πιιι“ιιι;

άεε ειι·ιιεεειιεοιι“ε !ιεςϋιιει!8·ειι. Αιιάει·ει·εειιε πι. άιιι·ε!ι άειι Α!

!ιο!ιο!νει·ιι·ιε!ι εειιειιε !ιεε.ιιιτειει· νει·1ιιιιιιει· ιιι άειι Μοιιορο!

εε!ιιιερε!ιιιάειι άει· Αιιεεε!ιε.ιι!ι :ιιι 'Ι'ι·ιιιι!ιειιε οάει· 1!ιιιάετ_ιε!ιι·ιεε

άιιι·ε!ι άεε 0εεει.ι νει·!ιοιειι, Μιά ιι!ιιιε!ι Μεεε Απ. ιπι άεε ιιιε!ιι

ιιιιειιιιειη.ς Κεεειι Με Τι ιιιι!ιειιε!ιτ ει!ιε!ιειιάε εοι;ειιιιιιιιιε «5ε.ιιι

18εε» όγειειιι ιιι άειι ιιοι·ινεε;!εε!ιειι Βιι!.Μειι. 11εεεε!!ιε !ιεει.ε!ιτ

άει·ιιι, άεεε Με Κοιιιιιιιιιιε άειι Α!!ιιι!ιοΙειιιεεε!ιιιιι!ι ιιιι θε!!ιει

νει·ιιιε!ι ιι!ιει·ιιιιιιιιιι:, ιιιιά εκει· ιιιιι. ειιιειιι Ζεεε!ι!ε.ει νοπ 80 ρ0ι:.,

»νονιιιι 15 ΜΗ. ι!ιι· εε!!ιεε 65, ΜΒ.. άειιι Βιιιε.ι. εεε άειι 1ε!2ειι2

ιι;ε!ιιι!ιι·ειι :ιι θιιιε)!ιοιιιιιιειι. Ε;ε ιει ιιιε!ιι. ιιι ι-ι!ιιεάε ιιι ειε!!ειι,

άεεε άει·ε!ι ά!εεεε 8γειειιι ει.ννιιε ςε!ειετε!: ενοι·άειι ω, ιιιάειιι

άεεεε!ιιε νοι·ιιει·ειτειιά 1111· Με νϋ!!!ςε ΒεεειιιΒιιιης άεε ι!ι·ιιιιιιι

ενειιιε εεε άειιι νει!ιε!ιι·. ινιι·Ιιτε, εοάιιεε ειιιιΒε «5ειιι!εεε» ιιι

!ι!ειιι1ει·ειι 8ι.εάι:ειι ιιιιά πειιι· ιιι 28 νοιι 48 με: ενειςνοι!ι·ι

και· ειι.

ιιτει άει·

Αιιε!ι Με Ρι·ο!ιι!ιιιινννἰι·!ιιιιις άει· «Βειιι!ει.τε>> ιετ ιι!ε!ιι. νοπ

άει· Ηειιά ειι ινειεειι; 1898 ενιιι·άειι ιιι Ο!ιι·!ειἱειιἱε ιιι άειι 8ειιι

Ιεεεεε!ιειι!ιει!ιιιειι 62280 Ρει·εοιιειι ειιι·ἱιε!‹εεννιεεειι, ιιιιά πινω:

40.35! νι·ε8·ειι Τι·ιιιι!ιειι!ιειι, 20228 ενεεειι νοι·ειιεεετειιιιε· Μεεει·

Ρο!ιςεειεε!ιειιιιιιιε·, ιιιιά 1178 ννεΒειι !!!ιιιάει:1ε!ιι·ις!ιειι. 8ο!!ι.ε

άε!ιει· ειιιει εποε ει» ιιιιεει·ε Ρι·ονιιι2ειι άεε Βε!!ιει!ιεετ!ιιι

ιιιιιιιι;ει·εε!ιι. άει· Κοιιιιιιιιιιειι ιπι Α1!ιο!ιο!νει·τι·1ε!ι ειιιΒ·ει!ι!ιι·ι

ενειάειι, ευ "Με ω Μεεεε Βειιι!ειςεγειειιι Νοι·ειε,ε·ειιε Με

Αιιιιιιει!ιεειιι!ιειτ ιιπ Ιειι!ιειι.

1νειιιι άεε 11!οιιοιιο!εγειειιι εε! ιιιιε ειιιε ΒιειεειιιιιΒ άεε

11οιιειιιιιε !ιει·!ιειεει'ϋ!ιι·ι ω, εο 1ει άεε εε :ιι ει!ιΙε.ι·ειι, άεεε

Με ιιι άει· Νε!ιε νοπ Μοιιιιρο!!›ι·ειιιιιννεἰιι Ιε!ιειιάειι Βενε!!ιε

ι·ιιιιι;ειιιεεεειι ιιιινει1ι!ι!ιιιιεειιιιιεειε ιιιε!ιι· Α!!ιο!ιο! νει·!ιι·ειιε!ιιειι,

Με ειιι.ιει·ιιι ινο!ιιιειιάειι άε.ι.ιεε·ειι Με! νιιειιιε·ει· Με ίι·ϋ!ιει·, άεε

ιιιιι ειιιιιιιιειι ειιε!ι Με Κ!ει;ειι 11!ιει·ειιι, ινε!ε!ιε !ι1ει· ιιιιά Μι ιιι

άει· Τεειεερι·εεεε νει!ε.ιιι!ιειι·τ ενιιι·άειι.

Με Βε2ιιε· ειιι' Με εεεε!!εο!ιειι!!ε!ιειι Τι·ιιι!ιει!:ιειι ιιιιά Με

Ε'οι·ιιιειι ιπι Βει.ι·ιε!ιε- ιιιιά νει!ιε!ιι·εινεεειι, ιιιιά !!ιι·ε Βε2ἰε!ιιιιι

Βειι Ζιιιιι Α1!ιο!ιο!ιειιιιιε ιιιιιεε !ιει·νοι·,εε!ιο!ιειι ενει·άειι, άεεε πι·

0111102 άει· ιιιιιει·ειι νο!!ιε!ι!εεεειι ιιι ει·ειει· Βε!!ιε Με ο!ιει·

ειειι 10000 ε!ε!ι ειι,ςε1ει;ειι εειιι Ιειεεειι εο!!ιειι, ειιι ,ςιιτεε ΙΜ

εριε! Μι ε:ε!ιειι. ?Με _]εάει· Απε εο!!ιε ιιι ι·!ε!ιι!ι;ει· Βι·!ιειιιιιιιιεε

ι!εεεειι, άεεε ει· άει· Ηἱιιει· άει· θεειιιιά!ιε!!; νοιι Με Μιά θεε!ε

άεε Μειιεε!ιειι εει, ιιιιει·ιιιϋά!!ε!ι άει·ε.ιιι' ιιιιιιιιει·1ιεειιι ιιιιιε!ιειι,

άεεε εε Μι· ιιιιεει·ε εοιιιειἱεε!ιειι ιιιιά ρει·ε!ιιεε!ιειι Ε`ιιιι!ιι.ἰοιιειι

εε!ιιιά!ιε!ι ιει, άειι άιιι·ε!ι Με Τεεεεει·ιιειτ ει·ιιι1ιάειειι Κ6ι·ρει,

ιιιε!ιεεοιιάει·ε άεε Οειιιι·ε!ιιεινειιεγετειιι ιιι άειι Α1ιειιάειιιιιάειι

ιιιιά οι!. Με ιιι Με Νεο!ιι !ιιιιειιι άει· Α!!ιο!ιο1ννἰι·!ιιιιιε ειιιεειι

εειπειι, άειιιι άει· Α!!ιο!ιε! 1ει ειιο!ι ιιι ιιιειεε18ειι Βιιιιοιιειι

ιιιιιιιει·1ιιιι ε!ε (ΠΠ. Μιι·ι!!ιει· ιιοι:!ι πι άιε!ιιιιιι·ειι' ιει. ιιιιε!ι άειιι

!ιειιιιι;ειι Βιιιιιάε άει· ινιεεειιεε!ιείι ειιι ι!ιϋι·ιε!ιιεε Βεειιιιιειι.

Ηιιιειο!ιτ!!ε!ι άει· Αι·Βει1ει·Βενε!!ιει·ιιιις εο!!τειι Με 1ιο!ιιιεεεει·

Υοι·εε!ι18.8ε ει·νν!!;;·ειι. άιιιε!ι ινε!ε!ιε άειιι Α!!ιο!ιο!ἱειιιιιε ιιιιτει·

 

 

άειι Ιιιάιιε#.ι·!εει·!›ειιει·ιι ν1ε!!ε1ε!ιτ ιιι άει· ννειεε νοι·πι1ΜΠΕΘΠ

εειιι κνϋι·άε, άεεε Με !ιο!ιιιιε.!ι!ιιιιχειι εε ει·ίο!ειειι. άεεε άει·

Βι·ενει·1ι ιι!ε!ιτ. Με !ιιε!ιει· ιιι ιιιινει·ε.ιιινιοι·ι!ιε!ιει· ν0”είεε ιιι:

νει·Ιιε!τιι!εειιιιιεειε νιε! ιιι Α!!ιο!ιε! ιιιιιιςεεετει ινει·άε. ν1$!!ιεε

Βεεειιιιιιιιιει άεε 8οιιιιιε.εε- ιιιιά Ρ'ειει·ιεεεειιεεε!ιειι!ιεε πιΕεε$ε

ει·ει.ιε!ιι. πετάω.

!)!εεειι Τι·ειςειι Ζει;ειιιι!ιει·, εοινε!ι Με ε!ιειι άεε Α!!εειιιιεἰιι·

ννο!ι! άεε εεειιι!ειι θι·Βιιιιιειιιιιε ειιι;ε!ιειι. !ιιιιιιι ιιιιεει· Έζετειιι

επι· ε!ιιε !ιεεε!ιι·ιιιι!ιιε 1Μι!ι!!Γε Μι· !!ιτε βϋειιιιε άει·ϋιεεειι.

άειιιι Με !ιεειιιιιιιιειιάε Πεε!ιτ!ιειιιειιιεε !!!ιει· Με !ιιιιιρεεεε!ι

Ιιε!ιειι Γε.!ιιοι·ε, Με ειιιει· Αει!ιιάει·ιιιικ ιιι Μεεει· Ρι·ιιαε ιιιιι.ει·

!ιεςειι. ι·ιι!ιι Με ιιι άειι Η11ιιάειι άεε 8!:εε.ι.εε, άει· Κοιιιιιιιιιιειι

Με: θι·ιηιρειι ιιιιεει·ει· Βενό!!ιει·ιιιι ,ινε ιιιιε Αει·ιιειι ιι1ε!ιι

ειιιε Ριιει·ειι·ο!!ε. εοιιάει·ιι ιιιιι· Με ει;!!ε!ι!ιειι ;ε!ιοι.ειι ειναι!.

Ιιει·ε.ι!ιειιά ιιιιά ρι·ορεςε.ιιά!ει!εε!ι ι!ιειιιι; :ιι εειιι.

Ι!!ιιε Με! ε·ενι1ε!ιιιαει·ε, ιε!ι ιιιϋε!ιι.ε ειιιζειι, ιι εεε!ι!ε.κ,εω!ιειιάε

Βιιιιιιιιε, !ιε!ιειι Μι· Αει·ετε. ενο εε ε!ε!ι ιιιιι ιε Βειιι·ι;!ιε11ιιιιε

άει· !ιϋι·ρει!ιε!ιειι Μιά ρηε!ι!εε!ιειι Βειιιι!ε.ιιιιιιε· άεε 1ιιάινιά!ιιιιιε

ιιιιά εειιιει· θιε!1ιιιιιι· :και Δ!!ιο!ιο!!ειιιιιε !ιιιιιάε!ι.

Η!ει· Μ. άειιι Αιιι Με Μϋε!ιειι!ιε!ι εε!ιοιειι, επι Κι·ει.ιι1ιειι

!ιειιε, Με: ιιι άει· Βρι·εε!ιει.ιιιιάε εε! Βει·ε.ι!ιιιιιε; άει· θειιεεειι

άειι, εάει· ιιι !ιε1ιιιιειιάει· Β`ϋιεοι·εε ιιιιι Με Ε'ειιι!!!ε ε!ε Η:ιιιε

επι εειιιε Βεο!ιεε!ιι.ιιιικειι άεε Α!!ιο!ιο!ἰειιιιιε ε.ιιιιιειεΙ!ειι; Πιε

1ιεεοιιάει·ε ιι!ιει· άει· !ιει·ειιννεε!ιεειιάειι .1ιιεειιά εε!ιι κιι.ιι288 Ιε

ιει·εεεε ιιι άιεεει· Β'ιει.ιε ειιιιιννειιάειι. !ε!ι εεειιι.ιιε ιιιιι· άει!ιει·,

άειι 1Μιε!!εάει·ιι ιιιιεει·εε νει·ειιιεε νοι·ειιεο!ι!ειειειι, άεεε ειιι

.Τεάει· εε ε!ε!ι ιπι· ει·ιιει.ειι ειιιειιι ιιιιιε!ιειι ιιιϋεε. Με Μιά .!ιιιιις.

θεειιιιάε ιιιιά Κι·ε.ιι!ιε εειιιεε Κ!!ειιιε!ε άει·ιιιι!'!ι!ιι ειι !ιεοΒειε!ι

ω" ιιιιά ειιεειιΓοιει·!ιειι. Με Με!. ιιι ινε!ε!ιει Ζε!ι ιιιιά »Με Με

ε!ε ε!!ιο!ιο!1εο!ιε θειι·ι!ιι!ιε ςειι!εεεειι, ιιιιά ννε!ε!ιε !'!”1ι·!ιιιιις άει

!ιε! επί !ιϋι·ρει·!ἱε!ιε εάει· ιιεγε1ιιεε!ιε Β'ιιιι!ιιιοιιειι Μι· άιεεε!!ιειι

άιιι·ε.ιιε ι·εειι!ι.ιι·ειι. -

!)ιιι·ε!ι ε!ιιεε!ι1ες!εεΝοι12ειι άει·ϋ!ιει· ινιιι·άε ε!ε!ι ειπε θειιιιιιε!!'οι

εε!ιιιιιιι· !ιει·ειιεεεειεΙιειι, Με ε!ε ει·6εεει·εε Μειει·ιιι! :τι 'Εεεε

ι'ει·άει·ιι ιιι!ιεει.ε, ιιιιτ άεεεειι Η1!1'ε Με άεεε ιςε!ειιει. ννει·άειι

!ι6ιιιιιειι, άει· Α!!ιο!ιο!ΐι·ει;ε εεεειι1ι!ιει· ιιι ιιιιεειει· Ι.ιιιιά- Μιά

Ρι·ονιιι:!ιενε!!ιει·ιιιις ειιιε ρι!ιε!ειι·ιε θεε!!ιιιι€ ειιι2ιιιιε!ιιιιειι.

νοπ !ιιει· ειτε ενιιι·άειι 8ε!ιιι!ε.ι·ει.ε Μ! Με Ρ!ιάιιιι·οΒειι Μιά

8ε!ιιι!ει· ι!ιι·ειι Βιιιι1ιιεε ει·ενε!ιει·ιι !ιϋιιιιειι, υπά ιιιιεει· Ψει·ειιι

Ιιϋιιιιιε άιιι·ε!ι Ε'Ιιικεε!ιι·ιΠειι 1.ιε!ιι·ει·ιι ιιιιά Ι.ιει·ιιειιάειι ιιιιι2!ιε!ιε

Ηιιιιονειεε εε!ιειι. Ζιι άειιι ΖΨ001( εε!ι!ειςε Μι Με, ει!!ε $ε!ιιι!

ειπε ιιι Ηι.εάι. Μιά Ιιιιιιά, εοννε!ι Με εε νει·ιιιϋπειι, Μι· ιιιιεειε

νετε!ιιει!ι!!.ιια!ιε!ι επ 8εννιιιιιειι, ιιιιά !ιιιιΐε, άεεε €ει·εάε !ιιει·.

ενο εε ε!ε!ι άιιι·ιιιιι !ιειι‹!ε!ι, ειιι ε;ε!ιει!ιετεε 0ιιι πιειιεο!ι!ιο!ιει

Βιιιΐκ1ι.ιιιιε' Με ΙΒιιιε!ιιιιιε· !ιει·ειιυνεε!ιεειιάει· θεεε!ι!εε!ιιει·. ιι

νει·εάε1ιιάειιι Βιιιιιε ιιι !ιεειιιΒιιεεειι, άεεε ςετιι‹!ε !ιἱει· Πιιε νει

ειϋιιιιι. εειιι ιιι6,<.>;ε. άει· Βιιι.ννιε!ιε1ιιιιε άειι Βιειιιιιε! εεεειιι

ι·ειε!ιει· ειι·ει!!ε!ιει· Αι·!ιε!ι ειιιιιιάι·ϋε!ιειι.

1)ιεειιεε1οιι.

Πι·. Βε!ιενιι!οιν !ιιιιιιι είε!ι !ιε1ιιε νοι·ετε!!ιιιιε· άειι·ειι

!ι!!άειι, Με Με 1ιο!ιιιε;ε!ιει· Μι !ιεειιιι!ιιεεειι ενει·ειι, επι Μι

Πιι·ειιι Τ1ιε!! άεεε !:ε!ειιι.ι·ιιιιειι. Με '1'ιιιιι!ιειιε!ι!. ιιιιτει· άειι Αι·

1ιε!ιει·ιι ιιι νει·ιιιιιιάει·ιι. 8ειιιει· Αιιεἱε!ιτ ιιιιε!ι ιιιιιεεε ει" Μι·

άει·ει· 07η; ειιιεεεε!ι!εεειι ννει·άειι. Μινι ιιι1ιεεε νετειιι·!ιειι

άιιι·ε!ι νοι·ιι·1ιεε Με Αι·1ιε!1.ει· ϋ!ιει· Με θιε!'ε.!ιι·ειι άεε .-1!!ιε!ιο

Πειιιιιε ε.ιιιιιι!ι!11ι·ειι. Ηειιιιιςε νοι·τιιιεςε !!!ιει· Μεεεε 'Γ!ιειιιε

ιν11ι·άειι άει· 8ιιε!ιε ιιιε!ιι· Μειιειι, Με Με 1ιο!ιιι€ε!ιει· εε νειι ειι:!ι

Με ει·ι·ε1ε!ιειι 1ιδιιιιι.ειι.

Πι·. Η. !!!εγει· κι ιιιι Θι·οεεειι ιιιιά Θε.ιιιειι Μιιι!ιε!ιει· Αιι

ε!ε!ιτ, ιιιειιιι. ε.!ιει· άοε!ι, ιιιε.ιι ιιι!ιεεε νει·ειιε!ιειι, άειι Ι1ε!ιιι€ε!ιει

Μι·ε!ιτ Ζε !ιεειιιΠιιεεειι, ιιιιι άιιι·ε!ι Με ΑΝ; ιιιιά 1νειεε άει·

!ιο!ιιινει·ι!ιειΙιιιις Με Τι·ιιιι!ιειιε!ιι ιιιι1ει· άειι Αι·1ιειι.ειιι Ζε νει·

ιιιιιιάει·ιι. 8ειιιει· Αιιειε!ιε ιιε.ε!ι, ιιι·ειι·ε εε ιιι6ει!ιε!ι, άειι @πιο

εκει ειιιι Βοιιιιει!ιειιά Α!ιειιά, εοιιάει·ιι ει·ει επι Βοιιιιτειις αει

ιιιιε2ιιιτε!ι1ειι. 1νειιιι άει· Αι·Ιιείτε!ο!ιιι επι 8οιιιιιιι.ε ίι·11!ιιιιιε

εεεε.!ι!ι πετάει. ινι1ι·άειι νιεΙε Ε'ι·ειιιειι ειι ι!ιι·ειιι θε!άε !ιοιιιιιιειι.

| ιιιιά ιι!ε!ιι ιιι άει· Εεεε εειιι, Με εε _ιειει !ειάει· άει· Κα!! Μ.,

ειιειιεε!ιειι, Με άει· Μειιιι επι ΒοιιιιΜιειιά Α1ιειιάιιι άει·Κιιε1ρε

εειιι θε!ά νει·ιι·1ιι!ιτ. Πει άει· Βοιιιιιειι· ειιι Ρε!ει·ιεε ω, ιιιιά

Με Κιιειρειι ενε!!ιι·ειιά άει· νοι·ιιιιτιεεειιιιιάειι εεεε!ι!οεεειι

!›!ε!!ιειι, ειο ννϋι·άε άει· Αι·1ιε!ιει· μι· !ιε!ιιε Ηε!εαειι!ιεἰι ιιιιάειι.

εειιιειι Ιιο!ιιι ιιι νει·τι·1ιιΚειι. Με επι 8οιιιιε.!ιειιά Νεε!ιιιι!ιιε.8·.

Αιιι Ηοιιιιτειι; !ιϋιιιι!ειι ειιιε!ι Με Ρι·ειιειι !!ιι·ειι Η11ιιιιει·ιι ειιιειι

ε·ι·25εεει·ειι 8ε!ιιιιε !ιιειειι, Μι Με ε!εάε.ιιιι ιιιε!ιι· ιπι 8ι.ε.ιιάε

ννε.ι·ειι, ιιιιά ιιιε!ιι· Ζειι: !ιιιιιειι, !!ιι·ε 11Μιιιιιει· Ζει· Ρε!ιι·ι!ι :ιιι Μ·

ις!ειιειι ιιιιά Με 110!ειι Ρο!εειι άεε Β1ιιιιιι10ΠΜ88 ννϋι·άειι Γειτ

ιιι!!ειι. Νε.ε!ι Μεεει· Β1ε!ιιιιιιε Με 1ιειιιιι.ειι Με Αι·!ιεἱιε·ειιει·

ινο!ι! Νιιτ2ειι !ιι·!ιιρ;ειι. ιιιιά άειι Κιιιιιρί μιεεειι Με Τι·ιιιι!ιειιε!ιτ

ιιιιτει·ε!11:2ειι.

Πι·. Βοεε ε: Πει· νοι·εε!ι!ες άεε Πειτε Ρι·8.εεε εε! ιιι άει·

'Πιεοι·ιε άιιι·ε!ιιιιιε ειιι!ειιε!ιιειιά, ιιιιά ιιιιι.ιι ιιιιιεεε !!ιιιι !ιειει!ιιι

ιιιειι. Ιιι άει· Ρι·ειιιε ιι!ιει· ιι·ἱιι·άε εε ιιιιι: ε;ι·οεεειι 8ε!ιινιετιιι

!ιε!ιειι νει!ιιιιιάειι εειιι, ιιιιι Βοιιιιιιι.ις άειι Ιιο!ιιι ει!ιιιι!ιο!ειι,

άειιιι "και ιιιι1εεε άεεε !ιεάειι!ιειι. άεεε ν!ε!ε Αι·!ιε!1ει· ινει·ει.ε·



0.2.- -._.-- __ _ _

Π?

"Με νοιι πω» Ε'ειιτιιιεπ ινειιιιειι. ιιπά τπεπ ιιιιιιπε εε ιιιπειι

ιιιειιι ιιιιιιιιιιιεπ. ειιι 8εππιειτ ιιιτεπ ιιειιιι ειιιιιιιειεπ.

ι)ι·. ιν ει Γετε εεπ.: 8ειιιει· Αιιειειιτ. πεειι ινιιτάε άετ Ατ

ι›ειιει· ειειι ιιεειπιι·ιιειιιιε;τ ιιιιιιειι, ννεππ ει· επι 8επιιτιιις· άεε

θειά ιιι Βει.>;ιειιιιιιι.ι εειπει· πω" ε.ιιιιοιειι ιπιιεεεε. ι)ιε Ατιιειιετ

ινιιι·‹ιειι ειειι ιιιιιετ ειπε.τιάετ ιιεειιεπ, ιιπά ειε ννιιι·άειι ειιεε

άι·ιιπεειεεπ, ε.ιιειιι :ειπ ΕοιιπειιιιιΓειιε; ειι ιιοπιπιειι, ιιπά ειειι

ιιιειιι νεπ ιιιι·ειι Ρ'τιιτιεπ ιιει.ιιειιεπ ιεεεεπ. .Τεάει· ιιιιιππ. άετ

Με ειειι εειιιεε ε;ιειιτ, ινιιτάε Αιιεε άι·επεειεεπ, ειιπε Βεε·ιει

Μπα εειιιει· ?πιο ειιιιι Βειιπειιιιιιιιπες ιιι ιιειιιιιιεπ. Νιιτ μια

νει·ιοιιετιε Βιιιιιεειε ινιιι·άεπ άιε Βεειειι.ιιιιι.: ιιιτει· Πειι επ

ιιειιιιιειι. 8ειπετ ιιειπιιπε; πιιειι ιπιιεεε ειπ ειιάετει· Μεάιιε ειπ

εεεειιι:ιε·ειι ννετάεπ. ιιιιπ ωιιω νει·ειιειιεπ. άιε @ιεε ιιπ ιτε·επά

ειπετιιι ι›ειιειιιιιεπ Ψεειιεπι.ιι. . πιειιι ειιι Βοππιιιιειιά επ εειιιεε.

ιιπά πιιιπ εειιιε άεπιεπιεεπ ετεεπεπ' Με άιιι·ιιιιι' ειπςειιεπ, ειπε

ιιιειτιε θτιιιιιιειιιιοπ ιιειι'ιικεπ. Βιιιπ εειιεε ννειιει· νετειιειιειι,

ππε-τ άεπ Ατιιειιετπ ε·εννιεεετιιιεεεεπ ειπε Ατιειοιιτειιε ιιι

εειιιιιΤεπ. Πειι ιιιιιεεε άιε Ατιιειιετεειιει`ι εειιιεε ιιετεπειειιειι,

ιιπά ιπι Με Μεριιιι·ιιικειτ ε.τεεεπ, »που ιιεςειιεειι.ις επι ιιεειπ

ιιιιεεειι. Νιιτ ειιι' άιεεειιι Ψεεε ινιιτάε εε εειιιιςεπ, άιε 'ι'ι·ιπιι

ειιειιτ επ ιιειιιιιιιιιι“επ ιιπά ειπειιεειιτιιπιιειι.

ιιι. ιιενει·: Με Με Βεειειιιιπτι άετ ιιιιπιιει· άιιι·ειι ιιιτε

ιιι·ιιιιεπ ιιειτιάι. εε ειιιιε ει· άιιι·ιπ ιιειπε εειιΜειε ειπε ειπε ποπ.

ι)ει· 8μειι, νοιι ινειειιειιι Ηετι· Πτ. ιν ει Γε τ Ζ εειιιεε, Με

πιοιιι νιει ειι εεε·,επ, Μι ιπ Μεεεπ Κι·ειεεπ άετ Βρετι ιειειιιετ

νει·ιτιιεειι ινιτά ιιπά ιιιε.ιι ιιιπ "Με εε ετπει ιιιιιιιιιτ. ει ε·ιιιιιιιε

ιιιιειι πιειιι, άιιεε εε Με ειιι νει·ιοιτετιε Βιιιιιεειε ιιιιιιάειε,

ννειειιε ειειι νοπ ιιιι·ειι Β'ι·ιιιιεπ ιιει.ιιειι.επ ιιιεεειι.

Πιτ Βειι ιι ινιο ιν ννιεάετιιειτ πεειι ειπιιιιιι, άεε ειπειιιε

ιιιιιει, άιε 'ι'τιιπιιειιειιτ. ειπιιιεειιι·ιιπιιεπ, ννιιι·ε Με Ρτερεις·επάιι

άιιιειι νετιτιιιιε. Απ Με νει·ιτιι ε ιπιιεετεπ ειειι ι)ιεειιεειεπεπ

ιιιιιιιιι'επ, Με Ατιιειιει· ινιιτάεπ ειε εειιιεε επι ινε" ιιειιιειιι8·ειιι

ιιπά άιιάιιι·ειι Με ιιιτε Οειιεςεπ ειπνιιι·ιιειι.

ει. ιιενετ ινειιιι: άιιτειιιι' ιιιιι. Μιεε πιιειι άεπ Βιιιιιιι:επ

ιιιειιιε ιιπ να” ειειιε. νετιι·ιιςε ιιι ιιιιιιεπ. Βειπετ Πειιιιιπετ

πεειι ινιιι·ε εε ιιεεεει·, νειιιεεειιτιι“ιεπ ιιι νετιιτειιεπ. ινειειιε

άεπ Αιι‹ειιεΙ ιιειιιιιιιει”επ. νοτι.ι·ε.ι.ιε εειεπ οιι. ειιι Ππιιππειιιιι

ιιειιιτειιεπ νετιιιιπάεπ, Μι ειειι άιε ι.ιε8·πετιεειιειι Απειειιιεπ

ειι εειιετιιιειιιιιπειεπ. ιιπά άιιάιιτειι άετ 8εειιε εειιε.άεπ.

· Οι. 8 ε ιι ει ννιε ιν: Πει· ιιιεειἔε Μεεειιιιτειι.ενει·ειπ «Βειιιιε»

πω. νειιιεεειιτιικεπ νετιιι·ειιει, ειιετ άετ ειπε; εει ειπ ι:ετιιιςει·.

Πι. Βεεεε: Βειιιετ Μειπιιπ); πω, εει άιε Α” ιιπά ινειεε.

ινιε Με 8ειιι·ιι'ιεπ νετιιιειιι. ννει·άεπ, Χειιιε Βιιιειιιιειιε. Βει

εριειεινειεε πειτε ει· ιιιιιιιιι; ιπ άεπ ιΞιεεπιιε.ιιιιιιιιι;επ ιιειιιετιιι,

άιιεε Με '5ειιτιιιεπ ειιι Με Βειεεπάεπ νει·ιιιειιιι ινιιι·άεπ. Απ·

εειιειπεπά ιιειιπερτιιειιιεπ Με Οοιρετιεπτε ιιειπ θειά, ιπ ννιτΕ

ιιειιιιειε _ιεάοειι ιιιιι.επ ειε άε.ι·ιιιιι. Βεάιιει· ννιιι·άε νει·εειιιιιςεπ,

τπεπ εοιιιε Ε'ιιιι;ειιιιιετ ιζει.ιειι άεπ Μιεειιι·ιιιιειι άεε Αιιιειιειιε

ιιιιιε ειιι 8ειιπεεειιά Αιιεπά νετιιιειιειι. Βτ τςιιιιιιιε, άεεε άεε

νοιι ειπει· ιιεεεει·επ Ψιτιιιιπε εειπ «πω», ειε άιε Αι·ι άει· ιιιε

ιιετιςειι νει·ι.ιιειιιιιις.

(8ειιιιιεε €οιειι.

Υετιιιιεειιιεε.

ι - εειιιεε Αιιετιιεειιειεπ Πιιεεεε νειπ 27. Αρι·ιι ά. δ. πι

άετ ιιιτεειετ άεε ιιιειιιιιιε ειι- Βιιρετιπιεπιιιιιιιεάιειπ, ιιει·ειιιεπ

άεε ιιιι.ιιιιεά άεε Μεάιειπιιιι·πειιε, ειπα. 8ιεειετειιι Πτ. 1. τι -

π_ιιιιιενν ειιπι θειιιιι'επ άεε ιιιιπιειει·ε άετ νοιι"

ιιιιι'ιιιιιτιιπε ει·πεππι ννοι·άεπ.

- Ρτει'. ιιι·. Βιιάε ι ι νιτε ιιε νν πετ. ιπ ειπεπι $ειιι·ειιιεπ

Με Τεριιιι, νεο ετ ε·εε·ειιννιιττιε ειιι· Πει· ειειι ε.ιιι'ιιιιιτ. εειιι

Απ" Με ει·ει.ετ νετειεεεπάετ άετ Βει·ιιπετ πιε

άιειιιιεειιεπ θεεειιεειιιιι“ι: πιεάετεειεις·ι.. ι)ιε

θεεειιεειιει”ι ιιεεειιιεεε ιιιι·ειπ Βιιτεπρτιιειάεπιειι ιιιι· ιιεί'εε Βε

άιιιιετπ ιιπά Με ινιιτπιειεπ ινιιιιωιιε Πιτ εειιιε θεπεειιιιιιτ ι.ειε

5ξεριιιεειι επειιιεετεειιειι. Πιο Νειιινε.ιιι άεε ετεεειι νει·ειτ:επ

π ιιπάει, ινιε Ρτει'. ν. Βει·ειπε.π π ειε νετειιιεπάετ εε

ιιιετιιιε, ειιιιιιιεπι.ιειιιεεε ει·ει ιπ άετ πιιειιετεπ θειιετιιινει·επιπιπ

Με; (.ιεπιιει· 1906) πειτε.

- Πει· ε.ιιεεει·ει·άεπιιιειιε Ρτει'εεεει· άετ ιιιεάιειπιεειιεπ Βιε

;πεει.ιι‹ ειπ άετ ννετεειιιιιιετ Ππινει·ειιιι.ι. ι)τ. Ο ιιι.πιιιενν ιεε

ειιιιι επεεετετάεπιιιειιεπ Ρτει'εεεει· ει·πιιιιπι

πετάω.

-- Ε'ιιτ άεπ ει·ιειιιετεπ Ιιειιτειιιιιιι άετ ειιιτπτιςιεειιεπ Ηεερι

ι.ειιιιιιιιιι επ άετ θιιιιι·ιιεινετ Ππινετειιιιτ ινιιι· νοπ άετ ιιιεΜει

ιιιεειιεπ Γεειιιιιιι άετ Ρτει'εεεετ άετ ειιιι·ιιτΚιεειιεπ Ριιι:ιιειοειε

Πτ. Ν. Α. 8εε ιιειε ιν (Οιιει·ιιειν) ιτεινιι.ιιιτ ννοι·άεπ, ιπι Οεπ

εει! άετ Ππινετειιιι.ι. πει: ιεάεειι άετ ινετεειιιιιιετ Ρι·ει'εεεει·

Η. Π. Κιι ε π ε:οιν Με Πειει·ιΙΜ άετ ινιιιιιετ.ιπιπιεπ ει·ιιιιι

ιεπ. (Ε. ινι-.)

-- Με Ρτινειάοεεπτεπ άετ ιάιιιιιι.τ-Μεάιειπιεειιεπ Αιιιιάειιιιε

ει. Ρ. Βει·ιεεειν. Πι. Ν. ιάε.εεεπ ιιπά Πι·. Μ.ιάιειιιιι

ιε ιν ννετάειι :ιι Ρ ι· ε Γε ε ε ε τ ε π άετ πιεάιειπιεειιεπ Ε'ιιειιιαιτ

άετ Οάεεεε.ετ Πιιινει·ειι.ιιτ ει·πιιιιιιι:. ιιπά εινει· άετ Βτεεε - ιιπ

άεπ Ιιειιτει.ιιιιι άετ Ριιει·ιιιειιειειςιε. άετ Ζννειιε - ειι- άεπ

Ιιειιτει.ιιιιι άετ θειιιιι·τειιιιι'ε ιιπά θι·πιιιιειεςιε ιιπά άετ ι)τιιιε

- τετ άεπ Ιιειιτειιιιιι άετ επεειειιεπ Ρειιιειει.ειε ιιπά Ί`ιιει·εριε.

- Πιε Ψειιι άεε Ρι·ει'εεεετε ει» άεπ νεειιιιτεπ Ι.ειιι·ιιτιιιιι

άετ ΙΏριεεει:ειει:ιε ππά νειετιπιιτροιιιει επ άετ ιιιιιιετ-Μεάιει

πιεειιειι Αιιιιάεπιιε εειι ιιεειι νει· άειιι $ειιιιιεε Μεεεε Βειιιεειει·ε

ειιιιιιιπάεπ. Ιπιει·ιιιιιειιεειι Μ; ειιι. άεπ ιιεττειιεπάειι νει·ιεειιπ

ιτειι άετ Ρτινει:άεεεπτ Πι·. Γ. 'Ι'εειιιειε νν ι τι εε ιι ιιειι·ειιι:

ινοτάειι.

- Πει· ιιειιιιιιπιε Βετιιιιει· Ριιάιιιτει· Ρτει'. Οι. Α άοι ρ ιι Βε

ει πε ιιι Μ: νεπ άετ Βει·ιειε άε ιπεάεειπε ιιι Χειιειεπιιιιεεει

ιιπά νεπ άετ Ατιιειιετ ιπεάιειοιεειιεπ θεεειιεειιε.ιι 2 ιι ιιι Β ιι τε ιι

ιιιιι. ιιεά ετιιιιπιιτ ννει·οειι. (Α. πι. Ο.-Ζτει.)

- επ άετ Οιιιιτιιεινει· Πιιινετειιι6.ι πι ειπ Οεπ επ τε επ ι·

Βεεεεεππις άεε Ιιειιι·ειιιιιιε άετ Ζεειειιτιε πιιά

νει·ε·ιειειιειιάεπ Απιιι.ειιιιε πιιεε·εεειιτιεοεπ ννοι··ιεπ.

Βεννει·ι›ει· ιιιιιιεπ ειειι ιιπι;ετ Βειιιικιιπε· ιιιτεε Πιριεπιε ιιπά

ιιιΉ ινιεεεπεειιε.ιιιιειιειι Αι·ι›ειιειι ειε :ειιι 8. .ιιιιι ε. .ι. ιιι

ιιιε επ.

-Αιε ειιπάιάε.τεπ ειιι άεπ νε.εειιι.επ [ιειιι··

ειιιιιιάει·Κιπάετιιτε.τιιιιιειιεπ ειιι άει·Οιιε.τιιο

ινει· Ππινει·ειιιι.ιιιιιιιειι ειειιρ:ειιιειάει: Πει· Ρι·ινειάοοεπι.

Ι)ι·. .ι. 'ι'ι·ει ειιι 1Κιενν). Πι. ιν. 8ιι ιιιιεινειιι (Μ. Ρειει·ε

ιιιιτιι·) ππά Πι. Ι. Βιιι·ιιιιπιιιειν (Οιιιιι·ιιοιν). (Η. πω)

- Βει'ετάει·ι.: Βετ Οιιει·ετιι: άεε Κιεινει· ιιιιιιιιτιιοεει

ι:ιιιε ι)τ.ειεοιειιιιιε. ειιιιι ννιι·ιιιιειιειι Βτειιτε·

ω”, ει» Αιιειειειιιιιιπε· ιπι Πιειιετ.

- ιΣτπ ε.ππι: Πετ ιιιτει·ε Απε άετ 14. Γιετιεπεεπιροε·θ

ι)τ. .ιε.ποινειιι - πιο θειιιιιεπ άεε ιιειτετε άετ ιιεγειιιιι·

ιι·ιεειιειι Αιιι.ιιειιιιπε· άεε Μει·ιιιειιεεριτειε ιιι Κτοιιειοάι; Μι·

Ριεεςιιιπππεάεειετ άετ Βειιινιιτειιιεει·-Γιειιεπάινιειεπ. ννιτιιι.

8ιε.ει:ει·ιιι.ιι Πι. ιι οτει:εειιεινειιι - ειιπι ιιιιιε·ειπειιπειιη;ι

ιιπ Βιιιιιε άεε ιιιιετεπ Ριε.ει.πιπειιιιε άετ ετε.ιιιιεειιεπ Βεοιιιιι·ε

άεε θειιινε.τιεπ Πεετεε; Με Ε'ιετιεπιιτιιε: Πτ. Βι·επά τ. _.

:ειπ Ριεμ.ιε·ιιιιιιιιιεει·ιτ ιπι Βιιιιιε άεε (Με άεε ιιιιιεπ-βειη-20.

εειιννιιάετε; ιιτ. Β ιπ ι ι· π ε ιν - πεπι ιι'ιιιεειοεππεετιιι ιιπ ΜΜΜ

Με θιιει`ε άεε Ατιιιιει·ιε-ιιειιι·εεεειιιι·ε.άετε; ι)τ. Βιιετιιιιε ιι ,

ιιιπαει·ετ Αι·ιιι άεε Μει·ιιιειιεάετιεπεει·ρε -- ειιιπ Ρ18ιΞΕΙΙιεηη5

επι ιιπ Βιειιε άεε Οοιππιεπάιτειιάειι άεε ιιειιτε·εεειιινε.άει·ε άεε

ιιιιτιπε-Κεάειτειιεετρε.

- νετει.ει·ιι επ: 1) ιιι δε. Ρεεετειιπι·ε; άετ ιτιιιιει·ε Με·

άιειιιιιιιιιεεεειει· άεε Λεττεειιιιιι'εειιεπ θειινετιιειπεπτε, ινιτιιι.

8ιωπετειιι ι)ι·. Πε.ιιιει 8ειιιιιειν νει· σε.. ι2 .ιιιιιι·ειι

πιιιιιιι ετ εειπεπ Αιιεειιιεά ιιπά ιειιτε εειτ άιεεετ Ζειι ιιι δι.

Ρετει·ειιιιι·ε·. - 2) Αιιι ι. Αρι·ιι ιπ 'Ι'εειιειιοιιειιτγ (θειιν. Κιιειιιι)

άετ άετι.ιε·ε Ειιπάεειιιιιτειιι·ιτ Βιι ρ ιι εει Ζε.ιειι ειιι ιιπ 58.

Ιιειιεπειιιιιτε 0ιωειειι ει· 80 .ιιιιιτε ειπε ειιεεειιτειιεεε Ρτοιιιε

ι:ειιειιι πω, εε Με ετ άοειι εειπε Ρ'ιιιπιιιε ππνει·εοτει ειιι·ιιοιι

ειιιεεεπ. - δ) ιιι ννιιιάιιιιιννιιιιε άετ ι'τιιιιει·ε θειιιειειιτπι άεε

ει·ειιπειιιειε Πι. Ψ. Θε ι· ο ά π ε νν ειιι ιιπ Αιιετ νοιι εε .Με

ιεε. ιπι .ιιιιιτε 1898 ειιιι ετ ειειι ιπ Ε'ειριε πετι·ιιτεετει· θεειιπά·

ιιειι. εεεννιιπετεπ ιιεειι 8.ι_ιιιιιι·ιε·ειιι ι)ιεπει εειιιεε Αι.·εειιιεά ιιι

πειιιιιεπ. - 4) ιπ Βετιιιι άετ ιιειιιι.ιιιιιε Οτιιιεριι.άε, Βιιιιιιιιιει·ειιι

πι. Γιει·ιεπ Βεειν ιιπ 58. Ι.ειιεπειιιιιι·ε. Αιιεεει· ιπειιτετεπ

Βιππειει·ιιειτεπ ειιι' εειιιειιι 3ρεειιιιιτειιιει Με ετ Με Κι·ιι.ιιι‹

ιιειιεπ άεε Κεει'εε ιιπά άετ Ηιιιιά ιπ θετιιιιτάτ'ε «Πιπι

επειι άετ Κιπάετιιι·ιιπιιιιειι:εο» ιιεει·ιιειτει. - 5) ιπ Κεεεπιιιιιτειι

άετ Οιιει'άειι ιιιιιιιιτ-ΒεπιιΜεινεεεπε, θεπετειει·ει Πι. Μ ει ω ι·.

- νοιι άειιι νει·ειιι Μ» ιιιιιει·ε Μεάιειπ ιπ Πει·

ιιπ ειπά Με Ρτει'εεεει·ειι Νε.ιιπνπ ιιπά Βεειιιιπειιιιιι

ιιεπ ιπ 8ιτιιεειιιιτει, ν. Με τι ιιε ιιι ινιιτειιιιηζ, Ι. 61:10 ν ε"

(ιι·ειΓεινειά. Βιιτιιειι ιιπά Ψειςει·ι. ιπ Ρι·ιιιιιιιιιτι π. Μπι"

ιιι Βιιι·επιιιιτε·ιιεάετιι ι;εννιι.ιιιτ ινετάειι.

-- Πιε Πιιιιιιι·-ιίεάιειπιεειιε Αι‹ιιάειπιε ει·ιιιι.ιτ νοιι άετ Κτεπε

ιιιιιιιιιιιειι 1400 ειιι.. Με Με Βιιιιειάιεπ ει» Με Ρι·οιεεεει·επ

άετ Αιτιι.άεπιιε εει άετ Ηει·ιιιιεε;ιιιιε ιιιι·ει· ινε-ιτε ιιεειιπιιιιτ

ειιιά. νοπ άιεεει· Βιιιιιιιιε ιιεειειιειι ιπ Μεεειιι ω”, ννιε άεε

οιιι‹·ιειιε·Οτειιιι άεε Κτιεςεπιιιιιειετιιιιιιε ιιιιττιιειιι.. Ρι·ει'. .ι ε·

ποιν ε ιιι 50θ ειιι. ει» Με Ηει·ιιιιεςειιε εειιιεε «Οιιτειιε άετ

ε.ιιι;ειιιειιιεπ 'Ι'ιιει·ιι.ιιιε», ΡΜ. Μ. 8 ε ιι ιι ιι ε ιι τι 300 ΗΜ. τετ

άιε Ηει·ε.ιιεςε.ιιε άετ 2. Αιιιιε.εε εειιιεε «Ηεπάιιιιειι άετ ιιιιεε

ιιιειιιεπ Οιιιτιιτειε>›, ιιπά Με. Ν. Ο ιι ε ι ε τι ιι ε ιν ε κ ι ειιειι·

ι“ειιε 300 εει. Πιτ Με Ηετειιεςιιιιε εειπεε «ιζιειιτιιιιειι άετ Ζοε

ιεε;ιε ππά νετε;ιειειιεπάεπ Απειειπιε».

- Με ιιιιιιιιτ·ιιεάιειπιεειιε Αιιιιάειιιιε Με άετ «Νειν. ΗΝ.»

ειιιειιιτε πιειιτ πει· πιιι Βι·ιιιιιιππι: άετ ΒιιιιεπΜειι ειιι Με διπ

άιτεπάεπ άεε ιετιιειι (ν.) Οιιτειιε πε.ειιεεεπειιι, εεπάετιι ιιιιειι

άιιι·ιιπι εειιιιειιιι·ι, άιιεε ει» ειιι Βιιρειιάιεπιειιι· ιιιειιτ ινιε ιιιειιει·

Μι .ιιιιιτ Πιεπει, εειιάει·π πω· 1 Μπι· Ι)ιεπει ι'εεεεεεετπι

ινει·άε. Βιιειιεε εειιειι Με 'Βιιρειιάιεπ ιιιειιτ ει·ει: νοιπ Οπτ

ειιε, εειιάει·π εειιεπ νεπι 2. Οιιτειιε ιιεε·ιιιπειι ιιπά ειιι' 860 Επι.

πει·πιιι·τ ινετάεπ.

- Πει· Βεειιιιιά άετ ιπεάιειπιεειιεπ Ηειιριιιπ

ι:ετ-ετιιτειιιιε;ειιεεεε ιιειιει' ειειι εει άετ Βενιειεπ ειιι 22.

Απι·ιι Με. ινιε άετ Κιι.εειι·ει· άειιι «ε. ινι-.» ιιιιιιιιειιι, και

897,800 εει. ιιι ννει·τιιεεειει·επ ιιπά 512 ειιι. 89 Χοπ. ιιι Με·

ι·ειιι θειάε. ιπι .Ποτε 1901 ιιειιεπ εεε άετ Ηειιριειιεεε ιιπά

άεπ εει ιιιι· ιιειιπάιιειιεπ ερεειειιεπ Κε.ριτιιιιειι 188 Ρετεειιεπ

286 Ππτει·ειιιιιιιπετεπ ιπι θεεεπιιιιτιιεττεεε νοπ 19,8ι5 ειιι. εε·

ιεςειι. νοιπ ι. .ιιιιιιιε.ι· ειε ειιιιι 22. Αρι·ιι 1902 ιπι Με Ι:ιειιιιι



.Πἐ

Κε.εεε 111 Πιι1ει·ετ11τιιιιικοιι 1ιιι Βεττιεςε νου 8644 11111. 48 Κορ.

οι·11ιο11ι

- ΑΜ ι1ειιι ι11εε1111ιτ11,ςειι νοπ: 22.-25. Αμτι1 ειιιτη.ιε1ιε1ιτειι

Αιιειτοπιειι-θοπει·οεε Πι 1111118. άει· ιε1ι1ι·ειο1ι Με

1)οιιω·1ι1ε.ιι6. Βο1ιννει1ειι, Νοτναεεειι, 11'τειι1ιι·ε1ο1ι, Βε1ι.ςιειι. 1ιιι

11οιι ιιιιι1 Οεειοι·ι·ο1ο1ι 1ιεειιο1ιτ ννε.ι·, ιεΕ ιιιιο1ι 111ιει· Με 1·'ι·εεε

ι1εειιιει11α1ιι1εο1ιοιι 81:ιιι1ιιιιιιε άει· 8111114” νει·

1ιειιι1ε11; 11170Γ‹1θΠ 111111 νοε άειι_1οιι1ε.ςειι Εε1ιτει·ιι άει· Αιιε.τοιιι1ε,

19016118 Μαι-ιτε Θωθ Β·τοεεο Α11281ι1 νοπ ?πισω ιιιιιει·τιο1ιιοτ

1ιε.1ιε·ιι, ννοιιι€ει· 8ϋιιει1;;

Με νοιι ε1ιι1εοιι ενε11111ο1ιοιι Βιιιι11ι·ειιάειι 1ιο1 ι1ειιι ρτειιεε1εο1ιειι

111ιιιετ.ετιιιιιι 1ιοειιττε8ω 1ιιιιιιειι·1οιι1ει1οιι ειπ θι·ιιιιι1 άει· Μικ

εο1ιειι Βειιι- τἱ11'ιιιιΒ 2ιιιιι Βιικ1ιιιιιι 2ιιε;ο1ιιεεειιει· 11'ι·ιιιιοιι ννιιι·ι1ε

νοε ‹11εεοιι ε1ιι·ει·ιι Η” άεε Βιιιι11ιιιιι άοτ ΜΒί1101Π

1

1ιειιι·ι1ιο11ι ενοι·τιοιι :Με 111111". 1

Με 2111· Ζο1τ ιι1ο1ιτ οιιιρίο1ι1οιιεινει·ι1ι οτειο1ιιει.ι

Με Με1ιιιιιιε ς1ιις, Μο νοπ «Μπι 1ιει·ιο1ιτοτ Μιά, 118.111", άεεε

Με!. 01116 Βε11ιε νοιι δε.1ιτειι ιιιιιοι· Με 3498218611 Αιιειιε1ιιιιο1ιο

ά11ιειιιιςειι, άιε Μπι 1.ε1ιιει· εεειιιιτειι. ?πιεσε ειιιε2ιιει·1ι11εεεειι,

σε1ιιε Αιιρειεειιιιε άει· ενε11ι11ο1ιειι Βιιικ11τειι6οιι επι 1110 ιιιιιιιιιψ

ιεο1ιειι ιι611ε1ι Υει·1ι111ιιι1εεε 2ιι 11ε1ιι·οιιι. Βο1ιϋτάειι ιιιιά 111ιειιι

. Π1ρ1ικ1ιοι·1ο 18, θι·οιιρ

1111'21111811 1ιοι·1ιε18οι111ιτι. ννοι·ι1οιι ιιι11εεε. πιο άει.ιιιι 1111111111· ιιια:1ι ι

άει· 1ιιιιιι:ι11°1οιι1Μ101ι άει· Νασαι ενοιιιϋς1ιο1ι υ1ιιιε 1ιεεοιι6οι·ε

Βεετ1ιιιιιιιιιιε,οιι ειιιε1ιοιιιπιειι πα Χϋτιιιειι. Με Με 11ιο1ιι1εο

ενιιι·ι1ο Μπιτ ει·ιι‹·1ιιοι, 1111· Με ννο161ιο1ιειι 8ι.ιιι11ι·ειι

Μπι εοεοιικ1ει·ιοιι ιιιειά1οιιιιεα1ιειι Πτι ιοι·ι·1ο1ιτ

Με ε ιι ι·1ο 11 ιεε. ο1ιννο1ι1 ειε εε11ιει εε ιιιο1ιτ Μιιιεο1ιοιι. Η.

- Με θεεεπιιιιι28.1ι14οι·Κι·ειι11οιιιιι ι1ειι01ν11

1ιοευ1Η11οι·ιι δε. Ροτει·ε1ιιιι·εςε 1ιο1τιιεειιιι 20. Αρι·11

(1. .Ι. 7981 1168ιιιο1ιι· :Με 1ιι ‹1. νοι·νσ.1.4ει·ιιιιιετ 860 'Ι'γρ1ιιιε -

(4 ινοιι.1. 620 Βγρ1ι111ε - 129 ενεπι.1, 189 8ο1ιετ11ιο1ι - 117 που.),

91 Π1ρ1ι1:1ιοι·1ε - (24 νεου.), '78 Μεεει·ιι - (10 ιτιο1ιι·) ιιιιι1 81

ΡοοΒοιι1ετε.νι1ιο - 18 ιιιο1ιτ Με Πι 1181' νοι·ιν.).

 

Μ01°13811139$8-Β1111ΘΈ111 Μ. Ροτοι·εΒιιτ8ε.

Πιτ Με Ψοο1ιο νοιιι 14. Με πιιι 20. Αρτ11 1902.

Ζε.1ι1 άοτ $τοι·1σοί11.11ο:

1) ιιεο1ι θοεο1ι1εο1ιτ ιιιιά Α1τοι·:

Η

[ΠΙ(ὶΒΠ2θΠ.έἑ-=ΞΞΞΞΞΞΞ;Ξ;ΞΞ:ἐ

__. °==€ἑ€€ὲἐ€€ἑ€ηἔ;

Μ-νι-88-ῖ1`”ῖ16686661ἔἔ
Οε···°:ιεε:ε::εε:εἔ

417816 782 1546210414 172864 61 59 48 604272

21 ιιιιο1ι Με '1'οάοειιι·εε.ο1ιοιι:

Γγ 1ι. ειιιιιι1ι.Ο, '1"γρ1ι.ε1ιά. 21. 1%1ιι·1ε 1°οοιι1°το11ε Ο, 'Ι'γρ1ιιιε

01ι110Β6ε1:111ιιιιτ1ιιςάοτ Ροι·ιιι θ. Ροι:1ιειι 1. Πεεει·ιι ό, 8011811809 Β,

1, Κειιο1ι1ιιιει.οιι Τ. Οτοιιρϋεο 1ιιιιιχοιι

Βι·γε11ιο1ειε 4, Ηι·1ρρο 7, Ο1ιο1οτε ε.ε11ι11ω

Ο. Βιι1ιι· Ο, Βρ1ι1οιιι1εο1ιε Πειιίιικ1ι1ε θ. Αοιιι.οι· θο1οιι1ιι·1ιου

ιιιετιειιιιιε Ο, Ρει·οιΜε ορ1άειιι1ω Ο, Βοτι1ιι·ε.ιι1κ1ιοΗ Ο. Αιιι1ιτει0,

Ηγι1ι·ορ1ιο1ι1ε Ο. Ριιετροι·ε.16α1ιοι· 8, Ργε.ιιι1ο ιιιι‹1 Βορτιοαοιιι1ο 3,

'Ι'ιι1ιει·οιι1οεο άει· Ι111Πξ'θΠ 98.'1'ιι1›ει·οιι1οεο ειιι1ετοι· θηι;ειιε 19,

Α11εο1ιο11ειιιιιε από 11ο11ι·1ιιιιι 1:ι·οτιιοιιε 15. 1ιο1ιοιιεεο1ιΜ5.ο1ιο 11111

1411011818. 1ιιίε.ιι1:ιιιιι 58. Πει·ιι.ειιιιιε εειι111ε8Ο, Κι·ιιιι1ι1ιο1ωιι άοτ

νοι·ι1ειιιιιικεοι·,<.ωπο 92, '1'οι1ιεε1ιοι·οιιο 64.

ειι1:211ιιι1ιιιιες 24.

 + Νάο11ετοΉ8161111έά08 νοι·ο1τιε ει. Βωξ

Ϊ Ό111'801' Δοτιιτο: 131οιιετε.8 (10Π 14. Μαι 1902.

1

+Νειο1ιει:ο 81τειιιιε άσε 13οιιτεο1ιοιι $1.τειτ1ιο1ιοιι

17οι·ο1ιιε: 111οιιτο.8 :Με 8. Π81 1902.

°'·_
-Δικτιιιοποιε:ιε.ιε:οιε:ιτλε·1·νεΕσθε 1121.ιικεειΜειΠεε νοε κ. ι.. ιποκε:ει ω

51. Ροιετε1ιιιι€. Νονε1η-Ρτ. 14, εοιν1ε ιιι ε11οιι 1ιι- ιιιι‹1 ειιε15ιιιι1. Αιιιιοιιοοιι-Ωοιιιρι.ο1τειιεπη;ειιοιιιιιιοιι.
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υνιιο1ιοι·ιιιι€ 1161 Β1ιοτιιιιιιτ1ειιιιιε 1Ι)ι·. Κουκ) στο. 111111611°13 ω..

Ηεννϋ1ιιι11ο1ιο Ι)0818 ξ

  

ΟΑ8ΟΔΒΙΝΕ 1ιιι ει" ε,οιιε.ιι 1ιεετιιιιιιιτει

Κϋι·ρει·, 1ιηετιι11ιε1ι·ι Με. (()0πιρίσε “ω”

άι· Ι'.4υασϊε·ϋιιίε άεε 8:·ιοπε·εε, 1. Αυειιετ 1892

111111 8. .1ιι11 1899). 5ειιιο 11ιΘ1°Μ16

111ὶι·1‹ιιιιε Με νν1εεειιεο1ιεΓι1ι‹·1ι 18ε18·εε10111.

111. Ιι:ι1Τοιι1, ΒιιΙΙε1ϊοι_άε Ι'Λ‹·α‹ἰόπιι”ο άε Μέ

1892) ιιιι‹1 1ι11ιι1εο1ι ει·

ρι·ο1ιτ 18οοιό16 6ο 'Τ1ι6ι·ερωιιιφιο: Βοιιε1ιιιι

1111 Ριιιι1; Βιι_1ιιι·τ11ιι-Βοιιιιιιιο12, ΜέεΙίσα2ιωιε

ποοιι·ο!!ω. Σ. ε6118; Β11ι1101.1ιθη

1161101109 .Ρτι·ι·ΩαΙίβ, μ. 104; ΡΜ( Ι.οηιο11ιο,

Ι.111ο_ ΤΜπιρει1Ηφω1·|ίιιίφιο, ρ. 805; '1'1εοιι,

1ιόριτει1 Μ. .Ιοεορ1ι ει Οοιιρι·ὲε ροιιι· 1'ιινειιι

- 0011101112 «Με Βι·1ειισεε, Βοι·κ1ειιιιιι.

- Ί`1ιε11 Ι ρ. 968; Ρι·οϊ. (11ιιιι·Ιοε. Με Ι.Μ.ιε..σέί-&κ.Β-.4."Δ μ

19 1. ε1-ω . Ξ .

9=ε'.1ξηι=$22ΉΕ. ϊ ι 001111 ε1ασσο·ιισ7ιεΜειι1ε ω., απο.)
ω ·· 'Η. . . - . - . . . . . 1

Ο 8 Ο Β ΙΝΕ /ἰαὑ17ε1ο|/ο όοη8%φα2ϊου Με. υ

θ, ιι€11Ι11€1.1- 981€ Ι1ξιΧέ1Ειξειιι .

Η εειιιιειι Βιι1ιετιιιι2. Βεε1611ε1. 16 Ϊ

Π

  

ιιτ1εο1ιο

εε θ1ιιιι·οο1

1895,

Βε1ιιο 'υν1ι·1‹ιιιιε ω οοιιετιιιιτ, 1ο1ο1ιτ ειι τι» ιι11ι·οιι, άιιτο1ι 1Υεο1ιεε1 1ιι άει· Αιινι·ειιτ1ιιιιςειε·ε1εε 1ει. Θων61ιιιιιιι€ 1111

Με ΜΜΜ Μι νει·ιιιε111οιι; 1ιοιιιετ1ιειιεννετι1ιο 1λ7ιι· 1ιιι;; 1ιο1 1ιιιΜ1ιιε11οι· Μιι1ι1νοτειορ1'ιιιις. Μ1ιοι·1οισ1οιι, θε11οιιεΙο1ιιοιι ω.,

1·'ο111ο111181ιο11. [Με ε1ιιι1εο Α1ιί111ιτιιι1Με1, Με Μι 8ο1ιινιιιιςει·εο1ιει`τ ιιιι:1 Μ11ιι·ειι‹Ι άετ 11ειοτιιι1οιι, ίοι·ιιει· εο,ςειι 11111το11οιι·

1111111311: 2 Ρ111οιι. ε1ιιει ιιειο1ι _1οι1ει· 1181112611. οι1ει· Α1ιετικ1ε Βε1ιιι Βι·1ι1ιιΓειι,αε1ιιι.

ΕΙΔΙΧΙΒ¦ 1 Μ. 2 Κει11εο- 011. Βιιρρωι1ϋ1ΐε1,1ο ιιιιο1ι ‹1. Α1ωι· (επ ι·ει·σ·ίωσι·ιι Μ. ει: επσίων·ιι_)ε παώ: ό. 11'έτ1ειιπρ).

 

  

οΑεοΑειοθκε

Πι Βιιεε1:ιιι6 πιιι θε1ιι·ειιιο1ι ιιιρ;»1ε.εεειι.

 

Πιι1οι· ι11εεειιι Νιιιιιοιι Ιιι1›ι·1ο1ι·οιι Μι· 1ι1ο1ιιο 8ΠΡΡθΒΙ'1'0111ΕΧ, ννο1ι·1ιο Με 11'1ι·1ιιιιιι; “Θ”

..(Ηιεισειι·1ιιο··· επί' οιπο 1κεε11ιιιιιι1ο Βιιιιιι1ο ιιι Μεο1ιι·11ιι1ιοιι με1ει11οιι Με.

 

Ή1611Τ16Ε ΒΕΠΕΠΚΠΝ6. Με εοΜεοΜε Νεο1ιε1ιπιιιιιεοπ ιιι νοι·ι·υιο1σειι, Με "Με 11Μι11ο1ιοιι Νειιιειι νει·1ιειι11 νοιώσω. 1Μειι Με «Με Μπακ

Μι·:1ο ..Οπειοει·1ιιε ΙΑΘΡΓ1Π(”θω ιιι νει·εο1ιι·ο11ιεπ.

ΗΑΠΡΤΕ.141ΒΙΙ: 62. Βιιο 11ο 111 'ΗΜ, Ρειι·1ε (Μ) - 111-ιωω· ε1εΙιωι άεπ Πετσ·εσι .4ει·πωι :κι Ψυχ11ριισ19.Ι16ροτε: Πι ε11ειι 1.21ϋεεει·ειι Αροι1ιε1ωιι υπό Πι·οπιιοιι1ιειιά1υιι€ειι Βιιεε1ε.ιιι1ε. .

Βιιι·ο1ι Ετ11ιεε νοιιι 20. Αρι11 1900 1111111611 άει· 11εάιο1ιιε1ιιιι1ι ιιιιι1 άει· Μιιι1ειοι· άεε 1ιιιιει·ιι Με «Οεν.εοε.ιΒιέ ΙΞἔρτιἰἔΘ"

› ~ °· ι'
  

  

  



Π!!

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΒΑΝΑΤΟθΒΝ
Ιιιτοιιεινετθε Κι·πι'τιππιι,πειιιιττοΙ. Ποι·νοτ

ι·ιι€οιιά τοιιἱεοιιο Ψἰι·ΙιιιιιΒ. ΑπποΙιιι: τοἱΖΙοε.

Πω Ηει·τειι Αοτποιι Ρτοϋεπ υπό Ι-ιτοτειτιιτ .<ζιπτιε

πειικ:(ι

όιιτοΙι (Με ΡειΒτιπειπτειι Β81,161° δε ΟΟ.,

ΒοτΙιτι δ. Ο. Μ.

Ζιι ΜΙππ ίπ ειΠοιι ΑροτιιοΙα:ιι ιπιπ Ι)ιο€ιιοτιεπ.

(28) 28- θ.

κκΧΧΧΧκχχκχχκκκχκχχχχκχχκχν

><><ι

ιιικὶ

ἱΧΧΏΟΏΧἩῦΏΚΧΧΏί

"ϋι·ιι.πι!ιιυπε:πει· εωΜιωιιιι. ΕπιΜιιιιιιπ Με» ιιπ.. Ρΐοι·ι!ιοιιπ-ΜιάΜά.

Μι·ιιιφιν!!ι·ιι (ἔ¦.Ε_) πι!. ιιιιιιι·ιι-ιπ, Μ· ΒΙιιιιιιιι·ιιιο

Με ιιιπιπ·Μπιιοιι Μι·ιυπι ιιιιεο·ιιιωι·ιι‹·ι· 'Γιιιηιπιιιιιι.
50ίωιιιιι·Ιιπιιιιοι·ιεπ Μ·ενιΠιι%Μ!τ·ι!σιι·ίοΙπο πω. ιΠισιιπικιίυπιυε ΜΜΜ,

Ποι·νοπ- ιι. Η.ιικΚι·πιιιιιι·ΙυιΙι>ιιΙοιι, Χωιι·παιιοπιο, Ι`οπἰιι·ι, ΜΠιιιιιιιι,ποιι

ΜΙοι·Λι·ι, ΚωΙ_ποιι νοιι Υι·τιθΙΕΙιΠ;:01111."ΡΓΉ'Π.ΠΠΠΠΠΕΡΠ. Ι.ειιΙι·ιι ο"

ΚιιιιτΓιετι ιι. Ηι>Ιι·ιιΚο, Υ1·ΝΙΜΙΠΠ;:`Μίιι·ιιιι;;Μι, Ι·(κιιιι·ι·Ιιειι ω- Ι.ιιιιιι·επε,

Πιιι·πιιοεώικοι·ι!ι·ιι, ι·`ι·ειιιε·πιιι·ιιιιιιιι‹·ιιοπ. Ι·ζι·ιιΜισιιίιιιις πω· Κι·ΕιΠε οιο.

Εἱιιιι·¦- πω! (δνΗΡ'"!"ΙΗΪΝ-Τ¦ΙΙ·ΡΙΙΙΗ¦-"Η0'ι·Γ ιιι ι·σιι·ιιι·Ιιιιισ·ιι Ηϊπιιιεπ.

ινιιωπ- Κιπωιιωι: ΙΜιιηιί- ιι.ἰΙι>ἰ›ι·‹!ιιἰιΜ€‹Ιοι·. ΙΙοιΙ:ηπιιιιιΜΗι. Ι·Ποικι.το

Πισι·ιιιιιυ. Μπωι:ι20 - ΜιΠΚΠΝιΠ. και πι (Πι ι!.ΝΡΜ'. ΙΙοι·ι·ΙιοΙιεΤιιιιιιοι·ι

κνέι!ιΙστ.ΧΥκΙι!ινοπο ιι. λιιΜ::2Π ιι. τ!. Ηιιι. Υιοι·ι·πι·ΜασιιιΙοε ΚιιτοτοΙιευιΜιχ

ΤΕπ·πιοι·, Ι.0=νΗΜ0, Ριιωιιι>ι·ι>ι. ιωιιΜιαν Υει·;.:πιικιιππειι, Βιιιε·Ιε Με.

Κιιη;ι·Πιι·ιιιιι·Ιι ιτΞἱΙιτ0ιιι¦ «Με π·ππιο·π.Ισιιιι·4·ιι. ΗΜηΗ“Η0π "κι Με! Με

θΠιιοικυ·. ΡΜπιιιι0ιι·ειιιιι· ιιι @τι Μοι·ιιιωι·ι Μ!! ιπιπ! πω! Μπι Μωπιιοπ

ουπριοιιΙσπ. απποπσ0ιπιοι·. τΜΜοτ “πππ-ιο ιιπ βο πω”. (πιω ιΜισιιι

ιιιιι¦ !'ιινιι€ινιιιιιιικιμοπ ΗΜ· :ΗΜ ι ω· ι;ιιιιπωι.

Ρι·πηιοΜο πω! _ἱ‹·‹Ιο ι:οινίιποοιιιο ι'ιπώσιιιΠ ιιιιι·υπ πιο

Κις!. Βι1Μι·υικ·πΙΙιικιμ ω|ετ Μακ 6ΙαΜωβιιί!!ιαεεεκα2:ι!.

  

@Ι

Υ ο [Αεί ιπιπ

- ,ΛοιΙιγοΡ“νειϋὶπϋυπιεπ

”Ιοιιι.Ι1Μι!"-Αιιιιιιοιιἱιπιι Μ" ^ωω°'""°' ··5'°”°"°""°'°”
αυτη" ινἰι·‹ι νοιι ιιπε μιιθωπ ιιι (κι

πιικιΙΜεοΙιεπ ευ ?ι Κο.. 1 Κο.. 'η Κο.,

ψ Κα.

ει:Ιιειι :ιι θ!) μπι., 45 μπι. πω! Μ) ιέι·πι

ω!" ΤΜοΙητάτοοιιτΌιΉ11πι ειιΗ'οπιοιιπι-Εοι·ωπ16οιη

άατιιπι ι,,ΙοΜΙιγοΙ" Ε'οι·πιειΜεΙιγά). ιιοι·Ζιμπιισιιεε Βατω

λιιιιεειιτιΚιιιτι, νοιι ιπιπ πε!ιοΤετι πι ()ι·ιειππΙο.ϋρειοΚιιπΒεπ

ιιπ 25 μπι. υπό 50 ιπιπ.

α οΔει· Δι·πειτωπι ιπιοΙιγάτοοει·ιιιιτο-ειιιίοιιιοιιπι εο1ιι

πιω ("ΪΩΒΙ.ΙΠοἱ"-ΒἱΙΌεΡ), ΙϋεΙἱυΙι ιιι ΚειΙιεπι εοινιε κινειτ

,,ΙοιιτΙιοίιιι·ιιι“

,,ΙοιιΝιιιη;ιιιι

ιπειιι ΣΥπεπειχ 80 Μ» πω" επιΙιιιΙτεπ‹Ι. ¦ιετνοττ8εεπόεΙ85 `

ΑπτιεοιιοττΙιοιΚιιιτι, νοπ ιπιε ιζεΙἰειει·ι πι οιιειιιιιιιιιι50ιι.

σπειι κιι ΙΟ μπι. Τ

. σ: ' ιτιεο1ιιΜΙε ιιι ιιΜετιεπ 8 0,1 ιιπ. εΜειι
υπό μεκαΙιπιιιοΚιοε. Κιιτεινεἔ ἔ , ἔ

Τειιι1ετιεπ

Ιοιιτιιχοι-Πεττειοιιιιπέ, πι ()τιμιππιεοΙιειοΙιτε!π

Ζιι 50 ΤειΜεττεπ.

ειπει· ,,ΙοΙιι1ιγο1“-ΒΙεειιιιιεο1ιιΜΙε, ειιτιι. 8ηι% ο1°ε:-ιπ..

με!:1ιιιιι. Ι·:ιεειι, ιιι ΤειΒΙεποπ π 0.1 πι., πει·ιιοΙι- υπό εε

εοΙιτπειοΚΙοε, ιιιιιινιτι »οι ειι!οι·οεε ιπιπ Αιιειεπιιε, ιιι Οτι

ειιιειΙΜ·ΙιειοΙιτε!π ευ 50 ΤειΜεΙιειι.

Μεπε-Κι·σεο1-Απγι.ο1εοΙι1Βι1ε. ειιτιι. 40/0 Μεπι-Κι·εεοΙ.

,,Ε'οι·ι·ἱοΙιΗιοΙ“

οὸετ

,,ΜοτειιιοΙ“
ιιι ἔιΟ 8ι°πι.

Η οπει· ΒιιοπΠρτο1-Α 1ητο1 εοΙιιΒι1ε. ειιιιι. 40° ο ΕιιοειΙχριοΙ, Πιτ

2:ιΙιιιέιι·2ιΙιοΙιε νεικνεπάιιπε. πει Ξτοτιιειτιτἰε Με., ιιι θι·ιπιπ:ιΙειϋ

ρπσΚιιπἔεπ Ζιι 50 μπι.

ε: εο1ιιΜ1ε. «πππ. Ι0°μι Μ. Ει·ειιτειιιιιτεΙ πεε _Ιοποίοι·πιε, ιιι

()τιειιιειΙππι)πειιιιιιβεπ απ Η) μπι. νοιι ιιπε εεΙιείετι.

,,Βιιοειπο

δοά-,,Αιιγτο

- νιζιεεεπει·ΙιπιτΙΜιο Αιιι!ιππόΙιιπποπ Μια νοι·ε$εΙιεπόε Ρτέιρετιι€ε, ννεΙεΙιε ειπε·

εοπΙιεεε!ιοπνοιι ιιπε ειΙΙειιι ιι€1ΒεεΝ:ΠΕ ινσιπ3επ ιπιπ @τοπ ΖειοΙιειι ιιιιε ΒεεετΖΙἱοΙι

μεοΜπει ειικ1, νει·εοπάεπ ιιςι·:ιτιπ ιπιπ ιι·ειιΙ‹ο_

Ιοιιιιιγοι-Βοεε!!ει:ΗΜ ΟΟΡΟΪἈΗΙΣἘΠΒἙΒὸ_&(€9(Τ24-4_

Η”. Κα. πω! ιιι θι·π.;ιιιειΙΙιπ-ι

,,Ιοπιιιγο1°- η

Βεπειιιιιι_ πειιε Γοι·ιιι ιιπ ιιιτει·πε ·

ΠοειιιίοοιιοπειιιιιιεΙ ιιι πετ ΩΙιιτιιιμια, ἱπ Οτι8ιπει!εΒρεοΚιιπΒεπ '

Ι

,,ΝοιιοειΚιιι·Ιιιιιιει"Επι·Πιι€ειι-ιπιπΙΒιιι·ιιι!ιι·ιιιιΜιώιοιι

 

Ι

 

Μ.

ς75)10-2.

 

πω.8ι:Ιιινωπιι·ιιΙά,420.-450πι.Μ.‹1.

ΒτοιιοΙιιιτεάιιι·οΙιΜεΒε.6εοοιπιτε.

ΒιιἱειοπΙ.Αμι·ΗΜεΕιιιισ0οίοΙιοι·.
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Βιιι·επιιπ1,ει·Βι;οίΈννοοπωΙποπττο]]ε%ΙΗΜ10ί08,(ιΠ0ιιί,"01%-ΜιάΝ“Η'0ΠΚΓΗΒ'

ΙιοΠοιι,Νοιιι·πετιιοπιο(Πειεί.Κιιι·οιι

πιεΜειιΓοτιπειι.Αρι·ιΙ-ΒΜ:οιπΒ0τ.

  

Ι

νοπι 20. ιιπ Με 30. Αιιἔιιει: 1902

ρι·ει.οκιοιι·ε Μι ιιι

Κοπιτπετ·π

Πι·. ιπιπ!. Ρ'ι·ιοαΙι·. ν. Βοης.

 

 



180

  

κιετοι.ι. ει Οο.. Ιωάνν18·εΙιεΙ'ετι ει. ιιπ έ ἑ.

- ' Ξ Μ.
. ω .ιι

Ρεττιργιιπικεοω ν.ε!.
Ηϋϋο

Νιιιωι·Ιιιιι·.

Αι"ιρι·ι·ιιι-Βἰεειιυ!ιΙοιἰ‹Ι Μπι: Αει.κννιτΚιιιης.

ι·ϋπιιΜι-ιι·ιεοΙιειιΒΜειιι,

ΙιιΙιεΙΜοι·ιιιιιι.

ιιιινιιιτ.ει·αεϋΙΐιιευΚνοιιιιιιιιςειιωεποε

,ε·ιοιιιει:!ιοιιΑιιΐοι·άει·ιιιιεειιειιτεριεοΙιοιιά.

Ηπειιιοειιιτισιιιιι Με Νιιεειι-, Μιιε;οιι- εοινιο Μ! (ιειιιτιιΙΝιιιιιιιις.

Ε. Μ Ε Η Β Κ* Ρτιμειι·ειΙε

ειιιά όιιιεΙι ιιιε: Οτοεειιτο8ι1οιιΜιιεειΙζιιεεΜιιιιε ιιι Οιψήιιιιιιιιιειιιιιι€

2ιι ΒεΖἰεΙιετι οσιει ιἰἰτε‹:τ ειιιε άετ ΡειιιιΠι.

 

ΒιιΓιΚιιι·οι·ιοι·εισιιΚιιιιιιοε.

..Πιο!ι!ειιεΞἱιιι·ει·οἱοΙιοιι,ι·ιεσιιιιΜιιιιοιι

Μει·ιι.

ι

ι·οιιτ1άσε“που.Ιο.1ιι·οε.

ΜεΚαι·ιιηάΒιιόενοι·ναΙιιιιικ.

 

ΖινοιΒιεειιηιιεΙΙειι.

Μοιιιιι

Ι.ειεοι· ιι. Κοιιτοι· σει· ΡειΒι·ικ ιιι Μοεκειιι: Μωυ

τιιιε!ιγ Ρετοιι!οΙι, Ηειιιε ΕΚιεΙοτ.
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Ε·

.έ

Μἱιι0ιιι!ιμιεΙΙ0ιι.

Βι·οεοΙιϋι·οιιηάΡιοερεοτεΜΜΜ

νοτττετοι· ΠΠ· ει. ΡετοΙ·ΒΒι11°ε: ΙΙει·ι·οιι "ΜΒΜ ιιιιιΙ

Μιιιιι·, θι·είεΙιγ ΡοιοιιΙοΙι 7.

νοι·ττοτοτ ΠΠ· ΚΙενν, ΡοιΙοΙιοιι. 'Ι'εοΙιετιιιεοιι: Ποτε

Δ. Τιορτο, Κιων.

.ΜΑΝ

ειι1εει·ιαΙιιετεΒειιοΜΜιεει·ππτ.ιιιιΠιι·ΙΜι

ΚοοΙιεειΙΖΙ»ΞΕιιω·ιι,Γιοιιιειιιιιι.άοΙ-απόΜοοι·Ι›Μοι·ιι,

ΝοοΙερι·ιι6εΙΒΜει·ιι.εΙοιιιι·.

Ιιο!ιοΒιιιιιιιοΜεΚιιι·Ιιειιεοεεποε
επιΟοιιιιοι·τ@ηιιιοιιοι·ιιοιιιη

_ΜιιιοτεΙνιειεεοτ-νοτεειιάννϋ.Ιι

 

ν'οτΠ·Θτοτ ΠΠ· νν8Ι·80Ι1811: Ηει·ι· Νο.οΙιτΙιοΙιι& Κιιιιιιοιι

ω. νοι·ιιιιι1ε ΜΜΜ Ι.ιιιιιιο, ΨιιτεοΙιειι.
Πι. Αο1ιοι·'ο

ΒιιιΙ Νειιιιιοιιιι.
 

Λιιεεει·άειιι ΜΗ Μπα ιιιοιιιει· Ριϊιρειειε ΗΘΗ· Ι. Οιι·ϋιι- ι

Γο1‹1 1ιι Κ1εοΙιιιιενν. (9)12-9 ι

ρ Ε Η Τ ο 8 8 ' Ν Εκτιεια. Τιι)·ιιιι

.- εειοοιιειτειι. ,Γεοεοιιιιε·ι.

πω. ;;ειιι·Ιι. ειΠιιιω· νοιι άει· ι·ιιεε. Βειιϋι·άο ;;εετειιοι.

ΠιιεοΙιϋἀΙἱοΙιεε, ειαΙιοι· ινἰι·ΙιειιιΙοε ΜΜΜ ρ;επειι:

ΚοιιοΜιιιετοιι, ΚοιιικορΓ- ιιιιτ1 Βι·οιιοΜειικεται·ι·ιι.

Πτει·ειιιι· ιιι Ιιει·ι·οι·ι·ιη;. ΒΙΜιει·ιι Ι)ειιτε‹·ΙιΙιιιιιΙε ιι. Οοετει·ι·οιοιι-[Τιι€ιιι·ιιε.

Αετ:ι|ἰο!πε θιιιω::ιιιοπ:

ΡΜ!. Βι·. Ηι·ιιει Ι·'ιεο!ιοι· ΚΜι·κι.«εΙιιιτώ:

Με Ένιι·Ιιιιιιι; Με ..Ρ0ι·ιιιεΝιι·· πω· ειιιε ἰιΒετιειεοΙιειιάε; Μειιιι€Ιειο!ι Μι

ιιιοιιτ Βιει·Με εε.€ειι Ιιειιιι, ιιεεε άει· Κευο!ιΙιιιετειι Με ιιι ειιιιςειι 'Ι'ειΒιειι ιιι ειιιοιι

οιιιίο.οΙιειι ΚειΙ.ιιι·ιΙι νει·ννειιτΙε·Ιιε, εο ενιιι·άοιι άιω ΑιιΓϋ.ΙΙο εο ιιιιΙάε, άει· Βι·ΙιΙοιιιι εο

Ιοοιιοι·. άεεε Με Βι·ευΙιι·εοΙιειιάε Με ΚοιιοΙι!ιιιετοιιε, Με Βιιιιικει·ιιοιι ιιιι‹ὶ Με τΙι·ο·

ΙιειιιΙο Βι·ειιοΙιιιιις. νοΙΙετειιάι.=; ννερ.·ΗεΙειι.

Ι”. Μ0ιΙΝ, ΒΒ·1. Β82ίΓΒ88.ΓΠ θ.. Ι). (ιμε·ίεεειι|ισση;).·

τω» άειιι θεΊ›ι·ειιιοὶι άοε Ροι·ιιιεεΙιι και· οι: ιιιιι· Ιιειιιι Βι·ννιιαΙιοιι ρΙϋΜΙιοΙι.

Με Μ.ιιιιιοτε Μι άιε ίι·οΙο !ιοι·ι·ΙΙι:Ιιε ΗΜ: :ιοί ειιιοιιι ΑΙρειι-θιρίεΙ. Πιεεε Ι.ειοΙιτ

ειιιιιιιΒΙιειι ΙΜ ιιιιι· Μεοιιάοι·ε επι”, άει· Μι ιιιΐοΙι;ο ΙειιιιήεΙιι·ιεει· Βιοιισιιιε.Ι!ωτει·ι·Ιιε

ιιπ ιιιοι·ΙιΙΜιειιι Επι Ιιγεειιι Μάο.

Πι. ΑΠι·οιΙ ΠΙΝ (ΝΟΜιαισεαι):

Ποιο Πι·τιιοἱΙ @ιιι άο.Μιι, άει.εε «Με Ροι·ιιιεειιι Με Μια-Ι ω, Με ω Μιτ

εεειει· Ζω τΙειι Με Βεο!ιτ εο ;ςει“ϋι·οΙιτετειι ΚειιοΜιιιετοιι ιιι οιιιειι ιιιιἔειΜιι·ΙὶοΙιειι

υπό Μ” ιιιιιιιοι·Μιιιι·ειι Βι·οιιώιεΙΙιετει·ι·Ιι ϋΒοιπιιιιῖὶ!ιιειι νει·ιιιεριι. ΙοΙι Ιιειιιιε πι·

Σεπ Μπι σειιάει·εε Μιιω1. ινεΙο|ιεε ειο!ι άοε εΙειοΙιειι νοι·2ιη.ιεε ι·ϋΙιιιιειι ᾶἱὶι·ΐιε.

ΙΜ. Ι·ῖι·ἰ‹:!ι Κ. νοιι ΜΜΜ” (Βι“ι·Ιι/εΙιΙ, Μω·ι·πι.).·

Βιε άτει πω: Ροι·ιιιεειιι ιιοΙιειιιόεΙτειι ΒτοιιοΙιἱτιᾶειι. @νοιι πινει Μι Κιιι·Ιοι·ιι,

ΔιιιΙιειι 2ιι Με εο!ιννει·ετειι Ε'οι·ιιιοιι πω! _ῇε‹ΙεεπιιιΙ ειννἱεε ειοΙι ΙΜ· Ρι·εριιι·ιιτ Με νοιι

ειιεεεεειοΙιιιοτει· Ή'ὶι·Ι‹ιιιιιι; άει· ετιιι·Ιιο Βιιειεηι·εισι ιιιιΙιιιι ιιι ινειιι€ειι Βιιιιιάειι ιιοι·ειιε

ειε ιιηά Με θεοτειιοιι Ιιεςειιιι ειοΙι ΜΗ 211 ι·ει·ι·ιιι;ει·ιι. Με 'Γεω ει·ειιιι· Πε! Μ.

νει·Ιιειιΐ πω· άιιι·ι·Ιι Με ΑροΙΒΜιειι, εουνιε ιιιιιοΙι ι“οΙιιοιιιΙο ιι€ι·οε-Πειι6ιε:

Η. Βιοι·ειϋιιιρϊΜ, Αροι!ιο!ιοι·, ΨΗι·εοΙιιιιι, Μει·επεΙΙιοννεΙω 1Ξθ. Μ!. Μιιι·οιιι

ο ΗΕ, ΛροιΙιε!ιοι·, Με". ΙΝιιιΙ 8οοΙιοιιο. ΑΡιιιιιο!ιοι·. Βἰμιι, ΚΑΠιεΙ1·. 26.

Ηει·ι.ιεετεΙΙ: ιιι άει· ΚιιιιιιικιιιιΙ:ιιιιιπι-ΛρΜΙιο!ιο Τ:ιοει·Ιιιιοι·, Βοι·Ιιιι Ο. Μ.

8εγάεΙειι·ιιεεε Μ. @Η 26- 7.

8ε.ιεοιιΔιιίιιιι8·ΚαιΜε10.0οτοΙιοι·-Ι'ι·οςιιοιιπ:Ιιι-ΕΜΠ!).

Ητε.ιιοιιάει·Ηειιιιιον.-ΔΙιοιι6.ΕιεειιΜΙιιιιι.ιΙεεΕΗΖιιεεεΒει·Ιιιι-ΗιΙάοεΙιειιιι-ΩϋΙιι-Ρει·ιεΜΜΜ,Ποοι·-π.8οοΙΙ:Μοι·ιιιοιιει·ιιειει·Βιιιι·ιοιιιιιιιρ·.Ιπι!'Ι:-ιι.'Ι'οι·ι·ιι.ιιι-Κιιι·οι·ιιιιΜπι. ιι-Τειιιιιε-ΡΜι2ε.ΤΙιεειτει·.ΒιιΙΙε.Βειιιιειι.θε

ΙεεειιΙι.:οι.Ϊειε‹ιιι.Ριεο!ιοι·ει.-Ρι·οερεοτετΙιιι·οιιΙ!'ΕΙι·ει:Ι.Βι·ιιιιιιοπ-Βιι·οοϋοιι.

 

ννειΙάι·.Πιιι€εΒιιιη;.ΠοιιοεΚιιι·Ιιιιιε.@αν
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ΒΟΝΟΕιθτΝΟ
ει(ιι1ιειοε ιιιιϋιΙιε1ιοε ιιειιι- ιι. ιιιειιι1ιιι1ιιιοε ΜιιιιιιιΙινιεεοιχ

ειιιριοΙιΙειι νοπ «Με οιετιιιι ιιιε‹1ιοιιιὶε‹:1ιειι Αιιτοιιι€ι.Ιειι ω:

Αιιιιιιιιε, (31ι1οιοεο, Ηιιιιτ-. Νεινειι- ιιιι‹1 Ρι·ειιειι1ειι1ειι, Μιι1ειι·ιει απο.

Πιο 'Ι'ι·ιιι1ιοιιι· νιιιι·ά τΙειε εειι” .1ει1ιι· 8εϋι·ειιοΙιτ.

Πέιρότε ιιι ιιΙΙειι 11ιιιοιιι1ιι·εεεει·1ιιιιιι11ιιιι€ειι ιιιιιι Αροι1ιεΙιειι.

ῖΒεἀζΒοΠοεἔΠο,εωωω, ΜΜΜ”
1'ιι1ειι):ιιιιιι1ιιι1ιιι.

111 ετιιιιι1ειινοτι Τι·ιειιι ειιιι`ειιιι. Μιιιοι·ιι1-, 8ι·1ι1ιιιιιιιι-. ΒιιιιιρΠιΜοι·. νο)!

εικοσι!" Κιι1(Μικει·ι·ι·ιιι·. ΜοΜι·1ει·1ισε. 1ιμ1ι·οι·1Μειι·ἱει·1ιυε Βιιι1. Μιιεειιμο. Πι·. Ζωι

ι1οι·°ε‹·1ιο Λι›μει·ιιι‹·. 88θ11ϋ1ιθ 536 Μειει·. ιϊἱιιι1εσε‹·1ιιιιαιι· 1ιοι·ι·1Μιι· Ιω”. ινἱιι·ειει>,

νο11ετιιιικ1ιε; ειιιιιιιιι·ι-ιιι. ιι·οι·)ωιιο Ι.ιιΠ. οοιιειιιιιω 'Γειιιροι·ειιιιι· 1Μ22 θι·ε.‹ι. 0ιιι·ιιιιιιε

ει·ει.ειι Βιιιιι;εε ειιι ιιιιε):ιει1ε1ιιιτειιι εε1ιϋιιειι Ριιι·1ι; ινιιιιι1ει·εο1ιϋιιο Αιιεειι·1ιι. ειιι( Με

Πο1οιιιιι.ειι. 200 ειι)ιδιι εἱιιεει·ι‹·1ιτειε Βο1ι1εωιιιιιιει· Με Βιι1οιιε

Βο1ειιο1ιιιιιη.ε. θιιι·ιιιιιει1‹. Με 1.ιιιι·ιι-'Ι'ειιιιιε Ρ1Ηπε υπό 811θ ειικ1ειειι Βοιιιιιιει·εροι·ιε.

Βο1ιιιιιι€ε Ριοιιιειιιιι1ου. 1ο1ιιιοιιι1ε Αιιει111);ε.

8ομειιι1ιει· Βιιιιιιεειειιιις. ΑιιεΜιιιιιε ιιιιι1 11Ιιιειι·ιι·ιε Ρι·οερωιε 1ιοετειιι”ιει νοπ ι1ι·ι·

ΒιιιΜ-111τω·Ποιι ιιι |Πιιιι·οςιιιι. (80) 18- 8.

 

  

ειιιιιειιι.ιιοιι: . ιιε2γιιιι-Κι·γιιιωι:

νου Κι·ει1ιιιιι Β Βιιιιιι1ειι

» 1.ειιι1ιοι·ς12 τ»

νοπ Βιιάιι.-Ρεει 12 :-/

ΚΒΥΝΙΟΑ
Κ. Κ. Οιιιι-Αιιειει1τ ιιι θι81121θΙΙ,

ιιι Με Κιιι·ριιι1ιοιι 5110 Μειει· θεε1ιό1ιε. νου Πει· ΒιιΙιιιειειΠοιι ειπε Βιιιιιι1ε εε1ιι· ειιι.

ει·1ιει1ιειιειι Γει1ιι·νι·ει:εε ειιτΓειιιι. Αιιι Βιι1ιιι1ιοΓο 1ιαμιειιιε 1νει;;ειι. ('ιιι·ιιιιιτε1. Ηειο1ι

1ιιιΙΙ.ιεειοι· Κει11ι-. 1)1ε,ι.ειιοειιι-. Βοάει·, ΒιευιιεϋιιειΙιιιι; επι Παει· Κο1ιΙειιεϋ.ιιιε εε1ιι·

ι·ειο1ιιιιι11.1,ε;ε ιιιιο1ι ι1ειιι θε1ιννε.ι·2'εο1ιειι 8)·ειειιι ει·ννιιτιιιτε Μιιιει·ιι1Μι.άοι·. Πε1ιει·ειιιε

1ιειΙειιιιιο Μοοι·Μιάει·. (3ιιεΜιάει· Με ι·οιιιοι· Κο1ιΙε·ιιειιιιιο. Κ. Κ. 1ιγτ1ι·οριιιιεε1ιε Διι

ει.4ι1τ. ιιιιτει· :Με Ιιειιιιιι); τ1εε Πι·. ΠΙιει·ε. Ι·`ΙιιεεΜἀει·. ΜΜ)ιειιόεε ειι1ιειΙ ιιιεε Κ1ιιιιιι.

Ιιι- ιιιιτ1 ειιε1ϋ.ιιι1ιει:1ιε Πιιιει·ε.1ινϋ.εεει·. Με». ΜοΙ1ιειι. Βιιιι·ι1ιειι·ι.ε 1511ε1ι. ΗΜΙ

Ογιιιιιεειι1ι. Αροι.1ιε1-ιε. Αιιευι1τειιι·21: Πι·. 11. Κορ11“ιιιιε Κι·ιι1ιιιιι οι·τ1ιιιιι·ι; 1›1εἱ1ιειι‹1

ννΜιι·ειιτ1 ω· ).ιιιιιποιι Βιιι1εεε1εοιι. Πε1ιοι·ιιιυε οι·άιιιιι·ειι ιιι Κι·)·ιιιειι ιιοο1ι 12 Μει

ριεοικιτειιι1ε Λοιετε.

Αιιεςεάε1ιιιιε Βρει2ιε·ι·Βιιιιμε. Νιι‹Ιε11ιο12ι›ιιι·1‹ “με 100 .Ιοο1ι ΓΙιιο1ιοιιι·.ιιιιιιι.

1500 Ζιιιιιιιει· Μ( ι·ο111ιοιιιιιιειιει· Ειιιιι‹·1ιιιιιι;;. Βϋιιι.-ιιιιο1 ει·.-1ιει1ι. Κιι·ο1ιειι. Βεειιιιι

τιιιιιε-Ροιιειοιιιιιο. Ιιεεε1ιε11ε. Οιιι·1ιιιιιε. Βιιιιιι11,ςεε Μιιει1ι-Οιο1ιοειει·. Βιιιιιάιμε 'ΓΙιεπιτει·.

Ρι·ειιιιειιι ιιιι .1ει1ιι·ε 1902 15208 Ρειεοιιειι (86) Β-1.

=ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ00ΟθΟΟΟΟΟΟΟΟΌΟθΟΟΟΌΟΟΟΟΟξ

2 Πιιιιγειάι .Ιιιιιοε

Ροει: @οσο 5) ιιιιι1 Με Τιι.ιχεε.

'Γο1εΒιερ1ιειιε1ιιιἰοιι,

Αροι1ιειιε.
 

Με εεόι·ιιο1ι1ε

Ροι·(ι·ιιι(-Νο1ιιιΜ

Σω ειιι Νειιιι·ρι·ο

Με). ι1εεεειι

ιιιιιι·1ιο,

ινε1ο1ιο ειο1ι ειιι”

Μπι· Βιιηιιοτιει

ιιΜ'ι11ιι·ιιιιιΙο ιιι»

Κιιιι8 ιι11ςειιιειιι

1ιε1ιει.ιιιιτ Μ.

Με Νοι·ιιιιι.1όοειε

Βιοιιϋ).χι Π, ΣΥΜ

εει·81ιιε νο11. Μ·1ιισιι1

Ει€οιιτ1ιιιιιιετ: ΑΝΒΒΕΑΒ ΒΔΣΕΒΠΝΕΒ, ΒΠΒΑΡΕ$Τ.

Ζιι 1ιιι1ιειιι 1ιει ι1οιι Πτοςιιἰετειι ιιιι‹1 Αμοι1ιε1ιειι.

Πιιιι νει·1ιιιιςε ιιι ι1ειι Νιεάει1:ιεειι «Βιικ1ε1ιιιει·'ε Βιιιετνσεεεεω.

(81) 26- Τ.

8ΟΌΟΏΟΏΏ·θΌΟΟθΟ@ΩΟΟΟΏΟΟΟΟΏΌΏΟΌΟΌΌΟΟΏΏΟΟΏΟΟΏΟΟΟΟΌΌΏΟΌΌ

ιιιιεει·εε εο1ιτειι

ιιι ιιει·ιι·ιιεεει·ε Βε

ιιιιάει. ι;,·οιιιιιι ιιι

  

ΟΌΌΏΌΌΟΟΟΟΟΟΟΟΌΏΟΟΟΟΏΟΏΟ

δἔδκοκσκσκοκοασκσκοπσκσκσκο

(11.(ΒΒΒ·Ω1(ΒΜ'
Ζιι 1ιε.1ιειι ιιι ε1Ιειι

Η) 1:2- 4.

εειι-1Μιεεει. @με ΒΙΜ

τειι, Νειι·ειι ιιιι‹1 Παικ

1‹ιιιτι1‹1ιεὶιειι οπο.

Μιιι‹·ιειΙινεεεειιιιιιιι11ιιιι€υιι. .ιροι1ιο1ιειι ιιππ! ΒιοΒιιοι·ιειι.

ΌΧθΧθΧθΧΟκωωιωκωωιωκοαιω ε

Πε1ιοι·ε11 εΙο1ιιιιεο1ιε 5

Βιι1εοιι Μιιι-θωτο1ιει· (Με1, δική ιιιι‹1 ·

Ν' Μιτου Με Ν

ΟΟΟΟΌΟΌΌΟΌΏΟΟΟΟΟΌΟΟΟΟΟΟΟΟ.

ΝιιΚεειιιιειοε Ατεοιι-. 1Βι- ·

ει.ι·ιιιιι11ι, Ρτειιοιι1ιτευ1ι1ιει- 1

:δ 'ο. Β.ο.ρ1ιεε1-Ψοιιι 1

Μιά ειιιρΓο1ι1οιι Με ιοιιιεο1ι

ετε.ι·1ιειιιι ιιιιε1 Με νοι·‹1ιιιιιιιιε

1ιε(ϋτάει·ιιι1.

Πει· 1ιοειο Ρι·σιιιιι1 Με

Μιιεοιιε.

Ειπε Βι·οο1ιιιι·ε ἱὶΙιοι· ι1οιι

δι. Βιιρ1ιε.ε1-1νειιι Με ιιιι1ι

ι·ειιι1εε ιιιιιι 1ιε11ειιτ1εε ΜιτιοΙ.

νειι

ΙΜ. ειο Βειι·το

ννιι·ά ιιιι(νοι·1ιιιι€ειι Ζιι).τοειιιιιι.

Πει· 1νειιι ἱει ι·οιι ιυ1°2ϋΒ·

1ιτ:1ιειιι (ὶεε‹·1ιιιιει:1:.

Βοιιιρειειιιε ιιιι νιιι Μ.

Πειρ1ιιιο1. νε1ειισε. Πιοιιιε.

· Ρι·ειιιοε. Με) κι κι

 

 

Ιιι ι1ειιι νει·Ιειεε νοπ Δ. 11'. Βοηι·

ιιιιιιιιι, ινιεε1ιιιόειι. ιετ. ιιι 111. ΑΜ

1:ι.<ζε οιεο1ι1οιιοιι πω! άιιι·ο1ι Με

Βιιο1ι1ιειιἀ1ιιιιςειι ειι 1ιεειο1ιειιζν

εειιι εεειι

91,88 ιι.εειιιο Βε

1ιιιιιι11ιιιι,ις, ιιιιο1ι 22)ιιΙιι·. 1·'οτεο1ιιιιι€,ιοιι

άει·;;εειο11τ ν. ιιι. Η”. Βι·11ειο1ιιιιιιιιι.

Αιιειιι.Ιτειιι·ετ ιιι Βιιάειιόε - Βει·Ιιιι

(ι·οι·ιιι. 1ιιιιι.τ_)€11ιι·. 1)ιι·οοιοι· Με ΙιιεεΙ

1πιάεε) 218 8.4 Μ.» Ηιι1ιοιι εσ1ιοιι Με

Γι·ἱι1ιει·ειι ΑιιΗ:ι.εςειι ω· Αει.1ιιιιιι1ε1ιτο

Με Με)ιιιιιιιιειι Αιιιοι·ε 1ιει·εο1ιιιι.ςιεε

Αιιι”εε1ιοιιρ;οιιιιι‹:1ιι.εο ιιιιιεε Με ιιειιο

ΑιιΠιιιζε Με Με Βεεω 1ιε2ειο1ιιιετ

πετάω, ινειε Με» Αει1ιιιιιι ε·εετ:1ιι·ιε

Με ει.. (80) 1-1.

  

- Αι·2ιεθειιο1ι.

. Θεννϋιιεο1ιι ειιι Απ). ΠΜ· .1ιιιιι. πω. Αυ

ε;ιιει, Θεριειιι1ιει·, 211) Η. ιιιοιιιι.τ1ιο1ι,ΐι·οιε

Ηειεε, ίι·ειει· Αιι(ειιι1ιε1τ. Αιιιιιε1ι1ιιιιε;ειι

ειι ι·ιτ:1ιιοιι ιιπ Πι·. Ησιοι·ει·ιιο1ιιιιιιιιι θάεεεε..

(77) 2- -2.Ο1ιετεοιιε1ιιι)ε .Μι 40.

› _ . ε?

ιεεεαεεεε*4ε*εε*ει**εε**α

Ξ 1)ι.8ο1ιιιεϊει·

ἔ ΒΑΠ ΝΑΠΗΒΙΜ.

#ὅἔ!ϋ%ϋῦϋΠ*.*ἔ|%ϋ%ἔΏΏ**%Ώ

%*ἄ#Ώ$

Ιιιι 1ιοιιιετ:1ιοιι Α1ειιειιτ1ει·-11οειιιιε.1ιινιιι1

. Νε.ε1ιυνειε οι·ι1ιε11ι. 111ιει· ειιι· Ζω όιειιει

Ποιο Ρ11οεοι· από Ρι1οςοι·1ιιιιοιι Με :Με

1 ρι·ινε.ι:ο Κι·ειι1ιοιιρΠο80 (8ΘΗΘΠ 2811111112

1 νοπ 50 Οορ.).

Αι1ι·εεεειι νου Κτε.ιι1ιοιιρΠοΒετιιιιιοιι:

Βο1ιινοετοι· Οοιιει:. Βο1ιαιιάι:, Πε·ι·ερ6. στ.

11Ιει.·ι·ε·1ιειιοκιιε γ.ιι. ιι. Θ. κε. 20

1 Ε'ι·ιιιι Β. Δ. Βοεοε1ειννε1ειι)ει. Ει·ιοΙοι1

Ροι·ειιΙο1ι.Μ 16, (ζω. Η

11Πει·ιε Ψιιι1:1οι·, π. Οοιιιιιοιιιι ΜΡ. ιι (1εω

·ι·ειιοΒιιοικιιο1(ι μ. ιι. 4. ειι. 11.

1 Ρι·ιιιι θί11ιιοιι, 11ι'.Ο.,17 1ιιιιιο, Ηιιιιε .ΝΒ 16.

()ιι. 10. -

?εειιι θε.τ.1ιε.ι·ιιιε 1ΥΙιο1ιο1εοι:ι. Γει·ιιριιιι

εκει:: γ.ιιιιι1ει ιι. 80' κε. 17.

?πιο Βιιεε11ίι1εε Πει. 11οι·ιεε=ιεεκ. μ. Μ,

κι, 16.

Ϊ Ε'ι·ειι ΜΜΜ Βιιιιει·ιι, θα. 8ιεΙ11ιοι`ειι·

Ηε.ιιε ά. Ριιιιι1εο1ιοιι Κιπ·.1ιοθ-8, Ο. Η).

(διετα Οιιει·ι·ιιοιιιι, (Με ιιιοκ. ε. Π, ιιπ. 19

Ε11ιεε Β1ιιιι. Πιιτοιιοικιι.ιι 58,κιι. 15.



Ε”

'.ιιι·. Ηιιιιιιιιιιι'ε Ηειιιιιιιιιιιιιι
0ιοι·οιπιει:οιι οοποοπιι·ιι·ιοο Ποοπιο8·ιοπιπ Π). Β. ΡΜ: Μ! 81,801) ?0.0, οιιοιπιοοπ ι·οιποο (Ηχοοι·ιπ 20,0, Δι·οπιο.ιιιιοπο ιιππ

0οποππιποικοπιιοΜπο 10.0 (Διιτοποι 2”/0).

Με ιιιιιιιιιιιιοιιιιοπ, οι·οιιιιοιποιιιιιιιιιο·οο, ‹ιιιιιοιιιοιιω Νιιιιι·- ππι! Κι·ιιιιιςιιπποπιιιιοι πιι- Κιιιιιοι· πππ Ει·πιιοιιιιοπο ππι

8οιιπιιοιιοεπειιιπιιοιι ιι·οοιιιι νι·οιοιιοι· Απι πποποιοιιι.

··ι·θ ποοοπιιοι·ιι πποπιιιοιιι·ιιοιι ιπ πω· Κιπιιοι·ιιι·ιι.ιιικ. Οι·

Βιιοπιο1οποπ Ηοπιπιοι οπιιιιιιι ιι.ποοοι· ποιπ »οιιπο ι·οιιιοπ ΗειοιιιοοΙοπιιι ποοιι ιιιιιππιτΙιοιιο Βιι.ιιο ποιο ιι·ιοοιιοπ Βιιιτοο,

ιιιπποειοιιιιοι·ο ιιιιοιι πιο πιοιιιιιι·οιι Ριιοιιιιιιοι·πιιιπο (Νιιιι·ιιιιιι ιιππ Κοιιιιιιι)Ϊ οοπιιο πιο πιοιιτ ιιιιπιιοι· ννιοιιιιο;οπ Βιιποιοεοτοιιο

ποπ Βοι·πιπο ιιι οοποοπιι·ιι·ιοι· π. ιχοι·οιπιτοι· ππποι·ειοιιιοι· Γοι·πι (οιπο ιιιοιιι νοι·ιιιιιιιι). Πιο ιιιιπιιτιιοπο νοι·ιιειιιππο, ειιι πιο ππιι ιιπι·οιι

Βιι.πι·ο-Ροπιιιιι οιιοι· Ηιιποο·ι·ειιιο οι·οοιιοι, ιπι; ποπ ο" πο.ιιιι·ιιοποπ ινοιιιιιιιι ι·οι·οοιιιο‹Ιοπ. Ροπιοπο, Αιππιιιοοοιι υπό ροριοπιοιι·ιο

Ριπροι·ιιιο ιινοι·ιιοπ. πιο ν οιι-Μιιποιιοιι, Ν ο π ιπ ο ι ο ο ο ι·-ιιοπιι ιιππ Ο π ιι ιι -Βιι·ποεπιιι·ο ιιοοιιςοπιοεοπ ιιοποπ, ιιποιιιιιπρι

ιιιοιιι: ιιιι·οι‹τ ι·οοοι·πιι·ι; ιπι· Πιοι·ι·ιιοο οι·κοιιο·οπιιο ννιι·ιιιιπε οι νοπ επιιιι·οιοιιοπ Αιιιοι·οπ Γοετο·οοιοιΙτ. Πιιι·οιι πιο ιιιιιιοπιιοιιο

νοτιιππιιπο; π·οι·ειοιι Ζννοιιο(Ξ.Ιοο Βι:οιιο καποια, ινοΙοπο ιιπ πιο Νοππιιιιιιπο,· νοιι ΖοιΙοιι ιπι Οι·ςο.πιοπιιιο νοπ πϋοποιοι· πιιπ

ιιΒιιοιι. οιπο. Βοπιιιἔοιι‹ι ινιιιι ιιιοο ιιιιι·οιι πιο ει·οοιιοπ Βιι'οιοο πιιπ Ηειοιιιιιιοι.ιοιι Ηοπιιποι ;οι·πιιο ιπ ποπποπ Πιιιοιι ποπ

Βιιιιοπιιιο, Βοι·οριιιιιοιιο. Ριι.ιιπιι·οριιιο οι:ο.οτο. ποινιοιιοπ, ποι πιοΙοιιοιι νοι·ιιοι· ιιπι2ιοιι ροριοπιειι·ιο.Ριπροιπιο ποννιο ι.οποι·ιιιι·ππ,

.Τοποιοοιι π. π. πι. ππἔοπ·ο.π‹ιι π·ιιι·‹ιοπ.

Ό·Βιοπιο.ιοποπ Ηοιπιιιοι ποππ πιο τιιιιιοτιοοποε. πιο ιιι.ειιοπο Νιιιιιιιπι.: οι·ειιπποπιιοο ΜιτιοΙ ιιιιιιιιιιο._ιο.ιιι·οιπ οιιπο ιιπ

τοι·πι·οοιιππο· ξοιιοιιιιποιι ννοι·οοιι. Μι οιπ οιπ ιιιιιιιι·ιιοιιοπ οι·ιι;πιιιιιοιιο(Ρι·οάποι ιπι. ιι·οιοιι ιιιοιιιιιιιι ιι·Βοης] πνεις·]ιθ 5ιζιι·πηΒοη

 

οιπ, ιποποοοιιιιοι·ο ιιι‹·ιιι πω· ποι ιιιιιι;οι·οιπ θιοπι·ιιιιοιιο νοιι ιιιιιιοιιιοιιοιι ιιιοοιιιιι·ιιι·ιιι·πιοιι ππνοι·ιιιοιιιιιι·ιιο 0'0888-"'Ωσ +

  

πω· ννιιι·ποπ νοι· ποπ ιιιιιιι·οιοιιοπ Νοι·ιιιιιιιιιιιπποπ ιιιιοοιοο Ρι·ειριιιιιιοο. ιππ

ΨΒΕΠΠΠ8 νοΙ' Ρϋι]80ΙΙυΠἔ! ποεοπιιοι·ο πω· εοΙοιιοπ ιιιπ Λοιιιοι·-Ζιιοιιικ. Βιο ι·ομ·ιιοοπτιι·οιι πιιι· ιι·οπ·ιιιιιι

Ιιι·ιιο πιιοι·πιιπει·π. Ιπ εοι‹·ιιοπ ιπι «πιο Ηιιοπιοοιοπιπ ιιιοιιι ιιι οοι·οιιιιιιιοι·, οοιιιιοιπ ιπ πω· ιιιιι. ποπ Εποιοιιοιιοετοιιοπ (ιιιπ

ριιι·ι=ιιπι·ο, ιιιιοιιιιι;ο Γοιτοπ,ιιι·οιι, ιιπε:: οιπ. «το» ποιιιοιοιοιι, απο πιιποι·οιιιιι;ιοιι Γοιιιι οπιιιιιιτοιι.

+ ινιι- οιιπο (πω, Με Με 0τιειιιιι.Ι-Ρι·ιιροι·πι ι·ιοοιιιπιοποπ Ηοπιπιοι 2π ο1·πιπιι·οιι. +

  

Βιιιιο·ο ποιιοι·ο πππ ιιιτοι·ο ιι.ι·πτ1ιοιιο 0ιπτειοιιιοπ ιιποι· Βι·ι'οΙΒο ιιι πο: Κιιιιιοηιι·ιι.πιο.

«ι)ιιι·ι·ιι πιο πιοιιοι· ιιιοιιι· πιο Η .ιιιιιι·ο ιιι ιποιποι· Ριπ

ιιιο ειπποι·ιιιΙο Υοιινοπιιππις ιιιι·οο Ρι·ιι.ρπι·πτοιι ιιιιπο ιοιι ιιιιοιι

ποπ άειι· ς:ιπ2 οοιιιιππιοιι ινιι·ιιοπιιιιιοιτ σιοεοοιποπ πιο πιπε

πιιιιοιιιιοπ πππ πρροιιιππι·οι;οπιιοε ΜιτιοΙ ιιποι·ποιιοι, επ οιιπο.

ιπι ιιι πιοιιιοι· πιει πποεοιιιιοοοιιοιιοιι Κιπιιοι·ρι·ειιιιο ιπι· Μιο

ιιιιιιο,ο;οπ ΕιοιιιιιιοΙ οιποιο· πω! ειιιοιπ ποι οι·ινἱιιιε‹ιιιιοι· Ζπιπιιι·

ποπ ιΒιοοπ νοι·ννοπιιο.»

@ι·. ιιιοιι. Ηιιιιιιιι· Βοιιιιοιιοοιιοιιι, Κιιιτιο1°Μ2ι, 0ιιιιιιι2.)

«Ηιιοιιιιιιοεοπ Ηοπιπιοι νοι·οι·ιιπο πομπο ποιπ β .Τοπ

ι·οπ. ιιππιοι· ιπιτ ποοιοπι Ετι'οιο·ο, πο οιιπο ιοπ ιπ ιζοοιοποιοιι

πιω ποιο πιιπ ι;ι·πειιιοιι·ι νοι·ιι·ιιιιοιμοπ ιιοιποοιποιι “πιο .

-- Μι οι·ποιιτο οπ πιο οιπ «Βοοοιιιοιιπι» ποι πιιοπ Βοιιινιιοπο

πιιοϋιπιιοπ ιπι ΙίιπάοοοΙτοι·. πιοιοιιΒιιιιιο οπ ρι·ιιιιιιι·οι· οιιοι·

οοοπιιιιιιι·οι· Νιιτιιι·, ιιιιιιιοι· ι‹οπιιιο ιπι οοιιοπ ποππ οιποτ

ννοι·πο οιπο οπιιι2 οποι·ιπο Βι:οιοοιιιιιο· ποπ Αρροιιτο ποππο

τιι·οιι, ποππ ννοιοιιοπ πιιι· πιιιοοοπ θοοιοιιι:οιιιιιιο, Κι·πιιιοππο·

πω· Μποιιπιο.τιιι· ιπιτ οπτορι·οοιιοπιιοι· θοννιοιιιοπιιποιιπιο. --ιοιι

ιιιπ ιιππ, οιπ πιω επ ιιοοιι2οπ, ινοιοιιοε, ιοιι ιιο.ιιπ ειι€οπ,

πιοιιιιιιιι ιιπ οιιπο πιο ππι! ννοι·‹ιο ιπι οιιιοιι Μοτο ιιι ιποι

ιιοι· Κιπποηιι·ιικιιι ιιιοποιι πιω οπιιοι·οπ Βιοοπρι·ιι.ρο.ι·οποπ

ι·οι·πιοποιι.»

(πι. ιιιοαι. Ε. Βιππι. Κι·ποπιι (Μιιιιι·οπ.ι

..ΠοιοιιιιιιοΒ·οιι Ποιιιιιιοι. πποι· ιιιιοιι ππι· ιιιοιιοιι, π·ιι·ιιι

ππι .ιιιιιοιιιιωιειιοιι ιιιιιιι·ο ιι'ιιιιιιοι·. Απιιοι·ο Ρι·πριιιειιο ιιιπ

ιιιιιιιιοπ ιιιιιιιι;οποοιι Νπιποπ ννπι·ιιοπ πνοι;οπ ιιιι·οο οοιιΙοοιιι:οπ

Αοιιιοηςοοοιιπιο.οπο μι· πιοΙιτ οποιππιοπ. Ιοιι ποππ Πιποιι

ππι· ινιοάοι·ιιοΙοπ, οιιπο ιπι πιιπ ιιοιιιιι.πο8οπ Ηοιππιοι, πιιε ιοιι

ιιοιιι· οιπ νοι·οι·οποι οπο, πει Βιπιοιι·ιπιιιιι πππ ιιοι·οπ ?πιειι

πιιιιιιιπιιοπ οοπιοπι ποι Κιιιιιοι·π πιο ειποιι ΙΒι·ινιιοιιοοποπ Μοτο

πποποποιοιιποιοπ Βι·ι“οιι; πιιιιο>>

Π”. πιοιι. Γιιπι ι'ι'ιοοκοι·οιι. Κι·οιιιοιιοι·ι, Βοιιιοοιοπ.)

«ιιιπ ιιιπ οιπ ποιτοιοτοι·ιοι· νοι·οιιι·οι· νοιι ΗιιοπιιιιοΒ·οπ

Ηοιπιιιοι. 8ο ποπ πππ πρποτιτοι·ι·οο·οπιιοι· ιΝιι·ιιππο· οι πιιι·

 ιιοοιι ποιπ ι·οι·οοιιοιππιοπ. Μοιπ ο·ιι-_πιιιιω, πιιιιπιιοοιι-ι·ιιο.

οιιιιιιιοιιοει Κιπιι. ποιπ Νιιιιι·ιιπ ποι2ιιπιιποοιι ιιιπ πιιοιι Μο

πειιο ιιιπ;; :ιπι πιιε πωπω ι 'οιπο νοι·ιςοιιιιοπ οπιιΙιοι οπι

ινιοιιοιιο νοιι ποιπ Μοπιοπι ιιπ, πω ιπι ιπιτ Ηιιοιιιιιιοοοιι πο

ποππ, οιιιοπ π·πιιιοπ Υποιι'ιιιιιιποοι·. κιιιιιιιιοιι ιιιιιιι οι-ιιιιι·ιπο

Ζπιιιιιιιιιο ποπ Κιιι·μοι·ποιιιι·πιπ πιιπ ποι:ποι·οε Λιιποοιιοπ.»

π». ιιιοιι. Γ. πιι·ιιιιιιι, Κιιιιιοι·ιιι·ιιι, Βοι·ιιπ.)

«πιιπ ΗοιπιιιοΙ'ο Ηποπιιιιοι.;οιι ιιππο ιοιι ιπ πινει 14·.ιιιιοιι

ντιπ Βοι·οριιιιιοπο οιπο νοι2ιιιζιιοπο ινιι·ιιιιιιι; οι·2ιοιι. Βιιο2ιοιι

ιπ οιιιοιιι Επι! νοπ ιιιιι·ιιιιιοπιποιοιιι οοι·οοπιιιιιοοιπ Ηοι·πιιιιιιτ

Β·οοοιιινιιι· πει οιιιοιιι 4ιιιι.πι·ιποπ ΜΜοιιοπ, ιιππ οοιτ .Τι-ιιιι·οπ

πω: Αιιινοπιιιιπο· ιιιιοι· Βοοιοποιοπ ΜιιτοΙ ππι! ποι ιιοιοιιιΕοι·

ΙοιαιΙοι· Βοπιιιιιιιππο οιοιιι ινιοάοι· ιοοιιιινιι·ιο, ιπι οιπο οιιπ

οι·πιιο Ηοιιιιιιο; ποπ θοοοιιινιιι·οιι εοπιοπι, πιο ποοοπιιοι·ο οιπο

πο ππΡιπιιοπιιο Βοοεοι·ιιιις ιπι ΑΙιοοιιιοιπποίιπιιοπ οιπο·οιι·οτοιι,

απ" «πιο Κιπ‹ι πιο εοιιοιιι: 2ιι ποι.ι·ιιοιιιοπ ω.»

(πι. ιιιο‹ι. π. ΙιοικοιιιιοΙοι· ιιι Τοιοοιιιιοι·ι, 0ποι·πιιγοι·π.)

«πιο ιιοι·οιιοι πιιι· οιπ ποιωπάοι·οο νοι·ιοπιιις·οπ, Πιποιι

ιιιιτιιιοιΙοπ επ ποπποπ, οιιπο ιιιπ πιιοιι Απινοπιιπιιις νοπ 2 Π.

Πιτοο Ηιιοιππιορ,·οπ ποι οιποπι ιι·ι_ιιιιιι·ιο·οιι ιιιιιιιιιιι· ιιιιιιπιι

ποιπ-ιι Τιιοιιιοι·οιιοπ οιποπ ινιι·ιιιιοιι οι·ιιιιππιοιι ποιπ- οι·ιιιοιι

ιιππο. 8οιιοπ ιιιιι·ιι Ειππιιιιιιιο πω· οι·ιιιοπ ποππ ποιο·ιο ιιιι·ιι

οιπο τΙοι·πι·ιιπο Βιοιποι·πιιε Με Αιιιιοιιιοιι, παπι πιιε ποπποπ

μπι πιηιοιιιιοπο Κιπιι ιιππιιι ο" @πιιπ ιπ πεποπ ποιιοιιιιιιοιι

ιιοππιο. Ηιιπιι ιπ Παπά ιιιοι·ιπιι. ποπ οιοιι ιιποιι πω· ιι;ιιππο

Χοι·ροι·οποιει.πιι οι·ιιοπιιοιι. πιο Μιιοιιιι!πιπτ ιιιιιιτιο;ιο οιοιι,

Με νοι·ιιο1· (οιπο πω· 4 ινοοιιοπι ποοιι ιιοιιι· πιιιπεειιιιο (ιοιιοτι

οι _ιοιπι. ποιπ· πω; πππ ποικοιιιιιιι: πιιε Κιιι‹ι ποιπ οιπιο·οιι

ινοοιιοπ οιπο ο·οιιιιπιιο θοιιιοπιοι"ει.ι·πο.»

(πι. ιιππ!. Μια Κιιι·οιιιιιιο, Κιιπιποιοιιι, Οποι·ρι”ιιι2.)

«Ιοιι πιιπο Βι·. ΗοιιιιιιοΙ'ε Ηιιοιπιι.ιοπ·οπ ιπ πιιι· Κιπιιοι·

ρι·οιχιο_ ποοοιιιιοι·ιι ποι ιιιιιιιιιιιιιιι πω· Βιιπιι·ιιιιο·ο, ππι ιιπι·οιι

κοιιιιιι;οιιιιοιιι Βι·ιοιπο ιιποοινοπιιοι.»

(πι. πιω. Ει·ιιιιι Ριι·ο ιιι 'ι'ι·ιοι·.)

ι'οιιπι·ιιοπιιιιιιιιι ειοΙιοπ πιτ ποπ Ηοιι·οιι Αοιπισιι, πιο ππι ιιιιι·ι·ιι Ει,ο·οπριπποιι οιπ Πι·ιποιι πιιιιοπ ννοιιοπ, @πιο ιι·ι·ιιτιο

ιιπ ι'ιιιπιιο ιπι· ι'οιιιιοπιιο· ιιππ πιιιοιι ππι· Βοιι·ιιο νοιι πιιοοι·οπι νοι·ιιοπιιτ-Ποποι: Λιιοιιιοιιο ππι (ιπποε

0οιιιπ ιπ Μ. Ροιοι·ειιιπι·π ιπι νοι·ιπποοιι.

~Τιιιμπι-Πιικοιι: οιιιπιςιιππο ι-ο Τιιοοιιιιιοι ιιιπ; πω· ιιιιοιι ρ;οπιιιιοπι (Τιιπιιτοιπροι·πιιιι·ιχ π·ι·ἱιπποι·ιι Κιιιιιοι· 1-2 Κιπιιοι·ιϋιι`οι

(ι·ειπ!!), Βι·ινιιοιιιιοπο ι-2 ποπποπ ιιιιιιιιοιι πω· ποιπ Ειοοοπ, ινοοοπ οοιποι· οιο·οπιιιιιιιιιιοιι ποιπ προοπτ

ππι·οεοπιιοπ ννιι·ιιιιιιο.

νοι·ιαιπι' ιπ ποπ Αροιιιοιιοπ ιπ 0ι·ιπιππι-Ριιπιοιιοιι. (8'/ι ιιππ.) οπ 1 Βππ. 60 Χοπ.

Μ£ομ4Υ οι δε). 2πωι.
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ποππ. πο”. Μιά, 4 Μ” ΜΟΒ ιιι·ι·ιιιιοι;οποι· ιιιιιιοιικίιιπποιι. Βιιοιι‹ιι·ιιοιιοι·οιν.7Α. Νιοποοιιο.-ιιιιιιιπι·ιποπιιοίοι·Ρι·.Ν Μ.



ιανιι. .ιιιιιιειιιο. Ρ Β Η δ Β Η Β 'Η ιιωθ Ρο1ι.ζε κα. .ΤιιΙιτ.<ι.

ΜΒΠΙΠΙΝΜΒΒ ιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιετ άει· Βεάειειιοιι νοιι

Με. Πι·. Μπι Πειιιο. Πι·. 1ιιιιειιιιεε Κι·ειιιιιιιει!ε.

.Τ ιι η" ΠΡοι·ριιιι. Ειπε..

Πι·. ΒιιιιοΗ ΥΥειιιιιοιι.

8ι. Ρειει·ειιιιι·π.

Με «Μ. Ρειει·ιιιιιιι·εει·Μειιιιιιιιιιιωιε ινι›ειιειιεειιι·ιι'ι.ιει·ιιοιιειιιιμιάειι.- ΔΜΜιεωεΠω-Αω·ιπΞε “γ” 811. 1ιιιιει·ε.τ.ε8ο ιι ιιιιιε ιι ε. - Πει· ΔΒειιιιειηεω..Ρ"1ε κι ιιι Βιι,"1"ω 8 Η.ιιΙ.Πιι· ιιεειμ:ιιι.τει ιιιιιι ειιεεειιΙιεεε!ιο!ι ιιι Με ΒιιοιιιιιιιιΙΙιιιι€ νου Κ. Σ.. Β.1εΧει· ιιι

κι", 4 ΗΜ. Γιιι· Με ιιεΗιε μι" ιιιι·.Ι. Ρωι.ιιιει.εΙΙιιιι€; ιιι ι1ειι μμᾶε:ειιΙ8ι.Ρει.ει·εΙιιιι·ιἔ_ Ιιεννειιγ-βι·οερεει.”14. ιιι ι·ιοΜειι.-π ε, ιιι" ετηιβε

ιιδιιάστιι 2ο Μπι: μιιιιιιειι, ΙΟ Πιιι·Ε ιιιιιιιιιιιι-ιιειι. Πει· 1χιεε:ι.ιειιερτσιιιΝεοινιε Μια: επι ι1ιε βειιιιοι.ιοιι Ιιει.ιιε!ιο!ιειι Μιι.ΜιειΙιιιηςειι Βιι.ιει πι" ιιπ

Πιι·ι1ΠεδιιιμιεεεριιΜειιε2ειΙε ιιι και Μ. 18 Κορ. σε" 35 Ρΐειιιι.--06ιι.θ0ι:ι 8εεειιΜ ι.ειίιιιιι·ε "α" Κεάω·.ι.ειιι· Πι·. 8ηι1ε1ξΉμμο1·ι. ιιι ετ.Ρε

Διιι.οι·ειι ννει·ιιειι 25 Βερει·πιιιιιιι8ειιιι·ει·0ι·ιΒιιιΔΜι·Μιε! ιιιεεειιιιΠ.- τει·ειιιιι·ε' ?ει.ει·ειιιιι·εει· 8ειω. Ρειει·-ΡειιΜοεριω! ιιι ι·ιι:Μειι $ρι·ει:Ιι

Κειει·ετε ννεπιειι ιιιιιιι άειιι Μαιο νου Η ΗΜ. ρι·ο Βοι,ι;ειι διοιιοι·ιι·2 ¦ ει.ιιιιιισιι Μοιιιιις. Μιι€υνοειι ιιιιιι Ρι·ειι.η; νοιι 2-3 (Πιτ.

Μ Η 8ι Ρειει·ειιιιι·ε. ιι. μι.) Με 1902

 

 

Πιιι8Η: Πι·. 'ΤΙιοιιιιιε: Ζει· 'Γιιιιει·ΙιιιΙοεεΙιι·ιιιιιιάΙιιιιΒ·. Ρι·οιοΙιοΙΙε άεε ιΙειιι:ιεΙιειι επι!. νετειιιε ειι Μ. Ρειπιι·ε·

Ιιιιηι;. Αει·ειΙιοΙιε θεεεΙΙεειιΜι :ιιι· Βι·ιοι·εειιιιιιε ιΙεε ΑΙΚοΙιοΙιειιιιιιι νει·ιιιιιιοΙιι.εε -- Αιιιει€ειι.

Ζω- Τ"ΠοΓκυιωθΒοιω"α."Π9_ ι εε ιιιοιιι ιιιιι·ειιιι ει.ιιιωπιιιιι ειιι8ειιιι!ιοΜιειι ιιιεεεε οιιετ_ιειιεε

ν” ' ινιι·Ιιειιιιιε ιιιιωι 2ιι Μιάου, ειιιιιιετιι :Με εΙΙμειιιειιιε Οου

ειιιιιιιοιι ιιιιεετειι Κι·ειιιΙιειι ευ ρΠεεειι. πω· ιώιιιιειιιετ2Ι
ι

Πι·. ΤΙιοιιιιιε . .
' ιιιεΙιι· εειιιι ιο νετειειιει·ιι. άεεε Με ει.ιιι·Κειιιιειι ιιπε τσι

Ι

ι

θειιι'. ΒιιΙιτειιιΙειι Ρι·εριιτιιιε, Με ΑτεειιιΙ‹, Ι.εΒετιιιιιιιι ιι. ε. ιν_

ιιιιιιεειιιΒι πι· θιιι· άει· Τ:ι!ιει·ΚιιΙοεε ει·ιοτιιετΙιιιιι ειιιιι.

Με ιι·ειιιι ινιι· ι!ειιι Κι·ευεοι ιιπε νιεΙετι Βιιι·ι·‹ιι;ειι.ειι, εο

ινιε ειιιιΙετειι ιιειιειι Μιιτειιι Με Νιι.ιι·. ειιιιιιιιιιγι. ιιιοιιι.

ιιΙιεο!ιιι ι·ει·ιιιιιιειι Μιιιιειι, ευ ινιεεειι πιτ ‹ιοοιι, σιιεε Με

ΝΠ· εει7ειι νοτειιι·= εε ιιιοιιτ πιιι Αι·πιειι πι “πιο 2ιι ιιωπήπω [Μ (Μι ΑΡυθω έΓ"Ή89' Με νέπω1ι|Π8ιθμ

ΜΙΝΙ] (ΜΓέΠ θΪΠΖἱ8θ°°ΗὶΜ [ΜΙΒ Μ5ΗΟς π" .ϊ - ΙειεΙιτειιιι ιιιι‹1 .Με Ποιιειιιιιριιοιι ιιιιιεετιι, ιιιιι2Ιιοιι ειιι‹1.

ι. Δ ' η . . °·ρ.8° Μ· Ψ! Ξννε!ειιεε ιιιιο!ι Με Πι·ιΙιειΙ εειιι ιιιιι8. Με ιιιιιιι ι1επι

(ΙΒΝ' ω” ΡθΓ80ΠθΠ· ΜΜΕ] (Με Πο"Μεθ" ΜΗΜ Η" “Η Ψνει·ιΙιε εετ Βιιιιιιειι νοπ Βοιιιιι ιιοά Βιιιει Ιιειιιιεεεειι

Πω 0810 Μ ΟεΌ0ιθ 8Μ'θΠ· ' Ιιιιιιιι ιιε!ειιε εισιι Με ΠεΒει·ιτειιιιιιι “ '
, . .. .Π . ε εεε τεεριτειιοτιεο!ιειι

1 Έθ|ο€ειΒΙΈ.(ίτιΒ κεΠΠέ" 3:'Γ.€88ει1"18"ΙΡ Ϊ!" β€9Ψ”* : Οιιειν,εοΙιεεΙε Μι ΤιιιιετΚιιΙσεειι ιιιιτι εεΠιει Μι Τιιιιιιι·Ιιιι

Με Μ' θ ΜΜΜ θ" πει "Η θΠ° Η νΙθ Η 'ΙΜΟ !οεε-θειι0ιιιιιτειι ιιι Ιιειι·ειεειι ιιειιιιιΜ ιιιι.Ιιειι,-- ιι·ιι εεΙιειι

“Η” ω” (ΠΡ80Γ (Μ8Θ'ϋφ ΑΓ8ΨΠεΠω Όθ.ἰ ό" Βθι1ΜΙ[Ι- Μεεε 'ΓΙιεοτιε Ιιεειιιιιει; ιιιιτοιι άειι 8οΙιΙιιεε άει· επι ιιιιειι

ιιιιιΒ ιιΙΙΒειιιειιιετ ΜιιιιΜιειιειι Με Μι· ιιει Βι·ιιει!ιι·ιιιιΙιειι (Ιω ΜώΠΗΠΒ (Μ_ΜΒΒΠ νθΓ[88εθι_ 80ίαώΠέμ 1 Η Μ”

ἔΠἙἶ88"° Ε: θΧΒ18τὶΓι Ι13μι 29 Τ8$θ ω: ΒέΒ.ΐΓΓΕ1Ι'θ;ΡΓή ι.ιεινιεεε ΜΜΜ ειπε σιωωε ννιι·Ιιιιιιιέ επί ιιιεεειι Ρι·οεεεε

Η ε ΜΜΜ· ο" "θ" ω 'ΜΗ' "Μ" Π! @Η Ι ΙιιιΙιειι. Πιι‹ι, ιιιιι εε ΙειεΙι ειι ειιι€ειι. Βοιιιι. υιισ Βι
Β

Μ!! ΜΜΜ Με (Μ 8ΙωθΓρΠι Πω ΒΙΘἱΟῇΖΘΙΠΒ θ!" "ωτ- ιιοι ι·ετειοΙιετιι, ιιιιεε, νι·ειιιι Με ΚιιΙιε Κιιιιιιι εεπ Βοιιινιιι‹Ι

ἔδἱ:ι):28ΚΙἑΪἑἰ8Ἑ?ἐΙἶ ΞἔῖΞ€°Βθὶἔἔἔ Αἑεἶιτ· ξξ:""ΈΗθμτένέ:8θΒΐέ Ϊ ειιι:ιιιι€ειι Ιιεεεει· :ιι ΙιεΙιοιιιιιιειι εοΙιειιιι Με Με ινιιτιιιε

9 . ιιιιι1 Γειιοιιιε, ειιιεεΙιιε ΙιιιιινΜιιειι ειι εεΙιτ εετ ΨιτΙιιιιιιι
ΑΒΒΓΒΐ]ιθ ΐιϊω1Ι= ··0·ἐιιΐΙ·ι··3··ι (ψ Π"Με ἔη.Ιη¦1ιΖἶ18οΒἱοΚἶ;.ιθΓ εετ ΗΜιειι- ιιιιιι $εεΙιιίι ιιιιτετινοτΓειι ειπε, Με άεεε ιιι:ιιι

“ο Μ” δι ω] ω” 'Η ΜΝΗΜΗ θ 80 Μ”, Μ” 'ΠΠ ειιιε ιιΙΙΒειιιειιιε ΚεεεΙ Γεειειει!ετι Ισιιιιιε. [Με εοΠιειι

ι·ιεΙιιιε ιιι εειιι εεΙιειιιι, ω" ιιΙιει·Ιειεει ειιοΙι οΓι ειιιειιι Μι. @Μ ω" ΜΗ “ο Ηωωθωοσο 8υ!εθΒΘΠ ω”

7

νθΓΖ"θἱ[θ”θΠ ΒΚΘΡΠΩἰΒΠΙΠΒ· Ναι" Μή88"ε *Με 8"Βε- Ιιεεεει·ε ει·ννειι·ιειισ ινειΙ ειο ιιιοΙιτ ιιιειιτ ιιοεΙι @οι Μοιιε

ιιιειιιε Μαιο ιιι α" ΨνεΙτ Βιετι·εειιι, ειο Βεεοιιιειιι ιΙιεε _"ΜπεΓ Ζω πρ'

' .
ιιιιεΙι Μπι Μ" εεεειιιιΙιει·. Βει· Μπιουτ, ιισιπιειιιΙιο!ι σει· .

ΒυΠΒθΠ5ωι"ἱΠσ8ΠοῇωΗθ 6880088 Μ!! πω" ΜΙθΠΠ ΜΜΕ ι Ιι:Ιι Μ!! ιιιει· ιιιι Με 'ΓΙιειιειιιοΙιειι ει·ιιιιιετιι, Με, οϋΒΙειειι

(Μ Α"ΠΟΠΕΘΠ [Μ] Βι.0εωΙϋΓθΠ ά"ΤοΠ2Πιθ88Π, ω! Μ" (Μ. ιιιειιτ :Με άει· Ιιε.οιετιοΙοειεοΙιειι βοιιιι·οιΙε ιιιιιετινοτιειι,

ο ι)! κν- Γ ό - Υ -τ Ι. _ @σε ι.ςΙΙιοΚ!ιοΙιειι ΒιιιΒιιιιε 2ειεςειι @κι ε. Β. επι Ι.ιιΓτειιι·
εἘἱΙιι·θ2τΊΣΐιιιετΙἔἔἔ:ιἔ οι"εθεδεξιιε?ι θέι·2]ιθΠιιΐεεζικιεΐις "Η Μό” θ"θ"€Ε· Μ” ΜΒ", μάθω] ΜΒΜ ΒΘΜΠρτθΠι

ιιιειιιι0ιι, ιιιιιι ινεΙιε ι1ιεεειιι. ινειιιι άει· ΒιίοΙΒ ιιιιειιΙειιιτ: ' @Ώ υΠεεΐθ_νοΓ8·"·8·ΡΓ 0[ωφ (με ΤυΒει.ΚΠΙ"εθ *ΓΜΜ

ιΠε 8εΙιιιΜ Με ει.ειε επι Πιπι Ιιεεειι ιιιι‹1 ιιιοιιτ ιιιι σε" τω! Με "πι ΗΘΗ” 8 ΜΒΜ! Μ" 8ιώ 'Η _ΠωΝθω

Μὶιὶθω (Μ. 80 νοΙ.ωΒΙωΙΙ "Η.ΚΟΠ @Μα βοτοριιιιΙοεε εεΙιειιιι εε!τειιει· ειιιίιιιττετειι Με ίτιι!ιετ ιιπε

Βε κι Ιιειιιι€ειι Τιι€εε εειιτ εειιινει·, Με ιιτ2ειιειΙιοΙιε . Μ; “ΜΒ ν” “Η)8Γκ"'05θΓ Ν8·ιυΓ Π· 5· Ψ·

Ηει!ιιιετιιοτιε Πιτ επι $ειιινιιι6ειιοιιι Γεει2ιιετε!Ιειι; ιιιιιιιι·- ι ΚΨΜ· ινιεεειι, άεεε νοιιι Βιιιι€Ιιιιι; Με ειιιιι θτειεε Με
Ιιειι ιιιιιεε ιιιιιιι ιιιιεΙι ιιιει· Με ειιιιιετεινο ιιιιιινιιιιιειΙιειι·ειι. ¦ ΑΙιει·εετιιΓειι ιιιεεει· ιιιιινειεει!ειι Κι·ιιιιΚιιειτ ιιιι·ειι 'ΜΜΜ

Ειπε 8ΙιιοΜιοΙιε Βι·ι·ιιιι8ειιεοιιιιίι Μ Με ΗτΓιιΙιτιιιι€, άεεε . ΖιιιιΙειι; πιω Ισιιιιι εοΒιιι· ιιειιιιιιριειι, ‹ιειεε 60 οιιετ 80

Ιιει· ΗιιιιρικινεεΚ ιΙιεεεε ι'οι·ιι·ιιιιε Μ. Με 8ιεΙΙιιιι8 Με

Ατετεε ιιιι Δευ νοπ άει· ΤιιΙιετΙιιιΙοεε ΙιοΓιιΙΙειιειι Ει·ινιιοΙι

εειιετι υιισ Με ιιιιιειι νοτιιιει·Ιιτει!ιετιάε Ι.ειιειιεινεικε υιισ ι

ΒειιιιιιιιΙιιιι€ πι Ιιειπιοιιιειι.

 



1111 .

11111 111111ν111ι1ε11 1.111›ε1111110ε εεινεεε11 ε11111, 011. 11111111

εε 211 1ν1εεε11. Α1εο 11111111 11111· 111ε Βεο11111:11111118ε11 1εεε11

1111111· 111ε Ρε1εο11ε11 εε11ε11, 11111 ι111ε νο11 11111· νε1811111,1ε11

11ε11. ερ1εε11ε11 111111 1111ε νο11 11ε1 1Ιε111111111 1111111 Βεεεε1ι1118

1111·ε1 1.ε111ε11 ει·211111ε11,-εο 1611111111 1111· εε 11ε11οετ 811111

11ε11. 111111 εε 1111111111 11111111 11ε1 Ζ1νε11ε1ε11ε111 1111ε1 11εεεε1·

11εε 111εεε11εο1111.1111ε1ιε11 Ν111111ε11111ε, 11111 11ι1ε 1111111111 116€

11ε1111ε11 11ε1 1111111118 νε1211:111ε11 211 111ιεεε11, 11111 11111 11111

ε1111·1ι '1'11εο11ε, 111ε 1111ε1ι 1111·ε1εε11ε 111111ε11111ε11 111111, 211

111111118ε11. 111111 11ϋ1111εε1· 1ε1 εε 111εεε 11ε11ε1ι Α12ε11ε1

111111ε1 ε111ε1· Βε111111ε11 1111εεε11εε1ιε1111ε11ε11 Οο1111ο11ε 211 1111

1ε11νε11ε11,ε11ε 111εεε111ε11 νε1111ε11ε1 111ε111ε11. 11111 ε11111

111ε1ε111ε111,11 1ε11:111,ε111111118 111111 ε11ερ1111:11ενο11; 11111 11111εεε1ι

1111111111 ε11ε111·ι1ε11εν1111ε1· 1νε111ε11.

111111.ε 1111ε1· 11111111 1111 111εεε11 11111111· 11111111εορ111εε1ιε11 111ε

ρ1111111ε1:11ε11 Βε111ε111111ιεε11 εε1, εε ε111ε1111ε11 1111· 11οε11

1ε11:111, 1111εε, 11ε1111 111ε 0111· 111.111 Μεε1· 1111111· 1111 81101111 1101111

ε1111Βε Λ1111ε11ιΞε1 11111, 111ε 11111 11ε11 Α1ρε11 111 11111 1111ο11ε1ε11

8111ιε1. 11111 11ε1 111ε111ε1111εε11ε11 11111111 ε1ε111. 11'11 1111111111

εε11ε11, 111εε 01111111 1ε1 111111 111ιεε1 1111111111 01111111 ε1·ι1ε11ε

1111111811 211 11111ε1ε11112ε11 ε11ε11ε11. 15)ε 1ε1 11111111, 11εεε 11111111

1101111 111ε111 νο11ετε.1111111 1111ε1ε1118ε11ο11111ιε11 1ε1., ο11 111ε 0111·

111 1111111 81111Μο1111111 11ε1·1ε11111ε11 111

21ε11ε111ε1. 13111 Ο111111ι111ε1· 11ε1· Ι.111111ε11111111111ε11, 111111118

ε1:ε11ε 11ε1· 11ε111211111 11ε1εε111ε11, 1111111811 111ε Νο11111ε11111Β

11ε1111εε 81111111ο1111111ε 11.111; 11111 81:111111111ε111:11118ε 11ε11ε111

ε111ε1· ε1ε1ε11 1.ε111111ε 111111 11ε1· 111111νε111·ε1111ε11 Β111.11ε1:111111ςε.

11ε 1ε1 νο11εεε 111111 ε111 εε111 νο11ε111111118εε 11111111 1111ε1

111εεε11 θεεε11ε1111111 ε1ε1:111ε11ε11, 111ιε 1111· 11ε111 Ρ1·111εεε111

11οεεο11211 Με Νεερε1 νε111ε1111ε11; ε1 11111 ε1ο11 1νε11

11111118 111111111ε1 1111ε11εε111111:11ε11 111111 11ε11 θεεε11ε1ε1111 1νε111

111111 ε1·εε1115ρ11; 1111· ε11111ε11111ε11 111111 Βε1εεε11111ε1ι 211111

1·ε1ε11ε Λ111νε1ε1111εε11.

Ζ111111ε1ιε1 1ε1 εε ε111ε 811111ε1111 1111111· 111ε 11εε1111ε1ε

ε11118ε1· 8111ι11το1·1ε11 :

θε· 11ε- 8111- 11111- Θε

11ε111. 11εεεε1·1. 1.1ο1111.1·. εε111111ι. ε1111·11.

1101. 1101. 1101. 1101. 1101.

1.ε,1,1ε111 . 211,2 41,0 12.4 7,8 11,2

Β1ε11111ε1 . . . 8,8 00,3 20,0 4,6 11,13

Ε'11111ε11ε1ε111 . . 12,8 60,11 14,0 11,11 11 0

Ν111111·111·11 1νε1:11εε111 111ε 11εε1111ει1ε 11ε11ε111ε1111 1111ε1ι 11ε1

Ρε11ο11ε 11ε1 Κ1ε.111111ε11 111111 111ε 811111ε1111 1111111· θε11ε111ε11

111111 θε11εεεε1·1ε11 ε1:111νε11111 εν11ε1:1ιε11 08 111111 50 1101.

1:1111ε11:111111:11 11111 11111111 ν1111ιε1111ε11ε11 Β111:111ε11 11111111 11ε1

0111· 1:ο11ε1ει111ε11 1111 11ε111111:11 111·11εεε Π111ε1ε1·111ε11ε; 13,7

1101. (11ο111εεε.11ε1ο1111111 νοιι 111111111-Ζ11111:11) 111ε 86,5 1101.

1Τ111·11:111'ε 8111111το1111111) 2ε181ε11 11ε1111 Α11ε11111 11ε111ε

11111111.

811111· 1111ε1εεε11111 111111 1ν1ε11118ε1· ε11111 111ε 111111ε111·ε111

εε11 11εε111111τε: 111111 41 1111 11111111 1889-110 1111ε Τει·

1111.11°ε 8ε.11ει1ο1111111 11ε11ο111111ε11ε1ι Κτε1111ε11 1ν1111ε11 1897

35,7 101. 1111ε1ι 1ε11ε1111 111111 27,8 1181. 1νε1ε11 εεε1ο111ε11,

111111 04 1111 .111111·ε 1ε92-96 Α11εεε11·ε1ε11ε11 1ν111ε1ι 38,0

1101. 1811? 1111ε1ι 1ε11ε1111 111111 88,6 1101. εεε1ο111ε11; νο11

62 1111 11111111 1805-1111 Α11εεε11ε1ε111111 59,7 1101. 1111 11111111

1111111111 1111011 1ε11ε1111, 20,0 1101. εεε1ο111ε11.

Ν111:11 11ε11_1111111ιε111111Βε1ι 11εε 131. 117ε1ε11ε1 (νο111ε

εε11111ο1111111 111 (10111ε1ε111111) ν11111 11111111 1608 εο111νε11111ε

11111 1900 1(1111111ε11 Με νε1111111111εε 11ε1 Ι.ε11ε1111ε11 2111

εε11ε11 80 1101. 111111 20,8 1101. 111111 11ε.ε 11111· 13εε111111ε11ε11

21111ε111ε11 2.2 1101. 111111 45,6 1101.

Νε111111ε11 1ε1 11111 Ε1111111εε 11ε1· Κ1ε.111111ε11ερε11ο11ε 11111

111ε 0111 εε111· 81οεε.

8ο11:11ε 11εε1111111.ε ε11111 εε11ο11 εε111· 11ε111ε111εε1111, 1111811·11:11

1111ε νε1111111111εε 11111 Ηε111111ε 111111 Βεεεε111118 1111 1.11111ε

11111 1ο111ε1111ε11 1111111ε ε111111; 11111· ε11111 11οο11 ε1111ε1111 ν1111

11ε1 Α1111ε.11ε Πε 1ε 111 11ε 18'ε, 111ε1ο11ε1 11ε11 1.111ι11ε11111111111ε11

1111 Βε11ε111 ε1111ε111ε, 11ε1 11ε111 ε11:1111111·11 10 1111111111, 11111111

ε1 εε111ε Βεεε1111111ε;11118 11111Βε1111111111ε11 111111, 11ε111ε Η11ε111ο11

111111 11ιε1ι1 2111111, 11ο1:11 νοιι 11ε1 'Ε1111ε111111οεε 11ε1·111111ε1111ε

Ε'1ε11ε1111111111ε ο11ε1 1111 81:111ε1111 ε111111111ε11ε 151111111ε11.

11111 Ρ'1ε111ε11 νε1·ει1-1

 

Η1111ε11 1111 1111ε 111121 ε1111εε Α118ε1111111:11ε 11111 11ε11 111

111ε1111ο11ε11 111111 Οο111:111111111ο1111ο11ε11 11ε1· 0111 111 Α1ρε1111111

111111. .1ε11ε1111ε1111 ε1111111111111.1·111 0811111111, 11111εε 111 11011111·

11111 Κ1·ε1111ε 111ε 8ε.111ι1ο1111111 ,εεεο111ε111 111111, 11εε111 1111111

ε118ε1ε Λ11εε1ε111 ε1 11111 Βε11ε111 211 1νε111ε11; εε 11111; 11111·

11111111 Βε111111 Γεε1211ε1ε11ε11, 1νε11:11ε Ρε1·εο11ε11 1111111 11111

εε111ε11ε11 111111 1νε1ε11ε 1111111 2111111:111ιε11ε11 ε1111. Ι)11ε 111ε1111.

11ε111 1111111111 11εε Α1·21εε ε111ιε1111εεε1ε111 111111 11ε11111ε 111εεε

1111111111 ε1:11ε1111 1111ε νοιι 11ε11 1111111ε111ε11 Ρ111111ε1111118ε11 11ε1

11ε1:11111εε1Β1 211 1111101111. 111ειε 111ε Οο1111ε111111ε11τ1ο11ε11 11ε

1.11111, εε 11111εεε11 111111 1111ε 111111 Γ111εε1111ε111 11ε1111111.,1ε11:

Βεε1ε1121ε Α11ε1:11ο11 11111 ε1:1ι1εο111ε111 Α11εε111ε111211ε1ε1111,

ειι1εεε111ε1τε1ε Ι.11ε1ο11ε11, 111111ε11111εε Ρ1ε11ε1, '1'1111ε1·1111111εε

‹1εε 13111111εε 111111 Β1ι111:11Γε11ε (1νε111ι ε1ε 111 ε111ε νο1·εε

· εε111111ε11ε Ρε1·1ο11ε 11ε1111111ε11), Α111111111111111ε, 111ε 11ιε1ετε11

Ηε121111111111ιε11ε11, Α11ε11οεε1ε1·οεε 11. ε. 11.

Με111ε1ε νε1·Γεεεε1· 1›εετε1ιε11 11111 11ε1 Ρ1·1111111ε 11ε1· Α1ι

11εεε111111 νοιι Κ1ε1ε111111- 111111 Α111111111111εειρρε1·111ε11 1111 1111ε

Η01ιε11111111111, 11ε.ε 1ε1 111 11ε1· Τ11111 ε111ε νν11311118ε 111111111

1111ε 111111ν11111ε11ε 1·`1ει1.1ε, 111ε εε111νε1· 1111 ε111.εε11ε111ε11 1ε1.

1Ξε 1ε121νε11ε1111ε, 111ιεε 11111 111ε1ε1ι 111ε Βε1111111111 111ε111·

1111ε1· 11111111ε1· ε111111 211 111811 11ο1111111, 11ε1111 1ε11εε 131118

1111111ε ε12111181 ε111ε11 11ε12, 11111111 111ε 11111111 11111111 Με 1200

ο11ε1 11100 Με1ε1· 1111111181. 1111111 ε1ε111 11111111 εε11ε11, 1111εε

111εεε ε1:1111.11ε 111111 11111 11ε1νεεε Ρε1ε1111ε11 ε111ε11 1111011·

111ε111εε11 1Ξ1111111εε 111111; ε1ε ε11111ει1ε11 εε111ε1:111, 1111111111 Β111ε1

11ε111ε111111111111, ε11111 11111181, 1111 Αρρε111 1ε1 111ε1ι1: τεμ!

111εεε1ε. 1111121 111111 11111111 1161111ε11 111εεε 81111111ο11ιε 1111

11ε11111ε11, 111111 1111 ε11111 ε1ε 11.11ε11 1111111111ε1111 111111 1111111111

111ε 11111111 1111111111ε1·211ε1ε18ε11. 11111 111111ε1ε 11ε11 111εεε .111

1111111118 1111 0εεε11111ε11 ε111ε 11111ε11111:11ε 0111111111, 111εεε11

11111ε1ε11111ε11ε11 11111εε 1111111 11111111·111:1ι 11εε1ι1ι11118 11εεε11.

ΙΞε 1ε1 11111.1·, 111ιεε 111ε Εεεε ε111ε 1111011111 1ε1;, ο11 11111·

Κ1·111111ε 21:11; 11ε1111111 1111ε1· 1110111, ε11:11 1νε1111ε1ι11 11εε 811111

111ετε 1111 111ε 11111811 211 εε1νϋ1111ε11. 1ε11 11111 11ε1 Α11ε11:111.

11εεε εε 1111111ε1· νο1111ε11111111 1ε1, 11ε11 Ρ1111ε111ε11 11111.111·ε1111

11111 81111111 .1ε.111εεεε11 41111111 211 εε111ο11ε11, 211 11111111· Ρε1·1ο11ε

11ο ε1· ε1ε11 1ε1ε1ι1ε1· 11111111111ε11ε11ε11 11111111, εε1 εε 61111111

1111ε1 1111111111 ε1· ε11:11 111ι1ε111·εεε 11111 νε1ε1:111ε11ε11ε11 81:11.1111

11ε11 1111111811.

111111 11111111 ε1ιεε1ι, 11111111εε1ε1ιε Β1111111ε 11111 εε, 11111 111ε

Ηε111111ε 11ε1 'Ει111ε1·1111111εε εε111ε1 111 ε.11111111111ε1:1ιε1· 11111

ε1ε1111111111ε111ε 8111.11ο11 ε111ε 11ε11ε11111ε 1111111118; ε11ε1

11ειε Βε111111111111 11111. ε11ιε11 11111ε111111ε11 Β1111111εε 11111 11ε11

ε118ε111ε111ε1ι Ζ11ε11ι1ι11, 111ε Υε111111111118, 111ε 111111111.1οροεε1ε,

11111 Ο11ε111ει11ο11 11111 11ι11ε1ε11 Ο181111ε 111111 ε111ε 11εεεει·ε

11'11111:11111ι 11ε1 11111811 111 111εο1111111εε1ιε1 111111 1:11ε1111εο11ε1

Βε21ε111111Β. Α1ε111ε1 1111ε Βε18111111ιε., 1111111111 11ε1 1101111

111ε11 11ε111 ε1112ε111ε11 111111ν1111111111 11118ερεεε1 1111111, ο1111ε

Ζ111ε11ε1 1111 111ε 111ε11111ε111111ϋεε Ρε1·1ο11ε 111111 1111111 ε1·ε1:ε11

1111111111 11111 Κτε11111ιε11 νο121111ε1ι1111ε11.

Με Α11 11ε1 11ε1111111111 11111· Κ111111111ε11 1111 11101111 Ε'1111

ε1111ε111 111 Βε111ι1:111 211 21ε11ε1ι 1ε1 νο11 81·οεεε111 111ε1111;

εε 1111111111 1εε111 νε11111ε1 ε1εο11ε111ε11, ν1ε1111 1111111 11111

01111111 11ο1111ε 111111 1111·ρ111ε 81:111ν11111ε111:111 ε111εε111·111ε11ε.

0111111 1νε1111 1111111 ε1ε 1111 1νε111·ε11 811111ε 1111111111, 111εεε1ι

ε1ε ε11:11 11111 ν11·1ε Κ1ε1111ε ε11111ε1111ε11. 1)11ε 111111ιει 1101·

1111111111 111111 11111· Η1111,ε1, 11. 11. ε11ιε Η011ε 11111111 4-1100

Με1ε1·, 111111 νο11:11εεν1ε1εε ε111ε11 81111111 111111111εε 11111111ε

1111111111ιε11ε111ιε1ι 8111111το111ε 1ι11.11ε11 111111 11111111 11111 11111

ε1ε1111111,1 ε111ε1 Β1ο11ε11111ε νο111ε11Βε11; εε 1111111111 11111111

11ε111 Κ1ε.1111ε11 ε111ε11 '1'11ε11 11εε Τε1εεε 1111 11'1ε1ε11 211211

111111Βε11. 1311ε Κ11111ε. 11111 11111ε11ε 11111εε 111 11111111ε11ε1 11111

ε1ε1ι1 111 Βε1.1·εο111 εεεεεε11 11ε1·11ε11, 11ε21.18111:11 11ε1 11111111

ε11118 11εε ε1118ε111ε111ε11 111111 11111 Βε11111111111ε 11εε 1ο11ει1ε11

Ζ11ε1111111εε, 111111 Με 11111111 ε1·1ε11:111 1111101111 61111111 1111111

111:11ετ ε1ε11:111011111Βε 111ε1ε1εο111111ε1:11ε Βε1111181111εε11 111111

Με 11'ε11111ει11ε11 1ε811ε11ε1 11ε12ε. Ι11εεε1 Ρ1111111: 1111111

11ε11 11111111111:11 2ε1111ε11:11ε Νεε111111εε11111ιεε11 111111 ε111ε

11108111:11ε1 Βε111111ε .-111ε1111111211118 11ε1 Ρε1·ε111111ε1111ε11 11εε

Κ1ε1111ε11. 811 11111 11111 Βε111ε111ε11111ε11 ε11ιε1· 8111εεε1ε11
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Αυεο.111 νου Ροτεουου 1ο! ΑΙ1εοτυο!υου ευεοΒου υοου, εο

8ουευ τυοεε τ!!οεο Ρι·εΒο υοτει·ευουτ ινοττ!ου, ννουυ τ!οι·

Κτοο1το ου! ο!υοπο 8τοτ!!οτυ ουτ;ο1τοτοτυοο Μ, τ!ε.εε τ!ου

εο!υου υ!ουτ Μουτ οτ1ο.ουτ.

Ιου ο!!! Μου Μουτ νου τ!οιυ νοι·εου!οτ!ουου Κ11τυο τ!οτ·

1Συουου ερνοουου; τ!!οεοε 1ετ Μ· εο!ουο Κι·οο1το Βοο!ευτετ,

τ!!ο νου ΑοΓοοε ου ΑοΓυ!Ιο νου Β1υτουτ!τουο, Εοτουυ

@που του. Πουοτ υουου, εονν1ο Γοτ Ροτεοοου νου εουτ

το!ευετοι· Νο1.υτ. Μου 1τουυτο Κτου1το εουοιι, Με! τ1ουου

11ο Αυεουυυο1τ τ!οι· Πυτοτευουιιυε τυο ΑΜ άοτ ροι·ετ!υ

11ουου Βοοοτ!ου εουννοτ ευ ουετο1ττοτ!ε!του Μ; εε !ετ

υοου ο!υοτεο!τε τυο Αυο!υυοεο ουτ! ουτ!οτοτεο!τε τ!1ο τυου

11ουετ Βο,τιουο 8ου11τευυε ουκ· 11Ιοε!!ο1τυο1τ υουτοτ νοτ

εου!!υιτυοτουε Με τυο.εεθουουτ! οοεοεουου.

Αυε τ!!οεου ΕτοττοτυοΒουε!ουο !ου το!Βουτ!ο 8ου!υεεοτ

Πο τυοτ!!οοτυουτοεο Βουοοτ!1οιιυ τ!οι· Ιουυεουεο!!υτ1ιιτ!

ευουτ !ετ υουουννοι·τ18 1ο οτειοτ 1.1ο!ο οι!! τ!οο 0ουτ·οοου

τ!οτ ο11εοτυο!υου 8τοτ1του8ετο1ττο! υοεουι·οο1τ1. Μου 1τυοο

πω· νου ουιοτ· 8ουννοουουυ τ!οε 1ο!το.1ου Ρι·οοοεεοε τ!υι·ου

τ!ου θουτυοου νου τ!!οεοτυ οτ!οι· _1ουου! Μοτ!!οοτυουτ ουτο

ουου.

Με Βευουτ!!υου 1ο ε!υοτυ 8ουοτοτ!υτυ υ1ο!υτ τυο υο

νοτουετοετο.

Εε !ετ :ο ννυυεουου, τ!ο.εε ε!ου τ!!οεο Βουοοτ11ου8ε

νοοτ1ιοι!ο ευ ν1ο1 νν1ο τυου!!ου νοι·νο!11τοτυτουου πούμε.

Ποτε θου!τεε1τ!!τυο τουεε 1ο οτετοι· Μουτ Μ· τ!οο Αυ

Γευ8 τ!οι· Χτου1τυο1τ τοεοτν!τ·τ ινοττ1ου; ουοτ πιο!! υοου

εε υοου !υ ουτ!οι·ου Ρο!!ου νοτεουι·ο!υου, ουτ! υοου τυο

Κτο!”τ τ!οι· ΑυροεευοΒ Βου!!υουτ! Μ., εο υο1τοτυυπ εε ν!ο

Ιου Κτυυ1του Με! ΒοουΒουτ1 1οιιΒοτυ Αοίοοτυο1τ.

Βοε 1(11τυο τ!οτ· 1Συουο υοου ουτ! εο11 ειοΒοννουτ1τ ινου

τ!ου Μ! Δου 11'5.!Ιου, τυο ουου υοερτοουου ννυττ!ου, ουτ!

οίτυο1τ!οιιου, ννο !!υοτ τ!1ο νοτυτο1τυιιε τ1οτ Ι.5ε!ουου

ουτ1 «!ου θεου τ!οε 1ττου1τυο1του Ρτοοοεεοε Ζννε1το1 υο

ετουου. Μου Μα! ουτυτ1!ου τ!οι·1)!!ΐοτοοε ενν1εουου τ!οτυ

!!!υου τ!ον Ευουο υυτ! τ!ου1 οιο Μοοτο Βοουυουυ ευ

ιτουου υουου.

Ρι·οτο1το11ο

τ1οε τ1οιιτεουου ε1.ι·υτ1. 11οτο!υε ευ 8τ. Ροτοι·ευι11·υ.

1805. 81τυουτ; τ!ου 19. Νονοιυυοι· 1901.

1. Ψοετρ1ιοΙου ερτ!ο11τ 11υο1· Ρυ.τ1ιοεοοοεο υοτ!

Η11.οί!ο·1το1τ άεε 1τ1τιαουο·οεουιν11ι·οε!υΡοτοι·ε

11111· ε. 11Βι·εουο!υτ Με 'Ι'1ιο11 ο!υο1· ετϋεεοτο1ι Αυ!ιοιιτ!!ιιυΒ Ιιυ

Βτιιου). Β- '

ιεουεειου:

Β ο υ τ· ο τ! ο τ· οι·1τουτ!!ετ ε!τ:υ ου 1111· τ!!ο Οετετ·οο!·ον!ιιιου υοου.

14188. υ!ουτ ετϋεεοτο 8τοτ!ετ11του 11υο!· τ!!ο Ηοιιυο1το1τ τ!οε [11τ:11ε

εκ!ετυ·οιι.

Ν' ο ε τ ο υ :ι 1 ο υ: 8ο1ουο θτετ!ετ!1του ε!υτ! του· Μουτ υο1τουυτ.

Ποεε τ!ειε Π1οοε 1ο τ!ου θετεοορι·ον!ο2ου υ!τουΒ·οι· νο1·1τουυυτ

Με Μ", 1ετ ο!υο 'Ι'υοτευττυο, ννο1ουο :που τ!υ.ι·υιιε οι·υο11τ, τ!εεε

!ου τ!οεο1υετ ννυ1ιτουτ1 ο!υοε ευΓ11.1Ιυςοιι ο!υτυοουτ!!ουου Αιιΐουτ

1ιο.1ιοε ιιυτ'τ!ου! 11ουτ!ο υιου!· 111ουετ111Ιο τ.τοεουου υοου Με 1ο

τ·1υουι 1ιο.1υου .1ευ!·ο 1ο Ροτο1·ευιι1·ε.

'1'11!υε: δ'1Πο ετουτ εε του νο11τοτετουιτυου Με ε. Β. τ1ου

Βοο1ουτ!οτυ υοτ! Ατυοι·11το.οοι·ιι ννο1τ·υο μου υοι·νοττ·τη.ςουτ!

Οει·υ!νοι·ο ε!υτ!; 1τουυοτ Με! τ!ουεο!υοο υυε ΠΙουε 11111111;; νου?

ννοε του Μου: Ηνοοι·τιο1τ!!τυτ ουτ1 111ουε εουου ο11οι·τ!!ιιυε κ

ἰυιιυετ ροι·ο11ο! ιυ!τ ο!ικιιιτ!ο!·, τ!οου ε!υτ! υ!υ· οι·ϋεεοτο 8τυτ!ετ1- 1

Νου!! 1:1!υυοι·υ1του υυε εο1ουτ=υ Μ.οτ!οι·υ Μουτ υο1τοιιιιτ.

εο11οο ιιυτοι· τ!ου Μο;;ου1ττυιιυου 1ο Νονν-Υοτ1τ 5016 Ηνροι·οο!

τ!!τετευτευ1το νοι·1τουυυου.

Πο1το: Ε!τ!ετ!!·οο 1το!υο Ηνροτ1ιεεου, ννο!ουο τ!οε νοι·1τουυυου

τ!οε 111ουε ι·οερ. ουν· Ηνοετοο!τ11τοτ Με! Βονν1εεου νο11το1·ετοιιι- 1

υοου ιυἱτ τ!ουι 81·οεεοτου οτ1ο1· εον!υΒ·οτου θο!ενοι·υι·ουου άοτ·

Ρονϋ11τοτιιυ Ευ Ζυευτυιιιου!ιο.ου· υι·1υοοιι, τ!!! Με 8υΙΖευυ!·ου11

οπο;; πιο Μ!! 8.υ!ι11υς!ρ; 1ετ νου άει· Ωιιο.υτ!τυτ 8182 τ!!ο οι!!

κουου!ιοου νν!ι·ι!? 9

 

1Νοετο1ιο.1ου: Με ν!ο1 οι·υϋ1ιτο Ζυτ'ουι· νου 8οι1ε ετ111·

1τοι·ο Βιι12ε1τοτου!1τ!ους 1ο! υ!τη;ου, νοτυιιυτ!ου οιπ ιι1οοι·ϋεοο

Ρτοοοεεοο υοτ!!υΒτ, !ετ υοου υ!ουτ .ο;ουυςουτ! ίοετ8·οετο11τ.

ν1Ποτ!!τυ!υονν ττοε·;τ. ου ουεεοτ Νο.υι·υυο·ειυ!υτο1υ υοου

νο11τε,<;οττ!!υ!το ου! 14.τ!ο1ος1εουοε 11Ιοιυοοτ τω· Π1ουευ!1τ!οοο·

υοτυο1τε!ουτ1€τ ννοι·τ!ου ε!υτ!.

νν ο ε τ ο υ ε! ο ο: Μ ο τ υ 1ο ο ε!ουτ 1ο ετϋεεοι·οο Α1οουο1

εουιιεε ε11οι·τ!!υ!;ε ο!ο 9.τ1ο1ο,ευεουοε υ!ουιουτ του τυο Βυτετο

υοου· τ!οε 1Ποοε.

Ν!! τι ο ο ο υ: 1ο τ!τευ Βτοεεοι·ου ουτ;11εο!ιου Ι11οτ!!ο!υ1εουου Χου.

εουτ1ττου ί!υτ!ου ε!ου ε.ιιεεοι·οττ!ουτ11ο1ι υ5ουε 1ιοευιετιεουο Πιτ

τυτ·11ουτςου Μ” ΠΙουε νουτπ·1ου!!; τ!ουο.ο1ι ευ ετ:1ι1ιοεεου

νυυεετο Με Μεεευοοεουυ·υτ 1ο 1Συουιυτ! 1το!υο εο1τουο Βι·1τι·ου

υοου εο!υ. Πι· 1οτιτοτο Αυε!ουτ ερι·!ουτ υοου τ!οι· Πτοετουτ!,

τ!υεε υυοι· Με ΠΙουε τ!ιιοτ!εο!. ννο1ουοε υο! υυε ουτε εουι· εου

τουο 1Βι·1ττοι11τοοε Μ. νου Ροι·ι·ν ιιπτ! 8υονν Με θυν'ε

Ηοεο1το1 τον· ο!υου Ζο!τι·τιυιο νου ου·οτι 50 .Ιουτοο 111181· 128

Γ5111ο υοτ!ουτοτ ννοττ!ου 1τουυτο.

Κ οτο!ο;: 1ν!ο εουου 1νοετρυο.1ου 1ο εο!υοτυ νοι·τι·οτ.=;ο

1ιο!·νοι·ετουουου, υο.υο !ου νοε· .1ε1ιι·ου τ!!ο Αυε!ουτ ουε.ε·,οερι·ο

ουου, τ!υεε ι!υτοι· άει· 1·υεε!εουτειι Βονϋ11τοτυυε Με ΠΙουε 1το1υο

εο υευτυ.>;ο 1Γο·1ττοο1τυυε; τ1ο.τετο11τ Με 1ο ε.ιιτ!οι·ου Μ1οτ!οι·υ ε. Β.

1ο Πουτεο!!!υ.οτ! - ο!υο Αυε!ουτ ννο1ουο υοου 1ο τω! Αυυουτ1

Μος νου 8ουΙουυ νν1οτ!ετ8·οο·ουου 1ετ. νοι·ο.πι1εεετ τ!υι·ου Με

εο!ιο!ουυτ ουτεοεουΒοεοτ2τοο Βτεουυ!εεε Με ενω του ει·

1ου'εουου 8τυτ!ετ11τ, υευο !ου !υ!ου τ1οι· Μί!υο υυτο!·πουειι τ!!ο

Βοουοοεουοΐτευοι·ἰο1ιτο τ!οε ννο!υ1ἱουου Ουυουοννυοερ!τε!ε τ'1υ·

τυο τΙου!·ο 1890-1900 υοου 1τ!!υ1εου Με Π1ουε τ!!ο.ειιοετἱο!ι·τοιι

Γυ11ου ει! τ1τιτο!!Γοτεουου. Βο1 ο!οοι· θοεευ!υιτευυ1 (Ε1οτ!εεεουο

ποτ! Θοετοι·υοοο ευεου!υιου,τ.ςοτοο11ιιοτ1 νου 60,823 Κι·ου1του υυ

τ!ου ννυ· ουι· 38 1τ11υ!εου τ!!ο.ουοετ!ουτο 11!ουεΐο.!!ο, νου ννο1ουου

15 πω! νοτ11είο!!, τ!. υ. υυτ' 10,00Ο Κι·ο.υ!το 1τοιουιου 6,2 111ουε

Γ1111ο, ννυ!!τουτ1 τ1ο.ε Μο.!;ουοο.το!υουι 1ο τ!οι·εο1υου Κι·υυ1του2ου1

τυπου 905 Π1.11ο νοι·τι·οτου 1ετ. Πο, νν!ο νου ο οετουοΙου

ευευτοί11υττ ννυντ1ο. υοου υοου τ!οο 8οοτ!ουεετετ!ετ!1τοο τ1οε

Π!ουε 9 _1ο υοου τ1ου Μ1υτ!οι·ο - ατοεεο Π1τ!”οι·οιι2ου οιι!'ννο!ετ,

υουο !ου τ!1ο !υι Ουιιουου·1ιοε Με! 1ο 2 .Τουτου ουε8·ο!”υυττου

νο11ετ18υτ!!ε;οιι 8οοτ!ουου (που ε!ουτ!ουιυς άοτ· Μυπουεου1ο!υι

Μπιτ) υι1ΐ 111οιιετ'ο11ο, τυο!!ε εο1υετ τ!υ1·εοεο!ιου, τυο!!ε νου τ!ου

Ηοι·ι·οο 1)!·.υΙουο!1οΗ' ουτ! Θυετο.ν Ζο1τ!1οι· οιπο!!

εουου υιεεοο ουτ! ςο!υυι!ου, τ1ο.εε νου 2,080 εοο!ι·του Μυ.οοο!·ι!

21 ιυ!τ Π1ουε (Π1ουε τοτυυτ1υιο, ΠΙουειιοι·υου' θετο!ιιοιυ αυτ'

ιι1οοι·οεοι· Βοε!ε ουτ! Πυοοοιιυ!ο·οεο1ιννἰ!ι·ο1 υουοΐτοτ Μιτου :ε

1,01 οθτ.: νου 724 1ΐι·οοου 8 = 1,101 ρΟτ. υΙ!τ τ!!εεει· Ζει!!! νου

τουτ! 1 ρθτ. 1τουυτου νν!ι· υυε 1ιοο1ιετοιιε τ!οι· υ1ϋιιο!ιοτιοι· Βοο

τ!ουεετο.!!ετ11τ ευ τ!!ο Βε!το ετο11ου.Ζυι· Βι·υ111.1·ιιυο· άοτ· ει·οεεου

Ι)!!Τοτουε 1ο ‹!ου 8οοτ!ουεετοτ!ετ!!του Μ: ουυοτ!!υεςτ υοτυννουτ!!ο

2ο οι·υ!του, Με ν!ο1 ρθτ. άοτ· 11οετοτυοοεο 1!υοτ1ιουρτ ειυ· Βοο

τ!ου τ.ςο1ουςτου. 1ο τ!οι· Κυ? ο ε τ ο υε1ου'εο!ιου 8τοτ!ετ!1τ, οπο!!

ννο1ουοι· 85 ρΟτ. ο11ο!· θοετοι·υουου εοου·τ ννυττ!ου. οι·εουου τ!!ο

Π1οιιεθε11ο 3.8 μα. ο11οι· εοο!ττου Ι.ο!ο11ου. Ιιυ Ουιιο!ιονν

υ11ευυοι·υοερ!ιο1 1του!υπου ευοι· οιπ· 58 οΟτ. οπο! 1ο! Ουιιουονν

Ε'ι·ουουυοερ!το1 ο. 55 οθτ. ε.11οι· 11ο!ουου ειυ· Ουτ1υοτ1ου, ενο!!

Με θι·οε άοτ· υιιιιεουρυτ1!!ε!1τοτ, άοτ· Πτοι·τιεουτο!ιιοιυο. ν1οΙο

ΑοορΙοοτ!εουο, Μονυυτ!εο!ιο ο. ε. εν. υε.1·υ!ο1ιτ εοο!ι·τ ννοι·τΙου.

'Ποτε τ!!οεοε €οι·1ιιο·ου Ρι·οοουτευτεοε τ!οι· υυοι·1ιευρτ εοο!υτου

Ι..ο!ο!!ου. !!υτ1ου ννυ· ου!· 1 ρΟτ. Π1οιιεί2111ο, του νν!ο ν!ο1 εου!!!

ο·οτ υιυεετο υοου Με νοι·υ!!1τυ!εε Με· Π!ουετ`ο.11ο αυτ· θοεο!υ1ου

πι!!! ευεΓο11ου, υοου 1ο 80-90 ρθτ. τ!οι· νοι·ειοτυουοι! τ!!ο

Βοου!ου οιιεο·οτυυττ ννοι·τ!ου ουτε; τ!ουυ εε ιοοεε υοου ευημε

οοιοιυου ννοι·τ!οο, τ!εεε τω· ετοεεοι·ο 'Ι'υο11 άοτ· Π1ουε1ο!ο11οιι 1ο

τ!οι· Τυο.τ εοο!ι·τ ννου!οιι Μ, ννο11 !υι· Τα! ουτοτ υττΠο11ουτΙου

Ηνυ!ρτουιου ο!υττ!ττ τΡο!·1το1ι!τ!ε, 111ιιτιτου): 1ο τ·1υοιυ 'Ι'υο!1 Με

Ε'1111ο Μουτ τ!νιε Π1ουε υ·ο111ο1ι ε!υου Νουοουοτ'ουτ1 Με! άει· Βοο

τ!ου. 8οτυ!τ οι·υ!ουτ υοου τ!!ο 8οοι1ουεετε.τ!ει!υ. τ!οεε του: 11101114

υοιοι· τ!οι· ι·υεε!εουου Βοι·ο!1τοι·ιιιιο· εο!του !ετ. Με ενο1τοι·ο11 Με

ννο!ε 1111· τ!!οεο Τυτιτευο!ιο υουο 1ου υυε τ!ου Βοουουεουοίτε

υοι·1ουτοπι άει· 8τοτ!τυοερ!τ!!.1οι· ΠΠ τυο .Ιο1ττο 1890 ουτ! 1891 1ο!

,ο·ουτ1ο Ζειυ!ου ουευτ1!υτου. ἶ

Αυ! ο!υο Θοευιιιιυτεε.111 νου Κι·οο1του: ο

1890.Ιιυ ννο!υ1. Ουιιουονν1ιοεο. 8110 1τοτυοιου 8 Π1ουετο11ο:0,0915°Ιο

 

·› ιυ11ου1. » 9480 >› 8 >> =ο,οοου .

» Α1οετουτ1οτυοεο1το1 85384 » 5 ε =0,0τ3°/ο» Ροτοι·-Ρου1υοεο1το1 4543 1τοτοτυτ 1 Π1οιιετ'ε11 =0,02°ω Σί

» Μυι·1ου-Μυο·τ!τι1ουοο11. 5418 » 1 ο :0,0Β°1<>”

Βουιυυι . 28788 1τοτυυιου 18 ΠΙοιιετυ11ε=0,1)τ12°/ο.

1891. ο

ἔ Ιιυ Μου!. Ουυουονν!ιοεο 4049 1του!ιιιου 4 Π1οοετο11ο:0,0989ω

ο πυ11ου1. » 11255 ε» 11 ο =0,097°/ο

» Α1ο:τουτ!οι·υοερ!το1 9555 » 6 » =Ο,00°/ο

» Ροτο!·-Ρου1υοερ!το.1 4505 » 3 » =0,065°|ο

» Πο!·1ου·Μυετ1Μουου 3384 » 2 » =0,060/ο
 

Βιιυιτυο . 32798-1τοτυποου ευ υβοετττιιέ=οβνουν.



Ε'οι·ποτ ιπιιοιιι.ο ιπι πι' οιιιοπ ?ποια ποτ π ο ο ο ο ιι ο Ι ο π'οοιιοπ

Βιιο.ι.ιοιιιι ιιιπποιοοπ. ποοο ιιοπιιιοιι ιπ ποτ Ποιιπιπιπττοιιι ποτ

Πιοιιοιιιιιο πιο Βιιοοοπ 29.40/ο, πιο Βιιιιοπ 2Β,8°/<› οιιοιιιοτιιοπ.

Μπιτ πιιοτ Ροοοι·οοπτιτ ιπιπ: οιποτ Βονοιιιοτιιπο, ιιι ποιοιιοτ

ποοιι ποιιι ιιιιοιιοποπο 30-6Ο 'Γοιιοοππ Βιιιιοπ οτπο. οιποτ Μπ

ιιοιι Βποιιοπ ο·οοοιιιιιιοτοιοιιοπ, οτι οιιιοπι Βιιιπιποιρπιιια οιιοποο

νιοΙο Μπι νοπ Β.ιιοοοπ πιο νοπ Βιιιι.οπ. οο ιπειιι ποπ πω: ποοιι

ποιο πιιποτο οτιιιιιτοπ, πιο ποοο πππ Πιοπο ππιοτ Βο.Ιιοιι ππ

Βιοιοιι ιιοπιιποτ νοτιιοπιιπτ πιο ποιοι· Βποιοοπ.

Μει.οιπ,ο: Πιο Νιιιιτππι.τ οιποο ο;ι·οοοοπ ΤιιοιΙοο ποτ ιπιπ

οοιιοπ ΒονοιΕοιιιπο ιιοοοπποτο ποτ ιποιπο, ιιοοιοιιτ ιιοποιοοοιι·

ποπ οπο Βοοπιποποπ πππ ιπ ποτ $οππο ποπιιττιοπ Γιοοιιοπ,

ποιοιιο ιπ Βιιιοιιο ποοοιιιιιιιοπ :πιο ποπ Θτιι.ιοπ εοοοοοοπ ποτ

ποπ. ποποι πιο Ζιιςπι›ο οιιιιοτο ιιιιιιοιι πππ Βτοπ ιιονοτιποι ποτ

ποιι. Βριοιοιι πιοιιι νιοιιοιοιιι πιο ππτοιι πιο οριι:οιι οι·ειιοπ ποτ

νοτροτπιοιιοπ πιοοιιοπιοοιιοπ νοι·ιοτιιιπροπ ιιοι ποτ ιιιιιιιιοιιοιτ

ποο Πιοπο ποιοι· ποτ ιιιιιιιοοιιοπ Βον·6ιιιοτππο οιπο ιποιπο

νιΪοοτριιοΙοπ: ΑιιοτπιπΒιι ιιιιπιιιοπ ιιι6ιςιιοιιοτννοιοο ιππι

ιιιτο ιιποιοποιι ποτ Βοιιιοιπιιιιιιιι ιιοι οιοιοιι:οιτιο·οιπ ο;τοοοοιι θειο

,οοιιπιτ. ποι· Βοοιοοπ ιιπ πιο ιιιπιπιοιιοιππΒ ποε ΠΙοιιο ΒιιποιιΒο

ιιιοπιοπιο ποτοιοτοπ.

Κ οτιιιο: Ιπ οοιιιοπι νοτιτοι;ο οτπι6.ιιπι π. οιπιποτ ποιοι. ιπ

ινοΙοιιοπ ιιπ ιιπο.οοπ Μοοοοτιιιιπποπ. θΙοο. πιω οπο. 8·οιπιιποπ

ινιιτποπ. πιο πιο" εε ποπ οτιιιιιτοπ, ποοο ποτ Μπεοπ ιιοΙοιιο

ι 'ι'τοιιιποπ νοτιι·ιηττ?

π οοι: πιιοιοπ: Πιο Ετιιιιιτππο πο- οοιοιιο ποιοι ιπι ιπ ποτ

οποτιποπ Ηοιιππποτοιιποπο ποτ Μπποποοιιιοιιιιιιιιιιι. επ οποιιοπ.

Πιι·οοι.οτ: Πι·. Κ ο τ π ι ε.

Βοοτοτιιτ: Π ο ο πο τι.

Λοτιιιιοιιο ποοοιιοοιιοιι :πιτ Ετιοτοοιιππο ποο

Αικοιιοιιοπιιιο.

(8οιιιιιοο.ι

Πτ. Ιιοιιπ: Πιο ποτ 'Ι'τιιπιιιιποιιτ ιπ ποτ ιιτιιοιι.οπποπ Βο

νιιιιιοτππο· π·ιιιιοοπι 2π ιιοεοοποπ. ιιιιιοοο ιπειιι οιοιι ιιοπιιιιιοπ,

ιιιοιιι: ποτ πιιιοιι ποιοο ιιοιιτοπ, πππ ιπι·ιποιιππιιο;οπ απ ιιοιιοπ,

οοιιποτπ ιιιο.π πιιιοοο ποπ ι.οιιιοπ απ” Βοοοπποτοο ιιιοιοπ,

ποε πιο πιιτοο·ο πππ ιιιποπ νοι·οπιιιτοπ ιιοτοιι.ο. Πιο ποε ιιι

οι·ι·οιοιιοπ. οοιιτο πιοπ ?ιποιπο οπιιιιποπ, ιπ ποιοιιοπ πιο Ιιοπιο

πποπ.ιππιοπιιοπιιποπ, πππ ιιιτο Μοιπιιπι.τ ο.ιιοτοιιοοιιοπ ιιιιππιοπ.

ποοο πιο Ατιιοιτοι· οοιιιοιποοπι ποιοπιπιποποιοποπ. ιιπ ιιι οο πιιτ

πο πιιιιιτιιοιι, ποοο πιο ιπιπ Αιιωιωι €τοιι'οπ. ποιο πππ πιο

'Γτπιιιιοποιιι πιτιιοπιπ ιιοιιπιπριοπ. οτι πιιιοοο πιπιι νοτοποιιοιι,

οιο ΑοοιιινοΙοιιτ επ ιιιοιοιι, πιο ποπ Ι.οιιιοπ ποιο Βοιιιππιτποπ·

ποιο ππτοεοπποτ πππ ππεοποιιιποτ ιιι ιτοοιοιτοπ. Νιιοιι πιοοοτ

Βιοιιιιιτιο πιο ιιιιππτοιι νοτιτιιιτο ποπ ετιιοι·ιτοπ Νιιιιοπ ιιιοιοιι.

ιιι Βοιιιι€ ιιιιι πιο Ιιοιιπιτιιοο ιποιπο Βοπιιοτ. επ ννιιτο :ιπι πωπ

ι.ιοοιιιιιοπ, ποπιι οιπ 'Ι'ιιοιι ποε ιιοιιποο οτοτ πιο Μοπι.ιιο :τπτ

ΑποπιιιιΙππι.τ ιπιπιο, πππ οιπ ο.πποι·οτ 'Γιιοιιποο Ιοοιιποο οοεΙοιοιι

ποιοι Βιιιριιιπο· πω· οιπ Βροι·ιιποιι οιποτοπιι.ιιιι: πιιτπο. Απ? πιοοο

νι'οιοο πιιτο οο ιποο;ιιοιι, ποιπ Αι·ι›οιιοι· το" Βοπιιιοι.τ 2π οτ

ιπιιι.οπ πππ οποιοιοιι πιιτπο ποτ ιι`πιιιιιιο οιπ Βρο.ι·8τοοοιιοπ

νοτιιιοιιιοπ. Βοπποτ οτιππιιο ποπ νοτιποοιιΙοποπ, ποτ νοτοιιι

οοιιο πιιοιι πιοοοι· Βιοιιιππο; οοιποπ Βιππποε στοιτοππ ιπο.οιιοιι,

πππ πιο Ιιοιιποοιιοτ ιιιτοπ Αι·οοιιοτπ πιο 8οπποποππ οιπο. Μ

πππ οιπ·Μοπιπιο· οι.πο. πι ποε ι.οιιιιοο ιιιιοποιιιοπ ιιοιιιοπ. Απι

πιοοο νιῖοιοο πιιιτο οο ιππιτιιοιι, ποπ Ατιιοιτοτ νοτ ποτ 'Ι'τιιιιιι

οιιοιιτ 2π ιιοποιιι·οπ πππ ιπιπ πιο Πϋο·ιιοιιιιοιτ εοΒοιιοπ, οοιπ

Πο.ποποοοπ ιιοοοοι· πιι οτιιο.Ιτοπ.

Πι·. ιιι ογο τ: Πιο νοτοοιιιποο. πιο οοοιιοπ ποτ Ποττ νοτ

τοπποτ τι" νοτοοπιπιιππιτ νοι·ιο.ιτιο, πιιτοπ ιπιπ οοιιτ ενωπι

τ.ιιιοοιι. Πι· ιιππο πιο ο.ιιοι· οιπ ποιοι; ποιοοοιιοιιπ, ιιοι οπο επ

Ιιοππ ποιοι Ιοιποτ οιιο νοτιιοπιποιιποοπ, ιιπι πιοοο νοτοοιιιιιο·ο

πννοοιιοιιιορτοοιιοππ 2ο Βοοιπιτοπ. Ποτπι·ι;ιπο νοιοιπο, πιο οιο

ποτ Ηοττ ιίοι·τοπποτ ιιπ Αιιιτο ποοο, ποτποπ οιοιι ιιοι υπο

οοιιποι· πιο ιιοιιοπ τπιοπ ιο.οοοπ. Ετ οτιππιιο ποπ πιι.οοι.τοπ

νοτιιιοοιιιποοπ, ιπιπ ποπ Ι.οιιποοιιοι·π πιι νοτιιιιιιποιπ, πππ ποπ

Ι.οιιποοιιοτπ νοιι οιιοπ ποπ ι'οτοοιιιιιι;οπ, πιο ιιοπιο ιιιοτ νοτ

ιοπι.ιιοτ πιιτποπ, Μιαιιοιιπιιο· επ πιιι.οιιοιι. Μπιι ιπιιοοιο πιο

πιοιιιππο; πιοοοι·Ηοτι·οπ ιιιιτοπ. πππ ιπ ποιποιποοιποι· 'ΓΙιιιιιοικοιτ

πιο ποποοΙιιοπ, νοτοιιοιιοπ. οιπο θι·ιιππιποο ιιι οοιιιιιι'οπ, πιιι

οιιιο οοιι·ιοπιιςοππο Βιιοιιπι; πιοιιοι· ?τομ ιιοι·ι.ιοιππιιιιιι·οπ.

Πι·. ιν οι ι'οτι Μ. ποτ πωπω, πιιιιι οοιιο "πιο ο·ιοιοιι ιπιπ

ποπ ιιοιιιιο;οιιοι·π νοτιιο.πποιπ, οοιιποτιι οποιοι πιο πιποοο·οιιοιιποπ

Κτοιοο ιιιιτοπ, πππ ποτοιι ΑιιΕπιιοπ οιιιιιοιοιι. πιο ιιιιιοοο ιιοι

ποιοιιοπ ι”οτοοιιιιιιτοπ ποιιοποιιο Βιοοιιιιιιιιπιιοιιιιοιτοιι ιιοι·ιιοιι

οιοιιιιιτοπ. Πο ιπιιοοιοιι Αιιι.τιιιιοπ 8888:ιιιιιοιι; ποτποπ. πιο πω·

υοι υπο ποτ Μοππο ποτ ιιοιιιινοτιιιοιιιιιιο οοιιιιι. ποτπο, πππ

πππ ποτοιοιοιιοπ πιοιιτ. Μοπ οοιιο πιοιιι ιπι Πιιιιιιιοπ ι.οιρροπ.

πιιιιοτ οοιιιπιτο οτ νοτ, οιπο Οοτιιιπιοοιοπ οπ πιιιιιοπ, ππι πιο οιπ

οοιιιιιΒιιςοπ ι'οτοτιιοιτοπ πο ιιιοοιιοπ. Πιοοο Ποπιιιιιοοιοπ ιπιιοοο

οοιιιοι· Μπουτικ πω, ιπιπ ποπι ιοοιιιιιοοιιοπ νοτοιιι Ε`ιιιιιππε

εοπιπποπ πππ ιπ ποιποιποοπιοτ Ατι›οιι. ιπιπ ιιποοτοπ ιιιοοιοοιι

ιππιιοιτιοιιοπ Κτοιοοιι πιοιιο Ε'τοιτοπ ιιοτπιιιοπ ιπιπ οτιιτιοτπ.

Πι·. 8οιιππιοπ: πιτι'τ πιο Πορτο τω, οιι οο ιπιικιιοιι

πππ, πιιιιιιιπιιπιτιιοπ, πιο Βιοτιιπποιι ιπ ποτ Νο.ιιο ποτ Γο.ιιτιιτοπ

ιτιιιιοτ ιιι οοιιιιοοοοπ. πιο ιιιοιιοι·.

Πι·. ιποιπο: Πι· ιιιιππο οιοιι ππτ ποπ νοτοοιιιιιιοοπ νοπ

Πτ. ννοιτοτο οποοιιιιοοοοπ πππ πιο Μοιπππο;οπ ποπ Πι·.

ννοιτοτο ππι.οτοιιιι:ποπ, πππ οοιιιιιοο ΒΙοιοιιιοιιο πιτ, ιπιπ

ποιπ ιοοιιπιοοιιοπ ιιοτοιπ ιπ νοι·ιιιππιιιη.τ ιιι ττοιοπ. πππ πιοοο

Επι” ιιι οτιιτιοτιι.

Πι·. Βοπιι οιι: Βοπιιοτ πιιιοιιιο οιοιι πιο Ε'τιιο·ο οτιο.ιιιιοπ,

Με ποιοιιοιπ Βοποπ ποτ νοτοιπ οιοοο. νοτι.ι·οτο ποτ νοι·οιπ

πιο Τοπιμοτοπο οποτ πιο Αιιοι:ιποπε? Βοπποι· ιιο.ιιο πιοιιο Ε'τιιιο,·ο

πιτ οι·ιιτ πιοιιιιι.τ, πιιιποι πο. ποτ νοτοιπ οιοιι ιπιπ ποτ Αιιοιοιιι

ποοο, Βοιιι·ιιιοπ ιιοτοποπιιο·οιιοπ. Ιπ ποιοιιοπι Βιππ οοιιιοπ πιο

8οιιτιιιοπ ειιιοοιιιοοι ποιο? Πιο Βι·ιοιιτιιποοπ ιιο.ιιοπ ιτοιοιιτι,

ποοο πιο Μποοι,ι.τιιοιι.οποοιτοιιπποοπ οποιο οττοιοιιοπ, ποτ πιο

Αιιοιιιιοπι ιιοιιο.ιιο πιτιιιιοιι ιιτοιιοιιιιοτο Βοοπιοιι.ο.

Πι·. Μο ν οτ: ιπο οοι ιπιπ οοιιτ ιιοι›, ποοο ποτ Βοπποτ πιοοο

Ι.ι'τοπο ππιεοποτιοπ ιιο.ιιο. πιτι πιο $τοιιιιιιι; πιιιιοτοο ι'οτοιιιο ιιι

πιοιιοτ Αποοιοο·οπιιοιι επ ρτιιοιοιτοπ. Ποτ νοτοιπ ποιιο πιο

ιιοιιοπ οοιπ Νο.ιπο ιιοοιιο·ι. ππτ ι'οτοοιιοπ, πιο Γτιιο;οπ ποι· Τοπι

ροτοπι πππ Αποτ.ιποπο ιιοποπι.οπ ιπι Αιιο;οιιιιιιοιι πιτ ποπ νοτοιιι

οοιιιιιιπιιτο Πιιι€ο. πο πιιιιοπ ιιοιπο Ρτοροπο.ππο επ (ιιπποιοπ

οιιιοτ ιιτιοπι.τοπ Οι·πππποοι·οοοι ιιιοπιιοπ, οοπποτπ νοτιοπιιο; πππ

ποπιιτ. ιιοο·πιιιτοπ. πιιο Γτοι;οπ, πιο ποπ Αιιιοι:οιιοπιπο ιιοιτοιΐοπ.

οιι_ιοοιιν επ οτιοτοοιιοπ, πππ πιιι'πιοοοιπ, πιοιιτιππιτοιαοπ ινοι;ο

ππι πιο λιποοοιι επ πιι·ιτοπ. Ποτ νοτοιπ ντιπ Νιοπιο.ιιποπ νοπ

οοιποπ Μιιἔιιοποι·π ιιιπποπ. ποιι πο.ππτοιι ιοιοιιι ιποποιι οιιιοτ

οιοιι πιιεοοιοοοοπ ι'ιιιιιοπ ιιοππιο, πππ πιο ππιιοτοι· @ποοο (ιο

οοιιοι·ιιιιιι ποπ Επι' ποο Ε'οιποιιοιπιιο πο οτοριιτοπ. Βοπιιοτ

μτιπιιιιο. πιο.π πιοπο ποτ Βοοιιο ιιοοοοτ, ιπποιπ ιπππ ποπ Βοποπ

ιιιΙππιιιιιοιι νοι·ιιοι·οιιο. πππ ιιιοιιτ οποιοιι πιο οοιιιι.τιοτο 'Ι'οπιιτι

οπιιοιριτο.

Πι·. ν. Βο.π τοπ ιοιπ οοιιιιοοοι που ο.ιιοιι ποπ νοι·οοιιιιι€οπ

ποε Ηοτι·π Πι·. ινο1ιοτ2 πο, πππ νοι·ποιοι :ιπι οιπο Οοιπ

πιιοιιιοπ. ιιι Βοιπο επι' πιο ?τοπιο ποτ Αιιοιιποππ. το”. ποι·

'Ι'οιπροτοππ ιτιοιιιτ Βοπποτ. πο. πιτ ιπιπ: Βιιιιιιτ.οπ πιο Αιιοιοιιι

ιιιιιιοπ, 'Ι'τιπιιοτπονιο ιιι οι·ιιπποπ, οο ποοιι οοιιιοιι·οι·οιπππιιοιι

πιιτο, ποοο πιτ ιιπ Ρτιποιρο Αιιιιιιποπιο οοιοπ.

Ποτ Ρτιιοοο ?ποπ πιο τοι·οοιιιοποποπ Ρτοροοιιιοποπ 2ποπιππιοπ,

ιπιπ ιοπι ποτ νοι·οπιππιιυπε ι'οιοοιιπο Ρ1°πΒοιι νοι·:

1. Ηοιιοπ Ριπο:οοιιτιιτοπ νοτοποπιιιοιιι: ποτποπ. ποιοιιο “ποπ

ποιι Αιιιοιιοιιοιππο Ριορο.οππποι ιιιο.οιιοιι ?

Ποτ ι'οιοοιιιοΒ· πιω νοπ ποτ νοτοοπιιιιιιιπο ο.πι.τοποπιιποπ.

Η. Βοιιοπ νοτι:τιιοο ιπ ποπ νοτοιποπ οοιιοιτοπ ποι·ποπ, ποιοπο

πιο Μοοοοιι ιιιιι πιο Θοιοιιτοπ πω: Αιιιοιιοιιοπιπο πιιι'πιοτιιοοπι

πιιιοιιοπ, πππ ποιοιιτοιι'Ρ

Πι·. Ποιιτι πιο πο.τιιι πιτ πιοοοπ νοτοοιιιο.8· οιο, πι” ιιϋππο

οοιιτ πιο πιι·ιιοπ, ΖΠΠι Βοιοπιοι Μι' ποπ Πιοοπτιτοιιοιιποπ ποτ

ιιιοτ πππ Οτι ιιοοιοιιοιιποιι ινοιιιιιιιιιιι:ιιοιιονοτοιπο.

Πι·. ν. Πο. πι.οιι ι“οιπ: 8οιιιοτ ιιιοιπππο ιιο.οιι ιιιιππο ποτ

ΒιπποΙπο νοτιι·ιιιτο ιιιιιιοπ, πιο νιοι ιπιπ ιιοιιοιιο, ποτ ιιοτοιπ

ο.ιιοτ οοιιο οιοιι ποτ Ρτορπιτο.ππο οπιιιιιιτοιι.

Πι·. Βοοοιιιο.π ιι ιποιπο. ιιπ θοςοπιιιοιι, ποτ ΐοτοιπ οοιιο

ποιιιιιεΙι‹:ιι οιποο οοιποτ Μιωτιιοποτ πιιοπτιιοιιιιοιι ιιιιιοι·ιοιτοπ.

ππι ι'οτττοο,·ο πιι ιιοιιοπ. Πιοοο νοτιτποιο οοιιτοπ νοι·ιιοτ πι'

ποπ Βιιππποοπ ποο ιιοτοιπο οιιιοτ Οοποπτ ππιοτιιοποπ.

Πι·. Μ ο γ οι· ιπιπ ποπ Ιοτιτοπ νοτοοιιιπιτ ιιπ ιιππιιιιιιιιιτιιπτ

πππ ρτοροιιιτι:, δ'οιοοπποο ιιππιιποιιιποπ: Ποτ νοτοιιι ποτ ΕΜΜ

οιιοπ θοοοΙιοοιιιιιι οπτ Πτιοτιιοιιππο ποο Αιιιοιιοιιοιππο οι ποτ

Αποιοιιι, ποοο οοιπο ιπιιιτιιοποτ οπωιιιιοιιο νοι·τ.τοπο ιπιπ

Κοπιρι τι;οποπ ποπ Αιιιοιιοιιοιππο ιιοικοπ. Πιο νοτι:τοιτο οοιιοπ

ιπειιι ιπι Νοιποπ ποο νοτοιποο οιο.τ.ιιιπποπ, οοπποτπ ποτ ι:)ιποοιιιο

οοιιο ποοο οοιποπι Πιιιιιι·ιιιιιτοπ πιο Ρτοροο;πππο επιποιιπιοπ.

Πιο νοι·οιιιπιπιππ,ς πι. πιιοπιοοοιιι νοι·οοιιιοιτ οιπνοι·οιππποιι.

δ. οοιι ποε Ρτιι.οιπιπιπ :ιπι θτιιπιιιπεο ποτ ιιιοτ κοιιιιοοοτιοπ

νοι·οοιιιποο πιιι ποπ Ιοοιιπο·οιιοι·π νοτιπιπποιπ σποτ πω?

Πο πιτπ νοι·οοοοιιΙοοοιι. Πι·. 'Ι' ιιι ιο πππ Πτ. πω ιοτ π ιιι

πιο Οοπιιοιιιοπ επ πιιιιιοπ. Πιο Οοπιιοοιοιι οοιιο πιοιιο Ε'το,οοιι

οτιιτιοτιι, ιιππ πιοοοιιιο ποτ ποοιιοτοιι νοτοο.πιιπιππιτ νοτιο,ιτοπ.

Πι·. ν. Η ο π ιο π ιο ι π ιιοπιοτια, που Ρτιιιιιπιιιιιι οποιο οι·πιποιι

ιιο·ι ποτποπ, ιιιιοιι Ποιοι· ννιιιιι πιοιιιοιοτ πιι οοορι.ιτοπ. πππ

ιπιιπιοοοπ εοιποιιιοο.πινοι·οοιιιιιοο οπο2πο.τιιοιιοιι.

Πτ '1'ιιιιο πππ Πι·. ινοιτο τ'ιτ οιιιπ ιιοτοιι. πιο ιπιπ οπ

πιιποιιιποπ. πππ ποιιοπ, οιο νιοι ιιπ ιιιποπ ιιοοι, πιο ι.οοιιιιιοοιιοιι

Κτοιοο ιιιιι ποπ ιιιοτ οτιιιοττοιι Ρτιιοοιι ιιοιιο.ππι ιπποιιοιι. Πιο

νοτοοιιιιι€ο ννοι·ποιι πιιιτοποιπιποπ.

4. νοτοοιιιιιο;ο ππι· Πτιοτοοιιππι.τ ποο οι·ιπιιιιοιΙοιι Ζιιοοιπιιιοιι

ιπιπ." επιοοιιοιι Αιιιοιιοι πππ νοτιιτοοιιοπ:

ιιι ποιπ ι·οτειιιτιιοιιοπ ινοι·ιω ιιιιοοτοο Ποιιοποπ Βοιιιιιι.ιοτοι.ιι

Α. Βιιοτ: «Ποτ Αιιιοιιοιιοιπιιο>› ιιπποπ οιοιι οπιι.ιοτιοοιιο Αποπιιοιι

- οπο 120 θττπιπιιοτοιτοιι ποπ ποπιοοιιοπ Βοιοιιοο πιιι 82837 Θο

ιππἔοποιι, ποποοιι νοιι οιιοπ νοτιιιποπ ιιοτποπ 46 ρΟι. ιιπ Σπ

οτιιππο ποτ 'Ι'τπιιιιοπιιοιι. νοτιιιιι πιιτποπ. πιιπ πιο Κι·ιπιιππιιοτοπ

οιιοτ οικο.οιοπ οιιιπ πιιτιπ οιοοο, το" ?Ο -80 Ρι·οοοπτ πιο· νοτ

ιιτοοιιοπ πιο ιι”οιο·ο ποε Αιιιοιιοιπιιοοιιτοιποιιοο οιππ. πιο ιιοι υπο



ιιι Πιιιιάε ειειι άιεεεε νετιιιιιιιιιεε ε·εεεειιει, ιει ιιοειι ιιιιιιειιιιιιιιι

ιιιιά άειιει· ειειιει·ιιειι άετ Πτι'οτεειιιιιιε; ννετι.ιι. Νιιιι ιιιιιιειι πιτ

ιιι θειιιιιι_μιιεεειειε, άειιειι εε ιιιιιε·ιιειι ννει·ε. άιε ιιεειιιςιιειιειι

ι·ἶτιιι-ιιιιιιςειι ιιι ιιιεειιειι, άειιιι ιιιει· ιει άετ Απε εΙιειιι ειειιει·ετ

Ροιεειιει·. άε. ιιιιιι άιε εειιιιιι:ιεειιειι ιιιιά ιιενειιιεειιειι Πεεειιει·ε

τιοιιεετεειιειιιιιιιεει.ι άεε Αιιιοιιοιιιιετε ιιειιιιιιιιι ειιιά, ιιιιά ει·

εειιινετιιειι άιιτοιι ι'ιιΙεειιε Αιιεεει:ειι ειιιεε Πειιειιειιτειι ριιιιειο

.-ιΙιιιιιιοιιειιιιιε ιιειι·οιιειι ινετάειι άιιτΠε. Πιο νιιειιιι·ιιειι άει· Απε

ειι,ε,·ειι νοιι νει·ιινεειιετιι Βιιιειι εει.;ειιιιιιει· Μ. _ιιι. ειειιει·ιιειι ειι

ιιιειι·ειι`ειιι, ιιιιά 'Ι'τιιιιιιειιιιειι ιει μ ειιι εε ιιειιειιιετ Πιιάει·ιιιιι.ιε·

ετιιιιά Πιι· Βιιεεάειιτειι; ιιιιιιιετιιιιι ιιιιιιιιτε άει· νει·ειιειι ι.ιειιιεειιι.

Πετάει Με νοιι άειι Ρειι2ειει·ςιιιιειι, Πι·ιεάειιει·ιειιιετιι ιιιιά

Πιιιειειιειιιιιιεετιι·ιιιει·ιι ΑιιειιιιιιΠε ιιι ει·ιιεΙιειι ιιιιει· άειι Βιε

ι'ιιιεε άεε ΑιιιειιοΙε ειιι άιε νετεειιειι. οιεει άοειι Α. Βιιετ

Μισο ειι.ε.το εε, άε.εε άετ ΑΙιιοιιει ιιι ιιιιάετειι ι'ει·ιι·ειιειι ιιιε

Ποιά, ιιοειι ιι·ιιιεεετε Ρι·οεειιιιιιι'ετιι ειιι'ννειει. Πει· Αιιιοιιοι

ινιι·ιιιε τιιιι άιεροιιιτειιά εει Βιιιιιειιιιειιενει·,εειιειι '77 μα.. Ηιιιιε

Γι·ιεάειιει›ι·ιι‹·ιι 54 εει, ννιάει·ειιιιιά “με άιε Βιιυιιεειειι·ειι

?θ με.. ιειι·ιιι.ε κιιτρει·νει·ιετειιιιε 63 Οι., εειιννει·ε Κϋι·ρετνετ

ιει.ειιιιιι 74 ρθτ., Τοάεειιιε.ε 63 Οι. ιτ ει·εειιειι ιιιει·ειιε, Με

ετιιειιιιειι άετ Αιιιοιιοιιειιιιιε ειιι ιιι Ζω άει· νει·ιιι·εειιειι εειιιειι

Βιιιιιιιιιε Πει. Πιεεε Πιιιειι ιιιιιιειι ει›ετ Πιι· ιιιιε ιιιιι· ειιιειι εειιιιιι;

ιειι ιΥετι.ιι. άιι. ειε ιι·ειιιάιιιιιάιεειιετ Ρι·ενειιιειι: ειιιά; εειιειι ννιι· ειι.

ννιε εε ιιιι ειι.ιειιειι Πιιιιεε "ειιι, ιιιιά ιιετιιιιιειι ινιτ ετινιιιριε δει·

εειιιιιεε, άιε ιιιιε άιεεετ 8εειιε ιιιιιιετ ιιτιιι€ειι ιιιιιιιιι.ειι.

ιιι άιεεετ Αιιιι;ειεςειιιιειι ιιειιειι ινιτ εε εειιιιιιιιΠιειι ειιι εινειειι

Βεεεοτιε ειιι ιιιιιιι, .ιιιειιιιιιιιιιειει·ιιιιιι ιιιιά Μιιιιει.ετιιιιιι άεε

ιιιιιετιι.

Αιιε άειι ΡοιιΖειιιειιιιι·άειι ιιιιιιιιιε άιιι·ι·ιι Πιιιι·ιι·ιιιιιι,ε: άετ Πει·

τειι θειινει·ιιειιι·ε Μει.ει·ιει ιιεεειιιιιιειι ινετάειι, άιε ειιάετειι τω

ιει·ιιειιειι Ιιιει.ειιεειι ινει·ειι ιιιιτ ι·ιεειι ιιιιιιιειετιειΙειι Πτιεεεειι

ειιειι.ιι,ι.>;Ιιειι. |

Ιιιι Αιιεειιιιιεε :ιιι «Με (ιεειι..<ιτε, ρτοροιιιτι Ηει·τ Πι. Μεινε τ.

ιιιιιιι εοιιε εε άειιι νοι·ειειιάε ιιιιετιιι.εεειι, ειιιειι ιιιοάεε εε εειιει

ι'ειι, ιιι ιι·εειιι·ιιειετ ννειεε Ετιιειιιιιι,ε·ειι ιιι νετειιειειιειι. ιιιιι άιε

ιι'τεςε άεε νετιιτεειιειιε ιιιιά άεε Αιιιοιιοιιειιιιιε ιιι ιιειειιειιιειι.

Πιε νει·ειιιιιιιιιιιιιιι· ιετ ειιι άιεεειι νοι·εειιιιιεειι ειιινει·ειετιάειι.

5. Ηεττ Πι. Με ει· ιιιιιειιι ά.ιτιιιιι ιιιιι'ιιιει·ιτειιιιι, άιι.εε ιιιε

νετειιιιιιιιιιιιις ιιεειι 9 άετ Βιιι.ιιιτειι, ιιοειι 2 νοι·ειειιάειιιιιιςΙιε

άετ ννιι.ιιιειι ιιιιιεε.

Πε άιε ιιιετΙιειιε ΠεεειιεειιιιΠ ειιι· Πτι'ει·εειιιιιιι; άεε Αιιωιιο

ιιειιιιιε ειιιε άειιι ιινιιι.ιιάιεειιειι Αει·ιιειιιε ιιει·νει·,ε·εεε:ιεειι ιει,

ιιιιά εεεειιάετε ιιιιιει· άειι ιιιιιιάιιτειειι ειιι ει·οεεεε ιιιιει·εεεε

Πιι· άιεεε ιιτιιιιειι ιιεειειιι, εε ει·εειιειιιε εε άιιι·ειιε.ιιε ειιι Μ”,

ειιιε" Ι.ιιιιάιιι·ει ιιιε νοτειιιιιάειιιιιεΙιεά ιιι ετινιι.ιιιειι.

Ηετι· Πι·. Κ ιι ρίιει· (ιιι Κιιάιι.ι ειιι ιιι άετ θεεειιεειιιιΠ ιιν

ιιιιάιεειιετ Αειειε άεε ιειιιιιιιι.εειε Ιιιιετεεεε Πιι· άιε Βειιιιιιι

Βιιιιιε· άεε Αιιιοιιοιιιιιιιιιε ςειιεια·ι, ιιιιά ετ ετΙε.ιιιιε ειειι άε.ιιει·, Ηει·ι·ιι

Γ. Κιι ιιΠει· ιιιε Ψοτειειιάειιιιιςιιεά ιιιιεετει· θεεειιεειιεΠ

νοι·ειιεειιιιι€ειι.

Πιε νετεειιιιιιιιιιιε· ιιιιιιιιιι: ειιι ιιι·οεεετ Πειοι·ιιιιι άιεεειι νει·

εειιι8.2· ειιι.

ε. τω" Πι·. Η ε ζει· εοιιιιιςτ νετ. ειε εννειιεε νοι·ετε.ιιάε

ιιιιιειιεά Ηει·τ Πι·. ιιεοάοι· 'ΓιΙιιιι.;·, Πιτειιιοτ άετ Ατι

ετιιιι Η. ε τιι ε ιι ιι ει· ε: ιιι ετννιιιιιειι.

Πιο Υετεειιιιιιιιιιιε ιει ειιι. άιεεειιι νετεειιιε.ε ειιινετειειιάειι.

7. Ηειι· Πι·. Ε ει ι ιι εειιιιιε·ι νοι·, άιε ιιιιειιειε θειιετεινετεειιιιιι

ιζιιιιξ θ” ειιιει· εριι.τετειι Βιιιιιάε ε.ιιειιιιεΙιειι, ειιιε ιινιεειιειι

. Ψ Π ο

8ειιιιιεε άετ νει·εειιιιιιιιιιιιι.

ιΙει·ιιιιεειιιεε.

- Ρι·οι'. Πτ. (ιιιει.ιιν 'Ι'ιιιιιιι, ειειΙν. Πιι·εειοτ άεε ιιιε·

ει8ειι ιιιιιιιεειιειι ιιιειιιιιιε άετ (ιτοεεΠιι·ει.ειι Πε ι ειι ε Ρε νν

ιονν ιι ε. ιιιιά Ριιι.ειάειιι άεε νει·ειιιε Πι.. Ρει.ει·ειιιιι·ε·ετ Αετειε.

ιιοιιιιιε ειιι Σ. Πει ειιι” άειι 'Βια ειιτιιειιεειιιιιιειι, ειιι ινειειιειιι

ετ νει· 25. .ιιιιιι·ειι ειι άει· Πετρειει· Πιιινετειτ.ιιι ειιι Ηι·ιιιιά

εειιιει· Ιιιειιειιτει-Πιεεετιειιοιι «Βει·ιειιι πω· 1:24 ιιιι εετιιιεειι

ιιιτιιιεειιειι Κι·ιεεε ιιιι Βει·ειειιειιιεεετειιι άεε Ποι·ιιιιιει· Βιιιιι

ιει:εττειιιε ιιι 8ινιΙειιιει: ιιειιιι.ιιάειιε 8ειιιιεενει·Ιετειιιιεειι» 2ιιιιι ι

ιει

Ποειοι· ιιιεάιειιιιιε ρτειιιονιτι: ενιιι·άε. Ιιειάετ Πειτε:

άετ διιιιιιιιι· ειιι νετε.ιιειιά εειιιεε Βιιτειιιιι.8εε ιιι ειΙει· ειιιιε

Πι. Ρει.ει·ειιιιι·ε· νει·ιιιεεειι ιιιιά ειιιε άιιι·ειι ειιιε Βειεε ιιι εειιιε

Υει.ει·εικάι. Βιι.ιιι άειι ιιιιιι ειι€εάιιειιτειι ειιτειιάειι Κιιιιάπειιιιιι

αειι εειιιει· ΟοΙιεεειι, ιιιιιιιι·εισιιειι θειιιιιει· ιιιιά Ριιιιειιιειι ειιι

εο;ειι. Πιιεετει·εειιε νει·ειιιιιεειι ννιτ ιιιιε ειιι άιεεει· θιειιε ιιιιι

άειι ειιιιιι·ειειιειι θι·ειι.ιιΙειιιειι :ιι άειιι ινιιιιεειιε. άειιι: άει· νει·

ειιτιε ΜΜΜ», άει· ιι·ιειιι·ετε .ιειιτε ιιιιειι ιιιιεει· Μιιι·εάεειειιι·

ι.ιεινεεειι ιει, ιιοοιι ιιιιιςε ειε ιιεεάειιιιεειιει· ι.ειιιει·. ιιοειιεε

εειιιιι2ιει· ΟΙιιι·ιιτι.ι ιιιια Αι·ει ιιιιά ιιειιειιιεε (ιιιεά ιιιιεει·ει·

άειιι.εειιειι θεεεΙιεειιειΈ ιιιιιει· ιιιιε Πιι·ιννιτιιειι ιιιιι€ε.

- Πετ Ειιιειιιειιιιιιεάιειιε ιιιιά ειιεεετειε.ιιιιιιεειΒ·ε θοιιειιιιιιιιι;

άεε Πι. Ρειειειιιιτι.ιετ Νιιιοικι-Ειιιιιιιι·ιιοεριι:ειε. ινιι·ιιι. 8ι.ιιιιιε

ι·ειιι Πτ. ιιιιειιιιεΙ Βειιει·εειιεινειιι ιει. ειιιε ειιιε

ιιιεάισιιιε άεε Ηοι`εε 8τ. Κιιιεετιιειιειι Με_ιεειιι.ι

ι

ι
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ει·ιιιιιιιιι: ινοι·άειι, ιιιιιει· Βειιιεειιιιε· ιιι άει· νοιι ιιιιιι ιιειιιειάει:ειι

Βιειιιιιιις ειε Οειιειιιι.ιιιιι άεε Νιικειιιι-Πιιιιιιιι·ιιεεριιιιιε.

- νω- ι(ιιι·ιιειιι εφ" άει· Οιιετιιι·ει άετ Βιιάινεειιιιιιιιιειι

Πι·.άοιιιιιιιι Βετεειιιιι·ιιιιιονν ιιι ινει·ειιεειι άιιε ειιιιιι

ι·ιε,·ε .ιιι ιιιιιιιιιιι εειιιετ ειι·ειΙιειιειι ·ι·ιιιιιιειειι,

ινοιιει ιιιιιι ειιι Αιιιιιιιι ιιιιτ άειι Ριιοιοετεριιιειι άεε ι6.τειιιειιειι

ι·'ει·εειιιιιε άιεεει· Βε.ιιιιειι άει·εεει·ε.ειιι ινιιι·άε.

- Πει· ιιειιιιιιιιιε Ρεγειιιειει· Ρι·οι'. Πι·. ε: ιιι τει ιι ειιε ιι ε

ιιι Γι·ειιιιιτς (ι'ι·ιιιιει· ιιι Ποι·ριιιιιει. Κι·ειιιιιιειιειιιιΙιιει· Πιι· άιεεειι

8ειιιιιιει·εειιιεειει· ιιειιι·ιειιιιι ιιιιά άιιιιει· ιιιιι. άει· Πειιιιιιι: άετ

ρεγειιιεττιεειιειι ΚΙιιιιι‹ ιιιιά άει· Αιιιιιιιιιιιιιι· άει· νοι·ιεειιιιςειι

άει· Ριινιιιάοεειιι Πι·. ΡΗ ε ιει· ιιειι·ιιιιι ινοι·άειι.

-Πιε εεειΙνει·ιι·ειειιάε Πειιιιιιι.ι άεε ιινε;ιε

ιιιεειιειι Ιιιετ.ιιιιιιε άετ Πιιιιειιειιει· Πιιινετει

ιπι Μ; "Με άειιι 'Ι'οάε Ρτει'. Πι·. Βιιειι ιιει·'ε άειιι ιιιιεεετ

οτάεάιιιιιειιειι Ρι·οιεεεει· Πι·. Β ιι ά ο ι ι Π ιιι ιιι ε τ ι ε ιι ιιιιετττεις·ειι

ινοι·ειι.

Ϊ Ζιιιιι Νειειι ωι ει· Ρι·οι'. Π ι·ιιεειιε'ε (ινειειιει· ιιιι

νοτιεειι .ιιιιιι·ε ιιι άειι ιιιιεει.ιιιιά ιι·ειιι ιιι άει· Π ει ι ιι ιι ε· ά ε ι·

δ. ιιιεάιειιιιεειιειι Αιιιιιειιιιιιε· ιιιι ννιειιετ

ειιε;ειιιειιιειι Κι·ιιιιιιειιιιιιιιεε ιει άετ ιιιειιει·ιεε θεοι·

ετει. ειιι Κιιιεετ Ε`ι·ειιε .ιοεεριι-ΗεεριιΜ Ρι·οι. Πι·. Πε τειι ε

ει·ιιειιιιι ννει·άειι.

- 0ι·άειιενετΙειιιιιιιεειι: Πει 8ι. ΒιιιιιιεΙειιε

Οτάειι 1. Οιιι.εεε-άειιι Οάεεεε.ει· Πε·ιιοιιιιιιιιιερεειει· εκει

Βιιιει;ετειιι Πι·. Αιεκε.ιιά ει· Κοτεειι ιιιιά άειιι Πειιιρειάιε·

τει· άεε Αιιει·ιιιιειιειειι Ηειεε ινιτιιι Βιιιειει·ιιιιι Πι·. δ. Κ οτ ο ·

ινιιι. Πει· Πι. ινιιιάιιιιιι·-Οτάειι Β. Οιεεεε - άειιι

Βειτ.ει· άεε Μιιι·ιειιεενιε Πιι· ειιιριιιιτι.ε ιιιιά νει·ειιιιιιιιιεΙιε Κι·ιε·

8ετ, Βιιιιιιετιιιιι Πι·. ιν. 8 ε ιι ε ιι ιι ο.

-Βει'ϋι·άει·ι: Ζιιιιι θειιειιιιι·ει.ιιι άετ σειιιιιε

άεε θάεεε:ιετ Βιιι.άιιιειιιιτιιιιιιιιιε, Πτ. Η ι.ε.ι·ιιο νν. Ζ ιι ιιι

νν ι ι· ιι ι ι ε ιι ε τι δ ι ει ει ι. ε ι· ε. ι ιι άει· θειινει·ιιειιιειιιεει·ει

νοιι Κιιιιιιε Πτ. Η ε ει·ι.ςε_ι ειι ιιο.

- Πει· Αιιει·ιιιιειιειε Πειιιι ιει άειι θειιιιιιιεειοιιε

ιιιιιρ;Ιιεάετιι άεε Μετιειι-ΑενΙε Πιτ ιιιιιριιιιτι.ε ιιιιά νετειιιιιι·

ιιιειιε Κι·ιε,εςει· ειιι· νει·εοι·ειιιι,ε άετ Ιειειει·ειι ιιιιι ιιιιιιειιιειιειι

(ιιιεάιιιιιεεειι. θειιειιιιι·ιιιιι Πι·. Πτι ιι ιιο Η" εΠιιιάιε·εε Μιιςιιεά

άεε (ιιειειιι·ιειι ιιιιΙιαιι·-Μεάιειιιιεειιειι θειιιιιεε, ιιιιά Θειιειιιιι·ειιι

Πι·. ΡεννΙοιν, Εειιιειιιτιιι·ιζειι άεε ΑΙΙει·ιιϋειιετειι Ηοιεε. Πιι·

ιιιι·ε εεεειιιιετε Βειιιιιιιιιιιιι·ειι εει άει· νει·ινειιιιιιε· άιεεεε Αενιε

ετεΠιιει ινοτάειι.

- νετε ιοι·ιιε τι: ιι Ιιι Βιιρειετιε άετ ι'ι·ιιιιετε θειιιιιι'ε

άεε Οιιετιιι·ειεε ειιι ιιιεει€ειι ειιιάιιεειιειι ΑΙειιειιάετιιοειιιιιιι,

Πι·. Ροινκιιι·ριιε Κιιννεειιιιιειιι. Πει· νετειοτιιειιε.

ινεισιιει· εειι. πιει ιιιε ιιτει;Ιιειιε Ρι·ιιιιε ειιειιιιτε. ινιιτ ιιιει· ιιι

ιιιιιιει·ειι .Ιειιι·ειι ιιιιειι ιιιε Απ: ειιι ειιι.άιιεειιετι Βοιιιιιι

Βιιι·εειιειιιιοεριιιιι ιιιιιιιιι·. 2) ιιι 'Ι'ιιιιε άει· ειιιάιιεειιε 8ειιιιιει·πι

Πι. Θει›τιει 'Ι'ετ-Αεεειιιτιιιιιε ιιιι ω.» νοιι ιιιιιιειιι

?Ο .ιειιτειι ιιιιι·ιι 44_ιιι.ιιι·ιε·ει· ιιιειιιειιει· 'Ι'ιιιι.ιιιιιιειι. 8) Αιιι Η.

Αρι·ιι ιιι Βοτιερει Πιιοιιν. Ροιιιιιι·:ιι άει· άει·ιιεε Πειιάεειιιιιιεει·ει.

.Ϊ ιι ε ι ιι ε Π ιν ο τι ε ιι ε Ια ι ιιιι 44. Πεεειιειειιιε ειι Πιιιιι:ιειιτιι

εετειιιοεε. Βιι1ά ιιε.ειι ΑιιεοΙνιι·ιιιιε· άεε Οιιτειιε εε άει· ιιιεάιεε

ειιιτιιτιςιεειιειι Αειι.άειιιιε ιιιι .ιιιιιι·ε ΙΒ83 πιει Π. ιιι άειι Πεπτι

εειιε.ιι.εάιειιετ. ιιι Βοι·ιεροι, ινειειιειι ει· ιιιιι ιιιιτι.ει· Πιιτετιιι·ε

ειιιιιις. ινιιιιιειιά ννειειιετ ει· ιιιε Β'ειιτιιιιιι·ει; ιιι Οιιεεεει ιιιιιιςιι·τε.

ιιιε ιιι εειιιειιι Πειιειιεειιάε ιιειιιειιιεΙι. Πει· Ηιιι,ε:εεειιιεάειιε ει·

Π·ευιε ειειι ειιεειιιειιιει· Πιειιε ιιιιά Αειιιιιι·ιε ιιιιά ινιιτάε άιιιιετ

ιιιιειι ειιιε Περιιιιι·ιειι άει· Ι.ειιάε‹·ιιιιι”ιενετειιιιιιιιιειιι;; εινιιιιιτ.

ιιι νι·ειειιετ Βιι.ιειιεειιειι. ει· νιει Πιι· άιε Ηειιιιιιε· άει· οιιιειιιι·

άιιιι€ ιιιιιι νι·τεεεεει·ιιιιε άει· ειιιιιιιιτειι νετιιιιιιιιιεεε άετ 8ειιιι

ω" ιιιι Κι·ειεε εειιζειι·ει;ειι εει. 4) Αιιι 4. Πει ιι. Μ. ιιι Βετιιιι

άει· ιιειιιιιιιιιε θιιι·ειιιιτει θειιει·ιιιιιτει ει.. Π. Ρι·οι'εεεει· Πι·. Ρετ·

άιιι:ι.ιιά 'Ι'ι·ιιιιιιιιειιιι ιπι Αιιει· νοιι 69 .ιιιιιτειι. 'Γ. ννιιι·

ειιι'ειιε·ε ιιιιιιιωιω, ινε.ιιάιε εει ε.ιιει· ιιιιειι Βεειιάιε·ιιιιι.ι· άεε

άειιιεειι-ι'ι·ειιι6ειεειιειι Κι·ιεεεε άει· Οιιι·ειιιιειιι‹ιιιι<ιε ειι ιιιιά Μ·

ιιιιιιιι·ιε ειειι ιιιι .ιιιιιι·ε 1878 ειε Ρτινιιτάοι:ειιτ Πιι· άιειιεε που

ειιι άει· Βει·ιιιιει· Πιιινετειιιιι. 1888 ινιιι·άε ει· ιιιιιι Ρι·οιεεε0ι·

ειιιι·ιιετάιιιετιιιε ει·ιιειιιιιτ ιιιιά ει·ιιιειτ ιιιε 1898 ειιιε Οιιι·ειι

ειιιιιειιιιιιε; ειιι άει· Οιιιιτιιε ει·ι·ιειιιει ινιιτάε, άιε Πιι·εειιοιι άει·

εειιιειι. Πιε Υ'νιεεειιεειιε.Π νει·άειιιιι. ιιιιιι ειιιε Βειιιε ι.νει·Πι·

νοιιει· Αι·ιιειιειι ειιι' άειιι Ηειιιει. άει· ΟιοΙο,ε·ιε. 5ι Ιιι Πεινειιρετι

άετ ιιειιε.ιιιιιε Ρι·οιεεεοτ άει· Οιιιι·ιιι·ειε ειι άει· ιιιειιειιιιεειιειι

Ρεειιιι.ϋ.ι άεε Βιιιιιιεε .Ϊοινιι. Πι·. νιίιΙΙιειιι Μιά άΙειειι, ειιι

εειιιει· Ρνε.ιιιιε, άιε ει· ειειι εει άει· Ορει·ιιιιοιι ειιιετ Γι”,

ινειειιε ειιι Ρει·ιιοιιιιιε ιπι. ειι€εεεε;ειι Πειτε. Ζιιρ:ιειειι ιιιιι ιιιιιι

ειιι. εει εειιι Αεειειειιι Πι·. Βτει ιι ιι ιιι ι ι οιι. άει· ειιι άετ Ορε

ι·ειιοιι ιιιειιιιιιιιιιι. ιιιιιειι·ι. ιιιιά πει· ιιιιοιι άειι Ιειειειι Νεειιι·ισιι·

ι.ειι άεεεειι Ζιιειιιιιά ειιειιι'ειιε ιιοΠιιιιιιεειοε.

- Ιιι άει· 1ετ.ιιειι Αρτιιννοειιε πειειι8·ιε ιιιι Β'ι·ιεάειιει·ιειιιει·

ΡΙειιιιιιι άιε ΑρειΙει.ιοιιειιιιιε;ε άεε .ιιιι·ιεινει· Ρτοιεεεοτε άει· θε

ειιι·ι.ειιιιιιε ιιιιά (ιγιιιιιιειοειε Πι·. Πε οιο ιιι ε ιν ειιι· νει·ιιιιιι·ι

Πιες, ννειειιει·, ννιε Μι· εειιιετ Ζειι ιιει·ιειιιειειι, Πιι· νει·ιειιιιι·

άειι;;; άει· Ηειιειιιιιιε Βιινν_ιιιιοννιι νοιιι Γτιειιειιει·ιειιιει· ιιι

ι:3-ιιιειαειιι Αι·ι·εει: νει·ιιτιιιειιι νι·ετάειι νννιι·. Πιιε Ριειιιιιιι Μι

άεε Πι·ι.Ιιειι άεε Πτιεάειιετιειιιετε εεειιιιιςτ..

- Με ειιι ιιιεειεεε Τει-ιεεειετι ειι ιιετιειιιειι ννειεε, ειιιά

εειςειι 100 Ζιιιιιιι·ει·ιιιιιειι άεε ννειιιιιοιιειι ιιιεάιοι·

ιιιεειιειι Ιιιειιιιιιε ιιι θειιιιιτ, ννεεειι Νιοιιτειιι·
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ι·ιειιιιιιιι.ς ιιει· 0ο11εεπιειιι.ςειιιει· πι» Με ιιιιιΓεπιιιε Βε

πιιεετει· ε.ιιεςεεειιιοεεεπι ιιι ενει·ειεπι.

ἔ- Πεπιι Μιιιιειει· ιιει· νοΙΙιεειιΓιπΙιιτιιιιε· κι ΑιΙει·ιι6ε1ιεΙ: ιιιε Πε

ι·εειιιιΒιιιια ει·πιιειιπ ννοι·ιιεπι, Ρτειιειι, αιε Με Πιιιιοιπι ειιιεε

ι)οετοιε άει· 11ειιιοιπι επι ειιιεΙιιιιιιιεειιειι Πιιινει·ειτ.5.τειι ει·ννοι·1ιειι,

ειι ιιειι Ρι·ϋι'ιιιιε·ειι Με άειι θτιι‹ι ειιιεε Αι·ει.εε

1ιειιιει· Ρι·ϋιιιιιεεεοιιιπιιιεειοπι επι άεπιι ενει1ιιι

ω” ιιιεπιιοιιιιεειιειι Ιιιεπ.ιτιιτ. ιιιι‹ι επι Μπι ππιεπιι

ειιιιεειιειι Β'ειειιι1:5.τειι ιιει· Πιιινει·ειτ.Μ.επι πιι

2 ιι 1 ιι ε ε ε πι. .

- Βειιιε;1ιειι ιιει· Α ιιι'πιε.ιιιιιε νοπ Κεει.ιεειιιιΙ·-Αιι·

εοΙνειιτεπι ιπι Με ιπιιΙΜει·-ιιιειιιοιπιιεο1ιε Αεειπιε·

ιιι ιιι ιιει; ειε Ποπιί'ει·ειι2 ιιει· Αειιιιοπιπιε 1ιεεειιιοεεεπι. ιπι επειεπι

Ι.ειιπ]ει.ιιπ, ννε1ειιεε ιππι Ηεπ·1ιετ. 1002 Ιιεειπιπιπ, ειιι· 26% πιει· Αε

ριτειιπειι ειιι'ειιιιειιιιιειι. ειο ‹ιεεε ?5°Λι ιιει· νεοειι2επι ΠΠ· ἀἰε ΑΒ

εοΙνειιιεπι ιιει· θγιιιιιε.ειεπι Με; ιιιειιιειι. Βεειιι 1ιεεειιειιιεπι ειπιιι

Με Αιιΐοπ·πιεπιιπιεειι, ινεΙεΙιε ιιιε Ασειιειιιιε επι Με Βεε.ιεειιιιι

Α1ιιιιιι·ιειιπεπι ιιι Βεειιι; ειιι' ιιιε Ιεκειιιιεοιιε Βρπ·ε.ειιε ει:εΙΝ.; εε

1ιι·ιι.ιιεΙιεπι Με Β.εειεειιιιΙει· Με ει·ει.επι δε!"

ΜΜΜ ειιιπιιε.Ι Κεπιιιοπιιεεε ιιι τιιεεει· θρπ·ιιοΙιε

ιι ε. ο ιι 2ιι ιν ο ι ε ε πι! ιιει άει· Αιιιπιειιιιιε ιιει· Πεε.ΙεοιιιιΙ8.1ιεοινειι

τοπ ει·ιιειΙΙ.επι ιιιο_ιειιιε;ειι πιει· νοι·ειις, ννεΙοιιε ειιι θγιιιπιεειεΙ

2ειιι;ιιιεε 1ι1ιει· ιιιι·ε Κεπιπιτιιιεε ιιει· Ιε.ιειπιιεοΙιειι

Βρτει.ε1ιειπιιΠιπι1'επιςε ιιεε Ρποςτειιιπιιε ιιει· νιει·

ιιπιιει·επι ΟΙιι.ειεπιπι ‹ιεε Ο γιιιπιεειιιππιε 1πειιιι·ιπιεπεπι. Πιε

_ιειιιι;επι, ννεΙοΙιε ειιι εοΙοιιεε Ζειι;.:ιιιεε ιιιοιιπ νοτ

ννειεεπι, ινεπάεπι ειε Ποιο Ζιιιιϋι·ει· ε" Αεειιιειιιιο ειι

ε;εειιιιιτ ιιπιιι ει·1ιειιτειι Με Βεειιιι. Με Βειιιι·ιπιιε;πιπιε Με Απε

ετεε 111ιει· Με 1ιεετεπι(ιειιε Ρπ·ιιι'ιιπιι.ε ειιι Ειπι‹ιε ‹ιεε ει·ειεπι .ιιιιππεε

ιπι ειε 28.01 πιει· Βιιιιιιι·επιιιειι ιιει· Αειιτιεπιιιε ειιιΓ8·ειιοπιιιιιειι επι

ννει·‹ιειι, ννιιιιι·επι‹ι εοΙο1ιε, ειε Με Ιιεπ·εετε Ατι.εετ ιπι Ι.ιιιιι'ε ‹ιεε

ετεπειι .ιιιιιι·εε ιιιοΙιε ιιει1ιπιιι€ειι, ε.ιιε πιει· Αεειιιεππιιε ειιτΙε.εεεπι

ννει·ιιεπι. Με νοτιιιιι; εοι! Με ιιει ιιει· Αιιι'πιτιιιπιιε πιειι_ιεπιιεειι

εεεειιειι ινει·‹ιεπι, «Με Με Βιιιιοπι ειπιεε νει.επιιιει·ει.ππεε 1ιεειπ.2ειι!

  

- Αιιε εειιι ΝεοΙιιει.εε ιιει· ?Με Α 1ιπ·Ηποεεονν Μ. εειίεπιε

ιιει· Βι·Ιιεπι ειιιΚειριτ.ειι νοιπ100,000ΒΜ. ιιιι·Βτι·ιοιι

τιιιι€ειπιεειπιιιειει·;.=;ιιιτιςεπι θειι8.ι·εεγιιιιΜοε

εειι επεερεπιιιετ. Μπάση. '

- ΒριιιεπιιιοΙοειεειιεε.Πετ Βοοπιιιιπ. πιασει ιιι (Με

νειι Μιεεει·πιιε 1ιειππιιε·εειιο1ιτειι θεεειιιιειι ιπι ϋετιιεΙιεπι Εεεε

Ιιιπιιι ινει1ει·ε Γοι·τεειιπ·Με. 8ο πινει· πιεσε Βεπιοιππεπι Με ιιεπιι

Κι·ειεε Με11εειιιιειε (θοιιν. πιω Με Με ε” θεοι·ιιιιι

ιιι·ε.πιιεειι νοπ 2723 2ιι Βιι‹ιε Πει: ειιι' 0815 Μι Απιι”ιιπιε Με

Αρπ·ιιπιιοπιιιιε ι;εννεοιιεεπι. -- Πιο Ρεετ π·ιοιιιετ. ιπι Ιιιιιιεπι

πιιπ _ιειιεπιι Τειςε ει·ϋεεεπε νετιιεοπιιπιεεπι επι; ‹ιιε 2.110 κι".

Τοκιεεΐ2ι.ιιε ετειεςι: νειι ινωιω 2ιι ινοι:Ιιε, σε αιε ιιιιεεει·ο ειιι

ειιι· Βειπιιππιρίιιιις πιει· 2ειιειιε ιιει άειι Βιπιειειιοτειιεπι Με εί+

τιιχεπι ινιάεπετειιά ετϋεει. πω" Βιιιε,ειιοπειιει· ιει πιιπ ειπε:

Πεειπιι”εοτιοπι θα" Α1ιεοπιιιεπ·ιιιι€ ειπινεπ·ετε.πιιιοπι σπιτι ιιει· ινεπιι ο

ιε.εεεπι ειοιι Με Ιπιηι1°ιιπις ε·ειιιΙιειι. Νιιτ εεπ·οεεε Ηιπ.πο ιιπει- ιο

Ρεετ ε.ιιΙ` ιιπιπι εε ιει ννειιιτεοιιειπιιιειι, πιιιεε ειε ιπι .Μπι οπιει·

.πιιπ επ16εειιειι, ιι.1ιετ ιιι άει· ιι1ιοιιεπ.επι πωπω .Βιιιι·εεεειτ πιειΓιιι·

ειιι ειο εοιιιιιιιιιιει· ειιπ'επεπεπι Μπι. - Με ΟιιοΙει·ιι π'οτπιει·ιε

ιπιι Ηειιεειιε.ε Με εειιι 7. Αρι·ιΙ 2Ι69 ωεετ. Πειιει· σε

0ιιετειιιιι€πιε νοπ Πο ο‹ι ο ε ειε ιπειιπτειι Με εειιι 27. Αρι·ιι 2200

ΡιΙε,ει· Με Βιιεειει.ιιτι ειιπ·ϋοιπ ιιπιιι ιιΙιειιεπι ε.ιι τιιεεειιι 'Παει

πιοειι 4000 ιιι 0ιιιιι·πιιιι.ιιιιε. Β€_

 

+ Νει.ο11ετε 8ιτειιπιε άοε νει·ειιιε Μ. Ρ01οτε

1ιιιι·Βεπ· ΔθΙ'21ϊθ2 Βιοιιετε.ε ε1οιι 14. Μει 1902.
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0,10 πιει· Μπιε

[ κ ι Σ εει.ιιιεπι Βιιιιετειι2.

. Ό Δ!

ισ1ιππιε μου" .ιι επΑΙΙ:

- η: Με: πωπω 0 .

' πιιιιιιιπε·ω..ωεση""ψεω ΕΕ··ΜεΙΝ"'ΙΣ °

· 1πη·ΜΠ8 ,πωω-"πι.π._ ειπ||ἰ7·ἔ'π|νέσΙππΔ”Χ '

. ω."..ω οιπ “Με” Με υ0-1εΝσωπ

· πω' ει" "Μ" α: ·ιΜΠΑΑΕΠ.Σ

1. ||-.Δη ..μη-ιη

τω" ι. πιασει ω. ",ιε!υσ

ΕΜΠ

 

 

πιιπ "Δ πι δ€

Με "ε-Μ .

ινι1ειιετιιπιε ιιει Βιιειιιιιετιεπιιιιε (Πι·. Β011Χ) Με. ιιισιοιι·ι ω.

θεενδιππιιιαΙιε Βοειε Ι

0,01 ιπι ειπιεπιι

Πεειδιΐει.

0Α8ΟΑΠΙΠΒ Μ: ειιι ;ειιε.ιι Ιιεει:ιππιππιπει·

ι(ϋι·ρει·, ιπτγετειιιειτπ. Με. (Οοπιιριεε ι·ειι‹ιιπε

άι: Ι'.4εαάε'πιιε άεε 8οίωσε.ε, 1. Αιιειπει 1822

ιιιι‹ι 8. .πιιπ 1899). 8ειιιε τΙιει·ερειιΜεοιιε

ι ννιι·1‹ιιπιε ιεπ ινιεεεπιεε1ιει'ιιιι·ιι πεεπεεετειιι

(Π. Ιπιιιι'οπιι, ΒιιΖΙεϋπ ειε Ζ'Δεειάέιιιίε ‹ϊε Μέ

άεσ·ίπι€. 14. .1ιιπιι 1822) ιιιι‹ι ι‹ιιπιιεοιι ει·

ε ρι·οιιτ (Βοοιειε ειε ΤΙιει·ιιρειιτιςιιε: Βοιιεπεπι

· Μπι Ριπή; Βιι_ιιιτπιιπι-Βεειιιιπεια, Μάιιοα1ιοιιε

ποιπι·ε?ιεε, 2. εεπιε; Βιιιιιοπ.ιιεπιιιε 0ιιιιι·οοι

Βιιιιοτε, Ριπηςαιι/ε, πι. 104; κα. Ιιειιιοιπιε,

[Με. Τ|ισπιρειιιίςωε οΖίιιι9ιπε, πι.

ιι6ιιιτει Ητ.-.ιοεεριι ει. Οοπιει·ὸε ροιιι· ι'εινεπι

. υειιιεπιτ Με θειεπικ:εε. Βοιπιεειιιπ.

ΐ 'ΠιεΗ ι πι. 068; Ρι·οϊ. Οιιιιι·ιεε, πιο Με”.

[ δωσε ιΖ'εισοοπώεσπαιέε ω.. απο.)

Βειιιε 1'νιικιιιιε Μ. ι:οιι8Μ·111Ε, 11202120 τε ιιιιι·επι, άιιι·οιι Ύνει:|ιεεΙ ιιι ιιει· Αιιννεπιιιιιπη.:εινειεε ιιπ (ιιεινϋιιιιιιπιἔ

πιιιε 1ιιιιει επι νεπ·ιιιειιιειι; Ιιεππιει·Βειιεννει·ιΙιε Με Με· ιιει ιιιιιιιιιιοΙΙεπ· Βιιιιι1νεπ·εωρίιιιιε, Ιιειιεπ·Ιεισιεπι, θπιΙΙεπιειεἱπιοιι ειο.,

Γεττ1ειΙιιις1πει€. Π” ειιιειεε Αιιιιιωωιιιει, Με ιιει 8ειιινειιι.>;ει·εσιιε.ΐι ιιιιιι ιπι·ϋ.ιιι·επιπι πιει Ιιεοτειιιοπι, ιει·πιεπ· “εειι Μιιιπο1ιειι

Ρ111Ι.ΒΝ: 2 ΡιΙιειι. ειπε πιε.οΙι _ἱε‹ιεπ 1ιω.πιπωιι. «ω» Α1ιειι‹ιε 1ιειιιι θειιιιιί'επιε;ειιιι. ·

1 ΕΙιιΧΙΒ: 1 στι. 2 Κειιι”εε- ω. Βιιρρειιιϋιΐε!,_ιε ιιιι.ειι ε. Α1πει· (επ ι·εαΜιρει·ιι αι. επ εεεεεωιμ παώ ά. Ψιτικιιιι9).

ι ΔΝΝΟΝΟΒΝ .πωπω ειιι· ννει·πιειιΔιπι ω ειιειιι.εωιεεε ...ειι. ιιποι:ιειιι ιπι Εε

Π 81.. Ρεπετειιιιι€. Νενειιγ-Ρπ. 14, εοννιε ιπι υ.Ιιειι ιιι- ιιιιιι ειιειειιπι. Απιπιοπιεειι-Οοπιπριοιπεπι ιι.πιεεπιοιιιιπιειι.
 

/ἰαὐἰέεπε||ε 0οπι.εέιβάϊου 1922.
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π:Αεοπιιιιείιιιε
Ππι1επ· πιἱεεειπι Νειππιο11 ίιιιιπ·ιειπ·επι "Η ιιιειιιε 8ΠΡΙ'08Ι'Ι'θΙΠΒΧ, επειιιιιε Με 10'ιι·ιεπιιι8· Με

..(Μεοει·ιιιε·· ειιι ειπε Ιιεεϋιιιιπιιο Βιιιιιιιε ειι Ιιεεειιι·ιιππΙιεπι 8εειιιι1ειι ειο.

 

 

ιπι Βιιεειιιιι‹ι_ :ιιππ θε1ιτειιιοιι ΖΠ8'θιΒ.88θΠ

1Υ10ΗΤ10Ε ΒΕΜΕΠΚΠΝ0. Πει εειιιοοιι1ε Νεο1ιειιιιιιιιιιιεπι ιιι νει·ιιιοΜειι, «Με πιιιιει· Μιπιιιιιιιοιι Νιιππιειι νει·ιιιιιιιι καποιο", Με" Με ειε Ηει·ι·ειι

Αει·ιιε ..θεεεπιτιπιε Ιιεπιι·ιπισε·· ιιι νεπ·εει·ιτειιιεπι.

ΠΔΠΡΤΕΑθΒΒ: 02, Βιιο πιο Ια 'Ι'οιιι·, Ρειπ·ιε (10) - Μπειει· .ειεΙιειι άσοι Πει·ι·ειι .άων:2ειι ειιι· 2εη12ριπνιρ.

Β6ιιοΦε: ιιι ειιωι ει·6εεει·επι Αροτιιειιειι ιιπιιι Πι·οειιεπιιιεπιτιΙιιιι8επι Βιιεειιιπιειε.

Βιιι·ειι Βι·ι:ιεε νοιυ 20. Αρπ·ιι 1200 πωπω ω· Μαιιοιππειται ιι ιιπι‹ι ω» Μιπιιετει· Με ιιιιιεπ·ιι Με «θειεεεπ·&ιε Βερπιπισε»θ) 52-18.

 

 

ιε.·μΣ-=Ι"ίπυζι

  



'ιιι ιιΙΙιιπ Ειιτπιεπ. ΑΙΜ! - ΙΙοοιιπιΙιοι·. Ρτοεπεοιο.

  

Μ

ΒΑΠ ΚΙ88ΙΝθΕΝι

Μ. ν. 8οιιΙοιπ'ε ΑπειιιΙΙ Μ· Μιιιιοπ-, Βιιτπι-, εισιπνωιιωικωπιω

ιιππ Νοιιι·ιιεΗιοπικετ, Επιιιιιιιιπιιε- ιιππ Μιιετ!ιιιι·οπ.

ΑειΙιεειοει Ι‹Ιιπιει·Ιι €ι=Ιοικι=ιοε Ιπειιτιιι ιιιπ Ρ!ιιιιο. Ψ

ΗεϋιΤιιοτ νοιπ Ι. ΔρτΙΙ Με π. 0ΙιιοΙ›οι·. - Ρι·πεποΙξιο Βιιιιιιι.

(ω) 8-.1_ ΙΙι·. ΗΜ. ν. 80ΙιΙοι·ιι.

ΒοοΙΜιιΙ ιιπιΙ ΙπΙιιιΙιιτοτἱιιιιι.

Κιιτ26:ιτ: 1. Μειι Με Βιιι1ο ΒερτειιιΙιει·.

Ρτοερετ:τε υπό ΑιιεΚιιιιίτε !ωετειιίτει ὸιιι·‹:Ιι

Με” ιτι.- :ι πιο Βιιιιοιιιι·ει:ιιοπ.

ιιιι.ι-..ιιι.% λιι€ΙιΙΙιευι·Ιισίοπω. Οπτιιι·Ιι- ιιιιιΙ ρι·κ‹·Ιιιιι:ι‹·ΙιΙοεο5

Ιι·ΙιίΙιι·ιιΙσιιιι·ι5ω.

Βειειο ΙΡοι·ιιι πι: ΙπππΩΡΩ

Ι::ΕιΠηοΙΑπυ:επσΙαπω

Ηυει·Ιιιιιι10ΙΙΙσ9.

ΜΒΜ Αιιιιι·ιιι ιιιπ! Ι”ι=ι·ιΙιιιιιιιιμ ιιι

Κοιιιοι· ΙΥπιπο.

  

Βιιιι Ηιιιιιιιιιιιι ω·
Ηοπο

ιπι 'Ι'ιιιιιιιιε, 28 Μιιιιιτειι νοιι Ε'ι·ειτι1είιιι·ι. ει. Μ.

Μπι Μιιιοι·ιιΙιιποΙΙσπ. Ζννοι Βιιιυιιηιιι·ΙΙοπ. ΙιιιΠΒιιι·οτι οι·ιιιειι ΙΙιιπι;οιι.

 

 

Οπι

ειπ:ει·ιιιιιιειο Ι3ιιιιοΜιιιιιετ ππι πιιΙΙΙτΙΙοΙι., ΙωΙιΙοιιιιιΙιιι·στοιι·Ιιοπ, ΗπιιιιΙιιιΙΙΙι;οιι

Ιίοι:ΙιειιΙ2ΜιιΙστιι, Ι·`ιοιιιιιππιιιἰεΙ- ιιιι‹Ι ΙΙοοι·ΜιιΙοι·ιι. τϋιιιιει·Ιιιι·ιειεΙιοιι Βιιάειιι,

. 8ο‹ιΙπρι·ιιιΜιιιιὰοι·π. εΙοΙαι·. ΜοΙιτΜιιΙει·ιι. ΙιιΙιιι.Ιιιιοι·ιιιιιι. Ι'νιιιι.ει·Ι‹ιιι·. θειιιιπιΕ

ί ΠοΙιο Βιιιιιιιο Με ΚιιιΙιει.ιιεθε ιιιιπ!ι ιιπ ινιπωι· εεϋίΐπει. Ι'Ι'οιιιιιιπι:ειι πει εισε

' ιιοπι ΟπιπΓιιι·ι ιΙοπ ιιιοιιει·ιιειι ιιγειεπιει·Ε-:οπ Απι”οι·ιιοιιιιιεωιι οιιτειρτεο!ιοπά.

Μιιιοτε.ινιιιεεοτ-νοτειιπά ωειπωπα άεε @οπου ιΤειιιι·οε. '

: Ηι·οεοΙιιιι·ε ιιπι1 Ρι·οερι·οιε ιιιιι·ι:Ιι Με Κιιι·· ιιππ Βιιππι·ει·ιι·πιιιιιιε. =

Μπι ιι-5.
 

-.Χωη9Ω ἶ'ι'ἔ.;ἔ3ι'ιΙῖ..°'.Ϊ
Νοποπ Ι(ιιι·Ιιιιιι8" πιι- Μπιμιιι- ιιππ ΙΙιιτιιιΙιι·πιιΜιι·ιιι·ιι, Ι·'ι·ιιειιοΜ ιΠιιιι“ιιιιιιιιιςιι

ιιι·επ ιιιιιιιι· ΗτιιιΤννεεΙιεειι·οπτι·πΙΜε), ΙΙΙιι!ιιιίοε, (ΠοΙιι. ΙΙι·ι·π- ιιππ Νιοι·οπΙιι·ιιπΚ

ΜΜΜ, Νοιιι·ιιειΙιιιιιιο (ΜιιιιΙΙιπι·οπι. Ειιιι·ιι·Ιιιιιπι: ιιπ Ι·ΣΙ‹·Μι·ο- π. ΙΙιιιΙι·οιΙιοι·πιιίο

ΙΝ. (Η ΙΙιιρροι·.

  

. Π.

ΒΠΓΠΓΙ ΙΒβΙΙΙΖ·8Β"ΠΠΠΠ

ι τι Β ό Η πι ο 1ι.

ιπ τοικεπάι>ι· Μαρ, ιιιιιιιιτειι πεε Ε” υπό ΙΙιτιο!ιζεπιι·εεε, εειι. .Ιιιιιι·ΙιιιιιιΙει·ιοιι Μ·

Μιιπιιι πω! Μιι·ΙΙΙιιιιω Ιιοἱεεο, :ιΙΙιιιΙΙεισΙι-ειιΙΙιιἱεοΙιε 'Ι'Ιιοι·πιεπ ι28°-46° Ο.) Μιαο

ΜιιιισΙι ιιιιιιπιει·πιοοΙιοπ ννΙΙΙιτιιπιΙ Με @πππ 1ιιΙιι·οει. ΑπιτΙι Ι'Ι'Ιπωι·πιιτοπ.

Ηοι·νοττιιι;οιιιΙ ιΙιιιοΙι εεἰπιι ΙΠι·Ιιιιπι: ι;εεςεπ ΗιοΙιι,ΙΙΙιοιιιπιΜππιπε, ΙΑΙΙιιιιιιπ8ιιιι,

Νοιιι·ιιΙι;Ιοιι πιιπ ιιπάει·ο Νοι·νοιιΙιι·ιιπΙιΙιοιισπ; νοιι ι;ΜπιοιιιΙοιιι Ι·Σι·ΙιιΙιμι πει ΝΝ”.

ΙιτιιιιΙιΙιειιεπ πιιε 8οΙιιιιιιι- πιιπ ΙΙΙοΙιιιιιιιιιΙεπ, ΙΙΒθΙΙ ΙίποοΙιοπιιι·ΜΙιοιι, πει θοΙιιιιΙαπωι

ΙΙΕΙιοΠοιπ ππι! ΙΙοι·Ιει·Πιιιπιιιιι8οιι. Βιιιιιιιιιοπο ΒιιτΜιπετιι.ιωπ: ΙίιιιιιιιτΙιιιιΙ, ΒιιιιΙΙΙιωΙ,

ΜεΙιιΙιιιιΙ, ΒοπΙιιπι;οιιΜιιΙ, ΜορΙιιιιιεΜιιΙ. Ι·`ϋιιιι. ΟΙιιη'ειοΙιο Βιιάσει.πειιιΙιεπ: ΙΙοι·ι·πιι

Μαιο, Ι·'πι·ιιιοπΜιιΙ, ΙΙιιιιιειοΙιοει ΙΙιιιιο, ΝοιιΜιιΙ. ΑΙΜ ΔιιειΙιΙΙιιΠο ω-ιπιιιιι Με ΜΜΕ.

ΒΙΙι·ι;οι·πιοΙειοτιιιιιι νοιι 'Ι'σηιΙιΜ-8πΙιδιιιιιι, ποινιο ιιπε ΜΝΚ ΒΜοι·Ιπειροσιοι·ιιι ιιππ πιο

Ι·'ΙΙι·ιιι ('Ιιιτγ°εοΙιο θΙΙιοτΙππροοΝοπ.

(Πι θ-5.

 

Μ. Α ο1ι κι

ΒιιιΙ ΝιιιιΙιοιιιι.
 

Ι)ι·. Δ. νοιι διι.τι1ιιτονιιοΙ:Ι _

Γι. !ιιπε'2ΙΙιτιεοι· Αεειειοιιι ειιι Πι· ΙΙι·οΙι

ιιιιιι·ε ειΙιιιιειιιΙιι ιιπ· Ι.ιιπι-;οπιιι·ιιιιΙιε Πι

θ001°ΙιεΓΜΙ01°ΐ ππ‹Ι Αεειειαιιι Με Ηω·ι·π

Πι·. Α. Ιιιι·ιιει·ΗειιιοΙΙιετε. ρι·Μιτιοιι·τ

Με ιπι ι·οι·ιι:οπ .ΙιιΙιιο, νοιι Νικο Μπι

Με ΒιιιΙιε Ηοριειιιπειι·

ιιι ΒΑΠ ΒΣΙΠΒΕΝΙ·ΙΙΒΜ

Ευ ι ι ρο Ι ‹Ι ειιι. ΨΝΑ Βιι:οιιιο.

 

πιο Κιιιιιι ιιιιιιιιΙιιιιιιιιι ιιι Επι.

θεεοΙιιοΙιτο άει· ΗεΙιιιι·ιειιιΠε νοπ Ηιι·οιι

οι·ετι=ιι Αιιιιιιιι:οπ Με :ππι 20. .Ιιιιιι·!ιιιιι

τΙοτι ιιιιτ πιοΙιτ νοτόΠ”ι-πι!ιο!ιτοιι Ι)οΒιι

ΙΉθΙΙΙθΙΙ

νοιι ΡΜ. Πι. Π. ΙΒιιιιΙΙο Βιιι·ιιιιιΙπ. ιΒοιπ).

ΜΒ. απ. 8. Ι)ι·ειε θ Μ.
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η Ιπι ΠειιιιιοΙιοιι ΑΙιικιι.πάετ-ΗοωριτιιΙ Μιά

ι ΝιιοΙιννοιε οι·ιΙιειΙι. Μπι· επι· Χοπ ιΙιοπετ

Ποιο ΡΙΙοιςιιτ ιιιπ! Ι'ΙΙοι;οτΙπποιι πι» ιΙΙο

ρι·ινιι.το Κι·ιιιιΙιοπρΠοι;ο (,ςο8οπ Ζιι.ΙιΙι1π8

νοιι 50 (Μπι.

Αιιτοεεοπ νοιι Κιιι.πΒοπρΠιι€οτιπποπι

Γιαπ Ε. Δ. Βο8οε1ιιιιιιε1ωιιι. πωπω:

Ρει·ειι|οΙ‹.ΝΙι 16, Ωιι. Θ.

Μετα: Ψιι·ιΙ:Ιει·, π. Οοιπιιοιιιι παρ. π Μπι;

ι·σιιιοΒιιοποιοΙΙ μ. ιι. 4. ιιπ. 11.

Ρ1°ιΜι οϋΜΘΠ. Μ.. Ο.. Π' Ιππιο, Ηιιιιε .Μ Μ.

Ωιι. ΙΟ.

?πππ Οιιιιιιιι·ιιιε ΜιοΙιεΙεοι:ι, Γιι.ι·ιιριιιι

οιιιι.ε γ.ιιιιιιιι. ιι. 80, ιιπ. Π.

Ραπ Ι:Πιεειιίιωπ Μ”. ΙΙ0!ΒΡΗΜΙΙΙ, ιι. Η

ιιι, Μ.



ιοοέ

ΒΟΝΟΒθΝΟ
ειέι·Κετοε ιιειτϋυΙἱοΙιυε ει]εοιι- ιι. οΙεοιιΙιεΙΜοε ΜἱιιουεΙναειεεοιχ

οιιιρϊ‹›Ιι!ειι νου Μ" ει·ετειι ιιτωὶἰοἰιιἱευΙιοπ Αιιιοι·ἱτΜειι ΙΜ:

· Αιι€1ιπϊο, ΒΜοτοεο, Ηεωϊ-, Νει·νοπ- πω! ΡωιιοπΙιΜοη, ΜεΙειτὶει ω.

Με 'Ι'ι·ΜΙκοω· νν11·ά ό" Εζεκια-ε Μπιτ εεΙστιιιιοΙ1τ..

Ι)6ρότε Πι ειΠει1 ΜἰιιετεΠνειεεει·ΙιευάΙιττιμη υιισ Αροι!ιοΙιεπ.

Βειά Βοτιοο8·τιο, ειπιτπωι, ν2]ΒιιΒ·;.""α""Ι"·
ΙΜ Ηωιωση νοπ 'Γι·ἰεπι επτ.ΐοι·ιιτ. Μἰιιοι·ιιΙ-, ΜΜειιιιιιι-. ΙΜωρΓΜϊσ1οι·, νοΙΙ

εΜΙιιὰἱΒο ΙΩιΙτνωεωτοπιτ, οΙοΕΙι·ΞεοΙιοε. !η4ΙτουΙεΚττΙεοΒοε Μια!. Μπιεεεμη, ΙΙτ. Ζωι

Ητειτἰοπ Μι·

Μι·,εοΙιο Δρρειι·π.ω. ΗεοΜ5Ιιε 535 ΝΙε·τει·. Ή'ἱιι‹ΙΒ‹·εοΙιΙΙΙιΙο Ιιω·ι·ΙΜιο Επσμ ινἱὶι·2Ιἔε, .

νοΙΙετ.ϋ.ιι6ΠΒ· εωιιΙ:1'ι·Μο, $ι·οοΒοπο Επι", οοπευιιιτο 'Γουηιεπιτυτ Ι8-.°2:2 Ητιιτ1. ΟιιτΜιιε

οι·ετεη Βεπι1εεε ΜΙ: πυεε_οάεΒοτετπ εοΜϋπειι ΡΜ'Κ; κνιιπάει·εοϋϋιιο Αιιεείι·Ιιι: :ιι1ΓόΙε

Πο1οιιιΠοιι. 200 εο!ιϋπ οὶιιεοτἱωΙιτεω ΒοΙιὶειϊπἰιιιιιιει· αυτ! ΒεΙοιιε. ΠοΒυι·ΜΙ εΙεΜι·ἰεοΙιο

ΒοΙοιιοΙιτιτιιε. ΟιππιιιεὶΙ‹. Ζννεἱ Μιννιι-Τειιιιὶε ΡΙΑτω ι1Πά Με επιάεπωι $οτιιπιει·εροι·ω.

8οὶιει1τἰ€ο ΡτωτιεΗΜοτι. ΙοΙιιιειιᾶο ΑιιεΙΙϋεο. Βε1εοιι ΜΜ-00ΚοΜϊ (ΜΜ, .ΗΜ ιιοά

Βορτε·ωϋετ ΕττΜεεἱειτηε. ΑιιεΜὶιιϊτε υπά ἱΙΙι1ε1τἰττε Ρι·οερεο1ο Βοετοιιϊι·οἰ νοπ άει·

ΒΜΦ·Ϊ"!°οι·ἰἰοπ Μι Ποιισορ·ιιο. (ΠΊ) Ιθ- 4.

| _ ζΪ _ !πι Υευ!;πεε .

°'σεω(; α. Κ. Ηοϊ-Υω·ΠερεϋυοΜΗεπά!υπρ

` ΕΜΗ. Μ. ΕΝΩΕΙ.. ΜΠΕ!! Π. Π

Η πιτ ωεοΜεπεπ:

> ἀεὶ· Κίἱπᾶκ $0ΠτϋΠετ, νοπ 0'. Μ. Πεϋποοηευ·. κΗπ. Αεε.

ΆΤι.Αε ..Η ΒΑοιοοεΑρι-4ιε
ω" επυετοκοΑΝε

:Με 50 ΤΜε!π(Μισ€οφσΜΜοπ)

:ΜΒΜ 50 1°οιτ-0οπωωυεΜιιεπ.
Ρτώέ. 25 Μωκ.

σπ·ει·1υκι:Η ω" ΕυοΜΜπάο! οΜου αυτοΗωὶε

· οιπο Βεπειππτο νω·ΜΒΜπετε!τ.

 

Με ει11ωΗεοΙιε Ωσε11ο ει·ετειι Ηειτιεεε Βει·ε1τε εε1τ1801 ετίο1ει·ωοΙι νοτο1·εωει

ΒτιιπποπεοΙιτἱίτοπ πω! Απο.Ιγεοπ ετιιτἱε από ίι·ισ.ιισο άιποΙι
π

! .
› νετεειιπά ω· Π1τε!!ιο!τοπ Μἱπετε!ννεεεετ νοπ 0Βοτ-8:-1|2ϋτιπιπ.

· ΡΙ11'Ό8011 8: 8ττ1οϋοΙΙ, 8ει!ι!πιππι Πι 8οϋ!ε·εἰεπ.

' Νἱοᾶοι·ὶπἔειι ίπ κιΠοη ΑροιΙιεΚετι «πιο ΜἰΠ8Ι°8ΙΝ85581°-Η8ΙΙιΠυιΙΒοο_

` ‹εσ› τω. Έ

 

 

Με ΗεπάοΜιευι νοπ ΑΙ.ΕΧΑ!ώέΒ ΠΕΠΗ., έτ. Ροτει·εΙέιιης·, Ε]·Βεοηειταεεθ 88_

Ηιιιηπ-ΝΞοιΙοι·Ιοεο,

Μοίοτειιιτ έ'. ά. ΙωπάεοΜίτ, Βοεἱπιειιτει·, ΚτειιικοιιΜιιποτ. Α ροτΙιοΙιοιι ι1.Ι)1°οΒ°ι1οΙ1Β°εποΙ1ἐἰΪῖο

 

 

νω-ιωα- Μεο.τετ1ει1,ΒεπτΜεοπ,

Πει8·οιΜΜωοι·, κνω:ιΠ"Πω

80Ιι1ινΗ.πιπιο, ΡἱπεοΙιι, 'ΓΙιει··

πιοπιοιει· (Μεικ1ππο.Ι-. ΧΙι11ιποι·

ιι.Ε`οι1ετε1·-).Βειι·‹›πιοιει·, Αετο·

πωπω, ΑΙοοΙιοΙοιπετει·, Βι·Η

Ιεπ,Ρὶι1οο-ιιεΖ,ΒΒιιοοΙοε,Βοης

ιιοττοε Ἐῦτ°ε 'ΤΙιοειτοι·. ΚΜΙιε

τω, ΒουςΙοε. Ρι1Ινοι·ἱειιτοτε

πω· Ζἱιιιιιιει·ριιΙνοτἱωιὶοτι π.

ΠΠ· Με Π8ΒΪΙΙΐθ0Εἰ0Π.

  
Ιπιετι·ιιιπειιτε :ιιι νω·Β5.ιιάομ ·

πι· Αιπρι1ωΠοι1, ΠΠ· Δασοπ

οΙιειπτο ιι. ε. να ΒΜ2ο ΠΠ '

Αοτ2το από ΡεΙάεοΜοτοτ.

ΖωΙιπεοΒΙϋεεεΙ, Ζει.πεειι πω!

ΖιιΒοΙιϋτ. Ιιιετιπιπιευτε ΠΠ

νωθτω"αωω-Ζω

εἱ11επ Μι· Με Μιιεεεμ.

Ηευρωεειιτιιτου ΠΠ ΜἱΙοΙιττιεΜ ιι. εοπόεπείττε ΜΜΜ νοπ θ. ΝοεΒΙο ἰπ Υονο)·.

 
 

ΒοΜειιοπ. 1

ΚορΒ σ. ΖπΙιιπϋἰἱι·ετοιι. (Μπει
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ΧΧ!!!!. !!!!!!!ο!!!!ο.
Η ι!Ηιι!ΜΒιι!!ΒΜ Ν!!! ΜΙΒ!! κα. ιι!!!

!!!!!!!!!!!!!!ΗΒ !!!!!Ε!!!!!Ε!!!!! Μ

!!!!ι.ει· ο!!! Κε!!!ιο!!!!!! νο!!

Με!. Π!. Μ!!! Πε!!!!!. Π!. !!!!!!!!!ι!εε !!ι·ι!!!!!!!!!!ε.

.Ι ι!!·_!ενν !!)οτρε!!.). Βιμ.

Π!. Βιιι!!!!!” !!!!!!!!!!ο!!.

Θ!. Ρε!ετε!!!!ι·π.

  

ο!!! «Μ. Ρε!.ει·ει!!!ι·Βει· Πε!!ιει!!ιεε!!ε !Νοε!!ε!!οε!!!·ι!!! ει·οο!!ειι!!!ιεύε!! -" Δοοηιιεωεηοε-Δηα:58ε "πιο ε11ε !!!ε01°8!!0 “Τ

δ!! ιι ιιι!!ε πο!. - Πει· Λ!!οιιιιιηιιιιο!!!ηπψ ι!!! ιι! Ε!!"1"ιά, Β πο!. ι!!! !!εε;!!ι!!ε!; πιο!! Διιε!!ε!!!ιεεε!ιο!! ει! Με Βιιο!!!!!!!!!!!!!!!8 νο!! Κ. Σ!. ΒιοΕ8τ ι!!!

!ε!!ι, 4 !!!!!. Π!! Με !!ε!!!ε Μ!!! ι!!ο!. Ροι!!!!!!!!ε!!!!!!ε; ι!! ει!!! ειι!!.ει·ε!!!$!:.Ρε!.ει·ε!!!!!·ιμ Νεννε!η-Ρι·0ερεε!.Μ Μ!. ε!! ιιο!!!ε!!.-Μ ε η τη πιο!!!

@Μάρω 20 Με!! ι!!!!ι·!ιο!!. 10 Πει!! !!ε!!!ι!!!!ι·!ιο!!. Πει· Έ!!ιετ!!!!!!!ΩΡΝωεουνιε ε!!ε ε!!!!!ιε !!ε!!ιο!ιο!! !!ειιια!ιο!!ε!! !!ι!!!!!ε!ιω!Βω Με!! πω!! ει!

Μπι!!! 3 πω! Κεερε!!ε!!ε Ζει!!! ι!! Ρε!!! ω! Π! Κ”. ω!!! 35 Ρ!”ε!!!!.-Πε!! ει!!! ς εεε!! Ε!" τ!! ι! τ!! ι!!! ο ι! Κο!!!!οτει!!· !)!·.Βιι!1οιι“Ώ'ει!!!,οιι η! $!.Ρε

Δι!!οι·ε!! πετάει! Σ!!Βερει·ε!.!!!!ι!!ςει!!!·οι·0ι·ιΒιι!ε!ε!·8ιΚε! ιιι€ε!!ει!!!!.- !ει·ε!!!!ι·ε, Ρε!!ει·ι!!!!!ι·8ει· εει., Ρε!ει·-Ρε!!!!!εερι!.ε! ι!!! !!ει!!!!!! $ρι·εο!!

Κε!ει·ετε ννει·εε!! οπο!! !!ειι! ε!!!!ιε νο!! Π! !!.!!!. μι!! ΒοΒε!! !!ο!!οι·ιι·!. !!!.!!ι!!!ει! Μοι!τεΕ, Ηι!.!ννοο!! πι!!! ?κοιτας νο!! 2-3 Π!!ι·.

-η Α ή ε!. Ρετε!·ε!!!!!·Β. !ε. ω!) Μ!!! 1902

Ν! Ζο_ ~

Π1!!ε!!.: Β!. Μ. !(!·ετοι!!ει: Με!!! Βε!!!!!!!!!!!ι!ε· Με Κ!·ε!!εεε !!!ιτ Οι!!!ε!·οιι! Αοω!!!!!ω!ε!. !!ε!ε!·ετε: Ρι!ει!!!!!!!!ιε ει!!!

Ηγ!!τοι!!ε!εριε νοιι Ν. !νι!!!ε!·!!ι!:. - Ρ!·ο!ο!‹ο!!ε άεε !!ει!!εο!!ε!! ι!!!·ο!!. νε!·ει!!ε ε!! Η!. Ρετε!!!!!!!!·Β·. -- Β!·!!!! ει!!!

Ψιεε!!!!!!ε!!. ΧΧ. Οο!!!;!·εεε ι!!! ιι!!!ε!·ε !!!ε!!ιοιι!. -- Ζ!!ω!!!!!! ε!!! Με !!ω!!ω!!!!!!. - νε!·!!!!εο!!!εε -- Μοι!.ο.!ιτ!!.τε

 

 

Β!!!!ε!ι!! Η!. Ρετε!·ε!!!!!·Βε. -- Αι!ιει!;ει!.

Πειι!!! Βε!!!!!!!!!!!ι!ο σε!! !!ι·ε!!εεε π!!! !!ει!οι·οιι!

Λ!!ε!!!!!ιεννιο2.

νο!!

Μ. Μ. Κι·ε!ει!!ε!,

Βιιυνε-$ε!!!εε!!ει!.

!Υο!·€ιεε!, €ε!!!!!!.ει! ιι! όει· 8ι!ει!!!!! !!ε!· Αετε!ε ω! !!!!!!!ω!ω!

Κτε!εειι ε!!! 1. Με!! 1902.!

Νεο!! !!ι!!8ει·ει!! $!!!!!ι!!!!! ω!!! !!ιε Αε!ιο!!!ειε !!εε !ίτε!!

εεε Μ!!! Με!. Αεει!!!!ιε πιο! ;!!ειο!! !!!!!!ετε!! Ρ!!!

εο!!ειιι, νει! !!ε!!ε!! ιο!! !!!!!!=!! Ιιε!!ιει, Τ!!οι!!!ι, Ι..

Ρ!”ει!`!'ει·, 8ε!!σε!!εινι!εο!!, Με!εο!!!!ι!!ο!ν_

Ρο!!!!!μεο!!!η ιιι!!! $!!!!!ντεο!!ει!!!ο, Μιο!!!!ι!!,

Ρ. Ρο!!, !!!!!·ο!!ι!!·!!!, ΟΙε!!!ε') οι!!! ι!! !!ει!εε!ε!·

Ζει! Ι.εγ!!ε!! !!ει!!!ει! !!!!!!!!. ε!!! Πε!!ειΖε!!ει!!!8, !!εεε

ο!!! Κι·ε!!ε οιι!!! ροι·οει!!!ιε Κ!!!!!!!!!ει! Μ. Ζει!! Ποτε!

εο!!ιε!! Με! νο!! !!ε!! ει·ι!ι!!!!!!!ε!! Θε!ε!ιι!ε!!, !νε!ο!!ε Βρο

ιει! ιεε!! ()!!!!οι!!ιε!! ι!! εε!! !!!·ε!!εοε!!ε!! !ε!!!!ε!!, ιε! Ρ!·ο!”.

.-!!!ει!!!!ιεινιο! σε! Μει!!!!!!ο, !!!!εε !!ιε Κτε!!εεε!!ε

εε!!!ε!: ε!!! Ρ!!!!!!!! εεε Κτε!!εεε ε! - ει!! Ρ!·ο!ο2οο!!,

!νε!ο!!εε ει· Οοοοι!!ιι!!!! εειοο!!!!εε !!ε!!!!!!). Βιεεε Ηδη!!!

!!!εεε οι!!! νο!! Ι.. !!!`ει!!ει· !!εε!!!!ιε!. !νε!ο!!ε!· ι!! εειιιεε

··Πι!!ετε!ιο!!!!!!Βε!! Με! εε!! Κιιε!!ε» ε!!ε!;: «Ι)ιε Λεει!!

!!ιεινιο2°εο!!ε Α!!!!εεε!!!!!! !!εε Οετοι!!οιι!ρτοοεεεεε Μ!!!

αυτο!! !.!!!εειε Βεεο!!τει!!!!!!Βε!! ει!!ε !νεεει!!!ιο!!ε $!!!!2ε

ε!!!!!!ιει!!"). Λ!!ει!!!!ιε!νιο2 Με! !!·ιεο!!ε Κτε!!ερε!!ι

!!ε!ο!!ε!! ω!!! Βεο!!!ιο!!!!!!!!.>: ε!!! ρει!!!ιο!!ετε!! εεερτιεο!!ε!!

Ε!!!!!ε!ε!! ε!!! Κιε!!εεεεο!!!νι!!ε!: ει!!!!οι!!!!!ε!!, ιι!ε Κε.!!ι!!ο!!ε!!

ω!!! ερμ!ιοι!! οι!!! !!!!!!ει !!ιε Βεο!!εο!!!!!!!ε εει!!ε.ο!!!, !!!!εε

ο!!! Κ!!!!ι!!ο!!ε!! εε!!! εο!!!!ε!! οι! θι·ι!!!!!ε ει!!εε!!. Απο!!

!›ει !!ει· !ι!!ρ!!!!!τε!ιοι! νο!! Κιεοερ!!!!ι!!εΙο!!ε!! ι!! !!ιε Βε!!!ο!!

!!!!!!!ε εεε. Κι!!!ιι!ο!!ε!!ε π!!! ε!!! 'Ι'ο!! !!εεεε!!!ε!!. εει!!!

εεε!! πιο!!! ε!! εο!!!!ε!! ειιι.

Νεο!! Α!!ο.ι!!!!ιε!νιοο Και!!! Με!! !!ιε Ιι!!ρ!!!!!!!!!ιο!!

νοιι Κτε!!εε!!!!ετε!!ο ι!!ε θιο!!ιτι! άεε Κε!!!ι!!ο!!ε!!ε Με ει!!

!!ιεει!οε!ιεο!!εε Με!!!!!!ε.! Π!! !!ιε Κι!ε!!ε!!!!!!!! ειιι!!! Με

!!!!ι8ει! θεεο!!!!!!!!ε! ε!!εεεε!!ε!! !νε!!!ει!. Α!!! θ!!ι!!!!! ω!!!

Με! Ε!!ρει·ιιι!ε!!!ε Μ!!! Λ!ιο.ιι!!!ιε!νιοο ειιι!! Βο!!!!!εε,

!!!ιεε ιι!! !!ιεο!!ε!! Κιε!!ει!ε!νε!!ε ειο!! ει!!ε !ο!!ιεο!!ε δι!!!

 

ε!.ο.!!2 !!ε!ι!!!!ετ, !νε!ο!!ε ερεοι!!εο!! ει!! !!ιε Οε!!!;τε!! «Η

νετΙ!ιι!!ιε!!ε!! Μι!!!!ε !!!!!!!. ΙΞε Βε!!!!!!! ε!!! εεε!! απ!!!

ιο!!ιεο!!ε $ι!!!ε!!!ι!ο ει” Κτε!!εεεεο!!!!!!!ειει! ιι! !ν!!εεειι€ε!

Μεσοι! ε!! ε!!!!!!!ε!!, πεε!!! ειε ειιι!!! ι!!τε ερεοι!!εο!!ε

!νι!!!!!!!ε !!ει!!ε!!!!!!.

Βιεεε ερεοι!!εο!! 8ι!!ιΒε $!!!!ετε!!!2, ννε!!:!!ε Λ!!ει!!!!ιε

πιο! Ο!!!!οι°οι!! !!ε!!!!!, Με!! Με!! Με Α!ε!!ι!! εεεε!!

Κι·ε!›ε ειιι!!! ο!! !!ει!!!νεο!!ει! !!!!Βε!νε!!!!! πετάει!. Π!!

πω!! εεε! Κι·ε!!εεε!!! ι!! !!ε!!!ι€ει!!!ει· !!!!!!!!!!!!!! εο!!!νει

ει!ε!!!;ε!! !!!!!!!!,ε!ιο!!!ε Λ!!ει!!!!ιε!νιο2 !!!ιο!! ειπε!!! 8!!!

ι·οε!!! !!!-›εεε!!!ε!!. ΙΕ!! Με!!! ειο!! ειιι!. !!!!εε νο!!ε!€ι!!!!ιε

!!ιεο!!εε. σε! Ρ!ι.ι!!!!ιεε πιο!!! !!!!!ει!νοι·ίε!!εε !.ειο!!ει!εεινε!!!·

ε!!!`ε θε!!ι!!! !!εε Κε!!!ιι!ο!!ε!!ε !!ιεεε!!›ει! νειΒιι!!!!!εεε!εο!!ει

!!!!!!Βε!! ειοει!!!!;!νιε Κιε!!ειςεινε!!ε.Π!!!! ε!! !!ιε ειι!2ιΒ ιιι!!!

εειιιεε $!!!!ετε!!2 εεε Κτε!!εΒε!νε!!εε Ο!!ο!ι!! Μ, ει!!! !!νειο!!ει!!

!!!!ιο!! Αοερ!!!!.ε!! νο!! !!!!!εεετ Νε!!!ι!! ω!! !!ι!!!ει, νει·

ει!ο!!!ε Α !!ε.!!!!!ιε !νιοο ο!!! !!!ε!·!!ρε!!!ιεο!!ε νν!!!!!!!!ε εεε

Νε!!!ιι!ε ω!!! Κιε!!ε. .Με νιεΙε!! νε!·ε!!ο!!ε!! εειΒ!ε ειο!!

!!!!!!, !!!!εε Νει!!ι!! ειπε Με!!Βε Κτε!!εοε!!ε!! εει Κ!ε!!ε

!!!!!!!!!ει! !!!!!!ε!. Με Οε!!!:τοιι!, !νε!ο!!εε Λ!!!!ι!!!!ιο ιν ι οΖ

ο!! !!ει!εννεο!!ε!! εει!!! Κτε!!ε νσ!·8εε!:!!!εεε!! ω!!! επεσε

!νε!!!!! !!!!!, Μ: οι!ιο!!ε!!εε.!!!εε Νε!!ιι!! οι!!! ει!!! Με

εει· 'Γιιι!!ε!!!γ!νι!!!!ει!!!!!ο!!ι!!!!!οη!!!!!!!!!ε.!!!ο.εε ειπε!! εει!!!

!!!!!!ε π!!! Ρ!!ε!!ο! οι!!! Νει!!!!!!ιεε.!ιο!! τι!!! θι!!ο!!ε!!ε!!!!ιε

ει!!! ε!!!!!ιο!! ειπε!! Με, νιει·- Με! !!ο!!!!!!ο!!ε νει!!!!!!-|

!!ι!!!Β τι!!! !Λ!!!εεε!· ε!!!!!!!ε!!°). Β!!ε Μι!!ε! ει!!! ει!!!ο!!!ε.!!,

εε!!! !ε!!εεε!!! ει!!! πιο!!! ι!! !!ιε 'Ε!!!!!οι·ε!!, εο!!!!ει!! ι!!

ι!!!!ι!!ετε!!!εε εεει!!!!!εε θιεινε!!ε ι!!ιιοιιτ. Με!! Με!!! ο!!

ε!·ετ ν! ειιι!!! Ρτεν!!!ερ!·ι!οε οι!!! Μ!!! !!!ε!ιο!! οι!! Π!

Βρι·ι!.2ε οι!! πι! ειιι!!! εειιιεε!! 8ρ!ι!!ε (!,0! !!!Β!!!!!!. Ι!!!

Πε!!!·ιεε!! ιι!!!εε μα!!! Ρε!! ι!!!!ινι!!ι!!!.!ιει!! !νει·!!ε!!. Μ!

νοιεεεο!!!ι!!ε!!ε!! Ε!!!!ε!! νο!! Ιίτε!!ε !!!!!!!! πω!! Με!! ει!!!

ε!!! Ζει! ειπε ε!!!!!!ετε Οο!!οι·οι!!!Οει!!!ε !!!!νιε!!!!ε!! *).

Ι!! εει! 25 π!!! Βιίο!8 !!ε!!ει!!!ε!!ε!! Ε'ε!!ε!! νο!! Κιε!!ε.

!!ιε Λεει!! !!ιε!νιο! ι!! εει!!ει!! πω!!! «Π!!!ετε!!ο!!!!!!Βει!

Με! !!ε!! Κτε!!ε ιιι!!! Με Ριι!!οι!! εει!!ει· Βο!!!!!!!!!!!!!ερ"!

!!!!!!!!ε!!!, ε!πε!!ετ Οε!!!οιοι!! οιι!!! ερεοι!ιεο!!ε !!!!!!!!!!!8.

*) Οο.ι!!:ι·οιι! Μ!!! νοιι ω· Ρ'ι!!!!!! Θ. ιιι!!! Ε!. Το!!! ιι! Με!!

!!ει·εεετε!!!.



Η?

πετοπο ετοπ άεττιι επεεεττ, άεεε εε τε άειπ νοπ Ιέτεπε

πεπεττετεπ Οτοεπτεπιπε οττιο 8τοεεο Μεπετε Κτοπε2ετΙειι

επτπάτετ, Πι ΡοΙΒο άοεεοπ άτε Κτεπεττιτττττεττοπ ετττπεπ

ποπ οτιιεοτιτπττετ, τπεττε άιιτοτι επτεττιιάττοΙιε Εττοτππ8,

τπεττε άπτοπ πεπτοττεοτιε Απεοπάετπιιτι; επεεετάεπι πττπτ

θεποτοτπ εοπτιιεττετττΙοπά ππά άοεοάοτττεπά. Πεπετ τετ

εε νοττετεπάτ8 πιιεοπτιάττοπ. Με Βεεοττοπεετεοποτπππ8επ,

πεττπο ετοπ πιεποππιετ ττι ΚορΓεοππτιιάεΙ ττιιεεεττι, νοτ

τεπεετι τε άεπ εεττεπετεπ Ρεττετι ετιιο 8τετττππε άοτ Βο

τιεπάτιιιιε επί 1 οάοτ 2 ν7οοποπ, πτε εε άεπτττοτι επ

ετεεποπ τετ επε άεπι Ρεττο, άεπ Ραπ”. Κπεετ πεεοπττε

ω" πετ, πο θειιοτοτπ ιπττ εεπτ επτιεττεετπ ΙΣττοτθε ?'|ε

Μοπετο οπτιε _τοπΙτοπε Βοποττοπεετεοποτππιι€επ πετ ετιιετ

Ρεττειιττπ τπττ Κτοπειπετεετεεεπ ιιεοπ ορεττττετπ Μετπτπε.

οετοτιι0ΙΠΕ) επεοπ·επάτ πετάτε. Απεεετ άεπ ετπττπιιτοπ

Ε'τΠτοπ ποππτε τοπ εεε άετ ποπετεπ Ι,ττοτετπτ ιιοοπ τοτ

Βεπάε ΠΠτε νοπ εττπεττποτ πνττπιιπε άεε θεποτιιτπε πετπι

Κτεπε εετιιτποτπ:

τ) Βοτ θετοτποιπε ιιιιιιιιτπεε, θετοτποιπε οετάτεε (2

Ρεττε)°), 2) Εετοτποπιε ρετττοιιετ Π; ε) θετοτποπιε ιπεπι

ιιιεε"); 4) θετοτποπι. ονετττ, πορεττε ετ ροτττοποτ”) (ιιιιοπ

τ! .τεπτειι πετ άτε ΚτειιΙ‹ε ποοπ εεεππά); π) θετοττιοτπε

πτεττ, νεπτπεε ετ ρετετπεττττ“') ππά επτετετ π) ποτ Οετ

οτποτιιε οοεορτιεπτ") (Βεττοπτ ππετ 4 ΓτΠτε).

Εοτάετ τετ ττποτ οτε ποττετεπ 8οτιτοττεεΙο εΙτετ άτεεετ

Κτειιπεπ, πεΙοπε πιττ θεποτοτιι πετιετιάεττ πετάω, πεπτε

πεπετιιιτ. τοπ πιπ τε άοτ Εεεε, Ιπποπ τιπετ 2 ΓττΙτε νοπ

θετοτποιπε. οεεορπεπτ, πεπ·Ιιε ΑπτεπΒε Ρτοτ. Αάεπι

Κτεπτοε τε Π`τειι πεπεπάεττ πετ ππά πετοπε πεοππετ

τιι πιοτπε Βοπειιάτιιπε ττποτεοπεπεεπ ετπά, πεττοπτειι επ

ττοππεπ. Ιπ άοπι ΡεΠε 2"), ινετοπετ άεπ Ηεττιι Κε. πο

τ.τττττ, εεττ άτε άπτοπ Οειιοτοττι ετ2τεΙτο Βεεεετππε ττπ

θετιεοπ πιι€ετετιτ 3 Μοτιετε επ, πετεπτ εποτ άτο Κτε.ππ

πεττ ετοπ οτεεοεπάο ποττετ επτπτοποΙιε ππά άεπ Κτειιττοπ

πεοπ νεττεπτ 2ποτετ επεΙνοΙΙεπ Μοπετε επ Οττππάε

πτεοτιτο. Αποτ πεοπ εοτπετ Απτετεο ειπε νντεπ πεπεπι

άετ Κι·εππε 1τοτπο Οεποτοτπτπτοοττυποπ πιεπτ, εοάεεε άτο

εετ Ε'τιΠ ετΒετιτΙτοτι πεπτε πεινετεεπά τετ. ντε! ΙειιΒετ

άεπεττο άτο Βεεεετιιππ τπ Γε!! 4"), ποτοποτ άτο Ρτεπ

Η. 8. πεττττττ, άτο ΑπτεπΒε Οοτοπετ νοττποπ .Ιεπτοε πεοπ

τντοπ επ Ρτοτ. Λάιιτππτειντοε πετεΙιτειι πετ ππά άοττ

1'|ε Μοπετε πιττ Οειιοτοτιι πετιεπάοΙτ πετάτε, ποττιπτ ετο

ιιεοπ Πιτετ Βποπποτιτ Πι πιετπε ΒεπειιάτπιιΒ Μπι, άτε πιτ

ποοπ τετετ τοττεοτεε. Ρι·οτ. Αάε.τππτοπτοε εοπτετπτ

ττπετ άτεεεπ Γε!! Γοτεοπάετπιεεεεπ"): «Γτεπ Η. Θ., ε?

3επτε εττ, εεε Ι)πτιιεΙτ πετ εεττ Β .Ιεπτειι πτεππ. Βτε

ττττ επ άεπ πεπειιιιτεπ Ετεοπετπππεεπ ετπετ εππετιτπειι

άεπ Βτειιοεε ιιππ ππτετοπ Επάε άοτ Βρετεοτππτε. νοτπ

5οπιιπετ άεε .Ιεπτοε 1901 πττεπ επάττοπ τοάο Βρετεο,

εεΙπετ ττπεετΒε «τε άοτ Βτπει» ετεοπεπ. Πε τοετε εεττ

ιιτοπτ πιοπτ Ιιετπιιτοτετιιε, πεεοπτειιπτε ετοπ οτε ΚτεπΙτε

επί ττττεετεε. 8τε άεπτετε επί άεπ Ρτοοεεεπε κτρποτάεπε

Με άτετεπτΒε $τοτΙε, πτπτετ πετοποτ ειπεπ άτεεε ετοπ

ετεπτε, πενοτ ετε άετιπ νοπ πτετ επε τεπεεειτι τιι άεπ Με.

τ;επ πετεπετοττοττε. Αιπ :22. (θ.) Οοτοπετ οοπετεττττε τοπ

ιπττ άετ 8οπάε οτε ιιιιπποτπτιιάττοπεε Ητπάεττιτεε τιι άετ

Βροτεετϋπτο, 4! Οτπι. ππτετπετπ άοτ Ζεππτοτπεπ. Βετπι

ΗετεπεποΙεπ άοτ 80πάε πετ άτεεε!πε πιττ ΒΙπτ πεάεοπτ.

Πεεε Οετοτιιοτπ νοττε8, ποππτε πετπετπ Ζινεττοτ ιιιιτετ

ττεττειι *). Αποτι άτοεε Κτειιττε τεεττ,ττττε επί άτε θεπετοτιι

τιι_τοοττοπεπ ιιπποπιοτπ ρτοπιρτ. Πει! Πιτ Βτεπτττςεε ποτ

άεπ εοπτνεπά πιιτοτ άεπι Ετιιττιιεε άοτεετπετι τε πεπτεοπ

Τεπεπ. Βρετεε ππά Ττεππ ετπποπ εοποπ νοτπ ε. 'Εεε

άετ Βετιεπάτπτιπ νοΙΙποπιτιιοπ ΒΙεττ πετιιπτετ ππά νετπτ

εοοπτειι ππτ πετπι Ρεεεττειι άοτ πτειιπετι 8τεττε οτε

ειιιιε εοππιιοτιοε θιοτττπΙ νοπ Βτποπ. νοπ άετ επ νετ

τοτεπ ετοπ πετά εΠε Βοεοππετάεπ άετ Κτεππειι. Πιιά

επι 30. (Η.) Νονειππετ ποππτε ετο νοπ τπιιοπ πεττεττ το

τ) Με Πτεεποεε «Οε.τοτιιοπιε οεεορπετ.ττ» πετ άετ Ρεττειιττιι

πειάε ειιοπ τπ άοτ Κττιιτπ Ρτοτ'. Νοτπιιεττετ'ε άπι·οπ άεπ

Αεετετειιτειι Ι)τ. Βτεπε τ ππά ω. ποεπγ πεετττττι;τ.

 

τπτε Ηετιπετπ πτεάετ επτττοττπεπτειι». Ιπι 08112011 πεττεπι

ετε τη νντεπ 26 Οεποτοτιιτιιτεοττοπεπ.

Με πιτ ειτε πεοπ τπτετ Βποπττεπτ εεπ, ποπιιτε τοπ άεπ

Εττοτε άετ Βεπειιάτπιιε νοττττοιππιεπ πεετττττπειι. Με

8οπΙτπεπεεοΙιπετάεπ, πετοπε ετο νετ άετ Βοτεε ττττοπτοτ

Ποπ οπεττοπ, πετειι νετεοππππάεπ. 8τε ποτιπτο _τεάοτ

Αττ άπεετεετ ππά πτεττΒετ Νεπτπιι€, τε εοπετ, ποππ ειπεπ

πιττ ετιιτε;ετ ιιπτ πΙοτπε Ροτττοποπ τοτπΒεπεοπτοπ Ποτ

εοπεε πτεάοτ εοπτεεεειι. Ετπ Ζετοπεπ άετ Βοεεετπιιε πετ

επιιεοπετ άτο τΙοεττοπττεττ ετποτ νοττετττπάτεοπ Ξετττ8ππτ.τ

άοτ Κτεππεπ.- Βτε ποπιιτε Πιτ τΙππροτοετππτ ποτττοάτπεπ

ππά ποιιπτο άεε επ Νεπτππε επ ετοπ πεπιποπ, πεε τπτ

Ι(ϋτρετ πτεποπτο. Ι)επι εππτεοττνοιι Ειπρίτπάοπ άετ

Κτειππεπ επτερτεοτιοπ άτο οπτεοττνεπ Ζετοπεπ άετ Βεεεε

τππε νοΙτττοπιπιεπ. $τε πεπεπι οτπ τεπιττν επτεε Απε

εοποπ, πεπιπ επ Κτεττοπ επ ππά ππτάε πεεεετετ 8τττπ

ιπιιιι8. νοπ Μτττε Νονεπιπετ πτε Επιάε .Τεπιιετ 1902

τπεοπτε τοπ Πιτ 2 Μετ πεοπειιτττοπ επποπτεπε Ιπτεοτ.τοπεπ

τι ι ετ. (ῖεποτοτιι. Πεπετ πεεεεττε ετοπ Πιτ Ζπετεπά επ

εεπεπάε. 8τε πππ εΠτπεπΙτοτι ειπεπ Ιιεττετε Βρετεεπ επ

εεεειι επ. εε Βτοά, Ε'ιετεοποοτετοττεε, Ηππιι οτε. Ι·'επτπετ

ππά Με” πτεοπτεπ πετιιο νετειιάετππεεπ Πι τπτεπι Ζε

ετεπάε πετνοτ.

Ιοπ τπεοτιτο τπτ πτπ ππά πτεάετ Ιπτοοττοποιι, επετ ππτ

πππ Βεοτάτνοπ Πιτοε Ι.ετάεπε, νοτ άεπεπ ετε ετοπ ποεοπάετε

ττττοπτετε, νοτιππεπεεπ. .Με 27. Μετε ετπτεπτττε ετε επ

Ιπππειιτε τπττ Βτοποπτττε. πετοπο 2 ννοοπεπ άεπεττο.

ννεπτεπά άετ Βεοοπνετοεοεπε πεεε.τιπ ετο επτΪεΙΙεπάοτ

πετεο πτεάετ επ 8οπττπεπεεοππετάεπ επ Ιετάεπ. Ξτε

ετπρτττιάετ "τι ποτπε 8οπιποτεεπ ποππ ΒοπΙτππειι, επετ

ετε τττπΙτ ετπεπ «Κτειπρτ» τη άοτ θεεεπά άεε Ρτοοεεεπε

ιιτρποτάοπε, πετοπετ άτε Βρετεεπ πιτ ετιιτπε Βεπιιπάειι επ

άτοεοτ 5τεττε εππεΙτ. Απε τ*πτοπτ, άεεε εε Πιτ πτοπτ

εοπτοοπτετ ππά, ιιτπιπιτ ετο τετετ ππτ ττττεετ8ε Βρετεοπ επ

ετοπ. Βε. ετο επ νοττετεεπ Βοάεπτττ, ιππεετε τοπ Πετάει·

νοπ ετιιετ πεττετεπ ΒεπεπάΙππε επεεπεπ.

πιτ εοτιεπ ετεο, πιετπο Ηεττειι, άεεε ετπο Ρεττετιττπ

πιττ ποοπΒτεάτΒετι ΙΒτεοποτπππποπ άετ οετοτποτπετϋεεπ

θεεορπεεπεετοιιοεε άπτοπ ('ειιττοττιπεπεπάτπιιΒ (τπι θειι

πεπ πιιτ‹τεπ Πιτ νοπ Ρτοτ. ΑάετπΚτοπτοε ππά πιττ

50 Ιπτεοττοποπ Βοιπεοπτ) ετπ πιιτπεε .Ιεπτ ετοπ τε

οτποπι πεπ ετττττεττοτιοπ Ζπετεπά ειπεττειι πετ. τιεεε

:πιιπ οτπε εο τειι€ε επάτιπετιιάε Βεεεετππε πετ ετπετ Πειτ

οτιιοπιρεττεπττπ πτοπτ εεττ άπτοπ ετποιι εεττπετττποιι 8ττΠ

ετειιά άεε θετοτποιπρτοοεεεοε ετπτετεπ πεπιι, πτε Βττοπ

Πττεοπτετά ') άτο ΗεττετΤεοτε άεε θετιοτοτπε ππά ετι

άετε νοτεεεοπτεποπεπ Βρεοτττοε πετ Κτεπε άεπτοτ, επιππο

τοπ Ιππεπ τοάεπτεττε άετεεΙοετ επ πε.πειι. πιτ πεπο πο

τιτπετεπε ειπε άτοεειπ ιιιετιιοτπ τ4`εΙτο άτο Ποπετοειι€ππ8 εο

ποπιιεπ, άεεε άεε θεποτοτπ άεπ θετοτποτπρτοοεεε εττιιεττε

πεετεττπεετ.

ντττο εε εποπ εετιι πιε8, άτο Πεποτοτππεπεπάτιιπε άεε

Κτοπεοε πεοπ Ρτοτ. Αάειππτεπτοε τετ ετπετ ΚττττΙτ

ποπΙ επΘετιετε ππά εε τετ πεοπ πιετπετ Μεττιπιι8 άτο τω»

τεΙτεοπε ΡΠτοπτ ετποε τοάετι Ατττ.εε, πετ νετεπ·εττεττοπ ΗΠ

τοπ νοπ τπορετεπΙοτπ Οετοτποπι άτεεεε Μτττοτ επ ρτοπττοπ

ππά ποππ οε ε.ποπ ιιτοπτ εοτεάοεπ πεττειι ππά, άοπιιοοπ

ντεττετοπτ τπι $τεπάε τετ, άεε Ι.ιοπειι άετ ειιπι Τοάο νοτ

πττπετΙτοπ Κτοπερεττοιιτοπ επ νεττττπΒετπ. τοπ ετττιιπιε

νοΠετττιιάτἔ τπττ Ρτοτ. ΚιιΒοτ6) πποτετπ, πειτε οτ

ππιιεοπτ, άεεε πεττετε ετετττοπε Κτετεε ετοπ τω· άτε θετι

οτοττιπεπε.πάΙππΒ άεε Κτεπεεε τπτοτεεεττεπ ιπποπτειι ππά

ν·τετεετττεε ππά ετπιιάττοπο νετεποπο πιττ άτεεειτι Μτττετ

νοτποποτπιιιεπ πετάω.

Ι.ττοτετπτ.

') ΕπΙοπππ τε'ε ΕιιοτοΙορττάτε 3. Απττεεε. Ατττττετ

θετοτιιοπι.

τ) Αάε.ιππτεπτοε: ΠτιτοτειιοτιππΘεπ ππετ άεπ Κτυπε

ππά άεε Ρττποτρ εετπετ Βεπεπάτππε. τντοπ 1898.



Π!!!

Δ!!ε.ιι!!!!ενν!εε: Πε!!ετ !!ε!! Κτε!!ερετεε!ιειι Οοεε!

Με!!! εετε!!!ν!εε. Με!!! ι!!ε!!!ε!!!. Ρτεεεε 189.! Ντ. 5

ει!!! Θ.

Μ Ι... Ρ!ε!!ετ: Οιι!ετει!ε!!ιιιι€ει! !!!!ετ !!ε!! Κτε!!ε. .Τει!ε

!89Β. δώ!!! ΠΟ.

') Αετε!!!ε!!ε !)ειι!τε!εε!!!!!!ε1000 Ν!. 1.

Η Ρτο!. Κι!Βε!: Ε!!! Ρε!! ν0ι! ε!!!!ε!!!!ετ !!!!!τ!!ιιιιε

νει! Οει!ετο!ι! Λ!!ει!!!!!ενν!εε. Τ!!ετει!ε!ι!. Μοιιε!.ε

!!ε!!ε, Α!ι8!!ει. _

°) 1Ν!ει!ετ ι!!εΜε!ι!. Ρτεεεε 1804. Ντ. 24 !ι!!!! 26.

Ο !!!!!!!εε!!-ι!!ετερ. ννοε!!ει!εε!!τ!!! 1809 Ντ. 7 ει!!! 28.

') Κ!!ι!!εε!!-!!!ετερ. !!'ο!·!!ει!εε!!τ!!! 1000 Ντ. 1.

") Κ!!ι!!εε!!-!!!ετερ. Ψεε!!ε!!εε!!τ!!! 1900 Ν!. 12.

"η Αεειι!!!!ενΜεε: Ιε! !!ετ Κτε!!ε !!ε!!!!ετ? !!ε!!!!!

!θΟ!.

") .!!!ειιι!!!ε!ν!εε: Αετε!!!ε!!ε !!!!ι!!!εε!!!!!! 1902

Ντ. Θ.

!!ε!ετε!ε.

Ρι!ει!!!!οι!!ε !ι.Ην!!το!!!ετε!!!ε νοιι ν!! !ν!!!ιε!!!!!!! !!!!'!ε!!)_

!ν!!!·ιι·ει.ς, ι-;ε!!!!.!!ειι !ι! !!ετ 28. Υετεειιιι!!!!!!!ε· άει· Ι)ε!!!εε!ιει!

Βε.!!!εο!οι;!εε!!ει! Θεεε!!εε!ιε.!! ε!! 8!!!!!Βιετι, 7.-!!. !!!!!.ι·ε !ΟΟ2).

. ιν !!!!ει·ι!!!ε !ι!!!! Με ΡιιειιιιιοΜε εεΜεεετ!!!εεεει! Π!!

Μ!!! Ρε,εε!, ει! σε!!! !νετ!!! !!!!ε!· Πι!ν!.·ετ!!! Δε! ννεε!ιεε!ι!!!ει! ρε·

ε!!!!!!!!.ς!εε!!ει! ει!!! !!ιετερε!!!ιεε!!ει! Βνε!ειιιε εερτ!!!! ν!·ε!·!!ε!!

ει!!!

Π!!! ιι!!! ε!ι!ει! !!!ει·ει!ε!!!!εε!!ειι Μεεεε!ε!. ε!!

ε!!!εε!ει!, ννεε!!εε!! Με Μοι·!!ι!!ι!!! νο!!! νε!ι!!!νι!ειι!!!ε ε!!! ευ!!!

Ν!!!!!!ει!!!!ε ει!!! ε.!!ειι εο!!ε!!ε·ε!! ι!!εΜ!!ειι!ει!!!!εε!! !ι!!!! !!ε!!!

!!ε!!!!εε!!ει! νει·ε!!ε!!ει! νο!! 70 ρΟ!. ει!!! !!!ε!!τ ε!!! 4 !!Ο!. ει!!!

ννει!!εετ; ε!! !!ι!εε άει· !ι!!ει·ι!!ε!ειι·Ο!!ι!ει·εεε !ι! !!!!!!!ε!!ειι !ι!!!!

Με!! ν. Ι.εγ !!ε!! !ι! εε!!!ετ !!!!!!;ε!ει!. !!ι!εετε Βει!εε εεεειι

!νετ!ιΒε !!!!Μεε!!ε Β!·!ιε!!ι!!ι!!εε ι!!!!!!!εεει!!!ει! !!ε!!ε!ιιεειι!ει! Αι!!ε!!

εε ε!!εε!!ει! ιι!!!εε!ει!, !!!!εε Μ! !νε!!ετ !!!!τε!ι ε!!! Ηε!!!Μιιε! ι!!!ε!!

!!ε!!!!! ε!!! Ηε!!εετ!!ιιι !!!ε!!ετ είπε!! !Μι!!!!!εε ε!!! !!ε!! Α!!!ε!!! ιι.

νετ!ε!!! Μ!! ςει!!!!ι!ει! ετο!ιρ!!εει! Ρι!ε!!!!!οΜε !!!!!ει!. Α!!ει· Με

!!!ε!ε!ει! Κ!!Μ!!ετ ε!ε!ιει! _!ε!ε! ε!!! !!ε!!! Βιε.ι!!!!!!!!!!!!ε, !!ε.εε Με

Ηγ!!το!!ιετε!!!ε ε!!! ε!!! Ρ!ιε!!ι!ιο!!!ε εε!!! Μ!!ε!!!ε!! εε!, !!!!!ει!!

ε!ε Με Θε!!!!!!· !!ε!! Ηετεεο!!!η!εεε νετιι!!!!!!ετε, Με Ρ11!εερ!!!ιι!!!ι!!;

ετ!!ϋ!!ε, Με Ρι!!ειι·ε!!!ιει!ε !!ετε!!εε!.εε, Βεει!!ι·!!!!οι! ει!!! !!!!!ετν!!.

!ι!!!! !!εεεετε. Ψ. ε!!!!!!!!. !!ε!!!! ε!ι!!!;ει! ι!.ι!!!ετει! Ν!!!εε!! νο!!

κ! εεεετ!!ε!!ε.!!!!!!!!!ε Μ!! Ρ!!ε!ιι!ιοι!!ε ι!!!ε!!ννε!εει! ε!! !!!!ι!ι!ει!.

!.!ε!!ι!!;! εε, Με!!! νν!!!!τε!!!! !!εε 8ε!!!!!!ε!!τοε!εε, π!! !!!!τ !!!!!!ε!!

εε!!ε ιιι!!! !!ν,Μει!!εε!!ε Μεεετεεε!ι! ε.ι!!νειι!!!!ει·, !!!!ει· !!ι!!Μ!!ε!

εει· !!ε.τε!!!, !!ε!! Ρι!ε!ιι!!!!Μ!ιετ !ι! Βε!!ει!!!!!ιι!ε· ε!! ι!ε!!ι!!ει!, ε!!

Μ!!! Με!! ε!!! !!!!!ι!, Η!!! εοει!ει!:!ι ε!!!ει· ει!ετε!!!ε!!ειι !!ν!!!·!!!!!

εε!!ει! Κ!!! ει! !ιι!!ετε!ε!!ει!. Η!!! Ηιι!!!!!!!!! νι!!! !!!!ε!!ε!.ειιε 20" Ο.,

Μ!!! ει!!! Π! !ι!!!! εε!!!ε! Με Μ" Ο. !ι!! νετ!!ι!!! νει! ΙΟ Με 20 !ι!!

ι!!!!ει! ε!!εε!!!!!!!! Μ!!! - ε!! !ει!εε ιι!!!εε ε!! Μι!!ετ!!. Με ειι!ε

μι!!! Βεπε!!!!!! ετε!ε!ι !ε!. !ι!! Β!!!!ε ι!ι!!εε !!ει·Ρε.!!ει!! το!! 2 Με

8 ν!!!!.!·ιε!·ι! εοι!!!ι!!!!ι·!!ε!! !!ε!!!!! !ι!!!! νν!ε!!ετ!ιο!! !!!!ετ Νε!.

ε!!ει! Μ!!! !!!!ε!!ει! !!!!ε1°Β0εεει! πετάει!.

Η!!! πιει! !·εε!!!εε!!!ε· Με Β!!!! !ι! Μ!! Βεεε!!!!!!ε!·!ε!ι !!ε!!!!!

!!ι!ΐεννει!!!ε!. ε!! !!εο!!εε!!!ε! Με!! ε!!ι!!ε!ε! ει!!ε ε!!!!ε!!ειε Πιι!!.!ε

ε!!! !!!ι!ε !!εε ε!!ι!εει! Ρ!·οεεεεεε,εο !!!!.εε εε ε!!!ε!!! Βετε.!!εει! Μ!!!

!!!!!!!!!!ε!! ιι!!!ε!!!, Με !!ε!!!! Με!!! Με Ρι!ε!!ιι!οι!!ε ε!!!!!!!τ!. ννε.ε

Με!! !ε!!οε!ι Με!!! ιι!!! Β!ε!!ετ!ιε!! ε!! !!ε!ιιιιιι!ιει! νει·ιι!ε8, !!ε!!·

εε Ριι!!!!!ιιοι!!ει! Με!!! Με ε!!! ε!!!ει! εε !!!!!·εει! νει!!!.!!! !.εεΜε

εετ!!!εεεει! ε!ι!εεειε!!! ε!!!!!. Με Β!!!Ιει·!!ε!!ει!!!!ι!!!ε; άει· Ρι!ε!!!!!ο

Με, Με εεε!! άει· εε ε!·!ε!!τει!ε θει!ετε!ετε! νο!! νες!!! ει!!

ι!!!ε!!!! !ι!!!! νο!! !!ετ ε! !!ε!!!!!!ριε! «εε ε.!!!εε!νει!!!ει. !ι!!! Με ει!!!

!!ε!!!ε θε!!!!!!· Μι· !!ε!! Ρι!ε!ιιι!!!!!!!!ε!·» Με!!! Με!!! ε!!! Βε!!!!ι!!

ρ!'!!ι!ε· εεε !!!ε!!ετε, ε!!!!!!ει·ι! !ι!!!! ιε!!ε!!!!ε!ι ε!!τ νετιι!!!ι!!ετ!!!!ε;

Μ!! Θε!ε!ιτ Με Ηει·εεο!!!ιρεεε. εεεετιιι!ε; Μ!! Ιι!ι!ετνε!!οι!,

Βεεεετ!!!!ε !!ετ Βεερ!τε!!οι! ει!!! Ε!!!ρεε!οτει!οι!, νετ!!!!ι!!!ετ!!!!ε

!!ετ Ρ!!!εεε!!!, Πε!!!ιιιε Μ!! Ρ!!!εερει!ι!!!ι!ε·, Α!ιεεε!!ε!!!!!ι!ε νοιι

Το!!!ι!ει! ει!!! !!ε!!!!! Μ!!!τεε!!ε!!ι!ιε!! !!ε!!!! νε!·ιι!!!!!!ετ!!ι!ε, άει·

ιο!!!εε!ιει! !ν!!·!!!!ιιε· άει· Οοεεει! ει!!! Με νεε!!!ιιο!οτει!. Πει!!!

ι!!!!· ε!!! ε!! !!·!!!!εε!!!εε!!! Βε!ς!!!!ιε ε!!! ΒΜετΙ!ε!!!!!!!!!!!!!ε ε!!!

Ρι!ε!!!!!οΜε ε;ε!!ι!!;! εε Με!! _!ε!!ε!ι! Βε!!!ε, ννει!!! εεε!! νοτί!!!ετ

εςε!!ει!!!, Βτεε!!ει!!!!ι!,ςει! !!ει·ν!!τε!ιτ!!!ειι. Με Με Με!! ε!!! !!ε!!!

ιι!!!!!τ!!ε!!ε!! Α!!!ε.!ι!ε !!ετ Ρι!ε!!ιι!!!Με ε!!! δ. Με 7. Τεεε, Με!!

Β!ι!ι.!·!!! Μ!! Κτ!εε. ε!! ε!·!!ε!!ι!ει! εΜειι. !Σε εε!ιε!!!! Με!! άεε

!!ε!! εεε!! !ι! Βεε!!,ε ει!!! Με Β!ιι!!!εεε!!ε!!'ει!!!ε!! ε.!!!!!!ε!!εε,

ννε!!ι! εεε!! !νει!!Βει· !!!!ει!ε!ν ει! !!εΜτ!!ει!. Με Με !ι!!!ὶ!!·!!ε!!ε

Κ!·!ε!ε. 8ε!!ννει· ετ!!ι·ει!!!!ε Ρι!ε!!ι!!!!ι!!!!ε!· ιιι ε!!! !!!!!!εε Β!!!! ε!!

εε!εε!ι, !!!!ε ιιι!!εε !ι!!!.ι! ε!!! Μ!! !ί!!Μ!! Βεεε!!ει! πι!!! ἔε!ετι!! !ι!!.

!!ει!. Ε!!! ε!! !!ν!!!·ιι!εε Μ!!! εε!!ε!!ε! !!ε!!! 'Ενρ!!!!εει! Με!!!. Μ!!!

τειι!! εε !!ε!!!! Ριιειι!!!οΜ!!ει· !!!!τε!! Ν!ε!!!ετε!ε!!!ι!ε ει!!ερτεε!ιε!!

Μ!! Βεεε!ιο!! αετι!!!εε!ι εε!ε.!ιτ!!ε!ι ννε!·!!ειι !!ε!!!!. !!νο!!!!!ετ ι!!!ε!!

ιιιε!ι!ε _ε!!!ει!ε Ετ!!!!ιτ!ιι!ε !ι! εννε! Ρ!!.!!ει! ε!! ι!!ε!!!ειι! 8ε!!ι!!ετεε

 !!ε!ε!ιτ! Με!. - Μ!!! !ε!ε!!!ετ !νετ!!ει! Με!! Με Αε!ε!ε ει!!εε!!!!εε

!!ε!!, !ι! !!ετε!!ε νοτεεεε!!!·!!!ε!!ετει! 8!!!Μει! Μ!! Ι!!!ι!ε·ει!ει!!

ε!!ι!!!!!!!!; ο!!!!!· !!.!!ε!ι !ι!! Αι!!!!!!8ε, ννει!ιι Με !!!!!!ε;!!ε!!!!ε!! Μ!!

Β5.0ετ!!ε!!ει!!!!!!!!!.; Με!!! νοτ!!ε!;!, ιι!!! Τ!! ε! !!ν ε! ε ε!! ιι ι! ε ε τι

νοιε!!εε!!ειι, Με !!τε!- Με ν!ετ!!!!!!.! !!!ε!!ε!ι. _!ε Με!! Μ!! Ηε!!!ε·

!!ε!! ω· Βτεε!!ε!ι!!!!!ε;ει!. νοτεει!!!!!!ι!!ει! ννε!·!!ειι !!!!ι!!!ει!. Νοε!!

Με!! Με!!! ε!! ι!!!!ε!!!!Β· Με !!ε!! !!ε!!!!! Βιι.!!, ε!! Μ!!! Με!! !!ε!!!!

εεε!! ιι!!! !!ε!! Τ!!ε!!!νεεε!!!!!ιεειι, Με Με!! !!!!ι!ε ε;εεε!!!!!!εε Ψ!!!

ιερετεοιιει! !!!!ετε!! !ι! Μ!! Ρι·!νε!ρ!·!!!!!ε !!!!τε!ι€ε!!!!!ι·ε ννετ!!ει!

!!!!ι!ι!ει!, ε!!!!ε!!ε.ε Βεε!!!!!!ιε ει·ε!ε!ει!, Με !!!!ε Μ!. Β!ε.!!εετε!.

ΡΜ!! Μεε εεεε!,ε! !!ε!!, άει· ι!!!ι· ε!!!ε !!!!!!!!!!!!!.! νει! 8.3 ι!Οι.

!!ε! 60 ετοι!ρ!!εε!! Βει!!!!ι!ει! Ρ!!ε!!!!!!!ι!!ει! ε!! !!ε!!!!ιεειι !!!!!!ε

Πε.εε Με!! ε!!νν!!!!! ε!!! !!ετ Βϋ.!!ετ!!ε!!ε!!!!!!!!!ε· Με Με!! ε!!! Μ!!

Βε!!ει!!!!!!!!!; ιιι!! Τ!!ε!!νν!ιεε!ι!!!!εε!! !!ε!! $νι!!ρ!!!!!ιει! !!!!ε·ερει!ε!.

Κι·ε!!ε!!!ι!!!ει!, Ηετεεε!!!!!.!!ε!!ε, ενει!!. 8!ε.!!!!!!!!ι!!εε!!!!!εε ε.ιι!!νει!!

!!ε!! Μι·!!, !!ε!!!!!! !!ε!ι!ετ !!ε!ετει! Βε,ς!·Π!!!!!!!!!ε.

Οι!!! 8!τε!!ει! Μ!! Ψεεεετ!!ε!!ει!!!!ιιι!ε !!ε!! Μ!! Ρι!ε!ι!!ιοΜε !!ε

ε!ε!!! Με!! !ι! Ηε!!ι!!!ε εει· Ι!!!!ετνε.!!οι!, Βεεεει·!!!η; !!ετ Ο!!·ε!!

. !ε.!!οι!, νει·ι!!!!!!!ετ!!!!ε εει· νο!!! Ηετεει! !!ι·ο!!ει!!!ε!! Θε!ε!!!·, νετ

ι !!ϋεε!!.;ι!!!!.! Μ!!! Βεεο!·ι!!!!!!! !!εε !ι!!!!!!·ε!!εε. Βτ!ε!ε!!!ει·!!ι!ε; Μ!

ϊ Β!!ρεε!οτ!ι!!!!!!. Ρετ!ι!!ε! Μ!! νετε!!!!ετ!!!!ε· ό!!! !!!!Μεε!ιει! Βν!!!!!·

!!!!ι!ε !!ενν!ι·!!ει! Με !!!ετιι!!εε!!ει! Βε!εε ε!!!ε Ε!·ν!!!τοεν!οεε,

ε!ι!ε !!ε!ι!!!!εν!!!εε, ε!ι!ε νει·ε!!!!!ετ!!ι!Β· !!ετ Β!ιι!νετ!!!εἰ!!ιιης, Μι!!!

!·εεε!!ετε Α!ιεεε!ιε!!!!!!!,<.!· νοιι Το!!!ιιει! !!!!τε!! Μ!!! Ο!!!!!!!οτ!ει!.

- Βε!!!ε!νετε!!!!!Μ!ει! Με!! εεε!! Με!!! Μ!!! Ρι!ε!!ιιιοΜ!!ετ !!ε!!!!!

Με ε!!!!!!!εε! ε!!εε;ε!!!!!ι·!ε !νεεεε!·ειιτ ε!! τε!!ειι; άοε!! εε!!ε!!!! εε η

!!ε!!!!! ε!νε!!!!!!!!!!!, εεε!! Με Μοτ!!!!!!!!.! ε!!! Μεεετ Βε!ιε.!!Μ!ιι!!!;

ε!ι!ε ι!!ε!!τ!!;ει·ε !ι!!.

Ρτε!!!!!!!!!ε

άεε !!ει!!εο!!ει! Με!! νετε!!!ε ε!! 8!. Ρο!ετε!!!!τε

ΜΟΒ. Β!!ε!ιι!!; !!ει!17.Πεεει!!!!ετ19Ο!.

1)Κετιι!ε;ερτ!ε!!!: «Πε!!ετ!!ει!Ν!!!εει!!!εε!!!!!

ιι!!! !ι!!!ετΒε!!ει!!!!!!!!!; !!εεΑ!!!!οιιι!ιιε!!νι!!!!!ε,

ιιε!!ε!Βειι!ετ!!!!ι!8ει! !!!!ετ !!!!εΟ!ι!ι!!!ι !ι! ει!!!

!!ει!ει!!!ετε!ιΚτε!!!!!!ε!!ει!».

Αι!!!ι!!!!!!ει!!! ει! Με !!!!!!!ε!!!!!!!; νο!! Ε!!! !ι! Ν!. ! !!ετ

Μ!! «Τ!!ει·ε.!!!ε !!ετ θεεει!!νε.ι·!» 19Ο!, «Βει!!ετ!!!!!!,εει! !!!!ετ Ο!!!

ι!!!!!!ε!!ει!!!!!ιι!ε; εεε Λ!!!!ο!!!!!!ε!!νρ!!!!ε», !!εερτ!ε!!! νοτ!ι·εε_·ει!!!ε!·

!!ε!! Ν!!ιεει! !!εε Ο!!!!!!!!ε !ι! άει· Βε!!ε!!!!!!!ι!ε !!εε Α1!!!οι!!!!!!!!

!νι!!!!ιε ει!! θτ!!!!!! εε!!! !ει!ε·!!!.!!!·!!;ετ ει!!! εε!ιτ τε!ε!!ετ ΕΜ!!!

τ!ιι!!.!. Ι)!ιε ε!!!!ε!!,ετε Μοι·ι.ε!!!!!!ερτ!!εει!! !!εε Λ!!!!!!ι!!!!!!!!!νρ!!!.!ε

!ι!! Ο!!!!ε!!!!!ν-Ρτε!ιει!!ιοει!!!ε!, !!!!!· 7,6 Μ)! !ι!! !)!!τε!!ε!!!!Μ!!

νο!! ΙΟ .!!!!!ι·ει! ει!!! Με εε!!! ο!! !!!!!!!!!ιε!!!!!!· ε!! !!εο!!!!ε!!!ει!!!ε

ε!!!!ει!Βε !ν!»!!!!!!ε νο!! 1,0 Ποεειι !ι!! !!!!!!εε!!ε.!!ε Με!!! Η!!!

εΣι!ι!ε!!!ι!ει!, Μ!" Με Οοιι!!!!!!!!!!ο!ι νο!! Βε!.!!ει·ι! !ι!!! Πε.τ!·ε!ε!!!!ι!ι;

νοιι !,Ο Οτι!! Ο!!!Μ!! !!!!ετ ε!ι!ει! Τε; Λ!!ει!!!ε !!ε!! ΐετ!ε.!!! Με

'Ι'νρ!!!!ε ε!!ι!ε!!!.: !!εε!ι!!!!!εε!. Υοι·!ι·εε·ε!!!!ει· !!ε!!! !!ε!! !!!!!!ε!!

εε!! Β!!!!!!!εε νο!! 1,0 Οτε!. Ποεει! Ο!!!!ι!!ι ε!!! !!ε!! Ρ!ι!ε πεε!!

!!!·!!ε!!!!ε!! !!ει·ν!!!·. - Ε!!!!ε Λ!!!!!!τε!!ι! άεε νε!·!ε!!!'ε εεε Α!!!!ο

!!!!ι!!!!!νρ!!!!ε !!!!τε!! ενε!ει!!ειι!εε!ιε εττε1ε!!!!ι!ε Με Ο!!!!!!ι!ε

Με!!! πι!!! ει!!!ει· Με!!! ει!. Ζν!ιε! Πιι!ε!!!ι!!!ε ει!ι·εε!!ει! !!ε

εεειει!. Β!!! ε!! εττε!ε!!! !!ε!·'!'νι!!ι!!ε !ι! !!ε!! εει!εεει!ει! Ε'2!.!!ε!!

εε ο!! εε!!! !νι!!εε!ιεε Ε!!!!!ε εετε!!ε ε!!! Βε!!!!!εε !!ετ 2.. δ. 4.. Ε!.

Κτε!!!!!!ε!!εννοε!!ε, Με!! Με!! Α!!!!!!τε!!ι!ἔ !!εε νε!·!ει!!'ε ε!!ε,ιε!!

εε!!ε!ι!!!ε!! Με!!! ε!!!.!!εε!!!ι!!!ειι !!ε!!, !ι!!!! ε!.νε!!ει!ε ι!!! !!ε!!!! !!ε!!

Με!!! ιι!!! Ο!!!ιι!!! !!ε!!!!.ι!!!ε!!ειι Ε”!!!!ει! Με Ζε!!! άει· !!!!ι·ε Μ!!!ει·ιι

!!ε!! Ρ!!.!!ε ε!ι!ε νετ!!!!!!ι!!εειι!εεε!ε !!!ε!!!ε. - !νε!!ε!· !!εερτ!ε!!! ν!»

ιτε Βιει!!!ετ ε!!ε!!!!!!·!!ε!! Με !!!!τε!!εε!!Μ!!!!ε!!ε θτ!!εεε !!ε!· νν!τ!!!!ι!!;

νο!! Ι ετ.Ο!!!Μι! !ι!! Α!!!!οι!ιἱ!!ε.!!νρ!!!!ε !ι!!!! ε!!!εε!!ιε Πο!!!!!!!!!!ει!

!!ετ Ο!ι!ι!!ι!Μι·Ι!!!!!ι;. - Ζε!!! Βε!!!!!εε !!!!!.ε!!! νοτ!τ!ι!;ε!!!!ε!·

Βει!!ετ!!ι!!ι!.!;ει! !!!!ετ Μ!!! Ο!!ἱι!ἱι! !!ε!!!! ε!ιε.ιι!!!ε!!!ε!!εε!!ει! 'Ένρ!!!!ε.

Μ!! εει· !!'ε!!!·!ε ι·εε!ιτι·ει!ε ει!!! ε!!! !!ει·Ρι!ε!!!!ιοι!!ε ει·ο!!!!!!ε!ι ει!!!

!ι!!!! ι!ει!!ει!!!!ε!! !!ε!! ειπει! Ε!!!!!!ιεε νο!! 1 Οι!!! Ο!!!ι!!ι! ι!!.ε!!ε!ι

Α!!ει!!!ε εεεε!!ει! !ι! !!ετ Ρι!ε!!!ι!οι!!ε.

Π!!! Ατ!!ε!! ετεε!!ε!ι!! !ι!! !)τ!!ε!! !!ε!!!εε!! !ι! !!ετ ν. Σε!! ε!! ι!

ε!! εε!τιειι!- '70. Οε!!!!τ!ειε.ε εε!ν!!!ι!!ε!ει! Ρεε!εε!!ι·!!!; !!!εε!εε!!.

!ι!! Ρνεει!!!! Αρκιιι!·ι., !!ετε!!εεεεε!!ει! νο!! ΡΜ!. Ρο!!ννν

ε ε ο ! ε !! ν (Ρε!!!!!ετ!ιε!! 1902).

(Α !!!!!ι·ε !ει·ε!).

!)!εει!εε!!!ι!.

Ε' τε!!! !ι! ε τ! ετ!!!ι!!!!!ε·! ε!ε!!, Με εε ιι!!! άει· 8ε!!!ι!ετε!!!!!

!!ε!!!!! !!ετ Ο!!!ι!ἱι!!!!_!εε!!!!!ιει! !!εε!ε!!! !ι!! ιιι!!! ο!! !!ε!!!! !!ε!!

εε!!!ειι ει!ε!ε!ι!!!!!ε Ε!τ!!τεε!!ειι !!ε!!!!ε.ε!!!ε! ΜΗ!.

Κετι!!!;: Μ!! Ο!!ἱι!!ι!!!!_!εε!!ο!!ε!! ε!!! Ριιε!!ι!!!!Με !!ε!!!!!

Μτ, !ι! Βεε!!ε ε!!! Με Βεε.ε!!ο!! ει!! !!ετ Ιι!!εε!!οι!εε!ε!!ε, Με!!!

!;!!ιιε!!ε·ε !!!!!!!!τιιι!εε!! εει!!ε.ε!!!. Ζ!! !!ε!! Ι!!_!εε!!οι!ει! εε!!τε.!!ε!!

ω!! Μ!! ε!ι!ε !!!!ε!!!!ε νο!! ! 'Γ!ιε!! Ο!!!!!!ι! ε!!! 40 Έ!!ε!!ε Ψεε

εει·,άνοι! ννε!ε!!ετ !!!!ε!!ι!ε· 20 (!!·ι!!. (0,5 Ο!!!!!!ι!) ε!ι!εεει!!·!!ε!

Μ!! ειι.

Βεεοι!!!ει·ε16 Ε”!!!!ει! !!ε!!! ει! !ι! ε!!!ει!! ει! Λ!!εεεεε!!!!!!ι!!!ς.

Β!·!!τεε!ιει!Θε!!ι!!ει·εε!! τ!!!ει! Με !ι!!εε!!οι!ει! Με!!! !!ετν!!!·.

!!!!!τ!!ε Με!!! εοι!ε!ε!!!·!.

Α!! !!ε!! !!!!εε!!οι!εε!ε!!ε!! !!εεε ε!ε!! !ι! ε!!ει! Γε.!!ειι_

ε!!! !!!.ι!!ζε ει!!!ε!!ει!!!εε !!τ!!!ε!!εε Οε!!ει!! ι!!!ε!!ννε!εει! ει!!! νοιι·



ιιιε

ιιι άειι ΓεΙΙειι ιιιιε εεεεεεειιιΙειι

Μει·εςειιι·ειιιιεειειιειι ιιεεε ιζι·εεεειι εεειιτΙΙιεεειι ΟιιιιιιιιιΙεεειι

ιιιεεε εποε ειιιε Βεειιιιιιιεειιιι; εει· εΙιΙεεεεννεΙΙειιε εΙινειειι

Ιιεεε εεεΙιννειεειι?

Κει·ιιι€: Νειιι. - .

ιν εε εεε: ννειιιι Με ι·εεΙιε νει·εεειιιΙειι εεεε, Πιει·ειι Βιε

Με νει·ιιιιιιεει·ιιιικ άει· 'Γ)·ρειιειιιει·εειιεε.τ, ενεΙεεε ιιιι ε'ει·ι;Ιειειι

ιιι εεήειιιι:ειι εει· ιιιε-ε εεε νει·ιιςειι .Ιεει·ειιιιάει·εε, ινε ειε

ιιεεε 18-20 μΟε. εεει·ιιΒ, ?εει ειιι άιε Βιιιιω εεειιιιιιειι Μ,

ειιι Με εεεεει·ειι ΒεεειιεΙειι€ειιιεεεεεειι εει· .Τεεεεεειε ειιι·ιιεε.

Μ.εεε εἱεε άιεεειι· Πιιιεεε.ιιά ιιιεεε Με άειΙιιι·εε ει·εΙει·ειι. εεεε

εει ΟΙιει·εεεει· εει· Βι·ειειιιειιει; ειιι ειιιιει·ει· εεννει·εειι ιεε;

εεεε Μι· εε ιεεεε ιιιιε Ιειεεεει·ειι 'ΓνεΙιεείειΙειι εε ειιι-ιι Ιιιι.εειι?

Νειιι·ειιτι άει· Πιι_ιειιι·ειι ιπι Ιζι·εεεειιιιιιιιεε ιεε εε ιιιιτ ευημε

€81ιειι, ι1εεε_ιεεεε εειιει:ει· Έγρειιερε.ειειιτειι ειιιει·εεειι, ινειεεε

Η εε ιιι ι ε ε: Πεεε Με

ιιΙεεεΙιεεειι Αει'ειιις εει· Βι·Ιιι·ιιιιειιιιι; ιιιιιιινειεειι άει·ι'τε

Κ8ι·ι·ιι€Ί Με εΙϋιεΙιεεεε Βιιιεεεεειι άετ Κι·ε.ιιεΙιειε ιει,

Με εεεειι εει·νει·ι.ιεεεεειι. εεΙιειι; ιιι εει· Μεει·2ε.ΙιΙ εει· Γε.ΙΙε

πιω ειιιε εποε εει άειι _ιεεει€ειι Τνρεειι ειιι εΙΙιιιεεΙιεεεε Αε

εεειε;ειι ιιιιεεννειεειι. ΑΙΙει·άιιιε;ε ιιιιιεε ειιι εεει· ι.>ιειιειιεε Κι·ιι.ιι

εειιεεειιιειι νει·Β·ειι0ιιιιιιειι ενει·άειι,

ι·ιεεειι.=;ε Αιιχεεεε :ιι ει·εε.Ιιειι. -

Βεειιιιεε: Ιιι εει· Κιιιιιει· ι·ειιιε, εεεειιιιει·ε άει· ιιι·ινιιιειι.

ιιι ενειεεει· ε” Βε,·,ςιιιιι άει· ι·ειιεεειε ιιιιιιιει· ειεεει· ειιιι·ι

ννει·άειι Ιιειιιι, νι·ειΙ εεεειι εει Ιειεεεειιι ΠιιενειιΙεειιι 'Ι'ειιιρει·ε.ειιι·- ,

ιιιεεειιιι€ειι νει·ι:ειιειιιειειι ννει·εειι, Ιε.εεε ειιιε ΕΙειειιιεΙΙε ιιεεεινει

εεε Με εει·'Ι'νεειιε ιιι εειιιειιι νει·Ιειιιε ειιιεεΙιιε ενει·εειι ειιιεεΙε.

Εεεε ιιι 80 ιιΟι. εει· ΕΑΜ ιειιι`ε ει· ιιι 8 Ψεεεειι εε, ε. ε. ιιιιε

εειε 22. 'Ι'εεε εϋι·ειι ειε Αεειιεεειιιρειεειιι·ειι ειιι'. Αιιεε εει

Κιιιιιει·ιι. ενειεεε εεειι ιιιι ΑΙΙιςειιιειιιεε ειιιειι Ιειεεεειι Τνειιιιε

ειιι·εεειιιιιε.εεεε εεεεειι, εεΙιειιιε όιιι·εε ειε Βεεειιιιιιιιιε εειιιε

ινεεειιεΙιεεε ΒεειιιΠιιεειιιιε εει· Κι·ειιειιεἱεεεειιει· ειι ει·ι”εΙι;ειι.

Μεειιιρ; Με εει· νοιι Κει·ιιιι; ιιεινει·Βεεεεειιειι θε

ιιι.ει·Ιεειεεειε εει· ε·ι·εεεειι Οειιιιιιεεεειι Ιιιιιιιι Με ιιιεεε νε!!

εεεεεις ιιεει·ειεεειιιιιιιειι. Βει άει· θειιιιιιεεΙιειιιιιιιιιε· ειιιά ειι

ννειΙειι ε.Β. εει ειιειιιιεεεειι εειιιιιιεειιΙιεΙιειι Ρει·εειιειι, εεεειι

άειιι Μεεεεειι, ιιιε ΒεεεεεΙιειιιιε· ιτειιιεεει, ειιιε θε1Ιερε εεε

Ιιειιε Ζιιεεειιεε ειιιει·εεειι, ννειεΙιε νοιι εεει· ιιιιειι€ειιεειιιειι

ιιει·νεεειι Βιεεεειιιιιιιιι;ειι εεεΙειεεε ιιι εειιι ρΠεριειι; κε νειει.ε

ι·ειεεε άεεει· θειιιιιι ιιιιιιιει· ειιεειιιιιιειι ιιιιε Νώε. Με ιιιεεεεε

ειιεεει·εειιι ι'ι·ει;ειι, σε εει Ριε.ιιειι ννειιι·ειιε εει· Μειιεει·ιιειιειι

ειιιε θειιιιιιεεΙιειιεΙειιε· ειιιεεει,ε· ει?

°Κει·ιιιι,ς: ννε.ει·ειιά άει· 0ιενιειιεε ειιι! ειιινειΙειι ειιεΙι

ινειιι·ειιτι άει· Μειιειι·ιιε.ειοιι ιιιιεειι ννιι· ιιιε ΟΙιιιιιιιεεεειιιΠιιιιε

ειιερ,·εεεεεε. Ηειεειι νοιι Ι,Ο Οιιιιιιιι ει·εεε,ε·ειι ειιεεεειεεειι

Ιιεἰιιειι ΟεΙιερε. Πιε Ζιιεεειιιιε, ννεΙεεει· εΙιιειιιιζ· @Με

ιιιιιι τειιε, ειιιά ειιι· ννοεΙ εεεειιιιε. Με ιιιεει·ι;ζε 'Γειιιρει·ειειιι·,

εει· ειιΙε 8εεννειεε ιι. ε. νε εειιιιειι εεε! ιιι ειιιειιι ΜΜεΙιειι

μειιειειιεε εειιιιι·ιιιιιι:ειιά νι·ιι·εειι, εεεειι εεει· ιιιιε ειιιειιι ΟεΙΙερε

ιιιειιεε εειιιειιι. άειιιι άει· ΡιιΙε ιιιε ιιι εε!ειιειι ΓεΙΙειι ιιιιιιιει· ειιι

,εςιιεει· ε. Β. θ4-θ8 ΒειιΙειζε ιιι άει· Μιιιιιτε. ΒεΙεεε Ζιιεεειιτιε

ειιιε νεΙΙεεε.ιιάις εείειιι·Ιεε. Ζε εἱιιειιι ΟεΙΙε.ρε ε;ειιϋι·ε Πετε

εειιιι·εεεε, ενεΙεεε ιιειειι θΙιιιιιιι ιιιεεε ειιιει·ιεε. Πει Αιεει· άει·

Ρ:ιειειιτειι εριεΙε ειιιεε εειιιε ινεεειιεΠεεε ΒεΙΙε, ιιειιιι ειιειι

Κιιιεει· ιιιιεειι ειιι· ι·ειιιε·, ειιι εεινεε ερεειιιεεε άεΙιε,ε·εεε, εεει·

ιιι ειιιειιι ειιεειι Ζιιεεε.ιιεε, ιιιε Πει·εεΙιεειΒ·Ιιειε εεει·εΗ'ειιε, νει·.

ΑειιιιΙιεεε Ζεεεειιόε εεεεεεΙιεειειτι Μι· εποε εει Βεειιι·ι·ειιε

ιιεεΙι εΙϋε:Ιιεεειιι, ει·ιιιεε!ιειιι ΑΜεΙΙ άει· Τειιιρει·ιιειιι·, εεεειε!ι

ιιειι τιιεεεΙεε εεει· ιιιεεε Με θο!Ιερε.

Μ εει ιι ε. ΝεεειΙιεΙι ιΙει·ι'ειι ιιιιε εειεεε Ζιιι'ειΙΙε ιιι άει·

ΒειιιιιιάΙιιιις εεε Τνιιιιιιε ιιιιε θειιιιιι ιιιεεε Με ιιιεεεειι, εεεε

Ιιεεεειι ειε ειεε νιεΙΙειεετ ειιι·εε Ψει·ι·ιιι,ε·ειιιιι,ι.ι· εει· Βεειε νει·

ιιιειεειι.

Κε ι·ιιιε: Ιάιεενιιει·ε.ειειι “με Οιιιιιιιι εειιιιιιειι νει· ιιιι‹1

εειιιιειι Ζε ιιιιεε,ι.;ειιεειιιειι Ζιιεεε.ιιιΙειι νει·ειι1εεειιιις εεεειι,

εεεε εειιιιιιε εε ιειεει ειιι' ειε θι·εεεε εει Πεειε ιιιειιε ειιι. Ιεε

εεεε _ιεεεείεΙΙε, εεΙεεε Με νοιι Ιειεενιιει·εειε ειιε;:ειιειιιιιιειι,

ιιιειιιειε ιιειεΙι νειεει·ειεΙιιιιι;; νοιι Οειιιιιι εεεΙιιιιιιιε Γει€ειι

εε-‹ιεεεΙιεεε.

Ρεεει·εειι: Πε νι·ε.ι·ε ιιιεει·εεεειιι. ειι ει·ι“ειιι·ειι, Με ειε

ιιιεειι θειιιιιι ειιι ΕκειιεΙιειιι ειιι· Βεεεεειιειιιιε; ι;εΙιιιιεεε.

Κει·ιιιε·. θεεειιε Ζεειειιειιε·ειιειι ειιιιιι ιεε ιιιεεε ιιιιιεΙιειι;

_ιεεειιΓειΙε Ιιεεε Με Ειιιιιιεεειιιε ιιιειιε Ιιειιεε· ιιιιεΙι Οιιιιιιιιεε

εειιιΙΙιιιιις ε·εεεεειι.

Ρεεει·εειι: Βειιιει·εειιεννει·εε Μ, ειιιε: εεε ΟΙιιιιιιι εεειι

εε Με ειε ΘεΙιενΙεε.ιιι·ε ιιι εει· ει·εεειι Κι·ειιεΙιεΕεεννεεεε νει·

εει·ειειιε ενειιιι; Βιιιειιεε ειιι' άειι Τειιιρειεειιι·εεειΙΙ Ζειι,ιε ιιιιε

ειπε ειιι εοιεεει· ει·εε ιιι άει· ε.ινωιιε ειιιε ιιεΙιειιε :ιι ιιιεεεειι

ιιἶἔιιιιιε. εδώ νει·εειΙε εε ειεε ειιι. άειιι Τνρειιε ιιιι θι·ειεειι

ιι εει· .

Κει·ιιι,ε·: 'Ι"νρειιε εεεειιιιιιιιΙιε ιιιε ιι:ιεΙι άειιι 45.-50..Τεει·ε

ειιιε ΒεΙεειιεειι. Πιιιει· ιιιειιιειι Γε:ΙΙειι ειιεεε εεε ιιιιι· ειιιε

ι5ειειιι·ιι.>:ε Εεεε. Αιιεε ἱιι εε ι·ει·,<ξει·εεετειιι Αιι:ει· εἱΜειι θε

ιειιενει·ειιάειιιιι€ειι εειιιε Οειιει·ειιιιιιεεειειι ειι- ιΙιε Οιιιιιιιιεε

Ιιειιιιιιιιιε·

εει θι·ειιι ι”ι·ει8·ε, σε εε Κει·ιι η· είεει· νει·ιςεεειιιιιιειι ιεε,

Μ” εει $εεειειιειι 'Ι'νεΙιεεει· ειειεΙιεειειε εεεεεεειιάε 'Γεεει·

ειιΙεεε εειιιιιεειι ννιιι·ιιε.

ιιιε ιιι ειεεει· Βε2ιεειιιιε .

 

 

ι

ι

ι
ι

Κει·ιιι€. Βει ειιεε·εερι·εεεεεει· Τιιεει·ειιιεεε ειιιά 'Ι'γριιιιε

εειεειι εεεειιεεεεε, εειιιιιιε εεει· ειιιεεειεεειι νει·.

εε θι·ειιι: Ιιιι θει'εΙ8ε εεε 'Ι'νεειιε ιιιε ειιιε- Με”

ειιΙεεε ειιι. Βει άειι 8εετιειιειι 'Γιιεει·ειιΙεεει· ειιιιεε ειιιε ι·εεεε

ΜΜΜ· νει·ειιάει·ιιιιεειι. ενεΙειιε ειιι' ι'ιεεει· εεει·εεειιιιειιειι 'Γν

ρειιε ειιιννειεειι. Πε ιιιε άε.εει· νοιι Ιιιεει·εεεε ιιι ετιιιι·ειι, σε

` ιιιε Τιιεειειιιεεε εεεειι νει· άειιι 'Γνειιιιε εεεεειιεειι ειιι εάει·

Με ιιιιεε εειιιεε!εεε εεΓεεει·εεειι ει.

2; Ρεεει·εειι εειιιειιεει·ιι·ε Ρε εεεει·ερΙιιειι Εορτε

εει, ννεΙεεε Με: νοιι Πι·. Ψειιιιι·ετ1εει εεε άειιι δε.ιιιιεε

ε1εεεειι θεειεε ειιι! νοιι Πι·. Κ ιι η ιιειιι εεε Βεειιιιι ειπε

εεειεεε ννιιιιιε:ι. Ιιι Ιεεεεει·ειιι Με ενιιι· Ριιε. εεε Ρει·ειειι

ειιιι;εννειιεει·ι. Με εεε άειι ΑεειΙάιιιιΒ·ειι εε ει·εειιειι ιεε, Πε

ι'ει·ε Με ιιι άιεεειι ειιειει·ιιεει1 θεειεεειι όιε Βερι·ιι (Με εεε

' εεεειιιιτε Με.

ιιεεε νει· ειιιι€ειι Τε.,ε,ειι ,εεει·εειεεε εεεειι, εεε ειιι' ειιιειι , Βιι·εεεει·: Κ ε ι· ιι ι Β.

Βεει·ειει·: Πε ε ε ε ι· ε.

Με εεε Μεεεειιιεε.

ΧΧ. Οοιιει·εεε απ· ιιιιιει·ε Μεάιειιι.

Έ'ειιι 15.-ιε. Αρι·ιΙ 1902 ειι Ψιεεεεεειι.

νοιι

Πι·. πιει!. Α. Ρι·εεειιι ιι.

ννιεεεεεεε.

νω- ?Ο .Ιειιι·ειι ειιι 90. Αει·ιΙ 1882 ετεΠιιεεε ειιιει· εει· ις·ι·εεε

εεε ΚΙιιιιεει· ε.ΙΙει· Ζειιειι, Ριει'. Ε'ι·ει·ι εεε, άειι ει· ε εεε

θειιε·ι·εεε ει» ιιιιιειε Μειιιειιι ιιι ννιωιεεειι ιιιιε ι'οιε·ειιιιειι

ενει·ιειι: «Με ιιειεεε Βιε, ιιιειιιε Ηει·ι·ειι θοΙιεε·ειι, εει·εΙιε·ε

ννιΙιεειιιιιιειι ειιι· ε;ειιιειιιεε.ιιιειι Αιεείε ειει· ιιι ιν ιεεε:ιι| ε ιι.

ιιι όιεεει· ε.Ιεειι εειι‹ιε άει·Βε.άει·, ιιι ννεΙεεει· ει·Ιιειι ειιι· ΒΒιιιει

εεε νει· ιιιεει· ιιιε ειιιειιι .Ιειιιειιιιεειιε εει· Ηνι.:ιειε. 'Γειιιρει

ει·ι·ιεεεεε ενιιι·ιιειι». Ιιιι ινειεει·ειι νει·ιειιι”ε ιιιεεει· εεεειιειιιιεε

νεΠειι Βι·ϋε'ιιιιιιςει·εεε ιιιιιι-ω Ρι·εί. Ε” ι·ειιεε ε ειιιε, ιἰεεε ιιιι

Εεεε εει· Ζειε όιε ιιιειιιειιιιεεεε Ψιεεεεεεεειε ειιιε ιιιιιιιει·

ει·ϋεεει·ε Ζει·ερΙιεεειιιιιε· ει·Γειιι·ειι Ιιεεε ιιιιτι ε" ιιιειι ιιι νἱεΙειι

ΡεΙΙειι νοιι ιει· εεε·ειι εειιιιε, Με εε ιιιι Ε"ιιιιεε εειεεε: «Με

'ΓεειΙε εεε ειε ιιι άει· Ηειιιι, εεεΙε Ιειάει· ειιι· εεε ,ι.τείεειΒε

Βειιά». Ι)ιε ιιι ιι ει·ε ιιι εάιειιι εει άειιι εει·ιιι”ειι ιιιεε ΒιιιιτΙ

εεειιεεεειι ιιιιιι ειε Βιιιεειιειεεε ι'εειειιιιεΙεειι. Ιιι ειεεειιι Βιιιιιε

εει εει· θειιε·ι·εεε Πιι· ιεεει·ε Μετιιειιι ι;ε,ει·ειιάεε νιει·ιιειι.

Με Ηειΐιιιιιιε;ειι, ννεΙειιε Γ'ι·ει·ιεε ε ειιιιιε.ιε ειιι ειε Ιιιει.ιιιι

Με άιεεειι· θειιει·εεεε ειιερΓεε. ιιιιιιειι ειι:ε ιιιι Μιιιι“ε νοιι ε

.Ιεει·ειι νεΙΙειιι' εεννεει·ε. Με νει·Ιιεεειιιιιιζειι, ενειεΙιε εειιιεεε

άειι θεει.ειιι.ειι _ιετΙεε ενι·ειεε .Τειει· ιιι ιι·ιεεεεεω, ιιι άειι

εει·ιιζειι .Ιεει·ειι εενι·εεεεεΕιιε ιιι Βει· Με, Ιιειρειρ_·, ειιιε

εεειι εεε ννιειι εεεεει`ειιεεε, ετεεεεειι ιιιεεεεε ε·ιεεειμ

ιιιιιι εεεειιειιιεεεειιεε ιι·ιεεειιεεεεΐεΙιεεε ΜιεεεειΙιιιιε; ειιιε ει·εεειι

ΜεΙε νει· Με Β'ει·ιιιιι άει· Γε.ειιει·ειεε. θει·:ιεε ειιι' άειιι ει·ενειιιι

εειι ει·ει:ειι θειιει·εεε νει· 20 .Τιιιιτειι ιιιεεεεε εεεεετι

Κεε ιι εειιιε Αιιιεεεειι ει·ι·εεεεεε ΜιεεΙιει!ιιιιι; εεει· ειε

ΑεειεΙεεςιε εει· Τιιεει·ειιΙεεε, ε. ε. ἰιεει· όιε Ειπ

εεεειιιιε εεε Τιιεει·εειεεειΙΙιιε. Νοεε νιεΙε ειιεε·ι·ε. Πιι· άειι

ΒιιεινιεεεΙιιιιε;εεεει.ι εει· Μεειειιι ινιειιεἱιζε ε'οι·ει·εε;ε ειιιε ιιιι

Ιιειιιι'ε εει· .Τειει·ε ειιι τΙιεεειιι θεεει·εεεε εεεεΙεειι ινοι·ιιειι. νοιι

εεεειιεει·ειιι Ιιιεει·εεεε ιεε εεει· εει· Πιιιεεειιά, ιιε.εε Με ε ι·ε ε. ε

εεε εει· εεε ερεειεΙΙε θεειεε ε" Νιει·εερεεεειεειε εεει·ειιε

ενει·ειιι·εΙΙε Βειει·ιιε εεε ιπι .ιεει·ε 1832 εεεειι;ει“ιιιιιιειιειι ει· -

εε ε ιι άιεεει· Οειιε·ι·εεεε νοιι ειιιειιι εει· Πειιρικιιιεεει· εει·εε1

εεε εεεεΙιειι ινιιι·εε, ιιε1ιιιΙιειι νοιι Ρι·ει. νειι Εενό εε, ινε!

εΙιει· εειιιεΙε ιιιιε εειιιειιι Ύίει·τι·ει.ιε εεει· «ΡΜ Ιι ο!ει;ιε εε ε

Μοι·ειιε Βι·ιι;ιιειι» άιε ει·εεε 8ιεειιιιι; ει·ειΐιιεεε. Βιιιε

εεεειιε Β'εειιιιε· εεε 8εειεεεε.Ιε κει· εε, εει.εε άιεεει· ΘεΙεΙιι·εε.

άει· ιιιε εεε Ζιιεεειιεεεειιιιιιειι εει· θειιε·ι·εεεε εε· ιιιιιει·ε Νεώ

ειιι εε ει·εεεε ΐει·άιειιετε ιιιιίετιινειεειι εεε ιιιιιι εεεεειι ειπε

ι·ιιζειι θεειιι·εεεεε· ιιιε.ιι άειιιειε ειει· εε>,<.ςιιιι;. ιι·εει·ειιά εεε εο

εεειι ειιιε ΑεεεεΙιιεε εεεειιιιιιεεειιειι ε ινε ιι ε ι ρε τ ε ιι θειι

ιζι·εεεεε ιιι ςειεειι;ει· ειιι! εει·ρει·Ιιεεει· Β'ιιεεΙιε άεε ειιεεειιεε

Πεεειιιιιιιιιι εειιιεε Ιιεεειιε εεεεΙιΙιεεεειι εειιιιεε. Αιι εει·εεΙεειι

ΒιεΙΙε Με νει· 20 .Τειιι·ειι ιιι άειιι _ιεεεε ιιιι εεΙιειιετειι ει-ιιιι

Ιιει;ςεεειιιιιιιεε ρι·ειι,ε·ειιάειι ενιεεεεεειι ειιιε ειιι εινειιειι Τε.,εε

εεε Οειι,ει·εεεεε νει· ειιιειιι εειιι· ε·ι·εεεειι, ιιιεΙιε ειιι· ειιιε νιεΙει.

άειιεεεεειι ιιιιε εεεειι·ειοειεεεεε, εειιεειιι ειιεΙι εεε ειιιιι;ειι

ι· ιι ε ε ι ε ε ιι ε ιι , _ιε ιι εε ι ε εε ε ιι ιιιιε ειιόει·ειι ι“ι·ειιιεΙειιει

εεεειι θει!εε·ειι ειιειιιιιιιιειι εεειεεειι Αιιάιεει·ιιιιιι ειιιε ΐειει·Ιιεεε

διεειιιις εεει.εε, ννεΙεεε εει· Ιιι·ιιιιε,· βενιιειι'ε :ιι εειιιειιι 70.

Θεειιι·εεεεεε ειιιε.

Ι)ιεεε άειιεινιιι·ειρ,·ε θιτειιεΕ ννιιι·εε ει·ειΤιιεε ειιι·εε ειιιε Εεεε

εεε νει·ειεεεεεειι εεε εΠεε_ιειιι·ιεειι θειιι.;ι·εεεεε. εεε Ρι·ει'εεεει·ε

Νιιιιιινιι εεε 8ει·ιιεεειιι·ις. Νειιιινιι ιιιε ειιι Ε'ι·ειιιιιι

βεν εεε ' ε ιιεεε ειιιε άει· Με, Με ειεεει· Αεειεεειιε νοιι

Μ ει·ι ε ε 'Ι'ι·ειι εε ιιι Βει·Ιιιι ννει·. Θε ννιιι· εει· Βεειιει· εε

εοιπιει·ε ειπε ε·εειειιεε, ειιιε εις·ειιει· Αιιεεεειιιιιιἔ άιε Βε‹Ιειι

ιιιιιε; εε νάειι ' ε , εεε θειεει·εειι εεννοεΙ Με εε Μειιεεεειι

εε εεεεεειειιιιειι. Πε. ιιιε ΜεεεεεειιεΜιεεειι Εειεειιιιε;ειι Ε ε ν

ε ε ιι 'ε ιιι ιιιειιιε·ιιιιεεεειι Κι·ειεειι εΙΙΒ·ειιιειιι εεεειιιιτ ειιιά, εε



Με

εεπεε Νεπ π γ π νει· Αιιεπι εειπε πι ε π εε !ιΙιειι ε π νοι·ιιιιρ_·ε.

Με Μι·επ ιι'πιιι!επιεπε ει· Με 'Ι' ι· ε π ε πεπειειιιιεεε, ι!ιειεπι€·ε

επ εειιιεπ Ε'ι·ε π π ιι ε ιι ππι! Μειεπιειε ειιι· Α ι·!ιε ι ε. - Νε.ειι .

Μι· Απερι·εειιε Νε π π γ π'ε. ινειειιε ιπι Ιπιιε.ιε ιι·ιε ιπ Μι· · .

: ι.:ι·εεεεε, Μι· ειειι ειπεπ ειπεπ ,ε·ι·οεεεπ Βειειιειιππι επ Βιπεει?ειππ ειειειι ιπειεεει·ιιειε ιιππ. ινπι·Μ Με ?πε ιι πεειι νοπ

ιπεπειιεπ Βει!πει·π Βει'ειει·ε, ιπειιεεοπΜι·ε νειι Μιπ Οπει·ειιι·ςει·

ιπειεεει· ινιεεε ει!επ 'ε, ινειειιει· ιιιπι Μπ Βιιι·επειιι·εει·πτιει'

ιιει· επεσε ιιιιειι·ειειιεε. νοπ ε.ιιεπ Αιιεπτεει:ιεπ εειειιπεεε ειειι

πεει· ειπ πιειεεεπ ιιπι·ειι ιιΠιι·πιε ππι! Ηει·εΙιειι!ιειε Με 'Ι'επεε

Μειεπι€ε Με ε.Ιεεεεεπ Ρι·εππτ!εε Μεγιιεπ'ε, Με Ριει'εεεει·ε

Νοειιπ εεε! εεε ινιειι εεε. Νεειι Μεεειι νοπ ιι·ειιι·ιιει`ε

ει·εππι!εεπειειιειιει· Πιπεειιππε; επ Β εγι! ε π τ!ιιιειεινειιεειι Με

εεπ ειπε Μι· εειι·ειε ειιιειειιε Τοπ, ιιει· ιπ ΠεπιεειιΙεπε ιιει εειειιειι ·

ΠεΙεεεπιιειεεπ ιιπ θεε·επεεεε επ Με τ ιι ε ε ι ε ε ιι ε ιι ιιπιιιιιει νειεπ

Με.πιιεεεεειεπεπ επ ιιει·ι·εειιεπ ιιιιεςε, ιιι Με Ηιπεει·ρ,·ι·ιιπιι. ιπ- ι

Μιπ Με πειΜιι θειειιι·εεπ Με ειπεπ ιιει·επειιεπ Κπεε εριιιι

ειι·εεπ.

Πε ι!πι·ε!ι Με ε·εεειιιιτ!ειιε Γειει· Με Ρει·εειι ι.εγι!επ'ε

ιπι Μιεεειρππ!ιεε Με Ιιιεει·εεεεε ειε.πιι, εε ει·ι·ει;εε εποε Μι·

νοι·ει·ε.ε. ιι·ειειιεπ ει· ειπ εινειεεπ νειιιεπιιιππ,εεεε,εε ιπειι, Με

εεεοιιι!ει·ε ΑΜπιει·ιιεε.ιιιιιειε Μι· Ποπε·ι·εεειιιειιπειιπιει·. ΙΜ ιιι

ιιειιε.ππε, εειεε Με ι· Με πει ιπ Με Ιεεειεπ .Ιιιιιιεπ εειιι· ειπετειιεπι!

ιπιε Μι· Πεμ Μι· Κ ι·ειιε- Ε'οι·εειιιιπιι εεεειιείειετ ιπιε. Πι·

ιεε πππ επ Μι· Πειιει·ιεπε·ππε ε;ειεπε·ε, εειεε ει· ειπεπ ινε;

πείππΜπ ιιε.εε, απ! Μιπ ειειι Με εε !επεε νει·ιεεε!ιειι ε·εειιειιεε

Κιει·ιιειε σε Με Αεειοιοςιε Με Πει·ειιιοιπε ει·ει,·ιεεε. Πι· εειιεεε

εειπε Τιιεει·ιε Μι· θειειπειπεπεεεειιιιπε· επι Με ιιειειεε νει· ?Ο

.ιιι!ιτεπ νειΜϊεπε!ιειιιειι Ππεει·επειιππεεπ Με ι· π ε ε ι ε ε ιι ε π

θε!ειιι·εεπ Ψ ο ι·ο π! π πιει Με εεεεπεππεε Κε ιι Ι ιιει· Με,

ι!. π. εειιο!ερι·ιεειιε ΚποΙιεπννιιειιει·ππε·επ ειπ Κοιιι. νοπ Με

εει· Ρ επεεπιιιε.ιιιιιιειε ιιοππεεπ ιν ο ι· τι πιπ Με ππΜι·ε ι· π ε- ι

ειεειι ε Βεεεπιιιει· πεειιννειεεπ, εειεε ειε επι' Μι· Απινεεεπιιειε

ειπεε ιιιει·εεει!πιει·επ Ρει·εειεεπ. ειπεε ΡιεειιιοΜιιπιε

εει·πιιι.. ννοι·ειιιπ εε!ιιεε πιιιειιιε ππι' Με ΑειιπΙιειιιιειε Με

εει· ρειιιοΙοε;ιεειιεπ Ρέιειι:επινπειιει·ιιπε ιπιε Μπι Πε.ι·ειπειιι Με ·

Μεπεειιεπ επιπιει·ιιεειπ. Πιεεε ε!εε εειιοπ νει 20 .!ιιιιι·επ νοπ

ι· π ε ε ι ε ε ιι ε π Βεεειιιιιει·π ειια!εειιιε ππι! ιιεεειιι·ιειιεπε ΑΜ.

!εΒιε Με Ιιεγιιεπ ιπ Μπ ιεεειεπ .Ιειιι·ειι επι',<.=ιειιι·ιΠεπ

πω! Με ιπι· εειπε επι Μπι Οεπει·εεε νοι·ιςειτερεπε ρει·εει -

ειιι·ε πεσει· ιιιο!ει;ιεειιε 'Γιιεειιε Με Πει·ειιιειπε εειεε

εειπε. Νιειιι ππι· ειιεοι·εειεειι πιιιεεε πιεπ ει ρι·ιει·ι εππειιιπεπ.

εειεε Με εειιι·επιιεπιεεε Ζειιινιιεπει·ππε· ιιειιιι Κι·ειιε τ!ιιιειιειπειι

ιπ Μι· Ζειιε ι'ει·ειιεπει·πά ινιι·ιιεπΜπ Βειε, ε. ιι. εειεε ειπεπ

Ρει·εειιεπ ιιει·νει·πει·πι'ειι ινιιι·Μ, εοπε!ει·π επειι ιπ ρι·ειιι ιιιιιε ·

Με ι· ιιεπ εειπεΑπεειιιιιιπιης Με ιιεινιεεειι. Μ. ει· εειε 2,ιειιι·επ

ιπ ι'ι·ιεειιεπ Οπιειποιπειι ιιιει·εεεΙιπιιιι·ε Κειρει·ειιεπ

ειιιπειε· ιιειιιπιιεπ ιιει. Επι· ειπεπ ει·οεεεπ Ρετεεειιι·ιεε ιπ

Μεεειι Ηεεεεειιιιιπε;επ πιιπ ει· εειιιειι ιιι ιεεεεει· Ζειε ι:ειιιιιειι

εεε Βει'ιιιιτ!, εειεε Μεεε Κϋι·ρει·ειιεπ ιιπ ειπιειπεπ 8εει!επ επ

εε.πιιπεπ !ιεε·επ, Με πιιι·ιι Απιιιεε·ιε ιιει· νοπ Μιι Βειεπιιιει·π

ςεπιιιειιιεπ Βεεεεειιεπιιι;επ Με Η ιι ο ι· ιι π ε· ι ε ιι (Ρ`οι·ερι!επ

επιιε·εεειιι!ιεπ Με Ριιιεπιοε!ιππιει πιικπερι·εειιεπ ειπε!. Με

Με Απειεειιππεειε.ιιιςιιειε Με Κι·εεεεε επιεπει, εε

ειιι Βεγιιεπ Μεεε, εειπει Τιιεειιε Βειπεεε, πειεπιειι πιι

2ινειιειΙοε. Πιε εκπει·ιπιεπεεΙιε Πεεετει·ιιι;ιιπε ειιΓΤιιιει·ε ιιει·

εε!Ιιεπ ερεειεε ειειιε ει· ιπ νιειεπ ι··ιιιιειι Με εειπιιε,ειι επ.

Βερει·ιπιεπτε επ Μεπεειιεπ ειπε ιιεειιιιιειι ειιεε,·εεειιΙεεεεπ, Μειι ·

ιιιιιιιε !!εγι!επ ειπεπ ιιππ ιιε!επιιπε ε·ειι·οι·ι!επεπ εειι Με

Με" πεπιει·ιεεπεινει·ειι επ: Βιπ _ιππεεε, νειικεπιιπειι εεειιπΜε

ιπΜι·ιι!ιιιιπι νει·εειιιπειιεε ιπ ω” νοπ νει·ινεειιεε!ιιιιες Μειω

ρι·εεεεεπ Κι·ειιεεειε ππ‹ι ει·ιιι·επιιιε πεειι Σ! Μιιιι·επ ππεει· επε

ε;εερι·εειιεπειι Ει·εειιειιιιιπεεπ ειπεε Με.,εεπεει·ι:ιπεπιε. ιι*εππ

ειιι ειπεειπει· `Ε'ειΙ πιιειι πιειιε εενι·ειεεπά ιεε, εε ειει›ε ει· Μειι

ειτιεπ Ριπι.ιει·2ειε επ, Μι· ρει·εειεειεπ πετ! εεπιειΒιιιεειι Νπειιι·

Με Πει·ειποιπε ειπε ει·ιιεεει·ε Αιιίπιει·Ιιεεπιιιειε επ ει·ιιεπιιεπ

Με εε ειειιει· εεεειιειιεπ ιεε.

Ειπε Πιεεπεειειι Μιπ! πε.ειι Μιπ νοι·ει·ειΒε Ι. ε

πιειιε εεεεε. Νπι· Μι· ΡιιιιειΜπε Με Πεπ,ε·ι·εεεεε, ι·ειεεεοι·

Ν ε. π π ι· π , ιιει·ιειιιεεε ιιιιει· ειπεπ Μπι ι. ε γ ειε π 'εειιεπ Μιπ·

Ιιειιεπ, νοπ ιιιπι ιιι _ιιιπι.εεεει· Ζειε εεεεει·ιιιεεεπ Ππε!ἱιειιειειι

νειι Κι·επειιπει·ει·ειςιιπε·, "θεοι ειπ Αι·εε, Μι· ειπε νει·εειιειι

Κι·επειιιιεειρ·ιιειε Β·εει·ππ!ιεπ ιιε.εεε, επειτα ιιπ Οιιι·ειιιοπι ει·

ιιι·ππιιεε.

Αιιε Μιπ Ηειιινειεςεπ !ιι·ιειεειιει· Πειιππιεπ Με Μι· Μεγ

ι!επ'εειιεπ ΠιεεΙιει!ππε Μιι ιιιεπ πιειιε εεννιι. Μπ 8ειιΙπεε

πιειιειι, εειεε εειπε Απειιιιιιιιπε,·επ επι' Με νει·εειππιιιιπ ειπεπ

ιιπε ιιιιετιειιι.ιεπε Βεινιι·!ιε ιιε.εεεπ πάει· εειεε ιπεπ ιπ

ι!επ'ε

ειιεϋ.ιιε.

Πιε νει·ιι·ειει· Με ιιιεεει:ςεπεειεειι -εε!!πιιιι·ειι

ΑειιοΙοειε Με Κι·ειιεεε, ειεε Με Μειιι·πειιΙ Μι· ριιιιιοιοε·ιεειιεπ

Απεεοιπεπ, νει· εΙιεπ Η ε π ε ε ιπ ε π π ππι! Με εε τε, ιιιιιεεπ

εειεεει·ει·ετεπειιειι ιιιι·ε 'Ι'ιιεει·ιεπ ι;ειςειιιιιιει· Μι· ρει·εειεε.ι·επ

ε.πι'ι·εειιε ππι! εειιειι Με Με γ άεπ'εειιε Αιιιιεεπιιε ιιειπεεινει.ιε

Με ιιενιιιεεεπ ειπ. ννεππ ει·οι2Μιπ εεε Μι· Μιεεε Με εειιι·

ι·ειειιειι ΑιιΜεει·ιιιιιιε, νι·ε!ειιεε Μπι νοι·ει·εεε Ε ε ι α! ε π ' ε ιιει

ννειιπεε, ειπ ιιιάει·ερι·πειι εκει ει·ιοιεεε, εε !εε ινειιι·εειιειπ

Ιιειι Με Μπι ΠπιειεπΜ επεπεειιι·ειιιειι, Μ” πιεπ Μπι εειεε

ι·ιεεπ εει·ιιιιιπεεπ θειειιι·ιεπ, Μπι Με ιπιιει·ε ΜεΜειπ εε νιεΙ

επεεειι- ε

Μπι! Με Ιιεγάεπ'εειιε Τιιεοιιε Με ειπννειιι!ειι·ει ιιεινιεεεπ .

, Ιειειεπ .ιιιιιι·επ ειπεπ ε;ι·εεεεπ 'Ι'ιιειΙ

νειΜπια. ι!πι·ειι Ορρεειειεπ ιιι ειπεπι θεειειε, Μπι ει ιπ Με

εειιιει· ππεεεειιιι·ιιειιεειι

Αι·εειεειιι·ειε ινιΜπει, εειπε Επι.εεπεειιππε· ιιει·ειεεπ ννεΙιτε.

Πε.ε νιιιεεεπεειιΜειιειιε Βεπιιειιιτειεεεε Με άιεε_ιιιιιιιε·επ θειι

νοι·ιι·ιι€επ επεεειειιπεεε, εειιεεπειιι·τε ειειι επι' ε πι· ει 'Ι'ιιι·πιεεε,

ινεΙειιε νοπ Μι· Οεπει·εεειειειιπε· ιιι επιιιιΜιε!ιει· νει·ιιε.πι!Ιππε

εεειιπιπιε εειεε. Πε.ε ειπε Μεεει· 'Ι'Ιιειπειε ιιει· Με Ρ π ε ιι ο ·

ιε,ι>,·ιε ππ ε 'Ι'ιιει·εριε εεε Μεε·ειιεεεειιινιιι·ε,

Με επΜιε Με Ι.ιειιεειιει·εριε πεειι Ριπεεπ.

εω- Με Βεερι·εειιππε· ιιει· ει·εεεεπεππεεπ Ε”ι·ιιι.ιε ιι·ει·οπ, Με

Με ιιει Μπ Οοιιιιι·εεεεπ Μι· ιππειε ΜεΜειιι επεεε ιιιιιιειι ω,

Με Με Αιιεει·ιεεεεπ επι' Μιπ πεει·ειϊειιΜπ Βρεειειεεειεεε ειιι·

ει·ι‹επιιεε Γοι·εειιει· νοπ Μι· Οοπ,<.ιτεεεΙειεππε εεεειιιιιιιε ινει·Μπ

πω! Μπιι· Επι. Β ιν Με ειπε Βει·ιιπ Με Βει'ει·επι, Ριοι. Ε'ιει

ῖ πει· ιπιε ΗειΜ!εει·ις Με Ποι·ι·είειεπι.

 

ι πιειιει· ιιιειιε εεεειιεπ.

Βενειτ! εεεειιειειεεε ειε!ι ιιιιιιριεειειιιιειι ιπιε Μι· Πιε

ι.ι·ιιοεε Με Πιεπε ι·επει·ιεπιι ειιιιριεκ. Βι· εειιιεε Με· ιπ Μπ

Ιεεεεεπ 10 .Τειιι·επ ΙΜΟ Γειιιε νοπ ιππΜπι Μεςεπεεε‹·ιιινιιι· ιιε

οιιε.ειιεεε ππι! ιππεε εειπε Βι·ιιιιιι·ππε; Με Μεεειι ππι! ι'ι·ϋιιει·

8·εεειιεπεπ Ε!ιι!ιεπ Μ.ιιιπ επειιιιιιπεπιεεεειι, Μεε Με ΠιιιΒιιεεε

εειιι· Μπιι; ειπε πιιειειιει·ε ππι! ει·ιιιινεπιιεπτ!ε ιει. ιινεππ πεπε

ιιει Με ιιιεεειεειιε Τι·ιπε Μι· 8ι·ιπρεοιπε ιιι ιιιι·ει· '1'ειειιιιιε πιειιε

πιιεννειι”ειιιει'ε πεειιννειειιει· ιεε.

Ζπ ιιιεεει· 'Ι'ι·ιε.ε ιεειιπεε ει: 1) Βιπεππςειι. Με ειειιει· εεε

Μπι Πει.ιεπ ιιοπιιπεπ, Σ) Τι·ριεειιε Ηειιιιιει·ειιιεει·νειιε πεειι ιε

Μι· Νειιι·ππεεειιιπιιιιιιιε, 8; νει·ιπειιι·ιει· 8ειεεειιι·εε·ειιε.ιε Με

Με2επε. Νπι· Με εΙειε!ιεειιιεε Βεεεειιειι πιΙει· Μεεει·

Βι·ιπρεοιιιε ιιιεεεε ειπε μπε ειειιει·ε Με.ειιεεειεειιε Ηιιπιιιιιιιιε.

Πει· νει·πιειιιιε ΠεΙεεειιι·εςεπε!ε Με Με.ι.ιειιε ε! !ει π ε. Β. ιεε

ιζειπεεινεε·ε εεινειεεπιι, Μπιι Εινιιιιι εεεΙΙε ιιιπειειιειιειι Με·

. Αειιιιιιι.ιενει·ιιειειιιεεε επ εειπε ιοεε Μπι νοπ Με.εειιε·εεειιννιιι·

· ιειΒ·επάε Βεπειεειιι επι:- Η ι· ρει·εειτιιειι.ε ιπ 84,1 πω., ιιει·

πιεΙε ΑειΜιιιε ιπ 58,8 ρΟι., Β πεε.ειιιιεεε ιπ 9 ιιΟε. Πιε

ιιιιιειι “ιπιε ιιιππει;επ ι'ειιιιε ιπ ειιεπ ΉιΙιεπ, επιιιειεε

ι Με Μι· Ιειιιςε ΒιιειΙιιιε, ΒΙπ εει·ιιι·εε ιιεπ Μπιι Ε "Με

ιπ 54,5 ρΟε. εειπει· Ε'ε!ιε. Απε Μεεεπ εειιιιεειεειιειι Απ,πεπειι

ιτειιε ειεε Με ινιεΙιιι,<Ξε ππι! ιιιεει·εεεειιεε Τιιεεειιειιε ιιει·νει·,

Μεε ιπ ειι·εε ειι·ει Πι·ιεεε! ειπει· ει·οεεειι ΑπεπιιΙ ειειιει·ει·

Πιιιε νοπ ι·ππΜιπ Μει;ειιεεεειιινιιι· Με ΠεΙεεειιιε ιιπ Με.,ε·ειι

πιο ιι ι νει·ιπειιι·ε πω· ππι! Μεε ιιι εειπιιιιε Μι· ΗΒιιεε Μι·

εεε Με 8γιπρεοπι Με Βιπεειει·εειιεπε Γε ιιι ε ε. Πει·ε.ιιε ιιει

Μεεειπ $γιπριεπι, ιι·εππ εε ιιεειιιεπρε νοι·ιιιιπι!επ ιεε, ιππεε

ιπιιπ ε.πεεειΜπι ποειι εεεοιιΜι·ε ι·πιειειιιιε· ιιι Με Πεπιππε

Μιπ, Με εε ι!ιει Πι·εεειιεπ νειι Μιιςειιιι!ιιειιιι,εειι Μπιι. ννεΙειιε

ιπιε Μιπ ειπι'εειιεπ Π!επε πιειιεε επ ειιππ ιιιιΙιειι: Η ι'ιεει·ιιι·επΜ

πιεπεειιιεΙιε Βιιιεππεεπ, 2) Βιιιειιπεεπ πει εερειεειιεπ Ρι·οοεε

εεπ, 8) Ρει·επειιγιπεεϋεε Βιιιιιιιιε·επ. Πιε ε ο ι.: επ :ι π π ε ε ιι

ιιειππι·ι·ιιεΒιεειιεπ Ε! ιεειεπεπ Με Μεεςεπε ειειιε

Π ινιιιιι Με ιιειπ πεεοπΜιεε Κι·επιιιιειεειιι!ε! Απ. Πεεε ιιιεπ

ιιει ειιιεπ ειπε Μιπ Πεεειι ιιπιππιεπΜπ Βιπειιιιι;επ επ ειπε

Με ιι ε το ι Με ε ε ε Μπιιεπ πιπεε, ιεε ειπε εΙΙιιειω.ππτε 'Πει.

εεειιε. Με Με ΠιιΤει·επιιειι!ιπε,πεεε Με ΠΙειιε νεπι Οει·ειποιπ

Με Μει;επε επι.ιειιι, εε !ιοππτε Β Μια ππι· εεπεεε.ειι·ειι. εειεε

Μι·ιιεει· πεπε ειειιει·ε Απιιιιιεεριιιιιιεε ιπ Μιι ιεεεεειι .Τιιιιι·επ

πιειιε εειιιιιιπε εεννοι·ιιεπ ειπε. Πι· εειιιεε Με Με Απεεειιειι

Μι· Ζπ εεε Μι· εειιι· εΙιει·ειιεει·ιετιεειι: ιιει Πιεπε ιεε ειε

ι”ι·ιε ε ιι, ι· ο ε ιι. ννε.ιιι·επιι ειε πει Οιιι·ειιιειπ ιι ε! ε εε ει·εειιειιιι.

Πει Βιεε Με Νεεειιννιιι·εε ιεε μπει ι.·ςει·ει!ε εε εειιιι·ει· επ

‹ιιε.επεεειειι·επ Με ιι·ιιιιει·, εποε Με Ηει·επειειιιιπε· Μι· επιειε

ειιι ιπιε πιει· ιι·ειιι€. Βιι·εΙά Μπιι Με ιπειειεπ θεεειιννιιι·ε

επι Ργιει·πε, ειιι!ει·ε Γπι·εειιει· ιιιιιεεπ Με ιιιπεει·ε Μει.τειι

«Με σε `εεεοπΜι·ε ρι·ιιι!ιερεπιι·ε επι· θεεειιινιιι·επιιι!ππε·. νειι

ιιει· Η ιι ε ε ι· ο ε ιι ο ρ ι ε ιιει; Ε ιι· ει! ιι ιι·εεεπειιειιε νοι·ειιει!ι·

Απειι Μι· Πιιιεειιπ‹ι, εειεε !!ι·ειπε ιι

επ Πιεπε ιιιιπιι,ε·ει· ει·ιιι·ειιιιεπ Με Μιιππει· (ιπι νει·ιιιιΙιπιεε νοπ

3:2:1) πιιπ εειεε Με Μεεειιεεεειιινιιι· ειπε Κι·επιιιιειε Με

' ιπε,·επε!Ιιειιει·ειι Αιεειε ιεε, @Με ιιειιιειι ειειιετειι ειδε·

ι·επιιε!τιιε,ειιεεειεειιεπ Απιιειεειιιιιιιιι. ιιι ιετεη;ειιεππεει· Ηιπ

ειειιε ιιιιιι·ε Β ιν Με ειπεπ νοπ ιιππ πεεεεε!ιεεεειι Γειιιεπ, ινε ιιει

ειπεπι _ιπε·επιιιιειιεπ !πΜνιιιππιπ νοπ 16 .Τειιιεπ Με ειπ ΠΙειιε

Με θι·ππι! ειπεε εεεεειιεπόεπ Μεε·επεε.ι·ειπειιιε ειιεινιειιειεε.

Νοειι εειιινει·ει· Με νοπ θε.ι·ειποπι εειεε ειππ πιειιιειιιιιει Με

Πιεπε νεπει·ιεπιι νοπ ειιιει· εειιννειεπ Μιιι.:ειι π ε π ι·εεε ππεει·

εειιεὶΜιιτ πιει· Βιειιε ιιιιιιιιι.ς· ππι· Με Ο εειιι ε ι ο π ειειιει·επ

ΑπΓεειι!ιιεε. Ιεε εε ε.ιιει· ιπϋε·ιιειι, επιιοιι νοι·ιιει· Με Πιε,ε·πεεε

επι Μεεεπεεεειιιι·ιιι· πιιε Βεειιιιιιπε!ιειε επ εεειιεπ, Μιππ Μπιι

ππι· Μι· Κ ι·ιι π ι !ιειεενει·!ε.πϊ ιειιι·επ, οι: εε ειειι ππι ειιι

Π!επε ρερειεπιιι ιι·οειιπι!πιπι, Μρ!ιειιετιιιεππι, ειιπει·ειιΙοεπιιι π. ε.

ιν. ιπιπΜΙε. - Ζππι $ειιιιι=ε εειπει· επεεετοι·ι!ειιειιειι επιπε

Ιιειιεπ Πιιι·ιεεππεειι ιιιιπι Ε) ινε Ι ε επι' Με Ε” ο ι ε· εε ι· εε πε ι -

π π π ε·επ Με Πιεπε νεπιι·ιεπιι επ εριεε!ιειι: Με ρει·ιεεεειι

εειιεπ νει·ιεεειιειιπαειι, Μιι 8επεπιιι·ιιιεςειι πιι‹! Με Ρει·ι'ο

ι·ιι ειο π , Με εε!ιιι·ει·ειε Β'οιεεει·εειιειπιιπε, Με ειειι πι ε πι ειε

νοτειιεεειιεπ ιιιεεε.

ιΒ'ει·εεεεπιιπ;:,ι· €ειεει



Ζιιεε1ιεει ειε Με 11εεεεεεε.

θε1ιι· εεε1ιεεει· Ηει·ι· Β.εεεει.εει·1

Ιε1ι ει·εεε1ιε Βιε εει ε·ει'ε111εε Αεεεε1ιειε Γε1εεεεει· Ζεεε1ιι·11'τ:

Ιε Νε. 18 ε. 10 άει· 81. Ρετει·ε1ιιιι·εει· ιεεᾶ1ειε1εε1ιεε δ17εε1ιεε

εε1ιε11'τ ε.. ε. 11ει1ει ε1ε1ι ειε Αιιίι·ε1' εεε Ηεεεε Ρι·11.εεε «άει· Μετ

11ε1ιεε θεεε11εε1ιει`ι εει· Βι·1'εεεε1ιεεε· εεε Α1εε1ιο11ειεεε» 1ε

Βρε., ειε εινει ε1ε1ι εεεεεε1ι1ιεεεειιάεε Βει·1ε1ιιεε 11εει· Με

ει·ει.εε 81τειιεεεε Μεεει· Πεεε11εε1ιε1“τ..

Πει· Αει'ειιε ι”ει·εει·ι «ε11ε Αει·ειε εεε Βειο1ιεε, Με εει· ιε εε

εει·ειε νειεε1ειι‹1ε εεε1ι ινεειε ει·1ει·εε1ιιεε Α1εε1ιε11εε,εε 11ιεε

Αεεειιεει·ε.1'ι ιν1Μεεε ινε11εε», εει' εἱε1ι άειε νεεε1εε εεεε

εε1ι11εεεεε, ειπει Ηιεινειεε, εεεε Με «Αει·ετ.εννε1ι. Ψεειειιεερεε

Μεεεε εεε1ε1εε 11εεε·ε εεεε11.ε Με” 11ιεε Αεεεεε1ιεειεεε11. εε

εε1ιεε1ιι Με, εεεε ε1ιει· 1ε Βιιεε1ε.εκ1 ει·ει. εει' ι1ειε 1ει.ετεε Οσε

εεεε εεε Νεεει·ι'ει·εε1ιει· εεε Αει·ετε ιιι 8τ. Ρειει·εεεες Μεεε

ι·ε,ε,·ε εε εεε ειιεει·εει» εεε. Πει· Αε1`ι·ε1' ειιτ1181. Με. (Με

Ηρι·εε1ι: <<Βεετ ω, εε εεει ιε1ι!».

Ιε1ι εεεε1ιιε ι1ε1ιει· ε1ε1ιι ι·εετεε εεε ιιιε1εει· Ρι·εετ1ε ι1εεεεεε

Αιιεεεεε1ι εεεεε. Μιεε ειε1ι εεε εεε1ι 1ιει εεε, εεε εννει· 1'11ε

Β11.ιε,εεει· Με Με Οειεεερεεν1εεεε ειεε «Θεεε11εε1ιεΓε εεε

Βι·Γεεεε1ιεες εεε Α1εε1ιε11εειιιε» ιεεε11εε1; 1ιει, ιεεεε ε1ιει· εεε1ι

Με 1ε1τεεεεε Ρεεεειι1ιε1ι1‹ειιεε Μι.ι·ειιιϊ εεϊιεεε1ιεειε ειεε1ιειι,

ι1εεε Με 11ε1εεεε, εε εει 1ε Μεεει· Γεεεε 1ιει εεε 1ε Ηεεε1εετ1

ΐιεΐ:11ι εεε ιιιε1ιτε εεεε εε1ιι· ινεε1,ε,· εεεε1ιε1ιεε ειεε ιεε1.1ιεει

1ο ε Μ.

Πει εει· 1ιιει· 1ιεει.ε1ιειιεεε. ιε1τ εεοεεεε Βε1”εε·ειεεεε εεε

11ιττε1ε εεεεεετειιειειι (1εεε11εε1ιεϊι. εει· ννε1ιι·ιιιιε εει· θε

εεεΜιε11: εεε νο11ιεε 1Ρνεεεεε Ο6εεεε·ι·εε εεεεεεε1ε εε.εεεεεεε

εεεεεἰε) εεετε1ι1, εειει· ι1εει Ρεε.εισ11ειιι εεε εε1ιε1,ιεεε Ρενε1ι1ε.ιεε

Ν1 ε 1ι ε ,ε ε ι· ε ε ε ε ιν,1ιει·ε1ιε εεε. 1ιε1τ1 1εει' .1ε1ιι·εε ε1εε ε,ιι·εεεε

8εεειεε, Με ε1ε1ι εεεε1ε11 πετ εει· Α1εε1ιε11ι·εεε ιε 11ιι·ειιι νε11εε

Πιεί'εεε·ε εεεε1ιε.1ι1ει εεε Με 1ιεεε1τε ειε εεεεει.εεεεε εεε

1ιεε1ιετ ινεετ1ινε11εε ΜειεειεΙ εε 'Ι'εεε εε1'εεεεετ 1ιει. Π1εεε

Αι·1ιε1ιεε ειει1 εεννε1ι1-1ει .1ειιεεε1 εει· εεεεεειεε θεεε11εε1ιε.Π

ε. Ζ. νει·εεεεε1ιε1ιτ., Με ειιο1ι Με Βερεεετεεεεεεεε. εε Πει1'εεε·ε

νεε εεε1ιε Βε.εεεε ιτε Πι·εε1ι ει·εε1ι1ειιεε. (Τριεει εειιιιεεειιι

εε εεεεεεν εει. ε.εκεεε.εεεεε, ια·1ιρε.ιι·ι. 6ερι.6ει σε πειτε ε εεε

εειρεεε·ι·κε εεριεεεεεεεε νε·ι·εεε. εεεεεεε112 με εεεεεε.ιιεκεε·ι..

Ο.-Πε·ι·ερ6γρι··ε. Η.. .11. Ριικεεριε. Αιιε1ι 1ε εει· «Πεειεε1ιεε

ιεεΜε1ειεε1ιειι ννεε1ιεεεε1ιειι'ι.» 1900 Νε. 21 1ει. Με Τ1ι11.τ181ιε1τ

Μεεει· Θεεε11εε1ιεΠ 1ιεΙειιε1ιτει εεε εεε Με Μιιεε1ε Βι·εειε1ιτε

1‹εεε ιε1η;ε1.1ιε11τ. ννει·ι1ειι.

Πε ιεεεε εεε 1εε1εε 1'εεεεεεεε11ι. ε·ει·εεε, Μιεε Μεεε εεει·ιεε

Αε1ιε1ιε1ε1ειιιες, εεε Βεειι1τει. εεε Ζεεειειεεεννιι·1ιεεε ιιιιεεεει·

εεεεεεεεεεεεε Αει·ετε. Ηνειεε11ιεε, .1εειειεε 18εεεεει· Κ ο ει

ετε.), Ρε.εεεεεειι, θειετ11ε1ιεε, Βεεειιεε εεε Γ1εεεεει1ειειεει

ειεε ετε. ε1εε Πε1ετιιεε, Με _]ει1εείε11ε Με Βεε1ε 1111· ε11εε, ννεε

ιε 1ε Βιιεε1εεε 1ε Ε'ι·εεεε εεε Α1εο1ιο11ειεεε εετει·εεειειεε ννεε

όεε Μ1ει'ιε, Μεεεε είπε, εεε Βεεεεετ1εεε εεε ε1εεεε1ιεεθεεε11

εε1ιείεεεννε1ι ε1ε1ι εεε εεε εεε 1ι1ε1ιεειρ;εε Υεε1ιεεΜεεεερι·ει.ε

ιέε11εε εεε εεε: Αιι1'ειιίε εεε1εΜ,νε11ετεεε18· εεεε1ιε.εετ εεε11ε

εε Μ.

ν11εε εινειιεεε εεε Πιεει.εεε εει.ε111'ι, Μιεε 1ει ε1τιι·τεε Αεί'

εει' εεεεεεεει. ινιι·ι1, εε εει ινεεεε1ιειιεινεει1ι ιε εει· ι·1εεεε1ιεε

θεεε11εεεε1'τ εεε Αει·ειε εε 111τ,ε11εεεεε εε 1ιε.εεε, εε ει·1εε1ιε

ιε1ι ιειι· 111ιει· Με Ζινεε1κιεεεε181ιε1τ. ε1εει· εε1ε1ιεε Α1ιε1ε1ιε τ1εε1ι

ε1ε1Βε Ζννει1ε1 εεεεεερι·εε1ιεε. Πει· 1ι1ει· ει·,ε·1εει ειε 1ι1εεεεε

Ε11ε1ι11ε1ι 1ε Με ειεί'εεε·εε1ε1ιεε εεε νεεεεε11ε1ι ι·ει11ιειειεε Αι·

1ιε1τεε εεε θεειιε1εε1εε Με Τ1ιετεεε1ιε, εεε:: ε·εεεεε ειεε Βε11ιε

εε1ι11ε1ειει· Νιε1ιτε.ι·ετε εεε 11'ι·εριε εεε 8εε1ιε εε1ιεε _1ετει. 1ιε

1ιεε1ιει.εε θι·εεε Γεεεει·11ε1ι εεεεεεε ε1ε‹1. Πιε 1:'111ιι·εεε ειεεε

εει· εεε Αεεετεε εε1ιεεεε εεε νεε 11ιεεε ειε1ιτ εεε εει· Ηεεε

εεεε1ιεε ννεεεεε.

Με εεΜιε1ι εεε1ι εεε Νειεεε εει· ι·εεεεε1ιεε θεεε11εε1ιείτ

1ιεεει11ι, εε 1‹εεε ιεε.ε ε1ε1ι ιε11.ι1ειεεε11ιεε εεε1ιε1ε1ιιε·εεε ε1ενει·

ετεει1εε εε1ι1εεεε.

1117εεε Αεεειε ε11ε1ε ε1ε1ι εεεειιιιεεειεεε1ιεε, ειε ε1εε Ε'εεεε

εε «εε1εεεε1ιεε>›, εε Εεεε εε ειε1ι ειιι· επι ειιιε Κι·ε.ε1ι1ιειτ, ιε

Μεεειε 11ε11ε ειε Με Α1εε1ιεΙιεειεε 1ιεεεε1ε. Πεε ννἱι·‹1 1ιε1ιεεει

Με ει·ι·ε1ε1ιτ 11 Μιι·ε1ι 1ι11ιιιεε1ιε Βεεεεε1ιτιιε,ε·, 2) άει·ε1ι ειιρεε1

ειειιι.ε11ε Πετει·εεε1ιεεεεε εεε 8) Μιι·ε1ι ετει1ει.1εε1ιε Ε1ι·1ιεεεε

εεε. Αεεεεε νι·εειι εε ε1ε1ι ειε 11ϋεεεε εεε1ε1ει· Ρεεεεε εεε

‹1ε1τ,ε1εο εεινε εεε Α1‹·εΙιε1ιειεεε Με εεε1ε1εε Πεεε1. Πεεε

ει·εεε1ιεε νν1ε ειιιϋε11ε1ιΠεε1ινεεετε.ει11ςε ε.εε1ι εεε εεάει·εε Πε·

ι·ιι1εει·τεε. Νεε ει!! ε1ε1ι άει· ε1εε.εε1ιε νει·ειε «νοε1εεεε· ι1ε.ει1τ.

εεεεε,ε,εε ε11ε 11'ι·εεεε, Με εεε Α1εε1ιο1ιεειεε 1ιεει·ε1Υεε εε_1ε·ι

ι1ν εε ει·1ει·εεεεε εεε εει' Μεεεει, ιεε1ιι· ιεε1εεετεε 1Υε,ε·ε εεΓ

Με Με.εεεε εε ινιι·1ιεε», ε. 1ι. ει· ιν111 ρι·ερ1ινΙε1ι11εε1ι εεε νεε

εεεεει·ει1 ινιι·1ιεε, Με εεε ε1ε1ι ειιε1ι εεε _ιει1ειε ν1"ει·τ εει· νει·

1ιεεε1ιιεε,·ειι ει·ειεετ. Πεεε Με εεει· ε" νει·ειε ε1εε θεεε11εε1ιεΓι

«εεε Βε1ιειερΐεε,ι;» εεε Α1εε1ιο11ειεεε ΠΜ εε11ι.ε ε1ε1ι εει· νε

εειε Με Με εε1ε1ιει· 1ιει·ειιε1‹εγετε111ε1ι·εε, Πιτ Βιι.εε, εάει· Πιτ

111ν1εε‹1, εάει· Με Με θεεεεερεον1εεεε, εε ιν11ι·άε 11ιει εεε1ιε11ι

1ιε1εε εει·1εεει·ε Βε:1εειιιε;.ε Μι· Με 1εεε1εε. Με Με Με Ι.ε.ιι

 

ι

1

ι1εειειει·εεεειι ειιειιειεεεειι εειε εεε Με '1'1ιετ.1ιεε1'ι εειεεε Βε

ει·εεεεε εεε1ι Μιεε εεε1ι εεει·1ιειιει ινειεειι ιεεεεεε.

θειιε1ιιει€εε Με ετε.

Πε. Β. Κε11ιεενει·.

δι. Ρεεεεεειιι·ς. 1ει Με 1002.

11ει·ει 1εε1εεε.

- Πεε 1ιειει1ιεε‹1ε 111ιι.ε:11εε εει· Μεε1ε1εε1νεεννε1ιεεε άει··

8ι.ει1ε 11εε1ειε Με Γεεεεεεεεε1ι1ιειι.εε εεε θεεεεεε1ιι11“ε, Ρεει”.

ειεει·. εεε 111εε1ιεεεε Πε1νει·επει. εεε Ε11ιι·εεειιι.ε1ιεε εεε Πει»

1ιεεεε Οεεεει1ε εει· Κιεεεεεεν1ε, ιν1ε1ι1. Βτεειει·ετ1ι Πε. Η ε -

1ιε_ῇειν, Μ: εεε εειε Πεεεε1ιεε νεε εειε ει·ει.ε,ιεεειιεεεε

Ρεει.εε εεε1ιο1ιεε νι·ει·ι·1εε. ·

- Με 11εε1ιε.εει· ΜεΜεε-Ρ1ι111ιει1ιεεριεε1ιε θεεε11εε1ιει'τ νεε

εεει.ε.1ιετε ειε 1. Με ειεε ειιεεει·ει·‹1εει1ἰε1ιε 81ιεεεε, Με εεει

θεεε.εΙιτε1εε εεε νεε 1ιεεεειε νεεειεεεεεειι Πε. Α. Ρ. Εεε

εννεεενν εειν1ειιιει. ινεε, ε·ε1ε1ιεε, Με Με 1ιει·ε1ιε 1ιεειο1ιεει

1ιεεεε, Μεεεε θεεε11εε1ιείτ εεε εε(1εειεεεε Οεριιε1 νοιι 800000

ΕΜ. εει· 13ι·ι·ιο1ιι.ιιεε ε1εεε Αεν1ε Με ειιττε11εεε εεε εεινει·1ιε

εεΓε.1ι1εε Αει·ειε εεε Γε1εεε1ιεε εεε εει·εε Γεειι11ειι, εοννιε

Πε· Ρε1‹1εε1ιει·ιεεεε εεε 1·1εεειειεεε εεειειιιεετει·1εο1ι νει·ιεεε1ιτ

1ιει. Πει· Ρεεε1ι1εε1. Πε. Ν. Η ε ε; ιε ε ε ε 1ιιε1τ ειεε Αιιερι·ε.ε1ιε.

1ε ινε1ε1ιει· εε εεε 1..εεεεεεεεε εεε νει·εεεεεεεεε 1νε1ι1ι1ιεεεεε

εε1ι11εεειε εεε εεει·ι·ειο1ιιε εει· νν11:ι.ινε σ1εεεε11ιεε ε”. 111ιι·εε·

ειιτε1ιει1εΜιι1ειιι εει· θεεε11εε1ιείε. Με Με Τεεεεε1ειτ.ει· ι·εε1

Με, 1ιει. Πε. Βια. εε ινε το εν εεε1ι εει· 11εε1ιεεει· Πεινει·ε1ι.ει

40.000 Με. νει·ειεε1ιτ, ι1ει·εε Ζιεεεε εε Βτ1ρειιειε ε ν οι·

εεεεννειεε Με Μεά1ειιιεεετ1ιεειιεε νει·ννεεετ ννει

εεε εε11εε.

- νεε εεε εε1:1εε θεεε1Μιιεε Ρι·ε1ῖ Τεε1ι1ι·νν1ιιε1ιι

(.1ιιε1ειν) εεε Ρε1νεττ1εεεει. Β ε 1ι ι ε ε 11 ε ε 1: ε τ ε σε ε νν (Ηφ

1ιεε1. ιι·ε1ε1ιε 1ιει εει· ννε1ι1 εεε Ρι·εΐεεεεεε εει· Ρ1ιει·ιεε1ιε1οειε

Με Με 11εεεεεει· Πε1νεεε1τετ ιε άει· 11ει·:ιεεε ιεεΜε1ειεε1ιειι

Γεεε1ιετ Με 11ε_ιεε1ιετ εεε Βιιιεειεε εε1ιε1τεε 1ιε1ιεε (Μ. Β. Με

Μεεει· Ψεε1ιεεεεεειω, Με εεεε «Κιιε1εε» εει'ε1ε·ε νεει θεεεειΙ

εει· 111εε1ιε.εεε Πεινεεε11.ε1; εει· 1Βι·ειεεε εειε Ρι·είεεεει· Με άειι

,ε,·ειιειιειεε 11ε1ιι·εεε1ι1 1ε 111εε1ιεε ε·εινε1ι1ι ινει·ι1εε. (Π. 11108)

- 0ει1ειιενει·1ε11ιιιεεεε: Πει· δε. Αεεεε-0ι·-1

εεε 1. Ο1εεεε - ι1εει Πιεεειει· εεε Μει·1εε-11ετειεεεεε·ε-.

1ιεεεεε ιν1ι·1ι1.8ιεεεει·ε.ι1ι Πε. Α1ειιεεεεε θε1ιιε1τ1ι.

Πει· θε. 8ι.ειι1ε1ε.ιιε-Οεεεε 1. 01ε.εεε - εεει εε

ι.:11εεε εει· 1ι11εειι·οριεε1ιεε θεεε11εε1ιε1'ι, Με. εειεε. ινιε1ι1.

Βεεειεεε:1ι ε. ιν1εειει1ι·Πεεεεινε1ε1ει. - Πει·Β1.

νν1εε1ιειι·-Οεεεε 4.01ιιεεε - εειε Π1εεει.εε εει· 11ε11

εεει.ε1ε 1. Κ. Η. Με· Ηι·οεείει·ει1ε 11 ε ει ε Α 1 ε κ ε ε ε ι· ε νι· ε ε

Με εεε1ιε1ε.ιεειεε1ιε Κεεε1ιε, Βιεε.ιεεεε1ι Πε. Ρε εει· Π' 81 ·

ι1ιει· εεε εεε 8ωιε1εεε.τ1ιεε Πε. Με εε1ι1‹ εε, ε1ιεεειε Ποτ

εεει.εε εεε Μει·1εε-11ει.ειει1εεε·ε1ιειιεεε, εεε Πε. Ν 1 14 01 811

Η ε ε ε , _1εεεεεεει Πεεεειεε εε Μεεεει 11ει1ι1ιιειιεεεεεεεε.

-- Βείεεεει·ε: Ζειε νν1ι·1ι11ε1ιεε Βι.εει.εεει.1ι -

εεε Β1ιεεε-0εεεε1τε.ει εεε Θε. θεεεεε-01ειεε1εεε1ιεΐι. 1ιει·ιε1ιει·

ειπει· 8ε1ιινεει.εεε, Πε. Π. Κ 1 ι· ε_1 ε νν, Με Αεεεε1ε1ιεεεε.

- νεεεεεεεειι: 1) Απι ε. Με εε Β.εε1ιιεε (θεεν. ννι

τεεε1α) εεε ίεε1ρι·ε1ι1.1ειι·εεεε Λεει Πε. Ε) ε ε Με 11 ε1ιιε εε ε

εε Με νε11εεεεεεε 61. Ι.ε1ιεεε_1ε.1ιι·ε. Ζε Βιε·ε Με 8ε1ιε ε1εεε

Αεεεεε εεεεεεε, ει·1ιιε1τ Ε., ιιεε1ιι1ειε ει· εειεεε νετει· εε1ιεε

1'ι·111ι νει·1ει·εε, εειεε θε1ιε11ιι1εεεε ιει Πει·ρειει· Θνιεεεειεει,

ινοι·ε.ει' ει· νεε 1800-θ4 ιε Πει·ρετ 111εε1ε1ε ει.ιιι11ετε Νεο1ι

Α1ιεε1νιι·εει; εε1εει· Βι.ιιΜεε 1ιεεε ει· ε1ε1ι 1868 1ε Ρε1ε1εε1ι

1.εν1εεε Με ει·ε1ιι.ιεε1ιεε Λεει εει'ε.εεε εεε εεει Πεεεε, Μιεε

1ε εει· 8ιεΜ 13εε1ιιεε. (ι1εει ε1ιειι Βεε1ιτεε) ε1εεεε, ινε ει· ε1ε1ι

Με εε εε1εεει Ι.εεεεεεεεε ειεει· εεε;,··ε1ιεε1τεεεε Ρι·εειε ει·1ι·εειε.

Νεεεε εε1ιιει· ει·ειΙιε1ιεε 'Γ1ι1ιτ.1,ες1ιε1τ 1ιεεε1ιε1εεεε εε ε1ε1ι ε11'ι·ι8'

Με εει· Βοτεε11ι. θε1ιεε Με θγειεεεειετ 118.188 ει· ειεε εειε·

ε1εε1ιε Αε1ιειε 1ε εεε Βε1ιι·11τεε εει· «Πεερειει· Νειιιεεει·εε1ιει·

θεεε11εε1ιεΐι» νει·1511'εει1ιε1ιτ. Πρεπει· ει·εε1ιιεε νεε 11ιει Με

Βεεε11.ετ. _ιε1ιι·ε1εεεεε Αι·1ιειτ Με ε·εεεεεεεε 1'νει·1ι ε Ζε ι·

Β`1οι·ε νεε Ρε1ε1εε1ι-1..ιν1εεε»», ννε1ε1ιεε εε1ιειιε

εεε Πει·ρει.ει· Νει.ει·ΐοι·εε1ιει··θεεε11εε1ιεει. Με 11εεεεεεε εει·

Ρε1ει· εεε Ν1ε1ιι·1εεε .1ε1ιι11ιεειε εεει «Β1εεει· Νει.ει·Γεεεε1ιει·

νει·ε1ε» εεεεεεεεε1ιτ ννιιι·εε. νεε εεει 1ειετ,εεεεεετ.εε νεεειιι

ινεεεεε Με νει·Μεεειε 11ε1ιιεεε ε 'ε ειε Με Βοτεε11ι εεεε1ι

εε1εε 1Βειιεειιεεε εεει εεει·εερεεΜι·εεεεε 1111:ις11εεε ι.ηενι·ει·ι11ετ

εεε εεετει· ννει·‹1ε εεε εεειιε·εεεεειε 1νει·1ι ε.ιιε1ι εε1τεεε εει·

Α1ιει1ειειε εει· 1ν1εεεεεε1ιει`ιεε ιε 8ι. Ρει.ει·εεεει.=; ‹1εεε1ι Ζεει·._

1ιεεεεεε ε1εεε.Ρεειεεε ειιεεεεε1ε1ιιιει. 21 Αει θ. Με ιε

Οι·ε1 εεε θι·Μεετει· εεε εει·1.1εεε 1.εεεεε1ιεΠε1ιεερ1ιε1ε Πε.

11ιε1ιει·ι1 Βε1ιεειι1ει· ιπι 45. Πεεειιε1ε1ιι·ε. Πει· Ηιεετε·

εε1ι1ει1εεε εεειειειε εεε Ι1ιν1εε‹1 εεε 1ιετιε εε1ιιε ·ιεεε1ειιι1εε1ιε

Αεεει1εεεε· ε1ιεείε11ε 1ιι Πεερειε ει·1ιε1ιεε, ννε ει· νεε 1878-84_

ετιιΜι·τε εεε εεε1ι Με Πεειεεννϋεεε εε1εεε;τε, επιεεεε 1110101

ε1ε1ι Με Αι·ει. εεεει·ικ1 εἱεεει·ειι1ε.εεεε. 81 1ει 1ι1εειεειι__

11εερ1τε1 Ν11ιε1ε.1 εεε Ψεεεει·τ1ιεεεεε εει 11. Με εει· ΜΗ

1ιει·ε 111ιΙιτει·ει·ετ. $ιεεεει·ει1ι Πε. Ν ι Η ε 1 εἰ Π νν εε 1 ε ε ε1ι1ε

εε Λεει· νοε 57 .1ε1ιι·εε. Νε.ε1ι Αεεε1ι·ιι·εεε· εεε -Ι.εε11εο1οει
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·οο1ιοπ Ιππιιτπιπ ινιππιοτο πω· νω·πιοι1ιοπο πιο1ι ποπι πωπιππ

πω· 11οπιοιπ ιιπ πω· πιοπιοο-Οιιιι·πι·ςιπο1ιοπ Διαιποπιιο πππ απο

ποππ ιπ ποπ Η11ιιπι··Μοπιοιππ.1πιοππι, πιο οι· Ο1ιοι·πτει: ποπ

-ϋπι·πο-ιιιπιιοπ-Βο8·1ιποπτπ πππ ιπ ποπ 1οιοι.οπ .1ειιιι·οπ ποιποπ Βιοπ

πιοπ Ο1ιοι·πι·ω ποπ Πιιππιιιιι· ω· ιπιιιιπι·1ιοπρι1πιπ πω. πω" Νιιιιπο

πι νοι·1κπιιρίτ πιιι ποπι 1. @πιο 1881, ννο οι· πιο οι·πιοι· ποιπ

νοτινππποιοπ Κοιποι· Αιοι:πιιποι· 11. ιιι·πιιιοιιο 1ιιιιο 1οιπιοιο.

ι)ιο ιιιιπ απο» πω' Α1ιοτιιιιο1ιπι.οπ Βοι'οιιι ο·οοπιιιιοπ 20.009 Βιι1.

προιιποιο οι· ιππι Βοπιοπ πω· νοπ ιιιιπ Βο;;ι·ιιπποιοπ «θοπο11

π-ιππ·ι ιπι· Νπο1ιωπν1ο ιπ Μ. Ροιοι·π1ιπι·ς». Πω· νοι·πιπι·ιιοπο

ιπι :ιποπ ιποιιι·ι“πο1ι ιιτοι·πι·ιπο1ι πινω; ποινοποπ. 41 ιπ 1ιοπι

οιπ 11. Μπι πω· 8οπιοι·ποι· ποι·ιιἔωι Αοι·2το [Μ. Απο1ϊ Νοι

που;; ιιπ Α1ιοι· νοπ 76 .ιπ1ιι·οπ. Πιο π.ι·ω1ιοιιο Ρι·πιιιπ Μπι πω·

Ηιπποποιι1οποπο πιει. 50 .1π1ινο ππποιοι11ιι. 5ι ιπ Ιπιιιππππο

πω· 11ι·οτ'οπποι· ιπι ιππωο ιποπιοιιι ιιπ πω· πωπω-π Ππιι·οι·πι1Μ

Πι·. [ιο π ι π 8 οοι· ο ο ο. π ιπι 511. Βοιιοιιπιπιιι·ο.

ο Βοι πω· Μι1ιπιι·-Ποπιι·ιπιπο1ιοπ Αι‹ιιποιιιιο ιπι οιιιο Ηπιι

π‹·ι·ιριιοπ ω·ιιιι”ιιοι νοπ Η ρ ο π π ο ιι 2 π τ· Η ι· τι ο ιι τ π π ο

οιποπ 1ιοπιιπιπιπ ιπ ιιιιποιιοπ το» ποπ Βορ;ι·ιιπ

ποι· πω· 1ιγρςιο πο Ρωι°. Ποπ ν. Ροι.τ.οιιι€οι“οι·, πω·

ιιο1ιπιιπτιιο1ι π.πο1ι Βιιι·οπιπιι:Η11οπ πω· Αιιοποιπιο ινπι·.

- Αιπ 29. Αρτιι πω: ιπ Οποπππ πιο ποπο «1)οι·ιιιπιο1ο·

ε ι ε. ο ιι ο Η οπ οι 1 π ο ιι ο. Η.» ιιιι·ο Τιιιιιιπποιι οι·ιιιι”ποι. Ζπιπ

Ριππιποιιτοπ ποι·εο11ιοπ ινπι·πο Πι·. 'Γ ιι. Ρ. Π' π ο »νι πο ιν π ιιι

;ωιι·πιι1ι. πι. ιι'ι·.ι

~ Πι·. Ο π ο ι ο ν Β. ο ι π ιι ο. ι· π ιπι. νοιπ Μο‹ι1οιππιπο πι·ιοιποπι

πιο Οοποοππιοιι επι· ιπι·ι·ιοιιτιιπιπ οιποι· ι·ινοτ

ικ1ιπι1: ιπ κι” οι·ιιιοιιι. ινοτποπ.

- Πι·. Ι.. 8ιπππ1ιοι·π πο: πιο Βι·ιπιιιιιιιοπ οτιιπιτοπ ιπ

Κιοιν προοιο1ιο οπιιιιιιι·πι1ιο1ιο Οπι·πο :π οι·ιιιιποπ.

ννο1οιιο ποπ Ζινοοι‹ 1ιπ1ιωι, ποπ Αω·πτοπ, Ζοιιππι2τοπ πππ Ποπ

τιο1οπ θο1ο,ποπ1ιοιι επι· νοι·νο111ιοπιτππιιππ ιπ πω· Ζπιιπιιοιι

-Βπππο οπ ποποπ.

- Ποπ Ο1·Εππιππ1ιοπποοιπιτο ποπ 1οι2τοπ (Χι.) Οοπο;τοπποπ

τιιππιποποι· Νοιιπι·ι'οι·ποιιοι· πππ Αω·πιο ιπ δι. Ροιωπιιιιι·π· ιιπι

πιο Οποποιοοι· Ππινοι·πιιΜ πονοπ 1ιοποιο1ιι·ιο1ιιιμ, ποππ ιπ πω·

1ωποπ ο.11εοπιοιποπ νωποπιπιιπππ· ποπ οι·ινοιιπιοπ Οοπο,·ι·οπποπ

πιο οπο» Οποππο πππι ι'οι·ποπιιιι1ιιππποι·ι ποπ

πιιοιιοκοπ Χ11.Οοπει·οπποπ ι·ιιππιποιιοτ Νπιπι·

(ο τ π ο ιι ο ι· π π π Α ο ι·ε ιο οινπιιιι ννοιποπ ιπι, πππ πινω·

ιπι πι πιοποιι (ιοππι·οππ πιο 'πιτ νοπι 31. Απειιπι. πιο 8. Βορ

τοπιιιοτ 1904 ιπ Αιιππιοιιτ Βοποπιιιιοπ

ω Πω· π11οιιπιο ΙΧ. Οοπει·οππ ποι· Οοπο11ποιιοΐι.

ιιιιοπιποιιοι· Αοι·πιο 2ππι Απποπι‹οπ ιιπ Ν. 1. Ρι

το;; ονν ινιιπ επ Βο81ππ ποπ .ιπ.1ιι·οπ 1904 1π 81. Ροιοι·πιιιιι·8·

πιπιιιιπποπ πιιπ πιππ νοπ ποτ ιι1ιιιι.πι·-ι1οπιοιπιπο1ιοπ Αιπιπωπιο

πιο Βιι.πιιι1ιοιι1ιοιιοπ ιιι ποπ Βιιοπιιο;οιι 1ιοτοιτινι11ιππι πι· 1'οι·

(ιιιο·ππε Βοπιοιιι. ννοι·ποπ.

-- Βοι ποπι :ιιπ 19. πρωι ιιι πω· ω. 990.010 Βιπινοιιιιοι· Ζωι

··ιοιιποπ 8ιππτ. ιιοπωιπι‹ (ϋοπν. 1ι1ιππιι) πιοιη.ςο1ιοιιιοπ ενοπ

ποπ Βιπππο πιππ πιιο1ι πιοιιι·οι·ο Α ρ ο τ 1ι ο 1: ο π πππ πππ _ι ιι -

πιποιιο Ηοπριτπ1 οιπ Βοπιι ποι· Γ1πιππιοπ πο·

ινοτποπ.

- Πιο πιοπιιιιιι·ιπο Οπιππιποπ ποτ ιιιιι.ιιιιιιπιπο1ιοπ

Η ι π ο ι π 1 ιι ο π ο ι· ππποι·ι. ποοιι οιποι· Βοικοππιπιποιιιιπι.: ποπ

Πιι·οοιοι·π ππι·πο11ιοπ ιν. Οιιινοποπιποιιιππιιι: ιιι Ριπ

τιςοι·πιπ νοιπ 1. Μπι 1ιιπ 15. 8ορτοπιιιοι·, ιπ ιποπ ο π τ. π ιιι

νοπι 15. Μπι πιο 1. Βορτοπιιιοι·, ιπ Κιππ1υννοππ1‹ νοιπ 1.

.ιππι ιιιπ 1. Οοι.ο1ιοι·, ιπ 8 1ιο1οπποννοππ1‹ νωπ 20. Μπι

1›ιπ 1. $ορτοιπ1ιοι·. ιπι .1πιιι·ο 1901 ποππ;; πιο Ζει1ι1 πω· Οπτ

πο.πι.ο πππ Ροππππι.οπ ιπ πιοποπ Βιιποι·ιι 35.277 Ρονοοπωι.

- 1)ιοιπτοι·οπποπιο Ε'ιοεο, οιι πιο Βοποιο1ιπππι.: οιποπ

πιο1ιτ πρρι·οιιιτιοπ Ηοι11αιιππτ1οι·π πιο Οπτ

ρ ι' π π ο ιι ο ι· π ο το Πιο ι· ιπι, ιπι νοπ Κπι·ιοπι ινιοπω· οιππιοι

πω· Θοςοππιπππ οιπο: θοι·ιο1ιι.πνον1ιπππιππο ιπ 1)οιιιποιιιο.ππ πο·

ινοποπ. Μο πιο <<.~111ς. ιιιοπ.Ο.-Ζι.8.» οιποιπ Βω·ιοιιτ. πω· «Νικ.

Ζι8.» οπιπιιπιπ1, ιιιιι.ιο ιπ πιοπω· Θοι·ιοιιι.εινοτιιπιιπιιιπις ποποπ

οιποπ Κιοιω· Ηοι1ιιιιππιιοι· πω· νοιπιι;ιοππο πο1ιπτι'ο Απππι·ιιο1το

ποποπ ποπ Απποικιππτοπ π·ο1ιι·πιιοιιτ πππ ι1ιπ οιποπ Οπι·ριπποιιοι·

πππ ι.:οπιοιπ οιιιιιι·1ιο1ιοπ ιι1οπποιιοπ ιποπο.ππι. Πω· Ηο11ιιιιππι1οι·

(ιιιιιτο πιοιι ππ.πιιι·οιι ιιο1οιπιει: πππ οι·ιιο1ι Κινιο·ο ποποπ ποπ

1)ππ θοι·ιο1ιτ πρι·ποιι 1ιοι2ιω·οπ νοπ ποτΑπιιιοι:ο

Με πππ ιοιις·οπποπ θτιιπποπ: 1)ιο Βοποιοιιππππ· Οπι·ριιιποιιω·

πει πιοιιτ 1ιο1οιπιποππ, ποππ πιο επι οιπ τοο1ιπιποιιω· Απππιιιο1‹.

Μππ νοι·πιο1ιο ππιππιοι· οιποπ 111ωιοοιιοπ, πω· 1:1οιιιπιτι.ο1 ππ

ινοππο, οιιπο ποτοπ ινιι·ιιιιππ· :π Βοπποπ πππ πω· ιιιιω· ποπ

Υω·1πιιι` πω· Κι·οπ1ι1ιοιτ πππ ποιπ Ηοι1νοι·ιπ1ιι·οπ πιοιιτ. ππιοι·

ι·ι‹:1ιιοι πι. Ειπο ποιο1ιο Ροι·ποπ ποι ποπιοιπ οεπιπιππ πππ

πιοπο Βο:οι(1ιπιιιιο; πιοιιι πιι·πιιιπι·, πο οπ ποιπ: τπιιοιππππι πω,

«ιποπ πω· Κ1ιι,ποι· ινιι.ιιι·οππ πωπω· ιππιιιπιππι ινοποιι πιιιι·11ι.ππι

ποτ Κϋι·ροι·νοι·1οιοιιποι ιιοπι.ι·πιτ. ννοι·ποπ ιπι.

- 1π 1.οπποπ ιπι ππτο1ι πιο Ροοικοπ, ινο1οιιο πω: ποπ. ιιο

πειτοπ ιινιιι1ιοπ, οιπο οιι;οπειι·1ιπο Νοπω·ππιπ -- πιο Ρ τι ο κ οπ -

ν ο ι·πιο πο ι·π π ο - 1ιοι·νοι·8·οιιιιοπ ινοτποπ. πιο ποποπ πιο1ι

Υπι·πιτποπποπ.

ποι·τ θοπο11ποιιπιιοιι ιπι· ι'οτειι·ιιονιιππ ποποιι πιο Ροο1ιοπ ιπο

ιιιιποι, ινο1οιιο οιπ οππο επτοπ θοπα1ιιι.ΐτ πιπο1ιοπ ποιιοπ. Πει

ιπιιιπ πιοιι ιοποι· πι- ω. 57 Κορ. ππι` οιπ ποιπ· ποποπ πιο

Ροο14οπ ποποπ νοι·πιοιιοι·ιι, ποππ ιπι Β'π11ο ποιποπ 'Ι'οποπ ο.π πιο

πω· Κι·ππι‹1ιοιι. ποιπο ιπι·1ιοπ πο. 900 πω. οι·ιιπ1ιοπ, ινιι.ιιτοππ

ιιιιπ ιπι ?ιπι πω· θοιιοπππο· πι» _ιο 5 ινοοιιοπ ποτ Κτππικ1ιοιτ

σο.. 9 ΗΜ. ι:οιπ1ιιι ννω·ποπ. Βοι πω· Απιιιπιιιιιο πω· νοι·πιοιιο

ι·πππ ιινιτπ πιιι. Βοο1ιι. οιπ 11πιοι·ποιιιοπ 2ινιποιιοπ ποπ νοι· Κω·

Ζωπ π;οιιιιρίιοπ πιιπ ποπ νοι· ιππποιω· Ζοιι ,ποιπιρΐτοιιΡοι·ποποιι

ποιπποπκ. Μ.

-11ιο 0ιοπππιιιιιιο.1ι1ποι·Κι·ππι‹οπιπποιι·7ινιι

ιιοπριι.πιοι·π Βι. Ροτ.οι·πιι π το” 1ιοι.τιιε οιπ 27. Αρι·ι1

π. π. 8195 ι21ιιιιοιιι· πιο ιπ π. νοι·ιν.ι, πιιι·ππτοι· 894 'Γι·ρ1ιππ -

ι34 πιοιιι·ι,θ50 8γριιιιιπ - ‹οο ιποιινι, 190 πιο1ιειι·ιοοιι - (1 ιποιιι·1,

90 Πιρ1ιτ1ιοι·ιο - (ο πιοιιι·ι. 70 Μπποι·π -- (2 ποπ.) πππ 98

Ροοιιοπ1ιι·ππικο - (2ιποιιι· οιπ ιπ πω· νοι·ιν.1.

Αιπ 4. Μπι π. π.ιιοω·ιιι; πιο Ζπιιι πω· Κι·ππικοπ 8134 (81 ιποπ.

πιο ιπ πω· νοι·ι·νοοιιο.),ππι·ππτοι· 888 'Ι'γριιιιπ - (6 ποπ.) 62θ

Βι·ριιι1ιπ - (24 πω.), 202 8οιιπι·1ποιι - (12 ιπο1ιι·ι, 95 ιριι

κ1ιοι·ιο - (1 ινοπ.),90 ιππποι·π - (4 ιπο1ιι·) πππ 41 Ροοιιοιιιιι·ππικο

(8 πιοιιι· πιο ιπ πω· ντιι·ιν.ι

11Ιοι·ιιο1ιτπιπ-Βπ11οιιπ οι. Ροιοι·πιππι·ππ.

οιπ πιο 1Νοοιιο νοιπ 14.. πιο ππιπ 20. Αρι·ι1 1902.

ποιπ πω· 8ιοι·1ιοιπ11ο:

1) ποππ θοποιι1οο1ιι πππ Α1ιοι·:

ι 2=·ι.εοποποοποπ.μ
Ιω(ηΠΖ9Π·ἑἔωοπωοπωωωωωωο=

_ ωωιπιπωωι-οοοοοιπεῇ
-ἐ-_` Φ Σ

:οποιο π: ο π:

οποοιιιιιιιιπιιιοο
ο””““==εΞΞδιΉδ:8:'

4278387θ518291.88191117θθ595558θ241160

21 ποππ ποπ '1'οποππι·ποο1ιοπ:

πι· ιι.οιοπι1ι.0, 'Ι' ιι. πππ. 15, ποππ ι·οοπι·ι·οππ Ο, 'Ι'νριιππ

οππο πι.1πιιπππκποι·· οι·ιπ 0,Ροοιιοπ2,ιππποι·π 14,ποιιοι·1οοιι 7,

1)ιριιτ1ιοι·ιο 24, θι·οπρ 1, Κοπο1ι1ιππτοπ 7, Οτοπρϋπο Ιιππποπ

οπι.πιιππππο; 48, 1πι·γπιροιππ π., θι·ιρρο 10, θ1ιο1οι·π ωιιππωι

θ, Β.π1ιι· 4, ιπριποιπιπο1ιο Ποπιππιιιπ Ο, Αοιιι.οι· (ιιο1οπιιι·ιιοιι

ιππι1πιπππ Ο, Ρπι·οτιτ.ιπ οριποιπιοπ Ο, Βοιοικι·ππιιιιοιτ Ο, Απι.1ιι·πι 0,

Ηνπι·ορ1ιοιιιο Ο, Ρποι·ροι·πιποιιοι· 1, Ρνιιιπιο πππ Βορι:ιοπ.οιπιο 7,

'Ι'πιιοτοπ1οπο πω· ιιππι;οπ 88, 'Γπιιοι·οπ1οπο ππποι·οι· θι·π,·ο.πο 88,

Α11ιο1ιο1ιππιππ πππ ιιο1ιι·ιπιπ τι·ωποππ 5, Ιιοιιοπππο1ιννιι.ο1ιο πππ

Ατι·ορ1ιιπ ιπι'πποππι 82, Μπι·π.πιπππ ποπι1ιπ 29, Κι·ππιιιιοιτοπ ποτ

νοι·ππππππποι·ιπππο 80, '1'οπτςοιιοι·οπο 51.

Πιτ πιο Μαιο νοιπ 28. Αρτι1 πιο 4. Μπι 1902.

Ζπιι1 ποτ $ιοι·ιιοιπ11ο:

ιι ποοιι 0ιοοο1ι1οοιιτ πππ Α1τω·:

έ ο··ΕΕΞέ:·Επ··:Εο
1πιθοπεοπ: έ Φ Δα; € Έ Έ Ξ Έ -ΞΞ·ῇ·ῇΈ :ι

|__#__` =ι-:ι-:ιτη1-πη1·πηηΗΞέ

:η ι. 'ε

ιν+ι.ιτοοοοοιοοο=ο
ο"'-'Φ:ΞἄΞ=Ἡ‹ἘιἶΞ=

428541 πιο 1688311211 7 27 885067 72 47 4ο 18 2

21 ποππ ποπ Τοποππι·ποοιιοπ:

- 'Ι'ι·ρ1ι.οπιι.πτ.1ι. 0,'1`ι·ρ1ι. ποπ. 14, Γο1ιτιπι·οοπι·ι·οππ0, 'Ι'ι·ριιππ

οππο Βοπτ.ιιπιπιιππ; πω· 1ι'οι·πι0 Ροοιιοπ 1,1ιο.ποι·π 10, Βο1ιω·1π.οιι 12,

1)ιρ1ιιιιοι·ιο 10, Οι·οπρ 1, 1ξοπο1ι1πππτοπ 8, θι·οιηιι$πο 1ιππροπ

οπιπιιππιιππ 46, 12ι·νπιρο1ο.π Ο, θι·ιρρο 12, Ο1ιο1οι·π. ο.πιπτιοπ 0,

Βπιιι· 1,12 ιποιπιπο1ιο ιποπιπρ,·ιτιπ 0, Αοπτοι· θο1οπικι·ιιοππινι.

ι.ιπιπιιπ 1, πιοιιι.ιπ οριποπιιοπ Ο, Βοτπιπππιιιιοιι. Ο, Απιιιι·οι: Ο,

Ηνπιορ1ιοιιιο 1, Ριιοι·ροι·πιποιω 1, Ρνο.ιπιο πππ Βοριιοποιπιο 15,

'Ι'π1ιοι·οπ1οπο πω· 1ιιιππ·οπ 94, 'Ι'πιιοι·οιι1οπο ππποι·οι· θι·ποπο 18,

Α11ιο1ιο1ιππιππ πππ Ι)ο1ιι·ιπιπ τι·οιποππ 1ί1.1ιοιιοπππο1ιππο1ιο πππ

Αποριππ ιπ1“ππιππι 52, ιππτο.πιππο ποπι1ιπ 28, Κι·ππιιιιοιιοπ ποπ

νοι·ποπιιπ,οποπππιπ 88, 'Γοπιο·οιιοι·οπο 30.
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Ρ11.ΠΣΝ Β1.ΙΧΙΒ ¦

ΟΑ80ΑΒΙΝΕ Μ. ω.. χω” ΜεΠωπικει·

Κϋτρει·, Μ·γετό111ε1ι·ι ω. (0οπιμω πω”

1181”.48αι1όΜίο όεε δι·1ωκ·ο.ε, 1. Αυριιετ. 1892

ιιιιό 8. .ΜΗ 1899). 8ο1ιιε ΙΙιει·ιησειιΝεο1ιο

νν1ι·1‹ιιπε κι ΜεεειιεαΜΜΙο1ι 1οειόεετεΙ1ι.

(111. Ι.Μ1'οιι1. ΒπΙΜΜ όσ Ι'ΑσειιΜπίε ‹1ε Μέ

όα·ίσω. 14. .1ιιυ1 11ΞΗ2) υπό 1ι11Μεο1ι ει·

- Φ υτοΜ 1Βοο1έΙό όεε 'Τ1ιεΞιπρωι1κμιο:Εοικ1ειιι

Ϊ . ...η 7 1111 Ρ4ιπ1;Βιι_1ω·ό1ιι-ΒοπιιωοΜ.Μόά€ι·ιιΗοπε

···:ΙΡ:.μ·:;:1:.:11..ο«ω·οΙΖω,2. ..ε.-1... Β11:11οι1ιόόιτε θ1ιιιι·οο1

””” ””””” 5 ΒόΒονο, Ριιυ·μαΙό/11. μ. 104: Ρι·οϊ. Ι.επτο1ιιο,

η 11.111 όει· νν11·Κ- 11,01 Μ ε1ποπτ |

1 17 ω.πιοπι Βιι11ετ.ειπ2. Βπε1ϋ1ῖ`ε1. ετ 8111110011:1. Α ώ --- Ζ ......5.:::.:.μ

:Ϊ - ` | ζ.. . | .Δ κό 1
·7 .. ..=2-. κι" Μ...

  
κετεοΔζῆ

11111911. °
  

  

  

ω" π: “ΝΑΜΑ

υιό-Ωω" . . . ' . _ ·

. .ΜΜΕ "-"".:. ; ΜΠο' ?ΜταΡεπΗφω σ11πητιο, ρ. 30ο; ΤΙΜΜ,

Ϊ1,2β;ΗξΉ;γατ_χβ;:$;;ς_;εΐ··π Ξ Ϊ 1161)11.81 81. .Τοεςρ1ι οι ()οπει·σΒε ρων Ιω·:Ρι

4 · ··αΐ·.2.';:;;Έ·:.3'21··· ι «·οπι€ειιτ ότ·ε δ018111:€8. Βοι·όσειια. 18.15,

·· 'ΠιοιΙ 1 ρ. 968; Ρι·ο1. ('1ιειι·Ιοε. όα: 1.ιε;;ε,Ι|φ|ΔΔωδιι|ω··

ι π κι 'ι ο ι ν

'..11..".1δ.11.1..ΐ.”:” 1 δωσω ό ιιστοπο7ιωιοΜ.ε· Με.. ειε.)

  

  

  
  

  

Βο1ι1ο ν1ί1ι·κυπε Μ. οοιιευιπιτ, 18101111 :ο τεει111ι·επ, όιιτο1ι Υνεο1ιεο1 Η! 1101' ΑΠ1νεΠΜΠΕΒΜ1188 "Η ("ΜΟΜΙΠΒΕ ω]

Με Μ11181 2η νει·ωε1όου; Βοπιοι·Ιωπευνετι1ιο Ψ1τ1ειιιη; ΜΙ ΜιΜτιιο11οι· 8ιόΜνωπο;»Μπε. ΒΘΡΘΡΙθωθΒ, θω18ΠΒ1ΗΡ:"έ!02

Εο111ο11ση;1ιο1τ. Π” ε1ιι21εε ΑΒ1'ϋ11τιπ1τιο1, Με ΙΜ Βο1ιννειηςει·εο11εΐτ υπό Μ.6.11τειιό ό" 1180181101!. “ΠΙΝ” 11812” 1 Π) Η

ννιισ1ιει·ιιυἔ ΜΗ Β118ι1ΙΒΜ18ι11118 (Οι Κουκ) οπο. 1ιιό1ο11τ Μ.. -

4 . 1 ΡΙΙ.Ι.11Ν: 2 Ρ1ΙΙειι. ε1πε ιιειο1ι_Ιοόοι· Με.1ι12ο1ι. οόει· ΑΜπιόε Μισό θο11Ι1ι1'οό€θμΠ· _ _

ι θ"δ”ΠΙιώθ Β(ΜΗ 1 11111111: 1 0.1.2 Κε11εο- οό. ΒιιρροηΙϋΕε1,_ὶο παώ ό. Α1τετ (επ τεο·ο··ιοιρετοι Μ. ω. Μαροο·σι μ παώ ό. Η πλσωρ)

Πιι1οι· ό1οεοιιι Νππιοπ Μϋι·1ο1ι·ωι Μι· 11Ιο1ιιο ΒΠΡΡθ$ΙΤθΒΙΕΝ. ννο11:1ιο Μο 111ι·Ιτιω; Με

..Οσεωι·1πο6· ει” Μπιτ Με11ιιιπι1ο 81ιιιιόο ιιι 1τοεο1ιτ11ιι1ωιι Βοε1ΜΙου «τω. .

 

 

 

ΜΟΝΤ10Ε ΒΕΜΕΒΚΠΝ11. Μι α:Μοτ:Μ0 Νεο1ιωιπιόπςεπ 111 νει·ωσ1όοπ, Με "ω... 111πι11ο1ιοπ Νιιπιοπ »ΜΜΜ ΝΟΜΟ". Μ11οπ Με Με Παπ»

Λεττ1ο ..('ει5ωι·1ιισ Ι.ιηιτ1ιιι·ο·· ιιι νοι·εοΜ·ο11ιεπ. Λ

ΠΑΠΡΤΙ.ΑθΕΒ: 112, ΚΜ «Μ» Ια 'Ι'οπτ. Ριιι·1ε (Μ) - 21ίπε1ω· .91ε|ωπ άεπ Πανω .4ωεω :αν νοη%φ...9.

Ι36ροτε: Πι ό11οιι ει·ϋεεετου Αροτ1ιο1ιωι υπό 1)ι·οειιοι1Μπό1ιιυμπ ΒιιεεΙΜόε. . '

Βιιι·ο11 Βι·1:.ιεπ νοιπ 20. Αρι·1Ι 1900 1Μ1π:ΙΙ όει· Μι·ό1ο1ι1ε.1ι·ω1ι υπό όει· Μ1τι1ε1.ει· όεε 1ιιιιοτυ Με -:‹θειεοο.ι·ιιιο 1:ερι·ιΠ00»

Πι Βιιεε1.ιιιό Ζιππι θοϋτωπ:11 ειι€ε1ειεεειι. 1.29) 02-14·

 

ΒΟΝΟΒΘΝΟ ~ 87
" " _ _ . ' εἈι·1‹ειιι1ιιόόι1ονοτόειιιυυ8131118108 ιιε1ιιι·ΙιοΙιεε σκοπ- ιι. οιεοπ1ιε11ιόοε ΜιιιουεΙννεεεοιχ Ε 1 Ε

1›ο1ϋι·όετηό.

οι11ρίο1ι1ετι νοπ όοπι ει·ειεπι ωεό1οἱιι1εο1ιω Αυιοτ11Μοιι 1:61:
Ποτ Μείο 11τοιιιισ1 Με

Απόιπ1ε, ΒΜοτοεο, Η.ιιι1-, Νοτνοπ- υπό Ρπιιιοπ1ο1όωι, Με1ειτ1ει ω..

Μει;;οιι5.

ΕΠιιε Βι·οο1ι11ι·ο ϋϋετ 11ε11

1)1ε 'Ι'ι·11ι1κοιιι· νν1τό όεε 881326! 88111· 8ε1π·ιιιιο111:. Μ. Βειρ1ιο.ο1-ννο1π Με ΜΒ

Βόρόιε Πι αΙΙειι Μ1ποπι1υνειεεοι·Μειπό1ιτ:Έφη από Αροι11ε1ιει1. ° Μηόθε 111111 Μ11θ1ωθ8 Μ1"ω.

" ' 8τε.11οπ ό · ω”

Βεπό Βοι1οθετιο. 8ιωωοι. Μ. .... Μ.
Μ. Ητιιιιόεπ νοπ 'Γτ1επι1 οπ1.1ετπ1. Μ1ιιω·πι1-. 8όΜιιιιιιιι-, ΙΜπιρἴΜἱόοτ. ΜΠ

ΜΜό18·ο Κ:ι11Μιεεοτοιιι·, εΙο1ιττ1εοΙιεε, 1η·όι·οοΙο111ι·1εο1ιοε Μα!. 1118881180. Πι·. Ζωι

όοτ,ε‹:1ιο Αρμιι·ειτο. θεε11ϋ1ιε 585 Μετει·. Ψ1ιιόςοεοΜ1121ο 1ιω·ι·Ι1ο1ιο Ι.ει;;ε, »ν11τ21Βο.

νο11ε1:5.πό18· Μ:ιιιΒίτο1ο. 1ι·οο1ιοιιο Ι.πΠ. οοπετεπτο 'Γεπιρετ8.τιιτ 18-22 θτε.ό. Οιιι·1ωπε

"ω" ΒΜη;οε ΜΙ: ιιι1εςε·όε1ιι1τοπι εο1ι15πιοιι Ρετ1‹; ννιιιιόότεο11ϋπο Αιτεε1α:Μ 1101 ό1ε

Πο1οιιι1ωπ. 200 εο11ϋπ ο1ιη.τοι·1ο1ιτετο Βο1ι1εωτιιωοτ υπό 8ο.Ιουε. ΠοΒοτει11 οΙε1:τ.τ1εο1ιο

Βο1οτιο1ιτιιόρ.ς. Οιιτιπιιε1Ι‹. Ζν·νο1 Ι.εννό-'Ι'ειιιι1ε Ρ1Μεο από :Με επόετοιι Βοπιπιστεροττε.

Βο1ιει1τ18·ο Ρτοπιθωόοό. Ιο11ικιπόο Αιιεί1111.ςο. ΜΜΜ Μει1-Οοτοϋοι· 111181, .Τιιι11ιιιιό

8ομτετό1:ετ ΒτωΜε1ειιιη:. Αιιε1111ιΜε από 111υειι·1τω Ρτοερεοιο 1εοειοπίτο1 νοπ όει·

1 από όι1Γνετ1ειι1εοπ ιιιεωεειιι ό.

Πει· 1νε1ι1 1813 νοπ νοι·2ϋ,ε

1ἱ‹:1ιειτι θοεο1ιτΜιο1ι.

Βοτπρόότι1ο όιι ν1π 81.

. . Βορ1ιεε1.νει1εποε, Πτοιπε,

7 Ρι·ειποο. ω) ιο`ιο.

  

Βιιόο-Β1τοοϋοπ π.. Βοποιημιο. (80) 16- 5. 1 Βι·. Δ. νοιι .Τε.ι·πητοπε111

7 7 77 77 77 7 7 77 7 7 7 Π. 1ειυε“Μιτ18ετ Αεείειοιικ ειπ Ι)ι·. Βτε·1ι

Αότεεεοπ νοπ Κτειικοπρί1οεοτιμπου: π(Ψ86 εἑ1π1ἔ=τ=ι1Ἑ Ε? βυυεοπ(Ρ%18 Μ

Ρτειιι Τ... Δ. Β08081.8.ΨΗΕ858.. Εττε1ε11 ?πιο Οιιι1ιιιτ1πο Π1ο11ε1εοπ Γειτο.ρπι1- σ” Θ” οι' Η . 88181361" Μ' .ΘἶΠΙ

ΡοτευΙοΙ:Μ 18, 1)". Θ. οποια γ.:1ιιπο. μ. 30, Με. 17.' ΠΓ° ί" 1°11817Η5Π$θΒΒϊό· ρέμα1Βΐη

Νότιο Ψ1:11:1ει·, π. Οοιπποιω. πορ.π Πω;- 1 Πω Πεεε:ιωεε Μ”. 110”.Μπσωμ μ. 14 Με Μ] 191128" Η. ω> νο" "ω π'

πισΕποικπο11 π. π. 4. πι. 11. 'ω. 16. . Με ΒΠάθ δ” Η* "Πω ι'

Μ... οσωω, π. ο.,1ν 1.111., ΜΜΜ ω, ω.. πω.. κόω..., ω. εωιικοτω1-. Μ ΜΒ ΜΙΠΒΕΝΕΑ 1. 1..

Ου. 10. Παω ό. Γ1ιω1εο1ιοπ Χ1ι·ο1ιοθ-8, Ο. 19. Ειι1τρο1όεττ. ΨΝΑ Βιτςετι1ε.
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ρ Ε Η Τ Η 8 8 ' Ν Ειατειοι:. ΤΙιχιιιι

.- -. εποοιιειττιτ. Ί`ειεεοΙιιιει·.

εεε. μπώ. ΕΣιιιίιιΙιτ νοπ ι!ιιι· τη". Βοιιϋι·άει ιςοεΙΜι.οι.

ΠιιοοιιΜΙΜισε, ειοΙιει· ινιιΙιειισΙοε ΜΜΜ ι;οι;ειι:

ΚοιιοΜιιιετειι, Κο1ιΙΙιορί- πιω Βι·οιιοΙιιεΙΙαιωττΙι.

Μτει·ιιτιιι· ιιι Ιιει·ι·οιι·ιη;. Β1επτει·ιι ΠειιωοΜυ.ιιάε ιι. Ο88Ἑ€ι1°εἱ0ι1·ΠΠΒ8ΓΙΙ8.

Λει·:ΗΜ:Ιιε θιιτει:Μειι:

Επι!. Βι·. Ειπε! πωπω (Μι·αΜιιιι·ιη.·

' Με Ψιι·Βιιιιι8· Με ..Ροι·ιιιεειιιι·ι και· οιπο ΠΕιοι·ι·ιιεοΙιοιι6ο; ινειιιι€ΙειοΙι Μι

Πισω @σπάει ειι.ι.ιοιι !ιιιιιιιι, άεπε άει· ΚειιοΙιιιιιετειι .κι ιιι οιιιιι:ειι 'ΜΒΜ ιιι οιποπι

ειιιίιιοΙιοιι Κιιω.ι·ι·Ιι νοι·ινο.ιι6εΙτε, 80 ινιιι·άοιι :Πο Αιιί8.1Ιο εο ιιιιΜε. άει· 8οιιΙειιιι 80

ΙοοΙωι·. άει.ειε Με Βι·εαΙιτεο!ιειιιιο άεε Κειιοιιιιιιιιτειιε, Με Βιιιιιιι·ω·ιιειι ιιιιά Με άτο

ιιοιιιιο Βιιιιἰοιιιιιιις. νοΙΙετϋ.ιιιιιι; ινεςίἱοΙοιι.

Πι·. Πωσ!. Πει. Βο2ιτΙιειιι·π ιι. Π. (Ψοιεσειιϋιιιω:

Νιιοιι ιιειιι θειιι·.ιιιο!ι άεε Ροι·ιιιεειιι πω· σε πιιι· Ιιοιιιι Βι·ινιωΙιοιι ρΙϋτιΙιοΙι,

Με ειΠιιιιετο Μι Μ» πω.. Ιιει·ιΙΜιε Επι: ει” οιιιειιι ΑΙ οιι-θιριι-:Ι. [Πωσ Ι.ειοΙιτ

ιιιιιιιιιρ;Κοιι ω πιιι· Ιιεεοιιάει·ε πιιι, άει· Μι ιιιίοΙε·ο Ιιιιι8_ιιι ω." Βι·οιιοΙιιιιΙΙ:ειιιι.ι·ι·Ιιε

ιι.ιι ιιιοι!ιΙιοΙιεπι Επι Ιιγεειιι Μάο.

Βι·. ΜΒΜ Μ!" (Νειώαπ8ειι).·

Μειιι Πιιιιθιι ι.ιε!ιτ άιιιιιιι, τω." άεε Ροι·ιιιιιιιιιι απο ΜΜΜ Μ, Με ιιι Μιτ

2οιιτοι· Ζω άεπ ιιπτ Βεο:Μ ει: ιςείϋι·οΜεωιι ΚειιοΙιΙιιιπειι ιιι οιποπ ιιιι€είειΙιι·ΙιοΙιειι

ιιπτ! Με: ιιιιιιιοι·Μιιι.ι·ειι Βι·οιιαΙιιιιΙΜπατι·Ιι ΙιΙιει·ειιΐιιΙιτειι νει·ιιιιι.8. κι Ιιοιιιιο πι·

Ζω ω" ιιιιιιει·οιι ΜΜΜ. ινοΙοιιοε ειο!ι Με ιιΙειι:Ιιειι νοι·ιιηςεε ι·ϋΙιιιιοιι ιιιιι·Γτε.

Πι·. Μπι Β. τοπ Πιιιιιιοι· (ΒΜΜ:Ιά, 82αι·ι·πι.):

Πιο ιΙιει πιιι; Ροι·τιιιιιιιιι ΙιεΕιιιιιιΜτειι Βι·οιιοιιιι;ιάειι. ιιιι.νοιι "νει ω Κιιι·ιει·ιι,

ιΙΗιΙιειι ιιι άεπ ιιοΙινει·εωιι Γοι·ιιιειι πω! _ιειΙοειιιιιΙ ει·ννιοε ειοΙι 1ιιι· Ρι·ιιριιι·ιιι :Με νοπ

ιιιιε8·εεειο!ιιιετοι· ννιι·Ιιιιιιρ; άει· ιιτειι·Ιιο Ηιιειοιιιειι ιιιι!ιιιι ιιι ινειιιι;ειι ΒιιιιιτΙειι Ιιει·ειτε.

Μι ιιιιτΙ άιε Βεοι·ετιοιι Βοςυ.ιιιι Μάι ΜΗ 2ιι ι·ει·ι·ιιιι:ει·ιι. Με Τειιιρει·ιιιιιι· Πε! Μι.

νι-ι·ΙιιιιιΓ ιπιι· άιιι·ι·Ιι απ» ΑροιΙιο!ιοιι, ω”. @τοϋ ίοΙιιιοιιτΙο Βιι€ι·οε-Πειι0ιε:

Π. Βιοι·ιιΝιιιιρίο!, ΑροΗιοΕοι·, Ή'ει·ιιοΜιι, Πιιι·ε2ΜΙιωνεΙω ΙΗΒ. Μι. Μιιι·οιιι

οπιιι, ΑροΗιε!ιοι·, Ποπ. ΡιιιιΙ ΒοοΒοιΙο, .Χροι!ιοΒιοι·, πω, ΚιιΙΙιειιι·. 28. ι

ΗοτεεειεΙΙ: ιιι άει· Κοιιιιιιιιιιιιιιιιωιι·ΑροΜο!ιο Ε. Τιιοει·Ιιιιοτ, Βοι·ΙΙιι θ. Μ,

ΒογιιεΙειταειιε Μ. ΙΣΤ) 26- Θ.

 

 

    

  

 

ΌειΙιιιι υοιι Βιιειου Ρι5άιει ιιι Ξειιιι _··`

| δικ Ει5άιο!ιιειι Ιιε8ι·ΙΙΙοπ:

ΒιιιιιΙΙιιισιι ι!ιιι·Ι

/ διιοιειριι-ι ιιιιιι-ιται ή

· ·ΚιιιιιΜιι-ιιιοιι· ·
Ιιειιιιι:;ιειιε!ιειι νοπ

οι. Ρ. Ρειι:οΙι!ι πιιι! Πι. Π. $ιιιιι:ειιιιι

Ι'ι·ωι'. ιιι .ΪειιΔ

 

Ρτοί. ιιι Ει·ιιιιιμι·ιι

οιιιω ΒιιιΙσμο ι

Μι. Με ιιιιιι:ειι Νει!ιεε Η Βέιιιιιε) Ισισεάι.

90 ΠΙιιι!ι, ω. 100 ΠΙσιΕι.

_ ΒοεΙιειι "οικω ΒαιιιΙ Ι νοΙΙει;8.ιιιιις.

ΒιιιιεΚι·ιμιοιιεριειε Βι·οεο!ι. Η ΜΚ. @Η Π! ΜΗ.

Βιιι2οΙρι·ειιι Ιιτοιιοιι. Μ. ΜΒ. εοιι. 16 ΜΒ. 50 Η.

7έὲι°ἔιἔιῖοιιῇ Ρι:ιδ5ι›ι.ἱιιἔι3 @Με ιιι 5τδιιέιι·ι. "Μ'
 

8οοιιειι οι·εοΜοιι:

Β::ι.ιιἶἶεξΣΒειὲιξΡἑἔ·ΡτοΓ. Η. νοπ Βοι·ι.ειιιιιιιιι Μιά

Πεΐοι·ιιιιε 58. 6οοιιι, Α. υπό Βιιι·οΙιιιαι·ά ι, Β.. Με· ΉιΓΙ0ιιιιι18οπ ιιιιιΙ

Κι·ιιιιιιΙιειτοιι α" Ρι-ωι.ιω. @ιιι ριιι!ιοΙοι;ιεοΙι-ιιιιωοιιιιεοΙιοιι ΒειΙ.ι·ει.ι· νοιι

13:01'. Οι. Β. Κα ιιιιιι :ιιι ιι ιιι ΒιιιιοΙ). ιιπ 3 πω» ιιιιιι 158 ιιι άεπ 'Γιαπ

8οιΙτιιι:Μοιι ΑΒΒΙΙιιιιιιαοιι. μ. 8°. ΕΜ. Μ. 18.- ι

Πιο!. ιιἶἶ°ἔι__ Μι Ηγιιιιοϋειιιιιε πιιι! Με ειιιιιιοετινο

ἔὲὶἙΞΙ'ἶι:ιιιιΞ4Ξἰι·ΒἑιΞἶἔιἑι!ιιι;σ. μ.. Θ, ειι!ι. Μ. 5.

ΥιιιιιΦΠιιιΓειιιοπ σου Βο!ιιιι·τειιϋΝο Ντ'

 

Ξ ~ρτειἱῖιι¦εο!ιο Αστειο πω! 8τιιιιιοι·οιιιιο. 2ὲἴ,.ῖ;2.ἑ:;;ῖ·ἶ

8°. εοιι. Μ. Θ.- Ιιι @οιππ μια Μ. 7.
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Μ. ΜΜΜ:

Βιιιι Νιιιιιιοιιιι.
 

  



  

   

Ξ-Ξε.ε:ισιο. ει.1:οΞ·ε::ι.

ξ |Ι:Μπ-Επειι!!ει:ΜΙ Τ: οΜιιιιΜ:Μπ ΜΜΕ

'Γιο.ιιιιιοό.αο1ι & 0ο., Βιμ

ιετ ειπε οι·,εμιιιιεο!ιο Εἰεειι-Βιινειεε

ι·ει·Βιιι6ιιιι€. Με Με ιπι ΒΙιιτο νοτ

Ι‹οιιιιιιτ. Πε όιοιιι Με ΗοιΙιιιΜεΙ ἱιι

:ιΙΙειιι ὸειι ?Μου ιιι ικεΙ::Ιιειι Βἱεε11

εεΕιιιι.ιιοΙι ιιιάιοιιτ Μ. Ηιιοιιιιιτοι.τειι

Μπι νοιι εΜειι Βἰεοιινει·ἱιὶιισιιιιεοιι

επι εοΙιιιεΙΙιπειι ιπι Κϋι·ροι· ιιιιι8·ε

εει2τ.

θεΙἰοϊει·τ Μιά όιεε Ρ:ϋ.ρο.ι·ειτ ιιι

Γο1ι.;ωιάσειι ειπει Β'οτιιιοιι:

Ειπε” (οοιιωιιΜι·ιοε ι.ιοι·οιτιιμεε

ΗειειιιιιςΙοιιιιι '7(Ρ_'ο; Θεεο!ιιιιιι.οΙαοοι·

ιιε;οιιε: αΙιοιιιιιιοΙι τειιιοε θι|γοει·ιιι

200/ο, Μιι.Ι:ι8:ιννειιι 10%.

Τι·οο!ιοιι ιιι ΡιιΙνει·.

'Ι'τοοΙιοιι ιιι ΠιιοοοΙειάοτειιιΙοιτειι.

Ζιι ΜΒΜ ιιι ιιΙΙοιι ιζι·ϋεεω·ειιι Αρο

ι:ΙιεΙιειι πω! Πι·οςιιοιιιιιιιι6Ιιιι·ιεειι.

  

ΕιιιωηπΒρω·επ "ιιι ἔυΒιιιιὸε-ιιειιι

ΡΙιοεριιοι·. ΒΕϋι·ί άου Α ιιροιιι

ιιἱ0Μ, Βοοιιιὶτἐὶσιιὶἰω ιιι Κοιιιει·

Ψειεο άιο ΥετόιιιιιιιιΕ;.

Ιιοὶοιιι ι·εεοι·Μ Μπιτ.

ΜἰΙ‹Ι, πω: εΠοιιοι· νιιι·Κοιιιιοτι Ι.ιιιιιιιιε.

Ριπή νοιι ιοάοι· ιιιιιιιιι,;ειιοιιιιιοτι

Νεϋι>ιιν·ιτΒιιιι€.

νϋΠιΒ Βοεο!ιπιαιοΒΙοε.
 

 

ΠΠΠΠ.Ε & (Η. ΜΜιινἱΒεΠιεἱεπ επι ΠΒεἱπ. -ι

  

 

  

θειι.Βοο!ιιιά Μ! ΜΜΜ. Βοιπ. εοεοΙι. Σειρα,

Γι.. ΙιοΜι, 1ιἱειιι. ιιοΙινν. ιι. ι!οο!ι ιινιιι·ιιιε ΒιιΠ,

_7ι __. :

ι

Ιιει·ι·Ι. ΒιιοΙιοιινναιό. ΗθτοΙε πω! ΈνοΙιιιιιιιιι·οιιΐἱὶι·_ιοάειι Βεάιιι·1. 8οΙιιιοΙΙπιι8-νει·Βιιιάιιιις .

- Βει·Ιιιι-Βιιιιειιιω ιιι 5 ΒιιιιιιΙοιι. Βιιιιιρίει·

0 . νοι·Βιιιιιιιιιε ιιιι.οΙι :Διοτι ΒιοΙιτιιιι€οιι. Αιπ

Ι‹ιιιιξτ. οι·τιιειΙτ Ιιιτει·ιι. ΒοιεςΒιιτειιιι, Βπ. Ροτει·ειιιιις. ΚΙειιιε Μοι·ιιΒιι_ιει 8, 16. Ρι·οερεοτο ῖ

ιιι·ιιτιε άιιι·οΙι άιο Βιι.Μάιι·εοιιοιι. (Π) 6-2_ ;

  

- -.. .. Μ? 74ι.ά.ι. ι

 
  

Βειάθιιννο11οτ

Μιά. δώ1ΨεΓ2ινειΙά. 420--460 πι. Μ. σ. Μ_
Ι

ειιιιιοννΜιτιοε Τιιοτιιιιιιιιιι6. ιιει·ιιιιιιιιοι· ιιιιιΚιιτοι·ι ι

Βι·οεοιιϋτε ιιιιιοΙι Με Βιιόοοοιιιικό. ι

(75) ιιι-Β.

-~- τ

οκοκσκσκσκσκσκσκσκοκσκοκὸκὸΎ

ΜΜΜ 218 8.4 Μ.» ΗιιΙιοιι ιιο!ιοιι άιοΨιτΚεει.ιιιετεε Αιεειι-, ΕΠ- ΡΒ Α Η ά Δ ω Ν]

_ . _ ι·ιι οι·ειι ιι @ιπι οι. ε ιιιιι.ε το
Φ ω" ννΙ385;.Γ' εθ8:Π Μ” άοε ιιοΙοιιιιιτοιι Αιιτοι·ε Βει·ειοΙιιιι;ι.εε

ΜΜΜ ι ΜΠεΠ ΜΠΚΠθι· ι Αιιι'εεΙιειι πειιιιιοΙιτ.ιιο πω" Με ιιειιο

και, Ν81°νο11 Νικ! Η8.11Ε- ι ΑιιΒιιεςε Με Με Βοετο ΙιεεειοΙιιιετ.

'ν Μ8_ΠμμοιιθΠ Οια ι ννοι·άοιι, »Με ϋΒοι· ΑειΙιιιιιι. ι.ςοεοΙιι·ιε

ι Μ” ιετ. (8Ο) Ι-1.

Ζιι ΜΒΜ ιιι εΜειι ΜιιιετιιΙινιιεεοι·Ιιειιι‹ιΙιιιιιικειι. ΑιιοιΙιεΚειι ιιιι‹1 Βτοευειιοιι. ζ

σ) Μ °· ἔκιακκκκκκκκα

  

Πι Μπι νει·1:ιιι.ιο νοιι .Ι. Ε. ΒοηΒ

ιιιιιιιιι, ννιοειιιι.άειι, κι ιιι Πλ ΑΜ

Ιει€ε ειειοΙιιοιιοιι ιιιι‹Ι ιιιιι·οΙι ιιΙΙο

ΒιιοιιιιιιιιάΙιιιιμιι 2ιι Ιιε2ιο!ιοιι:

' ιν,ΑΜ Λετιιιιι ΐΙ:οιιιοοΐε:

ιιιιιι6Ιιιιι8, ιιιιοΙι 22]ιιΙιι·. Ε'οι·ιιο!ιιιιιΒ·οιι

ιΙιιη;εεωΙΙτ ν. ΙΝ. Ή”. Βι·Η8οΙιιιιιιιιι.

Αιιετιιι.|τωι·2τ ιιι Βιιάειιιιο - Βοι·Ιιή

(νοτιιι. Ιιιιι,ε_ιϋ.Ιιι·. Ι)ιτοοιοι· άοε Πιο!
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Ω- Ιιι εοιιιοπι Ατεοιι- Μια Βιεε-ιι18εΙιει1το νοιι χ ἔ 1'ἔ .ἔἑ"'ἶ .Ξ Ξ χ

κοιιιοιιι ειΙιιι1ιοΙιειι Μιιιοτει1ννειεεοτ οι·ι·ειιο1ιτ. ζ Ι ξ ἐ (2 @έτ ξ
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ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΒ

ΒΔΝΑΤΟθΕΝ
Ιιιτοιιών8τοε Κι·ϋίτιΒιιιι€ειιιιττοΙ. Ποτνοι·

ι·ειι;οιιιι τοιιἰεοιιο Ψἱτιιιιιιἔ. ΜιειοΙιιτ τοἱ2Ιοε.

Ποπ Ηεττειι Αοτ2τοιι Ρτοϋειι πω! Ι-ιτοιιειτιιτ @Με

υπό ἴτειιι‹:ο

ειιιτειι (Με ΡειϋτιΚειιιτειι Β8Ι1Θ1° & 00.,

ΒετΙιιι δ. Ο. Μ.

Ζιι Ιιειιιοτι ιιι ειΠοτι Αροι!ιοΚειι ιιικι Ι)ιο€ιιει·ιοιι.

@ει 26-10.

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

έ

ἑέ
›‹

έ

έ
δ? 

"ῦιι!οιιιιιοι·9ἱ:ο!ιοι· ε.ιωωωι. ΕιιιιιΜιιιιι κι" πι. ιιιιηιιωνεισιισ.

Μι·ιιιηιιιΙ!ιιι (ἔἔ.Ε.) πι! ιιιιιΠι·ΙΜιιιι·. Μ· Βιιιιιιιιι·ιιιο

Με ιιιιιιω!ι!ιο!ιοιι Ιιιιι·ροι·ε ιιιι.ει·ιιιιικωιιοι· Τοιιιροι·ιιιιιτ.

Ξοἱι.!ειιι·Ιιιιιι‹Ιοι·ωπ ιιω·ιιιιι·ωιιωιωιοια πει: Βιιοιιιπιιιιιπιιιε ιι.ΟιοΜ,

Χοι·τοιι- ιι. Πίιο!ιεπιπει·ιιιι|ειι!επ, Χειιι·ιιετΙιεπιε, Μπι". ΜΠιιιιιιπποπ

πιω-Απ, Ηοιςοπ νοπ Υω·Ιοιιιιιιμοπ ιι. Υει·ντππα!ππ'οπ. μπαι» Λεει·

Κιιωτιιοι·ι ιι. ΗοΙοπιιο. ΐοι·τιπιιιιπΕιιιιϋι·ιιιιμοπ. Κπιπι·τιιοπ Μι· Ι.ιιίικοπε,

ΙΙιιιπποεοπιι·ει·ιιοιι, Ι·`ι·ιιιιοπιιι·ιιιι Ιιειιειι, Ει·πιιϋριιιιης άει· Κι·ΞΗω Με.

ΕΙιιιι>ι- πω! Ωοιιι·ΙΗΝιιιΠκ-ΤΙιοι·πιπι-ΙΜιιοι· ιιι νιιι·ιιι·ιιιιισιι Βιιιιιιισ·ιι.

Ή”οιτοι·ε Κιιι·ιιιιΜΜ : Πιιπηιί- ιι.ΗοιιιιιΙιιιιιιΜιοι·. Ηοι|εκπιπιιιιιιΕ. Βοιωτο

ι!ιετιιρισ.Μιπωχο - ΜιίιΜιι·υι·ι. 48οιπι.Πι ιΙ.Μοοι·. ὶεττΙἱοΙιοΊ`ιιιιπειι

ωιιιΔω.ιι°ωιιιω«ιμ π. ΑπΙιιποιι π. ὰ. Επι, ιιοπνοι·ι·πρεπιιοε Κιιτοι·οιιωωι·,

Τιιοιιιει·. Μπακ, Ριιιο!ιοι·οι, .σπιτι ο `01°ειιΠειιπςΜι, $ριεΙε πω.

ις"""πι-πι Μι π·ιΠιι·οπιι «Μι πππισιι.Η ιπι-ι. Μιιιιι"Μιιι "ιπι ιπι Με

0ιιιιιικιι·. Ρι·ιιιιιιιικιιιιι· ιιι «Μι Μιιιισιωι Μπι υπο πω! αυτ! ιιωιιιιιιοι·ι

οπιριοΜοπ. Μιμιιώιπιει·, πω." “ΜΜΜ ιιπ 8ο πω". ωπο Ποιείι

ιιιιιι Ρι·ινεια·ιιιιιιιιππεπ Πιι· πιω Υει· ιιιιιιιιιω-.

Ρι·οιιιιιιιιιι· πω! 'Μάο μωιιΜιιω Αιιιιιιιιιιιι «ΜΜΜ Με

Κέ!. Βαι!νειιι·α!!ιιιιέ υάστ έως δωά!εε|ιαίΙΙισἰε8επαιιι!.

,,ιοΗΦΗιτου ...ι

  

,ΛοιιιιοΡ“Υειιιιϋυιιεπ.

,,ιιιιΠ'ο - ισΜιιγο1ι- ·οε1ει Διππιοπιιιπι - · -

οιιιιι“ »πω νοπ ππε ;εΙιειειιτ ιιι Οτι

μιπει!ΒΙεο!ιεπ :ιι 5 Κο., 1 Κο., Π: Κο.,

Μ Κο.. Πω Κο, πω! ιπ ΟτιἔἰιιεΙΠιι

εοΙιεπ 2ιι 60 πππ., 45 ει·ιιι. ιιιι‹ι 80 ετππ.

οόετ 'Ι'ιιιοΙιγάι·οοιιι·Μιι·ιιπι ειιΠοπιοι.ιπι-1'οι·ιπΜάειιγ

άιι.ι.ιιιιι ι,,ΙοΙιτΙιγο1“-Γοι·πιιιΙάειιγό). νοι·2ιισΙιοΙιεε Πετιπ

,,ΙοιιτΙιγ0Ι" - Αιιιιιιοιιἱιιιιι

,,ΙοιιτΙιοίοι·ιιι“

:ιι 25 ετππ. ιιηά 50 ετππ.

οάετ Δι·πετ πιω τιιιοΙιγάι·οοιιι·Μιι·ο-ειι1$οιιιοιιι:π εο1ιι

ΜΙΒ (,,ΐοιιιιιγοι"-8ιΙΒετ), Ι65Ιιοιι ιιι ΙαιΙιεπι εοινιο κινει

τιιεπι

.λπιι€οιιοι·ι·ΙιοιΚιιιιι, νοιι ιιιιε ;ςεΙιειοι·ι ιιι ΟτιπιπειιΠέιεοιι

οιιοπ :ιι 10 μπι. Τ Ο ι]

σε ι ' 'πεο1ιιιιι1ε “τι ωιωωι π 1 μπι. Βει·ιιο -- πω! €εεο!ιππιιοΚΙοε. Κιιτ2ννεἐ π

Τιιιι1ει.τεπ

,,ΙοΙιτΙιει.ι·Βιιιι“

2ιι 50 ΤιιΒιεττειι.

ο‹:Ι‹:τ ”ΙοΙιτΙιγο1“-1ΒΙεεπιπεο1ιιΜΙο, «πππ. ΙΝΦΟ οτειιιι./

πεϋιιιι‹ι. Ειεοπ, ιπ ΤιιΜειτοπ ὰ 0.1 ει., Βει·ιιοιι- πω! Βε

εοιιιιιιιοΚΙοε. ιι·ιόπ:ιτι ω ΕΙιΙοτοεε υπό Απειειιιιο, ιιι Οτι

Βιπειεοιιποιιτε:Ιτι :ιι 50 ΤειΙ:ιΙο1τειι.

ω1ει· Μετιι-Κι·ωο1-Αιητο1εοΙιιιιι1ε. «πι. 40°/0 ΜεΙα-Κτεεο!,

ΠεειπίεοιιοπειιιιιτεΙ ιπ όει· (Πιιι·ιιι·Βιε. ιπ ΟτιΒιιιιιΙει!;ιριιοΚιιπΒειι,,ΜοτειειοΙ“
μι ΕΟ μπι.

ζ ω" ΒιιοιιΙγριο1-Απγιο1 εο1ιιΒι1ε. «πππ. Μπι ΕιιοειιγΡιρι, Πιτ

,,Ροι·ι·ιοΜΙιοΙ“

,,ΒιισειιοΙ(

Ρει0Κιιιι€επ πι 50 μπι. Ι ά 1 ό ί _

Η εοΙιιι:ιι1ε.ειιτιι.10°·' _Ιο€Ι, Ει·ειιιΖπιιιιε εε ο οοι·πιε ιιι

θι·ιΒιιιιιΙειΒρεοΚιιιι€έει :ιι 50 ετππ. νοιι ππε €εΙιείετι. 7

ννιεεεπεοΙιειιΙιοΙιε ΑϋιιιιπόΙιιιι8ει·ι Μπιτ νοι·ετειιεπόε Ρτϋριιι·ιιτε, ννεΙοιιε ειιιε

ε-κ:ΙιΙιεεεΙιο!ι νοπ ππε ιιΙιειπ Ι·ιειΕεετεΙΙτ ινει·τΙειι ιιιιιι (ιει·ετι Ζεισιιειι ιιιιε €εεετ2ΙιοΙι

μεετιιιιτ2τ ειιιά, νει·εεπάειι ετιιιιε υπό ιι·ι-ιπ!ιο.

"=""'γΜ_Β888"80"8 (Μπάσο. Ηει·πιιιιιπι α 0ο.

Η Α. Μ Β Η Β θ. 659) 24-·5.

ΛιιιἱεερτἰΚιιιιι, νοπ ιιιιε έεΙιείετι ιιι ΟτιειιιειιΐιιΒρειοΚιιιι€ειι κ

ννειεεει·. 80 0/0 ειιι›ω ετιιιιιιΙιεπά, Ιιετνοτιπι€επόειεε 4

"Ιοιιιιιγο1.- ι

€επειιιπτ, πειιε Ροι·ιιι Μι· ιιιτει·πε ξ

Ιοιιτιιχοι-Πιιττειοιιιιπε, ιιι Οτιέιιιει|εοιιιιοιιι:εΙπ .

2ει!ιπέιι·:ιΙιοΙιε νετνιιοπάιιιι€. Μι $τόπιετιιιε απο., ιιι ΟτιΒιιιιιΙειϋ- 1

Ιιειτοιι.

ΥΙΟΗΥΗ0ΡΙΤΑΒΚτιι.ιι1ι1ιειιτοιιάει·νοτιιιιιιιιιι€ε-0τΒιιιιο.Με

Μει,ιιοιιειιηάπω·Βιιι·ιιιε.

(89)16-2.
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Μ!ΗιιιιιιιιιτηΜ·

Ηοπο
ιπι'Ι'ειιιιιιιε,26ΜιιιιιτεπνοιιΕ'ι·ι-ιιιιικίιιι·τει.Μ.

Μιιιοι·ειΙηιιοΙΙοιι.ΖωΒιεοιιηιιεΙ1επ.ΙιιιιΉιιιι·οι·ι«ΜιτουΕπιιΕοε.Οι”.
οιπεει·ιοιιιςτοΒιιάειιι6.ιιεοι·ππτιιιιΝιι·Ιιοιι.,ιιοιιιωπιιπωωιοπω,οιεειιιιιιΙΝποπΙιοοΙιειιΙ:ΜιτΙοι·ιι,Ε'ιοιιιετιιιο.άο1-πω!Μοοι·ΜιτΙει·ιι,τόπιιευιι-ιτιεο!ιεπΒΜεττι,_

ΙΒΜΜοιιιω-ινιιτοιιιικΒιιιιιιιι-νΙΟΠΥθΒΑΜ)ΒθΒΙΙ.ΙιΒΜΒοι·-ιιιιι1θαιΙΙοιιιιΙιιεοιι-ΚτιιιιΙι

ποϋίΤιιετ.Σ'νοιιιιιιιιςειιΜιει·οε-'

γε;ιειιιεο!ιειιΑιιΐοι·άετιιιιε;οπειιτερτεοΙιειιά.
ά(Μεειιιιιιοπ.Το.1ιι·οε.

ιιιεΚιιι·-ΜιάΒιιιιονοι·υνειΙτιιιιις..=·

 

ι

ιΒοοΙερι·ιι6εΙΒΜοιπ.οΙοιιτι·.ΙΛοιιτΙ:Μετιι.

ιΙιοΙιεΒιιιιιιιοιἰεεΚιιιιιιιιιιιοειειιιοΙιιπιΜπι"

ΉΜπι-Οοιιιι“οι·τάειιπιοιιοιιιοιιιι

Μιποτε.1ιπεεεετ-νοτεεπάννϋ.Ιιτοιι

=Ηι·οεοΙιϋι·οιιιι‹ΙΡι·οειρεοωάιιτοΙι

 

Ιιιι Ποιιτιιο!ιοιι ΑΙοιιο.ιισ.ιοι·-Ποεριω.Ι Μιά

. ΝιιοΙιννοιιι οι·τιιοιΙτ πι." ειιι· πι» άιοιιιιι

Ϊ Ποιο πωπ πω! ΡΙΙοςοι·ιιιιιοιι πι» Με

ι ρι·ινιιτο Κι·ιιιιΕοιιιιΠοεο (ι;οι;οιι Ζε!ιΙιιιιι:

νοιι 50 Οορ.).



[Τι. Ηιιιιιιιιιι!'ε Ηιιιιιιιιιιιιιιιιιι
θετε!ιιι€τεε οοιιοειιι.ι·ιττεε Πεειιιοε;!ο!ιιιι (1). Β. Η.: Ν!! 81,39!) 'ϊ0.0, ο!ιειιιιεο!ι ιειιιιιε θ!γοει·ὶιι 20,0, Διοιιιετ!εο!ιε πω!

θεεο!ιιιιε.ο!ιεπιιεετεε 10.0 (Δ!!ιι›!ιο! 20/0).

Με !ι!ιι!!ι!!ι!ειιι!οε. οι·ετιιιιο!ειιιι!ιιι!!!8οε, ι!!!!!ει!εο!ιεε Χ!!!ιι·- ιιιιι! Κι·5!Μειιιι€ειιι!!!ιι! Μι· Χ!ιιι!ιοι· ειιι! Ει·ιιιιιο!ιεοιιο Μ!

Ηο!ιιι!!ιι!ιοπιιε!!!ιιι!ειι !ι·Βιιιιι! Με!ε!ιοι· Δι! ιιιιοι·ι·ιειο!ι!,

··!·Φ !ιιιεσιιι!οι·ε ιιιιειι!!ιιι!ιι·!!ο!ι ἱιι ειιι· Κιιιι!ισηιι·ιικ!ε. 06

Βιιειιιιιιοι;ιιιι Ηοιιιιιιιι! ειιτ!ι!!!τ ειιεεει· ι!ειιι ν6!!!ς ι·ειιιειι Ηε.ειιιοε!ο!ιιιι ιιοι:!ι ειιιιιιιιι.!!ο!ιε Βιι!εο Με !'ι·Ιεο!ιειι Β!ιιι:οε,

!ιιε!ισειιιιι!ει·ι· ειιο!ι Με ιι!ε!ι!!;οιι Ρ!ιοερ!ιιιι·ειι!ιο (Νιιιι·ιιιιιι ειιι! Κε!!ιιιιι). εοννιε ι!!ε ιιιι:!ιτ ιιιιιιι!ει· ννιο!ιτ!ι;ιειι Β!ννοιεεειο!!ο

Με 8ει·ιιιιιε !ιι οοιιι:ειιιι·ιι·ιει· ιι. Βει·ιιιιι!τει· ιιιιιιιι·ει·ιπιει· Ε`οιιιι (8.!εο ιι!ο!ιτ τιιι·ι!ιιιι!!!. Με !ιϋιιε`ι!ἱε!ιε νειι!ειιιιιιΒ·, ειιι ειε ιιιιιι ι!ιιιο!ι

θειιι·ε-Ρε·ρειιι Με: Ηιτειιι;ι·ει!ε ει·πειιετ, Με νοπ ι!ιιι· ιιιιι:ϋι!ιο!ιειι ινε!ιιιιιε νοι·εο!ι!ει!ειι. Ρεριοιιο, Α!!ιιιιιιοεειι ειιι! με·ριοιιιε!ι·ιιι

Ρι!!ρει·ειο ννιιι·ι!ιιιι, Με ν ο!Ε-Μϋ110!ι611, Ν ο ιι ιιι ο ι ε π; ο ι·-.!ειιε. ιιιιι! Ο ε. !ι ιι -Βιι·εεε!ιιιας ιιεο!ιεςεινιεεειι !ιε!ιειι, ι!!ιει!ιειιρι

"Με ι!!τε!ιτ ι·εεοι!ιιι·ι; !!ιι· Β!ει·ι·!ιοει ει·πειιςοιιι!ε Ψἰι·!ιιιιιι; Μ; νοπ 2ιι!ι!τε!ο!ιιιιι Αιιιοτειι ί'εετιζεετε!!τ. Ι)ιιι·ο!ι Με !ιιιιιει.!!ε!ιε

νει·ι!ειιιιιιε ινειι!ειι εννιι!!εί!οε Βιο!!ε εετεει.ει, ιινο!ο!ιε ΠΠ· (Με Νειι!ι!!ι!ιιιιιι· ι·οιι Ζε!!ειι !ιιι Οηςιιιιιειιιιιε νειι !ιϋο!ιειει· και

τιι;!ιε!τ ειιιι!. Βε!ι!ιιι;ειιι! νν!ι·ι! ι!!εε ι!ιιι·ι:!ι ι!!ε ειοεειιιι Βι·ίο!εε πιιπ Ηειειιιετοι;ειι Ηοιιιιιιε! “Μάο ιιι εο!ιι!ιοιι Γιι!!ειι νειι

Β!ιει:!ιιι!ε, Βιιι·ορ!ιιι!οεε. ΡΜετι·ορ!ιιε ει.ο.ιπο. !ιεινιεεειι, Με! ννε!ε!ιιιιι νοι·!ιει·ιιιιιι!οε ρορτοιι!ειιιε. Ρι!!.ρει·ιιι.ε εονν!ε Ι.ε!ιει·τ!ιι·ειι,

.Τοι!ιι!εειι ιι. ε. ιιι. ιιιιε·ενι·ε.ιιι!ι. ινιιι·ι!οιι. ' · .

ο Ηεειιιειιεεειι _!!οιιιιιιε! !ιιιιιιι ε!ε ι!!ετε!!εο!ιεε. ι!!ε ι!!.ε!!ο!ιε Νιι!ιι·ιιιιι.·: 6η::!!112ειιι!σε Μπω! ιιι!ιτειιε._ιιι!ιι·οιιι ο!ιιιιι [!ιι
τει!ιι·εο!ιιιιιι.>; ειιιιοιιιιιιειι ινει·ι!ειι. Πει εε ειιι ιιιιι!!ι·Ι!ι:!ιεε οι·ειιιι!ει:!ιιιε Ρι·οι!ιιοτ !ει,Βιι·ειειι ιι!ειιιιι!ε ιι·ιιιιιιιι!. ινε!ι·!ιο διϋι·ιιιη;οιι

ειιι, !ιιε!ιοειιιιι!ει·ε ιι!ι·!ι! εει· !ιιι! !ειιεει·ειιι θιο!ιι·ειιο!ιο νοε !ι!!ιιε!!!ι·!ιειι Ε!εοιιρι·ι!ι·ιιι·ιιιοιι ιιιινε·ι·ιιιιιιι!!ιο!ιε θι·Βιιειιιιιε. Θ

ΧΥ!ι· ιν· εειι νοι· ι!ιιιι ιιι!ι!ι·ι=ἱι:!ιειι Νει·Ιιε!ιιιιιιιι€οιι ιιιεειιιε Ρι·ερειε.ι ε. !ιιε

Ψα[Π·τΠ18 νοτ Ρα18011"Π8! !ιοεοιιι!ι::ε νει· εο!ι·!ιοιι ειιι Αιπ!ιιιι·-ΖιιεεΕι. διο ι·εριεεεειιτ!ι·ειι ειιι· έιειιιϋ!ιιι

 

 

!!ιι!ιο Μ!εε!ιιιιιΒιιιι. !ιι εο!ο!ιειι !ει Με Ηειειιιο,ι:ς!ο!ιιιι ιιιο!ιι ιιι ει·ι·ιι!ιι!μοι·, εοιιι;!ιει·ιι ιιι ι!ι>ι· ιιι!! εειι ΕΧοτειιοιιεετο!Τειι (Βιρ

ριιι·ειιιιι·ε, !!!!ο!ιιιι;ε Γοι!επιιτειι, θεεε ω. σε.) !ιε!εειειει1, Με” ιιιι€ω'θ!!!!ΒΜι ΕΦ!!! ΘΠ!ΜΜΒ

φ Μ! Μαθε ι!ει!ιοι, ειστε ι!ιιε Οιιε·ιιιε!-Ρι·ειριιι·ιιι Ηεειιιε!ιιιιειι Ηιιιιιιιιιι! Ζ!!01'ι!!!!!1°8ι!. -+

 

Βιιι!Βε ιιετιετιι ειιι! Ξί.Ιτετε ἑἰτιιτ!ἱο!ιε θπιτεο!ιτειι Μια Βι·ίοΙΒε !ιι ω· Κἱιιιὶετρτιιιἱε.

ο!ιιιιεε!ιεε Μιπ!. Μπι Νει!ιι·ιιιιις !ιε!ιιι!ιι·ιιιεοιι !ι:!ι ιιι!ιτ!ι Μο

ιιιιιιι !ειιι,ι.>; ειιι” ιι!!ε ιιι6ις!!ε!ιε !!'ειειι ι·ει·ι.ιε!ι!ιο!ι ιιιιε!ιιιι ειιι

!ι!!ι!ειιι!εε ιιει! ερρει!τειιτει:ειιι!εε Μιτιο! !!!ιει·2ειιΒ·τ, εο ι!ιιιιε ννιυ!ιο!ιε νοε ι!ειιι Μοιιιειιι επι, ινε Μι πιιπ Ηεειιιιιιοειιιι !ιι:

ιο!ι Π! πιοιιιιιι· Με! ειιεεο!ι!!ιιεε!!ι:!ιειι Κιιιι!ει·ρτειι!ε Πιτ Ηιιε- Ϊ εειι", ειπεπ ιι·ει!ιι·ιιιι !νοΙ!'ε!ιιιιιςει·. Χιι!!!ι·!!ι:!ι !ιιι!ι! ι:ε!ι!!ι·Ιιι·ε

ιιιετοι;οιι Ηοιιιιιιε! @Με ιιει! ε!!ε!ιι !πι! ει·ννϋιιεο!ιτει· Ζιι!ιι!ιι· Ζιιιιιι!ιιιιι· Με Κι!ι·ιιι›ι·ιι·ι·ιι!ι·!ι!ε ιιιιι! !ιεεεΝοε Αιιεεε!ιοιι.»

νοπ Με” νιιι·ινειιι!ιι.» απ. ιιιιιι!. ε.. (!ι·ἱιιιιιι, Κιιιι!ειε.ι·ιι, Βοι·Ι!ιιι)

(Πι·. ιιιι:ι!. Πιιειιιι· 8οιιιιοιιει:!ιο!ιι. Κιιιι!ετει2τ, θ!ιιιἱ!!2.)

ιι!ε ι!ειιιπιιι!ο νοινιιειιάιιιιε !!ιι·εε Ρι·εριιτετεε !ιιι!›ε !ι:!ι ιιιιο!ι

«Πιιι·ο!ι Με !ι!ε!ιει· ιιιιι!ιι· Με 8 .!ει!ιι·ε ιιι ιιιειιιιιι· Ρι·ε.- ιιοο!ι Μάι!. ι·οτειι!ιοιιιιιιειι. Με!ιι 2!!ι·_ὶ!€!ιι·!ι;εε, ειι8ιιι!ει:!ι=ι·!ιιι.

νοπ ι!ιιι· Βιιιι2 εο!ετειιιιιιι !ν!ι!ιειιιιι!ιε!τ ι!εεεο!!ιοιι :Με !ι!ιιι

«ιιει Ηοιιιιιιε!'ε Ηε.ειιιιιιο€ειι !ιε!ιε Μι ιιι εκει Ρέι!!ειι

«Η8θππιιοΒΘΠ ΗοΠΠΠει νθι·οι-άΠθ ϋΒιιθὶτ8 θ Ν!!! 80!'Οβ!!!!!088 8!!!θ "0Γ2ϋξξΠοΗθ `ν!Γ!(ΙΗ!!Ξ θ!'Ζ!8!!ι8βθΖ!Β!!

ιιι ε!ιιειιι Γε!! νοπ !ιιιι·ιιι!ιο!ειεςετειιι εοι·ορ!ιιι!ϋεειιι Ηοι·ιι!ιιιιιτ

Ε'ιι!!ειι ετετε ιιι!! ιςι·ϋεειειιι Υετιι·ειιοιι ειι ι!ειιιεε!!ιειι ετε!!”ιε. Βθω!!Μ!!' ω!! θ!!!θ!!! 4.!Μ!!!!28Π ΜΜω!θ!!ι (Με Μ!!! ζω!ϊ'θΠ

_. Μ” θι·ειο!Ι[Β θε Με ε!ιι εΐρεο!Ποιιιιι» Μ! ιι!!ειι 8οιιωικΒΒ- τιο12 Αιιινειιι!ιιιιε ε!!ει· @ειε-εειεε !!!!ιτιι!-ιιιιι!.!ιω !!ιιιεε!εει·

ειιετε!ιιι!ειι !πι !ίἰιιιἰεεε!τει·, ε!ε!ε!ιει!!τ!ε σε ρι!ιιι!!.ι·ει· οι!" !ο!αι!ει· Βε!ιειιι!!ιιιιἔ ετιειε ιιιιει!ει· τεοιι!ινιι·ιο,ιει ειπε ι!ε.ιι

800"Π(ΜΓει- Νδευι-ε ιΠι"Μι ι(0"Πω Μι ΜΜΕ Μάι θ;ΠθΓ ὶ ει·ιιι!ε Ηε!!ιιιι,ε· ι!ιιε θεειι!ιιι·ϊιι·οε εοινο!ι!. Με !ιεεοιιι!ειε ειπε

ννοο!ιο οιιιο εε.ιιε ειιιιι·ιιιε Βτοιεει·ιιιιις εεε Αιιρει!ιε ΚΟΙΝΗ... ! εο ιιιι!!”ιι.!!ειιι!ε Βιιεεει·ιιιη: ιιιι Α!!εειιιειιι!ιε!ὶιιι!ειι ειιι€ειι·ετειι,
ειπεπ, ι!ιιιιιι Ψειο!ιοιι ω· !ι!ιιεεειι θεειο!ιτε!”ετ!ιε, Κι·ε!!”τιΒιιιι,ε Ν Μ” Με Κω!! Με ζωο!!! ε!!! Ρθ!!'Β9!!!θ!! Π!» _

ι!ει· Μιιε!ει1!ιιτιιτ πι!! οιιΕ8ρι·οο!ιοιιι!ει· θεινιο!ιτεειιιιε!ιιιιε. -ω!ε!ι 4 ω!" "ΜΒ Ε· ”ω*Η!!""ω' Η! Τί'Μ'ΠάοΓΓι 0ι!ω"Μ!'θ!'Β-!

Μιι Γιο!ι, εἱιι ΜΜΜ 2ιι !ιιεειτ2ειι, ννιι!ε!ιεε, Μι !ιειιιι ειιι;οιι.

ιι!ειιιε!ε ιιιι Βτιο!ιο !!!εετ ειιι! ινιιι·ι!ε ιο!ι ε.ιιο!ι ετοτε ιιι ιιιει

ιιοι· Κιιιι!ει·ρι·ειι!ε ι!!εεεε ιιιιωι ειιι!ει·ειι Βιεειιρι·ερετετειι

νοι2ἱε!ιειι.»

ι·ειι. !ιιιιιιει· ιιιιτ !ιοειειιι Ει·Γο!εει. εο Μ." !ι:!ι !ιι ιζειιιιι;ιιειειι

_ «Πε Βοιωτοι ιιιιι· ειιι !ιοεοιιι!ει·ιιε νει·ιςιιϋειιιι. !!ιιιειι

ιιιιτι!ιο!!ειι ιιιι !ιϋιιιιοιι, ι!εεε Μι ιιιιο!ι Αιιυνειιι!ιιιι,ι; νειι 2 Ρ!.

!!ιι·ιιε Πεοιιιιι!.οι:οιι Μ! ιι!ιιιιιιι !!ιι_!!!!ιι·Ιειιιι εο!ινι·ιιι· ιιιι!!ιιι!

εε!ιιιιι “Τϋι:!ιιιιι·ι:!ιοιι ε!ιιειι ιν!τ!ι!!ι:!ι ετ!ιιιιιιιιιιιι Ει·ίο!ι; ει·2ιο!ι

εειεε. 8ι:!ιοιι ιιιιο!ι Ε!ιιιιιι!ιιιιε ι!ιιι· οι·ειιιιι Ι.ϋ!!'ε! εο!ι;!ε ε!ε!ι

ειπε ι!οι·ει·!!8ιι Βιο!ε;ει·ιιιιι; Με Αμροι!ιεε, ι!ιιεε ι!ιιε νιιτ!ιιιτ

“ιιπ ιιρρε!!!!οεο Κιιιι! !ιιιιιιιι ο" μπει; ιιι εεεειι !ιοΕ0ιιιιιιοιι

!ιοιιιιιι·. Ηε.ιιι! !ιι Ηιιιιι! !ιιοτιιι!ι !ιο!ι ε!ο!ι ιιιιι:!ι ειιι· ε;ιιιι2ο

Κϋιρει·ιιιετιιιιι! ιιι!ιε!ι!!ι:!ι. ι!!ε !!ιιε!ιιι!ετιιι· !ιιΜ'Ημε ε!ε!ι,

ιΙεε.νοι·!ιετ (ε!εο νετ 4 Ψοο!ιειι) ιιοο!ι ει:!ιι· ιιι!!!ιειιιιιο θιι!ιιιιι

!ετ_ιειει. εε!ιι· Βια ειιι! !ιε!ιοιιιιιιι. ι!ιιε Κιιιι! Με ε!ιι!Βοιι

ννοο!ιοιι οιπο εεειιιιι!ιι θεειο!ιιεϊει!ιο.» ν .

(Πι·. πιει!. Πεκ !(ιιι·ιι!ιιι!ιι>, Χϋιι!8ειο!ιι, 0!ιει·ρΐει!2.)

«κι !ιε!ιε !)ι·. Ηιιιιιιιιο!'ε Ηιιοιιιιιιοιιιιιιι ιιι ι!ει· Κιιιι!ει·

ρι·ιιιι!ε, !›εεοιιι!ει·ε Μ! Π!ιιιο!ι!!!ε ειιι· Βιιιιιι!!ιιεε, ειιι ι!ιιι·ε!ι

εο!ι!εριιιιι!ειιι Βι·ίο!μ ειιι;ιεινειιι!ετ.» '

σ”. ιιιοι!. Ειπε! Ρ!ι·ο !ιι Τι·ιι=ι·.)

Π”. ιιιοι!. Σ. Β!ιιιιι. Κι·ιιειιιι (!!Ι!ι.!ιτειι.!

..ΠιισιιιπΙοι;ειι !!0ιιιιιιιι!. Μπι· ιιιιι·!ι ιιιιι· ι!!σεοε. "ΠΜ

Με! Αιιιιιι!ἰι!‹›ε!ι:!ιι·!ι ιιιι!ιι·ι· !!'ιιιιι!ει·. Αιιι!ει·ε Ρι!ιριιι·ε.ιε πι!!

€ι.!ιιι!!ι:!ι !ι!!ιιε,ιειιι!ειι Νειιιιιιι ννιιι·ι!ειι περισυ !!ιτεε ειι!ι!ει:!ιτειι

Αειι!ιει·χεεο!ιιιιεο!τε ειιι ιιιιι!ιι ρ;ειιοιιιιιιειι. Ιε!ι Μπιι Ι!ιιιειι

ειιι· ιν!ει!οι·!ιο!ειι, εειεε !ι:!ι ειιι: Ηειιιιιιιτοι;ειι Ηοιιιιιιο!, Με Μι

ειι!ιτ ο!! νετοι·ι!ιιετ !ιε!ιε, Με! Β!ιιιει·ιιιιιτ!ι ειιι! ι!ετειι Ρο!ι;ιι

ειιετε;ιιι1οιι εοιεο!ι! Μ! Κιιιι!ει·ιι Με ιιιιο!ι Βι·νικιι:!ιειιιιειι Με!

ειιει;επε!ε!ιιιειειι Βι·ϊο!α εειπε.» ι

Π”. ιιιιιι!. Γιιιι! Ήιι>ι·ειιι·ιι!ι, κι·ειιποιι0ι% Βο!ι!εε!ειι.)

«κι Μιι ειιι !ιεεειειοι·τει· νει·ε!ιι·ει· νοπ Ηιι.ι·ιιιετοεειι

Η0ιιιιιιε!. 8ο ννιιε νιιιι ερρει!ιειι·εἔειιι!ει· !νιι·!ιιιιιιε !ει ειιι

 

!'ι-ι·ειιι·!ιειιιιιιιιιιι ε!ε!!ειι Μι εειι Ηοιιι·ιι Αιει2ιι=ιι, Με ειο!! ιιιιιιτ!ι Ε!,<.ιοπριο!ιοιι ε!ιι Πι·ι!ιο!! !ι!!ι!ειι ινο!!ιιιι, @πιο ει·ιι!!ε

ειιι! ίι·ειι!ιιι ειιι· !'ει!ϋειιιιε ειιι! ειπεπ Μι· Βο!ιι!ιιι νοε ιιιιεει·ι=ιιι νει·εειιι!!;-!)ιερ6ι: Αριιι!ιε!ιο ειιι θιι·ιιεε

(ΜΒΜ !ιι δ!. Ρ0!0ΓΒΒιιτ;; 2η νοι·]ιιιι€ειι_ -

'Τεεεε·Β08ειι: $!!ιιε!!ιιιφ 1-2 'Ι'!ιεε!6ιῖι=! ειιι ιιει· ΜιΙο!ι ειιιιι!εο!1Ι: (Τι!ιι!ιωιιιρειειιιι!!, ;;ι°ϋ8εοι·ε Κιιιι!ει· 1ὲ2 Κιιιι!ει·Ιϋ!Το! -

(ι·ειιι!!). Ει·ινεο!ιειιιιο 1-2 Εεε!ϋ!!ε! ιε1ε!ιο!ι νο ι· ι!ειιι Ρ.!εεειι, ινιιΒιιιι εειιιει· ε!μιιι!ιι!ιιι!!ο!ι πω! ερρεειι-`·

ειιι·οΒιιιιι!ειι ννιτ!ιιιιι€.

νει!ιιιιιι' ιιι ι!ειι Αροι!ιο!ιειι !ιι 0ι·!ἔ!ιιιι!-!'!ιιει·!ιειι. @Η Πει.) :ιι 1 Βιι!ι. 60 Κορ. . _

Μειιωγ ώ σο. Ζι!τίι:|1. “Μ6_ δ..
ι .

 

 
  

οειι(πειιε. Οιι6., 18 Μ ειιι !9ί!2έτ. Ηετιιιιεςε!ιετ Πι·. Βιιι!ο!ϊ Ψειιιιε!ι. Βιιε!ιι!ι·ιιο!‹ει·ε!ν. Α. νν!ειιοε!ιιι.Κετ!ιιιι·ιιιοιι!ιοΓει τ. !δ!Ε-.



ι 1 ΐἙ

Νοιιο Γο1Βο κα. Μοτο.

ΜΒΠΙΠΙΝΜΒΒ ΉΠΠΠΕΜΒΒΙΙ"Γ
ποιοι 0ι·Ι' Κοιιιιοιιιιιι νοιι

ΗΜ. Κέιτ! Ποιιιιι. - Πι. Ιιιιιιιιιιιοο Κι·ιιιιιιιιιιιο.

ιιι οινι οι· οι). Βιμ.ρ Οι. Βιιιιιιιι” Μιιιιιι:ιι.

81.. Ροιοι·οιιιιτε.

ΜΒΜ. 1.ιιιιιιιιιιο.

 

Βιο ο π ι'ιΜ"°ιιιιιιΓεο!' ιιοιιιοιιιιοοιιο Υνιιι3ιιιΜιιΜΗΓΙ".υ οι·οοιιοιιιι._ιοάοιι - ΔΒ0ιιιι011ι0ιιτ8·Α11"Ιδ80 80Ώι0 3110 1ιιιιοι·οι.ο “

δει ιι ιι .Μου τ!. - Πει· ΑΒοημ";"Μ,η"1. Μ: ιιι Βιι"1οι;ιά, ιι ΚΜ τω· ι!οομιιι.ιιοι. ιιιιιιι ιιιιιιοοιι!ιοιιο!ιο!ι ιιι Με Βιιοιι!ιοιιιΙΙιιιι€ νοιι κ_ 1._ Βιο];" Η

διιιι·, δ ΗΜ. Μ· ο” ιιιι!ιιο .κοι- Πιο' ι°οοιιιιιιιο!Ιιιιιι.;; ιιι σο" ”ι@οι·οη;θι.Ροι.οι·οιιιιι·Κ_ Νοινοιιγ-ΡτοοροοιΜ Μ, ιιι ι·ιοιιιοιι.-Πο οι" "ιΡω

ιιδ1ιά"ιι 20 Ποι·Ε μιιι-ιιωι. ΙΟ Ποι·Ε ιιοιιιιιιιιι·Ιιοιι. Ποτ 1ιοοπτ,1οιιητοωεονιο “Η ειιΓιιιο ΚοιιιιοΒιοιι ιιοιιια!ιοιιοιι Μιιιιιοιιιιιιςοιι οπο” πιειι ειιι

(Μάιο3ιιιΜΒοομοΗοιιοΖοιΙο ιιι Ροι.ιι ιει Η Κομ. Μου 35 Ρι”οιιιι.-Ποιι=ιιοιι ΒοοοιιΒιιοΠι ιιι·ιι ιιιισιι Κοιιιοτοιιι· Πι·.Βιι6,ο1ξΨωμο)ιιιι Βι.Ρο

Διιιιιι·ιιιι ννοι·ιΙοιι ΗΒοροι·οι.ιιιιιιημιιιι·οι·0ι·ιειιιοιοι·ιιιιοι $ι1888ΜιιΠ.-'ΕΟΓΗΜΗΦ Ροι.οιοιιιιι·οοι· Βιιιιο, Ροιοι·-ΡοιιΙιιιιουιωι ιιι ι·ιοΜοιι θρι·οοιι

Κου-πιο ννοι·ιοιι ιιιιιιιι ι|ο·ι.π - ω” νοιι ιιι ΚΜ ιι··σ “που ιιοιιιιιιι·ι. ! ιιιιιιιιιιιιι Μ0ιιΒΒΕ, Μιιιννοοιι ιιιπ! ?τοπιο νοιι 2-3 ΠΜ.

_ ιι ο Μο
 

Η! Ροιοι·ειιιιιτε. Π. .Ϊιιιιἱι 25. Μαι

ΗΜΜΥ.: Ι)ι·. Α. Ηειι·τιζο: Ζιιι· 'Ι'Ιιοι·ιιιιιο ιιοι· Αοιιγ!ιο Με ΧΙει.ο·οιιιι. - ΒοΓοι·ιιιο: Βοιιτιιο· ειιι· Ρ'ι·οοο ιΠιοι· Με νοι·Ιιοιιι

Με!! Μ" ΑΜ2οιιιηριιιιιιι ιιι ιὶοι· ιιι·ιιτοιι Ηοιιοι·Μισιι. Ύοιι Πι. Ιειιο.ιιιιο Βιι·οΖοιιιιιιιιΜ. -- Βιιοιιοι·ιιιικοιι.>;οιι ιιιιό Βοορτο

οιιιιιιι;οιι: ΑΙΜ” άει· Π.ιιιιιι€τ·ιι Βι·Κι·ιιιιιιιιιιοοιι Με Αιιι.ςοιι ιιοιιοι. Ηι·ιιιιάι·ιοο Πιι·οι· ΡιιιιΙιοΙοειο ιιιιιι 'Γιιι·ι·ιιιιιο. νοιι Ριοι. Πι. Ο.

Ποια. - Ρι·οιοΙιοΙΙο άι·8 Υοι·οιιιο 81. Ροιοι·οιιιιι·ιμ·ι· Αοι·ειο. -- Ρι·οιοΙιιι|Ιο κι" ΧΙΠ. Αοι·2τοιιιο;οο Μ: θοοοΠ

εοΙιιιι'ι Ι.ινιιιιιιιιωιιοι· Αοι·ειο ιιι ΒιΒιι νοπι 19.-22. διιιιι. 1901. - νοι·ιιιιοοιιιοιι - Διοι·τιιΙιτΜο- ΒιιΙΙοτιιι δι. Ρο

..ω--.. ..ζ

 

τοι·οιιιιι·Βο. - Αιιιοικοιι.

Ζιιι· Τιιοιιιιιιο ιιιπ· Λοιιγιιο Με Μειιοιιο.

νοιι

Πι. Α. Ηιι.ι·τεο

ιιι Ποι·ροι..

Πιο Ψυοοιι άει· Αοιη!ιο Με Μιιι;οιιε ΒοΒοΒιιοι. Ιιοιιιο

!ιοιιιοιι Μοιιιιιιιεενοι·οοιιιοι1οιιιιοιιοιι ιιιο!ιι·, Ιτιιι.2ιΙοιιι ειπα

Φο Αιιειο!ιιοιι ιι!ιοι· ιιι- Βοιιιιιιι!!ιιιιι; ιιοτεοΠιοιι ιιοοιι ιιιοιιι

Βο!ι!ιιι·ι, ιι·οειιιιι.Ιο Μι πιιι· ιιι Ε'ο!Βοιιιιιιιιι οιΙιιιιιιο, οιιιιι.;ο

Βοοιιιιοιιι.ιιιιοοιι ειι νοτσΠοιιι!ιοιιοιι. ινι>Μιο οι·ι>ιοιιοι οι·

οι:Ιιοιιιοιι ειιι· Ι.ϋειιιιε ιιιοεοι ιιιι:Ιιι οιιπο ιιιιιι·ιοιιιιμοιι Νιο

ι·ο.ροιιτιεο!ιοιι ΡΓιιΒο Βοιπιιι.ιιιοοιι. Με Αοιιγ|ιο ιιοε Μο

Βοιιε ιιιιεειοιι. οιο!ι ιιι οιιιοιιι ν0Ι!ιιιοιι νοι·ειοΒοιι ω· Βεα

οοοι·οιιοιι ιΙοεεοΠιοιι.

Μου ιιιιιοι·εο!ιοιιΙοι ιινοι Ροι·ιιιοιι σοι Ι(τοιι!ιιιοιι, οιπο,

Φο ιιιιιοΙι Αττοριιιο σ” 8οιιΙοιιιιιιιιιιι οιιτειο.ιισοιι ιετ, ιιιιιι

ι·ιιιο ιιιιιιοι·ο Με ρι·ιιιιιιιο 8οοιοτιοιιοει·Ιιινοοιιο: Ιοι21οι·ο

οι οιιι.ει·ιιιοοοιι Με ιιιιιιιιι:οιο Ροιιιι, ειιι ιει ιιιοιει ιιιιιςο

Ιιοι·οιι οιιοι· οιιινιιοΙιοΙι ειο!ι ινοιιιεει.οιιε ειιι ι1οιιι Βοι1οιι

ιιιοριιιιιμΙιοΙιοι· Αιιιιιοο. οιιπο ιιιιοε Φο ΜωιοιιοοιιΙοΕιιιιιοιιι

ει:οιε ιιιιοριιιεο!ι οιι οοιιι ιιι·ιιιιοιιι.; άσσο Μ: Ιιιοιίϋι· Δου

Βοινοιει οι:ιιινοτ ιιι Ιιοίοι·ιι, 6ο ΟΜιιοιιοιιοιι ιιι Β'ιιιιιετο.

ιιιοιι πιοοο εοιπ ΓοΙιΙοιι. Με 8.ΙΙι.;οιιιοιιι Βοινιοεοιι @Η

μια ιιιο Αιιιιιιιιιιιο, ιιπε ειιι ν6ΙΙιεοι· ΑιιοΓιιΙΙ ι!οι ρομτι

εοΙιοιι Ιζιιιίι Με Μιιοοιιο νιοΙο ω” οιιπο ΒοοοιιτΙοιο

8οιιιιιιιΒιιιιο ιιοο ΑΙΙοοιιιοιιι6οΒιιι1οιιο ιιι=οιοιιοιι Ιιοιιιι, ινοιιιι

ιιιιιιοι ιιιπ ‹ιιο πιοτοι·ιοι:ιιο Κι·ειΓι ιιοε Μιι€οιιε ιιιι:ιιοι

Μοιιιι ιιιπ! Δω· Βιιι·ιιι εοιπο νιοιιτιιοιιιιο ΤΙιοιι€Κοιτ οιιι- ·

ΓιιΙιοιι Καπο. ννοιιι @οι Ιοιιιοι Φο Βιιιοιιιιιιιο οιΙειιο!ιΙ,

ινοιιιι ειι:Ιι πιο νοι·ιιιοι ιΙοι ροριιιιοΙιοιι Κιιο.ίι οιπο Ατοιιιο

Με Μειοοιιε ιιιιι2ιιι:οεο!Ιτ. ΟοΓοιιτι1ιοιιοιιο Μιά ω· Ζιι

ειιιιιιΙ. νιοιιιι πι· ΑσιιγΙιο Με Μοοεοιιε οιπο ΙιιοιιίΠοιοιι2

Με Βιιιιιιοε. Αιιοριιιο ιιιπ! νοιίοιιιιιιιζ Μι· 80Μοιιιιιιοιιτ

ιιιιι Ι)οΒοιιοτειιιοιι άει· ΜιιεοιιΙειι·ιε ιιιιι:ιιιι·ιιι. 8οιιοιι οιιι

οοιιτοι Βοι·ιιισο.ιιιιιιι Βιιιιει. :ποιο $οιιιιιιιΒιιιιοοιι οιι Βιιιιιιιο.

Μο Ετιιιιιιιιιιιιε Κουτι οΙοο νοι!Κοιιιιιιοιι ιιιιιιοει:ϋιι εοιπ,

εο ΙοιιΒο ι1ιο ιιιοτοιιοοιιο ΚιιιΓι ιιοε Μοεοιιο Μποστ. Μ απο

άει· Ι)ειιιιι ιιοιιιιιιΙ Γιιιιοι.ιοιιιιι, άει· ιιοιιιιο.Ιο Βιιιιιι Κοιιιι

ιιι νοΙΙιΒ οιιοι·οιοιιοιιιιοτ ννοιεο ι1ιο ΖοιΙοοιιιιε ιιιπ! Βοοοτρ

 
ι.ιιιιι άει· ΝΜιι·ιιιιο, ιιιι<1 "και ο.ιιι:Ιι άει· ΕιννοιεοΜιμοι,

νισειι·ιτοιιιΙ 11Βοι·ιιο!ιιιιοιι. Ηιοι·πιι ιιιϋοιιιο Μι οιιιιΒο ιγρι

εο!ιο ΒοιιΒιιοιιιιιιι€οιι οιιίιιιιιοιι:

Η!! Ι. Βιιιο _ιοι2ι. ?Βιιιιιι·ιο;ο Πιιιιιο, ινοΙοιιο Πιτ ι.ειιιι2οε βο

Πιοιι πιο Μιιιιοιι ι.ι1ιοι·ιι·ι. ιιιιιτο, ιιιιιιςοι·ιο νιιι· νιοι .Ιιιιιι·οιι ταρω

ειιι, Με Χϋι·ροι·ιςοινιοΙιι ειιι; νοιι 150 ειιι' Ι2θ ΡΜ. Ιιοι·ιιιιιοι.

οι» Μι. Με ΗΜ οιιιοι· οιιι·οιιιοιιιιι.ιϋε ΒιιιοΙιοιιιιοοιιοιι. Πιο Ποιοι·

Βιιοιιιιιις ιιι-ιο νοι·ιιιιιιιιιιο,οοιιιιοο οι·ιιιιιΙι Ε`ι-ΙιΙοιι νοιι ΒιιΙιειιιιι·ο

ιιιπ! ιιιπ· Ροι·ιιιοιιυ>, Ιιοιιιο Μι!οιιιιιιιιι·ο, ροριἰεοΙιο ΚτΠ: άεε

Πιιο·ι-ιιιι «ιι-Μι ΝιιΙΙ. ιιιοιοι·ιιιοΙιο Κι·ιιί'ι. ιΙεο<οΗιοιι ιιοι·ιιιιι.Ι. Αιιι

νοοοιιιΜΙιοοιιο Κοει ΗΛΘΕ Με ΘοννιοΙιτ πιοιιιΙΜι ι·ειοοιι απ! 160

ΡΜ. ιιιιιι ΜΗ οιι·Ιι μοι ιιο!ιοιι νιοι· .πιω ειιι' όοιοοΙΙιοιι Η6Ιιε.

οιη;ΙοιοΙι ιιιι Βίιιαοιιοιιοιιιιιιιιιιιο μη· Κοιιιο Αοιιιιοι·ιιιιο; οιιιιςοιτο

το" Μ. ιιιιιἰ μια" Πιιιτννοο!ιεο! ιιιιι Ι)ιιι·οΙιΠΜοιι ιιιιιΙ Αιιιιιιιιιιιο

άοε Ηοινιοιιιε ΙιοιοιιΙτ Μιά.

ΜΗ 2. .Ιιιιι:οει ΜΜοιιοιι νοιι Π' .Ιιιιιι·οιι, οοιιΙοοΙιτο Βεεοι·ιιι

θοινιοιιι 125 Μ. Ιιιι Ηι>ι·ιιοι. 1897 ιιιποοι·ι;ο Μο οιιπο ειιι.

ΙΙοιιεο< οοοοιι·ιοιι, ιιοοιιοι·ιιάιο·ο Οιιοιιριιιιοιι. Πιο Πιι· νοτοι·ιι

ποιο Βιιιι: ιιιιΙιοο Ποιοοιι, Ποτ. Βι·οιι, Μι1οιι, νοι·ιι·ιιι.ς ιιιο ειιι·

ιιιι·ιιι, Με θοιινιι:Ιιτ ι.:ιιιιι; ιιιιΓ ι06 ΡΜ. ιιοι·ιιιιιοι·. Πιιιοι·ειιοιιιιιιι;

οι·οιιι›: Ηιι.ιιι.ι·οριοεο. Μιιιιοιι Με :ιπι Νιιιιοι. ι·οοιιιο Νιοι·ο Βο

ννοεΙιοιι. Μεικοιιιιιιιιι.Ιτ ιγριοοιι ιιοιιγ!ιοι:Ιι : Αοιιιιι€1τ Μι Ο, εο

Ι»·οοιιιιιοιι 1, ιι6οΙιετοιιο 2; Β"οι·ιιιοιιιο θ, Μπιτ Ι‹οιιιο Ατοιιιο ιιιιτι

οιι.ιιοι· και· Μο Ρι·οοιιοεο ι.;ϋιιοιιις. νοοοιιιιιιιΙιεο!ιο Κοειι ιιιιιι

οοΙοο·οιιτΙιι·Ιι Βιιι285.ιιι·ο ΙιοΙιο.ιιιοιι ιιο!ιι· ειιι. Με θοινιοΙιτ Μος

ειιι' 1:36 ι>ω., ιιι ινοΙοιιοι· ΗΒιιο οι ιιιο!ι 2 .Ιιιιιι·ο ΙιιοΙι, ιπι Μι.:

ιοι·ι .Πιιιι·ο ι-ι·ιοιοιιιο οι: εοο;ιιι· 145 ΡΗ. Μοιιοοε ιιι θι·ιιιιιιιιιἔ.

Ριιιιοιιιιιι απο οιοιι Μι νοο·οιιιιιιιιοοΙιοι· Κυετ ι.:οοιιιιιι.

Απο ιιοιιι ΓοιιΙοιι άει· ροριιοο!ιοιι Κι·ιιίι Με Μοοοιιοιιιιιτοε ᾶιιτι`

Μου ιιιοιιι: οιιπο ινοιτοι·οο ειιι' οιιιο Αιι·οριιιο άει· Μομπ

ιιοιιΙοιιιιιιιιιιι Βοοο!ιΙοεοοιι ννοι·οοιι, οιιπο οοιιοιι Μι· Με ιιιοοοιι

ΒοιοριοΙοιι, Μο νοι·:ΠεΙιοιι άει· Ι)ιιι·ιιι ιι.ΙΙοιιι 41ο Βι·ιιιιιιιιιιιἔ Βο

εοι·ι:οιι Ιιιιιιιι.

Ηιι.Βοιι ιι·ιτ ιγριεοιιο Βιιιιριοιιιο ιιπ Με: ΑοΙιγΙιο Με

Μοεοιιο? Βιοειο ?πιειι ιιιιιεε νοιοιιοιιιτ ινοτι1οιι, Με Κωπ

Ιιοιτ ιιιπ ιιι Ιιοιιιοι ννοιοο οιιπο οιιοιιιΚτοιιοτιοοιιοε, μι. οο

ιιιοΙιτ Ριιιιο, νο οιοοιιτΙιο!ιο ΒΙοοοιιΒοοοιιινοτοοιι οιιπο Μι

Ιοιι, οιιοι· οιιπο ιιιιοοιο ΚΙειοοιι Μο 2. Β. ΜιΒιιιιιο ιιιπ!

Ηοι·2ΜορΓοιι νοτιιοι:Κι ινοι·οοιι.

Νιιι:ιι ΗιοοοΙ κι άειι· Αρροιιτ ιιι άει· ΒοοοΙ οιιιιιι

νοιιιιιιιιιοιτ, ιιιο Ροιιοιιιοιι Ιιο!ιοιι ννιιΙοι·ινιΙΙοιι Βοοοιι

ΡΙοιοοιιιιιι.Ιιι·ιιιι€. 8οΙιιιιοι·οοιι Ιιϋιιιιοιι ΓοιιΙοιι,

ΜΗ ω. Μιά εςοΚΙο;:,τ πιο· οιιι θοίϋΙιΙ. νοιι ΒιιιυΙι,

8οιιιιοιο ιιιιι1 ν6ΙΙο ιπι Μο.οοιι; οοιινιοιοο Ιιϋιιιιοιι

απο ιιοίτιειο 8οιιιιιοι·οοιι ειιιίιτοτοιι. Ι.οι2τοιο οιπο
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πω: ετετε επ Μο Μοπ!πειτεπ πεπππι!επ, πιο πει !εει·επι

Μο.ποπ, πιο πει Π!οπε πω! Ηνρετε!ι!οιπνι!τιε, ειο ππε!

<!επ ειοιι πππ! ωιε!ι ποιπ Εεεεπ πω! !ιο!τεπ νει·εο!ιιει!επ

!οπτι;ε πω, οιτ πιε!ιτει·ε 8ι.πω!επ επ. Ει·πτεο!ιεπ

πεετε!ιτ ε!ειιτπιο.!!ε επινει!επ, ννεππ :ιποπ !εειπεεινεπε ποπ

ετε.πτ, εε επτ!ιιτ!τ πιει; επειιοπιπε!οε ει·οπε, !τιιππι νετιιιι

πειτε πω! ππεεοπιιτε ερειεει·εετε. πει· ερεοιτιεο!ιε θε

ι·πε!ι ποι:!ι Μπι:επιιι!ιπ!τ ιο!ι!τ επ.πε!ιεπ, ιποπ πειπει·!ττ πεπ

Ποτπε!ι που εποε εεπεεεειιεπ 8μειεεπ. !!!πτετπι·εο!ιοπ κι

πιε πεεπιιοπτετ ννοι·ι!επ, οιτ πιτ Α π ιετοεεε π. κορι

πειιιπει·π πω! θειιινιπι!ε!πειιι!ι! ετε!!επ ι.;!ειο!ιιε!!ε

ειπε εειιι· ιιιιιπιιε;ε Κ!ε,<.ιε Μεεει· Κτεπ!τεπ Μιι·, πε!!! ιετ

εε πω· οιπ ι!ππιριοι· Κοριεοππιοι·π ννε!ε!ιει· Μωπεπε πε

ειππτ πω! Τοεε ποππ !!νεοπεπ !ε.πε πιιι νενεο!ιιετ!επ ιππ

πεπ Ρεπεεπ πετιιι·ειι ποππ. πεπ! Με !ιειτιπετεπ Μιπι·ιειπε

εττοο!τοπ ιπιτ ετοτ!ιει· Ηει·προ!ριτοτιιιιι; εε ποιπ

ιποπ Ρ`ιι!!ε νει· ιπιτ το18!ιοπει· ετοτ!τει· Μιει·ππε πω! Βενε

!τ!οριεπ, τ!πεπιεε!ιεπ ποππ ννιει!ει· εε!ιι· πτ·οιππετιπεποε

Βε!ιπ·ιππο!επιπ!!ε (Μεπεπεεπινιιιπε!). οι!

ειπε εε πω· Με ετιιι!τεπ Κομιεεπιπει·πεπ πω! 8‹·!ιινιω!ε!,

ω” Με Ηει·προ!ριτπτιοπεπ, ννε!ο!ιε Με Κι·ο.π!ιεπ Μπι Ανω

τνει!ιεπ. !!ιει·2π ειπιπε !τω·πε Βειεπιε!ε:

Επι! Β. Τ4ιπιιι·ιε;ει· ιιι·οιε ποτ ννειιιΕ Δυρετιι, νιε! Αιιι'ειοε

εεπ, ?πετ πεειπιιο!ιπειι Βε!ιννιω!ε! ιιιιτ Ηθΐ2ικιτιῇΪθΠ πω! Ατ!ιντ

ιπιε πεπ Ηετπειιε. ει· !τειππ ειο!ι !ιππιπ 8.πιι·εε!ιτ !ιιι!τεπ εποε

επ τοιιιιιο!ιι. Μιικοιιριοπε ει·ε·ιεπτ Αε!ιγ!ιε, !)ιπτνει·πιιι!ει·ππ;;

πω! Βοι!πετιιιι·ε εε!ιιιιῖτ πειιι" πιεπεοιιππ.

Γε!! 4. Βιιιε Βπιπ!ιι·ιεε !)πιπε πππ. τ!επεο!πεπ Βεεο!ιννει·ι!επ.

Μνπωιιιι·π πεεπεετιιςειιτ!ειι Βο!ιινιιιοε! πω! Απεπιππιπ!!επ πω!

!)πνο!ιτ'ει!!επ πει άειι !!ε!επεεε. νεεειοπι!ιεο!ιε Κοετ ;.ειοπι. !ινο!ι!

πειιω!επ πω! Θεπεειιπε, οπο!ι Με Βιιιι·ι·πεεπ πει ‹!επ Ηεπεεε

πει·επ των.

Βετ 8τπ!ι! ιετ ιπ πω· Εεεε! ττοπε, εε!τειιεν ττετεπ

Βιο.ττ!ιοεπ ω, :ιποπ !τοππεπ πειι!ε επεοιπιπεπ ειπε

8ι:ετεει·ει!τ!ιει·ι·ποε νεττππεο!ιειι. Ιπ πιοιιο!ιεπ Ρε!

!επ πι!‹!επ Με Βιωι·ποεπ Με ειππιπε Κ!ππε πει· Κι·επιτεπ,

εοΜιεε ιποπ οιπ ειπ Βε.ι·ιπ- πω! ωοπτ Μπεεπ!ει‹!επ πεπ

πεπ πιιιεετε. Ι)ιεεε Κοτεεοτιε ινειετ πεπιιεε Βπτειιιτι!!ε

πω, εοπεπειιιπτε πεινεεε, Βιιιιππιιππ. Πππε!ιοπεπ, Κο!

!ει·π ιπι Ι.ειπε, ποππ ει·ιιπΜοε ττετεπ Με πειτε-επ",

εε!ιτ εο!ιννεο!ιεποεπ. !ιοτι.πεο!τιπεπ Ι)ιεττποεπ πω”, πε!επεπτ

!ιο!ι ιπι Ρι·ππεπ πω· Ζειτ πω· Μεπεεε, πεε πειιι ιπιτ

ενιετει;.ιεττεν Β!πτεοπεεετιοπ οπεοιπιπεπιιεπει, ινο!ιι·οπο

ειπεπτ!ιο!ιε πιοπεππεεοπινοτοεπ ι'ειι!επ. Ι)πε Απεεε!ιεπ

πει· Κι·ππ!τεπ τω! ε!ιτοπιεε!ιοι· Αε!ιν!ιε ιετ ιπ πει· Κεεε!

επι τνριεεπεε, πεε!ιπι·ο.ο, τω!. ποιπ. Ιπ πιεπο!ιοπ

!·'ιι!!επ πειπτ πει· ε!!πειπειπε Ετπιιπι·ππεεεπετε.ωι !νειπε

ννεεεπτ!ιο!ιε Α!τει·οτιοπ; Με!" πι πω· πο ιππε!ιτ:ιι, ννο

Με Μπεοο!ενιε πεε Μο.8επε ιο !τειπει· ννεπε πε!ιττεπ

πω, εε ι!πεε Με Ιππεετε ποππ τεο!ιτπειτιπ ιπ πεπ Βετο!

ννειτει· ιπ-τοπιεπ ινοτοεπ πω! Μεεει· Με ιε!ι!επτ!ε νει·

‹!επππΒε!τι·οιτ εεε Μεπεπε ει·οετπεπ ποππ. Αποπ πειιι·νιετ!ιε

πιεο!ιε Βεεοπννει·πεπ τι.!!ει· Αντ π·ετεπ Μπιτ επεεε!ι!ιεεε!ιο!ι

ιπ πεπ νοι·τ!ει·πτπππ πο: Βτεοπειπππεεπ. Ζννει επετειο

τετιετιεο!ιε Βειεμιε!ε τω· ο!ιτοπιεο!ιε τ!πι·ο!ι Αοπν!ιε εεε

Μοιπεπε νετπνεπε!ιτε Ι)ιπι·ι·ποε εο!ιο!ιε ιο!ι πιει· ειπ:

επι δ. Βιπε ωιπιινιπε !)ειπιε νοπ ,ςπτειπ Ει·πι!!ιι·ππε:ε:π

ειο.οτ!ε !ει!!ετ εειτ 30 .ιιι!ιι·επ επ Με τιι€!ιο!ιεπ Ππι·ο!ιΠ!!!επ

νοπ νιιεε!ιεε!ιιι!ει· !ιιιεπειιιιτ πω! Μιανεπε. διο ποτ ιιπ νει·ιπ.πι

πει· Ζω εε πιειιι!ιι·π ιπ π!!οπ ιινιπιππιτεπ Οπι·ει·τειι !)επτεο!ι

!οω!ε τ!εις028ι1 .<.τεπι·ειοεπι. π.!!ε ετοιιιεω!επ ΜοΜεππιεπτε νει·

ειιο!ιτ.ιετ:ιιπε!ι επι.ςτ.ιτεετιν νοπ πει·ιι!ιπιτεπ Ηνρποιιεεπι·επ πε!ιπιπ

ι!ε!τ ννοι·ι!επ, Με νει·οο!ιιετ!επετοπ Ι)ιιι.ιεπ, ο!ε!‹τι·ιεε!ιο Οπι·επ

οτε. π.!!εε ε!ιπε !ι!ειπεω!επ Βι·ι'ο!ι;. 1900 !ιει:τ.ε ιε!ι πιο οιπ ιιπ!

πεε Μπιτ· ππτει· Βεοπιιεπτ.ππε; πω! εοπετο.τ.ιι·τε ειπε Ηγρει·πιο

ιιιιπιτ πεε Μεεεπιι; Μ 8τπω!ε ποο!ι Μπι Ρι·οπετ'ι·ιι!ιετιιο!ι ννοι·

πει· Μπιζεπ !εε1·. πεο!ι ι/ιι Ητ.πω!ο !ιεεεεπ πιο!ι πω· 8ρπι·επ νειπ

Ρ'ιιι!ιετιιο!‹ ιπι Μιι€επ εοπετετιι·επ. 5ειΙΖοϋ.πι·ε Ο, θεεο.ιππιτ

ε.ειι!ιιπ.τ 1Ο-20. εε πεπτπω! εΙοο Ηνροοπν!ιε. νειει·τ!ιιππε: νε

τ;ετππι!ιεο!ιο πεπ ππτει· Βενει·πω;πω.: νοπ ιπε!ι!!ιο.!τιι.;ειι Βτοιΐεπ,

Επι· ποτ πωπω; οπει· ιπ Με Νιι.πι·πω; νει·ιππιεπτ. Ε'ιειοεπ πω!

Ριεε!ι ε.πιπππο επιιιιο!ιτ, πωπω· πω· Μιττοι.νε. !)ει· Ετίο!ε: πιει·

ειπ εο!π.τοπτει·. Πιε !)!πω!ιοεπ !ιει·ι:επ ποππ επί, πει· 8τιιπ!

πεπε ννπι·ι!ε τει.τε!ιππεοιε, Με πωπω» !ιεεε πο” ποππ. Βιε

πει·ι;πτε Ζποτε.πι! π!ιεπ ιιπνει·ππι!ει·τ ιιπ Βιιππε.!τππι; επιπ·οι·

Κεετ Βει Πεπει·Βιιππ πω' εεννϋππ!ιο!ιε Με! ετε!!τεπ Με!!

ννιει!ει· Βπι·ε!ιίτι!!ε πω! Ηικιππε οιπ; οιπ Βεννειε, Μ!" ννιι· εε

!ιιει· πιιοι!ει·πιιι πιιτ ειπεπι Ρε!! νοπ Απτειπτειιιοπτιεπ επ τ!ιππ

!ιεττοπ πω! πειπεπτ!ιεπ πιιτ ειπεπι Γε.!!, ννο Ε!ειοε!ιε·εππεο άει·

θι·πω! πει· Απτοιπτοιιιειιτ.!οπ πι.

επι θ. !)ιιιπε, 82 :οιπο πιτ, πππιπιειο!ι, π·ε!π-πιο.ιιο. ποτ εεπ.

ετνννι 15 .Ϊπ!ιιεπ πεειετπι!ιεε Βιιι.ττπεεπ. νονιι·ιτε;τ ποιπ Ειεεπ

πω! !τειπ Αι·πεπ. ννειεε ειινπι‹·!Ιτ απο πιο εεεεπ πω!. νεοι! οτι

πιι.ο!ι _ιει!ει· Μιιιι!ιειτ !)ιπ.ι·ι·ιιεειι πιιτ'τι·ετεπ, ποτ επεπιε!!ε Με!

ιχεπι·νιπο!ιτ επ !)ιο.τεπ πω! Μετιιεππιεπτεπ, ιπιιπει· πω. ι'ι·νιο;!ιε!ιειπ

οπει· πω· !ιπι·ποπι Ε!ι·τ'ο!ι.ι·ε. !!οπεπειιιτ ιγριιιο!ι ιιοπγ!ιεε!ι,

Μοπιιεπ νοι·οτει·ιιτ, ποππ πιε πω” πιιττιπιπε!ιε θγωριοιιιο !ει·ιιιε

Βοει:!ιννει·‹!οπ. !!ιεεει· Ρε!! πω· τιπι·επ Αππ.ιπιε ει·πετει·. ΑΜ'

εττεπεε νεπετει.πι!ιεε!ιο Κοετ ιιιιτ ιιιιεοι;.ινοπ Ε!ιει·π ενι'ο!ε;!: ιιο

πεειιπι.=: νοπ ι!ινεπ ε!ιι·οπιειο!ιεπ Εειι!ειι πω! ιιιε!ιτππνε Ενιω

Ιπιιι.ς. Βιε τεεε!ιππεπιεε πω! ποτε νει·Μιιιιιιιιν !ι!!!τ ιει:τ ποποπ

νιε!ε.!πιιι·ε ιιπ οππο ινεεπ‹! πιοιε!ιο 8ιπνιιιιις; !1ιω·ι·ιιοεπ

ινειειι πω· πω' ποππ!!! Ε'ιεε!ι οπει· Γ!ειει·!ι ιζειιοπ8ειι πιιι·ι!.

Ζπ πω!ει·επ Ιπττικιεπιιοπιιει·εο!ιοιιιποποπ πω!! π.πιιιιιι!ιεο!ιοι·

!(οετ Κειπιπτ εε πιει· πισω, ννει! Με Ι)ιπι·νποεπ ιιοτ'οι·τ ειπ

εειπειι: Ρ!εππ·π ννιι·!‹τ ιει!εεπιπ! ρι·ειιιρτ πιο ειο Πι·πετιεππι, πο

άεεε πιοιιτο πω· Ηεπει·ρτιοπ ε·ε!πιιςεπ ποππ.

νοπ πεεεπτ!ετειπ !πτετεεεε ειπε Με Γιι!!ε, ινε Με

Αο!ιν!πι επετνιοε πιιτεν ποω $νιπρτοιπεππι!πε πει· πιο

ει·εεεινιιπ μει·πιειεεεπ Αποπιιε νει·ιππιτ, πω: ε!ιπ!ιο!ι πεπ

Αιιιιπιιεπ πιο πιτ ειο πειιπ Βοτπτιοοερπο.!πε !πιπε επ πο

οποο!ιτοπ Οε!εεεπιιειτ ποποπ. Με Κτππ!τεπ πιετεπ πεε

πειτοπιιτε Μ!!! ειπεν εο!ιννει·επ Απιιιπιιε, οπει· !νειπεεινεπε

πω· σουτ, ινε ιιι !Μπε ειπεν Ατοπιε πεε !!!ππεπε Με

Απειιιιτ2ππε πει· Νοπτπιιεειπιττε! ει·ποπιιοπ !ει‹!ετ; ιποπ

πεεπειο!ιτετ εε επο!ι ιπ Ρο!!επ ειπεε ποππ ποτ ετπε!τεπεπ

Τεπιιε. !·Ιιει· ποππ ε‹›εει· ιετ!εε Ζειοπεπ ειπεν ει·ιιετετεπ

!!!εεεπενπι·ειι!ιππ8 ιε!ι!ειι, εε άεεε, πεππ ιποπ πιο!ιτ Με·

εποετιεοπε Απεπεπενπππεπ νοι·πιπιιπτ, Με ει.εςεπτ!ιε!ιε Πι·

εεε!ιο πω· Κι·ππ!τιιειτ πω; νενποι·πεπ π!ειπεπ !‹εππ.

Ειπε εε!ο!ιο ειπεποντιεε, ποο!ι νει·εο!ιιεπειιειι $ειι.επ

ιιιει·Ιεννιιτοιπε πω! ιπιει·εεεε.ιιτε Βεεπεο!ιτποπ πι!! Μι

ετινεε ειππεπεπτ!ει· εο!ιι!πενπ:

Γε!! 7. !Βιπο Βιιιι!ιι·ιςε !!πιπε !‹!πετε ιιπει· ιιι.!ιι·ο!ππε;ε τες

!ιο!ιε Κορτ'οοιιιιιει·πεπ, πινει πιο Μ·ει Με! ννεο!ιεπι!ιο!ιο Μιι.ει·ππε,

ει·οοεο 8ο!ιννιιε!ιο, πεππςειιεεπι!ε $ε!ιινιιιτ!ε!πιιτε.!!ε, ππι·π!ιιεεπ

ειπιπιι·, πεειιιιιοιπε Βνεπιιοε, ινε!ε!ιε ε·ο!ι επ Αει.!ιπιε. ετειιζι-ι·τ.ε.

Με ποτ «πιο επι ειπεν εο!ιννει·ειι Αποπιιε. Ηιιιιτ πω! Βο!ι!ειπι

ποω. ιτιπιεει·ετ πιοεε. Ζ=ι!ιιι!!οιεε!ι π!ιιτειε πει Βει·ιι!ιι·ιιπτ.:. :ιποπ

κε!ει.·;οπτ!ιε!ιο Β!ιιτιιιι€οπ ιιπε πει· !ίε!ι!ε, Ρπιε !ι!ειιι, πιι!ειι·

ι“πιπιιε, πεει·π!ειιιι!Β·τ. ΠΟ πιε 120. Ηπιιιοε!οπιιιετε!ιπ!τ :ιο ρ Η.

!π !ειπτει· Ζει!. Ηεννιε!ιιο·ιπιιπ!ιωε νοπ ιθΟ επί 180 ΡΗ!. Ρε

τιειιτιπ πει· ιπιπιει· εεππ·πε!ι!ιε!ι ποινεεειι. !ιπιτε ειπε πωπω

Ιιτει!ιε νοπ Ρ!επι·πρπειιιπεπιεπ πω! Ρ!ειιι·ιτιι!ειι ‹!ιιι·ε!ι,εειπει:!ιτ,

ιο!ι ε)!πππε Η. τω! Κιιιι!ει·. Ρε.ι·τιιε ποιοι· νιε! Β!ιιτνει·!ιιετεπ

πω! ειοι-ιοει· 8ι:ιιννπε!ιε. Μπ.ε;επενιιιρι.εωε ννπι·ι!ειι παπι ιπ Απ

ι·ει!ε ποεπε!!τ. Πι·ιπ ιιιιι·ιιιπ!. !Ωιοεπ πιω· ε πιο νεντι·νη;οιι.

πιειο!ιτε ετ.ειε Κο!ι!‹επ πω! !)ιπι·ι!ιοειι. Νπε!ι εεεεποπιιτ,ειι

!)ιιιτιπ!ι!ει·π. οπει· ο!ιπε άεεε Ρνιτιεπτ!ιι ππε-Δειτε ννοι·ιπ άει· πππ

ιεπ!εν Με. τι·οτεπ π!ειε!ι ιιιιτει· επε.ι·πειπ Κε!!ει·π ιπι Ι.ειπε

Πιιιι·ι·ποεπ ω· πω! πι·ετε περιεο!ιιπει·πεπ. Βριι.ιει· εεπ πινω

!ιεετιειο!ιε Βιιτ!ιε πει· ινο.ιιπεπ πω! !ιππιιςε Τι·πιιεριι·π.τιεπεπ;

ι·ειςι·!πιιιεειεε Μεοοιιιι€επ ει·επιπειι, εποε Ριιτιεπτιιι τειες!ιοπ !ειο!ιτε

'Ι'ειιιπενετιιι·ειπο!ιππ,ε:επ !ιιι.τιε 87,6-38,1. νοπ πεπ Ι.πιιι,ι·επ

πω! άειι Ρ!επι·ποο!ιννοι·τοπ εεπ εε "Με πω! πιο Μιε!ιτε ιποπ

ιιιιιιιι·Ιιε!ι, Μι πιιο!ι πιεινει!ειι Β!ιιτεριιι·ειι ππε π! Κε!ι!ε ειε!ι

πειετειι πω! επι Ππτπειιι! Ριιειιιιιοιιιεπ νοι·!ιει·ςεε·ιιιι€επ, επ

εο!ι!οιε!ιεπι!ε Τιιπει·ιιιι!εεε. Ποε!ι ιπιιεετε Μεεε Αιιππ!1ιπε πω!!

εε!ιινιιι‹!επ, Μι εε οιο!ι ει·ννιεε, άεεε Με Β'ιεπει·ο!ιεπ ιιπ Με

Νπ!ιι·πππεπιιτ`ιιπ!ιιπε εε!τπιιριι. πω· πω! πιετ!ει· πιε!ιτ. ιιπ _ιετ!ο.

εεω!ει·ιι πω· ποππ ποππ Ρειτιειιτιπ Γ!οιεε!ι πειιοεοεπ Μπα

Πιε ‹!ιπι.>;ποετιεο!ιεπ Απε!ιεπει·ιιππεπ, Με ιπ π'ο!εο ι!εεεειι εε

ιιιπειιτ ννπι·‹!ι·π, ει·ενι.πειι ποππ εοιιετε.πτ ειπε τγπιεο!ιε Αε!ιν!ιε ;

Θεοπιιιπιτποιοιτπτ. ιπ πει· Βετςε! ,ε!ειο!ι Ο, !ιπε!ιειεπε 1πιε 2.

!.)πεεΒειι πω· Με ιιιοτει·ιπε!ιε Κι·πι'τ πεε Μπε·ειιε νε!!!‹οιιιπιεπ

πτο.οτ πω! ει·ιι·ειι!ιε!ιει· ινεπε ποππ ιιοι·ιιιιι!. Νε.ε!ι ποοοπτ!ει·ει·

νετεεεε!ιτιοπεπει· Με: πω! Βειτ.ι·ππε !ιοι·τειι πο.: Γιεπει· πω!

ιΜε Μιτςτ!τπε πω, πει· Κερι ννπι·ι!ε τ'ι·ει. !)πι·ε!ιτ'ει!!ε !ιεεεεπ

πεο!ι,ι!ει· Αρπετιτ πεπ ιποπ. Με Ρπτιεπιιπ οι·ιιο!τε ιιιε!ι ιπ

εε!ιειιι!ιι. πω!" νει·επε!ι ιπιτ !ι`!ειεε!ι!‹οετ ι·ιεΓ Με επιποπ Βε

εε!ιινει·‹!οπ π·ιε‹!οι· πει·νον. εε εποε ιποπ εο!οπε Μπεστ εοπιιΜ

ι.;εω!ο νει·επε!ιε πεπ! τ'ει!!επ πο”. Ρε.τιεπτιπ πε.!ιιιι ι!ο.ιιπ οπο·

τοι· πω!! ιιπ θε.ιιπειι 40 ΡΗ!. πο, νοπ Με πω' ΠΟ ΡΜ. πι

ε·ι·ιιιιε πω! Ε'ιεπει· ποποπ π!ειποω! επιι;επεντ. οπει· Με Κετ

ρει·!‹ι·πι'τε !τε!ιντεπ πισω. ιπ πειιι Μοεοε ινιετ!ει·, πιο ιποπ Με

πω!! πιει· ει·εεεεπ θεινιο!ιτοπππε!ιπιε ενννοι·ιετ !ιαττο. ποππ πεπ

ιποπ Με Απιτπιιε πιο!ιτ, ππε πει εο!ιοπ πεετε!ιεπάει· ιποι·ππο!οπ·ι

εε!ιει· ΒΙπτνει·ππι!οι·ππει επε!ι εεπννετ!ιο!ι επ ει·ινιιι·τοπ ΨΒ!'.

Νε.ο!ι πιο νει· ει·ινιεε ειο!ι Με περιιεο!ιε Κι·πιτ πεε !ιΙππ·οπε

π.!ο νε!!!τεπιπιεπ οπίαε!ιοπεπ. Βιι Μιι·ιτε ποππ πει· επεεεεπ

Βεεεει·πω; !απωπ εννοιι'ε!ππιτ εειπ, εποε ιπ Μεπειιι Γι!!! Με

Αοπγ!ιε ιπιτ Βιιι·οπτ'ο.!!επ ειπεπ ποποπ Απτ.!ιει! πι! πειιι Ζε

επιπι!ε!ιοιππιεπ πω· πε!ιννοι·επ Αππιπιε πω! Με εοεπιππιτεπ οτπ

-_Μ
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οιοπ Κι·ο.πιιιιοιτοπιιποιι ιιοι.ιο νοπ ποοοπποι·οπι Ι"ωΓθ88Β ινο

ι·οπ πιο 'Ι'οπιροι·πιπιοπ, πιο οποιο ιιιι.οιι Γιοιοοπιςοπιιοο οιιιιι·πιοπ.

Ποιο πιιιιιι·οιιιοο Ί'ιιοιοιν·ιιο, πιο ππποι·ινοιιιι: ιποιποο ινιοοοιιο

ιιποτποιιρτ ιιιοπι ποοπιιοπιοι ιινοι·ποπ πι, ιιοοιι πιο Αππο.ιιιπο

πο, ποιοι-ι πιοι· πιο ππιππιιιοοπο Κοοι πιοιπ ιπ ιοποι· ποππ νω

πιιιιι »οππο οοιιποι·ιι οποιο πιοπι· οποι· ννοπιο·οι· επ επ οιποπ ιπ

Γιιπιιιιιιο ιιποι·ικιιι,ιο_, ιινοππι·οιι Αποοιπι.οιιιοποιοιιοπ οπιοιππποπ.

πιο ιιιι.ιιπ ιο πποπ ποιπ 0ιιιπο πω· νοι·ιςιιοιιιια οπο ππιεοπ Βο

οοπννοιποπ πππ οοιπιι οιπο οιιι·οπιοοιιο οοιιωιοιιιιο πω: ι(οι·ροι·ο

ιιοι·νοι·ι·ιοί. Ιπ ιιπποι·οπ ιπιιιπι οιππ πιο Ιπιοκιοοιιοποοι·οοποι

ππποοπ »πιο ιπιιιιοι· ιο οποιο. πο" πιο Αποιιιιο ιππι οιποπ

»πιο ποιο ποπ οοπινοι·οπ οποι· ροι·πιοιποοπ Οιιπι·οι‹ιοι· οππο

ποπιπιοιι πω.

8οιι·πο Ζποιιιοπο ειππ ιπι-πιω πω· 1ιιιο.πι·ιπο 8οππ

πω· Ροιιοπιιπ Ιοιποι πιοιοιιιοιιο οοποπ ιππι .Ιππι·οπ οιι

Κοριοι·ιιιποι·οοπ, Αοιιοιιιιπο.πποι, ποιιιεοι· Μιοι·ιιπο πιιι

Ει·πι·οι·ιιοπ. πιοποποοιι πι πγροοπιιιοοπ νοποιοπιιιοοπο

ποπ πω Ποποιιιοιιοιι 8οιοοϋ.πιο πππ Ιοιοπιο ιΣιοοπρι·ιι

Ρ8.ΜΙο ποποπ ιπιι ππε Ετοιο ποιπ Αιιεοποιπο ποππ επιι2

Βοοιιππ ποπιιιοπι. 8οιι.ποιπ οι· Αποππο ποιπ οιι-ποπ οι·

ιππι, π-ιιιιιιι οι· τοπιο, πω ποιπο Μιοιππο, ποοιι ποππ πιοιι

ππτοπ Ριοιοοπιιοοι οιποπ πιο Οοπιι·ορι·οπο οποιοιιοπ, πιο

Μιοι·οπο οι ρι·οπιρι πο.

Ιπ οιποπι οππο οποιοΒοπ ΡοιΙο πιπ ιιιοι·ρποιοοιοιιποι·

Βιιιινωοπποι·ιιιιΒ Ιωππιο πιο Αοιιιιιο πππ Αιι·πριιιο ποπ

Μοποιιο ππι·οπ πιο 8οοιιοπ ποοιο.ιιοι ινοι·ποπ, ποι ποπ

2οιιοπ πιι·ιιι. Ι)ιοεο Ροιιοπιιπ πω ππι·οπ .Ιοιιι·οοππιο οιπ

οο πποποοιιι·οοποπ ποπτοοιιιοπιοοποο Βιιπ. ποιπ οιο οπο

οιιιοι· Νοι·νοποποιοιι ιπ πιο ο.ππωο ριιποι·ι.ο. διο @πιο

επ Οπιιππο ιιπ οπτοπιοοποιιι Ετπι·οοποπ πππ οπτιιπιοοιιοιι

ρτ‹ιι”ποοπ Πιοι·ιποοιι. Ζω· Αι.ι·ορπιο πππ Αοιιιιιο ποο

Μ82ι·ιι8 ιιοιιο ποπ οιπο Πιιειιιιιιιι νοιιιι·ιοπιι, ροτπιοιποο

Αιιοιπιο πππ οιπ πιοποπ-Ποτιπι·οιοι·ι·π ιο τοιο πιπεππο

πππ 8ο ποεο πιο ιποπιιιοπ οοπιιοοοιιοπ πιοπι ιποπι· οπι

2πιιοιιοιι ιιπι·. Κιιι·2 πιο θοιππι·οπ πω πω· Αοιιιιιο πππ

Αιιορπιο ποο Μπ,ποιιο ιποοιιοιι :ποπ ποππ ποιπ-πω οιποπι

πω· @πιο ππι·οπ Ποποπιιιοιι·οποπιιε οποιο Οπωι·τιιο :οι

πιο Αποιιπιπππο πω· Νππι·πιιποιπιιιοι ιιιοπιποιοπτ πιο!.

πο ιωιππιοπ ποτιοοιιο, πιο πΣιπποι·π ποποιοι πω, πποπ

Ιι'ιιιιο νοι·, πιο "πιο ιοπιιππποι·ιιποπ ιι'οπιοπο πω· ρομπ

εοιιοιι ιππι οιπ Πιποοιιινππι; πω· Βοοοοι·ππ,ος πππ οιπο

νι*ιοποιουι“ιιοιιιπο πω· Βοοι·οιιοιιοπιπιπποιι οιι οοποιοιιτοπ

Μ. πιο οι·πιιοοοιιοπ ιιιοποι· ι“ι·οιο 8οιοοιιπι·ο ποοποοινιοοοει

ινπτ‹ιο. .ιοποπιιιιιο πιτ. Ειπποι·π ποινιοοοπ, ποοο ππε

Ι‹Ιιπι<οιιο Βιιπ πω· Αοπιιιπ πο.οιι·ιοπ ποοπ ιιοιιιοοινοπο πιο

νοιιιπο Ζοτειοι·πιι8 πω· Πι·ιιοοποοπιοπι ποινοιοι πππ πισω

ποτοοιιιιοι οιιιο Αππποπιιι. νοπιι·ιοπιι οπ πιοοπιιοτιοιτοιι.

Πο ιιιιιιπ οιοπ ιπ οιπποιποπ π'οιιοπ οοπι· επι ππι οιιιο οπ

ποππι·οιιο σποτ· ιπι ποιπ Βοιοιι ιιι·ορτιιππΙιοπιπ· Αιιπι.πο

ποπ οπιπιι·ποΙπιιο :οιιινοιιιοο 8οοι·οιιοποοοπινιιοπο πο.ιιιιοιπ.

Αποπ ιοπ πιπ ιιι πω· @πιο οιποποο οπ ποοιοιιιοοπ. Νιοπι

ιιπι·, «πιω ιπππ Ποιο 8πιιοοπι·ο πιιιοι. οοπποι·π οιποπ Μπο

οποιο ιιπ Ποοοι·οοιιποο, ννο πι” νωποπιιοιι ιππι $μιιι~οπ

ποτεοιποιι ποοποπτ ννπι·‹ιο. Επι!! ι πω 4 .Ιοπι·ο πω· ιιοιιιο

Βιιπι·ο οιποπι, ποππ ιιπποι·ιο οιοπ ποιο Βοιιπιοπ. οο ιποι

ποιο οιοπ 5οππτοιιποπ πππ νι·ι·ιοπ8οπ ιιοοπ ειπποι·οι· ιππι

πππ πιο Πιιιωοποιιππ8 οι·Βοπ οι.οππιο οιπ Ριιιο ιιπ ποιοι·

ΒοΙΖειιπι·ο 0,2-0,3. Επι οοιο.ιοπιω Βοινοιο πιι· πιο Ποιιο,

νι·οπ·πο πο.ο Νοι·νοποποιοιπ 2ο οριοιωι νοτιπο.8.

Πο Βιοεοι πιο Τποι·οριο πω· Αοπιιιο ποοπ οιιοπ

Βιοπιππποπ πιο ποιοποιιιοι πο.ι, οο πιπ ιοιι ποποποιοο

πιω· πιοπι ινοιιοι· ινιοπωποιωι, ιιπι· ιπ Βοιι·οπ πω· Ριοιοοπ

ποιπι·ππο ιποοιιιο πο οιπιπο θοοιοιιιορπππιο ποτ·νοι·ποποπ.

Θοι·οπο πιιεω·ο ΟοιοΒιιι·ιο νοπ Ροιιοπιοπ ινοιοο οοιτοποι·

πιο πιιποιο ινοο ιπποπ ποιοπιιιιπιιοπ ιοι, οοι·οπο οιο ιπι πω·

ιοοι.οπ Αποιοιιι, ποοο Ρ'Ιοιοοπ πω· ΙΕι·πει.ιιππο ιπι·οι· Κι·ιιιιο

ππι·οποπο οι·ιοι·πωιιοπ πι, οτοιιι οιοπ οποσ ποιπ ποοιι

Ποιοοιιοοπποο Απίποιιιοποπποιι, Βι·ποιο Απιοπιοοοπ - ιπ

Ιοιοπιοι·οπ Ροιιοπ οιιιΓοοπ πιο, ιιι Αιοπιοπ οιι οι:ιπποππο

οπο: - οιπ, οο νιιι·π πι” οποπ οπι` ποπ θιοπποει πιοιποι·

ΡΙοιοοππο.ποπ νοι·2ιοπιοπ. Ιπ οιποιπ ΡοιΙο οι·ιπποι·ο ιοπ

ιπιοπ, οποιο πιο Ε'ιοιοοποοπποε Αποπιιο ιπιι; ποιοοοππιω·

που, ινοιοπο οιι πιουριιιπιπιπιοοιιοποπ οι·ιοι·ποι·ιοιι, πππ

οοπιοποοοι· Νειοπι ποπο.πιι.

Βοι ποοπ νοι·οοοοπτιιιοοοι·οπ Αοπγιιοπ :πιτ Βο.ι·ιποποο

ιιοποπ Μ. πω· (Ξιωιποο νοπ Β'ιοιοοποροιοοπ, οποιοιι·π ιπι

πποπ ιο ο··ιοποπ Ροι.ιΙοπ νοπ Ζοιι οιι Ζοιι ιπιιιιοι· πιοποτ

πιοιπο Ιοιοπιο (ιοποπ νοι·οποποποιοο ι:οποπ ιο.οοο, πιοινοιιοπ

οοποπ ποππ οιπιποπ Μιιπιποιτοπ ποππ οοιο.ιο.πι ποοπππποιιο

οοιιιιπΙιοπ; ποππποι πιο ππε οοπινοι· νοι·πο.ιιιιοπο Ριοιοοπ

ποππ ιιπ Μοποπ. επ πιο οιοπ πιο Νοιπι· ιπιι Βι·πτοοποπ,

σποτ οποι· οο Βοοοιιοπ οιοπ :π οπιποπ Βοοοπννοι·ποπ ποοπ

ιι.πποι·ο: 5ροππππο. πποπιποι·ιιοποο Κοιιω·π πππ Ροιτοι·ιι

ιπι Ι.οιπο, πιοινοιιοπ πιπ. Ι)πτοπιοιιοιι οοπιιοεοοιιπ, ππε πι.

ποππ που θπιιοιιποιο, πιο Νικο ιιπ ποπ Πιι·πι ι·οοοπ μπο

οιι·ι, πονοι· νιοΙ επι· Βοοοι·ριιοπ ποιπ. Οτι ποοιοπι. οποι·

Οποποοιιοπ, ποππ ιπιιπιπι οο ιπι· Βοοοτριιοπ πω· οοπΙοοπι

νοι·ποπιοπ, οιι. ποινιοοοι·ιιιποοοπ ιπ Ε'ιιπιπιοο ιιποι·ποποποο

ποπ ο.ιιιιππιιοοποπ Χοπ πππ Ζι1 οοποποππιοπ Απιοιπιοικι

οοιιοποιι νοπι ιιοι·ιππο·ιοΙ οπο, πιο πιι· ποιο ποππ Βοιπτιο

οορποιπο ιοιοι οιιποιποιπ οπποππιοπ. ινοιοπο Ιπιιιιιοπιιοποπ

πω” ποπ Οι·8:ιπιοιππο νοι·οοιιιοποπ οοιιιιπιποππ ινιι·ποπ. ΟΠ.

οιππ οο 5οπινιπποιο.πιοιΙο πιπ πππ οππο Ποποιποιι, ιπι

οοιποιπο 8οπινιιοπο πππ Ππποιιοποπ, ιπ οπποι·οπ Ε'πιιοπ

πιιοι·ιιιιο ποππ πιπ πππ οππο Βι·πτοοποπ, ποππ "πιο

οοπι· οποιοπποε ιιοτπιποριοιι, Ρι·ποοιιι·πιοΙοποπ Αοιπιπο,

πιο ποιπ οιοπ ποι ιππο·οι·οπ Ιππινιπποπ πω· ιιιοπι οιπποι·ο

οι·πιοι·οτι ιοιιιιι; Αιιποιοοιππι πππ νοτπποτποποιιπ πποπ

Μοιοιιοποιιο, ποοιπππιπ ποποιιιιποποι· Κορι, πιονιοιιοπ ποι ποοπ

ρποοο.ποι ποοιιιιποιιι Αοιιοοοιπ. Ι.ιοπι οποπ ποοπ, πιο οο

ποιπιιο·. Απιιιπιο ιιπι·, επ οοοοιιοπ οιοπ πωωι Βοπινιιοιιο

ειιιιμιοιπο πιπιπ πππ νοι·οιπι·ποπ ππε πιο. Οοιοοοπιιιοπ

πιο οποιοι π`ιοποι· οιπ, πιο ιοπ ποιο ιιι οιιιοπι ΡοιΙο πο

οοπιιποι·ι οπο, πππ οοιιιιιιοπι ποιι Κπι·ροι· ποππ οποοοι·

πτποπτιιοιι. [ποιπ οιι Ροιοο »πιο πιιιιι ιπ οοΙοποπ ποιιοπ

νοπ ινιι·πιιοποπ πιοιοοποοι·ιοπιοπ πππ -πιοπΙποιτοιι ποιπ

ι:οιιιΖ οποοιιοπ ιπποεοπ, ποππ ιπο.π οιοπ πιω· ιπ οιποπι οιι

θοιπποο πππ Οποι οι·ιποιι Ι.οιιπο ιιπ Θοπποπ πω· εοπννοι

οιιιοοπιιοοει πππ πιο οπιιιιοιιοοιιο πιο, πιο οι·ποπ πωπω,

ιιι οοπι· πιοιποπ θει.ποπ ιπ ι“οιπ νωπιοι!ιοιπ Ζποπιππο ιιιιπ

ποππ ιπι: νοοποοιιιπποε ΒοιΙοπο νοι·οοι2ι, επί ποπ

8ποιοοοοιιοι οοιιωι. Ι)οι Πισω ποπ νοο;οιππιιιοοποπ Μπι

οι ιιι ιοιοπιοι·οπ Ρο.ιιοπ πω· Αοπγιιιι. 8ιι.οιι·ιοο οιπ οι·οοο

οι·ιι8οι·, π:·ιπεςι. ποιπ Αποοποιπο ποππ νϋιιιπο θιοποοιιπο.

πιι· πιιποπ θοινιοπιοιππ=ιπιποπ νοπ οι ΡΜ.. πππ οπιιοι

ππι·οπ ποπ ιιιοτοι›οπιιοοποπ Εποοτ πιο Αππο.ππιο πω

Ε'Ιοιοοπ- οποι· Ριοιππιπιπι-ικιοοιιιπ πιω· πιιοο οο ποπ ππι

οιποπ' οιποπ Ζ·ιοπιππ πω· Βοοιι·ριιοπ εοποπιιοποι· Βιοπο

ποπποιι. -- Απο ποιπ οποπ θιοεει.8ιοπ ποππ ποινοι·, ποοε

Μποιοπτοπ πω· πο πιο Ριπτιο οοιπ πϋπποπ, πο οιιιιιιοι

πιο· Ττοιιοοοτιπιπιι;ποιι ποο Μοποπο ιιι πρι” οοι·ιποιοι·

ννοιοο νωπο.πποπ ιοι, πππ οιπ Γοι·ποιοο Ροοιπιοι. πιοι·ποι.

ποιοο πω· Ποι·ιπ ιπ νοιιποιπιποπ ιιιιοοιοιπ Ζποιο.ππο πι:

πιοεο πιο" νοι·πιιοεοιπππποπ οιιιπ πιο ποιποπ οοππιτιοποε

οιπο οπο. ποπ; οιιοπ πι οε οι·οιοπιιιοιι, ποπ νιοιιιοοι· πιο

Μοοοο πω· Νππι·ππο, πιο νιοΙπιοπι· πιο ι·ιοπιιιιο, ποπ ιο

ννοιιιο;οιι πιοε.ι:οπ- πππ Βιι·ιιινοτππιτιιιοοοιι οπιορι·οοποππο

ΑποινοιιΙ ποτοοιπωι νοπ ποππ πι. Βοτ οποιο πω· πιο»

οπτοπ »πιο ππι·οπο Κπιροτοοινιοιιι ιΙΙποιι·ιι·ι.

ιιοιοι·οιο.

Βοιιι·ο.π ειιι· Ρι·ιΒο πιο· ποιο νωποπιπιωι νοπ Αππωιοπ

ρπιΙιο ιπ πω· πι·ιιιοπ θιοιιοι·οιιοπ. νοπ Ι)ι·. Ιο ιι οιι π ο

8ιτοοοιιιιιιοπι (νιιιιιιοι (Αι·οπ:ΐ.ΟριιιοΙιποι.ΕΙΙΙ οι

Ζπι· οιι·ιιιιο;·οπ Ρι·ειο·,ο ποο νοι·ιιοιππιοπο νοπ ίιποο ιπ πω· πω.:

τοπ Θοοοι·οιιοπ πι·ιπι;τ νοι·ι'οοοοι· 4 ιπιιιο, οιποπ ποποπ πππ 3

οοποπ ΐι·ιιιιοι· νοπ ιππι νοι·ϋποπι.ΙιοΜο. ·

Επι Ι. Κοι·πιιιιο ροποποπγιποιοοο. Ριππιοπτοππιπ πιπ πιο Ρο·

ριΙιο. Οποι·ιοιπιιιοοιιο Ηοι·πο ιπ πω· Ροι·ιρποι·ιο ποπ Αιιο,·οπιιιπ

Βπ·ιμΙππποο πππ οιι οιποιπ Απιι·ο πποπ :ινιοοποπ Μοοπιο. πππ

πρι ιο.

ιι·οιι Π. Χοι·οοιιιο ροι·οποπγιποιοοπ, ο·ι·πιιιιοπο νοι·ι'πι·πππο πω·

Ρο.ριΙιο, πι·οοΙο.ι·ο 0ιιοι·ιοιπιτιο, Βιιι2ιιππππο· πω· Νοτπποιιι.-Ροι·ι

ρποι·ιο πππ θιοοπιιτροι·τι·ιιπιιποοιι.
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Ρε!! Π!. Θ!εε!ιε!ρει·ι!!!!!ιιιι€ειι, ει·ει!!!ε!ιε !'ει·!!!ι·!ι!!ι!ι; Μ!!

Ρει!!!!ε!! ει!!! ‹!εε ιιιι!!!ει:ε!!ι!ειι Βεε!!!ιεε. Ρ!ε!!ιε!!!!!ιι1!ει!!'ιιιη.ιει!

Ε!! Μ!! Ρει·ιρ!!ε!!ε εεε Αιιε·ε!!!ι!!!ιε!,ε!ιιιιι!εε.

Ρε!! Π!. Κε!ει!!!ε εει·ει!ε!ιι·ι!ιειοεε. Θ!εε!!ϋ!·ρε!!!·ε!ιιιιιεςε!!.

Ρ!ει!!ειιτεειιι:ι Μ! !!ε!ι!ε!! Ρερ!!!ειι, ε!εε!ετε θ!ιε!·!ο!ι!!ι!ε ιιι!!!

Ρ!ει!!ειιιι!εεειιε!ει!ει!ειι !!! εε! Ρε!!ρ!ιε!!ε.

Ι!! ε1!ε!! Ρ!!!!ει! ιν!!! εει!!!!ι·ιε 1ιι!εε εε! ι!ει! Ε!!ε!·!! !!!!! 8!ε!!ε!·

Με!! ειιεειιεε!!!!εεεειι, εεε!! εε!ειειι Με νειει· Με !γρ!εε!!ειι !!!!

εε!ιε!ιιι!!!!.ιειι ει!! !.ιιεε !!ει·ει!!!.ε!!ε.

Ζι! !!ει!ιε!!ιει! !ε!: ι!εε!!, ι!εεε !!! ε!!ε!! Ρε1!ειι ι!ιιιιε!! Με ε!ιιι;ε

1ε!ιειε εετ!εἴρ!ι!!!ι!εε!ιε Βε!ιει!!!!ιιι!,ς ε!!! νε!ε!!ε!!ε!!ει· ι!ιε!ερει!·

ε!!ιε!!ε!.!!!!ε με ει·ε!ε!ι ινιι!ι!ε. Οεε!·ιι ε γ.

Β!!ε!ιε!ε!ιεε!εειι ει!!! Βεει!!εε!ιιιιιεει!.

Αι!εε εε! ει!εεε!ειι Ε!!!!ει!!ιιι!ιεειι εεε Λιιεεε ιιε!!ει.

θι·ιιιιι!!!εε !!!!ε! Ρει!ιο!ιιε!ε ιιι!!! Τ!ιετερ!ε. νειι Ρ!ε!.

1)!. Ο. Πει!!! !!! (Ζ!!!!ε!!). 2. Αιι!!εεε. (με!ΜΜΒΒιε

Ηιιιιι!ιιι1ει!τε!! Βι!. Με!!!

Πιι!ε!! Με ει·εεεε, εφε!! Με ε!ειε Αιι!!εριε εεε!! ι·ε!!!!ε!!ι·ιε

Απε!!! ό!! τεε1!!!!εε!! νε!·ε!!ε·!!ε!! ειιεε·ε!!!!!!·ιει! ιιι!!! !ιε!:ι!!εε

ι!·ειιει! Δ!!!!!!!!ι!!!ε·ειι. !!!!‹!ει ι!!εεε! Αι!εε ε!ιιε ειιεεει·ει νιιε!·ι!!

νε!!ε Ε!ι·εϋ.ιιειιιιι: εε! Εε1!ι·!!!!ε!!ε!· ι!ε! Αεεειι!ιε!11ιιιιιι!ε ει!!!

ι!!!!!!ε ε! Με !!!·Ιει·ι!ιιιιις Με! εε ιιν!ε!!!!εειι ειιεεει·ειι Αιιι;ειιει·

!ι!·ειι!!ιιιιιζει! ιινεεειιι!!ε!! ε!·!ε!ε!ι!ει·!!. !!! εε!!! !!ε!ειεςε!!ειιει!

'1'επτε Μ!!! ε!!!ε 1ιι!!εε, εεε! ι!!εεε!εε ιιι!!! 1ι!!!ι·ε Βεεε!!!ε!!!ιιιιι.ι

‹!!εεε!· Βι·!‹!ει!!ιι!ι!8ειι ει!!! Μ!! ιν!ε!!!!ι:ειει! Πι!ιει·ει!ε!!ιιιιεε

ιι!ει!!ει!ει! ε;ε!ιε!:ειι, Με ε!ιιε εε!!!!ε!!ε Οι·!ει!ι!ε!ιι!!ε ιιεειεττει.

Νει!!ει!!.!!ε!ι Μ!!!ιειι ν!ε1ε ι!!ει.ιιιεει.!εε!ιε Ρ!ι!εε!εε!ε·ε νει! Βιοε

ι εε!!! Νιιτεει! εε!!!. θεει· ιι ε!.

ε Ρ!οτο!ιο11ε άεε νετε!!!ε 8!. Ρετε!ε!!ι!!·εετ Δε!ετε.

705. 8!!.ειιι!ι.ς· ει!ιό.1!!!!!·ε 1902.

νε!ε!ιεειιι!ε!: '1'Ι!!ι!ε·: Βεει·ετε!: Πε!ιε.

1! νεεε: «Ζι!!· θειιεεε ι!ει·'Γετει!!ε». ιΖιιιιι 1)!·ιιε!!

!!εει:!ιι!ιιιι.)

Β ! ε ε ι! ε ε Ι ο ιι :

ινε!! !ι!!!ε!ειι εε!!ε!ι!ι Με Αιι!!εεει!πε· ε!ιιεε «Βιε!ι!ε εεεε

!!ει!ε», ιν!ε ε!ε εεε!! νειι! νε!!!εεει!ι!ει! ει!τιν!ε1ιε!!: κι, εε!!!

ενιι!ρει!ι!εε!!. Μ!. εε! ι!ει! Ρ!!.!!ει! νει! Τε!ειι!ε εε! Μει;ει!!!!ε!!

Μ!! Με Αι!!ε!!ε. εεινε!ι !!!!!! !ιε!!ει!!ιι, ειειε ι!ιιιιι!!ιε!!!!!! ει!

ι!!εε!ιειι!εε!!ε !!ει!!ει!ιε, εειεε!!ιι!!ε!ι Με 1!!ι!!!!!ι!·ιιι!ει Μ!! 8ει!ι!ε

εινεε!ιε Ηρ!!1ι!ι!ε· εεε !!εεε!ιε, ει! ει·!ο!ι;ειι ε!!ει;ειι. Πε!!ε! Με

!!!·εεε!!ειι ω· '1'ετει!!ε ει!! !!ι!ειζει!!ι!·ει!!ιει! !!!εει ε!ε!ι ει!! Ζε!!

ι!!ε!!!ε θειιειιε!εε !εε!ειε!!ει!; Με !νε!ι!εε!!ε!!!!!ε!ι1ιε!! ερ!!ε1ι!:

!!!!· !!!τε!!!εει!ει!ενε!;ειιε;ε ε1ε ει!ε1εε!εε!!εε !ι!ειιιει!ι:. Ζε

!ιεε!!ει 1ιο!!!ι!!ι. Τειει!!ε ιιι!! ω! Βιιιει!ει!ει!εει!ετειιι!ε!! !!!! Με·

εε!! νει, !ε!ιιει·, ιν!ε Βειινε!ι!ν ει!!! Πεν!!! ει!εεεειι.

!ιιιιιριεεε!!!!ε!! εε! ειιιτει·ι!ειει! Ριειιεεειι, Με τι!!! Ηνεεεεε!ι!!ι!!ι.

ε!ιι!!εη:ςε!!ει! ιιι!!! εεε! !!εεειιι!ει·ε άεπε, νιιει!!! Α11ω!!ε!Β·ει!ιιεε

ΎιιΡΒΠἔ!ΠΗ. Ρ!·οε!!οει!εε!! !!!!!! ι:!!εεε Ρε!!ε ειιεεεε!!ι!ειει· 'ε

ιιιι!!ε !!!!! Ο 1! ι· ο ε ι ε 1! 'εε!ιε!!! ει!!! 'Ι' τ ο ιι ε ε ε ιι ιι 'εε!!ει!! Ρε!!

ιιειιιειι ε!!εε!ιιι. ιιιιΒ·ι!!!ει!ς ει!!! !!!!ιιιιει! ειιε1! Με!!! ι!ιι!ε1ι ερε

ι·ει!νε Βε8Θ!!!ἔιι!12 εε! 8ιεει!ε!.!ει! ε·ει·ει!:ει ινε!ι!ει!. ι!!!ι!ει!ιςει·

!!!! Με Ρ!°εε!!εεε !!! ι!ε!! Ρε!!ε!!. ινε Με ε!!ει!εειιειιιιιε!! Ζε!ε1!ει!

!ε!!!ει!. Ρ!ε!ι! ιι ε! !!εεε!ε1ιι!ε! Μεεε!!!ει! ε!!! τετειι!!”ει·ι!!ε Ζ!!

ετε.!!!!ε. 13!ι!ει! εε1ε!ιει! Κ!ε!!!‹!ιε!ιε!ε1! ει!!! !!!!. νε! ε!ι!!,ε;ει!

.1ε!!ιει! !!ε! ε!!!ει· Ρει!ει!ι.!ιι, ε!!!ε! εε!!ινε!ει! 1·Ινετε!!εε !!!!!

Ργ!ε!εερεε!!ιιιε !!γετε!!ειιε ει!!! ρει·!ει!!εε!!ει! !!ε!νϋεει! Πει!!

ιιιιιιιεε!! εει· !!!ει!!!ιει εεε !!!!ιεει!ε 1)ει·Ρε!! ι·ε!·!!ε! !!εε!!ε

!!ε1! ει!!! τε!ει!!!ει·ι!!ειι Η ιι!ριειι!ειιεειιιρ!ε!ιεε ε;!!!!ει!!;. Βε!ιιε

Ρ!!!!ε νειι 'Γειειι!ε Με!! . !ε!ε1!ει· ι!ειε εε!!!!ε!ε!!ει· ει!τει·ι!Β·ε!·

θιει!εεει! Με!!! ειιιεεεει! εςε!!ειει!.

Η ε!ιε ι!!εε!ιτ ι!ειι !'οι·ι!ε.<;ει!!!ε!! ει!! Με νειι 1!. Ρετε!·ε

ει!! Με!!! θειιι.ει·εεε ι·ι!εε!εε!ιε! Νετιι!!ε!ε1!ει· ει!!! Αε!ειε. εε

νν!ε !!!! !)ειι!εε!ιειι Αει·ει!!ε1!ειι νε!ε!ι! ,ι.ιειι!εε!!τε !!!!ει!!ε!!ι!ι!,ι!;

Με! 'Γετε!!!ε εε! Κ!ι!‹!ε! ει!!!ι!ε!!ιεειιι. 1)!εεει· Αι!τοιι !!ει; ε!!!

ει!ετειιι!εε!!εε Βιι!!ει!ει !!!! Μεεε Κ!ει!!‹!ιε!!; !!! ε!ιιει· Ρεε!ιν- `

ι!!ειι!!!ε!ι!ε 1ιεει!ιει·!!!εε!εε εκτε!ι!ε εεε !!!!ε!ζει!ιιιε!1ιε ειιι!ιε! ει!

ει!! νε!!!ε!εε!ιε εεε νν!!!!ε!ειιι!!!!ε ,ε;ει'ιιιιι!ειι.

Έ' εεε: Αι!ε 3 Ρε!!ε, Με Ρετε!ε ιιι!!ε!ειιε1!!. !!ιιι, ννε.!ει!

!ειιιι›!!ε!ι·!; ι!ιιι·ε!! ει!!!ει·ε 1ί!ει!!!!!ε!τε!!, 1)!ε!!ι1ιε!!ε, Νεε!!!!ι!ε

ει!. Ρε ινε!ε ι!ε!!ει· Με!!! ιιιϋε!!ε!!, εεε!! !ι!ε!· Με εε!'ι!ιιι!ει!ειι

ειιι!ιοιι!!εε!!ει! νει·ειιι!ε!ι!ιι€ειι ει!! Μεεε Οει!!ρ!!εει!ειιε!ιι·ει!!ι

!ιε!!ει! ει!!·ϋε!!ει!!!!!!!ειι ε!!!!!. Ψεεειι εει· 8ε!ιει!!!ε!ι εει· Ρε!!ε,

Με ει!! 8εει!ε!! 1ιοιιι!!!ει!, !ει Με Βειιι·ι!!ε!!ιιι!ε Μ!! ρε!!!ε!εε!

εε!ιει! Βε!ι!!!ι!ε 1!εεει!!!ε!ε εε!!ιν!ε!!ει. Με ει!! Βεει!ει! ε·ε!ει!!;

εε!! Ρ!!.!!ε νειι Τειει!!ε εε! Ε!!ινεε!!εε!!ε!! ε!ι!ι! εεε!! εε!ιε!!ε!:

!!! ε!!ιε!!! Ρε1!ε !!!! ιιι!! ε!ι!ε Ηγρε!ει!!!ε εεε Βϋε!ιε!!ιιιει·1ιε ειε

!ιιι!ι!ειι ννο!!!ει!.

Ηει!!!!!!ει Με!! ει!! Βειιιε!!ιιιιιιι· νειι Πε!ιε !!!!!ειι, ι!εεε

Ρειει·ε !!εεοιιι!ει·ε εε!!! ειι!!ε!!ε!!ι!ε νε!ει!ι!ε!ιιιιι;ειι !!! εε!!

  

`

Βιι!ιιε!εειιε!!ει! !ιε!ιιιι!!ε!! Με!. Ε!! Με!! Με Ρ!!!ρι!!εεε ειεεε!!επ

ιιι!!! !!!ιιεε ει!εε!!ει!, εεεε εε εε!!ννε! ει! ειι!ε‹ι!!ε!!!ε!! -!ε!;. ε!! Με

νει·ι!!!!!ει·ιιιιεε!! ε!τιννε!!!!ε!“ιε! Με!!! ει!! Με θειιιι!!!εει!ει!ε1ιτε!!!ι

!!ε!!ει! ειι!·!!!·!ιει!!!!!!!ε!! ε!ιιι!. · -

νοε ε: Αι!ε!! ιιι!!! ει! πι!! !!ε!ιειιιιι, ι!εεε εε Με!!

Ρε ιε!ε'εε!!ει! Ρε!!ει! ιιι!! νε!ει!!!ε!ιιι!εειι !!! Μ!!! Ηρ!ι!ε!#

ι.ιει!ε!!ει! !!!ιι!ι!ε1ι,ι!ε··!! !!ει ειε!! ει! ι!ε!ει·τ!εει! Πι!!ε!ειιε1!ι!!ι

εε!! εε! !!!ννεε!ιεε!!ει! 14ε!!ιε (:!ε!εε;ει11!ε!!. ·

ε! Β!εεε!ε 1!ε!ιεε!!!ειι ει!ξε!ι!!!!·1!ετειι νε!!!εις: «Πε ω!!

1Βιιιιε!εει!ειι ει!!! !!ν!εεε!·ει!ει! εεε Αιιεεε».

νε!!!·ειςε!!ι!ει· ι!ιιιε!ε!ε!!!. Με !ιιεεε!εε!!ε Βιι!ιε!εει!ει! ι1εε

Αιιε·ερ!ε!ε (Η ε ιι ιιε ι-Α !!!! ιιι!!! !!!!·ε νιι!ε!!!!!;ειε 1Σι·εειε

ερε!ει!ειι. Με !!ν!εεει·ει!ει! Με! !!νειιιτει!ειι (ι!!εε !!!

Βιιι! ει!! ε!!!ε! νει·ε1ε!‹·!!ειιι!ει! Βε!ει!ε!!ιιιιιιι !!! Βεειι,ι.ς ει!!

!!!ι·ε 'Ι'εε!!ι!!!ι. !!!!ε νε!ε!!εε ιιι!!! !!ειιιι·ε! ιιι!!! εεε!! ενε!!!:ι!ε!!ει!

!!!ε!'ε!!!·ε!!. 1)ε.ιιιιε!ι ννειιι!ει ε! ε!ε!! ει! Μ!!! ερεε!ε!!ειι !!!Μεε

τ!ειιει! !!ε!τ!ει·Ορετε!!ειιειι. Με ε!ε !!ειιιειιιε.<.!ε !!!! Α!!εει!!ειιιειι

!!!!ει·ε!ιιει!!!ιιιιει!!! ειιε!!!ει!!!ι ιιι!!! ειιε!! !!! Δε! οι!!!ι!!ε!!!!!!!ος!

εε!ιειι εεει!ει! εεε !!!ι.ι·!εε!· !ιιιει·!!. ιιιει!. Οετιι;ι·εεεεε 1800 (!!!

ι!ε!! Βε!ε!ειει! νειι Ρ !!!!ε:ε! ι!. Α.) !εειεεειε!!ι. ινι!!!!ει! ε!ι!!!!

Πειιεε!ι !ει Με ΕΠιι01ειι!;!011 ιιιι!!ει!!!!ει εε!! !ιιι!ιε!!·ι. ινε

ει! ι!ει·ειι! ειι1‹οι!ιιι!ι ε!!εε 1ί!ειι!ι1ιε!ιε ε!ε!!ε! ει! ειιι!'ει·ι!ει!,

ε!εο νει· Α!!ειιι Με! Μ!! ιιιε!!ει!ειι !!!ι!·εοειι!ε!ειι Τιι!!!ετε!!

!θε!!ιει!ι Μ! Αι!ε!!!ειιτ, θ!!ειι! Μ!! Νετε!ιειιι): ι!ειι·ι! εεε! ει!ε!!,

!!!!ε! αι·ϋεεε!ειι Η!ε!ιε!!!ε!ι ννεεει!, ει!! Μ!! ε!!ι·ει!!εε!!ειι ε1ε-ιι!-.

εε!!ειι !!νε!!.!ε (ι!εε!! 'Ε!ε!!!!!ει!! ει!!! ι!!ε!!ει!ι!ε! ενι!ιρει!!!ε·ε!!ε!

Ορ!ι!!ιε!ιι!!ε; εεε!! ω!!! ε!!εε!ειι!ειιει! ι1εεειιει·ει!νειι εε!!ι!!ει·ε

!ιε!ιε!! (!!ει!!ιει!! νε!Μει!! ε!!! Δε!! νοι·ε.ι€. Με Ε! νιε εε !!!

ι!ει! !ει !!ει!ριεεε!!!!ε!! Μ! ει!! Ρ!ειε, ινε ει!! Βιι1ει!ε νειι

ε!!!!εει!! 1ι!!ιε!ι ει·!!!11ι; ιεε ε!εε εε! Μ!! εει!ιειι ε!!.!!εει! (ι.ι·ιιιι

ιιιει!εε!!ει! εεε! ιι!ε!!ιιι·ειιιι!ει!εε!!ειι) Πι·ε!!!ε. ε!ι.ι·!εει! (Ηπε

ει!! ει·!ι!!!!!!·ει!ε!! ιιι!!! !!ε!·!‹!ε!! Ρει!ερ!!ι!!!!!!!!!ε. Ρε Με!!! !!!!

ιιιει· !ιι !!εε!! ε!!! ι·εε!!!: !ιι·ε!ιεε !!ε!!!ει, ει!! ννε!ε!ιει!! ι!ιε!! εν!!

εε1ιει! !!ε!ι!ε!! !!ει!ιει!ειι Με ν!!ε!!! !ιιιι: Αι!,ι.ιειι π!!! '!'οπε!ετε

!!! Με!

ι ε1!ν!ει!!, !!!ειει!!ε ειι1!!!, 8εειιι!ι!ε!ε!ει!!ιει!! νε!εε!!!ει!ειιει· Ρ!!!

νειι!ει!ε ειε. !ιει!ι!ει! ε!!ειιεοινο!!! ει!ιιε!ει!ι ιν!ε εν!εεε!!ι·ι: ινε!

ι!ειι; εε !!!!!! Με Νε!ειι!ιε· εεε Ορει·ετει!!ε, άεε εει!ιε!εε!εε!ι

ειιετε!!!!εε!ιε !!!ιε!εεεε ει! Με! !!!!ιε!ιιιι!ε; εεε Ρ!ε!.ρει·ε

ιεε. εεε Βεε!!ε!!ει!. ι!ιϋε!!ε!!ε!. ε!!!ιε!εε νε!1ιε1ι.ιι!εεε Γι!!

ἑ!ε ΕΡ!·ει!ιεεε ει! εε!!ε!!“ει! ιι. ε. !!!. Με!! Αιιεεε!ι!εε εεε!!!

ιιι· ει!.

Νεο!! Μεεει! ε!ιι!ε!!;ειιι!ει! ε1!ι;ει!!ε!ι!ειι Βε!!εε!!τιιιιειειι Με!!!

νε!ι!·εεειιι!ε! ε!!ιε Πε!!ε!ε!ε!ι ι !!!›ε! ι!!ε !!! ι!!! ! θ!.

Ρετε!·ε!!ι!!·εε! Α ιιειει!!!ε!1ειιετε!ι !!! ι!ειι !ετιι

τε!! 10 .1ε!!ι·ει! 1892-1901 ει! ε εε!!! !!!!:ει! Ε! ι!ιιε 1εε

ι:!ειιει! ιιι!!! Πν!εεε!·!ι ι!ειιει!:

Με !!! εε!! Ορε!ε!!ε!!ε!!ε!·!ε!!ιειι Δε! Αειιει!!!ε!!ειιειε!ι εεε!

!!ειιει! Ζε!!!ει! ινιιι·ι!ει!, !!! Βεει!,ε ει!! Με Βιιιιε1ειιι!ειιει! ιιι!!!

!!!!ε _!ει!εειιιε!!!.τειι 1ι!!!!εει!ειιει!, ει! Μ!! Ηει!ι! εεε ε!!ειειι!!

εε!!ει! Μ›ιιει·!ε!ε εει!!!ε!!!!:. Με Πειτε!! ε!!!ι! !!! ε!!!ει· 'Γ.!!!ε!!ε

!!!! Με εινε! Ι!ιιει!·ε!! 1802-98 !!!!!! 1897-1001 νι-ι·ι;!ε!ε!ιε

ινε!εε εεεειι!!εε!εεε!ε11ι. 1!!! Η ε. ι! ε ε ι! ε!!! ι! ε ε 210 Ε! ι! ιι -

ε!εει!ειιειι ιι ιιι! 15.3 Βιι!εεε!ει!οι!ειι (8 ιι ι!ιε!!! 868!.

Αιι!ιε!!ειιι! Με!!! !!!! Με Ζε!!! Μ!! ει!! Ορε!ει!ειι !!Βιιιιε!ειιε!ειι!:

εε!ιοι!!!!!ειιειι !!!ε!!ει!ε!! ιιι!!εεειι!!!!ε!! Τι!!!!ει·ειι,

!!! 10 .!ε!!!ειι ι!ιιι· 8 !!!!ει!!ε ιιι!!! 12 :!ει·1:ει!!ε (!!ε!16.ιι!ε!!ε··1!ιι!!.ι

Πε!! 1150 ειει!ειιει·ειι Ρει!ε!!!ειι !!!! .!!!!!!!!. Ι!! εε!! Ζε!!!ε!!

`εε!!ε!ιτειι εει· Αιιι!!ιι1ει!ε !!!! εεε .!ε!!!εε!!!!ι 1888-1897 !!!!!!ει!

ειε!! εεε!! ιιι!! 80 !!!!ειιιε ιιι!!! Σ!! Θει·1ιει!!ε Με! Ο!ιει·ε!ι!εε) ιιε

τ!!ι. ε!εε ει!. _!ε Ε! ι!ιε Μ!!! ι!ιε! ε!!!ει· ι!!!!ε!!εε!!!ι!ιι!!ε!!ειι !!!!!!

1!ε!!ει! Ρι·εει!ει!ε νει! ει!. 20000 Ρει!ει!!ειι). 1)!εεε Ζε!!!ε!! ειε·

1!ειι πε!! !!!ιιτε! ι!ει!!ειι!,ςειι ειιι!ει·ε! Αιιι;ειι1ι1!!!!!!ει!. !!εεει!!!ε!·ε

!)ειιιεε!!!ει!ι!ε ειιι·!!ε!ι, ινε ι!ιεεε ιι!!!!ιειιει! 'Ι'ιιι!!οι·ειι ι!ιειεε.ε!!

!!!!!! 1ιειι!!εει· ει! εε!!! εε!ιε!ιιει!. Με ε!18·ει!!ε!!ιε! 1)ιι!·ε!!εε!!ι!!ι.ι

ε!,ε;!ε!!!: ε!ε!ι !!!! εεε !!! ι1ει·'Γεεε!!ε !!ε!!!ε!ιε!ε!ιι!ειε .!ιι!!ι·εε!ιι!ι2

ρι·ο Μι!!! 21 Βιιιιε!εει!ει!ει! ει!!! 15 Βν!εεει·ει!ει!ειι Η!!! 1. !!!!!!

!!ιιι!! 22 ιιι!!! 18, !!!! 2. 1ιιιε!!!ιιιι 20 ιιι!!! Πι, εε 1ιιι: ε!εε ε!ι!ε

εει!ειει!τε Ζιιιιιι!!ιεε εει· Βν!εεει·ιιι!ει! ει!! Κεε!;ει! ι!ει· 1Βιιιιε!ειι

ι!ειι ει! εει!ειει!ι·ει!. !!!!!! ει!! Πεε!!ιιιιιιε ι!ει· Ρει!ομ!!ι!!ε1ι!!!ε!!

ει! εειεειι !ει, εε! ι!ειιειι Με ει·ειει·ε Ορει·ι!ι!ειι !ιιιι!ιει· ι!ιε!!!

ει!! Νε!!!! ιιν!!ι!. 8εινε!!! !!!! 1. ιν!ε !!!! 2. !!ιιετι·ιιιιι Με!!! ι ε 1! ει·

εεε νε!!!ε1ι!!!εε ει!! θεεε!!ιιι!!.εε!ι1!!ε!ι!ε!·Ορε

ι·ιιι!ε!!ε!! ει!! θεεει!ιιι!ιεε!!! εε! ετε!!ει!ε!ειι

Ρ ε ι ι ε ιι το ι! ι! ε ι· εε 1 !! ε: 1 1Βιι!ιε!εει!ει! ο ι! ε ! Εν!εεει·ει!ειι

ει!! ει!. ε! Ρει!ει!τειι. !!ίεε ερεε!ε!! Με Τ τι! ιι ι!ιε ιι !!ει:!!!!'ε, Με

νε!ιι·ε,ε_ιε!!!!ει! ει!! Μεεε! 8ιει!ει!!ι 1!εεε!!ι!ε!·ε !!!!ει·εεε!!·ιει!, εε

ε!ε!ε!!ι ε!ε!!, 08188 !!ετε ει!! εειιειειιιει! Ζιι!!ε!!!!!ε

εε!!ινε!ε!· Ρε!!ει.ει!!ιεε!ε11ε (ρε!!ε!!!ει!ι!ετ ν!!ιιιιι!ει!

ι!ει·Οει·ι!εε !!!!!! 8ε1ε!ε) -!ι!! 1. Ι!ιιε!!!!!!! _!ε 1 Ρε!! ει!! 14 Ρε

ι!ει!ιειι' 1ιιι ε. !!! 1 Ρε!! ει!! 10-11 Ρε!!ει!τει! 1:ειιιι!!ι! - ι! !ε

Ζε!!! εε! ει!! Ρ.ιιιιε!εει.!ειι εεε! Βν!εεε!·ει:!ειι

νε!!ε11ει!ειι Αιι€ει! Με!!! ειιι!!ιιιιιιτ. !)ε!·ειιε Με!!

εε!ιε!! εεεε!!!εεεε!ι ινει·‹!ει!' ι!ε.εε ι!ι!!ε!! Με ιιιει!ε!!ιε εεερι!εε!ιε

!εερ. ειιι!εερι!εε!!ε ννιιι!ι!!!ε!!ει!ι!!ιιιιε, !!εεε!!!!ειε Με! ι!ιι!ε!ι

Με ΙΜι!!!!!!!!ι!ι,ς.ς ‹!ε! νει·!!εεεε!!ει! Αρρε!ειε ειιι!! Νεε!ιννε!ε νειι

!!!εει!ερ!!ιτειιι! !!!! Αι!ειει!!ι!ιιε!!! ιιι!!! ει! !!ι!ε! Βιι!!ετιιιιιιε ει!!!

ι!ει!!εε!!!ει! (8!ι!ε!εε!ωρ. ε!εεεε! Μει.>;ι!ει!! ι!ιε!!! νει·1ε τε !:ε

Α ιι ,ειε ιι ει! ι· ε Με ι: ννε!ι!ε ιι. Βεεε!!ι!ε!ε Μ!!! ι!ει!!!!ε!! Με

θε!ε!!! άει· ενιιη!ει!!!εε1!ειι Ορ!!ι1!ε!ιι!!ε νε!!!ι!,ι;ει·ι. !!ε!!ε!· θ!!
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ιι01. ιι11ει· ρει·ι'οι·1ι·ειιι1ειι νει·1ειειιιιε·ειι Με ΑιιιωρΓε1ε 811111

ι1ιιι·ε1ιΕ1εειι- ι·εειι. Βιιι1ι1ερ1Μει· νει·ιιι·ειιε1ιι. ιιι ω· Αιιεειι·

1ιει1ειιετε1τ ινιιι·ι1ειι ι11ε ε·ειιιιιιιιιειι Αρρει·ε.ιε ιπι .Τε1ιι·ε 18911

ιιιιΐκεειε11ι.; ι1ιι1ιει· 1ει. 1ιι άει· '1'ε1ιε11ε εει· νει·ε·1ε1ε1ι ειι·1εε1ιειι

ι1ειι 1ιε1ι1ειι Βιιειι·ειι νει· ειιά ιιε.ε1ι 1897 νοιι 1ιεεοιιι1ει·ειιι 1ιιιει··

εεεε. Με Ζιι1ι1 εει· αε1ιιιι.<.ι·ειιειι Βιιιιιιει1οιιειι νοιι Ε11εειι

ερ11ι;ι.ει·ιι Με ι1ειιι Αιιεειι1ιιιιει·ιι 1ιειι·ιιε; 1ιιι 1. 1ειιει.ι·ιιιιι 47, 1ιιι

2. 1.ιιετι·ιιιιι ι1ιιι:ει.ιειι 1211 Ηρεσιε11ι1ει· Βιιιιε1εει1οιι νει·11ε1ειι

νι·εεειι Ττειιιιιειι ιιιιι1 ι1ει·ειι Ρο1εειιιε1.11ιιάειι 1ιιι θειιεειι Β'ι Διι

ιι;ειι ιεει. 40 ιι0ι. ιι11ει· ειιιιε1ειι·ιειι Αιιεειι); ιιει· 1ιι 12 Ρε.11ειι

1ιεε18.ι1ι1 εε1ιοιι πι· Ζε1ε άει· Ορει·ει.1οιι εγιιιρει1ι1εο1ιε Βε1ειιιις

οι1ει· Βιιιι1ιιιι1ιιιιι.ι; επι ιιιιι1ει·ειι Απε.

Ζιιιιι 9ε1ι1ιιεε ι1ειιιοιιει.ι·1ι·1 νοι·τι·εεειιι1ει· ε1ιιε δειιιιιι1ιιιιε

ιιιε1ιι·οε 1ιορ1εε1ιει· 111γεει·ι ιι-Θε1ειιιιε- Ρι·ερε.

ι·ιι εε νοιι ειιιιε1ε1ι·ι.ειι Αιιι.ι;ειι (Γιιιιιοι·ειι. Βιιιρ1ιγ1οιιιε, 1Έειεε1ειι,

θ1ειι1εοιιιε ειε.), ειιι.ιι1ε 211ι.ει·ε ιιιιι1 ιιειιει·ε Ρ ι· ο τ 1ι ε ε ε ιι («Βε

ΐοι·ιιιρι·οτ1ιεεειι»1ιιιιά Ν ε ο 1ι 1ι11τ1 ιι ιι ι; ε ιι ρε11ιο1ος1εε1ιει·Αιι€ειι

ιιι ω” ίνειι ι1ειι 11ε1ιι·1ιι1ει·ιι 111 111 1 ε ι· ιιι 191εε1ιε.ι1ειιι.

(Αιιιοι·είει·ει.1.

Ρι·ο1ο1ιο11ε εεε 11111. Αει·ι1ε1εεεε

σει· (3εεε11εε1ιειε1.1ν1ειιι:11εο1ιει· Αει·ετε ιιι

Η18·ε νοιιι 19.-22. .Ιιιιι1 1901.

1)ι·111ε 811ιιιιιε.

Μ111ινοε1ι, 20. .1ιιιιι. 1901. 8-1 Π1ιι· 1'οιιιιιιιεεε.

1ιι ω 81. .Ιε1ιειιιιιεει1ι1ε.

1.Ρι·οι'. Πε 1ι 1ο 1ιει·1ε1ι1ετ 1ι1ιει· ι11ε'Γ1ιε.ι1ε;1ιε11 άει· θε εε 11

εε1ιιιίε εει· Βε1ε11ιιιρίιιιιε; εει·11ερι·ε 1ιιι νει·11οεεε·

ιιειι .1ιι1ιι·.

Πει· ιπι 15'ε1ιι·ιιιιι· ό. .1ιι1ιτεε νει·ϋ11ειιι11ε1ιτε θεεεειι1ιει·1ε1ιτ άει·

θεεε11εοιιιιι'ι εκει Αιιε1ιιιιιίε 111ιει· Με 11ιιειιιιε11ε Εεεε ‹1ειεε11ιειι.

Απε ι1>ιιιεε11›ειι ιει ει·ε1ε1ι111ε1ι. ι1ε.εε Με Με Με" εε ειιι·1ι

1ιιι νει11εεεειιειι .1ιι1ιι·ε εεε εει· 1.1ν111ιιι11εε1ιειι 1.ειιι1εεεεεεε 14

Β.ιι1ιε1 ιιιοιιιιι.11ιι1ι 1111·)+·ι1ει1 νοιι ιιιιεει·ει· (ιεει·11εα1ιιι11. ι·ει·ρι1ες

1°ειι, 2ιι ε1ιιει· 11ν1ειιι11εε1ιειι Βιιιιει·πειιιε1ιιι1ε εε1ιει·1μ·ειι Αιιεε11.ι

εΜειι ε·εειι1ι1ι. ετ1ιιι1ιειι 1ιιι1ιειι; ι11εεε11ιε Ζε1ι1ιιιιε 1ε1ειει.ειι ι11ε

Βε1111ιε 110· 11ιι·ε Αιιιςε1ιϋι·ιεειι 1ιι ι1ειιιεε11ιειι ΓΑΠ. 1ιιι ε·ειιιεειι

1ιιι1ιειι Μι· εο :ιιι

94 (Με. νει·ε1ιιιιε1ιιιιι. Αιιεεειι1ειιι 1ιιι1ιειι Μι· ιιιιε εει· 11ι·1ειιι1.

Ιιειιι1εεεεεεε ιιιιε1ι ειπε Βιι1ινειιι1οιι πι· νει·ρ11ε.ειιιιι; άει· Κι·ειι

1ιειι 1ιιι Βεττεεε νοιι 8000 1161. ει·ιιιι.11ειι 9 ιι1εο 1ιιι θειι2ειι .

ιειεε Με. οι Οορ.

Ε11ιι Β11ε1ι επί ‹11ε Αιιεεε1ιειιεε1ιε Με Κεεεειι1ιει·1ε1ιτεε 1ε1ιι·1.

ιιιιε ε1ιει·. ι1ε.εε (Με νει·ρΠερ·ιιιις άει· Κι·ειι1ιειι Πι ιιιιεει·ειι

Ι.ερι·εεοι·1ειι 11ιιε1111 .1ε1ιι·ε 1900 25716 Β1ι1.82 (Με ιι·ε1ιοειει

1ιιιι, ειιά εε 1ι1ει1ιειι εοιιι1ι. 997Τ Βιι1. 118 0011. ιι1ιι·12. ι11ε ιιιιεει·ε

Θεεε11εε1ιει11 εεε εο1‹·1ιετι 111ιτε1ιι Με ειιιιι1ι1ειι ιιι11εεειι, νιιε1ε1ιε

11ιι· ειι1 ι1ειιι 11'ει:ε άει· 11ίο1ι1ι.1ιΜ181ιειι. ιιιιι.;ε11οεεειι ε1ιιι1.

8ο Μ. εε ε11ε .1ε.1ιι·ε εε1ε εει· θι·ιιιιι1ιιιιε. ιιιιεει·ει· θεεε11εε1ιιι11

πεεε.ιιεειι. Πε1ιει· Με 1ειειε .1ιι1ιι· 1ιιι1ιε ιε1ι εοε1ιειι 1ιει·1ε1ιιει. 1ιι

ι1ειι νει1ιει·εεεειιι.:ειιειι 10 .1ε1ιι·ειι, Με 1101881 νοιι ω· 11ι·11ιι

ι1ιιιιπ εει· θεεε11εε1ιιιιι Με 211ιιι ε1ο1ι1ιιεε άεε .1ιι1ιτσ·ε 1899 Με

Με νει·ρ11ει.ι·ιιιιε· εει· Κιιιιι1ιειι 1ιιι θειιιειι 90509 1110. 49 θορ.,

ι;ε1ιοιιτει. 11ιεεε Βιιιιι ιιε 1ει ι1ιιι·1ιιι·ε1ι 8·ει1εεκι. ινοι·ι1ειι, ι1εεε ιιιιε

νοιι ι1ειι Βειιει·ιιι:ειιιε1ιιάειι ειιά άει· 11ιι1ειιι1 1.ιιιιτ1εεεε.εεε ιιιιι1

:επι 1ι1ειιιετειι '1`1ιει1 ειιιε1ι νοιι τ1ειι 81:11ιιτειι 1ιιι θειιεειι 57817

1110. 98 Οορ. ειι Κι·ιιιι1εειιςε1ι1ει·ιι ιεεεε1ι1τ ινοι·-1ειι ειιιι1; ι1ε.εεεειι

Με Με Βερι·ειιεεε11εε1ικ1ε εεε ι1ειι νοιι 11ιι· εεεειιιιιιε1ιειι 11ι'ιι1ι1

ι1ιε.ι1ις1εε1ιεερειιι1ειι 89191 Β1ι1. 51 Οορ. 1111121180Ζ81ι11ϊ. 1)1εεε

1ει.ειε Βιιιιιιιιε Με ιιιιεει·ε θεεε11εε1ιε1ι ι1ιιι·‹·1ι Βιιιιιιιι1ιιιιεειι. 111111

·,.ς1ιει1εεε1ι1ιιιιιζειι ιιιιι1 ι1ιιι·ε1ι ιιπ ι1ει·εε1ιι·εε1ι1ε Βε1ιειι1ιιιιι€ειι ειι

ειιιιιιιιειιιζε1ιι·εε1ιε.

1)1εεε Ζε1ι1ειι ι“111ιι·ειι ε1ιιε 1ιει·ει1τε Βριιιε1ιε. 81ο 2ε1ιςειι, ι1ε.εε

ι11ε 111ι11ε1ιε Ζε.1ι1ιιιι,ε· νοιι 8 Β1›1. ιιιοιιιιι.1ιε1ι 111ι·1ει1ειι Κι·ειι1ιειι

1ιει ννειιειιι ιι1ε1ιε ε.ιιεςει·ειο1ιι 1ιει. εοιιι1ει·ιι ι1εεε ι11ε νει· Πε

ειιιιιε εει· Κιειι1εειι ιιιιεει·ει· θεεε11εε1ιε11 ινε1ι ιιιε1ιι· ε·ε1ιοετει ει.

Με ?ι·:ιεε, Με Με νει·ρ11εΒ·ιιιιε· άει· Κι·ειι1ιειι 1ι1111ι;ςει· εΜειι·

ι·ιε1ιτειι εε1,1ιιιτ ι1ε1ιει· ιιιιεει·ε 11εεε11εε1ιε1°ι Με 11ιι·ειι1ειπτειι

81ειιιιι.ιειι ει·ιιει1ιε1ι εεεε1ιε111ει. Α11ειιι 1ειι1ει· ιιιιιε1ιτ Με '11ιειι

ει·ιιιι€ άει· Νιι.1ιιιιιιι.ιειιι1ιτε1 ειιά ε11ει· θε1ιιιιιιε1ιεεεεειιειειιι1ε

εεεε 1ιειιε, νει· Α11ειιι ειιε1ι άεε Βι·ειιιι1ιο1εεε. ε1ιιε Α1ι1ι111”ε

ιιε1ιι· εο1ινι·1ει·ις.

Ιιιι θειιεειι 1ιεΓειιεειι ε1ο1ι ειιιιι 1. .1ειιιιετ 1901 1118 1ιερι·6εε

ιιι ι1ει·Ο111ιιιι.ιιιιεει·ει· 0εεε11εο1ιειτ..ε·ει;ειι 165 ειιιιι 1 .1ιιιιιιει· 1900.

ΚΓΒιι11011801081°11 ιπι .Τε1ιι·ε 1900 13488 Βιι1ιε1 ι

 

Πει· 1(ιιιιιιιι' ε;εεειι ε1ιιε εε 1ιει·ιιιεε1ιιεε ιιιιι1 ε1ε1ι εε ιεει: ειιι

ιι1ειειιι1ε νιι11ιεεειιε1ιε, Με εε εει· Αιιεεει.ιε Μ, κι εο1ιιιιιει· Με

νει·1:ιιιι.ς·ι αι·οεεε ΜΜΜ ιιιιι1 ιιιιε1ι1ιε1τ1εε Βιιει·ρ,·1ε. 1)ειε ει·ε1ε

11ι·ϊοι·ι1ει·ιι1εε 1ιι ι11εεειιι Κειιιρι' 1ει Με 0111110009· νοιι Μετε

Αεγ1ειι. 1ιι ι1ειιειι ι11ε Κι·ιιιι1‹ειι ιιιιο1ι 11ιιεεεει1ιε 11ιι·ει· θειιιεε·1ο

ε1ιε.ι ιιι 1εο11ι·ειι ε1ιι‹1. Πιεεειιι Βι·Γι›ι·ι1ει·ιι1εε .<.=:1ιιιι1ιτ Με Μετε

11εεε11εε1ιεΓι, εοινε1ι εε 11ιι·ε Μιιιε1 ι.ςεειιιιιετειι. @Πεμ ειι ειι

Με. Α11ε1ιι ινειιιι άεε Κιιιιιρι' εειςειι τ11ε 1ιερι·ει ει·ϊο1ε;ι·ε1ε1ι εε

1111ιι·ι. ινει·ι1ειι εο11. 1ιει1ιιι·Γ εε ειιε1ι ειπει· ιιιε‹1ἰ‹·ἰιι1εε1ιειι Αιιι“ε1ε1ιι.

ιιιιι1 νει·ειιι·εςιιιιρ; ιιει· ιι1ε1ιι. 1ιι 1ιερι·οεοι·1ειι 1ιε11ιιι111ε1ιειι. ι1ε1ιε1ιιι

1ε1ιειιι1ειι Κτε.ιι1ιειι 11ιιΓ011 ειιιειι ε1ι.:ειιε 1ι1ει·1“11ι· 119ε11111ιιι1.ε11 ιιιιι1

ιιιιι; ι1ειι ιι6ι1ιιεειι Οοπιιιε1.ειι2ειι ειιεςει·ϋειειειι Απε. Με Νοι.1ι

ινειιι11ιε1ιειτ ειιιεε εο1ε1ιειι ει·ε,·ιεει. ε1ε1ι ιιιιε1'υ1ι.ιιειιι1ειι Τ1ιε1.

εεε1ιειι:

1ν1ε εεε ‹1ει· Ριι1ι1ιι‹ιιειειι ι1εε Πι·. Βι·ιι επι ιι ε 18τειιειιεε1ιε

Πιιιειι 111ιει· Με Με ι15εειι 1ιι 1.1ν1ειιτ1, Β1ι·;·ιι 1900) 1ιει·νοι·ρι·1ι1.

ε1ιιι1 μεεειιινει·11ε· 009 Αιιεε11ιε1ι.ιειιι 1.ἱν1ειιι1 1ιε1ιιιιιιιι, νοιι νύε1·

‹·1ιειι 147 ειιι' Με 8τει1τ 111ειι ειι11'ε11ειι. νιι11.1ιτειιι1 ειε 111ιι·1ε·ειι

715 Κι·ιι.ιι1ωιι ε1ε1ι ειιι1 Με 11εε1ιε @ειιά ειιά 1ιι εει·ιιιε·ει Ζιι1ι1

επι' Με 1ι1ε1ιιεπειι Βιιι.ι1ιε 1.ινιειιι1ε νει·ι1ιε11ειι. 1Βιιι νει·,ε1ε1ε1ι

ι1ιεεει· Ζιι1ι1ειι ιιιιι. 1'ι111ιει·ειι 1)ιιιειι 1ε1ιι·ι, ι1ε.εε άει· Αιιεειιιε 1ιι

Ι.ιν1ειιι1 1ιιι 1ει:ιειι .1ε1ιι·2ε1ιιιι εινει1ε11οε :ιιι Πειιι1ε1ιε1ι 1ιει1ειι

1.ειιι1 211β1Π10ιιιι11811 Με. Πιε Υει·ιιιι·1ιι·ιιιιε εει· Κιιιιι1ιειιτε1ι1 1ι1ιιιςτ

ιιει· ειιιιι '1'1ιει1 ι1ενοιι Δε. ι1ιιεε εεεειιννει·ι1ε ‹1ειιι 1ίοι·Ι‹οιιιιιιειι

ω Κι·ειι111ιε1ι. ι.ιειιιιιιει· ιιιιε1ιεεεριιι·ι νειι·ι1; 1ιι 111ιει·ιν1εεειιι1ειιι

11ιιεεε ε1ιει· 1ιει·ιι1ιι. ε1ε επι' άει· ι1ιιιιεεε1ι11ε1ιειιιιε1ιιιιειιεειι 111111·

118·11ε1ι άει· Κι·ιιιι1ι1ιε1τ. [Με 1ιεινε1εειι ι11ε Πιιιειειιε1ιιιιιεειι1ιι

κια ει·ίοι·εε1ιιειι θε;ζειιι1ειι, Με ε. Η. ιιι 'Ι'ιιι·ννιιει ειιά ιιι Οεεε1.

ινε ιιει· 10 .1ε.1ιι·ειι 1ιε1ε1ιειιεο ε;ειιειιιειι Βι·1ιε1ιιιιι€ειι Με ι1ειι

1ειιειαειι. ιιει· Με εε ν1ε1 Κι·ιι.ιι1‹ε Με εεε;ειιιι·ιιιιιε 0011811111"

νι·ει·ι1ειι 1ιοιιιιι;ειι.

Ζει· Βε1ι11ιιιρ1'ιιιιις ι11εεει· 0ιι1ειιι1111τ 1ιιι1ιειι Μι· ιιιιεει·ε 1.ερι·ο·

εοι·ιειι ει·ι·1ε1ιι.ειε Λεει· οιιις1ειε1ι «Με 1.ερτϋεειι ι1εεε11ιει.ιιιιειιιι:ε11·

11ε1ιε νει·ιι11εειιιιι; 11ιιι1ειι, εε 1ιειιιι121. ιιοε1ι ‹11ε 11ιιιι111ε1ιε 11εν61

1ιε ι·ιιιιε· ‹11ε 11ϋ.ε1ιε1ι1ε-1ι, ε1ε1ι νοιι ι1ιι·ειι Αι1ε811121ε'011 :ιι 1›ε1`ι·ε1ειι,

1ιε1 ννε1ι.ειιι ιι1ε1ιι. 1ιι ι1ειιι 11:ιεεε. Με εε πιο· 11ε1‹ε.ιιιρΓιιιιε· εει·

θειιε1ιε ιιιι1ιει11ιιι:ι ιιϋε1ι1ις ιν11ι·ε. 11ε.ε·ειιινιιι·ιιε· 1ιε11ιιι1ειι ε1ε1ι ιιι

ι1ειι 1ιν11ιιιι1ιεε1ιειι 1.ερι·οεοι·ιειι ιιει· ειπε. 188 1ίι·ιιιι1ιε ιιιιι1 119

Βειτειι ειε1ιειι 1εει·. ιι·ετε ιι11ει· εε1ιι·11111ο1ιειι ειιά ιιιϋιιι111ε1ιε11

11ιι1ιιιιιιιε·.ειι, Με ειι Με 1'ο11ι εετ1ι·1ιτει ε1ιι‹1. Η1ει·ει.ιιε Γο1ις1ι,

ι1εεε ινειιει·ε Μεεει·εεε1ιι ιι611ι1ι.; ε1ιι‹1, ιιιιι ει:

ν1ε1 Αιιεεει.ι218·ε 1ιι ι1ειι 1ιερι·οεοι·1ε ιι ευ 181111·

ι·ειι, Με 1ι·ι;ειιι1 ιιι 11ιιι ειι ιι ιι ιει·πε1ιι·ιιο1ιτιιι·ει·ι1°ειι

11 11 ιι ιιειι. Λεει· ειιο1ι ινειιιι :Με Βε1τειι 1ιεεε121. εΜειι, εε 1ι11ε

1ιειι άοε1ι ιιοε1ι ειιι·ιι 435 ΑιιεεΜε1Ξε Με ι1ειιι 11ιιο1ιειι 1.ιι.ιιι1ε

1ι1ιι·ιε;. ιι·ε1ε1ιε ιιιιιιιιιειι 11ιι·ει· 1'ο11‹ε8ειιοεεειι 1ε1ιειι ιιιιι1 1‹ειιιε1·

ιιιει11ε1ιιιεε1ιειι Αιι1ειε1ιτ ιιιιιει·ινοι·ίειι ειιι·1. 1Βε 1ιοιιιιιιι. ιιιιιι ε1ιει·

Α11εε 11810111 ειι. ι1ιιεε ειιε1ι Με ιι1ε1ιτἰιι ι1ειι Εμπε

εοι·1ειιιιιτειιιιι·τειι Κι·ιι.ιι1‹ειι ε1ε1ι ι1ε1ιειιιι ιιε.ε1ι

Με ε11ε1ι1κε1τνειιι1ειι 11εειιιιι1ειι 1εο11ι·ειι, ειιά

1ι1ει·φιι ιιι11εεειι ε1ε ι1ιιι·ε1ιει·ει11ε1ιε Α ιι1ε1ο1ι1

ε.ιιεε1ε1ιειιιιιι1 ειικε1ιιι.1ιειι ινει·ι1ε ιι.

Πει Με εειιειιιιιειι εε1‹1ειι Αιι0ι·ε.1ιειι (νειειει·1αε Α1ιιει·ι1ειιιιις

άει· 1(ιιιιι1ιειι 1ιι ειε Βεριοεοι·1ειι ε1ιιει·εειιε ιιιιε 1εο11ι·ιιιιε; άει·

τ1ιι1181ιιι 111ε11ιειι‹1ειι ιι.ιιι1ι·ει·εε1ι.ε1 εε ειιι111ειι, 119.11 ειε σεεε11·

εε1ιε.1ι εει· Βε1ιειιιρΓιιιιε άει· Ι.ι-ρι·ε. εε 1'11ι· ιιιιιιιιιι;ειιε11ε1ι ιιϋι1ιιε·.

ε1ιιειι οι1ει· εννε1 1ιεεο1ι1ετε Αει·ειε ιιιιιιιεεε11ειι, ννε1ε1ιε ‹11ε ερε

ε1ε11ε Αιιι'ιεε1ιε 1ιιιαειι, Με Κι·ειι1ιειι 1ιι 11ιι·ειι 1νο1ιιιειει.ιειι επί

2ιιειιι·11ειι, τ1ιεεει1ιειι ιιε‹·1ι 116:1ιε1ι1ιε1ι. ιιι Με 1ιερι·οεοι·1ειι εΜε

ι“ει·ι1ε·ειι ειιά Με ι1ε1ιε1ιιι Β1ε11ιειιι1ειι ιιι 1ιεειι1ε1ε1ιι1.<.;ειι ιιιι‹1 11ιτε

1ιιιιιε11ε1ιε 1εο1ιι·ιιιιε 11ιιιε1ιι.ιιεειπειι.

Με πι· Αιιετε11ιιιιε· ε1ιιεε εο1ε1ιειι, Με άει· ιιϋ11ιιεειι ει:ιει11

ε1ιειι Αιιιοι·1ιε.ι ειιεεει·11ειειειι Αι·ειεε ει·1'οι·άει11ε1ιειι Ηε1ιιιιιε

Μι ιιιιεει·ε Νεεε11εε1ιεΓι: ι.>;ει1ιειι. 1)1εειιι· Βεεο1ι1ιιιιε ιιει1ι1ε:ειι

Ηε111ιιι11ιε1 Με ι11ε 11ν1ειιι11εε1ιε Β.1ιτει·εε1ι:111 ιιι ΐιε1εε1-1ι.ιει·

1'νε1εε 1ιενσ1111ει. ιιιιι1 Μι· 1100-1511. ι1ιιεε ε.ιιε1ι Με Αιιειε11ιιιιιι·

εεε νοιι ιιιιε ι·οιεεει:1ι1ε.εειιειι Αι·2ιεε εοιν1ε Με Βεει1ι.ι1ειιιιι;

άει· νοιι ιιιιε ειιιεεειιι·1ιε11ειειι 1ιιει.ι·ιιοι.1οιι 110 ι1ειιεε11ιειι εε1τειιε

άεε Ηει·ι·ιι 1111ιι1ετει·ε άεε 1ιιιιει·ιι 1ιε.1ι1 ει·ΐο1ι.;ειι νι·1ι·τ1.

11111; ι·11εεει· Βεειει.1ε·ιιιιι.ς νν11ι·ι1ε Με Οι·ι.ιειιἱειι11οιι άεε Κειιι·

ρι'εε ε·εε.ειι ειε 1ιερι·ε ιιι ΙΛν1ειιι1 ει·ετ νο11ειειιι11.ε ννει·ι1ειι. 11111·

1ιιι11οιι ιιιιι1 ε1ειι1ιειι Γεει, ι1εεε ι1ε.ιιιι ιιιιεειε Ατ1ιειτ ιι1ε1ι1: νει·

ιιιε1ι11ε1ι εε1ιι Μιά.

2.1)ι·. ιιιει1.Α11ιει·τΒε1ιι·-Βιε·ε.Βει·ιε1ιε εει· θεια·

ιιι1εε1οιι1ιι Αιιι:ε1εςειι1ιε1ι.ειι εει· Γ11ι·εοι·Β·ε 1111·

1ι11.ιιει·11ε1ιεθε1ει.εεΚι·ειι1ιε.

Βιιτειιι·εε1ιειιι1 ιιιιεει·ειιι Ρι·ο ιε.ιιιιιι 1ιε.1ιειι Μι· ιιι ι11εεειιι ΜΗΝ

εννε1 Ρ11εεει·1ιιιιειι ειιεε·.ε1ι11 ετ ειιά ειε11ειι ι11εεε11ιειι άεε

Ηει·ι·ειι 00110Β'011 επι· νει·111ι.ςιιιιε. 1)ιε Αιιε1:11ι1ιιιιε 1ιεει.ειε 159

ΒΙΑ. ε. 1ι. νν1ι· ειι1ι1ιειι ι1ειι Ρ11ε,ε;ει·1ιιιιειι ε1ιιειι 1.ο1ιιιειιιε. Με

ι1εεε ειε ε1ε11 1ι1ε1ι1ειι ιιιιτ1 ει·1ιε1ιειι 1ιοιιιιτειι. Με Αιιε1ι11ι1ιιιι:

11ιιιιει·ιε ο. 1 .1ε1ιι·, ι1ειιιι Μι· ι:18.11111.011 ιιεε1ι εεε ε1ε1ιει·1ρ;ειι Βι

ι'ιι1ιι·ιιιιςειι τ11εεε Ε'ι·ιει Με 1ι11ιιι1εει;ιιιεεε ειιεεεεειι ιιι ιιιιιεεειι. Με

Αιιε1ι11ι1ιιιιιι· 1ε11:ειε Με ειιε1ι ιιι 1ι·111ιει·ειι .1ιι.1ιι·ειι 11ει·ι· 01·

ι·εειοι· '1'11ιιι ε; 1ιι Βο11ιειιεει·8· ιιιιι1 Μι· 1ι1$ιιιιειι ινιεεει·ιιιιι άεε·

1ιειι, ι1ιιεε ει· ιι1ε1ιι: ιιει· τ11ε 1ιε111ειι Ρ11εεει·1ιιιιειι 1ιι εε1ιιει· Απ·



οπο. ιιοι'ιιιιιιιιι εοοάοιο οοοιι Μο ποιο άοο Ποιοι·ι·ιοιιτοοε

ιιιοιιι οοιιοοοο.

Πιο ιιοιάοο Ριιοοοιιιιοοο ιιοιιοο ειοιι πο? οιο Μάιο άοι· θοεοΙΙ

εοιιοιο μινι. ΑΜΜΟ νοι·ράιοιιιοτ οοά πιο Έιι.ιοο Μο Ηοι·τοο ΟΜ

Ιοςοιι οιιι άοιιι Πο.οάο ιο νοι·ιιοιιιοιοοάοο ιιιιοιι νοιι οΙοιιιιοιιοι·

οιειιΕοι· Βι·ιιι·ιιιιιιοοι; οοά άοι· ΠοιοιιΒιιοιιιιοιι Μο Κι·οοιιοο ιο

Μο Βοοικοιιοιιάοιι Αοιι·ιιΙΙ:οιι ιιιιί“ιοιιοιιιοοο οιοιι ιιιοι·ιιοι· ιιο οιιοοι·ο

Λάι·οοοο ιο ποοάοο, άοιιιιτ. πο· Ιιιιιοο ποιο ι:ιιιιο άοι· οιιοοοιιιι

Μισο Ράοςοιιιιιιι. Μο ΑιιιΕοοο άοι· ΗοιΙοοε οι·ιοιοιιτοι·ο οιιά

οι·ιιι6ιςιιοιιοιι. |

Π! Η! π” Μο Ροι·ιι“ιιιιι·ιιος οοά Αιιεοοιιι.οι1οιιε άοι· ΑεγΙο

ιιοι.ι·ιιι'ι. (οι. Ποιιιοιιεειοοοιιοι·ιοιιι νοοι νοι·ιςοιι διιιιι·ο) ω ιιοιιοο

οιιι· ιιι άιοεοιο .Μοτο οιιοοι·ο Ριιι.οο οοι·ιιοικο·οειοιιο οοά οοε ω!

άοο οιιιιιοιι·ιιοιιο Ρι·οο·τοιιιιο ιιοιιοιιι·οοιιι: Ράο.ιοιιι·οιτ. Πιι· Μο

ιιιιιιοΙιοιιο οοιιοοάΙοοε θοιειοοιιι·οοιιοι· ιιοι·ο.ιιιοιιιιάοο.

Με οοεοι·ο Ποοιιοιεοιοο νοι· .Ιοιιι·οο οιι Μο Πιο" ιιοι·οοιιοο

ιιι ποιοιιοτ Ψοιοο οιο οοιιΙι·οιοιιοιι ιι·ιεοιιοιι οιιιιο νοιι θοιοιοε

Κι·ιιοιιοιι οιιι άσοι Ιιοοάο οιιι ιποοιιιοοεοιο·ειοο ιο ιιοιιοοάοΙο

πιιι·οιι. Μ. ιιι€οιι άιο νοι·ιιο.ιιοιοοο ποοοιιιιιοιι οοάοι·ε Με Μοτο.

Βιι πιιι·οο οιιε νοο οοι.οι·ιι.οοινοι· :Νικο ιιιιι"ε οοοιιιιοοιιιιιο νοι

ειοιιοι·ι. ποι·άοιι, πιο" νοο οιιιοιιι Βιιο οιιιοτ Αοοιιιιι ποάοι· ιιι

κοιιοοά ιι00ιι ιιι Μνιιιοά ιιιιοι·ιιιιιιοι Μο Βοάο οιοιιι. εοιο ιΠιοιιο.8οιι

πιο πο· Αοιιι.ο Μι ιιιοιιιιιιιιιιιιοο ιοοοιιιιιιοο. οιΜιοιι πο· Μο

Πιιιιοο ιο άοο οιοιιοοοε ιοεοο, πο πο· οιιο άοιι Νοιιιιιτοοά Εοοοιοο

οοά οοιιιιιοι·Διοιι οιιιρΓοοάοο? 8ο οι·ποοιιε ιιι οιιεοι·οι ιάιιιο

άοι· ιιιοάοιιιιο άοι· ιιιιιιεΙιο!ιοο Βοιιοοάιιιος Ποι

ιιτοειιι·οοιιοι· οοά οιιι. Ηιιι'ο ιιοεο;οοιιάοιοι· Ράοο·οιιι·ιιιιο ιο Μοι

ιιοο ΛογΙοιι το”. :ο Ηο.ιιοο άιοεοιιιοο 2ο ιιοιιοιιάοιο.

Πο.ε ΑενΙ, ποιοιιοιι ιοιι οοι·ειιιιιιοιι ιιιοι· πιο Οτι ο·ι·ιιοάοιο οοά

Ιοιτοιο οοά οιιοι· ποιοιιοε Ηοι·ι· Πι·. Κ οι ιο1·ίοι ά ο ιιο νοιι·

8οο .Μοτο ιιι ιοοιοο οι Ν ο πιο ο !ιοι·ιοιιτοτο, εοΙιτο οιιι Ρεπο

ΜΒιοιι εοιο, οοά οοιι.οοιι ιο ποιοιιοι· ινοιοο άιοεο Γιο” Μιτο

!οοιεοιιοοά πιο ιιιοιοιοειιι·οιιιιο οοεεοι·ιιοιιι άοι· Αιιειο.Ιι.. οιιιιο άοο

Κοοτειιιοιιοοιι Αρρο.ι·ο.τ άοι·οοιοοο ιο ιιοιιοοάοΙο ποιοο.

Ποιι·οοπιειι·τιο, ιιιιιιοο οιο ιιιιοι· άιο νοι·ιιο.ιι.οιεεο νϋΠισ νοι

ιιοιιοιιοο. Πω Ιοιοι·οεοο τοι Μο Γιιι·εοι·οο άοι· Ποιοιοοιιι·ιιοικοο

ιοιιιι άοο |οι.ΖΕοιι άοιιι·οιι ιοο.οιιιιο· ιζοποοιιιιοιι οοά οιιι: Μο

ποι:.οοιοο Κι·οιοο άοο Πο.οάοε οι·ε·ι·ιά”οιι. Ιιι Κιιι·ιο.ιιά οι οιοο

1ι·ι·οοοιιοωιιι.ιι11 Ψοι·άοο οοά οιο Β'οοιιοενοιιιοι.οι· ιιι ιάιιοο

ι.ιιιιιιι;. Ιιι ιιινιοιιά οιιι Μο Βιιιοι·εοιιοιι άοιιιιιιιν οοεοιιιοεεοο,

οιοο Αοει.ο.ιι ιο 6τιιοκοιιι 2ο οι·οο.ιιοιι. Ποιοι· οοιοιιοο Ποιοιιιο·

άοο ιιιι1οΒιοι1 πιτ άοο άοι· Βοοοι·νο ιιοΠοιοοιοοιι οοά Μο Λογι

ι“ι·ιιιιο νοι·ιοι.οτιο ι·ιιιιοιι ιοοοοο. Μ. ιιοι άοο οοεοιιι·ιι.οιαοιι οιι

τοιο, Μο οιιε 2ο Ποοοιο οιο.ιιάοο πο· άοοιι οιοιιτ ιιι άοι· Ιιοιιιο

ποτοο Μο οοιοιιοι.ιο ι·οερ. Μο ιιιι.ιιειιοιιο Βοιιιιοάιιιιιο; Ηοιετοο

ιιι·οιιιιοτ άοι·οιιοοιιιιιι·οο.

Ποιοι άοι·οιιοοε ιι·οιςιιοιι, Μι Μο ΚοιΙ. ΒιιιονεοιιοΓι. οιιιι Πιι·ο

8οοειάιο ιοι·οοι·ιιιιι οιιιιιοιι πιι·ά, Μι ιο άοιο Βιιτπιιι·ι άοι· οοιιοιι

Αοειιιιι, Μο ιιοι Μαιο ιιι'ο Ποιιοο πιο ο;οεοι;ιι οι, οο ιιοοι.ιιοάο

άιο Αοειοιιι άιιιιοΙοοτ Ράοι.ιοιιι·ο.Γιο Πιι· άιο ΒοιιοιιΜοοε θοιει.οε

ιιι·οιιιιοι· ιιοι·οοοιιιιιιάοιι. Ποιο ιΒιοκο.ιιο οο οιο Αιιι·οεεο άοι·

Μπι. Βιιι.οι·οοιιοϊι εοιιοιιο άοι· νοι·ποΙτιιοο· άοι· Αιιοτιιιι. 'Πιο

ιιστ οιιιιιοι.ιι οιιοάι·οοιιιιοιι άοο Ηιοποιε Με οοοοι· Πιιι.οι·οοιιιιιοο

οοά ιοιιιιι. οιοιι. οονι·οιτ. Μι ιο Ει·ι”οιιι·οοι.ς ιιι·οι·ιιιο Μι·οιιτ. Μι

οοιιοι· Ρι·οιοοτ Μι.

Ψιο οει Μο Μινι. Βιιιοι·οοιιο.ι'ι ιο Ζοιιιιοιτ. ιιοιιοιι πιι·ά, ιοεετ

ειοιι οιιι· Ζω οποιο ιιιιοι·οοιιοο. _ιοάοοιιιιιε πιι·ά άιοεοιιιο οιιοοι·οο

Διιι·ιοο ιιοοιιι οιιιοεοι·ο 8οιιιιοοο οιιποοάοο, Μι οιο άοοιι νιοι

ιιιοιιι· Με οιο Ποοοιιοοιιοτι. :οι Ριιιοοι·οο ιιπ Ποιοιοοκι·οοιιο ιο

Ι.ινιοιιά ιιιι·ο Θοιάιοιιτοιο ιιιοιιι. νοι·οοιτ.οιο οπο οοά ΑιΙοο άοι·

ιιοο :ο οι·ιιιιοοοάοο Ιι·ι·οοοοειοΙι :ο Ποιο ιιοιιιιιιοιι ιοοοοο πιι·ά.

Πο ιει εοιιι· 2ο οοάοιοοι·ο, άο.εε Μο θοοοιιοιιιι.ιιι οπο. Αοι·οιο

ιιιοιιι ιιιιοι· ιζι·ιιιιεοιο θοιάιιιιιιοι ι·οι·ιιιο·τ. οιο οοεοι· Πιιτοι·

οοιιοιοο :ο ιιιι·άοι·ιι, άοιιιι Μι πιοάονιιοιο ειιι. ποιο πιο οοιιοο

νιοΙιοοιι ιο ιι·ιιιιοι·οο .Ιοιιι·οο ιιιοι· ιιο άιοιιοι· 5ι.οΙιο ιιοι·νοι·οοιιο

ιιοο ιιο.ιιο, οιιι Νοιιιιοιι οιιιοι·1ι·ι·οιιοοοιοιι ιιι άοι·

ιιιοιιοι· οι·οιοοι:ιι·οοιι ννοιοο πιι·ά άοο Βιοτο

"οοά ιο άοι· Ιι·ι·οοιιιι·εοι·Βιο ιιιοιιι ιιοιιοιιοο,

οοιιάοι·ο άοο ΡοιιΙιοοοι πιι·ά ποσο πιο νοι· νοο

άοι· Ιιιιτιοτ.ινο άοι· Αοι·ιτιο ΑιΙοε οι·πιι ι·ι:οο.

Μ. Η! Πιο Ζοιι Μ: ιιοΜο άοι·ειι·τ. οοοοιιιο.οιιιι:, άο.οε ιοιι οιοιιι

ποιτοι· ιιι Ποοιιιιο οιοοοιιο. .Τοάοιιι'οιιο οοοιιοιοιιιιοο πιο άοι·

Οοιιιιιιιεοιοιι, ποοο ιιιιάοι·ο Μοοοιιιο πιοάοι·ιςοποιιιι πιι·ά οιιι

Βοο8.οοο Ρι·ο_ιοοι νοι·οοιοο·οο, ιιι ποΙοιιοοι άοη;οιοο·ι ννοι·άοο

οοιι πιο οοιιιιιτ. ιοικ ιιοοοιιιιιιιιιιοο Μιιιοιιι οοιοι· νοι·ιιοάοι·ιοο

Ζοιτ.νοι·ιιιι.ιιοιοεοο Μο Ιι·ι·οοιιιι·οοι·οο :ο οοιι·οιοοιι οοά ιο οιο

8οοιο·οοιοο Ε'οιιι·ποοιιοι· :ο Ιοιι.οο Μ.

ιΑοιοι·οιοιοει.

Πιεοιιοειοιι:

Πι·. κι π οΙΙ οι·Ιιοοάιοι; ιιιοΙι οοιιιοιιοιι άοι·

ιιοοΙι άοι· Ηοοοι·οιίι·οο·ο.

Ρι·οι. Ποιιιο ι·ιοιιι.οτ :ιο άιο θοοοιιιιοιιοίι. Μο Πι·ειο·ο, σο άιο

Ποιιιοιιοειοο ιο άοιοεοΙοοο Βιοοο ποιοοι·οι·οοιιοο ιιοΙΙ, πιο ιιιειιοι·.

Πιο ΘοεοΙΙοοιιοιτ οι·ιιΙοι·ι ιιιι·ο Ζοετιιοοιιιιιο.

Ράοοοι·ιοοοιι

Πι·. 'Ι'ιιιιι ο·-Βοι.ιιοοιιοι·Β· ειοιιι Μο Ε'ι·ιιι;ο οιιι, ω Μο Αοε

ιιιΙάιιοις νοο Ράοι.=ιοι·ιοοοιι ιιι Βοτιιοοιιοι·.=>; ίοι·οοοεοιοτ. ποτάοο

οοιιο? οο οοιιοιιιο Μαιο άειοο Μο Κάπο! οποιο νοι·ιιοοάοο οοιο

πονάω.

Πι·. Βοιι ι· οι·πιάοι·ι. άιι.ιιο πιο Ζποοιι άοι· Αιιειιιιάοοε νοο

Ράορ;οιιι·οίτοο ΜΜΜ ο·οοοςοοά νοι·ιιο.οάοο εοιοιι.

Πι·. Βοι·οοιιςιιιοο εοιιιοΒι νυν, Αι·οιοοοι· Ποιιεοο.

άοιιι ιΒιιτάοοιιοι· άοο Ι.ορι·ο-Βοοιιιοε οιοοο οιι·οεε ιιι εοιιάοο.

οι:πο οιο θιιιοιιποοεοΙιτοιοοι·οοιιιι.

Ποι· Αοι·ιιοιιιιι ιιιιιιιιιι. άοο νοι·οοιιιος οιι οοά άοι· Ρι·οοοε

ιιιιοι·οιοιιιιι οο οιο 'Ι'οιοετοιοιιι οοοιι Νοι·πο8οο οιο Α ι· οι ο ο οι·

Η ο ο ο ο-ο 2ο εοιιάοο.

ι Ροι·ιοοιιιιοε ίοΙι.").

νοι·ιιιιοοιιιοο.

πιο πιτ ιιοιοιιε ιοοιάοιοο, πιο άοι· Ρι·οι'οεεοι· άοι· Πιιιτοι·ι;ιο

οοά Πιιοοιοι· άοι· ι1ωριωιιιιιιιιιι άοι· Κιοποι· Ποινοι·ειιοιο Πι.

Το ο ο ά ο ι· Β ο ι· ο ιι :ιιι ο τ ιιοοιι άι·οιοειιιιιιιιι·ιςοιο Πιοοει ιιι

άοο Βιιιιοοϋιιιά. Αιιε άιοοοιιι ΑιιΙοεο ιοιιά ιοάοι· νοι·ιο·»·ο Ννοοιιο

ιιι άοι· ννοιιοοοο· άοο .ιοι:Μο.νο οιοο Πιιι·ιιοο οι.οι.τ, ιοάοιο Μο

Ρι·οιοοοοι·οο άοι· Πιιινοι·ειιιιτ οιιι άοοι Β.-·οιοι· οιο άοι· Μο”.

ΙΦοροοοιιοιιοιι άοι· οιοάιι·ιιιιεοιιοο 1·ιοει·ΙΙεοιιΜ'ι.οο οοά Ποορι

ιιιιοι·. εοπιο νιοιο Αοι·ιιιο οοά Ρτινοιοοι·εοοοο ιιιοι Αάι·οοοοο

οοά θιιιοιιπιιοοοιιο πιο 30_ιιιιιι·ιοοιι άοιιιιιιιιιιι άοι·ιιι·οοιιτοο

νοιι άοο Βιοάοιιιοο άοο ν. Οιιιειιε οιιιιοΙι οι· ο·ιοιοιιΓοιΙε οιοο

Αάι·οεοο οοά νοιι εοιιιοιι οιιοιιιοιι€οιι διοιιιιιοι·ιι ιιοά Αεοιοτοοτοο

πιιι·άο ιιιιιι οιο Βοοιιοοιποι·ιι ιιιι·οι· πιοοοιιεοιιοΠιοιιοο Αι·ιιοιτοιι

ιιοοι·τοιοιιτ.

- Πει· οοιιοοοιο θιιιι·οι·8· Ρι·οι. Πι·. Οοοι·ιιγ Μαιο;; οιο

5./18. Βιιιάοε 25ιο.ιιι·ιο·οδιιοιιοοοι εοιοοι· 'Ι'ιιιιτιο

ιιοιτ. ιιιε Πιι·οοιοι· άοι· Ηοιάοιοοι·οοι· οιιιι·οι

ιςιεοιιοιι κιιιιιιι.

-- Ποι· νοι·ειοοά άοι· Βοι·Ιιοοι· ιιιοάιοιοιεοιιοιι θοεοιιοοιιιιιι

οιιι: ειοιι, οιιοιιάοιιι άοι· Μοτο νοι·ειιιοοάο άοι·εοΙοοιι ΡΜ. Βο

άοΙιιιι νιι·οιι οπ οοο θοοοιιάιιοιτ.ει·ιιοιιειοιιιοο, οοιο Αιιιι

οιοάοιο·οιοι:τ ω, οιοτιιι.οοιοιιοειο· τον άοο ιιιιιιοο·ιο Μια· εοιιιει

οοορι.ιι·ι, οοά "τον άοι·οιι Μο Ροι·οοιι άοο ιιοιιοιιοι.οι·ι Βοι·Ιιοοι

Αοοιοοιοο Ρι·οι. Πι·. ινοιάογοι·. Πιο άοιιιιιιινο ποιο άοο

νοι·οι.οιιάοιοιιοιιοάοε Μιάου οι·ει. ιοι .Τοοοιιι· οιιοΙιειοο .Τοιιτοο ιο

άοι· θοιιοι·οινοι·εοιιιιιιιοοο Μπι.

(Α. οι. Ο.-Ζτ.8·.)

- Ιοι Βιιζοοοιιοο ετο.άιιοοιιοο Κι·οοιιοοιιοοεο εοΙι Μο Βιο

τιοιι οι» οιιι·οοιοι·ιιο Κι·οοιιο άοι· οιιιι·οι·οιοοιιοιι Αιιιιιοιιιιοε, ποι

οι” άοι οοιοιιο·ει. νοιετοι·ιιοοο Πι·. Ε). ν. 06 ι.εοιι οι Με

άινιι.πιι·οιιάοι· Απ: νοι·ειοιιά, ι.οοιιιοιΙο ποι·άοο οοά Μι ιι·άο άοι·

ιιοιάι·ιι Αιιι.ιιοιιοιικοιι οιιι οοοοιιάοι·οι· άιι·ιο·ιι·οοάοι· Απο εοφ

ετ.οι1ι: ποι·άοο. οιιι· Μο οιιιιιιι·οιεοιιο ΑιιιιιοιΙοοις οι Πι·. Σ, ιο

τοι· Βοιι πιιι·ιι ιιοά οι» άιο άοι·ιοοιοιοοιειάιο Αιιιιιοιιιιιιε

Πι·. Οι. ν. ΠοοοΙοιοιι ποιο άιι·ιοιι·οοάοιι Απο νοοι Αι·ιιιοο

οιιιι ,ςοο·ιι.ιιιι ποιάοο πιο οιο «Πιιοο-Ζιο.ο οι·ίο.ιιι·ι, ιει άιοοο

πω νοοι Βιιιάιοιιιτ Βοοτει.τιι;τ ποτάοο.

-- Ποτ ΟΙιοι” άοι· Ροοι·ιιι το· οιιΙιιο.ι·-οιοάιοιοιοοιιο Ρι·ιιρο.ι·οιο

οοά Ιιιοποιοοιιι.ο, ινιι·ιιΙ. Βιο.ο.τει·ιιιιι Πι·. ά. Α. Ν ι οπο το π

ΙΜ οιιι· Πιοροοιτ.ιοο άοο Οιιοι·-Μιιιτιιι·-Μοάι

ο ι ο ο ιι ο ο ο ο ο ι. ο ι· ο ο;οετοΙιτ ποι·άοιι, οιιιοι· Ποτιιοοοοι: νοιι

οοιιιοο εςοο·οιιποτικοιι Ροοτοο οιιά οοιοι· Ζοπιιιιιιιοο· :οιιι Μιιιιιιι

Μοάιοιοοιι·οοεοιι.

- Ποτ θοιιιιΙίο άοο Ιι·ιοιιτοιιοι· θοονοι·οοιιιοοιε-Μοάιοιιιοι

ιοεροοιοιο, 8ιοοιοι·ο.ιιι Πι·. Ρ ο. ο ιι ο ι· ο ιι ο π οι οιιι' οοιιιο Βιτιο

ποιςοιι Κτοιιιιιιοιι. νοι·οοοοιιιοάοτ ποι·άοιι.

- Πιο οιιεοοι·οι·άοοοιιοιιοο Ρι·οι'οοιιοτοο άοι· Κιοποι· ι.ιοινοι·

Μαιο Πι·. Οιιι·οοοοπ (Τιιοι·οροοι) οοά Πι·. 0ι·ιοπ (Ηνο·ιο

·ιιιιιοι·ι ειιιά 2ο οι·άοοι.Ιιιιιιοιι ΡΓυΪ8880ι°οιι οιιι' άοο

νοο ιιιιιοο οιοεοοοοιιοι·οοιι ι.οιιιει.οοιοο οι·οοιιοι ποι·άοο.

- Ποτ ι'ιιιιιοι·ο Μοοιιοοοι· Ρι·οι'οοεοι· άοι· Ηνο·ιοοο Πι·. Ε)ι·ιο

ιιι ο. ο (οιο οιοιιοι·οοοι· 8οιιιι·οιοοι·ι, ποιοιιοι· πιο οιοιιι·οι·οο .Πιιιι·οιι

ιιι Ζιιι·ιοιι Ποτ. ιει άστε οιοιιοιιιιι· Μιιι;ιιοά άοι· Μο.άι.νοι·ποιιοοο·

εοοάοι·ο ιιοιιοι·άιοοε οοοιι οοοι Ποιιοτιι·ιοιι άοι· Οοοιοοοινοι·οοιοιο

ιοιιο·οο @ποιοι ποτάοιι.

ιΒ. Πιι·.)

- Ποτ οοοοοιοΕΜιο οεοιΒο οιιοεοι·οι·άοοιΙιοιιο Ρι·οιοεεοι· άοι·

Μοειιοιιοι· Ποινοτειιοι, Βιο.ιιιει·οιιι Πι·. Η ο ι· ο ο ο. ιι ο π , ιετ. 2ιιιιι

οιοτιοιι.οειο·οο οοοοοιοι·άοοιιιοιιοο Ρι·οΓοεοοι

άοι· ςοοο.οιιτοιι Ποινοι·ειτ.ο.: Πιι· άοο Ιιοιιι·οιοιιι άοι· θοιιιιι·ιο

ιιιιιτο, Ε”ι·οιιοο- οοά Κιοάοι·ιιι·οοιιιιοιτοο οι·οοοιιι ποι·άοο.

- Ποτ Ιιοιιο.οοιο θνιιοιιοιοοιο Ρι·οι'. Πι·. Α ά οι ο ιι Κ οιι ι οι·

ιπι άοι· Ποινοι·ιιιτο.τ ΗοιάοΙΙιοι·ο·, ποιοιιοι· άοο 65. Ποιιοοοιοιιι·
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ι15ετεε!ιι·ιειειι Με, "Με ειιι !!ειιι 8ε!ι!ιιεεε εεε

8οιιιιιιει·εεπιεετει·ε ιιι ιιει! Βιι!ιεετειιι!.

--Οι·‹!ειιενει·!ει!ιιιιιε·ειι: Βει· θ!. Αιιιιειι-Οι·

‹!ειι Π. Ο ! εεεε - Μ!!! Οιιει·ει·ετ Μι· 81. θεοι·ς-Βειιιειιι

εε!ιε!'τ. !ιει·ιιι!ιει·ειιςει· 8ε!ιε·εεεει·ιι. Ο -!!ε;ιειιι·ετιι !)ι·. 11 ιι εε ιι

8ο εειιι ειπ! Μιι! Βρει·ιε!ιε!ειι Μι· ι.ςειιειιιιιειι θειιιειιιεε!ιε!'1,

8τεε!ει·ιν!ι 1)ι·. Α ! ειι. 8 εε!!! ν! ε να; Μιι Οοιιειι!τειιτειι Μι·

11ειιιιιιι!ιειι-Ηε!!ειιεω!!. 8ιεετει·ει.!ι Πι·. εν ι ! ε ε ο 1! ιι ι· ιιπ!!

Οο!!εςιειιι·ει.!ι Πι·. 8ι!!ιει·5ει·ε; Με! Θε!ιιι!!'ειι Με θεοι·

ε!Γ21ο·ε Μι· θειιιειιιεε!ιε!'!. 1ιει·ιιι!ιει·ειιι·ει· 8ε!ινι·εειει·ιι ειιι· !!ι·ειιεεε

ε!'1ιδ!!!!!ιΒ·, Οο!!εειειιι·ει!ι Πι·. Ν ι εοι!!! Μ ε ι ιι ιι ιι ι·‹!. - Πει·

81.8!ειιιε!ε.ιιε -Οι·‹!ειι Π. Ο!εεεε - Μιι! 8ρεοιε!!ειειι

Μι· 8τ. 1Μοτεε-θειιιειιιεο!ιείι. !›ει·ιιι!ιει·ει8ει· 8ε!ιινεειετιι, 8ιεειε

ω!! Με Ρε!τει· Βοεον.

- Με! Ο‹›ι·ι›εει·ε!: Με ε!ιεει.1ιει!τειι 11οι·ρε Μι· θι·ειιεινεο!ιε.

ενιι·1ι!.81εεεετε!!ι Πι·. 8ε!ιεριτονε, ιετ Με Βιιε!ιει·ιε‹· !ιε

Οι·‹!Ιειι εεε 1ιο!!!ειιειι 8!ιει·ιιε 1. Ο1!ιεεε νει·1ιε!ιετι

που ειι.

νει·ετοι·ιιειι: 1!Αιιι17.Πειιιι κι!" Μι· Βεειιιι Μι·

ι!οι·1ι!.πειι τιιετ!ιοιιιιεε!ιειι Ριιειι!!Μ ει!!! Ρι·ο!”εεεοι Με Αιιειοιιιιε

Πι·. 1ι!ιο!ιεε! '1'ιο!ιοιιιιι·ονν !ιι! 52. 11ε!ιειιε_ιε.!ιι·ε. εειπε

ιιιε!!!ειιιιεο!ιε Αιιε!!!!!!ιιιιιι· !ιει!.ιε Μι· νει·ετοι·1ιειιε ει!! Μι· Νοε

!ιειιιι· Πιιινει·ειτει: πω! ιιι Μι· ιιιει!ιοο-ε1ιιιυι·ειεε!ιειι Αεεε!ειιιιε

ει·ιιε!ιειι. Νεο!! 11!!ειιειιιιε; Με Αι·ειε;ιω!!εε ι .1. 1872 ΜΜΜ!!!

'Γ. εειιιε νν!εεειιεε!ιε.7ι!ιο!ιε Τειιιιειωι Με Ρι·οεει·τοι·ε·»·ιιιι !”ε

Μι· Αιιε.τ.οιιιιε ειιι Μι· !!!οε!ιειιει· Πιιινει·ειι!!τ, ει! ινε!ο!ιει· ει· 10

.1ε!ιι·ε ερ!!ιει· Μιι 1ιε!ιι·ειιι!ι! Μι· Αιιε.ιοιιιιε σε!!!ει-!ειε ιιι!!! ειι

σ!ειε!ι νοι·ιεειιιιεειι Με! Αιιετοιιιιε ιιι ‹!`ει·Μ:ι!ει·ε‹·!ιιι!ε !ιιε!1. !ιι!

Ϊ8!ι!'0 1890 ειει!ε!τε ει· "εειι Με" ιιι”, ννο ει· Με !·'τοιεεετιι· ειιι·

Αιιιιευιιιιε Με ει! ει-ιιιι·ιιι 1.ειιειιεειιτ!ε ιιιιιε Άκτιο. Αιιε Μι· 19ε!!ει·ι!εε

νειειοι·!ιειιειι ειιιιιιιιιειι ιιιε!ιιει·ε ενει·ι!ινο!!ε Αι!ιει1ειι εεε Μιι!

θε!ιιε!. Μι· Αιι!11οιιι!ε ει!!! Ρ!ιγειο!οειε, Μι·ιιιι1:ει· ειιι «Οιιι·ειιε

Μι· Αιιε1οιιιιε» 2! !ιι πρ” Με!! (1ιιιιιν. 8ιιιιιιιι·ειι! Μι· Μπιι!

εο!ιε!'ιεει·ετ !!ει1ιε!ι·!ιιε Βε!!!ειιιιεε!ιειν ιιι! Α!ιει· νειι

45 .1ιι!ιι·ειι ει! !.ιιιιεειιιιι!ιετειι1οεε. Ε!! εειεε ιιιιιιιειι!.!!ε!ι ειπε!!

Επι' ειε !!!ε!ιιιςει· Αιιςειιει·ει, εο!!εεε εεε!! ειιεεει!ιε.!!ι εειιιεε

Βεε!ι·!‹ε ννοιιιιειιι!ε Αιιει·11!!Γ!ιΙ!!!8 εειπε Μια! ιιι Αιιεριιιο!ι

ιιε!ιιιιυιι. - δ) Ιιι Βιιιιιοε1ιε (Ηοιιν. 1ιιι!ι!ιιι! Μι· Με: ειιι Μι·

ιιι;ειι Νι!ιο1ει!ιοεριτε1 [πιο (!ε!!ιιιειι ιι ιπι 58. !.ε!ιειιειε!ιι·ε.

Πιο ιιι·ετ!ιε!ιε Ρι·ειιιε !ιι!!! ει· 80 .Ιε!ιτε εεε ειι!π. 4! Ιιι Ηι-ιάε!

εει·;; Μι· 8ειιιοι· ιιει· !!ειιτεο!ιειι Κ!ιιι!!ιετ ω!. Πι·. Α ε! ο! ρ ιι

Κ!! εειιι ειιι ιιι ειπε!" εει!ιιιιετιεο!ιειι ΑιιΓε.!! ιπι Α!ιει· νειι 81)

.Τε!ιιειι. Πει· !ιει·ιι!ιιιιιε Πε!ε!ιι·τε !ιε.ειε !ιι Ηειάε!!ιει·ε· ετιιά!ι·ι

ιιι!!! 1ιεειιιιιι ειιο!ι Μιπ ι. .!. 1855 εειπε Εε!ιι·ι!ιε!.ιε!!ειτ ε.!ε

Ρτινει!!ει·ειιι !ι!ι· ιιιιιει·ε Με!!ιοιιι, ιι·ιιι·Μ εειιι! Χ!!888Γ0!·118Π1·

!ιο!ιει· Ρι·οιεεεοι·. ειιι; 1859 Με Κ!ιιιι!ιει· Με!! Βι·!πιιε·ειι, 1863

ιπιε!! Γιειιιιιι·ε πι!!! νειι Μ” Με!! 8ειεεειιιιι·ε. Νε.ε!ιΜιιι ει·

1889 ιιι Μ!! Βιι!ιεε!.ειι‹! 8σ·11'01Λ!!!. !ιε!ιι·ιε ει· Με!! Ηειτ1ε!!ιει·ι;

ειιιιιε!!, ενο ει· Με!! Με ιιι ειε !ετε!ε Ζει!. Με οοιιειι!υιιινε

Ρι·εκιε ειιειι!πε. Κιιεειιι ειιι! νειιι·ε!ε ενερειι εειπε! Μ811801ιεΠ·

ιι·ειωιιειι!ωπ ιπι!! εειιιει· ιιιι!‹!ειι Απ, ειιι Μιι Ιζι·ειι!!ειι ιιιιιειι

,εε!ιειι, ε‹ιιινιε εειεε!! εειιιει· ειι·ειιι:ει!:!!!τ·1ιειι Αιι!!“εεειιιης Με

Βει·ιιΓεε νειι εειιιειι Ρειιειιωιι, Με νειι εειεε!! 8!ειι!!εεεειιοεεειι

ειε Με ΙΜ!!! ειιιεε Αι·ειεε εεεο!ιε!ε1. Πιε !!ε!!τεο!ιε Ψιεεειι

εε!ιε!'ε ω!! ιιι ι!ιιιι ειπεπ ι!ιιει· 1ιεειειι νει·τι·ειει· νει·!‹ιι·ειι. Αε

ι:εεε!ιειι νειι εε!ιιειι ενιεεο·ιιεε!ιεί!!ιο!ιειι Ροιει·!ιιιιιεειι, ιιει Κ. ιιι

εειιιειι «.!ιιεειιι!ει·ιιιιιει·ιιιιεειι ειιιεε ε!!.ειι Αι·ετ.εε» ειιι ινιι!ιτεε

Κ1ειιιω! ι`ειιιειιιιιιεειι Ηιιιιιοτε πω! 1εω” Βε!ιειιεει·19ι!ιι·ιιιιε·

1ιιιιιει!εεεειι. - 51 Απ! 7.120. Με! ιιι Βει·!ιιι Μι !!ι·ι!!ιετε Ρι·ο

Γεεεοι· Μι· 8ι.ειιι!ειιι·ειιει!ειιιιι!ε :κι Μι· Μι·ι!Βειι ΠιιινετειιΜ Πι·.

Οε1·! Η ι‹ ι·εεεε !‹ ιι ιιι! 69. Ι1ε!ιειιε_ιε!ιιε. δε!!! 18!! Ποεει11:

απ· εει·ιο!ιτ!ιε!ιε !!!ει!ιοιιι ιιι Κιιιιι.<.ι·ε!ιει·ε·. νιιιιι·ι!ε 8. 1855 Με!!

Με! '1'οι!ε Ρι·οι'. Ο εε ρ ε ι·'ε ειε Ρι·ο!”εεεοι ιιει· 81εειει·ειιει!ιιιιιι!ε

ιιε‹·!ι Με!!! 1ιει·ιιίειι, και ι!ιιιι ειι;;!ειο!ι Με !!ετι‹:!ιιερ!ιγει!‹ε!:

ι.ι!ιει·ιι·εεειι ενιιι!!ε. Νειι 18518 !ε!›τε ει· εεε θεειιιιι!!ιειιειιι‹·!ι

ε!ε!ιτειι ιιιι !;!ιι!ιεεωιιι!ε. Ριι!ι!ιοιε!!ει·1ι ιει Μι· Ηιιι€εεε!ιιει!ειιε

ειιι Με! Ηε!›ιε!ε Μι· ςει·ιε!ιι!ιε!ιειι Μει!ιοιιι ει!!! Με 8ε.ιιιι€11:ε

ενεεε:ιε ν!ε!!ιιε!ι !ιει·νιιι·ι.ιε1τειειι.

- Ιιι Ριιι!ιιιι !ιει,ςιιιε· νει· '1'εε·ειι Μ! ι›ε!‹ιιιιιιω Ρε!!ιο!οε·,

Ρι·οί'.17ι·.θιονε.ιιιιιι!εε 8θ_ι!!!ιι·ιςε .1ιιιιι!ειιιιι εειιιει·

ει·ε!.!!ε!ιειι ει!!! ινιεεειιεο5εΓι!ι‹:!ιειι Τ!ι1!!:ιε;

!‹ ε ι κ. Βι· ιε1 Μι· Βεε·ι·ιιικ!ει· Μι· ειπεπ (!εεε!!εε!ιεϊτ ειιι· Βε

1ι!!ιιιρ!ιιιι,ε Μι· Τιι!!ειειι!οεε ιιι Ιιε!ιειι.

- 1)ει· Ρι·ινε!!!οεειιτ ιιπ ιιιιιτ-ι·ε !!1ε!!ιοιιι ει! Μι· Πιιινει·ει!ε.τ

Εεεε!" Ι)ι·. 11ι·ιιε!: Βοοε !ει εειιι ιιιιεεει·οι·ι!ειιι

!ιο!ιειι Ρι·οΓεεεοι· ει·ιιειιιιτ ενοι·ι!ειι.

- !ιιι1ε.ιι!ειι!!ειι .1ε!ιι·ε ε!ιεο!νιι·ειι εειι Οιιι·ειιε ει!

‹!ετ ιιιι1ιιει·-ιιιε!!ιο!ιι1εε!ιειι Αεε!!ειιιιε 124 8111

ι!ειι εειι, ει!!! ειναι· 90 8τιρειιά!επειι Με !!!ι!ιιει·- ει!!! 1!ειιιιε

Βεεεοι·ιε. 5 Ρι·ινει-81ιρειιι!ιειειι ει!!! 29 8τιιι!ειιτειι, Με ει!!

ειιςειιε Κοετειι ει! Μι· Αεει!ειιιιε ετ.ιιάιι·ι 1ιε!ιειι. Δ!!ε ι!ιεεε

πετάει! επειιιν!!ι!!.ε· νει· Μι· Βεςιει·ιιιιεεεοπιιιιιεειοιι ειππ· Με!

νοι·ειιε εε Ριο1. ειπεπ Πι·. Ν. Ο. Ιννειιοινε!ιι ειιι· Βι·!ειι

εειιι; Με Αι·ειει·ει!εε ι.εεει·ι!!'τ. Αιιεεει· ι!ιεεειι 124 8ιιι!!ιι·ει!!!ειι

ενει·ι!ειι εεε Μι· Αοε!!ειιιιε Με!! 4 1ι·ειε Ζιι!ιϋι·ει· (8ι!!!ε!ενειιι

ειιι1εεεειι, ενε!ε1ιε ο!ιιιε 111ετιιι·ιιΜεεεεειιιεε ιιι Με Αεε.Μιιιιε

ειι!'εειιοιιιιιιειι ννει!!ειι, ιιιι‹! !!ε!ιει· Με!! !ιεει.ειι!!ειιειιι Αι·ε!:

'Βιιειιιειι Με Αι·ε!!!ιρ!οιιι ειε! ει·1ιε!τειι 1:ϋιιιιειι, Με!! Βει!ιι·ιιι

 

Βιιιιιις· ειιιεε Μετιιι·ιτ!!τεεειιε·ιιιεεεε νειι ειιιειιι ι·ιιεειεε!ιειι θγιιιιιε<

ειιιιιι.

-ε ΠΜ Πι!ι!!!ι·ι·εεεει·!: !ιειιιχειο!ι!;ις!: ιιι !!!εεεπι 8οιιιιιιει·. ει!!!

ειιι !ιισειιχεε Β!ε!!: ει·!!!!ιι·!, εειιι Β!! ιι ε ι ιι ε ε Ο ο ιι Με τε Π! ι·

ειε 8!:ιι!!ειιτειι ιιει· ιιιι!ιτ!!ι·-ιιιε‹!ιειιιιεε!ιειι Λεει

!! ε ιιι ι ε ει! εε!ιι·ει!.ειι.

-- Βιε ιιε!ιειιιιτε Πει1ειιετε!! ειιι· ΒιιιιΞειι!ιι·ειι!ιε

!!εε Πι·. Β6ιιιιι!ει· ιιι θϋι·ιιει·ετ!οι·1' ντιπ! Με!! Με!

'Ι'οΜ Μεεε!!ιειι με! νειι Πι·. Ε!. .Ι ο ε ! , ενε!ε!ιει· 1›ει·ειεε εε!τ

πινει .1ε!ιι·ειι ε!ιεεε!ιιε εεε!!νετττετειιτ! 8ε!ειτει ιιει. νι·ει!:ει· κε·

τω!" ινει·ι!ειι.

- Πει· Με ιιοι·ά!εε!ιειι Νε.ειιι·1'οι·εε!ιει·- ιιι!!!

Αει·ε ειο-Ο ο ιι ε·τε ε ε. 1720101101' νοπ! 24-29. πω!! 11. .1. ιιι

Η ε! ειιι ε; Μι· ε ετε!!!ιιισ!ετ, ειιι!! 1ιει·ε!ιε 152 νοι·τι·εε:ε εειεε·

ιιιε!Μ1, πι!!! εννει· 88 νειι Β'ιιιιι!!ιιιΜι·ιι ει!!! 159 νοπ Αιιε!!!ιιΜι·ιι

(ιιιιιιιειιι!ιο!ι Με Μιι ε!ιιιιι!!ιιιεν!εε!ιειι Ε!!.ιι!!ει·ιι ει!!! Πειιτεε!ι

1εω!) ιιι!!! Βιιεεειι.

- !ιι .Τ ε ρ ε! ιι ει·εο!ιε!ιιειι, ειιιειιι ειιιει·ι!ιειι1εο!ιειι ιιιεάιο!ιι!

εε!ιειι.1οιιι·ιιε!ειι!'ο!ιςε, ιιιε!ιι· ει! ε 30 ιιιετ!ιοι ιιιεο!ιε εειε

ε ο 1ι τι Η ε ιι.

Μ Αιιε Μ”. πιτ!! Με! ειιιειι 5ενοιεετε!ιειιι!ειι Ριο

εεεε !›ει·ιε ιι εειι, ιιει εειιι εε ειο!! ιιει ‹!ιε Ε`ι·εεε ιι!›ει· Με

νει·επιπνοι·ι!ιε!ι!ιειε Με Αι·ειεε ιιει Ορει·ειιοιιειι επ ΜΜΜ:

_ι!!.!ιι·ιεειι, ο!ιιιε Βεινι!!ιιι;ιιιιε Μι· Β1τει·ιι. !ιεικιοΙ!:. Βει· θεο!!

νει·!ιε!τ. Μ; !Ό120ιιτ!ε1°: Πει· 5ιε!ιι·ιεε 8ο!ιιι Με Ηειιιε1ιιιεο!ιεε

Ο !ι εοι! ιι ε· πει· ει! ιιει· Ι!ιρ!ιτ.!ιει·ιε ει·1ιιι·ιιιι!ιε ει!!! ει!! Λεω!!

ιιιιιιις Με !ιει·ι›ειεει·ιιΓειιειι Αι·ε!εε ιιι'ε Α τι!! ι εεεεει!'εε!ιε

Κιιιτ!ει!ιοεριεε! ιι!ιει·εε!ιι!ιι·ι ννοι·‹!ειι. Ηιει· ενιιι·Μ Μι· Ζιιετε!ιδ

Με Κιιι!!εε Με !ιο!!“ιιιιιιε·ε!σε (Μπιι ιιιιε!ι Αι11νεΠ!!ιι!!ρ: νειι

Αιιτι!!ιρ!ιτ!ιει·ιεεει·ιιιιι) 1ιειιιιν!ειι ιιπ!! Με ειιιειι.τε Πο11'ιιιιιιε; ειιι·

Βετιιιιιε Με ΚιιιΜε 1ιεε!ειιι!! Μιι· ιιοε!ι ιιι ειιιει· εο!'οι·τ νοι·εο

ιιοιιιιιιειιειι Τι·εε1ιεο!ιοιιιιε. ενε1ο!ιε Με !!)1ιει·ιι ε!ιει· ιιιε!ιτ εειεε

εειι ννο!!τ.ειι. Με ιιιε!ι!:ε ειιτ!ετεε πιε!ιι· ειιι· Βι·ιιει!!ιιιιε· Με

1ιε!ιειιε Με ΚιιιΜε ιζει.!ιειι ινει·‹!ειι !ιοιιιιτε. 1ιεεε!ι!οεεειι !!!ε

Αει·ειε Μ Ηοεριτιι1ε ιιιιε!ι ο!ιιιε Βεινι!!ιειιιιε· Μι· Ε!!!ετιι ε!

Μι· Ορει·ειιοιι ει! εο!ιτε!τειι, Με Με!! ειιιιαε Ο!ιειιεειι ειιι· Βασισ

τιιιηε· Με ΚιιιΜε Με. ΜΜΜ-ι· ει·1ιι!!τειι ειε!! ε!ιει·ι!ιε Ηο!!ιιιιιιεεε

Μι· Αει·ετ.ε πιο!!! πω! Με ΚΜ! ἱ!!ιει·!ε!ι!;ε εεε !)υει·ειιοιι ιι!ε!ι!ι,

ει! εε ειιι· Ηιι!!'ε !›ειειτε ει! εμε!. πω. Ιιι ?ειπε Μεεειι !ιε!ιειι

Με 111ιει·ιι ιιει! ειιιε ει·ιιε!ι!!ιο!ιε !!!ει.:ε .εεεειι Με Αει·ετε Με

Ηοεριιειε ννεε·ειι Με ο!ιιιε Βτ!ειιιιιιιεε ι·οι·ἔειιοιιιιιιειιειι Ο ετε

ιιοιι ειιε·εε1ι·ειιςτ. Ε.

-1)ιεθεεειιιιιιιεει.!ι!ἀει·!ἰι·ειι!‹ειιιιιι!ειιθ!ν!!·

!ιοευιΜ!!ει·ιι 8τ.. Ρεεει·ειιιιι·εει!ιετι·ιιε ει!! 11.111!

ε!. .Γ 79981185 νειι. Με ιιι ε. νωω.ι. (!ει·ιιιι1ει· 871 '1'νιι!ιιιε -
(17 νσειι.1.68θ 8γρ!ιι!ιε -- 110 ιιιε!ιι·ι. 290 Ηε!ιει·!εε!ι - !2 νεειι.). Μ

95 1)ιρ!ιτ!ιει·ιε - (Ο ιιιε!ιι·), 81 Με.εει·ιι - (1 ιιιε1ιι·)ιιιι!!45

Ροε!ιειι!ιι·ειι!ιε - (4 ιιιε!ιι· Με ιιι Μι· νοι·νι.).

Μοτεε1!τετε-Βιι11ετιιι Μ. Ρετει·εΒιιι·8ε.

Με Με ννοε!ιε νειι! ε. Με ειιι!! 11. Με! 1902.

Ζε!!! εει· 8τει·ιιε!!!.!!ε:

1) Με!! θεεε!ι1εο!ιτ ει!!! Α!τει·:

ΙιιιΘειιεειι:ἔἔΞἑΞΞΞ·ΞἔΞΞΞΞἔ

__έὲ_`=ἔιπ>πιπ>·ειπιπιπιπιπιπεξε

:ο ιΩΟιο ο ο σε·

Μεε=ι!ιιι5ι!5!ι!=ε
εε~εεεεεεεε:ε=

405 880 785 1799151118 1817 52 56 62 51488Ο152

2! Με!! Με Ί'οτ!εειιι·εεε!ιειι:

ΜΗ!. εεειι!.1ι.Ο, 'Γ ιι. ω!. 14. !!'ε!;»ι·ιε ι·εειιι·ι·ειιε Ο, '1'γρ!ιιιε

ο!ιιιε ε!;!ιιιιιιιιιια!!ει· στι!! 1. Ροε!ιειι Ο.11εεει·ιι 24, $ε!ιει·!εε1ι 15,

!)ιρ!ιτ!ιετιε 15, Οτοιιρ Ο, Κειιε!ι!ιιιε!;ειι 7. Οι·οιηι!!εε 1ιιιιιεειι

ειιτ.ειιιι!!ιιιιε· 37. 11ι·γειρε!εε 5, 1ιιι·ιρρε 8, Ο1ιο!ει·ε εειει.ιεε

Ο, !:!ιι!ιι· 1, 11ιει!!ειιι1εο!ιε Μειιιιιι;!τιε θ, Αειιτει· θε!ειι!ιι·!ιεε

ιιιε!.!ειιιιιε Ο, Ρει·οτ!τιε ερι!!ειιιιεε Ο, Βο!:ε!ιι·ειι!ι!ιειτ Ο. Αιιι.!ιι·ει Ο,

Ηγ!!ι·ορ!ιο!ι!ε Ο, Ριιει·ρει·ε!!ιε!ιει· 3, Ργειιιιε ιιιι‹! 8ερειεε.ειιι!ε θ,

'Ι'ιιιιει·ειι!οεε Με 1ιιιιιι;ειι 85.Τιι1ιει·ειι!οεε ειιΜι·ει· θι·ριε.ιιε 21

Δ!!ιο!ιο1ιειιιιιε ει!!! Πε!ιι·ιιιιιι !:ι·ειιιειιε 7, Βειιειιεεε!ιενε.ε!ιε ει!!!

Ατι·οι!!ιιε ιιι!”ειι!:ιιιιι 55. 11ετε.ειιιιιε εειιι!ιε 25, Κι·ειι!:1ιε!!.ειι Με

νει·ι!ειιιιιικεοι·8·ειιε 98, 'Γοάτι;ε!ιοι·ειιε 80.



    
.-Απποποπισ ..ΒΒΒΕτ.1.ω......... π... 1300111111... 901 κ. 1..*πισκπιι Η:α

81. Ροτοτεπι118. ΝενεΚγ-Ρτ. Μ, πονν1ο 1ιι π11επ 1π- ιιππ 8118101111. Απποποοπ-Οοτπρτο1τοπ Μι80110Ι11111011.

 

1

πωπιιπ
ι 1.!

ιμΣ Ρ11.1.1ΣΝ Π1.ΙΧΙΒ

· Μ. 0,10 πω· ννἰι·1‹- 0,01 1π σἱποπι

88111011 ΒιιΙσετειπ2. ΞΕ@! π. ~ ΟΔ80.1111ΝΕ Με πω “πππ Μετ1τπτπτει· _, τ.

ἐ

 

  

κϋι·ρει·. Βηε1π111811·ι 01ο. (Οοπτρ1ω τωιάπε

π ‹Ιε Ι'ΑσιιιΙσ'απόσ άεε $σ€ι·:ιαε. 1. Απειιετ 1892

π.. πω! δ. .ΜΗ 1899). δ011ιθ 11ιοι·ιηοοπτ1εο1ιο

›. `0 νΥ1ι·Μιπε Μ. »ν1εεεπεο1ιπΓι11‹·1› πεπη;επο11ι

' (Μ. ΙΛι1'1'οπ1, ΒοιΙΜίπι ‹ἰο Ζ|Δ8ασΜΜί8 άι: Μέ

τ10οίσιο, 14 .1ππ1 1892) πω! 1111ιπεο1ι ει·

ω·οΜ ίΗοπἱέ1ιἐ 00 'Τ1τόιπροιι11φιο: (οπε1πιι

11π Ρππ1; Ππ_1πτ01π-Βοππππο12, Μέάάσαπωιπ

οιοσιο·εΙΙι·.ε·, 2. ειἐιἰε; Βιπ11οιΜ:ιμιο Ό1ιπτοο1

1 1ΜΒονο, .Ρ11η]α!ί/ξεχ π. 104; ΗΜ'. Βοπιοἱπο.

: 1.1Ι1ε. 1'Ιισταμειι2όππο σΖίπηπε, μ. 805; 118011,

ῖ '1.1111Μξς8$;ς_ξξ:;ςή::=·';|·ως:·ι··»; 1 1ιὁπἰτπ1 Μ. .Τοει·π1ι οι £'οιιε1·ὲε ποιπ· Ι'ωνπιι

1 Δηουικηπωω." ωωπ1 ιΜ1.11οσω

  

    

    
    

111
11γ π

  . .σ0.··ιοσ ι "111

. "...πω .ωω‹ :με
_ 10.100». πω” 'Μπι πω..." πω!"
1.1.1». μπω... [ΜΗ πωη.."

έ: που: ί(."" Κ,

  

  

  

= εππ .10ε..έ1::1Ρω.81.2πε: 1.102:. δωσε ᾶ`ποοοπσΙιεοπεπ2ε πω.. πω.).ο ||-υ!---041»ω ὅ .

1 . ¦ωηιυ!‹υιωυΚ11›,ωωο ·

Δ Οπα πι: εππ Η ξ

`ΐ...."Α"__.. με »πω ?

  

Βοἰπε νΐ1ικππε: 1ει «·«›ιιεωπ1, 1ε1τ·Μ :π 1·π8π11ι·επ. 0ιιτο1ι ννοο1ιεε1 1ιι άει· Απινεπτ1υττε8Μ:18θ 181· Θε11'ϋ1110"Π8 Μ]

Με ΜΜΜ 2π νοτιποπ1οπ; πειιιοι·1‹επεννοι·1Ιιε 1Μι·1ωπε Μπι 1ιππ11πο11οι· 81π11Νει·πΙορίππε, Ι.οπει·1ο10οπ, ωι11οππω ποπ ο1ο.,

Β'οΜ.1ο10181κο11. Π” εἱπι1εο Α1π1111τπι1ττε1, Με πεπ Ηο1ιυνεπεει·επ1ιπ11 ππτ1 Μ11ιτεπό τ!" ΒΜ13Μ10Π. 18111111' 1111381111 Μ11“'01Μ1°

ννπο1ιετιιπΒ· Με Β1ιοπιππτ1ειιιππ Η”. Μπα) 810· 1111310111: 181- _ ,
Η ..Β Η Η Π . Ι 1111111111: 2 Ρ111ειι. ε1πε πειο1ι _ἰεόει· Μπ.1ιΙΖε1ι. πάει· Αποπάε ποιπ› Βο1ι1πΓεπΞθμ11- _ __

Μ". Π ο θ (Με ι ΕΙ.1Χ1Βε 1 οι1.2 Κπ1ΐεε- Μ. 8ιιρρωι161ΐο1,_1ο πε.ο1ιά. Α1πει· (πι τ·ου·ο·π'πρωι Μ. :οι ε1αρου·πμ Μ» ε!. 11ιο·Ισππω

 

π..." «11οπωιι Χππωιι 1'π0τ1ο1ι·ωι Μι· 111π1πο- 8ΠΡΡ081Τ0111ΕΝ, Μπάκα 01ο 111ι·1ειιπε «Η» η

..(Ιπποπτ1πο;· ιιιπ' οἱπο Με11ιιιπι1ο Μιιπ11ο απ Βοεο1ιι·11ιι1ωπ Βοε1ιι11οπ στο. :

 

ΡΙ1011Τ10Ε ΒΕΠΕ111(0Ν0. Με επ:1ι1ποπ1ο Νεοπε1ιπτυπρεπ :π νοι·ιπο111οπ, «Με ιιπ!" 8111111011” Μπι” νοτ1ωπ11 Παω”. 13111011 Με :Νο Ποπ”

Λει·:1ο ..θππωιι·1πο Ι.ορι·1ππο·· ιιι 1010111010". .ο

ΠΔΠΡΤΒΑθιΒΒ: 02, 11πο Με Μ 'Μπιτ, Ρ81°18 (10) - ΜΜΜ Μ»... άποι Πεο··ι·ενι .-1ω·."επ πιο· νω"9"Μ.

Ι16ρο1ε= 1π ιι11οπ ετϋεπετοπ Αροτπο11επ ιιπι1 Πι·οεποπ1ιππάΙππςοπ Βιιεε1πιιι1ε.

' 1)ιπ::1ι Βι·1ποπ νοπι 20. Αρτ11 1900 1ιππεπ ο" Μετ110111Μϊ1-1111 υπό άει· Μ11118ΌθΙ' άεε Ιπποτπ Με «Οπ.εοπτ1πο Βερτ1ποο:

 

1π Β`ιιεεΙππ‹1 ιιππ θεπτππι:1ι 211Βο18.εε0π. Δ (29) 52-15

 

Τ - -10τ8·ππ1επ11οπ Β1εοπ- Μ

Φ Με.πειιπ-ΔΙπππι1ποπ Ποι·το1

(π.ιππ11οππη

8011181118 11811111181188 πεοιι- ιι. ο1εοιι1ιειΙ11Βοε Μ1ιιοι·ε1ννεεεοπ Π]θ1$θΠΓθ10]θ5Β1ωα›π1ρωπ,ν...»
ο1ιεε τΙειε Εἰ5επ ίπ οτ88.π1εοπετ νετ

 

οιπρ1”ο111οπ νοπ τ1οπ ει·εωπ π1α11ο1ππιοπεπ Αιιτοι·1τϋ.1οιι πω: ΜΠ(ΜΠ εΠαΗΠτ ϋθετθ8κώίτἰ
. . . . ' 81101 ε·

Αππιπιο, Β1ι1οτοεπ, Ηειιι1-,.Νοτνεπ- πω! Ρτπποπ1οικ1επ, Μπ1πτιει πω. ·· ...πω @τ κω(Μ Η...] Ε.....8εΙΝ,έε'

Με Τι·ιπ1εοπ:· από ό” ραπ” Μπι· Ξεπι·απο11τ. ετιεἔτ 1610111: άθΠ Αρρεωτ Μιά Μ..

Βόρότε 1π 811811 Μ1ιιοτπΜπεεοι·1ιππιπ1ιιπ8επ πππ Αροι11ε11επ. [ω·(1θι·ς ὸἱθ νθΙ-ΦωυΠ8 ΗωΗΠΒτο_

'ΒἑΒἔΣΒΗΒΞ¦;Μ ἔΘπ Ηεττε1 Μ; νετΚ21ι1Π1οπ ἰπ όοτ

111/Η Ητιιπι1οπ νοπ 'Ι'τίοπι. επιί”ετπτ. Μ1ποτπ1·. ΜΜππιπι-. ΒΜ1η11Μ1ι1οι·, 1011- . ΑΡΟΡει(ε 1η έ]Πΐ]8θΓ (ΡΜ ίΕοομθ

π1.11π01Βο 1(π11πωεοτοπτ, οΙο111τΜοποπ, 1ηι1ι·οο1οΜι·1ε«τποπ 11841, Μπεεππο. ΙΝ. Μιπ- ` ΠθΤ ΟΠΠ1]ε.00. ΙΜ 85 Πυε$!8θ

Ποι·,ποπο Αρρπι·π1ο. Βεε1ι61ιε 585 Μετει·. Ή'1ιιι1ποπ1·1ι111πο 1ιοι·ι·11ο1ιο Ι.πέςο. ννϋι·21εο. ΡΪὲΡ8Ι-2τ› ννθΙΙ ΙθΙΟΜε1“ 1'0Π1 01811·

νο11ιπ.14.π018· εΙππΜ'το1ο, τι·οο11οιιο ΗΜ, ποπετειιιω 'Γεωρετε.τπτ 18-22 (πω. ΩΠ1'1111118 κ 1115111115 81118εποπ1π18π, 08111 11°οε:1(0

ετπεπ Βειπςεε πππ πιιεςε·όε11πτωπ εκ:11ϋπεπ Ρπτ1‹; ννιιπάοι·εοπϋπε Αιιεεἰι:Μ πι1ϊτ11ε Ηθη νοτ2ι1Ζἰε1ιεπ

1)ο1οπι1ι.οπ. 200 εο11ϋπ οἱπεοτ1π1ιτετο Βοπ1ιιΜιππιω· ιιππ ΒιιΙοπε Πεποπι1Ιο1εΜ.ι·1εο1ιε Π) να” ,ι ·α- . . .
Βο1οπα1ιτιιπες. ΟπττπιιεἰΙ‹. Ζννο1 Ι.ε.ννπ-'Γεππ1ε Ρ1Μεο υπό Με π.πάοι·οπ 8οιππιει·εροπε. Τ 1 “ι "Μη, ω” 9εωα"Π·

Βο11ιιτι1εο Ρτοπιεππτ1οπ. Ιο1ιιιοιιόο Αιιεί111;.ςε. Βωεοπ 1111100101" (Μ81, .Τππ1 ι1πι1 Ι (Μ)_φΐ6·
Βοπτειπποτ Βτπι11εεἰειιπε. Απε11ϋπίτο ππι1 11Ιπε1τ1τω Ρτοερεοω ἱ‹οε$επ1”τεἱ νοιι ω- 1 ω

Βπᾶπ-Βἱτοπ1ἰοπ 1η Κοιιωμιο. (80) 16- 6.

........... Ψ Μ] ΚΙ88ΙΝΒΒΝ_

Γ1·σ.ιπ Ε. Δ. Βοεοε1ειπνε1ιπ_ήιι. ΙΒι·ιε1εΠ ?πιιπ Οπτ.1ιπι·1πε Μ1οπε1ποπ, Ραπ-εμπ

Π Ρο1Θ1101έ.Νδ 16, 0011. Η. Σ οικω; "ιιππ π. 80, πω. Π.

απο 111 181ηγπ.1.10ιπποπε. πορ.πΠω1- ?πππ Επποπ1ιιεε 11 ε. 11ο . . 14 ο1·πιοΒιιοποιο11 γι. π. 4. ιιιπ. 11. π. 16. Β ","ωκ π ΠΓ. Ν ΗΡι·π.π 81”:11ποτι,νν.Ο.,17Μπ16,ΗππεΝ16, < Πω πω.. Κιιπει·π., θα. 81.π1Ιποίω·. υ '

@τι 10. π 1111” π. Ρ1πππωποπ κει-πω 8-8,0.19. 1κιιτ1ιπιιεεττ. .Μ 10.
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ΡΥΒΜΟΝΤ.
Βεἱεσιι ειπε." Πει Με 10. 0οεοΜι· - Ρι·ειιιιειιιι: 10-20000.

Βτειιιοιι άει· Ηιιιιιιον.-ΑΙιειιιι. ΒιεειιΒιιιιιι ιι. άεε Βιιιιιιεεε Βει·Ιιιι-ΗιΙόεεΙιειιιι-θϋΙιι-Ριιι·ιε.

ΜεΙιΙ-, Ποοι·- ιι 8οοΙΒΜει· ιιιοόει·ιιεκει· Ειιιι·ιοΙιτιιιι . Ιιιι!'Ι:- κι. 'Ι'ει·ι·ειιι-Κιιι·οι·τ ιιι Ιιει·ι·Ι.,

ινιιΙει·. Πιιιςειιιιιιι.ς. Πειιοε Κιιι·Ιιιιιιε. Μιιινιι-'Γειιιιιε- ΙΜ2ε. ΤΙιεειεικ Β:.ιΙΙε. Βειιιιοιι. θε·

Ιε;;ειιΙι. πι· άεεε ιι. Ριεο!ιοι·ει. - Ρι·οεροοτε άιιιιοΙι Πιι·εε1. Βι·ιιιιιιειι-Βιι·οοϋιιιι.

Οικιιιπ
Ή."ησε·δρου.Ω ιιιι€ ευΒιιιιάοιιοιιι

Ριιοεριι‹ιι·. Με” άειι ΑρρυίΠ.

πω, Βοεἱιι€ιϋσΙιὶιω ιιι Ι‹υιιιει·

ννθιω Με νοι·όιιιιιιιις.

@ΜΜΜ τοεοι·Μι·Ιιει·.

ΚΓΠΠ.!. β (Ε. !..ιιι|ιήμ.!ιΜοιι ειπε Κική".

 

η..

Ρ!!!'Μ"ΙΙ
ΗΜ, πειιι· Με" Μι·ΚειιΠ08 Επι”.

Με νοπ ῇοιὶοι· ιιιιιιτικοιιοιιιιιειι

Νοὶιιιιιιπ·ιι·Κιι πε.

πιω; ΒοεσιιιιιιιοΕΙοε.

  

 

 

 

 

  

7 έει 1:.2.τ1ττοΕΝ (Τ1τί:'1.:ι:5.11Ξ·ετι.)

ΒοοΙΙιειιι ιιπε! ΙιιΙιειΙιιτοτἱιιιιι.

Κιιτ2ειτ: 1. Μει Με Ε:τισο 5ορτοιιιΙιοι·.

Ρτοερα:τε ιιιιτΙ ΑιιεΙαιιιίτε Ιιοετειιίτει όιιπ:Ιι

αει ιο- 4 ειο Βει!ειιιι·ωΙιοιι.
 

οιιΙοειεοΙιει 0Ιιενειιιιιιτυπιι

  

Με ιι11ωΙιεοΙιε Ω,ιιο11ε ει·ετειι Βιιιι8εε Ιιει·ειτε εειτ 1801 ει·ίοΙει·οιοΙι νει·0ι·άιιεΒ

Βι·ιιιιιιειιει:ΜΠωιι ιιιιτΙ Διιε.Ιγεειι ει·ει;ιε ιιιιιΙ Επεσε ιιιιι·ιιΙι

Υει·εειιιι άει· ΡΙΙιει!ιοΙιειι Μιιιει·ειννεεεει· νοπ 0Βει-Βε!:Ιιιιιιιιι.

Έ'11τιπιοΙ1 δι 8ττιοϋοΙΙ, 8ε!ιιιι·ιιιιιι ιιι 8οιι!εειειι.

Μεσοι·Ιεμιι ιιι ιιΙΙειι Αροι.ΙιεΙιειι υιισ ΜιιιειεΙννεεεει·-ΗειωΙιιιιΒιιιι_

(87) 7-2.

 

 

  

  

ξ ΑΒΒΕΝΗΑΒ'ΓΙθΒΒ ΒΙΒΕΝΨΑΒΒΕΒ

'Ω- 1ιι εοιιιοιιι Αι·εοιι- ιιιιε1 ΒιεθιιεθιιειΙτο νοιιἔ

Κο1ιιοιιι Μιιι11οιιοιι Μιιιοι·ει1ννειεεει· οι·ι··οιοΙιτ. Έ

Ι νοττΕΜιι€ ιιι ειΠειι ΑροτΙιεΚετι ιιοά ΜιτιετεΙνιιιιεεετάεροι.

Α (Θωθ-Β.  

__Μεεει!ιει!ειιιεΙιΙΙ ὶ,,ΠΪ1Π~ιΗΓἶΒΛ!ἰ

Βο1οΙιοιιειι, Νιο0ετ-Οεετει·ι·οιοΙι,

νοπ ννιωι Ι'/ε Βιιιιι6ειι ειιτΓειιιτ. $ϋιΙΙιεΙιιιεωτιοιι Ηοιοιιοιιει.ιι-ΒεγετΙιεοΙι.

νοΙΙΙιοιιιιιιειι ειιιεοι·ιοιιτετ Η” ΗμιτοΗιει·εριο, οΙοΠΠι·ιεο!ιο Βιιι·οιι, ιιιιιεοΙιιιιοΙΙο ΗΜΙ

8ε·ιιιιιιιεΗΒ. ΠοιεεΙιιίιΙιεΙιειιιΙΙιιιι;, ΚοΜειιεΒιιτο-ΒΗΠοι·, Ι·'ιοΜειιιιιιάοΙ-ΒΜοι·, δικια!

ΜΜοι·, Ι·'ιιιι80.

#='°€Ξι Βιι€εοπ: 15. 3ίασΣ Με Οοϋοϋω·. @σε

ΐοιιι 15. Μιι.ι Με 15. 1ιιιιι ΒιιιιϊιεειΒιιιιε

Ρι·οερεεω ιιιιι·ο!ι Με θιιι·ιιιεροοιιοιι.

Αετ2τλιοΙιο Βειτιιιιι;

Βι·. Μ. ΒΙΙιιιοι· ιιιι‹Ι ειιι Αεειετοιι2ειτει..

  

ΒιεειιτΜιιιιετ.

δ. π. Ή'ειειιικ Πι·Μιι.

Ι

 

κκκκκκκκακκκκκκκκκκκεκεκκκ

Βι·. Δ. Με δε.ι·ιιιιτονιεΙ:ι

Η. ΙειιιιιΉΙιιι€ει· Αεειεεειιτ ιπι Πι·. Βιοπ

πιο” ει!ειιειιιΙτ Μ· Βιιιιςειικι·ιιιιΒε ιιι

θοετΙιει·εάοιί' ιιιιιι Αεειετειιτ άεε Ηει·ι·ιι

Πι·. Α. .Ιιιτιιεε-ΗεἱὸεΙϋετἔ. ρωιωιωω

Με ιιιι νοι·ιρειι .Ι:ιΙιι·ε, νοπ ΕΙΗτε Μπι

Με ΙΒιιιιε ΒερτειιιΙιει·

ω Μ!) ΒΣΙΠΒΕΠΠΠι,

Βιιιι.ρο!τΙειι·. ΨΝΑ Βιιι;ειιιο.

Μ. Αο1ιει€

ΒιιιΙ ΝειιΙιοιιιι.

  

 

νοι·ιιιιι· ν0Π ΔιιΒιιει. ΠΙι·εοΙιιιιιιΙά ιιι Βοι·Ιιιι.

ΒοοΙιειι ειευιιιειι:

Με Με! πιει· Με Μπι ιιι Με.

ΘεεεΙιιο!ιι.ο ω· Νοιιιιι·ιειιιΙτ'ε νοπ Πιτοιι

ι-ιειι·ιι Αιιι'ειιιι·ειι Με ειιιιι 20. .Πιιιι·ιιιιιι

άειι. ιιιιτ ιιιοΙιτ νετϋΠειιιΙΙοιιτειι Βοιω

ΙΙιειιΙΘΗ

νου Πο!. Πι·. Οι. ΕιιιιΠο 0ιιι·ΜιιΙε. (Βοιιι).

1902. ει. 8. Ρι·ειε Β Μ.

 

 

Μιεεεειι νου ΚιειιΙποιηιΒεεετιιιιιοιι:

Ε'ι·ιιιι Δι1εΙΙιειι1 πιο Ε'ει·εοιι, (ΗΜΜ

ι·ιιιειιοειιειΙ 8Ι. Ω. 20.

. Δ1ιιιιιιιιιιιιι Κειειιι·Π10Π, Η.ιιοιιωιιοιιεε

μι. ιι. (Π, κε. 82.

ΐοιιιιι·σεωι· Οοιιετ. 8οιιιιιιάτ, Πο·ι·ειι6

ΜιιτιιΜεοιιΜ γι. ε. Θ, κκ. 90.

. Β'¦.

Ιιιι Ηειιιει:Ιιειι ΑΙοιιειιᾶει-ΗοερἰΙ.Μ »Με

Νε.οιιιι·οιε οι·ιΙιειΙι ϋΙιει· πι· πω. Μειω

Ποιο Ι'Πει;ω· από ΡΠοι;ει·Ιιιιιοιι τω· Με

ρτινε.τ.ε Βι·ειιΚοιιρΠεΒε (ειεςοιι ΖειιΙιιιιι·

 

Με8ι.Ροτει·ειιιιι·ιιει·8ειιιιιι·ιτει·-Υει·ειιιε,

Κεειιειτεε!ιειεΙαιιε4,Ψοιιιι.12.

νοι·ΙοιΜ:ιοίΒιιιρίεΙιΙιιιι€ειιιεεΑι·ειοεΜαι·ειιιοεΒΙιτ;Ιιεόεεάεενοι·ειιιε
:Μεπι·ΚτειιιΚοιιρΠοΗειιοι|ιινοιιόιεειιθεμιιετε.ιιόεΜε:Βο!ΙειϋΙ1Ιο.Ένιιεεει··

ιιι:ι.τι·ειιεεπ,Τι·ε.ιςΙιειιιειι,Κι·ιιοΒοιι,ννιιιιιιειι,ΕιεΙιειιιεΙ.Ιτι·ιειιιοι·εοπο.

εεΚι·ειιΙιειιΙει€οιιιπτϋ.8ΙιοΙιν.10ΜεδΠιιι·(ειιΒοιιιιτε€ειιν.12Με2)εεϋΠ”ιιετ.
Μενοι·ικεΙτειιιιΜεΙ)ιειιετε8εΜεΕ'ι·οιτε..<;ενοπ:2-3[Πιτιιε.εεΙΙιετ

ευερι·εοΙιειι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Β;

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
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ΑΝ$ΤΑ]..ΤΠΙΤννΑΒΜΒ:ΒΑΒΒΕΠ

Εἱἔ‹·π1!πυη1άετΡτειτιΖϋεὶεοΙτετιΚε€Ιετυπἔ.

Ηοι·πΜεεε·π-,ΗοτπεστΖ-,ΡοόειΒτε

ΜειἰΜεΖωη30.5ερωτηΒετΤΒεειτετωκΙ

 

 

Τ.

Ἑ

ι: .Ξ .
0.2 ..Ω Μ'

2 ο «σε

π: ° Ο Ή
. σ) _

δ ΠεοπτΙ1ϋωοτ: ΔΝυιτεΔε εΑΧ1.τ:11ΝΕΒ, Βτ1υΑΡΕετ. .Ξ Ε -ζ=_”έ

2 Ζει ΜΒΜ ΜΙ «Ιου Πτοςυἰεωιι ιιπά ΑροτΙιοΙ.οιι. ω “ ρε

Σ Παπ νω·Ιο.ιιΕ·ο Μ άοιι ΝΙοεΙοτΙειμη «8ια1εΜιει·'π Βιιν.ει·ννεεεευ. ( > . Ε Δ..

Ο (81)26- ω. Ο Π.¦>.;··.: έ Θ,

οσοοοοσοσοφωσσοφοσοσοσοοσοσοοισοοοσοσοσοσσωοο οοσοσοσ . ο: η! .ε

- 7- -- 1· ή? *ή *ή ά Μ -. '-^ <οω :=ΞΒ

. .ή σ) μ'

-.~~ α.ι:> ε = ο.
Συν

> :Β Φ - -

ΒΑΠ ΚΙ$$!ΝΟΕΝ. Μ. -ο.
·ω·Ε εεε

Πτ. ν. 8οΙιΙοι·π'ε .ΜΜΜ Μ· Μεις;οπ-, Πειι·ιπ-, 8τοΐίννοοΜεΙΝταπΚο :Τε ε 0, ο Ώ .;:>

Με! Νειιτειεϋιοπἰκοτ, ΕπτΤετωπμε- πω! Μπετκιιτειι. 1 < Σ >ωω.Ξ

ΑοΙτεεωε ΒΙὶιιἰεοΙι ΒεΙεἰτοτεε 1ιιετΠιιτ. ειιι ΡΙιιΜε. 1 έ€ Ξ Ε; =
θοϋΙῖ`ιιετ νοιπ 1. Αρι·ΙΙ Με 6. 0!κ1οΒοι·. -- Ρι·οερεΜο μπώ. ··:°ῇ._; Ξ: φ Ξ π:

(ω) 29-2. ΙΝ. ΡΗπ. τ. $0Μω·ιι. > _'ξ”) =ζΔε εξ

Ξ σ: έ..τ:€__ ε- υ: ω

«φ δ έ ΣΜ Ο Δ: ;:

Ειιτω

Μ

 

ί*Τ _ω -- ἰ

!

ΜεΒΪΒΝΒΑ .:ετε:τ:::.. | ΠΠ·'

δ !›

  
= =.Ε έ": έ; ἐξ .Ζ

ἑΦ£Ξἔ ;:Ξ.

ιιιηοποἱοΙιιιοτ Μπελ σοὶ” ΙΙΒΙπωιΙιι8·ο ἰιι ΨΜάιιπ8·οιι, ΜΙ: Μπι εΒΜ·Ει-Μπι “ΜΜΜ .ῇΞ Ο Ξ __ θε έ:: ἔΞ

ΙἱοΙιοι· ΥιοΒιιιιΜοτ (ΗπιιΒοτειιΙεννΜεοτ, Μπι ΙιτΕΜεποπ ᾶοι· τοἰποπ ΒἱεοπνΕεεοι·, Β ° Βέ Ξ :έξ . .ύ ξ.ΐ

«Ισια 0ἱ80Ι1τ0ἱ0Ι18$οΙ1 ιιΙΙοι· ΠἱιιοτεΙπιοοτο. .Ψ.ΞΪἐ-ἔ ἔ ἐκ” ἐ ἐ δ'

.νω-κωιΉ @Βου ΚταπΜΜπου ἀεε ΒΙειΒ·επε, άετ Ι.οϋει·, Βιιιιιιιπε Μ ΡΓοτω‹ὶετ- τ“τ Ές! = Ξ.ξΠ

εγετεπι. θπΙΙεπετοἰιιο, ΒΙπειοτιΙεὶὰεπ, Γι·ιιιιειιΒι·επΙ‹Ιιεἱιω1. εΙΙ:ζει:ι. ΕτΜι·ο.πΚυιη.ςεπ, Ξ έ έ;" Ε ..5:Διέ__«Ξ

ΐοιιΙοἰϋἱ8Βοἰι, ΘΙοΙιμ ΒΙιιωτπιιιιΙι, ΖυοΒετΚταιιΚΙιεἱτ. στο. τ: . ·ἐἔ Πέ ε" Ι

Πω ,,0οιπι·ειΙΜιά" π. ,,ΠοιιΒιιΉ πειιω·Βιιιιτ. ωνει:ΗΜΜεφετ ιιπά Μι ετϋεειοω 28 ”ἶἔ ἔ””ἔ'ἔ:τ:.ἔ

Οοπιϊοτι Με εεταιτετ, Με ΙίοΙιΙοπεϋ.ιιιο-, Μοοι·-, ΒιιιΜ-, Ι)επιρί-. θα» ιι. Ηοἱεε- Β Ξ_=ϊ ='Ξ .-ἔΝ έ”

Ιιιτ'ιΙ:Μει·ι1, πΜνεεεω-ΗεΞΙο.πεωΙτ, Μεεε:18ο πω! εοΙινσεᾶἰεοΙιε ΗεὶΙ€γιιιτιειετἱΗ Ξ Ξ Φ Φἔ.'6_Ξ .-5 ά 8

Πι άετ τποἀἱοο-ιπεοΙ›επἱεοΙ1ωι ῖειπ‹ὶει·ειιειε.Ιπ.. ΒΙοΕαι·. Ζννεἰ2ε!ΙεπιΒπ‹ὶ. 1;,·"= Ε Ξ' ἔἶ Ξ.:..=ιΞ

Πωιοι·Μιιτο 0οΙοπιιι6ο. - Βιι18-8ιι6-ΉΤοι·1. -- ΒΙοΜτἱεοΙιο 8τιιΜ-ΒσΙοποΜιιη. - Φ ι- σΐ Ξῇ·ῇ, Θ' @Έ Φ

Ξ ἔἔἔ<πὡωτ>:ε ἔ'.Βοο1ηιιο11οπ-Πε.εεοι·Ιε5τππΒ.

'Ηιειιτει·. - 'Ι'οιιιΙποΙε. - 'Γπιη-Βοιιπιὶοιιειι β .Η ὰ. - ΠεοΙιοι·ε5. -- Βοπ- ιι.

ΠαάΙΜπ-ΟΙιι6. - θοάεοΙκτο ει. οΙΤοπο ΒεἰιΒιιΙιιι, ειιεἰοιιεειιιΙΙιιιι8. - .Τυμπά

ερἰεΙ-ΡΙΜ.Ζε. - Μια·ι1-ΤοπιιΞε. - Ιπτετιιι·Β. ΤεΙερΙιοπ.

ΝΜειοιι νοιπ Ι. Με! Με 80. $ηιία·ιιιΒοι·. Ει·ωμιοπα 2°.Ε,000 Παει!. ΡιιειπωιΙοιι),

Ρτοευεοτε ει·ειιὶε νοιπ Βἰἱτεοτπιοἱετοι·πτιιτ.

ΠΠ! ΤΒ.ΙΝΚΟΠΒΕ1Ί Μ: Πειιιεο: ΚτοιωΒι·πιιπ, ΡοτᾶἰιιιιιᾶεΙπιιιιιι, Ιππ.1ά«μιο11ο, ΒτιαΙοΠ'ε

Ηπιη:τ-1ΉωΙοι·Ι:ημμ

Βιετοτειιιτ.ί.ό.Ι..ειπάεοΙιεΙ'τ,Βο,ςΙππευτω,ΚτωιΚοιιΜΙ.πεστ.ΑροτΠε|κοπιι.Πι·ο8ιιοπμεαΜΙ'το

  

 

ΜεΜπωεωιενοπΛΙ.ΕΧΑΝ0€8ΠΕΠΗ..δι.Ροτοι·εΒιιι·;;,Βι·Βιιοπεττεεεε88.

Ηειιρω8επτυτοπ101·ΜΜΙ1:11εωιι.εοΠὸεπεἰτΙεΜΜΜνοπΗ.ΝοεΙ.ΙοἰΠ"Μαη

 

 

 

ηιιο11ο Διπϋτοεἰιιεϋτιιιιιι, θετο1ἰιιοπϋτιιππ. [Νο Π. ΜιΒοΗ οΠπο θτϋεεο ν. "Λ Μ. ΜΒ.

Πα2Μ·ΙΞοΙιοε ΠιιήοιιΜάστ ΒτιιιιιιοπειιΙπ, ιιΙν. ιι. Ιει·γετ.. (Ο.8θ2 ε1·. [ΜΗ. 8ετΙ2 εκπ

Βρι·οο!ιοπ ΝΟ μ. ΙΗ5ιιετπΙινωνιοτ). Μι Μιοοιιε .ι Ι2Π ω. τι. 250 μ. Με: ΜΜΜ

ει: 5 ετ. Πι Οω·ιοι1ε. _

Μιι·ΞοιιΒο.άοτ Βτιιιιπω1-ΡιιοϋΠο1ι. Μ Οι·ἱε.-θ0Ι1π‹·ΙιτοΙπ. εὲ1ιιι·ετἰΙ,ς. ιι. εοΙιΙΜωΙϋκοπό.

ΠΠ. ΒΑΒΒΕΠΒΕΠ ΗιτἱοιιΒιιτΙοι· Ποοι·οι·Μ, Βττιιιποπεοἰίο, ΠιιΜ:οτΙαπεο πι. ΒιιιιΕοιι

ΜΙΒ. Ιιι εΠειι ΜΠΜταΙιν.-ΗΜιάΙ., Πι·οΒιιει·ὶετι ιι. ει·ϋεεετεπ Αροιω·Κωι ει·Ιι8.ΙιΙΙοΙι.

ΒΗτςοτιιιοἱεϋοτπππϋ. Βτιιπηειι-νετεεπάυη8, Μιιτὶειιϋιιιὶ. ε;; ,:__ ι; ὁ.: εφε, ε ή

ΐζ ἑἔ ἔ ἔ Σ.: Ξ.°'ἔ Ξ

ε=ΘΞ<”4;εἐἑ
ή ·- --- · τ Π - - -· =€5-ρέ..:2_:5.0

- ..Έ = ω .η - ε ω θ
- ΈώΦΦο8-..=ε!

° ° Μ· θ ΙΜ α”· · ὲΞ“ἐἐὲεἐεεἐ

° ε όν+ξ9Ρ~°_

...ζ- ..... στ $ειπποτιιιιιι =ι- .ἑεἔ.ἔ:ἔἑἔε8
==ω··) α) _-.- Φ:-."

,,Νοιιωι Κω·Μτι8“ Π” Μιι€οιι- ιιπά ΙΙω·ιιιΜ·ωιΕΙιο1$οιι, ?ΜΝΗΜΗ ίΒιιΙΐετιιιτηςε- ·ἔ ἔβἔ. ἔΞ Ξ)αβ€=έ _ἶε°

κακο οιποπ· 8τοΗινεοΙιεοΙοοπττοΙΙο). ΙΗΜοτοε, ΗΜΜ, Παπα- ιιπ‹Ι ΝΙοτοιιΜ·ωικ ἐ ό 9έ @ἐξ ε ξ
ΜΜΜ, Νοιιι·αιεΠισπ!ο (ΜεεΕΚιιτοιι). Εἰπι·ἱοΙιτι1ιη; ΠΠ· ΕΜΜτο- π. ΗμἰτοΙΙιστεμἰε _ _ - μ _ __

Η: 8.ΙΙοπ Ροι·πιση. Αρτ!! -- ΙΦωοιπΙιω·. Ρτοεροοιο. .

ΙΜ α ΜΡΡω._ Αάτοεεοι1 νοπ Κτε.τιΚουρΠοεοτιοτιοτι:

Β1ἰεε ΒΙειυ., .Ππτοεοκιω 58,κε. 15.

Ξ οππο ΟΒΡΝ1088. 9ορτΙ:ικ:κ. μ. ΙΤ, τω. 19.

 
 

  

Π» ποπε.Έξι6.. 95 Πω 1902 τ. Βω·ωιεεεΒοτ Μ: ΒάδβΙΐ' ννΔιιειοΙι.”διΕΜάτιιοΕοτοΙν.Α.ΧΜοποοΒο.ΚιιτΜήποπΝοίοτ Η. Η 15.

 
 



αν". .ιιυιεικε. Ν. Β ιιι Β Β Β Β ι Β Β Β Β Με ιι0ιεθ κα· Με·

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
ουιετ ‹ιετ Κειιυοιιου νου

Ρτοι. οι. Κατι ι1ειιιο.

.Τυι·ιειν ιι)οι·ρε.ιι

οι. ιοιιιιιιιιεΙε ιιτιιιιιιιιιιιε.

Πι·. ιιιιιιοιι” ιιιιιιιιιιοιι.

Πι. Ρειει·ιιιιυι·ιτ.

 

Πιο «ει. ΡοιοτειιιιτεετΒιετιιειυιεειιε Πιοειιευεειιι·ιιιιετεειιειυηεοευ:-" Αιιουιιοωεπ".Δ°“;ιῇ8° “ν” .11. Ηι."="Ν Ή

δ ι υ ιιιιιο ο ιι. - ΠετΑ'ιιουυρωειιιηποιε κι ιιι Βιι"1"μι 8 Μ”. τω· οιιιιιιιοι απο ιιιιεεειιιιεεειιειι ιιι ειε Βιιειιιιυυιιιιιυε νου Κ, Σ., Βιεῇει· ιιι

ιοιιι·, .ο κει. Πιτ «Με ιιιιιιε .πιιι ιυει. Ροειιιιειειιουε; ιιι @τι οιιζο:·ου'δι.ΡειετοοιιτΚ, Πεννοιη-Ρι·οορεειΝ Η., ευ ι-ιειιωυ.-ιμ οι" οι·ιιιι.ε

βιο;|ρι·ιι 20 Μπι μιιιιιιει., ΙΟ ιιοι·Ε ιιιιομιιιιιιιιι. Πει· ιιιοοι·ιιωιηιι·οι.Βοοινιο υιιε οιιι`‹ιιε ιιοοοειιου ιτειιι8·ιιειιευ ιιιιιιιειιυυ8ευιιιιιει. ιιιου ευ

ίοι·ιιιο 3 πιο! μεροι ιευε Ζειιε ιο Ρει.ιι ιιι ιο Κου. οιιει· 35 Ρίει.ιυ.-Πευ ξ εου

Διιιοι·ου ωστοσο 258ορετοιοοιιιμιιιτοτθτιειυοιοι·ιιΕει ευεεεουιιι.- ιοτειιυτ8, Ροιοτειιιιηιοτ θειιο, Ρειει·-Ριιοιιιοοριιοι ιιι ι·ιειιιου Βρι·εειι

ιιοιει·οιε ννιιιιιιιιιι ...ευ ιισοι $ιιι20 νου ιιι πω. οι·ο ΒοΒου ιιουοτιι·ι. υιιιυιιευ ιιιωιιιιΕ, ιιιιιννοειι ποιι Ρι·ειιυε νου 2-3 Πιιι·.
 

Μ

ιιιιι8ιι.: Πι·. νι'εειριιειευ:

ιει·ειιιιι·Βε. - Α ιιιιει8·ειι.

ιιειιετ Με ιιιευε τοιιιιιιιιιιιι νεοιτιοιιιι.

νου

ι)τ. Ψεειριιυ.ιευ,

Ρι·ιιιιε.ι·ε.τιι που Πειιιεειιευ Αιειιο.οιιετ-Μιιυυετ-Ηοεριιει

ιιι Βι. Ρειετειιιιτε.

(Νικο ειυειυ ιυι νετειιιε δι. Ρειετειιιιι·ςετ Αετιιε ιςειιιιιιευευ

νοι·ι.τεμ.ι

*Πτεεοιιε υυε Ρο.ιιιοΒευεεε «ιεε Μεεευ

εεεειιινιιτεε.

Ψευυ ννιτ νου ιιευ ινευιΒευ Αυευυιιιυευ ευεειιευ, ιιει

ιιευευ εεε Πιουε νευιτιοιιιι πιιι Ηνρεοιοιιιιι εεε Μο8ειι

εειιεε οιιετ εοΒετ ιυιι Αειινιιε (ιιιιιετ, Ηιτεοιι, Πιετ

ιιο.τοι, ι.ευιιοτι.2. ιιιι Μεευιι ο. Α.) ειε Ε.τεοιιει

Μπι; οιιετ ΑυεΒευΒ ειυετ οεΒιειιευιιευ οιιτουιεειιευ Ποιε

ιτιιιε οιιετ ειυεε θετοιοοιυε ειυιιετειυ8, εο υιιιεεευ ννιτ

ειε Ηιρετεει·ιιιιιι ‹ιεε Μεεευειιιιεε, ειε ΗΟι-ιιοετειιυετιιοε

ιιεεεειιιευ ειε ειυ υειιεευ τεεειιυεεειεεε νοτιιοπιιιιευ ιιειιιι

Πιευε ιιιυειειιειι. Βιεεει') ιιιυιι ειε Μιιιει ιιει 'ιιι

Πιοιιειιιιιευ τω. Ρτουειιιιιιιι€ ειπε Τοιειεειοιιιιι ιιεε Με

εευεο.ιιεε νου 103 ιιιιι ειυειυ οοτειιεειιυιιιιιοιιευ Θειιιιιιε

ευ ι“τειετ ΗΟι νειι Μ. Μειιιε Μιιιειωιιιθυ, Με ευ 25

Κτιιυιιειι εεινιιιιιιευ ιι·ιιτιιευ, ειιιιι Μου Ρτοοειτιιιιειιιειι

Τ2 ουσ οι.

Με ιιιυειι ω-κωιω, ιιεΙιευ ειυ2ειυε Αυιοτευ Με Ην

ρετεειιιιιιιι υπο ειε ιιιιι ειιεεετ υευοΒ ειυιιετΒειιευκιε

ιινρετεεετειιου Με ιιεεευεειιεε Πιτ Με Πτεεειιε, εοοετε

Πιτ Με ιι"οιεε εεε ΒιεεευΒεεειιινιιτεε. Βειειε Αυειειιιευ

ιιιιτιιευ ιιιτε Β·τεοιιιιΒιιυε ιιοοειι. 8ιειιετιιοιι ννιτιι ειυ

Με.8ευεεεειιννυτ εειιου ευ εοιι Πιτ ειοιι @του ‹ιευ "Με

ιειι Βειεευειευ‹ι, ιιιιιετ ιιετιι εε ειοιι υειιιισει, οιιετ ω.

ΔΗΜ., ιιυεε εε Ρνιοτυεερεειυυε ιιεινιτιιι. ο‹ιετ νειι εε

ειειι ιιυτειι εεε Ηιτι2οιτειευ ειυετ οτειιυιεοιιευ Ρνιοτυε

ειειιοεε πιιι ειυετ Μοιιιιιιιιεειστουε εοτυοιοιτι, ειπε νου

Ηιιιιεε Με υοτιιιειε οιιετ ειιιτιιετε ΗΠι-εοεοιιειιιιιιιΒ υοου

ιυειιτ ειειιςετυ. Αυιιετετεειιε ιει εε εοετ ινιειιετοτυ Με

ιιγρετυοιιιιιιι.ι, ινειειιε, πνευιι ειε ιιυειι υιοιιι Με Πιοιιε

ιιετνοττοιι, εο ιιοοιι, ννεε ιιεεουοετε εοιιιιτι νου Βιεεει

Ο Βιεεε|ι: Ι)ιε Πτιιι·ιιυιιιιυ8ευ άεε ιιιιι€ευε. 1897.

ει. Ρει.ει·ευιιτρ, 1. (ι4.ι .Τιιυι

Πειιει· Με Πιειιε νουιι·ιευιι. - Ρι·οιοι‹οιΙε άεε ΧιΙΙ. Αει·ειειε

εοιιυ.ιι ι.ινιιι.ιιιιιεειιει· Αει·πιε ιυ Βιεε. νοιυ 19.-22. .Ιουι. ιισοι. ~ νετιιιιεειιιεε ·- ιιιοτιοιιιιιιε-Βυιιειιυ 8ι. Ρε

1902

εεε άει· θεεειι

 

οειουι οπο, ειε Ηειιυυε άετ ιιευ Μειεευ ιτειιευτιευ

Βουιι.ιιιιοιιιιειιευ νετιιιυειετι, ιιιε ΠτυοιιτιιιυΒ κιετεεΙυευ

πιο Πιοιιε ρεριιοιιιυ οειοττιετι υπο ιιιεεεε εειοει υυιετ

Μο. Αυι ιιιεεε ιιιιειεε ιει υιοιιι Με Ηνρετεοιιιιιιιι Με

Ρτιιιιετε, εοοοετιι Με $οιιιι.‹ιιἔυυΒ άετ Μει;ευιυυοοεε,

ι.;ιειοιινιει ευε ινειειιετ Πτεε.ειιε; ειε Ηνρετεοιιιιιιιι ιει

ειιιετ ιιυοετετεειιε ννιετιετυπι ειυε ‹ιετ Ρτειυιεεευ Πιτ Με

ιιυιει.ειιιιυε ειιιεε Μεεευεεεοιιινιιτε οιιετ πιιι ο.υιιετευ

νιιοτιευ: ειυ ιιεεευοιοιιε Μου υιιτ οπου ευιειειιου,

»νεου ειυε ειε Μεεευεειιιειιυιιοοι ιτειι'ευιιε Βοιιιι.ιιιΒιιυε

εισιι οιιιετ ιιεπι Ειοιιυεεε ειυετ ΗνρετεοιειιιιιιΧιεε Μεμο

εε.Γιεε ευ ειυειυ εοιοιιευ υιιιινευοειυ Μ”.

Με υιιυ ιιιεεε $οιιιιιιιευυε εειοει. ε.υιιοιτιιιι, εο υιοεε

‹ιιεεειι›ε, ινοτειιι εειιου νετ .ιειιτευ νιτειιοννι) ιιιυ8ε

ινιεεειι Μι, ειει.ε ιο ειυετ Πτουιιιιιουεειοτιιυε οεειειιευ,

@του ινειοιιε ιεοευτιεε θιεινεοε άετ Μεεευεουιειυιιιο.ιιι

άετ ΕτυιιιιτυιιΒ ευιιο8ειι, ιιιοτιιιιοιτι "Με, ‹ιευυ υυτ ειυ

εοιοιιεε Μου νεοι Μεεευεειιε νετιιειιι, Θειοει ινετιιευ,

κιετ Ζιιεο.τυπιευιιε.υε πιιι. τιειιι ιειιευιιειι ΟτΒευιειυυε εειιιιι2ι

νετ άετ Αυιιιιευοε. Ποιετ υοτιυιιιειι $εοτειιουενετιιιιιι

υιεεευ ιτιιι εοετ ειειε ποιου ιιεεοτριιου εεε ιυοτιιιιοιτιευ

τιιεειι νετοε.τουυε ειυ. ευΒευεουειιιιιοιι ιιεεννεεευ, νειι,

Με Μειιυεει) εεεειει Μι, ειοιι Με 8οιιιειιυιιευι ιιιιετ

εου Βάσει νοτινιιιιιι υυε οιεεευ τεεειι ιιεοιιι. ινετε ειειυ

υιοιιι εο εο ινιι.τε εε εειιιεειιι ιιιυ υυε υεειειιι, πιτ Απε

ιυιιεειευ ευ ιιεεευεεεειιινιιτευ ιειοευ, εε νεου! Καυτο ειυ

ΟΓΒιιιι ιο υυεετειυ Κοτοετ, Με θειιιτυ νιεΙιειοιιι ευεεε

υοιιιπιευ, υυιιεκνυεειευ, ιιειοιι€ετ υοου ι›εινυεειευ 8οιιιιιι

ιιειιιιειιευ ειιεεεεειει "ω, Με άετ Μεεειι. Ζυτ ιιιοειτο

ιιου ειιιτε ιοιι ιιιετ εεε ιυ ειιε ι.ειιτοιωιετ ιιοετεεΒιιυ

Βευε ΒειεριεΙ ‹ιεε Ι)τ. Μειτοει') νου ιιετυ Μειτοεευ,

ννεΙειιετ εειι .ιο.ιιτευ ιιπ ειυεο Βειιυο.ρε Με Κουειειιιοιι

εεε ιιιεεεετεειιιυοιιειιε νοτιιιεειιιε, οει ιιετ 8εοιιου εεε

 

ο ν ι τ ουοιν: νιι·ειιονν'ε Ατειιιν Β‹ι. Γι.

ιιι ιι ειιιι εε: ΠιιιετεοειιυυΒειι ιιοει· ‹ιιε Ρειιιοςειιεεε «ιεε

Πιο. νεοι. ι·οι:. υπο ιιιιει· ιιειι Ειυιιιιεε νου νετιιυιιιιιι€ε

ευενιιιευ ω ιειιευιιε Πεινειιε. Πειιιιιιυιιουεεευτιιι. .ιευ8.

1895. «Μ. ιιει ιιιερτε Ι.)

*ι ιι ιι.τεει: ιιιω. ειπ. 'Ι'τευειι.ει. νει. ΧΙι, ο. 72. ιΟιι. ιιει

ιιωμι ι. ε).

μωιιιιωτι ιι το υοου ιιωωιωιι- Πι·. επανω Ω.,Μου ιιι 8ι.Ρε



Μ.

Μοιιιιοε 1οιιάοτι εΙο1ι ιιι άοεεοιι Μεοοιι ποΙιΙ 80 ΙΙΙοεεοτ

11Ι1π8ειι, ο1ιοτ Ι‹εὶιι ΜοοοιιποεοΙιπ11τ. οι" Ρειιάο.ιιι. άιιοιι

8Ιο1ιτ άοτ νοιι Βτ. Ρτ1οΙ1οτ5) ιπι 1Σνο.πποΙΙεοΙιεπ 11οεμ1

Ι.οΙ πι Οάοεεε. οιιοτ1τ1ο ΡοΙΙ· ε1ιιοτ ΗνειετΙοο, ποΙοΙιοτ

άιιτο1ι Οιοε1το1.οτιιΙο ποε άεπι Μοοοιι οΙιιο Αιιοιι.ΙΙΙ νοιι

θΙοεεοΙιοΙοοπ, Νο11ιποάο1ιι, 2 εΙΙΙιοτιιο 'ΓΙιοο1611οΙ, 1 8οΙιΙΙ1ε

εο1, 1 θο1ιοΙ, 1 11οιιε1οτ1ιοΙοοιι ιιιιά οΙιιε Αιι2οΙιΙ ΙτΙοΙιιοτοτ

θοεοπεΙ.ϋ.πάο, π1ο 81ο1ιΙ1εάοτιι, ΗοιιτιιοάοΙιι ιιιιά ειιιάοτε

13ο1ιτοιιοΙιειιτοιιεΙΙ1οιι οπ11ετπ1πιιτάοπ, άΙο ποτε Μοιιιι1.ε

1οιιοεπ νετποΙΙοπε Ιπι Μαμά 1τοΙπο πειιιιοιιεποτ1.1ιο 1.11

εΙοπ άοτ Μιιοοεο. άοεεοΙ1ιοιι νοτιιτεοοΙιτ Ιιο11οιι. Θιοτο.άο

πιτ 8ρεοΙοΙοοΙΙοεοπ επί άοιπ Πο1ιΙο1ο άοτ Μο.ΒοπροτΙιοΙο

οιο εΙιιά ιιΙοΙιτ εο εο11οιι ιιι άοτ Εεεε ιιιιε νοπ άοτ Ηε1

Ιιιποετοιιάοιιο άοε ιιοτιπο.Ιοιι ΜοΒοτιε πο 111ιοτοοιι€οιι. 15ο

Ιετ πι1τ 1ι1εΙιοτ εοΙιοιι °οιιιΙΒο ΜοΙο ροεε1ττ, άοεε ΙοΙι 1ιεΙ

άοτ 1ΒιιρτοεεΙυιι άοε ΙΙΙοοοιιΙιιΙιοΙΙοε, πΙο πππ άεπι 1.οο1ι

οΙεοιι Ιιοτοιιεοοετοεεοπο Ριι.τι1οιι άοτ ΜοοεπεοΙιΙο1ιιιΙιο.οι

οιιε άοπι ο11οιιοιι Βιιάε άεε 111οποπεοΙι1οιιοΙιεε οιιι.1`οτιι1:

Μου; ιιοοΙι ιιΙοτιιοΙε Ιει άοιι ΡοτΙοιι1ειι ΙΙιιάιιτοΙι ε1ιιο ετο

ε1οιο 8οΙιοάΙριιιιο οτποοΙιεοιι. ΟΙεΙοΙιο ΕτΙοΙπιΙεεο πι11

άοπεο11ιοιι ιιοΒοτΙνοπ Βι·ΙοΙοοπ 1ιοτ1οΙιιοιι οιιοΙι ν. 1. ο ιι ο ο ε),

ν1'Ιοειιοτ"). ν. ΖΙοιπεεειι"), 8οΙιΙΙερ°1ιι.Α.Αιι άοτ

ΗοΙΙιιιιοε1οπάοιιι άοε Μοοοιιε εΙιιά οιιοΙι άιο ΤΙιΙοτειιμοτ1

πιοιιιο θττΙΙΙΙιι1°ε ιιιιά νοεεοΙο'ε'°) ΒοεοΙιοΙΙοτ1,

77ι·11°Ιιθ ΙΙΙ-ιι Ζπι·ε11 ιιιιιι.οιι Ιι1ιιιειΙΙεΙιε ΠοΙ”οοιο άοτ ΒΙονέοπ

ει·ΙΙΙι-ιιιιΙιοιιι ιιι ε··1οι·ιι 111ι(1 1111ιιειΙιεΙι ΜοοοιιιιΙοετο οιι

οτε-υοου. Πιο ΥετειιοΙιο εεΙοιι€ειι οιιο1ι άοιιπ πΙο1ιτ ειπ

πιοΙ, ποοο Μο.ΜΙιοε άιιτοΙι ΒιιιιιοΙΙιοιι νοπ ΜΙΙοΙιΒΙοε

ρ1ο11οιι Ιιι άΙο 8οτοεο 111ιοτ άοιπ 8ο1ιΙεΙιιιΙιοιι1άοΙοετε άοτ

«Με οτπο.Ιιπιοπ ΝεΙΒιιπο άοτ Μιιο‹›εο. εΙοΙι 111ιοτ άοιι 13ο

Ιεο1 νοτοιιπϋΙΙιοπ οιιτ.<.ιοεοπ πο π1τΙοοιι νοτειιοΙιτε. Μο,οοιι

ιιΙοετο. πιιτάοιι οτει 1111ιιεΙΙΙο1ι Ιιετν0ΓΒο11το10111, ποοο, πΙο

εε ΙΙι1οΙ:ι.Ιιεε 11ιοΙΙ, άΙο ΙΙΙοο,τοπεοΙιΙο1ιιιΙιοιι1 Ιο.πι.;οι·ο ΖοΙΙ.

Ιι1πάιιτοΙι πι11 ε1ποτ 0,5 ρτοο. ΗΟΙ-Ιϋειιιιο Ιπ ΒοτΙΙΙιτιιιιε

εο1ιτοοΙιτ ποτάεπ ποτ. Πε 1ΙοΒ1 Ιιι άοτ 1.11ετοτιιτ ποοΙι

ε1ιι οιιάοτοε, οΙοοιιιΙΙοΙι νοπ νοτιιο1ιοτοΙιι ιιι εοΙποτ ν71τ

Ιιιιιιο ιιιιοοο1ιεΙεΙιτ.18ιεε 1ΒεροτΙπιοιι1. νετ, πεΙοΙιεε άοε

ΒΙο1οΙιο 1ιοεοΒι; 111οΙΙιοπι1εοΙι"), οΙιι 8οΙιΙΙΙοτ Ροπ

Ιο π 'ε, οιιρετιιιιοπ11τιο ιιπ ο1τιοπι Ρ οπΙο π 'εοΙιοιι Ε'ΙειοΙ

1ιιιιιιΙε. Ιπ 1·`ο1οο ιιιιοο1τοιιιιτοτ Πιιιετο.πάο οτΙ‹τοπΙαο άοτ

1:0πειΙΙοΙι ΙιοτεοετοΙΙΙο Νο1ιοππιοοοιι επ οΙιιοτ Ηγρετοοιά1

1511. ιιπά 11γροτεοετο11οιι; ιιπ άοτ 81ο11ο, πο άοεΙπι Νεοοιι

τιιοΒιοιι ετοο1τοιιάο 1)το.1ιιτοΙιτ άΙο Μιιοοεο. Βοάτι1εΙα ιιπά

νετΙο1211ιο.11ε, οιιτπΙο11οΙτο εΙοΙι οΙιι ρομτΙεοΙιοε Μεμο

ΒοεοΙιπ11τ, πεΙοΙιεε ροτΙοτ1ττο ιιιιά άιιτοΙι Ρετ11οιιΙΙΙε άειι

'1'οά άοε ΤΙι1οτοε 1ιοτ1ιοΙ1ΙΙΙιττο.

Νοε1ι επί ο1τιο επάετο 11'οΙεο Ιετ εε οοΙιιιι€επ 1ιοΙ ΤΙΜ

τοιι 11οθειιιιΙοετο 2ιι οτοοιιΒοπ. Πι οΙοετ 111ιιΒετ νοτϋΙῖοιι1

Ι1οΙιτειι ΑτΙ›οΙΙ. απο άοτ '1'ο1ιπο°εοΙιοιι ΚΙΙιιΙΙτ Ιιι 11ι.τεοΙι1

1ιοεοΙιτεΙ1π νοιι Υποτειι") ο1ιιο 11οΙΙιε νοιι Κοιιιιιο1ιειι

ειιρετιτποιι1επ, 1ιοΙ άοποπ οτ 1ιπ 8τ.οπάο ποτ άιιτο1ι1)ιιτοΙι

εο1ιποΙάιιιιο άοτ πιο. νοεΙ ιιπ1οτΙιοΙΙι άοε ΖποτοΙιΙο11ε 1πι

ΡγΙοτιιετ.Ιιε1Ι άοε Μοοεπε θεεο1ιπ11το πο οτ2Ιο1οιι, άΙο ΙοοΙιιο

ΗεΙΙιιιιοετοιιάοιι2 2ε181οιι ιιιιά ΙΙοτοιι ο1ιιοε ΡοτΙοτο.1Ιοπ ιιιιά

ΡετΙιοτιι1Ιε ποιτιοοΙι1. Ιιο11ο. Ιπι 8Ιιιιιο άοτ '1'Ιιεοτ1ο 'ΓειΙ

ιπο'εω)111ιοτ άιο Ρο1.1ιοΒοιιοεο άοε 111οιιε ρορ1.1οιιτιι οτ

1ιΙΙιττ νοιι Υπετο ιι άιο 1Βιι1ετοΙιιιπο άοτ Ι11ο.οοιιέ,>εεοΙιπ0το

άιιτοΙι Νο1ττοεο άοτ 8οΙι1οιιιι1ιο.ιι1 ιιι ΡοΙΒε νοιι Μομπ

1:τοιπρ1, πεΙοΙιοτ ειι1ετοΙιτ ιιιιά 1οτ1.1ιοετοΙιτ πεοοιι

ο1ιιετ οτ1ιϋΙιτοιι Βο11οκοττο81ιοτΙιοΙτ άοτ ο.ιιτοιιιο1.1εοΙιοιι

7) Ρ ι· ΜΙ; οτ: 1)οι11.. 111οά. 1'νοο1ιοπεεΙιτ. 1897, Ντ. 4.

8) ν. 1ιοιι1ιο: 1). Αι·οΙι. Ι'. ΙιΙΙιι. ΙΙάοά. Βά. 18.

Η ννΙοοιιοι·: Βοι·1. ΚΙΙιι 1νοο1ιοιιοοΙιτ. 1870, Ντ. 1.

8) ν. 21οιιιοοειι: 1)οιιι. Αι·οΙι. Ι'. Ι:ΙΙιι. Μεά. Βά. 10.

Ή 8ο Ιι 1 Ι ερ: «1.οποο1.» 1878, Ποο. 4. (Μ. 1ιοΙ ν. Β ο ιι Ιιο.

"η σπιτι ιιΙ ιιπά νοοεο.Ιο: Βο1ι.ι·ο1οο πι· Ροι.1ιο1. Απο·

1οιιιΙο νοιι 21ο 1,ς1οτ ιιτιά Ν ιιιι πο το 1ι. 1888, [Μ. 111, τι. 428.

(Μ. 1ιο1 Βοο.ο: Με. ιιοει1Ιι ειιά 'ΓΙιοτο.ρΙε άοι· 11οΒοιιΙτι·οπ1ι

1ιεΙ1.οπ. Σ. 'Ι'ΙιοΙΙ. 190 .

Π) ΙνοΙΙιοννΙιεοΙι, ο11.1ιοΙν1Ιο.ιιοΙΙ1οπ2 1)Ιο Βε1ιο.ιιά

1ιιιιο άοε τιιιιάοιι Μεο·ειιοοεο1ιπάι·ο. .1ιιτ1οπ 1901.
Π) νοιι Υ αετου: Ζο11εοΙιτΙΙτ 1111· 11ΙΙπ. Νεά. Βά. 48.

18) Το1ιιιοι, 11›1άοιιι 1111. 17.

θειι€1ΙειιιοΙΙειι άοε Ι11οι;ειιε ιιο.οΙι 1)Ι11'011εοΙιιιοΙά11118 άοτ

πο. νο.81. 1Ξε Μπι ιοάοοΙι ιιΙο1ι1. πιτ ΒιιτπΙο1το1ιιιιπ οιποε

ΜοοοιιοοεοΙιπ11τοε, ποοο νοπ. ι.τ1ο1οΙιιοΙΙΙΒ ιπι: άοτ Ζοτ

ε1ϋτιιιιε άοτ νεοι οιιΙιπεάοτ εΙιιο θοε1τοοιι1οτοε1·ιιιιΙε ιιιο.ο1ιτο

οάοτ άΙο ΜιιεΙαιΙε.τΙε άεε ΡνΙοτιιεΙΙιοΙΙοε άιιτοΙι ε1τιετι Με επί

άΙο ΜιιεοιιΙο.τ1επιιιοοεοο ΒοίΙΙΙιτιειι 8οΙιπ11.1 άιιτοΙιτ.τοπιιτο,

ποτιιιιε άοτ πω. εοΙιΙ1εεε1, άοεε ιιιιιιτιιοΙιτ Ι1οιιι Μιι.8811

1ιτοπιρ1 οιι11:τοτειι Κάποιο, άοΙιοτ ιιιιο1ι άΙο Βεά1ιιο;ιιιιΒοπ

πιιτ Βιι1ε1οΙιιιιιπ ο1τιοε ΜοοεπποεοΙιπάτοε πεε11οΙειι.

11.1ιιε άΙο.1Βιι1ετοΙιιιπ8 άοτ ΜοεοιιιιΙοετο νοτιιι11τοΙιιάο

Ηγροτο.οΙάΙΙΙιτ άοε Μο8οιιεο1τοε πΙΙΙ νοιι Υπο τοπ 1ιο1

εοΙιιοιι 11οτειιοΙιοιι ιι1οΙιτοιιοτΙ:ειιιιοπ, 00810101ι ε1ιιο εοΙο1ιο

Ι.Ιιο1εοοΙιΙΙοΙι ποιι18ε1οιιε 1ιοΙά ιιιιοΙι άοτ νο.8οτοπιιο 1›ο

ετοιιά. Πε εο1ιο1ιιτιιιΙτ ιιΙοΙιτ ιιπιπ08ΙΙο1ι οτι εο1ιι, άειεε

εε ν1οΙΙοΙοΙι1 οετο.άο άΙοεοπι Αιιε1ιΙο11ιοιι εἱιιετ Ηγροτιι.οΙ

111181 πιι2ιιεο1ιτοΙΙιοιι Μ, ποοο άιο ΒΙο1οΙι2ο11.18 νοεοτο

τιι1τ1επ ιιπά Βοεττοοπτετοετοπι1τ1οπ Κειι1ποΙιοιι 1το1 νοπ

11Ιειιε 1ιΙΙο1ιοιι, ο.ΙιιιΙΙεΙι πιο μι. οιιο1ι 1ιοΙπι Μοιιεο1ιειι ποοο

ο1τιοτ 8οε1τοοιιτοτοειοιιιΙο ποιο άοε ποοο ε1ιιο ΖεΙΙ: Μπι;

Βιτιοοειο1ιοπι1οιι 11Ιοιιε άΙο 8οΙιιιιοτιοπ εοΙιπ1πάοιι ιιιιά άοε

θιοεοΙιπ11τ νοτπο.τ1ιοπ Ιτοιιιι. ειιεειιεοΙιεΙιιΙΙοΙι άοεποποπ,

πο1Ι "που άοτ άιιτοΙι άιο ΟροτιιιΙοπ ΙιοτοοετοΙΙιοπ Ι›οεεε

του ΕιιΙΙοοτιιιιε άεε ΜεοοιιΙπΙιο.11οε Ιπ άοιι 1)ιιτττι άοτ

11οΒοιιεε1ι. ποτάμι· 1οπεο ιιπά ποτι18ετ Ιιι1οιιε1ν πι1ι. άοπι

(1οεοΙιπϋτ πι ΒοτΙΙΙιτιιιιε 1ιΙο11ιτ. 1)οτΙπ τπ0οΙιτο 1ι·ΙιιοάοοΙι

νοιι ΥΖοτοιι 1ιοΙε11ιιιιιιοιι, πειιιι ετ άοε Αιιε1ιΙεΙ1ιειι

οΙιιεε ΔΙει.8επιιΙοιιε ιιιιοΙι νοεοτοιπΙο ιιιιά ΒΙο1ο1ιιο_1:18οτ

ΒιιτοΙιττοιιιιιιπο άοτ ΡνΙοτιιεπιιιεΙιιιΙοι.ιιτ άιιτοΙι άειι 1Ινο8

Ιο.ΙΙ άοτ ΒεάΙιιΒιιιι8οιι Πιτ οΙιιοπ Μο8οπ11τοπιρ1 ετ11Ιϋ.τ1.

ΑοΙιιιΙΙο1ι πΙο άιιτοΙι νο.ΒοιοιπΙο εο1ιοΙιιι εε ιι.ιιοΙι ωσε

ΙΙοΙι οιι εοΙπ άιιτοΙι 1Βιι11ετιιιιιι8 άοε Ρ1οιιιιε οοοΙΙιι.οιιε 1ιοΙ

'ΓΙιΙετοπ ΜοοοιιιιΙοετε πο οτοοιιοοιι, πιο εοΙο1ιεε οιιε άοιι

νετειιοΙιοιι νοπ ΡορΙο1ε111"1 ΙιοτνοτοοΙιΙ., άοτ Με Ειτ

ειιτροιΙοπ άοε ΡΙοΧιιε οοοΙΙιιοιιε 1ιοο1ιοτειάΙοε θοΙοεεοτπε1

τοιιιτιο, ΗοπιοττΙιο81οπ 1ιι άοτ Μοοειιπιιιοοεο. ιιιιά 11πι

ποπάΙιιιιο άΙοεοτ Ιπ ΠΙοετοι.Ιοπ οοιιετοΙΙτοπ Ιιοππιο.

ΒοποΙεΙ. εο1ιοιι άοε ΤΙιΙοτειιρετΙπποπ1. άοεε εοΙΙιει οπε

ΒοάοΙιτι1ε νοτ1ο1οιιπποπ άοτ ΜοοοιιεοΙιΙο1πι1ιο.ιιι. οιιεΙιο11οιι

ιιιιά οε ετει ο1ιιοτ 1Ινροτο.οΙάΙτ.οτ 1ιοάε.τ1, ποοο εΙιι Μο

εοπεοεοΙιπάτ ο1ιιΙ.τε1οιι εοΙΙ, εο 11πάο1. εοΙοΙιοε εοΙιιο Βο

ειο11ΙΒιιιιο, οιιοΙι άιιτοΙι άΙε ΙτΙΙιιΙεοΙιο Βοο1ι:ιοΙιτιιιι8. 77Ιο

οΙιοιι ετπο.Ιιιιτ, ΙεΙ; εε οΙιιο 1ιο1τοιιιιτο ΤΙιοτειιοΙιο, άοεε άοτ

ετϋεετε '1'ΙιεΙΙ άοτ Μιιοοπποεο1ιπάτο οιιεΙιε1Ι1, ποιιιι ποεοιι

11Ιοιιεει.οιιοεο ο1τιο ΟοεΙιτοοπτοτοε1οιιιΙο οιιεεο11ΙΙιτ1 πΙτά

ιιιιά άΙο 11γροτοοΙάΙΙ.Μ εο1ιπΙπάο1 (Οιι.τΙο ιιιιά Ρεπ

ΙΙιιο"), ΚιιιιεοΙιω).

θιοετοΙΙειι 81ο πιιτ, 11ιιιοιι ιιοοΙι επι άτ1ι.Ιοε Βοιε111οΙ

οποο11ιΙιτοιι, ποΙοΙιεε εΙο1οΙιίο.ΙΙε άΙο ΕιιΙπΙι:Ι‹εΙιιτι8 οιιιοε

ΠΙοιιε ιιιι1οτ άοπι ΕΙιι11ιιεεο εΙιιοτ Ηγροτειο111τ.11.ι. άοε 11ο

οοιιεο.1ιεε ΙιοποΙεειι άΙ1τ11.ο. 1πι νοτΙΒοπ .ΙοΙιτο ειο.τ1ι πιιτ

επι Ρο1.1οπ1, άοιι ΙοΙι .ΙοΙιτο Ιππάιιτο1ι εοΙιτ @απο εοΙτοιιιιτ

ποοο. Αιιεεοτ εΙιιετ Νο1οιιιιο ιιι ετοιι1εοΙιοτ ΟΙιετ1ρο11οιι,

πε1οΙιο 111ιτΙεοπε άΙο Ιοτει.οιι 7 .1ιι.Ιιτο εο1ποε 1.οΙιειιε 1ιο1

Απποιιάιιιιο,· εΙιιοε οεΙΙιιΙοεοτοΙοΙιοιι Κοεττο<έΙιιιοε Ιοιιιπι νοτ

Ιιοιιάετι ποτ, 1ιοετοιιάεπ οΙιεοΙιιτ 1το1ιιε ΚΙοι;ειι 111ιοτ άιο

1)1εεετΙοπειτοοιιο, εροο1οΙΙ ιιΙοΙιτε, ποε οιι1 άοε νοτΙιιιιι

άοιιεοΙιι ο1ιιοτ ΗγροτοοΙάΙΙΙιτ 1ι1ιιεοπΙοεοιι 1ιΙΙΙιτο. Νο.οΙι

εΙιι18οιι ρτοοπιοιιΙΙ.οτ1εοΙιοιι ΒοεοΙιπετάοιι οι·Ι‹το.ιιΙ‹1.ο Ροκ.

ο.ιπ 1. .ΙιιΙΙ 1900 επ οΙιιοπι εεΙιτ εε1ιπετειι ε1οιιοεοτάΙ

εοΙιοπ Αιι1οΙΙο πι11 ΗοτπάοΙιιιιιιιε ιιιιά ιιοοΙι1οΙοειιάοτ Ρο

τΙοο.τά111ε, ποΙοΙιε άΙο Αιιποιιάιιιιε Βτοεεοτοτ ΜοτρΙιΙιιιιι

πο.1ιοιι ειι1ιοιιτο.π ιι61ΙιΙο ιιιιιοΙιτειι. 1ΙΙεΙΙο1οΙιτ άοεπεποιι -

πΙεεειι π1τ άοοΙι άιιτοΙι ΚΙο1ιιο") ιιιιά 111οπεΙ"'1,

άιιεε Μοτρ1ιΙιιιιι ΙΙνρετοιοΙά11οτ ιιιιά Ηγροτεοοτο11οιι 1ιε

πιτ1‹ι - ποιο οε 211 ιπεΙιτιιιοΙΙοοιιι ΕτΙιτοοΙιοιι εοΙιτ 80.112·

εϋ.ιιτοτειοΙιοιι ιιιιά εοΙιτ τοΙοΙιΙΙοΙιοιι ΜοοοιιΙιιΙιο.ΙΙοε πιΙτ

“ι Ρορ1οΙε111: 1ΙντοτοοΙι 1900 Ντ. 51 ιιιιά 52.
Μ) 0ο τΙο ιιιιά Ποπ ι:1ιιο: 1ιο.ιι.εειι1ιοοΙτ'ε Αι·οΙιΙν Βά. 58.

ω) Κο ιι εε 1ιι ΜΜΙιοΙΙιιπποπ οπο άου θι·οιιιοτο1ιΙοτοιι άει·

11οάΙο1τι Βά. ΠΙ.

Π) ΚΙο 1 πο: Μπιτ. πιοά. ΨοεΙιοιιοοΙιτΙΙτ 1897 Ντ. 21.

Μ) ΙάΙοπο Ι: Ζο11εοΙιι·. 1111· Μπι. ΜΘά10111- 1311. ω.
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ε!εετ Τετε!εε!ι!!τε!ενεε 130. Νεεει!εει Ρετ. ε!εε νετε

ετεεεεετΜεεεεε Αε!”ε!!ε εει! ι!εεεεε Βε!εεε ετεε!τ Με,

ετ!ε!ετε ε!ε εεεετ Αε!”ε!!, ννε!εεετ εει 14. δε!! !ε εεε!

εεε Αετιεεε!!ε!ιεε εεε! 1.εεεε ι!εε Ρετ!εετεε Με Βει!ε

εετετε. Με νοε Ι)τ. Πε!" εε ι!ετεεε!εεε ΤεΒε νετΒε

εεειειεεε Οει!εετ!οε ετεεε: ε!εεε Τετοτεεεε !ε ι!ετ ω.

εετεεετ!ε εετΜε Με.. Μνετεε!εε!ε εετι!!ε. Βεετε ε!εετ

Ρετ!εετ‹!!τ!ε εει! !ει Αετεεεετεε!!ε εεε Πεει!εεετε ε!ε

!τ!εεεεε εε εε ι!!ε 8εετεεεεεε τε!εεεει!εε Π!εεε. ι!εεεεε

ει!!ιτοε!τερ!εεεε Πετετεεεεεεε τ;!ε!εετε!!ε εε!ετε, ι!εεε εεε

θεεεεεετ ετετ ε!ε!εε Τειεε ε!! εε!ε !ιεεετε.

Αεεεεεεεε!ε!!ε!ι ντετ εε !ι!ετ ι!ετεε ι!εε Βτετεε!ιεε εει!

9Ψετεεε εε ε!εετ 8εεει!!εεεε ι!ετ Μεεεεε Μ! Βεει!εεετε

εε!ιετετεεε, Με εετετ εεε! Β!ε!!εεεε ι!εε εεετεεετεε εετ

τω! !!!εεεεει!εε Μεεεεεε!τεε ε!εε !ε Με !!!εεε εερτ.

επιεεννεει!ε!τ εεττε.

Νεεει!ετε ιν!τ εεετεεετ !ε !ιετεεε Ζεεεε ‹!!ε Βει!εε

Με; ι!ετ Ηνρετεε!ι!!τετ ι!εε ε1εεεεεε!τεε τνεε!εετ τετ ι!!ε

Βετετεεεεε εεε Μετεεεε!εεε, Με ν!ε!τεε!ιτ τετ ι!!ε Βετ

ιν!ε!ιε!εεε ι!εεεε!εεε εεε εεετετε!εεεεε ι!εε !)1εεεε ττε!

Γεει!εε 8εεει!!!εε!ιε!τεε εεερτεεεεε εεεεε, ννεει!ε !ι.!!

τε!ε!ι εε Μεεεε 8εεει!!!εε!τε!!.εε εε!εετ. Πε Μεεε, Με

νν!τ εΙ›εε εεεεεεε εεεεε, εετ !ε ε!εετ Νε!ττετ.!ε!τεεε

νο!! θιεινεεε ι!ετ ε!εεεεεεε!ε!ιεεεετ, ι!. ε. ε!εετ Βετ

ε!εεεεε εεε ι!ετε Ζεεεε!τεεεεεεεε τε!τ σε!!! !!ετ!εεε Οτ

Βεε!ετεεε εεετε!ιεε τε!!εεεε. εε !ετ εε εει:ε νεε νοτεε

εετε!ε !ι!ετ, ι!εεε Μεεε 8εεει!!!εε!ιε!τεε εε! Με νετεεε!ε

ι!εεετε )'νε!εε εε 8τεει!ε !τετετεεε !ιεεεεε. Πετετ Μεεετε

θεε!εετειν!ε!ιε! εεττεε!!τετ !ετ εε νετετεει!!!ε!ι, ινεεε Ρε

εετε"') ι!ετεε Με !ε!εετ!εε νεε ννεεεε!ι!!εε!εεεε !ε

εεε εεεττε!εε Τεε!! ι!ετ Αττ. Γετεετε!!ε ι!εε Ηεει!εε εεε

τεεττεεε!ει:!ιε !ετ`ετετε εει! !ι!ε!εε θεεεενν!!τε ι!ετ Μεεεε

εεε!ε!τεεεετ !!ετνεττ!ε!, οι!ετ ινεεε ε! ε!!ετ20) εεε!!εεε

Βτεεεε!εεεεεε, εεετεεττεεε!ει:εε Βτι›ε!εεειι εει! !ε!ι:ετε

!!!εετε!!εεεε ι!ετεε νετεεε!εεε Με· νεεε ροττεε εενν!τετε.

Οεεεεε!ιιι") εε!εεε εε ι!ετεε Β!ε!!!ετεε νεε Οετοτε

ε!ε! !ε Με Αττ. εεεττ!εε νοε Ηεει!εε Π!εετετ!εε ι!ετ

Μεεεετεεεεεε εε ετεεεεεε. Ηεετεεττεεε!εεεε Βτεε!εεεε

εε!τετε Βεε!ιετ") ι!ετε!ι Β!εετ!εεεε νεε 60" εε!εεετ

Βρε!εεε !ε εεε Μεεεε νεε Ηεει!εε. Β!ετεεεεε εει!

Βε!εειε ι!ετ Μεεεετεεεεεε εεε Τε!τεε") εε!ττετεε,

"εεε ετ !εεεετε Ζε!τ !ι!ει!ετεε ι!εε νεεεε νεε Κεε!ε

εεε!! !ετει!!εεε εττει;τε. Αεεε!!εεε Βτεεεε!εεεεεε -

Β!ετεεεεε εει! Ετοε!εεεε - εετειεει!εε !τε Μεεεε εεε!!

ενεεε '!'ε!τεε Με Βρεεεεεε ι!εε Μεεεεε ι!ετι:ε Αεε!ε

ι!εε ι!ετ εεετεε Πεττετεε!!ε ετεεετε. Με Βεετετ!ΒεεΒ

Μεεεε Κεε!εεεεεεερετ!ειεετεε ετ!εεετε !εε τε!εε ε!εε!ε!

εεε!! εε! ι!ετ 8εετ!εε ε!εεε εε Ι!εεε εεε Πεεει!εττεε νετ

ετετεεεεε Ρετ!εετεε εεεεεεε εε εεεεε. -

ν!!!ε ι!ετ τε!εε!!εε !τε Μεεεε νετεεει!εεε Ιεεε!τ εε

ντ!εε. εεττε εεεεεεεεε!ε!!εε ι!ετ Μεεεε ννε.ετεει! ι!εε Βε

ετεεεεε ι!ετ Ι)ε.ττεερεττε τε!εε!!εε Ιεεε!τ ρτει!εε!ττ. εεε

τεει! ε!εε Ιε!εετε ε!ει!Βε Ε'ετεεεε εε! νετε.εεεεεεεεεε

Ηεετεεττεεε!εε εει! Βεεεντεεεεε εεε!!εεεεε !!εεε. Δε

8τε!!ε Μεεετ !εει!εε ε!εε !ε ι!ετ Μεεεετεεεεεε εε.ε!τε!εεε

εε. ετεε!ιεει!ε!!τερ!ετεεεε θεεεενν!!τε, Με εεει:εννετ !ετε

Βετετεεεεε εεε Βεεεντεεεεε νεττ!ετεεε.

Βε ε!ει! Μεεεε ε!εε Αεεεε! νοε Ρτεεεε. εε! ννεΙεεε

τεεεε!ετεε!ιε Λττ 8εεει!!!εε!τε!τεε ι!ετ Μεεεετεεεεεε εετ

νετΒετε!εε ννετεεε !τεεεεε. !τε Ι.εεεε ινετι1εε Μεεε!εεε

ντε!!! εεεε νετεεε!ει!εεεττ!8ετ εε!ε. Ιε !!'ε!Βε ι!εεεεε ε!ε

!εε εεεε ι!ετ Με!εεεε, ι1εεε εεννεε! ι!!ε_!εε!εεε Βεεετ

εεεεε, ννε!εεε τε!τ ι!ε Μ. '1'εετεττε2°) εει! Μετ

τε!εε”) !ε1 Α!!τεεε! ε!εε ‹!ετ Ηεερτετεεεεεε τετ εεε

Μεεεεεεεεενν!!τ ι!εε Μεεεεεεε εεεεε. ε!ε εεεε νν!ει!ετετε

"ή Ρεε εει: νεε!!ενν'ε Ατεε!ν Βι!.

"Ί Μ!!!!ετ Με εε! Β!ει!ε!.

21) Οεεεεε!τε: νετ!εεεεετεε !!εει· ε!!ε·. Ρε.τε. Βι!. 2.

ε) Ι)ει:ε ετ: Βετ!. !ι!!ε. Ψεε!ιεεεεετ!ττ 1887 Ντ. 21.

Π) 'Ι'ε!ιεε !. ε.

Μ) ι!ε !ε 'Ι'ειιι·εττε «ε. εε! Β.!ει.τε!.

"°) Πε!.τ!!!εε Μι. εε! Β!ει!εΙ.

Π!ε!εε!εεε, ννε!εεε τε!τ 8ερεεεε!τε") εει! Ψεεε!1

!ενν") εεεεερτεε, ι!εεε ε!εε ετεεε ε!!εεε!!εεε εε Κετ

τε!!ε!ε εει! εει!ετεε εςτεεεε Ατεν!εεεεε τε!εεε Νεετεει.;

εε ι!ετ Βετετεεεεττ ι!εε εερτ!εεεεε Π!εεε εεεε!ι! !ετ.

Αεεε Μ!τ!`τε εεε!!! Βεεειεεεεε") εν!ι!ετερτοεεεε εετ

ι!εε, ννεεε ετ εεε! Οετεετ ε!εε ετ!ε!εε;!εεεε Βε!!ε εε!τε

Π!εεε εεινε!ετ, ει!ετ ννεεε Βεενετετ”) εει! Βετε

ε!τε!")) τεε!εεε, ι!εεε Μεεεεεεεεεεετε εε! 8ρ!εεε!ετεε!

τετε, Μετε!!- εει! Ρετεε!!εει!τεεετε ι!εεννεεεε εε ε!τ

νετ1τετετεεε, ντε!! Μεεε Ατεε!ιετ εετε!ετεεεε!ε !ε Με Εεεε

!τετετεεε ερ!τεε Μετε!!- εει! 8τε!εερ!!ττετ εε νετεεε!εε!ιεε.

Ζννε! εεεεε!!εεε Αετ!ε!οε!εε ι!εε Π!ι:εε ρερτ!εετε τεεεε

!εε εεεε εεεεει!ετε εετνετεεεεε: ι!εε Ττεετεε εει! Με

Οε!ετεεε. Βτετετεε, ετε!! εε εετεεετ!!εε !ε ι!ετ Πείτε!!!

νετε!εεετεεε ε!εε !τετεετ ετεεεετ ντετι!εει!ε Βει!εετεεε

εενν!εετ, !ετετετε. ινε!! !τετεετ εεε!! ι!ετ Οε!οτοεε ε!εε

ετεεεε ετ!ε!εε!εεεε !!ε!!ε εε! ι!ετ Βετετεεεεε εεε τεει!εε

ε!ε.8εεεεεεεε!!τεε εεεεεεετ!εεεε νν!τι!, ννεε !εε ε!!εε εε

ετεει!εε ε!εεετ ε!εετ εεεε εεεετε!!τεε !τεεεεε εει! ει:εεε

τεετ εε! εεε νοε Β.!εεε! εεεεεερτεεεεεεε, νεε Ε·1ε!ε

!!!!ε!τε!') εεε!! εεεεττετ εετεετεε !τετι!ει:ετ Βε!τεειτεεε

Με, ι!εεε Με εε! ι!ετ Οε1ετεεε εε σε; νετεετεε!εει!ε εετ

νεεεε Οετι!!ε!ε!εε εει! Με νοε Βεεεε εε!τε εεεεετ!ε

εεεεε τετ επεεεεε θε!οτεεεε εεετε!αετ!ετ!εεεεε Ηνρετ

εετεεε!εε ι!ετ Μεεεετεεεεεε τε!τ Π!εεε νετεεεεεε!τ

ετετι!εε. · '

Π!εεείε!!ε εεε!! 'Γτεετεεε ι!ετ Μεεεεεεεεει! ε!ει! εεεεε

νετ .!εετεε νοε ν. Ι.εεεε"), Β!ττετ"), Ρετε!ε!”),

θιετεεττ!τ"), Βοενετε!;"), Β!εεετε!!ετε”).

Βεετε!ε"), 8τετε!·") ε. Α. ε!!τΒετεε!!τ εει! τεεεττ

ω. νεε .!ε!ιτ εε .!εετ Με ε!εεεε!ει;!8ε Οεεε!ετ!!τ. Πετετ

ετε!εεε 180 Κτεε!τεεεεεεε!εετεε εεττ! Β Με! Με Βετ

ετεεεεε ι!εε 1.ε!ι!εεε ει!! ε!ε Ττεετεε εετεε!ιεετεεττ. Βετ

!ε!ετε ι!!εεετ Βε!!ε εεττε!” ε!εεε !εεεεε 22!εετ!εεε τεε

ε!εεεεε Βεεετεετεεεεε, ενε!ι:εετ ε!εεε Ηετεεε!εε !εε

Βρ!Βεεττ!ετε ετεε!τεε εεττε, ενετεεί ε!εε εεε!! ε!ε!εετ

Ζε!τ Π!εεεεεεεεννετι!εε ε!εετε!!τεε, εε Με ε!εε εεε!!

ε!ε!εεε Μεεετεε εεεε 8τεεεεε ι!εε Ρν!ετεε εεεεε!εεε,

Με νετε Οε!!ετεεε Πτ. νν ε εεεε εττε!ετε!εε ι!ετεε θτεεττε

εετετεετετε!ε εεεε!τ!ετ ντετι!ε. !)εεε 'Ι'τεετεεε ι!ετ Μεεεε

εεεεει! !ει 8τεει!ε ε!ει! θεετ!εε!τετεττεεεεεεεε ι!ετ Με

εεεειεεεεε ει! εενν!τ!ιεε, εεννε!ετ εεεεε εεε!τε!εεεε Μ!!!

τεε!!εεεεε εεε ι!ετ 1.!τετετετ εεεεε!ι!εετ!ε ε!εε ε.ει!ετε

ε!εεεε Βεεεε.εετεεε. Η!ετ εειτε ε!εε Κτεε!τεερ!!εεετ!ε

νεε ι!ετ εε!ετεε!ιτεε!ιεε Ρετ!εετ!ε ε!εεε 8τεεε τε!τ ι!ετε

Βεεεε !εε Βρ!Βεεττ!ετε ετεε!τεε, ννετεεί εεε! ε!εε ετετ!τε

!!!εεεεε!ετεεε τε!! Βτετεεεεε εττε!ετε. Αεεεεεεεε!εΙ!εε

!!ττ Με Ρ!!εεετ!ε εε !τε!εετ Ηνρετεε!ι!!τετ.ι!ε Με Βε!εεε

Με· νετ1ετεεεε τεεεε εεεεεε!!εεεε !νετεε. - Βτννεεεεε

ε!!! !εε εεεε, ι!εεε εε Ετ!τ!.ετ1°) εει! νεεε!") εκ

ρετ!τεεειε!! Βε!ιιεεεε !ετ εεττ!! εεεεε Με ε!ερε!19.0€θΠά

Βεί!!εττε 8εε!ε8ε εε! Ηεεεεε Β!ετεεεεε !ε ι!ετ Μεεεεε

εει! ενν!εεεεε Μεεεεε εει! Ξεετεεεεεε εεε ε!εεεεε εε

ετε!ε!εε.

ε!!!) 8 ερεεεε εε: Ατεε. τ. Οε!τετ,ις!ε. Βι!. Θ. 1901. (Εεεε.)

τ!) Νε ε ε ! τ! ε νν: !)!ε Βεεειιι!!εεε· ι!εε εετεε!εεεεε Μεετεε

εεεεενν!!τεε 1901. (Βεεε.)

τ!) Β ε ε τε ε ε ε ε ε: Οεεττε!ε!,_τ'!!ν πιει!. ντι". 1887.

Μ!) Β εενετετ σε. εε! !!!!εεε!.

Μ) Βετε ε Με: (Με. ι!εε !!ερ!τεε:τ 1881. Με. εε! Β.!εε;ε!.

Μ) Πε! ε ε ε!τε: Εεεεετ 19. .1ιιε! 1901; τετει·1ττ !ει

Μειωε 1901 Ντ. 80.

Μ) ν. Ι1ε ε εε: δειτε. Π!εΒ·εοετ!!‹ ‹!ετ !εεετεε Κι·εε!ιεε!τ.εε.

1889 .244.

33) !ττε τ: Ζε!τε. τ”. !-τ!!ε. Πει!. ΧΠ.

Μ) Ρετε!ε: Εεεε. ι!εε εεε!τεει. Ο!τ. εε! Β ε ετε!ε. .

δ!) ετε τ ε ετε τ: νν!εεετ πιει!. Ρτεεεε 1868 Νι·. 1. Ο!τ. εε!

Β ε ε τ ε ! ε.

*ή Βει!νει·ετ σε. εε! Ετ! εεε!.

8 ε!) Β!ε!!ετι!!ει·ε: Πε!οε ε!ει!!ε. 1896 Ντ. 18. Ο!τ. εε!

τ. ε τ ε.

Μ!) Β ε ε τε! ε: Πειτε Ατι:!!. τ. Με!. Πει!. Βι!. 54.

*"') 8τετε: Πεετ. πιει!. Ψεεεεεεεετ!!'τ 1899 Ντ. 88.

ω) Ε!! ττει·: Ζε!τεετ!!'τ. τ. !ι!!ε. Με!. Βι!. 54.

°') νεε ε !: 8ρει·!τεεετε!ε 1889 τ. 84. Ο!τ. εε! 8 τ. ετε.
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ΗιιιειοΙιτ!ιο1ι ιιοτ ΟιιΙει·εεε ιιιιιεε Με ιιιιοιιι εε Μι Με

εεεεει ιτειιιε ει€ειιειι Ε.ι·ίο.Ιιτιιιι€οιι ιιιι2ιιίιι1ιτειι »Με ειιι

εειι Ι.ιιετιιιιιτιιιιοιιινοιε 1ιοεοΙιτειιΚειι, εειιι ιιιιιεΙΒο εετ

ΟΜετοεε οιπο ειιιιε ιιιιιιιιεεειιεε Βει1οιιιιιιιε Πιτ ειε Επι.

ειιε1ιιιιιε εεε ροριεεειιειι Μιιι€οιιεεεεΙιινιιτοε 1ιοιιιοιιιοεεοιι

οπο. 8ετιειτ ΒιεΒεΙ εειιοιιιιι ποτε εοιιιεε εειεε οι·ινιιιιιι

τοιι νοτεεεΙιτοε εετ ΟΙιΙοτεεε ειπε ετεεεετε Βεεειιι.ι.ιιιΒ

ιιει ιιει· ΠιειιεϊτεΒο ειιιειιτειιιιιοιι. ΕτΜετιιοιι ινει·ο ιιι

ιιιιεΙι ειπε εοΙο1ιε ΑειιοΙε8ιε. Ζιιιιεε1ιετ ινιεεειι πετ ιιι. Με,

ιιιιεε Αιιιιιιιιε Με εοΙοΙιε ιιι Ιιειιειιι θΙ'8.ί1θ ειι νετεο1ιιεεε

εειι Β1ιιιιιιι€ειι, εΙεο Με 2ιι Βιιιιιιιι€ειι ιιι ειο Μαριε

εειιιοιιιιιιιιιιι ι1ιερειιιτι, ιιιιοιι κι εε Βιι1ιει·ιιιειιτι εο

ΙιιιιΒειι ειιτειι 1ιι_ιεει.ιοιι ΒΙιιιΜτρει·τιιειι 16εοιιιιοτ $το11ο-

ΗεειιιοΒΙειιιιι, ΡντεεεΙΙιιεεειιτε ειο. - Εεειινιιιοεοιι ιιι εοι

ιιει ΜιιΒοιιιιιιιοοεο. ειι οι·ιοιι€ειι. ΗεεεΙιιι εειιι. εεννοιτ,

ειι.εε οτ ιιι ιιει· ΟΙιΙοτοεε ιιιτεει ειο ΡοΙεειι νειι εεριΙΙιι

τοιι ΒιιιιιιιιεπτΜοιι ιιι ειε Μιιοεεο. εεε Μεεειιιιιιτιιιττεοτιιε

ετ1ιΙιτ:Μ, ιιιιε1ι εοΙιειιιειι ειε νετειιεΙιε νειι @ιιιιιεΙτο

ιιιιιι Βιι.ειι:νννΙοι· ι1ιτοΙα εοιτειιιιιιιιι, εο.εε Μεεειιεοίεοτε

εοι Αιιιι.ειιιιεε1ιειι εεΙιΙεοΙιι.ετ 1ιειΙειι, :Με ιιει Νιειιτεεεειιιι

εε1ιειι; ινειιι€ετειιε εειεε;; εε ιιιιιοιι ιιεε1ιιιιννοιεοιι, εειεε

ΚιιιιετΙιεΕι ιιει Ηιιιιι1οιι 1ιετνετεει·ιιϊοιιε Β1ει;οιι€οεο!ιινϋτε

|ειι€ειιιιιει· 1ιει1ι.ειι, ινειιιι ειε Ηιιιιεε ειιεειιιιεε1ι Βοιιιιιε!ιτ »νοτ

τ1οιι Μιτου. ΒτΙιΙἰεεεΙιειι ιιιιιεεειι κιτ ιιιιε1ι ιιιιιιο1ιιιιοιι, εε.εε 1ιει

Ο1ιΙοτειιεε1ιειι οιιιο ιιιιτειι Πιτ ΙειεΙιιοτ οττοι.τεο.τεε Νει·νειι

ενετειιι·ετΜετΙιειιε Νοιειιιιε ειιτ Ηχρετιιειιιιι€ιι. εεε Μει

8ειιεει.Γιοε 1ιεετειιτ. Α11ετειιιεε εειιειι ειε οΙιιοοτινετι Πιι

τετειιο1ιιιιιεετεειιΙτοιο ιιι ειεεετ Βιε1ιιιιιιε ιιοειι ιιιιεοιιιειιιιετ.

8ο 1ιοιιιιιιρι.οιι ειιι” ιπιε ιιι τεοιι", ειι.εε 0ιιιοτοεο

ειιι; ΒιιΙιεοιι1Μι ειιι1ιει·εεΙιο; 1.ειιιιιιτω, εειεε ιιει εει·

εεΝιοιι ειιι ινεοΙιεεΙιιεεε ΜετΙιειιτειι ιιι εοι· Αοιιιιιιιι εεε

ΜεεειιειιΠεε ΙιεειιεΙιε. Αιιεετετεειι.ε 1ιεΙιειι εεετ (Η ιι ιι ε "')

ιιιιι1 Ψιιιιιο.ιιοτ41) ιιει ΟΜΟΙ'ιι8θ »Με Ηνρετε.οιειι.ει

εειιιιιιιοιι; ειιε1ι Με 8εΙιειτοΙΙ") ιιιιιετ 3ο Μπιτο

τιεο1ιοιι ιιετ 1.ειι1ιε°εειιειιι ΚΙιιιιιι 78 ρΟι. Ηνροι·-.20 ρΟτ.

ιιοτιιιο.Ιο ιιει! 7 ρΟι. Βιιεεειειιιιι. Ιιι Πεεετειιιει.ιιιιιιιιιιιε

ι1ετιιιιι @ειιι Οεεννο.Ιο 'Ό ειιι» ειιι' ι1ετ Βιε8 ει'εοΙιειι

ΚΙιιιι1τ ιιι θεεεεοιι ιιιιτοτ εειι ΟΙι!ετειιεοΙιειι ιιι 05 ρΟτ.

ΗιρετεοιάΜ.ι εοιιειιιιιτι ειι ΙιεΕιειι.

Μ. Η.! Νιιο1ι ιιΙΙειι ι1ιεεειι ΑιιεειιιειιεοτεειΖιιιιΒοιι ιιΙιετ

ειο Αοι.ιεΙοειο εεε ΠΙειιε 1ιοι1°ε Μι. ιι·οτεοιι Βιο εειι Βιε

ι1τιιο1τ 8οινοιιιιειι 1ιεΙιοιι, εειεε Με ειιι εοι· '1'ιιοεε εεΙιΙιεε

εειι Μπιι: ΠΙειιε νειιιτιειιΙι ειιι.ει.εΙιτ ιιιΈ'οΙΒε

νειι $εΙιε.εΙιειιΙτειι.ειι, ινεΙεΙιε ιιει· ιιιιιιιιιι8

ΙεοΙιετειι ΑΜ ειο ΜεεειιεοιιΙειιιιιιιιιιι ι.τεΓ

Με. ει1ιοτιιιιτ εει.ιιιι, ινειιιι ειε ιιιιι1ιιτειι ιιε

εοιιεΠειιε, εοι Ιιο1ιειιειιιΜι€1τειιιοιιι2οΒοιιο

ειιειιοιιιιεο1ιο 8εΙιεειΒιιιιτι ιιιειιι ιιειΙειι Ιιειιιιι.

εειιι1ετιι ιιι Ρο18ε εοτ Βιιιινιτ1τιιιιτι ειιιοε

ιιιειετ1ιγροτεοιεειι Με.εοιιειιι”τεε ι1ετ Ηει

Ιιιιι€ειιι2οΒοτι νιιτιι.

ΗειιΠΒΚειτ εεε ΠΙειιε νοιιττιειιΙι.

Ψιε νειι νετεε!ιιοι1οιιειι 8ειτειι 1ιιιιιτεινιεεειι ινετιιειι

ει, εειιειιιτ Με Π!ειιε ιιι οιιιι€οιι θεειοιιειειι Ιιειιιιιιι, ιιι

ειιιι1ετειι εο1τειι νοτειι1ιοιιιιιιειι, ιπιε ειιιο1ι ειιτ Αιιιετε!!ιιιιε

νει·ει·ιιιειΙειιοτ Ηγροιι1ιεεειι ι1οετ ειε ΑειιειοΒιε εεε Ιιει

ι1ειιε Βει”ιι1ιττ Μιι; (ν. 8ο1ι!ετιι'"). Ψεει.ρΙιο.Ιειι48ι.

Ψνειεει1ιονν"'). ΜΜΜ ειο Ι)ιιιΒο πιτ Ζειτ ΠεΒοιι,

εο1ιειιιι: εε ιιιιτ ιεεετιι νετίι·ιιΙιτ ειι εειιι, ινοιιιι ειιι ιιιιει·

τιιεεε Ηγροι!ιοεειι ειεειιιιτειι ννοΙΙιειι, εε 1ειιιΒε ινε· ιιιειιτ

ιι1ιετ ειπε Βιεεεετε ειιτοΙι ΖιιιιΙοιι εοιεετε. νειι ιεεοιιι

ρετεειιιιεΙιοιι ΗιιιετιιεΙιε Ποιο ΒιετιειιΙτ 1ιοειιεΙιοιι σετ

.'21 Β ι ιι ο τ ιιιιιι Η ε τε ο 1ι ; Ζειιε. τ. Μιπ. Μειι. ΧΙΙΙ.
Μ) Ο τ ιι ιι ε : 1-ιιιιιι€.-1)ιεε. θιοεεειι 18%. Με. ιιει Ε. ι ο εε Ι.

“ι Μ? ι τ. ι ιι ε. ιι ε τ: ΤΙιετιιιι. ΜοιιιιτεΙι. 1896 θα.

"Ί Β ε Πι ιι τ 2 εΙ Ι : 1ιιιιιιιι·.-Ι)ιεε. ΜΗιι·21ιιιτε 1892. Οιι. 1ιει

Β ι ο ι; ε 1.

Ό Ο ε ενν ιιΙ ε: Μιιιιε1ι. ιιιοιΙ. ινοε1ι. 18124 Ντ. 2? ιπιε 28.

*ή ν. Β ο 1ι Ιε τ ιι: Βετ1. ειιι.. ΝεειιειιεεΙιτιίτ 18859 Ντ. 18.

··ι ιν ε ε τ. ιι ιι ιι Ι ε ιι: Μ. Ρει.ετειι. ιιιειὶιε. 1'νεε1ιειιει:Ιιι·ιιι

1898 Ντ. 52.

“ι ΜΜιι.εειΙιειν 1.ο.

·ιιιιιιιιιιιιοιι εεε Μεεειιιι1οιιε ιιι νετεο1ιιοεοτιοιι Ι.ειι‹1οι·ιι

νετίιι€ειι.

8νιιιρτειιιοιοΙοειε, Βιεειιοεο ιιιιιι Βιι'ίει·ειι

τιιιΙειειιιιοεο εεε ΠΙειιε νειιιτιοιι1ι.

Νοε1ι νετ ειιιι€οιι .ΙειΙιτοιι κιτ-ιι ιε1ι εε Πιτ ειιιε Ιειο1ιτε

ΑιιΕΒιιιιο ειιι Πιοιιε νειιιτιειιΙι τοι. Ζιι ειεειιεειιοιτειι,

εειιὶειιοιι ι1οοιι Με θιιτειεΙειειι, εεε Ετετοοιιειι, ιιο.ιιιοιιι.

Με εεε Β1ιιι.1ιτεο1ιειι ιιιιι1 Με ειτοιιιιιεοτιριο Πιιιε1τ

οιιιιιΒιιεΙιοιιΚειτ εεε ΕριΒιιειτιιιιιιε ιιιιιτιιεΙ1οιιε Κειιιιιι2ειο1ιειι

ειιιεε εεΙο1ιοιι ειι εειιι. Ηειιιο ι1ειιΚε Μι ειιεετε ειιτιιΙιετ.

θιεινιεε κι εε 1εω ιιι νιοΙοιι ΡιιΙΙοτι ειιι Μειτοιιεεεε1ιινϋτ

ιιι ετ1τειιιιειι, ιιΙιετ ο1ιοιιεο εειιινοτ ιιι ειιι1οτιι ειετι ιπι

θιεινιττο εετ 5ντιιρτοιιιο ιιιτεειιΜιιιιιιιιοιι ιιιιι1 εεε ε1ιοιτιιε

τετιετιεοΙιε νειι εειιι ιιιιινοεειιιΙἰοΙιοιι ιιι ιιιιιετεεΙιειι1ειι.

ΠεΙιετ ιει εε ιιιιτ 8.ιιοΙι ιιιιετΜετΙιειι, ννειιιι νΜε.εειΙ_ιειν

ιιι εοιιιοι· ΟιιτειοιΙιιιιιι εει· 8νιιιρτειιιο εεε ΠΙοιιε εε »νειι

θε1ιειι Κο.ιιιι 4 εεΙιετί ι;οτειοιιιιοτε ειιι.8ιιοειιεε!ιε Βε1ιειιιιιτο.

ιιιιίιιιειεΙιειι, εειεε @Με εειι 4. νειι ΟτιινειΙ1ιιοτ

ειοεοιειιιιετοιι ειιοι.οιιιιεε!ιοιι Βιεειειι εεε Μεεειιιι1οιιεειιι:

ειιτοοιιειι εεΙΙ, ιο ιιε.ειιι1ειιι εεε ΠΙειιε ιιιιτ ιιι ι1ετ Μιιεεεε

ειιι! Βιιιιιιιιιεεειι ΙιεΙεεειι Μ. οιιετ ιιιιοιι ειο Μιιεειι1ετιε

Βεττι11τ, ει1ετ εε1ιειι ειο Βει·οεοι ει·τοιειιτ ιιιιι1 ι!ιοεε ιιετΓε

τι” ειιι 1λ1ιο ιΠιιεετιεειι ειιιε εοΙεΙιε 8ειιειιιιι€ιειτιιιι€

ω· 8νιιιιιτειιιο κι. ινεΙειιε Με ειιεεετεειιι ιεεε ΜΜΜ

ειιιι!ιειτειιεε Βειιτι.ιιειιιιιιΒ ειιιοε εειέειιειιοιι Ε'ειΙοε ευε

εε1ιΙιεεει. Βε1ιι; ειιι 1ιεετειι ειιτιιιιε Ιιετνετ, εειεε ειιι ετοεεετ

Τ1ιοιΙ ιιει· Μεθοιιιιιοετε, ινιε 1ιο1τειιιιι, ενιιιριοιιιοιιΙοε νετ

1ιιιιΕιι ιιιιιι οτει ειιι“ιιΙΙιε εοι ιιει· θεειιειιειιιι1οεΙτι Με.

Πιιιετ 29 8εειιοιιοιι ιιιειιιεε Μειετιιι1ε (28 Ηεεριιιι1- ειιι!

ι Ρτινιιιεεειιοιι). ιιι ι1οιιειι ειιι ΜειτοιιιιΙειιε Βει`ιιιιιὶειι

ινιιτιΙο, 1ιοιιιιεΙιο εε ειο1ι 'ϊ Με! ιιει εειο1ιο εε1εεειιιΙιειιε

ΒεΓιιιιι1ε. Με :ιι Ι.ο1ιτειι.ειι ι1ετ Κτο.ιιΚειι ΚειτιοτΙοι 5γιιιρ

τοπιο θειιιιιειιι Μιτου. Πει! πινει· εειιι οε ειπ ιιιειιτ Με

ττιεο1ιειιΠ!ειιειιι!Ιο, ειο εε νει·1οιιιΓειι. ιιι ειιιοτιι ιιει· 7

Ριι11ε 1ιο.ιιο εεε Πιιεεειιιι!εοεο1ιινετ οὶιιο τειιιιιειιο Βιιτιιι

1ιιιιιιιιιΒ νετιιτειιοιιτ, ιπιε ιιι οιιιειιι ιιιιιιετιι Εεεε ειο!ι ιιει

εειιι εε Ι.εριοιιιειιιιιειτιε ριιι·ιιιειιτε. νοτειετιιοιιοιι Ρει.ιειι

ιοιι ειιιε μια Γτιεο!ιο"ΡετΓετιιτιοιι εεε Μιι€οιιεεεεΙιννιιτοε

ιιι εοτ ΠιιΙτειι ΡΙοιιτειιι6Ιιιο, ιπιε ιιιιιιοειιι€ι. ειιιειι Ιε.ιιΒοιι

νοτΙειιΓ εεε Ι.ειιιειιε νετειιεεειειι, ινοΙειιοε ειοιι ιιι Εεε

2ειιειι εεε Ρετ. εεεειιιι ιιι Ιτειιιοτ ννειεε νοττε.Ηιειι

εειπε.

Βοιοιιο ενιιιριοπιειιΙεεο Ειιιιε ιιιΜειι ιιιιιιιτΙιε1ι ειιιο Αιιε

ιιιιιιιιιιο, εοινειιιιιιο1ι ιιεειειιοιι 8νιιιιιτοιιιε ιιιιιι ειινιιτ νειι

εειι ιιιιεε1ιειιιιιιιτειειι Με Ζε εειι ιιεε1ιειειι θτει1ειι νειι

$εΙιιιιεττιιιι. ινειειιε εειι Ι..ε1ιοιιεεειιιιεε ι1ετ Κτιιιιι1τοιι νοΙΙ

ειιιιιειε ιιιιτετετιιοοιι. Κοιιιεε ειεεετ 8νιιιιιτειιιε κι εειι

ειιιιιι, ειιι τοεοΙιιι€1εειΒει.ειιιιιιεειι ειοιι Ηγ

ρει·εειι1ιτει εεε Μεθειιειιίτοε, Βειιιιιετ2ειι,

ειιιιιι Ητει·εειιοιι ειιι! ΠτιιοΚειιιρΠιιεΙιε1ι

Ιτειι. .Ιειιεειι εειιι ι1ιεεεε Ζειειιειι, ειο Με εοι ειιι1ετιι

ΜεεειιΚι·ειιΜιειτειι νετΙιειιιιιιειι. Αιιε ιιιεεειιι θιτιιιιιΙο ειπε

εε Ιιειιρι.εεειιΙιεΙι εινει Οτιιιιιιτει.2ε ινοΙο1ιε ιιιιοιι ιιει

εει· Βιιιιιιιεεε εεε ΠΙοιιε νειιιτιοιιΙι ιει:ετι, ιπιε εετειι

Νο.ειιινοιε Μι Πιτ ειιιε ΕτΓοτιιετιιιεε ιιιι.Ιιο, ινειιιι Με

ιιιειιιο Ι)ιεεεεεο ειιι ΠΙοιιε ειειιε. Με ειιιε ειοεοε Γο1Βειιι1ο:

Ι) Ψνειιιι ινιι· νειι εοι· Πτιιο1ιοιιιρΠιιεΙιεΙιΚειτ εεε Μιι

Βειιε οΙιεε1ιοιι, εε ειπε ιιιιε μετΙιεΙοειεειιειι Ετ

ετιιειιιιιιι€ειι 1ιειιιι ΠΙειιε ειτοετ ε1ιΙιειιΒιε

νειι εοτ ΒιιιινιτΚιιιιε εεε Μιιιιοιιιιι1ιεΙτεε

ειιι εεε θεεοιιινιιτ, Γοτιιει· νειι εοι· πιοι;οτι

εεΙιειι τιιιιιιειτοιι εεε Μιιιζειιε. Ιειι εοι· Μιι.

Βοιι ιιιιιΙιειιιιε ιιιιιΙ Ιεει·, ειιεΙι ιτει νειι Μιι.

Βειιειι.Γι, εε Γε1ιΙοιι ιοΒιιειιο Βιιιιριειιιο

2)1ιιιε ΠΙειιε ιετ ειιι ΙοεοιΙοε Ι.ειι1ειι εεε

Μειζοιιε ειιι! μοι” ιιιΕοΙεοεεεεοιι ειιο1ι.Ιο

εε.Ιε 5γιιιριοιιιε.

Με 1ιοΙτιιιιιιιι ιπιε ει:1ιετι οΙιειι 1ιετνοι·Βο1ιεεειι,

ινειιιι ινιτ νειι ινοιιι€οιι /Αιιειιιι1ιιιιοιι οιιιεε1ιιι, ειο Ηχρετιι

ειιιιτειιι εεε Μεεοιιεείιεε ειιι εειιετιιιιιοτ ΒοεΙειι.οτ εεε

ροιιιιεε1ιειι Μιι€ειιΒοεοΙιιτιιι·οε-ιιιιιιιτΙιειι ιιο1ιιιιε Μι Μετ

κι,
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νοιι σιο οιιιο πιιε, ιιι σοιιοιι ιιιιο!οιο οιιιοι Οροιιιιιοιι ο·οοοιι

Π!οιιεειοιιοεο νοιοιισοιιο Μοιι!ιτειιε- ιιιισ 8οοιοιιοιιενοι

ιιιι!ιιιιεεο σοο Μοοοιιε οοεο!ιο!Τοιι ινιιισοιι. Ιιιιο!ι.ιο σιοεοι

Ηγροιοοισιιιιι. ειιισ οε ιι.ιιο!ι ιιι οιειοι !.ιιιιο Βιιιιιο

ειιιιριοιιιο, ιιο!ο!ιο οιιι οιι ιιιιεοιοιι Π!οιιε!ιιοιι!ιοιι

ινο.ιιιιιοιιιιιοιι: ιιι ω! !οιο!ιιοειοιι ιιιι!!οιι οιιι !οιοιιιοε

Βιιιο!ιοοιιιιι! ιιιι Εριοοειιιοιιι, ιιιοιει; οοοι 8οιιιιιοι2οιι, σιο

ιιιι σιο Νιι!ιιιιιιΒοοιιιοοιιιιιο ιιοοιιιισοιι ειιιι!, 8οινσ!ιιι!ιο!ι

οι·ει οιιιο Ζοιι!οιιο ιιιιο!ι σοι Μο!ιι2οιι οιιιιιοιοιι, Με σοι

Μοοοιι οιιιινοσοι εοιιιοιι !ιι!ιο!! ιιι σοιι Πο.ιιιι Βοοιιιο!ιι

!οιι οσοι ειο!ι σοεοο!ι›οιι σιιιοιι !!)ιοιοο!ιοιι οιιι!οσιοι.

Μοιει ιι·οισοιι σιο 8οιιιιιοι·οοιι σιιιι!ι οιιιοιιι.ο Νιι!ιιιιιιοε

ιιο!ι.ιιιι οο!ιιισοιι. ιιισοιιι σιο !ιοιο Βιιοιο σοε Μιιοοιιο

σιιιοιι σιο Ειινοιεειιιο!οοιι!ο σοι Νοιιιιιιιε Βοοιιιισοιι οπο,

ο!ιοιιεο ιιιιι νοιιιιιιισοιιιιιο σοι $ο!ιιιιοι2οιι οιιι σιιιο!ι

ι'οιοοιοιο!ιιιιιο νοιι Α!!ιο!ιοιι ιιιισ 8ιοιοοιιιιιο σιιιο!ι Ηθι

Βοοιοιιο!ι. ννο ειο!ι :οι ιηροωοιοιιοι οιιιο Ηχιιοιοιι!οι

!ιοσιιο !ιιιιουοοεο!!ι. ιιι!σοιι ιιοο!ιιιιο!ιο Βο!ιιιιοι2οιι οιιι

ιιιιιιιιοοε Βιιιιιιιοιιι. 5οιιιοε Αιι!”ειοεεοιι οιιι! Βοσιιιοιιιιοιι

ειιισ 8!οιο!ιιο!!ε Ζοιο!ιοιι, ινο!ο!ιο οιιιο σιιιο!ι σιο εοε!.οι

ι.ιοιιο Βιιιιιοοι!σιιιιε ιιιι Μιιιιοιι οι!-ι!ϋ.ιοιι. νοιι ιιοοοιιειιο!ι

!ιοιιοιοι Βοσοιιιιιιιο ειιισ σιο Κ!οεοιι ιιιιιιιο!ιοι Κιοιι!ιοιι

ιι!ιοι· ι·οιιιιο!ιτιο Βροιο!ιο!οοεοιισοιιιιιο, ινοε Μι· νοιι!

!ιιιιιιιο ο!ε σοιι Αιιεσιιιο!ι οιιιοι !οιο!ιιοιι ιιιο!ι! ιοο!ιι οιιιο

Βοοιιεει.εοιιι εο!οιιοοιισοιι Ποοο!!ιοιι οιιιΤοεεοιι ιιιιιεεοιι.

ιινιο οιιι·ιι!ιιιι, ιιιιιιοοιι σιο Βο!ιιιιοιοοιι ειιι οιιιοει!ιοι!ε νοιι

σοιιι Βιιιιιοοοιιο!ιο σοε ΜοοοιιεοΓιοε, ινο!ο!ιοι οιιι ιιοοιι

εο!ιισοι εοιιι !ιοιιιι, οιισοιοιεοιτε οοοι Μι! νοιι σοιιι

οιιιισο σοι !·ζιιιοιιιισ!ιο!ι!ιοιτ σοε Μοοοιιιιιιιοιιι. Πιοεο οι

ο!ιοι Βοι νοιοο!ιιοσοιιοιι Μοιιεο!ιοιι νοιεο!ιιοσοιι, !·ιοιιιι

οιιο!ι Βοι οιιιοιιι ιιιισ σοιιιεο!!ιοιι Ιιισινισιιιιιιι ιιοοιι Τιιοοιι

ο·οο!ιεο!ιι. Μο νοι!ιιιοοιι ω) οι2ο;!ι!ι, ιοοοιιτο εοιο Ρο

ιιοιιι σοε οιιιο Μο! οιιι οιιιο ΗΟ!-οοισιιιιι σοε Μειοοιι

εο!'ι.οε νοιι 2,6 'οι. οιιι !ιοιιιοοιι Βο!ιιιιοιοοιι, σιο οι οιι

οιιιοιιι ιιιισοιιι ΤοΒο ιιιο!ιι οιιιριοιισ, ιιοτισοιιι σιο Ποιο

Μ)! σοε Μοεοιιεοιιιοε 3,8 ρΟ!:. ιιοειιιοο!ιιο. Ποιοι ιιισεεοιι

οιιο!ι οοι ιιιιεοιιι Π!οιιε!ιιοιι!ιοιι σιο 8ο!ιιιιοιοοιι ιιισινισιιο!!

νοιεο!ιιοσοιι εοιιι ιιιισ ιιιιοιι σοι Βιιιιιιιιισ!ιο!ι!ιοιτ σοε

Π!ε·ιιε ινοο!ιεο!ιι, ο.ιιο!ι 2ο νοιεο!ιιοσοιιοιι Ζοιιοιι ιιοο!ι σοιιι

Ποεοιι οιιιιιοιοιι. βιο ιιιι!εεοιι ο.ιιο!ι Γοιιιοι ο!ι!ιιιιιιοοιι νοιι

σοιιι Βιιιιιοι.ιιιισο σοε Μοοοιιιιι!ιει!ιοε, ινο!ο!ιοι ινιοσοιιιιιι

σιιιοιι σιο οοοιιιοι σοι Μο!ι!οοιι !ιοσιιιι:;ι ιιιιισ, ο!ιοι οιιο!ι

' σιιιο!ι οιιιοιι οιινο !ιιιιιιιτιοιοιιι!οιι Ργ!οιιιεεροειιιιιε οοειοι

εεττ ιιοισοιι !ιοιιιι, ιιισοιιι σεισιιιοιι σιο Μοιι!ιοιι σοε Μο

οοιιε οοεισιι ινιισ, σιο $ροιεοιι !οιιοοι ιπι Μοοοιι νοιο!οι

ι›οιι ιιιισ σο.σιιιο!ι οιιιο ιιοο!ι ειιιι·!ιοιο Ι!Ο!-Αοεο!ιοισιιιιο

!ιονιιι!ιοιι, σιο ειοιι ι!ιιοι·οοιιε ινιοσοιιιιιι σιιιο!ι 8ο!ιιιιοιΖοιι

!ιιιιισοιοοι ιιιισ ινιοσοιιιιιι σοιι Ργ!οιιιε!ιιοιιιρι ο·οο!ιιιιιι.

ΙΣε οοετοιιι ιι!εο οιιο!ι ιιππ, ινιο ιιοοιο!! ιιι σοι Ροι!ιο!οοιο

σοε Μιιοοιιε σοι οο!ιοιιιιιο Οιιοιι!ιιε νιιιοειιε. Ηιιιειο!ιι!ιο!ι

σοε Ζοιιιιιοιιιοιιιοε, ινοιιιι Βοι σοιι Πιοιιε!ιιοιι!ιοιι σιο

Βο!ιιιιοι2οιι ιιιιο!ι σοι Μο!ι!2οιι οιι!”οιοιοιι, ινιισ ο!!οοιιιοιιι

οιιοοεο!ιου, σειεε οιιι· ιιοιιιι ειιο σοε Οοεο!ιννιιιοε ιπι οιι

τοιιι Οοεορ!ιοιιιιεοιισο ιιιισ οιιο!ι ειιι σοι Οειισιο σιο

δο!ιιιιοιοοιι ιιιιι!ιιοιισ οσοι ο!οιο!ι ιιοο!ι σοιιι Εεοοιι οιιι

ιιοιοιι, ω!! σοοιιιοΒοιι, σοι! ειο σιιιο!ι ω! Οοιιιοοι σοι

Βιιοιοοιι οιιι. σοι ινιιιισοιι Ρ!ιιο!ιο !ιοινοιοοιιιΓοιι ινοισοιι.

Οοινσιιιι!ιο!ι εο!!οιι ειο!ι οοιιιι ι1!οιιε νοιιι.ιιοιι!ι σιο Βο!ιιιιοι

2οιι ειιιιιοι οιιιειο!!οιι, ιιιοιει "μ - ι Βιιιιισο οσοι οσο

ιιιιιιι. σ. ιι. 2ο οιιιοι Ζοιι, ινο σοι ΒιιιιιοΒιιισ σοε Μοοοιι

ιιι!ιο!ιοε 2ιιιιιιιιιιιι ιιιισ Φο Ειιι!οοιιιιιο σοι Ιιιι;οετο ιιι σοιι

Βοιιιι νοι ειο!ι μι”. Ιο!ι ιιιι!ιο ιιιοιιιο Κιοιι!ιοιιιιοτιοοιι

σιιι.ιοιιι !ιιιι σιιιο!ιοοεο!ιιι ιιιπ! !ιοιιιοι!οι Βοεο!ιιιιιεειο!ιοιι ιιι

σοιι ΖοιιιιιιΒοοοιι 8οιοιισοιι. Βοι οιιιιοοιι Κιιιιι!ιοιι οιιο!8

τοιι σιο 8ο!ιιιιοιιιοιι εο!ιοιι '/ι Βιιιιισο ιιοοιι σοι Μοιι!2οιι,

Βοι ειιισοιιι οιει. .ο Βιιιιισοιι ιιοο!ι οιιιοι εο!ο!ιοιι. Μοιιοιιο

Κιιιιιι!ιο ιιιιιι!ι!.οιι σιο Γιιι σοε Βοειο!ιοιι οιιιοι οιιο!ι ιιιο!ιι

ιιιιι.-Π!οιιε ι·οιιιο!ιοιιιοι Ηγροιοοισιιοι οσοι !!γροιεοοιο

ιιοιι ι!ιοιοοιοιιειιεο!ιο ΔιιΒο!ιο, σιιεε σιο Ζοιι, ιιο!ο!ιο

ι°) Υοι!ι!ιςοιι οιιιιι Βοι ιιι ο ο ιι ι ο ιι Τ ι οι Μ· σοιι ιιιο!ιισιοε σο

!'οετοιιιιιο οι σο !'ιιιι.οειιιι 1901, μη. 86.

 

οιιιιεο!ιοιι σοιι Μοιι!οοιιοιι ιιιισ σοιιι οιε!ιοιι Αιιιιιοιοιι σοι

$ο!ιιιιοιοοιι ι·οι!ιιιιιι - οιιιο ινοοιιεο!ιισο εοι, ιιισοιιι Φο

Βο!ιιιιοιοοιι οιιι εο ιιι!!ιοι ιιιιιιιοιοιι, ιο ννοιιιοοι οοιιοεεοιι

ινοισοιι "οι, ω! πιο εο οροι!;οι, ιο ιοιο!ι!ιο!ιοι σιο οιιι

8οοοιιιιιιοιιο Μοιι!οοιι πι, ιιιοε νοιι! ιιοισοε οιιι ω

Ηθ!-ι›ιιισοιισοιι Ριι!ιιο!ιοιι σοε Νειιιιιιιιοοιινοιεοοε ιιι Ζο

εο.ιιιιιιοιιιιοιιο Βοοιοοιιι ινοισοιι ιιιιιεε. Ιιιι Α!!ἐοιιιοιιιοιι

ιιιιισ ιοσοο!ι οιιι ιιιι!ιοιοε Αιιιι.ιοιοιι σοι Βο!ιιιιοι:οιι 'ιο

Ι Βιιιιισο οοει οοοιιιιιιι ιιιο!ιι ιιι θιιιιειοιι οιιιοε Π!οιιε

εριοο!ιοιι, :σε ισι οιιιο ιιιιοοιιιρ!ιοιιιο ι!γροιοοισιτειτ οιιι

!!ιροιο!ι!οιιιγσιιο, νοιι ιιιο.τι ω!! ιιιι Α!!οοιιιοιιιοιι 6ο

ιοο!ιι.ιοι εοιιι ιιιιισ οσε οιιιοιιι ιιιι!ιοιι Αιιιιιοι.οιι σοι

Βο!ιιιιοιοοιι οιιι οιιιο οιιισιιιο Β.οιποοι!ιοιι. ω Μοεοιιιιιιιοιιι

2ιι εο!ι!ιοεεοιι. ννοιοι ιιιιιι οιιι ιιι!!ιοε Αιιιιιοιοιι σοι

Βο!ιιιιοι:οιι ποσο σοι Μο!ι!οοιι ιιι οιιιοιιι ειοεεοιι θιεισο

οιιι οιιι !ι!οοε οιιι, εο εριιο!ι!:, πιο ινιι Βοεο!ιοιι !ιο!ιοιι,

οιιι εριιιοιοε Βιεοιιοιιιοιι σοιεο!!ιοιι ιιιο!ιτ Βοοοιι οιιι εο!

οιιοε. Πο!ιοι !ιο.οοιι Μο ο!!ο Φο οιινιιιιιιι.οιι $ο!ιιιιοιοοιι

!οσιο!ιι!ι σιο Βοσοιιιιιιιε οιιιοε Βιιιιιοειιιιριοιιιε, ιιιισοιι

ειο!ι οιιο!ι ιιοι σοι ιιιι:ιιι ιιιιι Π!οιιε οοιιιρ!ιοιιιοιι Ηγροιιι.

οισιιιιι. ιιιισ Ηγροιοιι!οι!ιισιιο. Ι)ιοεο ειο!!οιι ει!ιοι οιιι Βο

ιιιιεεοιιιιοεεοιι σι!ιιιε. Φο Μοοοιιεο!ι!οιιιι!ιοιιι ιιοιι'οιισοε

!.οισοιι νοι; οοιιιι Πισω, Με οιιιοι Ι_.οοο!οιι”οοιιοιι ιιιι!εεοιι

ινιι Βιιιιριοιιιο οιινοι!οιι, σιο οιιιο οιιοιιιιιεοιιριο Ει!ιιοιι

!ιιιιιις σοε Μοοοιιε οιννοιεοιι εο!!οιι ιιιισ ιιιοι ιιοΒιιιιιοιι

ιιιιιιίιε σιο 8οιιινιοιιο!ιοιιοιι σοι !)ιο.Βιιοεο. Πο. ει.ιισ ιο

ινιοσοι ειιοιοοιιιιο Ειιιριιιισιιιιοοιι, ινο!ο!ιο ιιιιε ιιιο!ιιιοο

Ριο,οοιιοιΒο Βοοοιι. ιιοιιιοιιι!ιοιι σιο Ι.οοο!ιειιιιοιι σοι

Βο!ιιιιοιοοιι ιιιισ ιιιιο .ιο!ιιιιιΒιο!ιοιι. νοιι σοι Κοιροι!οοο

ιιιισ ιιιιεεοιιι ιιιοο!ιοιιιοο!ιοιι νοι!ιο.!ιιιιεεοιι. Πο !ιοιιιιιιοιι

"οι οσοι Βοι Π!οιιε!ιιοιι!ιοιι Ι(!οοοιι νοι, ιιιιοι Ξοιιιιιοι

οοιι, σιο πιο Βοι σοι ιηροιοοιοιιοι ιιιισ σοι Ηιροιεοσιο

σοιι νοιι ΜοοοιιεοΓι σιιιιιε ιι!ιοι σοε Βριεοειιιιιιιι νοιιιιοι

τοι. ειιισ. ιιο.ιιιιοοι ινιισ ιοσοο!ι οιι€οοοιιοιι, σιιεε σιο

$οιιιιιοι2οιι ειοιε νοιι σοι ιοο!ιιοιι οσοι !ιο!ιοιι Ηει!ιιο

σοε Βριοοει.ιιιιιιι οιιειιο!ιοιι ιιιισ Βοοοιι σοε ει.οιιιιιιιι οσοι·

σιο εοιι!ιοιιο Τ!ιοιο›ιι!οο!ιο, εοΒοι Με ιιι σιο 8ο!ιιι!τοιιι

ιιιιισιιιοιι. Απι ιιοιιιι€ειοιι ιιιειο!ιοιι ιοσοο!ι σιο !οιοιι!ιοιι

σιο ΑιιΒοοο, σοεε σοι Βι:!ιιιιοι: ιπι Βιιο!ιοιι, οιιι.ινοσοι

8οιοσο ιιι σοι Μιι.ιο οσοι ιοο!ιιε οσοι !ιο!ιε νοιι σοι

ννοοοιοοοιο οιιιιιιιιιισοιι οπο. Βιοεο Βο!ιιιιοιοοιι !ισιιιιοιι

Ζιιιιιοι!οιι εο ε!οι!ι εοιπ, σιιεε ειο σοιι οριοοει.ιο!οιι

8ο!ιιιιοιο ιιοοιειιιιιιιιοιι.

ι!ειιιιιο !ιιεει ειο!ι ι“οιιιοι ιιοο!ιινοιεοιι, σοεε σιο $ο!ιιιιοι

ιοιι σιιιο!ι !·)ιεοιιιιιιοιιιιιοοιι σοε Κοιροιε, ιιοιιιοοι!ιο!ι

σιιιο!ι Ρο!ιιιοιι οιιι οιιοοοιιοιιι νιιοΒο οσοι Βριιιιοοιι, σι

ιοοι ιιοινοιοοιιιιοιι ινοισοιι.

8ο!ο!ιοε εο!ιοιιιι οιιι οιιι 5γιιιιιι.οιιι ιιι εοιιι. ιιιο!ο!ιοε ιιι

!ιο!ιοιιι Μειεεο οιιι σειε Βοετο!ιοιι οιιιοε Π!οιιε !ιιιιινοιει;

ινοιιιοοι 2ο νοιινοιι!ιοιι ιει σιο Αιιοιιοο ιιιο.ιιο!ιοι Ροιιοιι

ιοιι, σοοε ιιιιο εο!ιοιι οοειο!ιοιισοιι $ο!ιιιιοι:οιι, σιιιο!ι

οιιιι!ιο!ιο Κοιροιοιεο!ιιιιιοιιιιιοοιι οοετοιοοιι ννοισοιι, εο!

ο!ιοε ριιοοι Βοι ιοσοι .ιιι οοισιο!οιεο!ιοι Βοεο!ινιιοισοιι 2ο

οι!”ο!οοιι. Βοι νιο!οιι Κιοιι!ιοιι οοειο!ιι; Γοιιιοι οιιιο σοιιι!ι

ο!ιο Αο!ιοιιιο;ιο!ιοιι σοι Βο!ιιιιοι2οιι νοιι σοι Κοιροι!οεο,

εο ειιο!ιοιι Φοεο!οοιι, ιιιι!!ε ειο νοιι Βο!ιιιιοι2οο οοιιο!ιοιι

ειιισ_ ειοιε οιιιο ιιιισ σιοεο!!ιο Βιο!!ιιιιε οιιιοιιιιο!ιιτιοιι,

ινο!οιιο ι!ιιιοιι οιιο.!ιιιιιιοεοοιιιιιεε σιο Βο!ιιιιοιοοιι !ιιισοιι,

ο!ιοιιεο ιει οε ι!ιιιοιι οο!ιοιιιιι, σοεε σιιιο!ι οιιιο οιισοιο

Κοιιιοι!ο.Βο σιο Βοεο!ιινοισοιι Βοετοιοοιι ινοισοιι. Νοιιοιι

σοιι εροιιιοιι οιιιριιιιισοιιοιι σιιιοιι σιο Βοιοιιιιε σοι εοιιειιι

!οιι ιιιι Π!οιιε ο!οεε!ιοοοιισοιι Νοινοιι σιιιοιι σοιι Μεμο

ιιιιιο.!τ οιι1ει.ο!ιοιισοιι $οιιιιιοιοοιι, ιει οε ιιο.ιιιοιιτ!ιο!ι σοι

Βιιιο!ιεοιιιιιοιο, ινο!ο!ιοιιι οιιιο οιιοεεο !!οσοιιιιιιιο Μι σιο

Ι)ιοοιιοεο σοε Μοοοιιοοεοιιινιιιοε οιιιιοιιιιιιι, _ιοσοο!ι ιιιιιεε

ιο!ι !›οιοιιοιι, σοεε σιοεοι Βιιιο!ιεοιιιιιοιο !οισοι οιιι ινο

ιιιο οοιιετοιιιοε Βιιιιριοιιι οι ιιιισ Βοι εο!ιοιι οοει.ο!ιοιισοιιι

Π!οιιε !ιιιιιιιο ίο!ι!οιι !ιοιιιι. Αιιο!ι εο!ιοιιιι οε οιιι, σο.εε

οιιι σοιι Πιιιο!ιεοιιιιιοι2 ιπι Βιιιοοειιιιιιιι οιιι σοιιιι Τσι σιο

Ι)ιοοιιοεο οιιιοε Π!οιιε νοιινοι!.!ιοιι !ισιιιιοιι, ινοιιιι σοιεο!!ιο

ιιιο!ιι σοιιι οιιοιοιιιιεο!ιοιι Βιι2ο σοε Ρ!οιιιιε εο!οιιε οιιι



218

ειιτιοιιι, τι. ιι. τιιοιιι ετοιιιι.ιι ιιι ιιοτ Μοιιιιιιιιιιιιο ιτι ιιοτ

Μιιιο ειιιεοιιοτι ιιοιτι Ρτοο. ιιιριιοιιιοιιε ιιτιτι ιιοιτι Νιιιιο1

1ιοιοι;οτι Μ. εε. ιιι ιιιοεοε οιιιο 0οι;οιιτι, ινοιοιιο ειιιιι

ιιιιοιιιιιιοιι ιετιιε ιιοι σου νοτει:ιιιοτιοτιειοτι Νοιιτοεοτι, ιποπ

ιιιιιιρι ιτι εροοιο τοι ‹ιοιι 8ειιειιιιιιτιιιειιοιιτοεοτι Με Μο.

Βοιιε ιιτιιοιτοτιιριιιιιιιιοιι οτινοιει. Βοτι ι3τιιοιτεοιιτιιοτε ιιοιττι

Πιοιιε ιιιιτιοτι ιτιτ ιιττι ιιιιιιιι€ειοτι ιιι ιιοτ Μιιιοιιιιιιο ‹ιιτοοτ

ιιτιτοτ άοτιι Ρτοο. τω., 2ιιιττοιιοτι, ιιιιττιοτιιιιοι·ι ιιοιτιι Βιι2ο

ιιοε Πιοιιε ιιι ‹ιοτ Βοοιο ρτιοτιοο ιτιοιιτ τοοιιτε, ιιι ετιιιοτιι

ιτειιιοι ιιτιιτε νοιι ιιοτ Μιιτοιιιιιιο. Ποτ 0τιιο1τεοιιτιιοττ ιει

ιτι εοιτιοτ Ιτιιοιιειιιιτ ιιι ιιοιιοτιι (ιτιιιιο ινοοιιεοιτι‹ι, οτ ιει

εε τιιιοιι, νι·οιοιιοτ ιιι νιοιοτι ι5'ιιιιοιι τιιο Κτειιιτοιι νοτο.τι

ιεεει, Με Βριεειεττιιττι νοιι τιιιοτι ιιοοιι€οιιτιοτι Κιοιιιιιτιεε

ειιιο1τοτι ευ Βοιτοιοτι. Θτοιτϋιιτιιιοιι οιιτερτιοιιτ τιιο Ι)τιιοιτ

οττιριιιιτιιιοιιιτοιιιιοτ $τοιιο, ννοιοιιο ο.ιιοιι εροιιιετι εοιιιτιοτε

ΜΗ οιιιριιιιιτιοτι οπο, ιιιιοιι Ιο.εεοτι εισιι νοιι ιιοτ ιιτιιοιτ

οτιηιιιιιιιιιο1ιοιι ετοιιο ειτε ‹ιιοεοιι›οτι 1ττετιιοτιοιιοτι ευε

ιϋεοτι, σε ‹ιοιι Βροτιτειιιεοιιιιιοτε ιιοΒιοιτοιι.

1τιοιτιιτ.τοτι, τιοτι ειιιοτιιοΓιι€ειοτι Ριιιιοτι, οτιιιιιτι; εισιι

ιιοτ Πτιιι·ιτεοιιτιιοτε «ιιττι οιπο εισιι ιττι Βοτοιοιιο ιιοε Πι

οιιε ειιιεριοιοιιτιο 1.οοειροτιιστιιι.ιε, ιτι οτιτιοττι Ε'ιιιιοτι ιει οτ

ινοιιι ιτιοιει ο.ιιι οιτιο 11οιιιιιι€ άει· ιπι Πιοιιε ΒιοεειιοΒοτιτιοιι

ιιιι‹ι ‹ιτι1ιετ Με οττοΒιιιιτοτοτι Νοτνοτιίτιεοττι ειιτιιοικειιΠιιι

τοιι. Πιιιιοτ οτ·ιιιιιτι εε ειοιι ειιιοιι, ινοτιιιιι ιιοτ ι)τιιοιτ

εοιιιιιοτε 00: ΒιοιοιιτοιιιΒ τιιιι ιιοτι εροτιι.ειιιοτι $οιιτιιοτ2οτι

θα ιιι ινοτιιΒοτι ΤοΒοτι ιιτιοιι ιιοττι ΒοΒιιιτιο οιτιοτ Ι.οιι

ιιο'εοιιοιι Πιοιιειιιιι· νοτεοιιινιτιτιοιι Κουτι. Μι νιιιιι εοιιοιι

επι τιιοεοτ Βιοιιο τιιιτιιιιι ιιιιιιτοιεοτι, τιιιεε ινιτ ιτιιοιΒοτιοεεοτι

τιιοιιι ιιοτοοιιιιει ειιιτι Με τιοττι νοτεοιιινιτιιιοιι σοτ Μπειτ

εοιιιιιοτΖοτι νι·ιιιιτοτιτι οιτιοτ Κιιτ ιιττι οιτιοτιι νοιιοιιιιοιοιι

νοτιιετιιιιιιΒερτοοοεε ειοε 0τοεοιιινιιτοε ευ εοιιιιοεεοιι ιιιιτι

‹ιοεινοΒοιι Με Κιιτ εοιιιετ οιιιιτοοιιοτι ιιιιτιοτι ιιττι ιιοτι

Πτιιοιτεοιιτιιοτ2 ιιοιττι Πιοιιε το τιιοεεοτι, Μ". Βοιι ε Μ) οιτιοιι

Αι€οειτιιοιοτ οοιιειτιιιτι, ινοιοιιοτ ιιιττι ττοετιιτιοι ιιιο

ΒοιιττιοτΖοιι Βοινιεεοτπιεεεετι ετιιιιοτιτιιιιεειε οιιιετιι·.ιτιιοιτοτι.

Βοτιε ιιιιιιοι, Με οιτι 1)τιιοιτεοιιτιιοτ2, ινοιτ:ιιοτ οιτιο Βο

ιεειιιτιε Με 4 Κιιοετοττιιιι ειιιιιεει, ΒοΒοτι Πιοιιε υιισ Πιτ

ειιτιοτο Μοεοιιοτ1ιτειιιιιιιιιΒοιι -- Νοιιτοεο οιιοτ Οιιεττιιιε

ερτιοιιι. Βοο1ι ειιιτι τιιο ιιιοιτιιιιι€οιι ιιι›οι· ‹ιοιι ινοτιιι ειοε

ιιιειτιιττιοτιτοε ιιοοιι εοιιτ Βοιιιοιιιο. Μι ροτειιιιιιοιι ιιο.ιιο

τιιιεεοιιιο Πιτ οιιι.ιιοιιτιιοιι.

(8οιιιιιεε Γοιει).

τωωκοιιο τιοε κι". Αοτ:ιοιοοοε

σοι· Οοεοιιεοιιιιιτ Ιεινιατιτ1ιεοιιοι· Αοι·ετο ιτι

Ειι8·ε νοιτι 19-22. .Ιιιτιι 1801.

τιι·ιτιο 8ιι:ιιτιο.

ιιιιω·οοιι, 2ο. τω. 1901. ε-ι στι· νοτιιιιι:ιιιεε,

ιιι ‹ιοι· 81. .1οιιιιιιιιιεΒιιτιο.

δ. Πι·. Α. Ττοιι-Ειτιτιιιοιτιι οτειιιι.τοι άειι Βοτιοιιι άει· επι

τιοιτι ΧΙΙ. Αοι·ιτιοιτη; ε;οντιιιιιιοτι 0οιιιιιιιεειοτι ιιι Βιιοιιοιι άει·

Βοιτιι.τιιριιιιι,ι; 001' '1'ιιιιοτοιιιοεο.

Βίοι11ο Ηοττοιι ι

Πιο ιιτι ιιιιοι·οεεο τιοι· θι·ιιτιτ1ιιιιιε οιτιοε νοτοιιιε 2ιιι· Βοιιιιιιι

ριιιτιἔ ‹ιε·τ Τιιιιοι·οιιιοεο τω! τιοτιι ΧΙΙ. Αοτειοι.ιιι;ο ‹ιοι· θιοεοι1

εοιιο.ιι ι.ινιιιιιτιιεοιιοτ Αοτιτο Βοινιι.ιιιιο Οοττιιιιιεειοιι ιι·τιι ιιττι

8 Οο·ιοιιοτ 1000 ιτι ι)οτρειι: ιιττι' τιεττι·0οτινοιιι.ε ιιιιτιιοι· άει· Κινο

πιο. οτι ιιιι·οτ οτετοιι θιιειιτιἔ ιτιιετιττιιιιοτι. Πι·. . ιιιοειιιι.τ ειτε

δι.. Ροιοι·ειιιιι·,<.>; πω· Ιοιτιοτ ιιιοιιι ιιιιινοεετιιι. Ετ Μαιο ιιπε τοι·

ιιοι· ιιι·ιειιιοιι εοιτιο νοιιο Βγτιιιιτιιιιιο ι`ιιτ ιιτιεοτο Βοει.ι·οιιιιιι,εοιι

ιιιιεττοιιιιιτιιι, ιιιιτιοιοιι τιιιοι· οι·ιιιιιι·ι, άεεε εε ιιιιιι ι·νο,9,°ειι Ποιιοι·

1ιιιι·τιιιιις τιιιτ Βοτιιιεεοετ·ιιιι0οτι ιιιιτι τιιιοιι ειτε θεειιιιτιιιοιιετιιοιι

Μ) Βοο.ε Πιιι€τιοειιιι ιιτιιι 'Ντιπ. άειι· Βιιι,ςοτιιιι·ειιιιιι. Π. '1'ιιοιι.

ιν. Αιιιιιι.;ο. 1001. .

ειοιιτοιι καιω ιιιιιιιϋιι·ιιοιι εοι, τιιι ιιτιεοτοτι Ατιιοιιοτι ιιο1.ιττοιι Αιτ

ιιιοιι ιιι ιιοιιιιιοτι, τιοοιι ιιοιι°ο ετ, ιιοτι τιιιοιιετοιι, ιτοεοτιενιιτιιε

ιιι.ε;οιιτιοτι Αοι·2τοτε,ς τιιιιττιτιοιιοτι ιιι ιτϋιιιιοιι. Μιιιοτ· Π!. ιιιιιι

ιιιιοι· Με» άεε οτι εοιιιοιτι 1οιιιιιιιτοιι Βοιιιιιιοι·τι ιιτιτιι6ειιοιι εο

ιινοτιιοτι, τιοτιτι οι· Και, Με οτ ττιιτ ιιιιι-ειιοιι εοιιτιο1ι, τςεεειινιτιι.ι·ιιι;

εοιιιει ιιιι εοιιιοιιι οιιςοτιοτι 1τοιιιο ιπι: οιιιοι· οι·τιετοιι ιιιιιοτοιιιδεοιι

Ι.ιιτγιιιτειΤοοιιοιι ιιι ιιιιιτιριοτι.

Αιιννι-εοτιτι Μιτου ιιττι' τω· 8ιιιιιτιε νοιιι 8. Οτιτοιιοτ 1000 :Πιο

ιιιιτιεοιι οιιιοιοτ ‹ιοι· 0οτιιτιιιεειοτι, τι. ιι. Ρι·οιοεεοτ Π ο ιι ιο, τιοτ

τιιιε Ρτιιειιιιιιιιι ιιιιοι·τιιιιιτιι, Οι. .1. Μογοι· - Βοτρει, Πι·. .1.

Κιιειιι - Βοντιι, Ι)τ. Η. Βοεεο- Προ. τω ω. Ρι·οι.

1)οιι ι ο Πεμ ατι, οι: ιιιο Ατιννοεοτιτιοτι ιιοτοιτ ειιιτι, ιιιιτι.ιιιιιιιιΕι;

νοιι τιοτι νοιιι Βινιιι.ιιτιιεοιιοτι Αοι·ειοτε€ο οι·ι.ιιοιιι:οιι Αιιιι:τιι,ςοιι,

εοι'οι·ι ροι·ειιιιιιοιι :ιτι ειο Θτιιτιτιιιιη; ειιιοε νοι·οιτιε ειιτ Βοιτιιιιι

ρι”ιιιιε ω· '1"ιιιιοι·οιι1οεο ιιοι·τιτιπιιιτοι.οτι. Πισω 11'το..<;ο ντιπ! οιιι

ετιιιιιιιι8· 1ιο_ιιιιιι..

Βιιττιιιι' Μαιο κι ιιοτ νοτειιιιιιτιιιιιιε οιιιοτι νοιι ττιιτ ιτι Αιι1οιι

ιιιιιι,ετ :ιιι Με 8ι.ιιιιιι. άει· 1ιοεοιιεοιιιιιι ιιιτ ιι'ιιι·εοι·τι;ο τω· (ιοιειοε

ιτι·τιτιιτο ιτι ιιινιιιτιιι νοι·ιτιεει.οτι Βικιι.ιιιοτι-Βιιτινιιι·ι' νω-. Ρι·οι'οεεοι·

[Με ι ο τιιιιιιιιτιο τιιιτ.ιτο8οιι ι”ιιτ ιιιιιτι1ιοιιετο Ατιιοιιιιιιιιε :ιτι άεε

ιιιιι·Ζοτο ιιτι‹ι εοιι. ιιιοιιι· Με οιιιοτιι .1ε.ιιτιοιιιιι ιιοι·ειι:ε ιιοειοιιε

1ιοιιιιιιτιο Βι.ιιτιιι άειι θοεοιιεοιιιιιι πι· Βοιιιιιιιιιιιιιιε άει· 1ιορι·ιι.

Νο.οιι νοι·ιοειιιιο·, ‹ιοεεοιιιοιι ινιιι·τιο ιιοεοιιιοεεειι, ιιτιιοι· Βοιιιο·

ιιο.ιιιιτιις ιιοι· ειιοιι τετ άειι ιιοιιοιι νοτοιιι ρεεεοιιτιοτι Ριιττι

ει·εριιοιι οιιιοιι ιιειιοτι Βιιιιιιιοιι-Βιιιινιιι·ι' ιιι νοτιοεεοτι. Πιο νοιι

ιιτιε τιο.ιτιο.ιε οιιιινοτί'οιιοιι, νοιτι Βιιι.ιιιτ ιιοτ θοεοιιεοιιτείτ πιτ Βο

ιιιιιιιριιι_τις άει· 1.ορι·ε τιιιννοιοιιοιιιιοτι Βετο τιιριιοτι ινιιττ1οιι ιιιιοιι

ιιοτ τιιιτοιι Ηοι·τιι ιιοοιιι.ειι.ιιινο1 τω. νο Με ιιτιτι Ι)τ·. Βιιτοτι

Η τι με ι· τι - Η τ. ο τ τι ιι ο ι· τι; τιιοιιτιο.οιι τιτιι€οιιιιιιοτι, ιιττι 86. .ιιι

ιιιιιιι· 1901 οιτιοι· Θτιιτιιιοτνετειιιιιττι1ιιτι8 νοτιεοιοει, νοιι τιιοεοτ

τιρρτοιιιτι, ιιτιοι τιοτ ετιτιιιτιιιιι; ι'οι·ιιε·Βοειοιιτο Βιιιιιιιοιι-Β'τιινι·τιτι

ννιιι·αιο 2ιιειιιτιιτιοτι τοπ ειτιοι· νοιι ειιιοτι θι·ιιιιιιοτιι ιιιιιιοι·εοιιι·ιο

ιιοιιοιι 11ιτιςιιιιο τιοττι 1ιΙιτιιειοτιιιιιι τιιιτοιι νοτιιιιιτοιιιιιιτ Με Ηοττιι

Βιι·1ϋ.τιιιιεοιιοτι θοιινοτιιοιιτε Ατιιιιιι8· Μετα-ιι. ο. 2ιιι· Βοειιιιι

ειιιιι.ι· νοτιτοειοιιι. Νιιοιιιιοιιι ννιτ ωττ άει· 8ιι.2ιιτιε νοιιι θ. 0ο

τοιιοτ 1900 άειι Βιιιι.ιιιοτι-Βιιι:ννιιι·ι οτιοτιι8ι ιιο.ιιοτι, «Με» ειιιο

Αιιειιιιι ι:ιιττιοιει ιτι Ποτρο.τ ιο1ιοιιτιοτ Ροι·εοιιοιι ‹ιοειετιιι·ι, ινο1οιιο

ιιιιΓιτοΓοι·‹ιοι·ι ινοι·‹ιοιι εοιιιοτι, ειοιι ιιιι τιοι·θι·ιιιιιιιιιιετ άεε νοι·οιιιε

κιτ ιιεειιοιιι€οιι, ιιιιτι ιιο.οιιιιοτ €οιτιοιιιεο.ιιι ιι:ιιτ ιιοτι ιιιιτιχετι (πιο

ιιοιιι @τι νοτινιιιιιιτι;ει·ετιι άεε νοι·οιιιε :τι Μιάου. Πιο ιιιοιειοιι πιει·

νοιι ιιιιε ιιεττιιι.ιε ιιιιτιιιιειι”τ. ε·οιιιιι.οιιτοιι Ηοι·τοιι ιιτι1ιειι ιιι οιιτ.8·ορειι·

ιτοτιιιτιοτιιιοι· Υ'νοιεο ιιοτ ιιιι ειο οτειιιι€οιιοτι Αιιιι'οτιιοτιιιιε ΓοιΒο

εο1οιει:ετ. ευ τιιι.εε ιιιιι· ιιιιι 26. .ιο.ιιιιιιι· 1901 οιιιο 1ιοεοιιιιιεει1ιιιιΒο

0ιτιιιιτιοι·νοι·ειιιιιτιιιιιιιε, τιιιιιιιιι.οτι ιτοιιιιιοτι.

Ατιιτοεοτι‹ι ννο.ι·οτι ιιττι ‹ιιοεοι· νοτειιιιιιιιιιιιιι.>; τιιο Ηοττ·οτι:

Ρτοιοεεοι· Η ο ιιι ο, τιοτ τ" Ρι·5.ειιιιιιτιι ιιιιοι·ιιιιιιιιι. Πι·. .1. Η ο μι·

ινιοορτο:ειιιοιιι), Βοοιιιετιιικειι ω. ν οιοιτ (θοιτι·οιιιιι·ι,0ιιοτ

ρειειοτ (_ιοι.ιι 0τοιιοτει-Βιιροτιιιιοιιιοτιι. νοιι Ι.ινιιι.ιιιιι θ. Ο ο ιι τιι.

ΒιιΓοτι ΒοιννιΒ·-Ηορροιιιιοι, Βοετι.οιοιιι·' Α. Ηιιεεοι

Μπιτ., Πι·. Βειτοιι 1ιιι€οτιι-Βιοτιιιιιιτο,τ ιιιιιιιοιι. Αιιεεοι·

τιοτιι ιοιοιιιιοιοτι Με θτιιιιτιοτ ιιιιιι ιτοιιϋι·οιι Με εο1οιιο πιει νοτ

ννοιιιιιιο·ει·τιτιι τιοε νοι·οιιιε στο Βει·τειιι Αοιοοτιιιτιτιτι Ε. ?τοι

τιιιιι.ιι. Ι)τ. Ε. Θτε.ιιιιιιετ - Βοηιιιι, Πι·. .Τ.Κιτειοιτ -

Βενει τω Πι·. Η. Βοεεο - Βιμ..

Βοι· Ηοι·ι· Νοι.τιι·ιιιε ριιιι1ιοιιε 11ο εε ιι ιιι ει Πειτε τιιο ι;τ·οειιο

Ειοιιοτιειι·ιιτιιιιζιτοιι, ω- ΒιτειιιιΒ ιιοιιιιινοιιτιοιι, Με Ρτοιοιτοιι

‹ιοτ·εοιιιοιι τιιιειιι'εεεοτι. νοιι ιιοτι Ατιννοεοτιτιοτι ιιτιι.οτεοιιι·οιιιοτι

ειι ιεεεοιι ιιιιτι ιιιοεο Πιιτοι·εοιιτιι`ιοτι εοειοιοιι :ιτι Οτι τιτιτι Βιοιιο

τοοιιτει.τιιιιτ.=τ ειι ιιοετο.τιεοτι. Αιιι Βοιιιιιεε ιιοι· 8ιτειιτι,ι.ς ιιιο1τιειο

οι· ειτιιι ιιοιττι Ρι·ε.ειιιοιιιοτι Με οτετοε ιιιιι€ιιο‹ι τιοε ειι ι.χι·ιιτιιιοιι

‹ιοτι νοτοιτιε. ·

Αιιι` τιιοεοι· Βιιιιιτιο: ινιιτιιοτι ιιιο Ηοττοτι: Ρι·οιοεεοι· υ οιιιο,

Ι)ι·. Μογοι· ιιιιτι Βοοιιτειιιιινιιιι νει” νοιι άειι ιιιιι·ιιτοτι

(ιιιιτιιιοττι τιιιειι ιιονο11ιτιιι.οιιιι.<.=;ι, νοιι ειοιι τιιιε ιπι Νιιιιιοτι τω"

ιιι-ειτε» :Με ιι·οιιοτοτι τιιιι τω· Βοειιιι.ιιςιιτιο,· Με νοτοιτιε ειι

ειιιτιιτιοιιιιιιιι€οτιτιοτι Ροττιιο.1ιι14.ιοιι·ιιι οτιοτιι€οτι. Βιιτ·ε.ιιί ινιιι·ιιο

ιιοοιι Μπιτ· οιιιιπο τιοι· ινιοιιιιιιτειοτι Ρειτοιιτι·ιιριιοτι (Με 8ιτιιιιιε

‹ιιεοιιἶιτι ιιτιτι ιιι οι.ιιοτι τιιοεοιι Ριιιιιττοιι οιπο νοιιο Βιιιιςτιιιε

Πειτε τ.

Ι)οι· οτιιιειιιι,ε ι·οτιιιτιι·ιο ιιτι‹ι ιτι τιιο Βοιοιιεερτεοιιε ιιιιοτεοιπιο

δι:τιιιιιοιι-Ειτιιννιιτι πετάει, Με τ.τοειιει., Αιιιο.τιο· Με” ε.. ε. :ιτι

ιιοιι Ηοττιι Ηνιιιιιιιιεοιιοτι θοιινοττιοιιτοιι ειιο·οι'οι·τιςι:. Ιτιεντιεοιιοτι

Μ. οι· ιιιι ιιιιιιεωτιωιι τιιττοιιςοεοιιοτι τω· ιτι νοτιι.τιτιοττοτ (ιο

ειιιιιι. ιιοτττι Βοοιιιεειιινοι.Ιτ. τω. νο Μι: ιιιττοετιιιιοιτι. αστειευ

Θεειοτιι ιιιιιι νοτεεττιιιιοιιοτι ειοιι τιιο εοι;οιιννιιτι.ις ιτι Βιμ.

ιι.ιιινοεοιιτιοτι οικω ιιοτ Οοττιιιιιεειοτι. ι·οεροοιινο στο ετιιιτοεοιι·

ιιοτι θι·ιιτιτιοτ τιοε νοι·οιιιε:· Ρι·οι'οεεοτ Πο ιιιο , Πι·. Κιι εισιτ,

Βτ. Βο εεε ιιτιτι ω, ιιττι ιιιο οτι ιιτιεοτοτι 8ττιιιιτοτι νοτεειιοιιι

ι:τιοιιοιι νοτιιιιιιοτιιιιι;οτι οτι ρτιιι'οτι. Ιτιι ιιιιιιιιιοιτ ιιττι' τω· ιοιι

ιιιιιι.οε 1τιιοτοεεο Πιτ στο Βιιοιιο ινιιι·τιοτι τιιο Ηεττοιι ΟοιΙοϊτι

ι)ι·. Ρ. Βοι·οοιιιιτιιοτι ιιτι‹ι Πι. Π. κιιωτιιι ιιι ειιοεοτ ο

ι·ιιιιιιιιτιο,· ιιιιι2ιιο;ο2οεοτι. Πε ετοιιι.ε ειο1ι ιιοτειιιε, άεεε τιιο Βιε

τιιι.οτι τιιοιιτοτο νοτιι.τιτιοτιιιι€οτι οτίειιτοτι ιιιιι.ιοιι. Βιιιο Πειιςο

νοτι.Ριιτιι€ι·εριιοιι και· ειι ιιιιεοι·οτιι ιιτερι·ιιτιΒιιοιιοιι Βιιι.νειιι·Γ

ιιιτιιιιοοιιιτ.τι ινοτόοτι. ινιι· ι“ιιτιιιοτι ποιοι. ε1εεε ιτοιτιοι· άει· που

ιιιτιιιιτςοι”ιι€ιοτι Ρτιττι,ει·τιριιοιι ‹ιοιιι ινοεοτι ιιττι άειι 1ιιιοιιιιοτιοτι

άεε ειι ετιιτιτιοιιτιοιι νοι·οιτιε τιιι·οοι ινιτιοι·ερι·ιοιιι; Με διεπει.

ειοιιι οιιοτι, Με Ρτοιοεεοι· 11οιιιο ςοετοτιι 1ιοιιιοι·ιτιο. πω· τιιο

εοεοιιιιοιι ιιιιιττοιι θτοιιιοτι άει·, ιιιιιοτ·ιτειιι ινοιοιιοτ ‹ιοτ νοι·ειιι

Κ



ειοιι τω ειιωινιτιιειυ Μου. - ιιι Ροιεε ιιεεεειι ινιιι·‹ιειιεεοιιιοε

εειι, ιιειεε ειε νοιι ιιειι Ητιιιιιιει·ιι ιιεε νει·ειυε ιιενοιιυιιιειιιιετουι

Ηει·ι·ειιιΡι·οι. ιι ε ιι ι ο , ιιτ. ιιι ο γ ε τ υιι‹ι Βοοιιιειιιιιι·ειτ Υ οι Μ)

σιειι ιιιιε νοιπ ιιιιιιειει·ιιιιιι ειιι,ι·εει.ειιι.ειι $τειιιιτειι-ιΒιιι.ννιιι·ι Με

άετ Βι·ι‹ιϋ.ι·ιιιιε· ιιιιετεειιάειι, ω” ιιιε θι·ιιυ‹ιει· ‹ιεε νει·οιιιε ‹ιειι

ωττειωιεωι 8τειιιιειι ιειυιντιιι·ι` ετι·εριιι·ευ ιιυε ιιιιι ιιιιιιιιιτε Βε

ειιιιιΒιιιιι; ιιεεεειιιειι ρειιιιουιι·ετι.

8ο ιιιιιιειι ννιτ ει·ιιιι ιτοιιιιιεει·ιιυιιει.ε Ηοιιιυιιιι.<τ, ειπε ‹ιιε νοιιι

νοτι 'ιιιιι·ιεςευ Αειαιετεεε ει·υειιιιι.ε Οοιιιιιιιεειοιι ιυ τειειιν Μιτ

2ετ ιι ειυε οιιι·ιι;ιτειιιιοιι ιιεειιιι.ιι.ςιε «Θεεειιεοιιιιιι ειιι· Βε

ιιιιιιιρΠιυιτ ιιει· 'Γυιιετουιοεε ιιι κιευ ‹ιτει Οειεεερτονιυ2ειι» -

τιιεεεε εει· οι'Γιοιειιε Νευιε εεε νετειιιε ω ιιι'ε ι.ει›ειι ε.·ει·ιιΠ·ιι

ιιιιιιευ «πω. Πιιυιιι ει·ιπειιιετ ειε Οοιυιυιεειοιι Με νοιιι ΚΗ.

1.ινιιιιισιωιειι Αετ2τειε,ι.τε ιιιτ ει·ιιιειιιε ΑιιΠ;ειιιε ειε ετιειιιει,

ιιυε επωι ιιευ Αει·ει.ει.υς υυι· ιιιτε ιΒιιιιεεευυ8.

Ζιιιιι 8ειιιυεε ιυϋειιιε ιειι υιοιιι ιιυετινιιιιυι. ιεεεειι, ιιιιεε Π
θιιειιετ τι" Οοιυιιιιεειου. Πτι. Η ε γ ει· Με Κ υ ει ο ι‹ , υοειι ειιι

Πει:τιςεε εειιιεε ιιιιιιευ. ιιυτιιειι νεοι Αετειετεε·ε εει· Οοτυυιιε

ειου ετι.ιιειιιειι Αιιι”Βιιιιε ενω: Βει·εοιιτ ιιι ντετιιευ. ιυιιειυ ειε

“στα εεει·ιτει· ιυειιε τιιοιιιιιιιιυιε τιυτ‹·ιι ΒετυιεςοεοιιιιΠε ιιυε ιιυ

ειιιιειιιςετ ινες- ιιυ8 ινεττετνετιιιι.ιιυιεεε ειιι ε. .ιειιυετ 1901

ρεεε Ι.ιυιιιιειυι εειιιεε, υυι ιιιε Αυειειι ρετειιιιιιειι ιτευυευ ευ

ετιιευ.

Με” ερτεοιιε ω» ιιιυευ ιιιετιιιιι:. εοιτιε ε.ιιευ ευιιει·ειι Ρετ

εοιιευ, ντειοιιε ειι·ιι υιυ ‹ιιε (ιτιιυιιιιυις εεε υειιειι νετειυε νετ

ιιιειιι Εευιεειιτ. ιιιιιιευ, ιιιι Νειιιευ ‹ιει· ειιτευ Βιιειιε ειυειι ι)ειυιι

ιιυε.

ιιυε Βιε, υιειυε Ηεττευ Οοιιεεειι, νετινειεε εει ειιι ειε εο

ιιιιετιειιι;ευτιευ ιιυε ειιιιιι·ιιοιιενοιιευ Ψοι·τε, ιτειοιιε Πτ. Ρ.

Βε τω: υ ι.κτιι υ εεει.ει·ιι ευ ιιιεεετ εωιιε εεερτοειιειι Με. -

Αιιοιι ιοιι ι'οτιιει·ε Βιε ειιι: Ηειι”ευ διο ιιυε. ιιειιευ ειε ιιυεετειιι

νει·ειυ! Ηειι”ευ Με ειε, ειιε ευ τιειιι ετοεεευ ιιυε εειιινει·ειι

ννει·ιτε ε.ι·ιιειιευ, ιιιιιιιιι εε ευιροτιιιιιιιε πιει 8εεευ Πιτ ιιιειει

τιευοιε ιιευεοιιιιειι, ειιιυ Βε,ι.τευ ιιυε ιιιιιιιιιε Πιτ υυεει·ε ι.ιιειιει·ε

ιιυ.ιτιεοιιε Ηειιιιιιτιιι

(Αιιιοτείετει).

Ι) ι ε ο τι ε ε ι ο υ :

Πτ. Βετετειιει·ιιιι Βι ε..

ιιιειιιε Πεττειιι ιιι άετ ι·ιοιι'ιιιιιι . ιιειιιιτοιι ειπ ινευιεεε :ιι

οιιιιιιιι6Βιιειιειετ Ψει·ιιτειιυυε τιεε ξ,ετειιιε ειιι· Βειιιιιυρϊιιυε ‹ιετ

ΤιιιιετΚιιιοεε ιιειιιιιτυε·ευ, ει·ιιιιιιιε ιειι ιυιι· ιιιιιειι ειιιιιζε θεειι·ιιιε

ριιιιιιτε ιιι υευυειι, υεοιι ‹ιειιειι. Με ιοιι ;;ιευιιε. νοτι.χειζειιςευ

ννετιιειι ιυιιεετε, υιυ ιιυεειευι Ζιειε υιιιιει· ευ ι‹οιιιυιειι.

ιιι ειιευ ειιι ε ιευ ιιιιιεειειι ειειι. ιιιιιιιι·ιιοιι ευυιιειιει

εποε ριινειιιυ, Οοιιιιιεε ιιιιιιειι. ινειειιε Πιι· ‹ιευ Ζινεοι‹ εεε 'Γυ

ιιετιιυιοεενει·ειυε ιιιιτοιι ρει·εϋυιιοιιε Βεειιιιιιιεειιυε; ιιυε ιιιι·εετε

ιιιυινιι·ιευυε· Παω; Προ: «Με ειυπειιιευ Κ ο ι· ρ ε τ ε ο ιι ε Η ε τι

(- Βιιιιιινετινειιυιιε;, ΚιιιιΠυειιυεειιεΠ, θιισιειι, ιέιι·ειιειι€ευιειιι

εειι _ιε‹ιετ Οουιεεειοιι, υ. ε. νει ιυιιεεειι άετ Βιιειιε Βευειει εμ:

ιιιετ·ιιι ινετσιευ. ειιευεο ιι ιε Ρι· ε ει ειε τ, ννειι ειε ιιειεε·ειιιιειι

ιιειιι·ιι ιυ εει· Ατιιειι ειιι ιιευι (ιειιιειε ‹ιετ ιιιιιει·ειι ιιιιεειοιι. ειε

_ιε ειε νοιιτευιιεετε εε τεοιιι. πιιυι θεε·ευειειιιιε Με.: εει· Βιιοιιε

ιιυυιιιιειιιιιτ ιιι υιιι:ειι, -- ειε Ρτεε εε ιιιιιεε ει: ιιιεεειιιε ει·

νιιιι·ιυι ντεττιευ! Πιι‹ι ω” Ειπε: νει·εεεεευ Βιε ιιιε Ι)ε πιο ιι

ιιιοιιι, - ουυε ει ε ιιουιιυευ Μι· ιιι Ποε ιι υιοιιι. νοι·ινιιι·ιει

Αιιιιιειυ ιιιι.υιιεκιιιτε εε ‹ιιεθιιε‹ιετιιει· Βιιιει·εειιει'

τε υ ευ εειειιιυευ τεερ. ιιιεεε εεΙιιει: ειε Ρεετοιε υιιιεεειι ιιιτευ

Ειυιιιιεε 8ειιειι‹ι ιιιυοιιειι, ειιι ειε Β ι· Με υ υ τ. ιιι ε άετ εειιι

ετιισιιευ Ιιειιιιιιεινοιιυει· :ιιι τιιεεετ ιι`τεεε ευ Πιι·ιιετιι, εε ειιιιιι

υειι ιιι ετιιιιιι·ευ, ιιιιεε υιοιιι: ιιιιτ θει‹ι υοιιιινειιτιις ιεε, - εε

υπιεε ιιιι· νοτιιι·ιιιειι Ξεττευ Κτευιτειιιιιιυεει· ιιοει·ινιιιιιιευ πει·

ιιευ, ειε ιυιιεεευ ιιειειιτι. ινετεειι, ιιι ιινειειιει· ιιιεΠιιιτ ειε ιιυε ιιιτε

' Κιιιτιει· εοιιινειιευ. ·· ιιιι.εε ειε ειοιι τεοιιι.πειιιι; ιι. τι 2 ιιειι εε

ι·ειιιευ ιιυε ιιειιευιιειυ ιεεεετι ιι. ε. νν. 4

Μι υιειυε ινευυ ιυ ‹ιιεεειυ Βιιιυε άετ Βοιιευ τω· ιιειι νετειιι

ι·οι·ιιει·ειτει. Μ, εο ιτευυ ει· που Βιειειι υεοιι ει·ιοιε;τει· Βεειιι

τιΒιιιη.ς, τε ιι ι ιτε τ ευ ιιτιιειιευ ειιιευκευι ιιυτι Με υι ιι ε ε ετ!

ιιευιι, ννιιιιτιιειι, Με Νοιιι Μ; εο ε;τοεειι, ιιι. - ν ιει ει·ιιεεει·,

ειε εε ιο ιιειευιτι·ειεειι, ειιοιι άκου εςειιιιιιειειι, ευεευουιιιιου Μπι.

Ιιεε ειιυ :ο ι. ε. υ ε υιυεε ευ ιιιεεειιι νιίετιτε εειιιετ ει€ειιειευ

ινοιιιΠιιιτι ιυιιιιι·ιιειτευ: ιιυε ε. ιι. :ειιι ετοεεευ Τιιειιε: θειά

ο τετ ιιτιυεευι Με" ιιιιιεε Με νετει.ιιυουιεε εεννεεια ινεττιευ!ι

”ιτ Αει·ειε ιιιιετ υιιιεεευ ιυ ιιιεεει· Βεινεειιυις ν οτειι εε ιι ε υ.

Πυεετ 8τε.υιι νετριιιοιιτει. ιιυε Μ”. -

Ιου ιυειυε, ιιυεετ Ρτιιεεε Με ιιι εειυευ ειιευεο εοιιϋυειι, Με

ιιεάειιιυιιι.:ενοιιειι ινοι·ιειι, ιυιι ιιευειι ει· ειε νετεειιιιιιιιιιιε;

εειετυ ετιιεετε. Με ιΞεοιιιε εεεεει.: εειιιεε εειι. 2000 .ιειιτευ

ἔετ ιι.ι·ειιιοιιε θιειι‹ι ιυ εειυει· Ατιιειτ τω" Αιιτιιιειιιιιε Με Ειτ

‹ιευ νετιιιιι·ρει·ει» Ηιετ ι ετ (ιειει;ειιιιειτ, ιιιειιιε Ηεττειι. Με

`ιτειυε ευιιει·ε. ιιι ιιεννειεευ, ιι:ι" Μι· ιιυε ειυεε 8ιυιιεε ινιεεευ,

υιιι εειιιει· ιιιειιιετι Αιιιιιεεειιυει Πετυιιι ννιεάετιιοιε ιειι υιειυε.

εοιιου 8εειετυ ειιε;.ςεερτοοιιευε Βιιω: «Ηειι'ευ Βιε Αιιε, ιιιειυε

Ηεττετι, ειπε. ειπε εει· νετειιι τε.εειι ιιυε ει·ι'οιρ;τειοιι εειιιε

Φιιιιιιειιωτ ρι·εειιεοιι ι›εειυυευ Μιιιιιε!»

ιν ει τ υυ‹ι ιιι ι ειε 1. ε ρ τ ε εεεειιεοιιετι ‹ιτιυ ευιιε Νοιιιιιιτευ

ιιιΒιιειτ, εο ιεε εε ειιι ι'ει·ειιι πιτ Βειώι1ιριιιιιιτ ει· 'Γυιιετειιιοεε

"Με υιιυιιετι ιιι εεε ιιιιιιει ε.ιιετ ειυε Πειι. εοιιιειιετε, ιιτιυ

ι.τευτιετε ει ειιιιι τ, ειε Με Ιιερτε, Πιτ ειιε Μευεοιιευ. εκει

εε ‹ιοοιι υιιτ ννειιιι; ιι”ε.ιιιιιιευ,ιιιε ιιι Νιιιιει·ευ οιιει· Βιιιιει·ιιιετειι

_ειιι

ιιιι·ετ οικω άετ Ί'ιιιιετοιιιοεε .ιιιτευ εοιιιιιετιιιειιευ Ζοιι "Με

ιιιι.ιιειι ευιιιευ ιιιιιεεειι, εει εε ιιιιι·ειι Κτειιιιιιειι ιιυε 'ι'οιι, - εει

ιεε άιιι·οιι ιιιικευιειυε Ε'οικευ ‹ιετ ετιιιιειιειι Βειιιειιιυε.

ιιιεήιιιιεει.ιοιιε ε; ε ι ιι.·ιι.ι· ιιει·Ι_ 'ι'

τςι·οεε. Με ιυι”εειιοιιει.τειειτε.ιιιι ειε Πιτ .ιειιει·ιυευυ!

ιιυε ιει;ειει·ε ειιιειιιιιιιιιιιιειι .Με ειιιε Πει· `ι·ιειιρι.ειειε εεε :ιι

Βι·ιιιι‹ιειι‹ιειι νετειιιε. ` ι ο . _

Με Με ε.ιιε, ιυειιιε ιιει·τειι, ιιειιιεειιιειι ι›ειι.τειειι ιιιιι€ευ.

ιτειιιι εει· Μ! ευ Βιε ετεειιι, ιεε ιιισιιι.·ιιιιτ ιιιιεετ ιιει·πιιοιιει·

ιιιυιιεειι, εοιιιιετιι ει.ιιειι ιιιιεει·ε Π·οιιε Ζιινετειοιιιιε · _ '

ι)ιε νετειιιιιιιιιιιιιρ; ειιιεεετι ιιιι·ε Ζιιει.ιυιιιιιιυι.τ ευ εειμευευιιε

τιιιιιζευ άεε Ηεττιι Βι·. Βε τι; ε ιι Β τ ιι υ. . ζ

Πει· Ρτιι.εεε εοιιιιιει νετ, άετ Οοιυιιιιεειου ιιι Βιιειιειι άετ Βε

ιιιιιυιριιιιιε; άετ 'Γυιιετειιιοεε Πεειιε.ι·εε ευ ετιιιειιευ ιιι εειιιεε

ετιι.υιιι€ειιι ιι'ειεετετιιειιειι. · · '

Με θεεειιεοιιιι.Π. υιιυιυτ ιιευ νοι·εοιιιες εεε Ρτιι.εεε πρ.

4. Ι)τ. Κυ ρ Πει·-Κιι:ιε ει·ειει.ιετ άειι Βετιοιιτ ιιιιει· Με 'ΡΜ.

τιΒιτειι άετ ειιι' τιειιι Χι. Αει·ετεεεεε εεννιιιιιτευ Οοτυιιιιεειοιι ιο

8ιιοιιευ εεε Νοτιιιειει.ετυτε Πιτ Κιτειιεριειεει·ιφε. Παει. 8ι. Ρει..

πω. ινοειιευεοιιτ.). '

Ιιιεουεειου:

οι. Κ ιι μα” τιοιιι.ε: Με Βιιιε επι ιιιε θεεειιεειιε.Πτιιεεεε

ιΒιιι.ιιοι·ιιι άετ κτιιιι‹ Ζε ιιιιτετιιειιευ ιιυε ειειι ευ ιι.ιιεεεττι, οιι

ιιιεεε ιιιεττιιειιουευ άετ Οιιτιε·ιτειι ευτ ΒεειιιιιΒιιυε νοι·ιχεει.ειιτ

ινετιιευ εοιιευ. '

Ι)τ. Ιει·ιι.ιεο ιιυ εκει» νοι·ι.ι·ιη;ειιτιειι ειιι ΑιιειιιιιιΠ:, οιι άετ
ΗειιςειιιιΓε ειιοιι ω· 8ειιιιτιειιιιιιιοιιειιι θειιιει.ε ι

ιιυε εεεειειιοιι -ιιει·εειιιιρ;ι. ιει Κι·ειεεειι‹ιειι ιυειιιοιειιεεΒε Έκο

ευ Ιειειευ. · _

[Π. Κ ιι ρ Πε τ-Κυιιε: ιΒε ειειιτ2 Ουιιιιιι€ειι του Ε'ειεεειιει·ει·υ.

ι)ιε ειιιευ ιιιιιιευ υιοιιτ άεε ιιιεειιι θειιυττειιιιιίε 2ιι ιιετιειιιειι.

Με ειιοετειι. Με εορ;ευ. Α τε ωτειιιι ι Τε ιι ειιει· ινοιιι. Παει"

ιτοιιιε ιειι ευιιιιετικειι.υι ιιιεοιιευ, ευ εοιιετ Οοιιειχευ ιειειιι. ιιυ

:ιυιιειιιυιιοιιιιειι.ειι ιιειιευ ιιιιυιιιευ. ιτευυ ειε εεεειι εοιοιιε εειιι

εοιιετει· Βετιοιιιιιοιι νοι·ε·ειιευ.

ιιτ. Κ υ ε οι ε ιι ο ιν εειιιιι τ. νει· Με ιιιιιι.ιιοτει οι. Χ ιι ρ Πε τ ε

ειιι· Βεειιιιιςυιιε νοτειιετει ευ, οιι ειε Οοιιιιυιεειου ιιπ Αιιιι.ι·ερε

ιιει· (ιεε. ιιινι. Αετει.ε εειιτιιειιετ ιισιιιε ιιυε άετ Αει·2ιειες εο

υιιτ νοιι! ειιοιι νοιιε (ιιιτειιιιιε ειιιιιτ ιιρει·ιιειιιιιευ ιεϋυυε

[Π. ει εεε τ Με εε Πιτ ννιιιιεοιιειιεννει·ι.ιι ιιιε .νοι·εειιιιιςε

αει· οοιιιυιιεειοιι ειιιετ ιιοοιιιιιιιιι;ευ Πιιι·ειιειειιι ιιι υιιτειεια·ιιευ.

ιιιιι ενειιιιιειι ιΣη.ςιιιι2ιιιιΒειι Με Αιιιιιιτιει·ιιιι.=τειι ιιυιιτιυιτειι ευ

ιιιιιιιιειι. Με Ψοτεειιιιι€ε ιιιΒετ.τειιιιετ ιιγρςιειιιεοιιειι Ειιιιι·ιοιιιιιυιτειι

ιιι $ειιυιειι, εειιιειιευ ε. Β. ειυιι.:ε ιιιειιιε Βιιοικευ ευικιιννειεετι

ιιιι‹ι ιυ ιΣιυιειιιειιετι ει·Βιιυ2ιιυεεεεάιιιιιι€ ευ εειυ.

ι)τ. Κ ιιριι'ετ-Κιι‹ιε. ιοιι ντιιι·‹ιε νοι·εοιιιιι€ειι. :Με Βιιειιοι·τιι.

ιιι άετ Πι. Ρει.ετειιιιι·εετ Μαι. ινσειιωωιιι·ιτι. ιιι ριιιιιιοιι·ευ ιιιι‹ι

ειιι' ιιευι ιιιιοιιειευ Αετ2τειιη;ε εειιιι υοοιιυιιιιε ιιι ιωτιειι·ευ.

Πι·. ΒιετιετΒι.<.τε ιιει.‹ιιιι., ιιιιεε ειοιι ιτιιιιει· ιιοοιι Βιιειτειι

ιιυε ιιιιιυι.;ει ιιι ιιειιι Ρι·ο_ιεει. ιιιιιιειι ιτει·‹ιειι, ειε πειιε εειι·ιεε

ι'ειιιιικιετιιιιι.τευ ιιυε ιΣι·ετιιυιιιιιχειι ιιιιιιιιις ιιι:ιοιιειι ινει·ειειι, εε

κι ιιιιιιει· τοι· εει· Βεειιιτιιςιιιις εεε Ρι·ι›_ιε‹·ιε ιιιιιιετιιιιει. ειιιε

κινειιε Πιιι·ειιειειιι. ιιεεεειιιειι εειιιεε. ·

[Π. ιν ει ο ε ι·-Ιιιι›ευ υιειυι., ιιεεε υ υ ι· ειε ρι·.ιε;ιεειιε Βι·Γειι

ι·ιιιιιι; ιιεινειεειι ιιιιιιιι, ενειειιε Ρυτιειε εεε Βιιιιιιιε ειιιετ Ει·Βιιιι

πω; ιιυε νει·ν‹ιιιιτοιιιιυυιιιις ιιεειιι·ιευ, ιιυε ιιεεε ιιιιοιι ειυι.<ξει·

Ζειι ειοιιει· Με Οοιιε;;ειι ιιιιτ ιιιεεοεειιΒιιειιευ νοι·εοιιιιι€ευ ευ

ιιειι Αει·ερειιι,ιτ ιωιιιυιευ εειιιεε

Πτ. Κ ιι ρίι'ε τ. ιοιι ντιι.τε ιιειιυοοιι Πιτ ιιοοιιιυειιεε ι)ιιι·οιι

ρει·ιιιιιιιυε;, ιιπ ιιιι.ε Τιιειιιιι. ει·ινειιει·ι. ννει·‹ιειι ιτουιιιε ιιυε ειιιιι

ιιοιεριει ιτιειι εε ειιι ι:ιεειευιειιι ειιι· Αυειειιιιιιιτ νου Ηειιειιιιιιειι

ειιι ιιειυ ιιειιιιε ειιεειιιιυευετειιειι ιιιιιιυιε, ινειειιεε ιιιι.ιιυ ειιειι

ιιιιιιιεειιιι.ιει ινετιιειι "Με Με Κεε·ιει·ιιιιι.τεοτεειιε ιιεεειιιι.Πι

εευ ειειι ειιι. ειεεετ ι·'τιιε;ε ι.τετε.ιιε ειιευ. ννιι Αει·ειε εοιιιειι

ειεο ειιι εε ιιιειιτ _ιετ2τ. ειιι. υιιεει·ειι νοτεειιιιιι.ςευ ιιοιυιιιειι.

ι›ι- Α ρι ιι μ; ιιεΠιτννοττει ;;ιειοιιιειιε ειιιε ει·ιιειιτε Πιιτοιι

ειοιιι ιιιι ετννιι. ειυε νει·οιιευιιιοιιυιιε ιιι εετ Βτ. Ρετι Μαι.

ννοοιιειιεειιτιΠ..

Πει· Ρτ ιι.εεε Π·ιιμ., οιι τι” Αει·πιειιιιε· ω· Αυειοιιι. Μ. Με:

Με Ρι·οιεοτ εο άετ Μεάιοιυε.ινετννε.ιιιιυε νοτεεετειιι ινετιιειι

εοιι, Με εε ευΒευιιιιοιτιιειι νοτιιερ·ι.

Βε Μπι πιιεεετιυιιιιι.

Πει· Αετιιετιι.ιτ ετιιιετι ειοιι Πιτ Με Αυυειιιυε εεε Ρι·οιεετε.

Πετ Ρι·ιιεεε εειιιιιι.:ι. τω, ιοιεειιιιε Βεεοιιιιιοιι ιιι Πιεεευ:

Πετ ιινιιιυοιεειιε Αει·ειειιις ει·ιτιει·ι ειοιι ιπι Α ι ι εειιιεε ι - ·

τι ε υ ιιιιτ ιιειιι του ι)τ. Κ υ Μ” Γετ ε" Νευιευ εει· Οοιιιιυιεειοιι

ιυ Βε.οιιειι εεε Νοτυιιι.ιεττιιυτε Πιτ Κιι·οιιεριειειιτπε νοι·ε·ειεςτειι

Ρι·ο_ιεει. ειιιει· ιιιεττιιοιιοιι Πιτ ειυνετειιιυιιευ ιιιιιι ιιεεοιιιιεεει.

ἀεεεειοε ειιι· ετινειεςευ Βεετε.ιιευυε άετ ιινιευιιιεειιευ ιιιειιιοι

ιιεινει·ννιιιιιιυπ ειιι ευιριειιιειι, “Με εευι Κι·ειε‹ιερυιιι·τευ του

Κ: ιιιειι ιιιιεεειιιε ειπ Κευυιιιιιεειιυ.ιιιυε ευ ιιιιετυιιι.ιειιι.

Πετ Αετ2τειεε ιιι-ιεε” ειοιι οιιιιιιι. ειυνει·ει.ε.υιιειι.

5. Η ιι ριϊε ι·-Κιι‹ιιι. ειιι.ιι.ει. ιιευ Βει·ιοιιτ ειιι άετ ειιι ‹ιειυ Χι!.

Αει·ει.ειεε· 8εντιιιιιτευ Οοιιιιυιεειου ιιι θεειιευ εει· Βειιιι.ιυριιιιιιτ

τω» 'ι'ι·υυι‹ειιοιιι. (οι. ει. Ρετ. Και. ιΝοειιειιεειιι·.ι.

(ΓοττεεωιιυΒ· Βιμ).

ιιιιει·ειιιοεε Μ; _ιιι ειιειιευ εειιτ....



ιΙοττιιιεοιιιοε.

--1υ άει· .ι ειιιι·οει·οι·ειιιιι ιυ1ιιιιε Ποτ ιιιοειιτοιι

τοεειεοιιοιι οιιιτοτειεοιιου θεεοι1εοιιυιι ποιο

Α υοου Κου ειυ Ριτοι.τοιν οιο 15. Πει ινοτιιου ιο ιιευ Ποτ

ειιιιιιι ποινιιιιιι: Ρι·ινε.Πιοοεοι; Πτ. Ζοιιιιοι· - πιο Ρτιιειιιου

ιου ιννιοιιοτυοντιιιιιτι, Ποοουι. Πτ. Ποση ο υ`- ευιιι νιωρι-ιιιι

άτυπου. Ριινοιάοοοιιτ Πτ. Η ειυ ου ουσι Πτ. Ο τι τι Π? οι ι ιι ο ι·

- ευ Βοοτειιιτου, Πι·. Βουευ τ ο -- εοοι Ουεειτοτ υυτι Πι·.

Ν. Ν. Ρ ο τ. τ ο ιν - εοοι Βιιιιιοιιιειιιιτ. 2ο ο ιι το υ ιιι ι ι ο ι ι ο

ιιετ τι άοτ θεεειιευιιιιιι ινιιιι1ιο οιο νοι·ευ.ιιιιιιιοιιο· οιο ευειιιιι

ιιιεοιιευ Ρτοιεεεοτευ Π ι ιι υ Νοε (Βτοειιιιι) ιιυιι 'Ι' υ τω”.

- Σουι Οιιοι άοτ Ε'ιιιιι·ιιι Πιτ Πιιιιιιι·-Ποιιιοιιιυιἔιτιιροτοιο

ιιιοτεειιιετ ιει ιιοι· Αιιιιιοιιιιοοεοιιοι άετ Πιιοτ-Πιιιιιι.τ- ιοιιιοιυιιι

νοι·ινοιιιιυιτ, ινιι·ι‹ι. 8ι.ουιετυι.ιι Πτ. 8 ο ιι ο ι ιι ο ιν ε ιι ι, οτυιιιιυι

ινοτοοιι. Αυ εοιυο 8ι.οιιο του άει· ιιιειιοι·ιιτο ιιιιοιοετ Αιτιο

ιυυ.ιι· Πιτ Βουιιιι.ι.εειο.ιιειιιι ιο άετ ε·οοεοοιου Ποιιιοιουιι·οι·ννυ1

ι.ουε, ινιι·ιιι. Βιιιιιιετιιιιι Πι·. Π ο ιι ο ι· ο ιν.

-- Ατυ 4. .1οι·ιι ου ειπ άοτ Βοοιοτ σετ Αοτειο ιο Βιοιιι_ιο-Ζοτ

ιιοιν (Οσον. Κιονν), Πι·. Κ. 8 ε ο ιι ο ιν ι ι; ε ο ιι, Αι·οι άεε Κτοιι

ιιουιιιιοεοε άοτ συιου Βτεοιοικι, υυε 4Ο.ιιιιτιιτε .ι οιιι

ιιιουι ευιυ οτ ιιτει.ιιοιιοιι ·τιιιιιιτι οιι. Ποτ .ιοιιιιυ.τ

ευιεεει εονι·οιιιιιοι εειυου ΟοιιοΒου ειε ιιιιοιι ιιοι άετ οι·ιιιοιιευ

νιιιιιοτιιιιο ειιιτουιοιυο Αοιιι.ουΒ·. (Π. Πτ.).

-.Πιο υοου νου ουε τορι·οιιιιοιτιο Νο.οιιι·ιοιιι, ιιιιεε Ρτοι”. Πτ.

Κ. 1.ιιιι οι ο ο υ (ινιιτειιοτει πιο Νεουιιιιιω· Με νοι·ετοι·ιιιευοιι

Ρτοι'. Η. Βιιο1ι πετ υοου Πιιυοιιοιι ιιοιοΠιιι ιι·οι·ιιοιι ω, ινιτ‹ι

νου ιιιυι τουτο ιιειιιοοιιτι:.

--. Ποτ Οιιοι·οτει: Με Πουνοτυοτυοοιε-ΠειυοεοιιεΠειιοεριιιο1ε ιο

Οιιυτιιοιν ιιιιι ειοιι ειε Ρτινιιτι1οοουιιιιι· Νοι·νοιι- τι.

θε ι ειυ Μιτου ιιιιε ι το υ ειυ ω· ιιοτιιιτου 1.1οινοιειιιιι

ιιιιιιιιιιιτι.

- Β ο το ι·ιιοτι: Ποτ Ωοτρεοι·οτ «ιεε 111. Ατιοοεοοτρε, Πτ.

νντιμιτυ οιν ε τι - ου· Αιιεεοιοιιυουυ· ιοι Πιοιιει. ποιο Ο ο

ιι ο ι οι ι· ο. τ. ιι . _ '

- Ποε Αιιοι·ιιοοιιει.ο ιι οιιιινοιιου ετιιιιιιει

Πιτ υοε;τοποιοιιιιοι ειΠ·ι ου Πιουει Πει· ΠοιοειοεοιιοΠ. Ποτ ιιιιτιιι

ιιοτειο·οτι Βοιιννοει.οτιι « πιο Βοιιοιο οο‹1 Ε'ιιι·ιιιιιο» ιο Πι.. Ρο

τοτειιιιι·ιτ: οοιυ Οιιοτιιτει Πτ. Α. Με ιιο ιι ο ν, Που θουεοιι.υ.οιοο

Πτ. Ν. Βγειι·ο ιν, Πτ Α. Πιοιο υοο Πτ. Α. 'Γοι·ε

ει: ιι τ ε ο ιι ο υ ιι ο, εοινιο ιιου 8ροοιιιιιιι·οτειι Α. Π ο ε ο ιιι ο ιι ι ο,

Που 8 ι ο κι”, ιν. Ρτιιεειιιι, Α. 1·1οϊιοςοτ οπο Το.

Α υ ι ε ε ι οι ο ιν.

- Οτιιοιιενοτιοιιι οιι€ου: Ποτ δι. 8ι.ιιυιεΙυ.ιιε

Οτοοτι Π. Οιιιεεο - ‹ιιιυ ιιιυει·τοο Οι·‹ιιιιιιιοι·ι=ιι άοτ Θε

ιυοιυεοιιιι.Π. ιιιιι·υιιιοτειο·οι· 8οιιινοετοτυ ποτ Κτοιιιοεοι·ιιοιιου8

Β. ννιυο τοιιοιν ουτι Τιι.Ρο1_ιυιιοιν.

-- Αιο ιτοιοοιιιιιιττετε.οο ιετ άοτ ιιοιιοοιιι.ο Ρτειιιοϋειευιιε Ουι

ι·υι·ιτ Πτ. Πο ι· ο υ ιο ιιοειιιιο οιοιτοτ.τοιΤου, ινο οτ ιοι ροιγιοοιι

ιιιευιιεο Ποεοοτυ νοτ Που ιιοι·ιιι.του Αετοιοιι οιοοο Ποι·ι.ι·υ.ο Ποιο·

εειυο Οροτειιοοειοτιιιιιιι ιιιιιιοιι οοιι οιιι. Ποιοι εοιοοε ιιιιιοιιιτι

το τιιριιιεοιιου Αρροτιιιοειιιο ιιοιι·ι·Πευιιου τοοιιυιεοιιου Πουι

ιι υιιουου ιο ιιιι·ευ οιυ2οιυου Ριιτιεου ‹ιευιοιιεττιτοο ινιτιι. Με

Βιο Ποειιιιιιετ Βιιιιιοτ ιιοτιοιιιειι, υυε Πτ. Π οι· ευ ιιι άοτ ειυ

τοι·οιεοιιευ Ηοι1ιιυειοιι υυε Πι·. Π οτι ι ι ο ε ιιι οτι οιυοτ ιστιο

ιιου ιιι·ιιιι υυε Τιιτιιοετο.υ ιιοτοιι.ε εοιιινιοι·ιεο Ο σπιτιου ευφο

Πιιιτι. ννιι1ιτοοιι ινοιοιιοτ ιιει·Κιυειιιοιοει·οοιι ιο ιιιιιιιτιιοιι. ινιιτ.

- Πει· υοου Πιοιειοτρτιιειτιουι νου Β'ι·οοιιτειοιι Ποιο ιιοε

Μ. Π·ιιιιοτ ιιιοοοι·ο Με ΑΜΙ. ιο εειυετ ιιυι.οτειιι.ιιι. Ρου ε εο

ιι·οεου,.ινο οι· ειιΜει· υοου νιειε .1ιιιιι·ο Πειτε ννο.τ, Με Πιο υυε

νετι.τιιιιου εοιτιοι· Πιιιιιιτ8·οτ ιιι ιιου 8οοιιι ιιοτιοι'. Ιιυ Πιοιετο

ι·ιιιυι Β ου τ·Βοοιε ιιιιιιο ετ ιιου Ροει.ου άεε Ποιοττιοιιτευιι

οιει.οτε ιουο. - Πειε Πτυυ26ειεοιιο Ρει·ιιι.ιιιουι ειιιιιι. ποιοι·

ιιιτου ιιιιιιιιωιιτυ υ·ειτοοινιιττιε 55 Αοτειο. ο. τ. ιιιιοτ Μ., ω·

θεευοιιοιετιιι1 άετ Ποροιιτιοτι.

Ποτε ι οι· ιιου: 1) ιο νι7οι·εο1ιειο ιιοι 20. Πει άοτ Ρι·οι'οεεοι·

οιυοτ. άετ Ριινειο1οΒιο ου άοτ αοττυυυι Ποινοτειιιιι, ννιτιιι.

Βιιιοι.ετιιι.ιι Πι·. τω” Ν υιν του ιι ι, ιτο 85. ιιοιιοιιιιιοιιτε.

Πετ Βιιητοεοιιιοοευε οπο· ιπι ννυτεοιιιιοοι· θοονοτιιοτυοιιι εε

ιιοτου. Μιτου Μπιτ, ου οι· εοιυο Πιι.οτο Π·ιιιι νοι·ιοι·οο ιιιιιιο,

νου νοτινιιοιιτου ιο άοτ Βιο.ιιι Ροεου στ20ιτου. Νοοιι Αιιεοι

νιι·ιιτιο· άεε Ονοιοτιειοιοοι·εοε ιιοεοιιιετ, ννιιιτυοιο οι· ειοιι άουτ

Βιοιιιουι άοτ ειιιου Βρτιιοιιοο ου άετ Βοτιιυοτ Πυινοτειιιιι, ουυε·

οιπ-τ· 1858 εοτ Βι·οειιιιιοι· Πυινοτειι.ιιι. ιιιιοτ, ιιπ άοτ οι· Πειιιοιυ

ειιιιιιτι.ο ιιυτι 1888 υ.οοιι οιο Ποοιοι·ινιιτειο οτιο.υε·ιο. Νυοιιιιοιιι

οι· εοιιιιιιυ οιοιιι·οτο .Τειιτο Με Ποοουι Πιτ ριιτειοιο.<τιετιιο Ουσι

ιυιο ου άοτ Πυινοτειιιιι θι·οοιιιιτου ου‹ι Βι·οειειιι @πιο ιιυιτο,

ννοτ‹ιο οι· ειε Ρι·οιεεεοτ·Αιι_ιιιυοτ Πιτ· Βιιονο1ουιι.οιο οιυι (ιε

εοιιιοιιιο άοτ Ποιιιοιυ ιι.ο οιο Ποοριεοιιοιε ιο ιΠει·εοιιιιυ υο

ι·ιιΐου. ιι·ο οι· υοοιι Ποιινοοιιιουε; οοι·εοι1ιου ιο οιυο Πυινοτιιιιιιι

Που ι.ειιτιιυιιι άοτ ΡυνειοιοΒιο ει·ιιιειι, ινοιοιιου οτ Με ιο εοι

οοιιι 1ιουουεευιιο ιοοε Πειτε. Λου εειιιουι ριινειοιοοιεοιιου

Ι.υι›οι·οιοτιοιιι ειυιι οιιιιιτοιοιιο ινιεεουεοιιιιιιιιοιιο Ατιιοιιου ιιοι·

νοι·ῇοΒοιιΒου. νου ιιουου ννιτ ιιιοι· οοτ οιυιι.το, ινιο «Ποιιοι Που

Πιο οεε του Πανου επι οιο Ηει·2οοιιιι·οοτιου», «Ποιιοι· τιου

Πιυιιοεε τιοε Βιιοιτευτυοτιιε ιιιιι'ε Ποτε», «Ποιιοι· στο νι'ιι·ιιοο8·

Με Ποεοοι·ιο» οι·ινιιιιοοιι.- 2ιΠοι· Ποιιιιιιο Με '.1'οιιοιειιιει:ιιου
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Οοονοτυοιυοοτε-Ποοιοιυνι1ιοεροοιοτε Βιιι.ιιτετιιιιι Πτ. Ν ι ιι ο 1ιιι

ο ο Ο οι·ιι υ ο ου 54. Ιοοιιουειο1ιτο πιο ιι`ιοοιιιι·ριιοε ιπι ιιι·οιεε

Τιιτιιιειι, ννοιιιυ οι· ποι· Βοιι8.υιιιιιιυιτ Ποτ ιιοτι. 1ιετι·εοιιουιιι-τυ

Τντιιιοεοριοοιυιο ιι.ιιοοιυιυειυιιιτι. ννοι·. -- οι 1ο Ι.ιιιιιιυ άει· Πο

ιιοι·ο θοι·οειιι·2τ.ι‹ιοε 14. .4ι·ιυεουοτρε. «τω. διυιι.ι.ει·οι.1ι Πτ.

Ριιιιι $ευιιιιομι υοινε ιιι ιυι ΑΙΜ· του ιιιιιιιικιι ?Ο .1ιιιιτου

ιιιιι·‹·ιι «υοου Βενοινοτεειιιιεε, άεπ οι· ειι·ιι ιιι ειοοτιι ΑιιΠιιιο

νου Νοινου2οι·τιιι.ιιιυο· (υοου ιιιοιιτιιιιιι·ιευτ Ηευιιρ!ε;.τιοι των

Μπουτικ Πει· νοιειοι·ιιοιιο ινοιιιο νοι·οι·ει.ιυιιι·ειι ιιιιοιι.44_ιιιιι

Μιτου Πιουει ειε Πιιιιιιι·.ιι·ει. νοι·ιιιιευιιιειιοι. - 4ι Ιυ Πιτ-ευ άει·

Π·ιιιιοι·ο Πιιοοι.οι· ιιεε ιιοτιιτ.τοιι Αιι,ιτοιιιειιιοιι Κι·ιιιιιιοιιιιτι.ο-εεε

Ρι·οι'. Πι·. Οιιτι ν. Βιι ιι οι ιιυ 75. Μιιουε_ιειιιι·ιι. Ετ ιιιιιιιιιιιτιο

ειοιι ι861 Με Ρι·ινυι‹ιοοου: τω· Οιιιι·ιιτρτιο ευ Ποτ ννωιωτ Ποι

νω-ειιιι.τ ουιι νετ ‹ιιιυυ ειιοοοεεινο ΡτοΠιεεοτ του Οιιιτοτε;ιο

ου άει· .1οεεριιευοοιιοιυιο ου· Πιιιιιιτ.ιτιι.ο, Πιι·οοι.οτ Με Βοιιοιιιιι·

ι·ιοεριιιιιε ιιιιιι νου @μου Πιι·οοιοτ «ιεε ιΠιοιιι=ι· Δυο. Κτυ.ιι

ιιοιιιιιιοεοε. Ηειτιιοιιι Μοτο οι· ιυι ιιιιιιιοετιιιιιιε. 3- 5ι ιιι Βοιιιι

ροει άετ Ρι·οΓεεεοι· Ποτ Θειιιιι·ι.ειιιιιΠι υοιι ιινιιιιιιοιο8·ιο Πι·.

'1'ιιοοοοι· ν. Κοοιουτειιν ιιυ ΑΙΜ· του 80 .1ιι.ιιι·οιι. ιιπ

Πει. οιο 1.οιιτιυιιιιμοιι ευ του· ιιοι·ι.ικοιι Πυινοτειιιι.ι. εοιι. 1873

οοεο·οιιιιι.

- Ποτ Κιιτιουι ιιο.ιι3τ. 8 Κ ο Που ο υ (οιο ιι·ιιιιετοτ .ιιιυο·οτ

άοτ Ποι·μο.ιετ Πιιιιοι·ειιιιιι ιο Οιιοεειι ειυο Ροιιιι ιιυιτ

Πιτ οι·ιιιοριι‹ιιεοιιο οπο ιιιοοιιυιιιευιιο συ ιι οτ

,ιτιο ει·ϋΠοοι..

- Πιο οιο 'Γυιτεειιιιιιιοι· ιυο1‹ιευ. ιιο,ιτειιοιι ειοιι ιιιοΒι.ιιιιουιου

άεε ιι. Οιιτειιε ιιι· υιιιιιιιι·-ιιιο‹ιιοιυιεοιιοιι Αουοοιυιο ιιιιι 24. τω

ιυε 1ιιι€οι· τω .1ιιι·οειονν, ννο ειυ εισιι Με που Αιιοιιει: ιυιι; ιισοι

τ'οιιιιιιευει ιιοιιιι.υυι ιιιυοιιοιι ευιιοιι. Πιο ει·ιιτιιιεο. ευ ιτιο,;το ειε

ιιυ ι.ειι;οτ ειιιιι, 25 ΗΜ. ιοτιουιιιοιι υυιι ιιοεεοι·οε θοιιιιιτοιιοεεοιι.

Πιο ετυοουωυ Με 111. Οοι·ευε ειυ-ι Πει υυιι ιιου 8ιοι·ιοοι.ευ

ο" 1οιιτου θοι·εο ιετ ιτε ειιιιιοιιυιτοει.ειιι, ειοιι ιιου ιιιιιιιιι·οοερι

Πιιοτυ υοου οιοευοτ ντ.ιιιι Πιτ το Ροι·ιοιιοοιι ιουοιυιυιιιιιιιτεο

2ο ιυεεεο.

-- νου άετ ει. Ρειοτειιοι·Βιοτ οενοιιιο.ιι·ιευιιου θεεο1ιεοιιιιι'ι.

οι οιο θουοιιτε 2ιι1· Βοινοτιιουε οιο οιο Ρτει.ιυιο

άεε Ατει.οε 1ι'ιιιρροιν ιπι Βοιτιιο;ο νου 875 ΠΜ.

ιι.οειτοεοιιτιοιιου ινοτιιοιι. Ζορτοιεεεειι :οτ Βοινοτιιουιτ ινοτιιοιι

ουτ ιιι τοεειευιιοι· Βρτυοιιο νοτΠιεει:ο Οι·ιειιιυ1ιιτιιοιι:ου νου Ροτ

εοιιου, οιο ιο Ειιιεειιιυιι ιιιιιιι€ ειυά. Με 'ι'ιιετοιιιιι. στο του»

Ατιιοιι:οο ιιιιουι-ιυ κ1ιοιιοιι: Π Νοοο Πυιοι·ειιοιιουεοο υυ‹ι νετ

ιιεεεοτιιιι.<.του, ννοιοιιο Που πιιι' οιο Ρειιιοιοκιο οοιι Τιιοτιιριε ι!ιιι·

ρτοει·οεεινοιι Ρετιιινεο ιιοοιοιιοιι. Π) Πιιιοι·ειιοιιοοΒου πι' άουτ

(ιιοιιιοι του· Πιιιοιιοιιοιιιυι Νοτνοιι- ουιι θοιειοεεΠιι·οιι,ιτοιι. 3)

Ποιοτεοοιιιιυ ευ οι" τυο ριινειοΙοοιεοιιο υυιι ρειιιοιοιτιεοιιο

Οιιειυιο υυε ειιιι·υε. 41 τ'οριιιιιι·ινιεεοοεοιιυΠιιοιιο Πιιτιοιτιιυ

ρεντιιιιιιτιεοιιοτ Β'τε.οοιι. 5) ΑιιιειιιιιιΒ· πιιι· Ριιοοε οιιιι 1ιοοιι€

ειοιιιιιτοιιο· ιιιυεωειιτιυιω· Πιτ «Με Πιοιιειροτεοιιοι άοτ 1ι·του

ιιοει.8.ιι.ειι. Πιο Ατιιοικοιι οιπο Με 2ουι 1. Οοι.οοετ 1908

1ιοι του ρενοιιιυιτιεοιιοιι ιιοεοιιευιιιιΠ. ιο άοτ Κιιυιιι Πιτ θειει.οει

ουτι Νοι·νοιιιιτοιιιιιιοιιου ι8ι.. Ροιοτειι, Βοιιιιυειιιι_ιε. Ντ. θ) ιιιιι

Που Νυιιιοιι άεε Ρι·ιιει‹ιειιιειι οτιοι· ιιοε Βοοι·οΠιι·ε Ποτ 0.εεειι·

“ιιπτ ειοκιιτοιοιιου.

- Ειοιιουε άεε οιιιςευϋεειεοιιου Ποριιι·ιοιοοοι.ε Με Ιοοει·ιι οι

οιοο Αιιει.ιιυ :ουυε άοτ ε οιιινοι:οτιεοιιε ο Αστειο

ιο οι" ?τοιχο ιιοτ Ποοιοιιιο.ι-Πιιι.οτιιιιινοι·ιιυιοεει

ινοι·ιιου. Πιιε Πι· ειιιιιεε ντιπ, άει· «Με. ιιιοει. Ο.-Ζητ.» οοιοιιιο,

ουοιιετοιιοιιοΒε: ου ιιου οιοετοιιιοτ'ουοιι 1470 Βιιυιιυιοι.ιοιο

ειιυιιιιιου 1302 Πιτ οιο Βειιιειιοιιιιυε υυε ιιιειιοτιιτου Πνευοιυε,

ο. ιι. «Πιτ ιιιοεειεοιιο Π υι.οι·ιιιι τ. πιιι. άει· 1168·

ιιοιιιιοιι, οιο ιττιοοιιιεοιιο Πρι·οοιιο Μιτου οιου

υιοιιοτυο ο ο οτεει.εου. οιιοι·Βουι-1ιε.ι.οτιιιιι πιιι.

Νοοιιιιτιι ιιι οι; ιιυ Ποιοι υιεοιιο ο». Πιτ ιιιι.ε υοου,

νου άει· οιιιοουϋεειεοιιου Ποιοτιτ.οιεοοιυιυιεειοο νοτοοεοιιιοιουο

8νειετο: «ουυε ιιιειεειεοιιο ιιιιιιιι·ιτιιι οιιοτ τοιυο Βειιι-Πιιιιι·

ι·ιιιιι» ειιτυιιιι.ου 98, νου ιιοιιου οιο Ποιιτειιιιιιιιε ιι`τειιιιιιε ω”

τοιο ιιιιιεειευιιου Πιιι:ιιι·ιιιιι ειοιι οι·ννιοεου. Πιο Γτιι€ε ειστε Αυ·

ει.ιιυιυιιυεειοι·ιιιο1ετε: «Μιτου νοτιιιιιιιιυετ Πιτ :ιεε ιιτει:1ιοιιε

Βι.οιιιιιιυ οι·εοιιοιυου 1ιιυοο ειε οιο ιιοει:ο ουσιινιιοεοιιοοεινοτιιιοετε?»

ινοι·τιο νου 1296 :λεπτου ιιουυινι·οι·ιοι, νου ιιοοοιι 884 Πιτ Κιτιε

ειεοιιε νοι·ι›ιιιιιιτι πιιι. Πιοοιιυιινοιιι θτιοοιιιεοιι, 275 Πιτ τοιιιε

Κιιιεειιι, 119 Πιτ ειιιει.οιιιοο ιυιι. οιιιιοιιιοτιεοιιοιυ 1.ιι.ιοιυ υυιι

υοτ 88 Πιτ· τοιοο Β.ου.ιει:ιιιιιοιι ειοιι ιιοεερι·.ιοιιοιι.

Βριιιοιιιιοιοοιεο υυε. Πιο Ροει οιιοοτι ιο νετεοιιιο

‹ιοοευ θοι;ουιιου Αειειιε ιο ουεεεοιιννοοιιωι· Α” Πτι: 1ο 1 υ -

Μου ειιιτιιου νοοι 5.-1ι. Αρτιι -- 19,4ιε Ροτεοοεο ου άει·

ΡΘει5. νοοι 12.*18. Αρι·ιι - 17,8θ2 Ροτεοοευ; ιιι Ποιο ιι νοοι

ι.-15. Πει - 64 Ροτεουου;ειιι Εστω σε ο νοοι 14. Αυτο Με

4. Πει - 414 Ροι·εουευ; ιο Πε;γριοιι νοοι 26. Αρι·ιι Με Θ. Πει

ή 50 Ροτεουου. Ιυ Βνειυον (Αοει.ι·οιιοο) ειιι.ι·ιιου νοτο 16.

Με Πει -- οι Ροτεοοου ; ιο Β τι ευ ευ ο , ινο οιπο Με μου

Θ. Πει 85 Ροετοτει·οοιιιιυοοιι πιω ιιι: ου ιιιοεοοι Τομ υοου

Ποτ Βουιι:Μεοτει Πτ. ιν τ τι ν Ποτ 8οοοιιο οι·ιοιτου. -- Πιο Ο ιι ο -

ιοι·ιι ιοτιιοι·ι.ο ιο Η οι εοιι ιτε Με Βιι‹ιο Αρι·ιι 2282 Ορίοι·, ιο

Οιιιοιι νοοι 1.-15. ΠΜ - 67, ιιοι άστο Ριιιιιμοιυοο ου

Πιιοιιιι οο‹ι Πτυο·οο;οοιι) - 425 στου. οι.

-- Αοτειιιοιιο $ι:ιιιιιουτοιεο19Ο2.Ποι·θουοτυ1εουτο

τιιιτ Ηοττ Πτ. Π. Η. Οιιιιοτ ι, Βιιιιου-Βιιτιοιι υυιι οιο Μιάου

 



8εΙιι·ιι“ι.Μιι·ει· Ηει·ι· Ι)ι·. Ρ. Πειιιειι ει πιιπ Οι. Α. ΟΙινε π. - Πιε θειιιιιιιιιιιιιιιιΙ πει· Κι·ιιιιιιειι ιιι πειι0ινι Ι

ΒειΙιιι ειιιπ εοειιεπ νοιι πει· πιεεπε.ιιι·ι€ειι Υοι·πει·ειιππεει·ειεε : ιιοεπιτΜει·ιι ει. Ρετει·πιιιιι·ι;ε Ιιει:ι·πε· επι 18. Μπι

Με πεπ ιι6ιιιιιιεεΙιεπ Με επειιειεεΙιειι Βεπει·ιι πιιι·πειιι.ιεΙιεΙιι·ι. ' π. .Ι. 8060 052 ιπειιι· Με ιιι π. πιω. πιι.ι·πιιιει· 897 'Ι'γιιιιπιι -

Πε ιιιπι·πεπ πιε (Ντε Ι)ι·εεπειι, Βειιιιιιπιιπ, Κ0ιιιιιειιι·ππιι, 'Ι'ερΥπ2, (26 ιιιειιι·).037 ΒγρΙιιΙιε - (Ι ιπειιι), 198 θειιιιι·Πεειι - Ο νι·επ.)_

ΒιΙιιι. θιεεε!ιππΙ. Κιιι·Ιειιιιπ, Β”ι·ιιιιπειιειιππ. ΜετιειιΙιεπ, Βεπ ΕΙ- 111 ΠιρΙιτιιει·ιε - (16 ιπειιι), 78 Μιιεει·ιι - (8 ιπεπ.) πιιπ 45

πιει· Ιιεειιειιι πιιπ ιιπ Οι·ι πππ 8ιεΙιε ιιιιι πειι ειιιππιεΙιειι, πιω- Ροειιειιιιι·ιιιιΙιε - (Ο ιιιειιι· Με ιιι πει· νοι·ιν.).

1ιεεΙιειι πιιπ ιιι·επιειιειι νει·τι·ει.ει·ιι πιο ΒιιιπεΙΙιειτειι πει: Ριο

ει·ειιιιιιιε πεερι·πειιειι. 42 η·

ι
ι

Υ

° ° ' 10. 8 ·. . ·° . .. .ειἔ).ἑἔ ἔἔιῖἑῖἶειἔεἑἙΐ'ιιε'ἔἔ'ιι (Με ΏἙΥΥἑἱιἘιἔιἔἔιἔἔἔἐΥΐιἱε"Υἔ Ποτειιωτι-Βειιοιιε ιιι Ρετεπιι>πτειι

ΚιιιΙειιιιπ Με Ρ'εΙιι·Επι·ιειι σε 'Ι'ΙιειΙπειιιιιει··πειεειιπςεπ επεΙι ιπιπ πιε Ψοωιε "ιπι ι2_ Με μπι! 18_ Μ8_ι 1902_

ιιιιεΙι πει· Νιιιπι·ι”οτεειιετνει·ειιιιιιπΙππε ιπι· Βιιειιι'ιιιιι·ι. Με επιπ Ζ Μ (1 5τ Β Ι. Ι .

Αιιεςειι8εριιιιιιι πει· Βειεε π)ι·εεπειι. Με Βειεε Με ιιι ιιΙ|ει·- _ 8· ε” Υ” ο ε· ω·

ι·ειεΙιειεπι Μιιεεε πεπ ΤιιειΙιιεΙιπιει·ιι βε!ε8·επιιειι. ιζειιειι, ειεΙι Ι) ιιιιεΙι θεεεΙιΙεειιτ πιιπ ΑΙι.ει·:

ιιιιει· πιε ιιιει·ιιιιεππεεΙιε Βεπειιτπιις,πιε επιιιιιιι·ειι πιιπ ιιπ1ιιεο- έ ή έ έ Ε: δ: ή έ έ έ έ _; έ

ΙοιιιεεΙιειι Βιιιτιεπιππεειι πει· εεεπειιτειι Οττε επιπΙοτιιιιι·ειι. Ιιιι θιιιιπειι: ο Φ ··ῇ ·ΐζ ξ' ·= ··ῇ ·ῇ ·ῇ @Υ -8 -ῇ ··ῇ Ε”

ιιιιιιιιΙ εε πεπ €ειιιιιιιιιειι Ιπει·ι·επ €ιειιιιιιιιειι ιπι, ι'πι·-_ιεπειι πει __|_` = = η η η η η η η η η η ε ῇ

εεεπιπιιειι Οιιε π·ιεεεπεειιΜι!ιειιε' 'οι·τι·πιζε ειιιιιειιιιιεεΙιει· πιιπ Υ Φ σε ιιι ο Μ 8 ο 2 ε ο η -ι.

ιι.ιιωνιιι·ι.ιεει· Αειιιε ιιι ει·ι·ιιιιςιι·ειι. ι Π. Ν. Μ. ' 'Τ ' 'Τ Τ' ' 'ϊ ἶ ¦ ι 'Τ ῆ Β ,ἔ

ιιπι· Ι)ι·εεπειι κι ειιι Αιιι'ειιιΙιιιΙι νοιι 2 πω." ιιι Απε· ο Β - Φ Ξ °·..ΥΞ ε: :Ξ ς: Ε Ξ ι: δ: Ο

ιπειιι πειιοιιιιιιειι, επ ινεΙεΙιεπ ιιεΙιειι ειπει· ιι·ιειιεπεεΙιιιΜιειιειι 896 837 782 16”88 117 19 Η ι8 56 62 48 58 Μ 35 Η 9

Βιι2πιιις πιο Βεειειιιιειιιι8 πει· Κι·ιιιιΙιειιΙιπ.πεπι Με εοιιιιιι€ειι

επιιιιΒιειι Βιιιι·ιεΙιτπιιχειι ειι'οιιςεπ »ιπιπ Πει· Βεεπε!ι νοπ 8ειιιιιι- θ) πιιειι πεπ 'Ι'οπειιιιιιιιιεΙιειι:

πεπ ιπιπ Κϋπιειιιιιιιιιικ ιιιεΥειιει ει" ειπει 200ιιιι·ειι Μπι Γει- Υ Τι· ιι.επειιΜι.Ο, Φ ιι. πω. ιι, ?ειιι·ιε ι·εειιι·ι·ειιεθ 'Ι'γριιιιιι

ι“ιι.ιιι·ι ει·ΓοΙιςι. ινιι·π Ηειεεειιιιειτ πειιεπ, χειιιειιιειιιιι πιε εε 25η- ω"ωΒοεϋιωπηηςπεπ οι·ιιι()_ΡοοΕ001'Μ886ΓΠ16,80Ι101°[800 8,

:πεπ ΡιιιιΒιε πει· ειιεΙιειεειιεπ πειιινειι ειι πειιιιεΙιειι. Υ Βιρωπει·ιε 28, Οτοπρ Ο, Κειιειιιιιιετειι 2. Οιοιιιι0εε ΕΠΠ88Π

Πιο Κοειειι πει· ιι;:ιππειι Βειεε, ιι·εΙειιε ετινιι 10 'Ι'ιιιιε ιιι ειιι.ιιιιιππιιιι 413, Βι·γειρεΙειι 3, θι·ιρρε 7,ΟΙιοΙει·ιι ε.ιιιιιτιεπ

Λιιειρι·πειι ιιιιιιιιιτ ιιειι·ιιει ιιπ νειρίΙερπιι8. 0ιιιιι·ι.ιει· Με Γιιιιι·ι., Ο. Β.πΙιτ ει, ΒριπεπιιιιεΙιε Πειιιιιε;Με Ο, Λεπτει· θιεΙειιιιι·Ιιειι

εκει. Θειιιιιιιιε Με 150. - Με Μωιιιιιιιι-Τιιει!ιιεΙιιιιει·ιεΙιΙ ιπι α πιιιι.ιιιιππε Ο, Ρει·οιιιιε εριπειιιιειι Ο, Βοι2ΙιτειιιΙιΙιειι Ο, πωπω» Ο.

επι 400 ι“ειιι€εει:.ι. εε πο." εε πει πιιιιιζειιπ επιρπειιΥτ, ΜεΙπππ- Ηγπι·ορΙιοΜε Ο, Ριιει·ρει·ε.ΙΗειιει· 0, Ργιιιιιιε πιιπ Βερι.ιεε.ειιιιε Π'

ιιειι :ιιι ΤΙιειΙπειιιιιε ΒιιΙππιππΙιεΙιει ιπι πεπ Θειιει·πΙεεει·ει.ιιιι·, Υ 'Ι'πΒει·επΙοιιε πει· Ιιπιιι.;ειι 83,'Ι'πεει·ειιΙοεε ιιιιπειει· θι·Βιιι.ιιε 22

Υ

Υ

Υ

 

Ηει·ι·ιι Ι)ι·. ιν. Η. ΘιΥπει·ι. Ηιιπειι-Βιιπειι επ ι·ιειιι.ειι. Με ιι·ε- ΑΙΙιοΙιοΙιειιιιιιι Με Ι)εΠι·ιπιι·ι τ.ι·ειπειιε θ, ΙιεΙιεπεεειιιππ.εΙιε πιιπ

ιιειιιιιι.ειι Ηετιεπ πεε 0οιιιιιεε ειιιπ επ _ιεπει· ινειιει·ειι ΑπειιιιιιΓι Ατι·οιιιιιιι ιιιι'επι:ιιιιι 50, Πει·ε.ιιιιιπιι εειιΠιιι 24. Κι·ιιιιιιιιειι.ειι πει·

Βετιι πει·ειι. νει·πειιπιιιιιιοι·πιιιιε 80. Τοπιιι·εΙιοι·ειιε 27.

  

-.ιιιιιιοιιοπιιι .ιπιιπιιι επι· Με” ιιι ει” ΒιιοΙιΙιειιπΙιιιι8 νοπ κ. ι.. ειπεπ πω·

8ι.ι)ειειειιπιε, Νενειιγ-Ρι·. Μ, ποινιε ιιι ει.Ηεπ ιιι- πιιπ ιι.πεΥπιιπ. Αιιιιοπεειι-θοιιιριοιτειι ειι€ειιοιιιιπειι.

  

 

 

ιιπι
    

0εννπιιιιΙιειιε νεπειοεΓππετ

ΙιΒΡΥΥΥΝΕ

  

 

ΡΙΙιΙιΕΝ ΒΙΑΙΧΙΒ

0,10 πει ιινιι·ιι- 0,01 ιιι ειιιειιι

  

ιιιιιπειι ΒιιΙιειιιιιι. ΒιιεΙϋπει. |_ 5π.5 ιι€0.00ιω

ΒΕ (ΜιιιἶἔἶΪξι κ

ΟΑ80ΑΒΙΝΒ Μ. επι ,ε,ειιιιιι πειιπιπιιιιει· ~ Κ ιι

 
 

 

 
ΜεΜ"' ρ

«Με!8ι.,,

πεεΞ“ι· π'
.”.0 ‹ .Β.:.@άξ ';:¦

Με Υ

Κ0ι·ρει·, ιιι·γειε.ΙΙιειι·ι ειε. (0οπιριεε ι·ειιπιω·

> [ έΩ Χ πε Ι'Α‹·‹ιπέπιἰε που δείαιεεε, 1. Απιςι1ει ΙΒθ2
η - [_4%έ πεπ @ιι '(3. .ΜΗ Ι800). 8ΐιιΐειιΙΒεπιιρεπι:ιεειιε χ

ῖ ”· ιιπ ιπι ινιιιιιειιεε ιι Με επι ειπε ι« ΒΒΟΥΣΒΥΝΥἑ (ΜΥΙΙ.ιι!'ξιιιι, ΒιιΠειιιι πε ωειεεωε Βια Με ΥΔ'ι

· Υειιιιιι€ιε «πω, ιιι .Μπι ιεεει πππ ΜιιιιεεΙι ει·1 μπει (Βοειέτε πε ΤΙιει·ιιρειιιιιιιιε; θειιιιιιιιι

ε ιιιι ΡππΙ; Ππ_ιιιι·πιιι-Βειιπιιιειπ, Μεπεεειιωπι

. _ ιιειιι·εΙΙι·ι·, 2. εειιε; Βιιι!ιοι.Ιιεςπε (Μεταπ

_ ΒεΙιοι·ε, Ριιηιιιιιχε μ. 104; κα. Ιιειιιοιιιε, .

_ 2 ΠΠε, .Τ'Ιιει·αρωιιι'εαε εΣιιι€ειιε, π. 805; Τιεοιι,Υ > :ιπιπ ή· ··η·ρ······ι·ς$ Σ ' ιι6ριεεΙ Βι.-.ΤοιιερΙι ει Οοιιιιι·εε ιιοιιι· Ι'εινιιιι

π Υ ··~ ι· ε· ι εεπιειιτ πεε δεἰειιεεε, Βοι·πειιιιιι. 1895,

ΤΙΜ! Ι ρ. 968; πω. Οιιιιι·Ιειι, πε ΙΛε.<.ιε,; Οεω·ι= π'ιισεοπε!ιαπωω απο., ετε.Υ

  

  

ῖ.ι Υ

  

~ ΥΥΥΥΥιιιΥΥΥΥΥΥΥι
Π·ιη

 

   

Δ.  

  

π Μπι Μι·πιπ ιοπι:·ι· Μπιεπι """"'ι @Μεπιειει..ι.ιι.::::.,Ι:2:πιπιιιιιι:ι ι:..ιιιιιιπ:::.ε:.ιι
πε Με επ νει·ιπε επ; ειιιει· 8ιιεινει· ε ιι· πω; ει ιι ιι ει· ι , . , . -ι

Ρειιιειιιιι;πειι. Βιιε ειιι2ι,·.ιε ΑΜῖιΙιτιιιιιιεΙ, Με πει βειιννιιιι€ει·πεπεΓι πππ ιιιπΙιι·ειιπ πει· Ιιιιετειιιοιι, ι'ειπει· εςεςεπ Πιιιι·οΙιειι

Υ ινπειιει·ιιιι8· πει Βιιειιιιιιιιιιιιιιιιε Π)ι· Β00Χ) ΘΕΟ 1ΜΜΠ 180- . _

, . ἱ Ι ΠΕΠΗ: 2 ΡιΙΙειι, ειπε ιιπεΙι _ιεπει· ΜπιιΙι·ιειι, ειπει· Αιιειιπε ιιειιπ Θειιιιιτ'επεειιπ ~ '

ω”")Μ"ωΜ Μ" ε ι ΕΙΛΧΙΙΙ: 1 επ. 2 ΚειΠεε- επ. 8πριιεπΙϋπε!,_ιε ιιιιεΙι π. ΑΙιει· (ιιπ υετο·ιπρει·τι υπ. :ιι ειειρει·σιμ "πεπ π. Ψιι·Ιειιιιω

 

Πιιιει· πιεεειιι πεπιειι ίιι0ι·ιειι·ειι ιιπι· ΙιΙειιιε 8ΠΡΡ08ΙΤ0ΒΙΒΝ, ιι·εΙεΙιε πιο πιι·Ιιπιις πεε

..0πεεπι·ιιιει· πι" ειπε πεετιιιιιιιτε 8ιπιιπε επ Ιιεεειιι·πιιιιειι πεειιΜειι ειε.

 

ινι0ιιιιεε ΒΕΠΕΠΚΠΝ0. 0ιιι ιειιισειιιε ΝπειιιιιιιιιιιιΊειι ιιι ιιει·ιιιοιπειι, πιο πιιιει· ι0·ιιιΙιειιειι Νιιιιειι νει·ιιιιιιιι ιικι·πειιι ΜΗΝ· Ν” πΥ0 "9"Θ0

“πιο ..0ιιεεπι·ιιιε Σεπτ πω· 1ιι νει·ιειιι·ε!!ιειι.

ΗΑΠΡΤΕΛ0ιΕΠι 02, Βπε πε Μι 'Μπι, ?ειπει (Μ) - Μιιειει· Με" πεπ Πανω Δεκεισιι πι· Υει·ίπειιιιπ.

Υ Βεροτει ιιι ιιΙΙειι Βιι·πεεει·ειι ΑποπιεΙιειι πιιπ Πι·οεπειιιιιιιιπΙπιι€ειι ΒπεεΙε.ιιπει.

| Ππι·ειι πω" νοιπ 20. Αρι·ιΙ Ι900 ΙιειΙιειι πει· Μεπιειιιιιιι·ε.ιιι Με πει Μιιιιειει· πεπ Ιιιιιει·ιι πεε «Οιιεειι.ιιιιιε Ιιεριιιιπε»

ιιι ΒπειιΙιιιιπ ιπιπ Θειιτειιιειι επεειιι.ιιιιειι. (29) 52-16.
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ΒΔΝΑΤΟθΒΝ ~
Ιιιτυπεἱνετυε κι·Βίβ€υπΒεπι1ττο1. Ποι·νοι·

ι·ει.Βοπό τοπἱευ1ιο ν1Ίι·Ιιυπ8. Α1ιειο1υτ τυἰπ1ου

Ποπ Ηεττεπ ΑετΖτε:π Ρτο1ιεπ υπό Ι..ιτετειτυτ €τειτιε

υπό ίτειπ‹:ο .

όυιτ1ι όἱε Ρε1ιτι1ωπτεπ Β811ΘΡ ά 0ο..
Μ Βετ11π δ. Ο. 16. π

Ζυ 1ιει1ιεπ ιπ ειΠοπ Αροτ1ιεΚεπ υπό 1)το8υετιειι.

- ' (23126-10.
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ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Χ

Χ
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ἔ
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Χ
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Μ91

ΝΠι·11οπι1ιιιιψι:Ηει· ωιωΜια. ΕιιἀεΜἰοπ ω· ω. ΡΓιιι·ι1ισιιιι-Ή1161ιιι|.

11ιιι·ιιιηιιο11οιι (ἔἔ.Ἑ.) πιτ ιιιιι11ι·1ιο1ιοι, π. Β1ιιιιι€ιι·ιιιο

«Με ιιιοιιιιο1ι1ιο1ιο 11ϋτιΒιι·ιι ειιιιιοιιιιιιυοιιοτ Τιιιιικτιιιιιτ.

8οιι.1ει1ιι·1ιι.ιπόοι·ωπ 1ιεννϋ1ιι·ι.ο ει1ει·Ιο1ρω 1.ιο1:Β1ιουι·πιπιστπυ: υ.(1ιοΜ:.

Νει·νεπ- υ. Βιιο1ιοπωω·ΜικΜεπ, Χουι·ιι.ιιι:1ιοιιιο, ΙιιοΜΜ, Βό11ιιιυπρι ιι

π11ει·Απ, Ρο11ςεπ νοπ νει·1οιιυπςεπιι. Τοι·νυππόπιι.οπ, βειι1επ όει·

Κ:ιοο1ιεπ π. Οι>1ειιΕι>. Υει·όειυυπΐειϋι·υπμπ. Κιι.ωττ1ιοπ ό” Ι.υιιινομ_

ΗιιτπΒοεοπιινει·‹1ειι, Ι·τιιυευ1ιι·ιιπ 1ιο11ου, Ει·ιο1ι6ρίυιι8 όει· Κι·Μιο Με.

Ι·11πιο1- υπό Πα·ιιι>11εσ1ιιιΗπ-Τ1ιοι·πιπ1-ΒΗόοι· ιιι νοι·ποπιιιι·ιι Π11πιιυιιι.

Ή'οιώτοκυι·ιπ11.ιο1:Ππιπρί-υ.Ηοιεε1υΗΜΜετ Πο11ρ ωπιιιΜ1ι.1$1:11ττο

21ιει·εριε.31ιιιιευρω -Ι.ιιί11αιι·οι·Ι. 480 πι Μι ό. ο". ι-ι·ι·1ιο1ιεΤιιππευ

ν15.1όοι·, Ψιι1όνι·ερο υ. Απ1ιιεεπ ιι. ό. Επι, 1ιστνοπιικοπόοε Κυι·οι·ο1ιωτει·,

Τ11ειιιετ. 1.υπειιό1ε, πιωιωωι, ισπετἱ ο νει·μπίιςυπρεπ, ερθω απ.

Κυη;Μιι·ιιιι·1ι ιι·111ιι·επό «Με Επι” .1ιι του. Ηπυμπυ1οιιιι "ιπι Πε! Με

°111013". 1-'ι·0ιι1ι1ιι·:1ιιιι· 1ιι σου Μπιτ” Με! από Μ" από 13880ιιι!0Ρ8

υπιρΜι1οιι, πιιησιιο1ιπισι·. τιιΜηοι· Αιι1οιιι1ιπ12 “τι 8ο ΜΜΜ". πω.. Ηοιεω

υπό Ρι·ινιιιιτο1ιιιυπ8οπ Πιι· ιι11ο νει· ΜΜΜ".

Ρι·οιηιε1ιτε υπό _ἱε‹1ε Βειιτυπα:1ιω Αυε1ιυπ1$ «Μιτου όιε

Κέ!. Βαάνειιυα!!απέ αἱ” Μ:: 8!πά!.π!ια!!!ιεΞεεε:ιππι!.
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.,ιο1:1·τι1 γ ο π· μι.. ~ 1 1

,1οιιιιυΡ“1ετ1ιπϋυπηοι

ώΙΒΙΙτΙ-ΙΥ0Ι€£_ΑΜΜ0ηἱΠω οόει· Διιιιιιοιιὶυπι ,,ευΗ'ο-ιο1ιτ1ηο11

ουτπΙΒΙ ιν11τό νοπ¦υιΙἘ ,ςε11€έεττ ιπ οπ

· - ν ι ηἐ:Π8Κο3ε 122 21ο? υποό' 1π ς(31·1812ιιξ12ι:

εσ:1ιεπ 2υ 60 μπι., 45 €τιπ. υπό 80 μπι.

πι;..Ηι:ι.1::.ι·ι2::ι:..τπ:ιτωι:··.ιιιι:1··πιπι
,, - . νο Ζυ ιο εε :ιππ

Απι1εερτ11ιυτπ. νοπ υπε έεΙιείει·ι πι Οιι€ιπιέειΒρειο1τυπεοπ

2υ 25 .μπι υπό όθ μπι.

0όετ Ατεει ωπο ι1ιισ1ιγότοοω·πϋπο-ευ1ίου1ουω εο1ιι

ΜΗ(,,Ιο1:τ1ιγο1“-8ἱΙΒει·), 16ε11ο1ι ὶπ 1αιι1ιεπι εονν1ε »νετ

πιοιπ ννωω, 30 0/0 ΞἰΗσετ επι1ιιι1τοπό, 1ιετνοττειεεπόετεε

.ΧΗπιι€οποιίΒ1ιο11:υπι. νοπ υπε Βε11ε1ετι ιιι Οτιειπε1Πόεο1ι

ο επ ευ €τπι.

σε ' ιπεο1υΒ11ε 'ιι Τ Η τι :Σ 0,1 . 1ι- υπό Βεεε1ιι:ιιιο1ό:ιεΐ ἱ:τ2ννοε €Ι1ζΙ:1;ιξι:ό110' -

'Έ'Μ:ι1ειτου Βεπειππτ, πευε Γοι·πι Πιτ 1πτετπε

1ο1ιἔ1ὸχεὶ1-Ιἐἶιττεἰο1ιυπἔ, ιπ Οτιωπιι1εο1ιειο1ιτε!π

Ζυ ει ετι:επ.

οό€τ ἈΙοέιτ1ιγο!"-:1!1Γ1Έπ111εο1υΒέ1Ρ ετππ. 81|ι% οτεειπ./

,πε υπ . ιεεπ ιιι ει οπου ι _ μ., ε·υο1ι- υ ό -ει:1ιπιειτ:1ι1οε, ιπ,όιο1ττ πώ (11ιΙοτοεο υυό Αἔιόεπιἱε. ιιπ ίξτ(1

ἔἰπει1εο1ιαο1ιτε1π :υ 50 Τει1ι1εττεπ.

,,1οΜ1ιοΐοι·ιυ“

,,Ιο1ιτ1ιει.η;ειιι“

,,Γυι·1·ἱο1ιτ1ιο1°°

. σ: οό€:1° Μεω-Κπεο1-Αιηιο1 εοΙυ1:ιι1ε. επι1ι. 40/ Μουι-Κι·οε 1,

Πεε1πίεοτιοπειπιττε1 ίπ όει· ε1ιιτυτειε, πι Οτ18ιπ:ι1ε1:ρποΒυπΒόπ

Ζυ 50 ει·ιπ.

1 ε: οόετ Ευου1γρτο1-Δ1ητο1 εσ1υ1.:11ι-ι. επι1ι. 40° Ευοει1 ι 1, Πι

πι1ιπέιτ2ι11οπο νετινεπόυπ8. πει 5τόπιειτἰτἱε σε: ιπ Οξ&8ιε1ειΒΐ

ειοΚυπΒεπ 2υ 50 μιαΡ . .

4ο«1-..Αιιιω ·· ετι;ι2.:.;::31.122:.1::ι.8:::.Π::::1.-.1ιε1ι.5:τυ Π]

' 1λζιεεεπετ:1ιειΙι11οπε ΑΜιεπόΙυπεεπ Μπιτ νοτετο1ιεπόε Ρτέρετιιτε, ννε1ο1ιε ευε

εοπ1ιεεε1ιο1ι νοπ υπε π11ε1π Ι·ιετΒεετεΙ1τ ννει·όεπ υπό όετεπ Ζευ:1ιεπ υπε εεεετ21ιο1ι

,όεεο1ιΜπ ειπό, νετεεπόεπ ρω”. υπό 1τειπΚο.

 

1ο1ι11ιγο1-Βοεο11εο1ιειΠ 0°'αΐ1°υΒέΒ"81".Β." .ἔ5ῖ°2.-..

ΑΝΒΤΑΙ./Γ1Ϊ11°ννΑΒΜΒΒΑΒΒΕΕ

Ε18επτ1ιυπιόει·Ρτειπ26ειεο1ιεπΚεεἰετυπἔ.

ΒΔΟΕ-δλ18ΟΝ.

Ευτορειειπόνοτ1ιειπόεπΒ11όε·ι·υπό1)ουο1ιεππι·Πει!

Η:ιτπ1›1ειεοπ-,Ηειτπεειτ2-.Ροόειἔπι

Τει€1ιο1ινοπι15.ΜειἰΜεευπι80.Ξερτειπ1ιετΤ1ιευτετυπό

ο1-,Βρτοο1ιε111ευπόΒι11ειτόε.
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Ω-ΙπεοιποιπΑι·εοπ-υπόΒιεεπεε·1ιει1τε·νοπ.

:ι11ε·ιιΛρ‹›τ1ιε1‹οπυπόΜιιιοι·ει1νν:ιεε‹>ι·τ1‹·ιι‹›τ.

 

ΑΒΒΒΝΗΔΕΤ1θΕδΒ18ΕΝΨΑΒΒΕΒ

ν‹›ι·τ€1ι1ιἱεἱπ

υΜΣἔ_ἔἔ·

 

 

.1εοιπωπ81ιπ11οποπΜιποι·ει1νιπειεεετεπ·ι·οιοΙιτ. 

Δότοεεοπ νοπ Κτπυ1ιοπρΠοεοτιππου:

(Μικτό. Οιι1ι·1·.ποπιι. 0οιπ·1 που.. μ. 17, ιιιε. 19.

ΔΙΟΧ811ά1°Β Κο.ιωι·1πον, Βιιιοπιιοποικωι

γι. πι. 61. τω. 82.

Β'ι·ειυ παθιωπα νοιι 1Ξ'ει·εω:ι, (Σωπα

τιιιοποιιπιι1 81. (1. 20.
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Βειτ1ουννο11οτ

Μιά. Βο1ινωτεννο1τ1. 420 150 πι. Μ. ο. Μ.

ο11οοεν5υτΙοε Τυοττυα1υειο, οιυ·ουυποτ 1.υΜοτοτ1

Β1·οεο1ι11το κ1υι·ο11 (Με Βοάοοοιυ1το.

175) ΙΟ-4.
  

8υἱεου Ι. Αυτ11 Με Ι·)υυο θοΕοΜτ.

€οπιιυουι 1ουιΜοτιι
Ετρι·οΜοε ΑΜΜΜυΗιοδοπω.

Ηυκ·1ιυιυιτ1:1υε.

εί;ϋτϊ Αρρι·τ11 υυ‹1 νω..υ...Ψ ἱυ

μάπα `νε·158.

 

θετιισ·11- υπό ;.τοεοΕυτυι:1:1οεοε

Π·1π1ιχο1ο1ινο1εε.

Βοε1ο 1·”οττυ Με ἱππΩΡΩ

ΠοΜΠηοΜπνεοπώπη..

 

 

  

  

ΕΠΟΕ!. & ΒΕ, ΜΜιιυί..Μείου επι Πἱιεἱπ.

5Η - 11 Π 'Ἑ

νει·ο1υουυε Μου υ11ου Β1ουιιιυἔευ Αυε

1ευυΓι οι·π.υε11ι 1υτοι·τι. Βε1εοουι·ευυ, 8ο. Ροτει·ευιιτς, ΚΜυο Μοι·ε1‹υ_ῆυ 8.16. Ρι·οεροοτο

μπω @του Με Βει1ει1υ·εοι1ου. (Π) 6--8.

ΜΒΒ1Β11Β11Π .111 Σ1111ΒΒΒ-111$ΤΣΤ1ΤΤ.
Μουοτυ ε1υαου·1ουτοιο ΑυεωΙτ 1'. εο1ικο411εο1ιο Ηε·11ιηυιυυευκΜυεεεεο,ο1οο1τ1

εοΜ ΠοΜυΜοτ, Τι·οοΒου-Πο1εε1υΙΙνοι·ίουτοιι. τοι·ι11811ο1ιο [ΐυωτε""2υη88

υι11181 Μ: Μετ1ουουάοι· Οιιι·ου.ο Βοευ.ιει· ιιυ‹1 υι·ει1. Ι.οπετ

1981 5-1. Μου. Ε”. Βι1ουι·ο;1 Κι·υυε.

 

0ε1εοουυυ ευ! ΜΜΜ. Βε1π. εοεου. 11ε.Β·ο.

Η.. 11ο1ου, υ1οιυ. εουυν. ιι. ι1οο1ι ννυι·τυο Ευ".

ΒετΙΞυ-Βυεευ1ιε 1υ 5 Ηπυυάου. Πειυρϊοι·

 

 

 

 

ευι·11ετοε ιιευυΠο1ιοε ευεοιι- ιι. ο1εοιι!ιοΙ11οοε ΜΙιιουΙννυεου
οιυυϊο111ου νου ω. οι·ειοιι ιιιοο1ο1ιι1εουωι Αυιοι·Μ.ιου υο1:

1

Αυυυι1ε. ΒυΙοτοεο, Ηουτ-, Νετνου- οπο ΡτευουΙευ1ου, Μει!υτ1ει ω.

Με °Ι'τ·1υΒουι· νν1ι·ι:Ι (Με ρυυυε ω" 8ευι·υιιο11τ.

1)όροιε ἱυ εΙΙου 11111υει·υΙννυεεοι·1υιυό1ιιυεευ υυ‹1 Αροτυο1ιου.

Βου Βουοο.<;υο, ευουωι. ο·
νιι1ευΒειιυουυυ, ·

με 5ιυυι1ευ νου Τι·ίουυ. ου1.ίοι·υτ. Π1ιωτι1-, ΠοΗυιυιι-, ΒυυιυΙΒΜοι·, νοΙΙ

ΜΜΜ!" Κυ!”ν-εοπυι·, ο1οΜι·1εο1ιοε, 1ιμ1ι·οο1ο1ι1τ1εουοε Βου, Πιιεει8ο, Πι·. Ζευ

, σ1οι·,εο1ιο Αρρυι·υιο. Βεε1ιο1ιο 535 Μετοι·. 1Υ'1υοΒ·οε‹:1ιυΙπ2ο 1ιει·ι·Ι1ουο Εεεε, ννϋτι1Βε,

νο11εΙ.Ευι118 ετιιυΜ'ι·ο1ο, 1ι·οο1κευο 11ιι1'1, οουετειιιιο 'Γουιρει·υιυτ 18-22 (ΗΜ. Ουι·1ιουε

οι·ετευ Βυυεεε ΜΙ. υυεεεάουυΙουι εο11ουευ Ρυ1·1‹; τνουάοι·εο11ϋυο Αυεε1ο11τ. 41111' Με

ΠοΙουυτ.ευ. 200 εουου ο1υποτ1οΜοιο 8ο1ι1εΜιυυιει· ιιυ‹1 881008- ΠοοετοΙΙ εΙο1ατ1εουο

ΒοΙουουκυυς. Ουτυυιε11‹. Άνευ Ι.υννυ-Τουυ1ε Ρ1Μεο υυ‹1 υΙΙο ευάοτευ θοιυιυετεροι·τε.

Βο1ιεΝ.1 ο Ρτοιυουυάου. Ιουυευυο Αιιε111υ.ςο. Βε1εου Μυ1-Οοτουετ (ΗΜ, .ΗΜ υυι1

Βουτοπυ π· Βι·1Μεε1ευυε.ΑυεΜιιιίτε υυ‹1 111υειτ1Νο Ρι·οερεοπο εοετευί'το1 νου Μι·

Βοοο-Β1τοο11ου 1υ Βουοο8·υο. (80) 18- Τ.

111Ιοο1οΙυ1εουετ νοτ1ο.έ νου όό01°ε 1111101116 ἰυ 1.ο1ρ21ε.

8οεοευ ει·εο1ι1ευ:

ιυ άιο Ρεγο1ιιυτυιο

 

 

ΕΕυΓυΜυυε
νου ΠΕ. ΤΠ. ΒΘ01Κ81°.

8. νοι·ιυουι·Μ υυι1 νοι·οοεεει·Ιο ΑυΠο8ο.

ΜΚ. 8,

.Ιεοοοεου°ε

1ε1ττοιιο1τ ω· Π1τυπ1ιο11ιιπι1ε.
13ι·1τοο Διι11υεο.

οουτοεὶωτ νου

ΡΜ!. .1υοο!σεου υυπ1 ΙΝ. Μ".

ΜΝ!. Βυο1ιουκνυΙο. 1161:οΙε υυ‹1 1νουυυΩεου .

ΠΠ _1εοευ ΜΜΜ. ΒουυεΙΙευε-νετυ1υάιιυς 1

 

 

845 Αυο1Ι:1υυΒ·ου ευ! 19 'ΜΜΜ. - Οοοιιυι1ευ Μ1‹. 18,-.

Χ

1)ι·. Δ. νου δε.τυυτοννε1:1

Π. Ιυυε'5.υι·1εο1· ΑεεΙειευι ου 1)ι·. Βι·ο1ι

ιυοτε ο11υυευι1ε 1111· 1..υυεου1ιτευ1ιο 1υ

Θοετοετευοι·ί υυά Αεεἱετευτ ι1οε Ηοι·ι·υ

Πι·. Α. .Ιυι·υει-Ηο1οεΙυετε. ρι·υ1ετ1ο1ι·ι.

Με υυ νοι·18ευ .1υ11ι·ο, νου Μ111θ 1151

Με Βυ‹Ιο Βοριοιυοει·

ἰΠ ΒΑΠ ΒΕ111ΒΕ11Π1.1..

1. ιι 1 του Ι ο ε ω. ν1Πε 1Συοου1ο.

Μ. ΜΜΜ

Βου ΝυυΙιοἱυι.

 

 

1υ άειυ νοι·Ιυ..·.πο νου δ. Ε". Βοη

ιυευυ, ν11Ποεουάου. Πει 1υ 111. ΑΜ'

ΙυΒ·ο οιεο1υουου υυά ΜΜΜ αι11ε

ΒιιουΙιευάΙουςου ευ 1το21ο1ιου:

° 15].0Π88 119:ε1υεθΐεη

Ιιειυο1υυε, Μου 22_1ε1ιι·. Γοτεο1υιυ8ου

άυι·ΒοετοΙΙι ν. ΙΜ. υ. Βι·118·οΙιυυυυ,

ΑυετοΙτευ1·π ἱυ Βυοοιιι1ε - Βοι·11υ

(νοτυι. Ιειιμ_1Μιτ. ΠΙι·εοιοτ Με ΙυεοΙ

ουοοε) 218 8.4 Μ.» Ηυοευ εουου Με

Γι·ϋ1ιοι·ου Αιι11υεου ω· Αετ.11ιυυ.Ιουτο

οσε οο!ωυυπου Αιιτ.οι·ε 1101°ετ:1Π18ι08

Αυϊεε1ιοιι εου1υο1ιΙ..ε0 υιυεε Με υευε

Αυί11ιεε Με Με Βοετο οε2ε1ο11ιιοτ.

ννεπ1ου, ννυε Μου Αει1ιιυυ εεεο11τ1ο

Βου ω. (80) Ι-1.

1111] ΚΙ88ΙΝΙ111Ν.

Μ. Ηοτυυιπ ΝοτνΜ11γ.

Κιιτ11ευεεττ. .Νἱ> 10.

 

νει·Ιυ.Β νου .ευέυεΙ Π1τεουκο.1611υάάτ11Κ

.
~

Βοοοευ 1ετ ω·εο111ουειι ω 1. Αοτ1ιο11υυ.<;

ἀειυτεεϋετἰουτ

Με: Με

1ιυυπευυι απο ΡπτυιΜΙΙο

” Ευ ι1οι·

οοεειιυιυτου Μοο1οἱυ.

Πυιοι· Μ1ινν1ι·Βιιυχ ευυ1ι·ε1ουει· θε1ε1ιι·Ι.ειι

υει·ευεεεεεοου νου Βυ«ΙοΠ Πι·ο1ιου.

Πυτοι· Βει1ο.οτ1ου νου Ο. Ροευοι·.

35. .Ιυ11η;ευο· ΒοΗοΜ Π” Με .ΗΜ 1901.

2 Βο.υι1ε (6 Αοο11ε11ιιυ.<.τευ1.

Ρτοϋε ᾶοε .1εευι·ε;υ.υΒ·ε θ? Π.

Ιω Βοιπεουευ ΑΙοκε.υοοτ-Ποε;ΜεΙ Μι·ο

Νεουινο1ε οι·τυο11τ. υοοτ ειιι· Ζε1τ «11ουετ

Που» Ρ11οι.>οι· ουι1 Ρ11ου·οι·1υυου Η: 61ο

ρι·1νετο 1ίι·υυ1ιουρ11οπο @Μου Ζυ1ι1υυε

νου δ!) Οορ.1.

 

Δε1τοεεευ νου Κτυυ1ιουρΠοΒοτ1υυου:

Β11εο Β1υι1, .1Ιυτουουυε 58, τω. 15.

Βουινοεκο:· Οουετ. 8ουιυΜτ, Πε·ι·ορ6. στ.

Μυ.·ι·ε·υευουυυ Π. υ. Θ. κε. 20.

?τυο Οοουυι·Ιυε Η1ουε1εου, Γε.τομυ

οικω πιιπ. π. 80, πε. 17.

Ρι·υυ Πυ.εευ!υεε Μου. 1101$ευοου. π. 14

η. 15.

?του Κατω Κυυε:·υ, Οι. 81.ιι11υοίειι·.

Ηευε ο. ΓΕυυ1εο1ιου Κ1το1ιε δ-8.1). Η).

Ριου Ε. Δ. Βοεοε1υννε1ευ1υ. Εττ.ε1ο11

ΡοτουΙου.Μ 18. Ωυ. θ.

ΠΜ·10 Ψ11:11ε102, π. Οοευυουυ υορ. υ.Πειυ

·ι·ε.ιοΕυουουου γι. π. 4. κι». 11.

1·"τυ.υ Θϋ.1εου, Ν. Ο..1'7 Μυ1ο,Βειυε .Μ 16.

Ωυ. 10.

  



:οι

 

 

.ΤοάοΙοοιι ιι. ιι. οι. ιιιιεον·ιι.ιιιΙτ ινιιι·οοιι.

+ Ηειοιιιοι:οι.τοιι ΗοιιιιιιΜ Ιιιιιιιι Με άιο.ιοιΙοοΙιοο. Μο Ι.ΙΙηΙιοΙιο ΝοΙιιιιιιο· οι·ε;Ιι.ιιιοιιτΙοο ΜιιιοΙΙιιΙιιοιιο,_ΙιιΙιι·οΙιι οΙιιιο Πιι

ι.οι·Ιιι·οοΙιιιιιι;ς οιιοιιιιιιοιι ννοι·ιΙοιι. Πει Μι οιιι ιιιιΙΙΙτΙΙοΙιοο οι·ςιιι1εοΙιοο Ρι·οιΙιιοι Μ, ιι·οιοιι ιιΙοιιιοΙο ιι·κοιιιΙ ιινοΙι·Ιιο Βιοτιιιι;οιι

0οι·ο ιιΙοΙιι ω· ΙιοΙ ΙΙΙιι€οι·οιιι θοΙποιιοΙιο νοιι ΚΙΙιιοιΙΙοΙιοιι ΕΙοοιιοι·ΙΙι·οι·ιιιοιι οιινοτιιιοιτΙΙιοΙιο 0Γ888ιιιιικ. Φοιιι, ΙιιοΙιοοοιι

ΙΙΙ'οι·ιιιιιι€ πι· 1Ι'ΜοοΙιιιιι€Ι

«Πιιι·οΙι Με ΙιιοΙιοι· ιιιοΙιι· Με 8 .Μοτο ιιι ιιιοΙιιοι· Ριο

ιιιο οιιιιοι·ιιιΙο νοιννοιιάιιιι; Πιι·οο Ρι·ειροι·ιιτοο Ιιο.Ιιο Μι ιιιιοΙι

νοιι άει· μια οοΙοτει.ιιτοιι νΙ?ιι·ΙιοοιιιΙιοιτ. ιΙοιιοοΙΙιοιι Με ΙιΙιιι

ΙιιΙοοιιιΙοο οπο. ιιρροιιιοιποι.ιοιιιΙοο ΜΜΜ ΙΙΙιοι·οοιιο·ι, οτι Μ”

ΙοΙι ιιι ιιιΜιιοι· “κι οιιοεοΙιΙΙοοοΙιοΙιοιι Κιιιοοι·οι·ιιιιο ΙΙιι· Πεο

ιιιοτοἔοιι ΗοιιιιιιΜ οιιπο; οιιι! ΜΙοιιι ΙιΜ οι·ννιιιιιιοΙιιοι· ΖιιιιιΙιι·

νοιι Ιοοιι νοι·ινοιιόο.»

(Με οιιιο. Ποιοι” ΒοιιιιοιιοοΙιΜιι, Κιιιι1οι·ιιι·2ι, 0ΙιιιΙΙΙ:.)

«Βιι.οιιιοιοΒοιι ΗοιιιιιιοΙ νοτοι·άιιο Ιιοι·οιτο "ο Β .1ιιΙι

ι·οιι, ιιιιιιιοι· ιιιπ Ιιοετοιιι Βι·Ι'οΙο;ο, οο Με” ΙοΙι ιιι ςοοἱιςιιοιοιι

ΡΙΙ.ΙΙοιι οποιο "οι ετοοιιιοιιι νοτιι·ειιιοιι ιιι άοιιιοοΙΙιοιι 8τοΙΙ'ο.

-- ΙΙ:Ιι οι·ιι.οΙιτο οι: Με οιιι «θροοιιΙοιιιιι» Βοι ΜΙοιι ΒοΙιινΙΙοΙιο

ιιιο€ΙΙιιο1οιι ιιιι Ι(ιιιιΙοοΜι.οι·, ι.:ΙοιοΙι8ϋΙΙΙε οΙι ρι·ιιιιΙΙ.τοτ οιΙοι·

εοοιιιιοΙιτοι· Νοτιιι·. ιιιιιιιοι· Ιιοιιιιι.ο Μι εοΙιοιι πιοοο οιποτ

ΨοοΙιο οιιιο “οι οιιοι·ιιιο ΒΙ.ΜΒ·οι·ιιιις σοι: ΑρροΙΙΙο Μπετο

τ1τοιι, οιιπο ΨΜοΙιοιι άει· ΙιΙειοοοιι θοοιοΙιτοΙ'ιιιΙιο, Κι·ειΙ'ι.ιοιιιιιο·

οσοι· ΜιιοΒιιΙο.τιιι οι: οιιιορτοοΙιοιιοοι· 0ΙοννιοΙιιοοιιιιο.Ιιιιιο. -ΙοΙι

οιιι Ι'ι·οΙι, οιιι ΜΜΜ ειι Ιιοοιι2οιι, ινοΙοΙιοο, ιοΙι Ιιοιιιι οιιοοιι,

ιιιοιιιιιΙο ιπι ΒΙΙοΙιο ΙΙΙοοι ιιιιιΙ ννοι·ιΙο ΙοΙι οιιοΙι Μοτο ιιι ιιιοι

ιιοι· ΚιιιιΙοι·ριοικ1ο ΙΙΙοοοει καιω οιιοετοιι Βιοοιιρι·ορο.ι·ο.τοιι

νοι·ΜοΙιοιι.»

απ. ιιιοιΙ. Ι.. ΒΙιιιιι, Κι·ιιοιιιι (Πϋ.Ιιιοιι.Ι

..ΠοοιιιιιτοΕοιι ΠοιιιιιιΜ, πω· ιιιιοΙι οιιι· ιΙΙοοοο, ΜΜΜ

Ι›οἱ ΑρροΙΙΙΙοοιεΙιοΙΙ "ποιο ΙΙ'ιιιιιΙοι·. ΑιιιΙοι·ο Ρι·Ι1ρει·ιιτο ιιιπ

οΙιιιΙιοΙι ΙΙΙΙιιι;ςοιιάοιι Νο.ιιιοιι νιιιιι·ι1οιι ινοι;οιι ιΙιτοο οοΙιΙοοΙιτοιι

ΑοτΙιοηιοοοΙιιιιιιοΙιο οιιι· ι1ιοΙιτεοιιοιιιιιιοιι. ΙοΙι Ιιοιιιι ΙΙιιιοιι

ιιιπ ινιοοοιΙιοΙοιι, ιΙο.οο Μι ιιιπ Η:ι.οιιιιιωΒ·οιι ΗοιιιιιιοΙ, Με Μι

ιιΜιι· Μ. νοι·οι·οιιοι. Ιιο.Ιιο, Βοι ΒΙιιιο.ι·ιιιιιτΙι απο άοι·οιι ?Μμ

2ιιοιιιιιοοιι οοννοΙιΙ Βοι ΚιιιιΙοι·ιι Με ιιιιοΙι ΒιινοοΙιοοιιοιι οποτε

ιιιιιι8οποιοΙιιιοιοιι Βι·Ι'οΙε οιιπο.»

απ. ιιιοιΙ. ΡιιιιΙ ΙΙ'Ιοοιοι·Μι, Κι·οιιοοιιοι·τ, ΒοΙιΙοοΙοιι.)

«ΙοΙι οιιι Μο Ιιοποιοτοι·ιοι· νοι·οΙιι·οι· νοιι ΗοοιιιιιτοΒοιι

ΗοιιιιιιοΙ. 8ο απο νοιι ιιρροιιτοι·ι·οοοιιοοι· Ινιι·Ιιιιιις ΙΜ οιιι·

0οΙιιιι ιιι Μ. Ροιοι·οΙιιιι·8 2ο νοι·Ιἑιιιι;οιι.

Τιιιιοε-Βοοοιι: 8ΒιιΕΙΙιι8ο Ι~2 'Ι'ΙιοοΙϋΠοΙ ιιιιι άει· 11ΠοΙι

οιιιτοι;οιιοοιι ΙΙΙιι·Ιιιιιι€.

Μ.. ΙΙιιιιιιιιιιΙ'ε ΗιιιιιιιιιΙοοιιιι
0οτοιιιιετοο οοιιοοιιτιιι·τοο 11ο.οιιιοεΙοοιιι (Π. Ε.. ΡΜ. Μ 01.301) 70.0, οΙιοιιιιοο1ι ι·Μοοο 0Ι)·οοι·Ιο 20,0, ΔιοιιιοτιοοΙιο Μιά

0οοοΙιιιιοο1ιοπιιοϋ.πο 10,0 (ΑΙΙ:Μιο1 2"/0).

Με ΙιΙιιΙΙιΙΙΙΙοιιιΙοο, οι·οοιιοΙοοιιΙιεΙΙΙ8οο. ΙΙΙΙΙιοΙΙοοΙιοο ΝΙΙΙιι·- ιιιισΙ ΚτΞΙΓΙΙΒιιιιΒοιιιΙΙΙοΙ "Η ΚιιιιΙοι· οιιι! Ει·ΝιιιτΙικοιι0 ΙιοΙ

ΒοΙιννΙΙοΙιοιιιοΙΙΙιιιΙοιι Ιι·8οιιιΙ ννΜοΙιοι· ΑΜ ιιιιοι·ι·ΜοΙιι,

·<ΙΟ Ιιοο0ιιιΙοι·ο ιιιιοιιΙΙιοΙιι·Ι1οΙι Ιιι ω· ΚιιιιΙοι·ρι·ιικΙο. Η·

ΒιιοιιιΜοεοιι ΗοιιιιιιοΙ οιιι:ΙιΙΙ.Ιτ ειιιοοοι· ιιι-ιιι οιιιο; ι·οιιιοιι ΗιιοιιιοςΙοΙιιιι ιιοοΙι οΙΙ.ιιιιιιτ.ΙΙΙ:Ιιο 88180 41ο: ίι·ιοοΙιοιι ΒΙιιιοιι.

ΙιιοΙιοοοιιοοτο.οιιοΙι Μο ΜοΙιι.Ι8οιι ΡΙιοερΙιοι·οιιΙιο (Νο.ι.ι·ιιιιιι ιιιιι1 Κο.ΙΙιιιιι), οοινιο Μο ιιἱοΙιι. ιιιιιιιΙοι ννιοΙιΙ:Ιιςοιι ΕΙινοιειιοτοΙΙο

Οοο 8οιιιιιιο ιιι οοιιοοιιι.ι·ιι·ι.οι· ιι.ιιοι·Μιιιςτοτ ιιιιιοι·οοτειοι· Γοι·ιιι (Μεο ΜοΙιτ ιοτι18ΙΙ10- 111€' ΜΝΗΜΗ νω'08ΙΙΙΙΙΙΒι ει” Με Π” @ΙΟΙ

811ιιι·ο-ΡορειΙΙΙ οτΙοι· ΗΙι.ποι;ι·ιιιΙο οι·ιοιι τ,ιοι νοιι άειι· ιιοι;ΙΙι·ΙιοΙιοιι ννοιτοιιο νοι·οοΙιΙοοοιι. Ροιιιοιιο, ΑΙΙιιιιιιοοοιι Μιά με ιοιιΙΜι·ιο

Ρι·ΙΙριιι·ιιιο ννοι·οοιι, Με ν ο Ι τ -Μϋιιο οιι, Ν ο ιι ιιι οι ο ι ο ι· -.1οιιιι πιο! Ο ιι Ιι ιι -8ιι·ιι.οοΙιιιι·ε ιιιιοΙικοινιοοοιι ΙιιιΙιοιι, “ Ι›οιΙιιιιιρι.

ιιιοΙιτ τΙιτΜιτ ι·οοοι·Ιιιι·ι; ΙΙιιιο Ι)ιιιιιΙιοο οι·οοιικοιιιΙο οιιιο" Μ. νοιι ιιιΙιΙι·οιοΙιοιι Αιιιοι·οιι ΓοοιΒοοιΜΙι. Βιιι·Μι Με ΙΙΙΙιιοΙΙΙοΙιο

νοι·άιιιιιιιιε ννοιοοιι ΖινοιιοΙΙοο ΒιοΙΤο καποιοι, ννοΙοΙιο τω· Μο ΝοιιΙιΙΙιΙοιιΒ· νοιι ΖΜΙοιι ιιιι 0ι·ιιιιιιιοιιιιιο νοιι ΜοΙιιιιοι· ΨιοΙι

τιι;Ι:Μι οιιιο. 8οΙιΙοεοιιιΙ ινιι·ά ιΙΙοιι αυτοι Μο ει·οοοοιι Βι·ίοΙριο ιιιπ Ηοοιιιοι.οι;οιι ΗοιιιιιιοΙ "Μάο ιιι οοΙοΙιοιι 11ΙΙΙΙοιι νοιι

ΒΙιοοΙιΙΙ.Ιο, Βοι·ορΙιιιΙοιιο, ΡΙΜειιτορΙιΙο Μο. Μο. Ι›οννιοοοιι, Ι:Μ ινοΙοΙιοιινοι·Ιιοι ιιιιι2Ιοε ρορτοιιιιιιι·ιο. Ρι·Ιιροι·οιο οοινιο Ι.οΙιοι·ι.Ιιι·ειιι,

 

1101· ιιιιιι·ιιοιι νοι· άειι οιιΙιΙιοιοΙιοιι ΝποΙιι-ιΙ1ιιιυιιεο11 ιιιιοοιοο Ρι·ϋ.ρετιιτοε. Με

ΙιοιιοιιιΙοι·ε να οοΙοΙιοιι ιιιπ ΛοΙΙιοι·-2ιιοοιπ. Βιο ι·οριιιιοοιιτιι·οιι οιιι· εοπϋΙιιι

ΙΙοΙιο Π|εοΙιιιιι€οΙΙ. 1ιι οοΙοΙιοιι κι Με Βοοιιιοι;Ιοοιιι "πω 1ιι 8οι·οΙιιΙειοι·, οοιιοοι·ιι ιιι ιΙοι· ιιιιι σοιι ΒποιοιΙοιιειιιοΠ'οιι (Βιο

ριιιιιο.ιιι·ο, ΙΙΙιοΙιιιιιο Ροιτοϋ.ιιτειι. Οιιοο Μο. Μο.) ΙιΜοοιοιΜι, Μιιο ιιιι80'ώ'08ΐ·ΦΠ ΜΗΝ ΘΙΙΙΙΙΙΙΙΙΘΙΙ

+ πιο ΙιΙΙΙ.οιι άειΙιοτ, Μοτο Με θι·ιειιι8.Ι-ΡΜοποι Ι·ΙιιοιιιοΙοοοιι Ι·ΙοιιιιιιοΙ .το 01°«Πιιιι·οιι. +

ΒιιιΙΒο ιιοιιοτο οπο ΙΙΙΙ:οι·ο οι·ιιΙΙιοΙιο 0πιτιιο1ιι:οιι ϋΙιοι· ΕΙι·1°ο18ο ιιι ιΙοι· Κιιιοοηιι·ιι.1ιο.

 

· Ι'οτειιοΙιοοιιιιιιιιι εΙΜΙοιι Μι· άειι Ηοι·τοιι Αοι2ιοιι, Με οιιιο ιιιιι·οΙι ΕΙιιοιιιιιοΙιοο οιιι ΓτιΙιΜΙ ΙιιΙοοιι ννοΙΙοιι, 8·οι·οο Βι·ειΙΙε

Μιά ΠοιιΙΙο πι· Ι'οιΙΙΙιιιιιιο· οιιο Ιιιτιοιι Μ: ΒοΙοΙιο νοιι ιιιιοοι·οιιι νοτοοιιοτ-0οροι: ΑιιοιΙιοΙιο ειιι! (Ποπ

- η · ιζοιιιιοοΙιι ι'Ι'ιιιιΙιτοιιιροτειιιιιΙι, 8'Ι'08ιι0Γ0 ΙίἱιιιΙοι° 1-2 ΚιιιιΙοι·ΙϋιΙ”οΙ

(ι·ειιι!!), Ει·νιιιοΙιοοιιο 1-2 ΒοοΙοΙΙ`Μ ΙΙΙΒΙιοΙι νοι· οιιιο Βιιοοιι, »νομου οοιιιοι· ΜεοιιιΙιιιιιιΙιοΙι 8Ι.οι1°Κ ειρροιιι

νοι·Ιιοιιί ιιι άειι ΑροΙΙιοΙιοιι ιιι 0ι·Ι8Ιιιο.Ι-Ι·'ΙοοοΙιοιι. (8'/ιι ΠΜ.) :ιι 1 ΒιιΙι. 00 Κορ.

Μεομ4Υ ώ (Μ. ΖιΖτίσβ.

 

 

πιοοο ιιΙοΙιι. ι·οι·οοΙιοιιιιιιοιι. Μοιιι 2Πι-_ιοΙιτιεοο, ιιιιιιιιιιιιοΙι-ι·Ιιο

οΙιΙΙΙοοΙιοε Κιιιά. τΙοιιι ΝΜιι·ιιιηε ΙιοιιιιΙιιιιικοιι ιοΙι ιιιἱοΙι Πο

ιιιι.Ι.ο Ιου;; οιιι” ιιΙΙο ιιιϋις·ΙιοΙιο ΙΥΜοο νοι·ι;Μι!ιοΙι οιιΙΙΙΙ.ο. οιιι

ΜοΙιΜιο νοιι ιΙοιιι ΙΙΙοιιιοιιι πο, νο Μι "οι Ηιι.οιιιιιιοιςοιι Βο

ειι.ιιιι, Μιιοιι ννοΙιιοιι ννοΙΙΒΙιιιιιο;οι·. ΝιιΙΙΙι·ΙιοΙι ΙιιιΙΙΙ ροΙιοι·Ιιω

ΖιιιιιιΙιιιιο Με ΚΙΙι·ιιοι·ιιοντΙι·Με ιιιπ! ΙΙ0880Ι°08 ΑιιοοοΙιοιι.»

Η". πω. Ε". θι·Ιιιιιιι, Κιιιοοιοι·2ι, Βοι·ΙΙιι.)

«Μι ΗοιιιιιιΜ'ο Ηιι.οιιιο.ιο.=;οιι ΙιιιΙιο ΙοΙι ιιι 2ιινΜ ΡΙΙΙΙοιι

νοιι ΒοτορΙιιιΙοοο οιιιο νοι·ιιιςΙιοΙιο ννιι·Ιιιιιικ οι·ΜΜι. 8ροιιοΙΙ

ιιι οιιιοιιι ΡΜΙ νοιι Ιιιιι·ιιιιιοΜΒ·οιοιιι οοι·ορΙιιιΙοοοιιι ΗοτιιΙιΔιιΙ·

8οοοΙιινϋι· Βοι Μιιοιιι 4]Ι$.Ιιι·ΙΒ·οιι ΜΜοΙιοιι. Με οΜι .Πι.Ιιτοιι

ποιπ ΑιιννοιιιΙιιιιε ΜΙοι· 8οοΙι;ιιοιοιι ΜΜΜ οιιι! Βοι ΙΙΜοΜεοι·

ΙοΙιιιΙοι· ΒΜιοιιοΙιιιις οιιπο νιιοιΙοι· ιοοιιΙΙνιι·ιο, Μ. οιιιο Φιο

οι·ιιιΙο ΗΜΙιιιι€ ιΙοο θοιιοΙιινϋι·οο οοννοΙιΙ. Με Ιιοοοιιοοι·ο οιιιο

ιιο ιιιιΙΤοΙΙοιι‹Ιο Βοοοοτιιιιε ιπι ΑΙΙΒοιιιοιιιΙιοΙΙιιιΙοιι ΜιιΒοοι·οιοιι,

Μ” Με ΚΙιιιΙ Με ι;ΜιοΙΙτ πι ΙιοΙι·ιι.οΙιιοιι ΙΜ.»

οι.. ιιιο‹Ι. Ι.. ΙΙΜοοιιΙιοΙ'οι· ιιι ΤοιοοιιιΙοι·ί, ΟΙιοι·Ιιογοι·ιι.Ι

«Πο Ι›οι·οιιοι πιιι· οιιι ΙιοιιοιιιΙοιοο νοιαιιΙΙιιοιι, ΙΙιιιοιι

ιιιΙΙΙΙιοΙΙοιι οιι Ιιοιιιιοιι, τΙοοο ιοΙι ιιιιοΙι Αιιινοιιοιιιιις νοιι 2 ΙΙΙ.

ΙΙιι·οο ΠοοιιιοΙοεοιι ΙιοΙ Μιιοιιι Ηι_ΙΙΙΙιι·Ι8·οιι οι:Ιιννοι· οποιοι

οΜιοιι -'Ι'ΙιοΙιΙ.οτοΙιοιι οιιιοιι ινιι·ΙΙΙιοΙι οι·Βιιιιιιιοιι ΕτίοΙε οι·2ιοΙι

ΙιιιΙιο. 8οΙιοιι ιιιιοΙι Ι·ΠιιιιιιΙιιιιο Μι· οι·οιοιι ΜΜΜ ιΜεΙο οιοΙι

οιιιο ΙΙοι·ιιι·ΙΙ8ο 8Ιοιιιοι·ιιιιε Με ΔΝιοΙΙΙοιι, Μ” Με τοι·Ιιοι·

μια ιιιιροΙΙΙΙοοο Πιο! Ιιοιιιιι ΜΙ ἔοιιιι8 ιιι οοοοιι ΙιοΙιοιιιιιιοιι

ΙιοιιιιΙο. Ηιι.ιιιΙ ιιι Ποιοι! ΙιΙοι·ιιιΙΙ: ΙιοΙι ΜοΙι οιιοΙι ω· εοιπο

Κϋτροι·ιιιοιιιιιι1 οι·ΙιοΙιΙιοΙι. Με ΜιιοΙιιιΙιιτιιι· Βιιι.Ι'Ι:ιο;Ιο οιιιο,

οιιι: νοι·Ιιοι· (ιιΙοο πι· 4 Ι'νοοΙιοιι) ιιοοΙι οοΙιι· ιιιΙΙΙιοιιιιιο (ιΙοΙιοιι

Μ: @τα οΜιι· οιιι: απο ΙιΜιοιιιιιιι: Με ΚιιιιΙ :ιιιπ οΙιιι€οιι

ννοοΙιοιι οιιιο €οοιιιιάο θοοιοΙιιοΐο.ι·Ιιο.»

Π”. οιιιο. Μια Κιιι·ΜιιιΙιο, ΚοιιΙ8οιοΙιι, ΟΙιοι·ρίο,12_)

. «Μι ΙιιιΙιο Πι·..Η0ιιιι11οΓε Ηιι.οιιιιιΙοιιιοιι ιιι τω· Κιιιοοι·

"οπο, ΙιοοοιιιΙοι·ο Βοι ΙΙΙιεοΙιΙΙΙο οιιι· 8ΙΙιι,;ΙΙιι!ο. οιιι ΙΙιιι·οΙι

οοΙιΙοεοιιοοιιι ποιοι" Μ188Ψ0Ι10Βί.»

Οι. ιιιοιΙ. Βι·ιιιιι ΡΙι·ο ιιι Τι·Ιοι·.)

  

ι45ι 20- θ.

  

 

@οι ποτ] 0110.. Ι Μ... 1002 τ. Ηοι·οιιοςοΙιοι· Μ: ΒιιοοΙΙ' 1175111800. ΒιιοΙιοι·ιιοΙιοι·οι ν. Α. ΨιοιιοοΙιο.Κιι.ΙΙιιιι·ιιιοιιΙιοΙ'οτ Ρι·. .Η 15.



ιιιιιιΠε ιιοτ:Ιι εισαι ειιιι1ετιι επειτα νοιι Βοιι.ε ιιιιεεεεΙιειιειι

'ω. °Ε_ Απ;

ΧΧνιι. ΙΔΙΙΒΟΑΝθι. ΒΤ. Ρ Β Η 8Β Η Β Β @Β Νοτιο Ρο1Βο κα. 1ιιΙιτ8.

ΜΒΙΠΠΙΝΜΒΒ ΜΠΕΕΝθΗΠΒΙΡ'Γ
ποιοι άει· Πο0ιιοιιοιι νοιι

Ριπή”. Πι. Και! Πιιιιιιι. Πι·. 1οιιιιπποε Κι·ειιιιιιιιι!ε.

διιιήοιν Π)οηιιι0. Βιμ.

Οι. Μισο" ΥΥειιιειοιι.

ει. Ροιοι·ιΒιιι·π.

 

Πιο «Μ. Ροιοι·ιιιιιιι·Βοι· ιιωωωιωιω ννοοιιοιιωιιι·ιΓωοι·ει·.ιισιιιηοάοιιη-" Δβοηι1εωρηβς-ΑηΠη·[Βο μου” ι11. 1ι"ω·ρ,τ.μ .

Βο ιι ιιΜισιι α!. - Ποι·Α1”Μωπιοικη”1. Μ: ιιι @ΜΑΝΗ Β ΗΜ. ιιπ ιιωι:ΠιιΜεΕ ιιιιιι ωιειιιιιι!ιεεε!ιο!ι ιιι Φο ΒιιοΜιειιΜιιιιε νοιι Κ, Ξ.. @παρτ ·:ι

ΗΜ, έ. Μι!. τω· Με ΜΜΜ “Με Με!. ΡοετιιιεωΙΙιιιιε; ιιι άειι ω;|,οι·οιι'8ι.Ροιοι·ειιιιημΝοννεη-Ρεοεμοοτ.Μ Μ, ιιι πωιωω.-ιω. ιιπε "εμε '

Ϊιωᾶοι·π ?Ο "ΜΕ ]Μιι·Ιιο!ι, ΙΟ Βιι·Ε ιιιιιήιιιιι-ιωιι. Πει· 1Μει··ωση.Ρ201. ιιοννιο Μια ιιιΠιιο Κοτιιιοι.ιοιι ΜιιιιεΙιοΜιιι ΕΙΗΜιοί!ιιιιΕοιι ΜΜΜ πι” ιιπ

Ηιι·ι!ιο3ιιιώ ΒιιερεΙτοιιο 'ΖοιΙο ιιι Μαι Μ. Η Κορ. οσοι· 35 ΡΓοιιιι.-Ποιι άειι ΒοεοΜΗω Πι Η το Μια ιι Κοιιωτ.οιιι· Πι·. Βιι6,ο1ίΨ"ιω1ι ιτι ρι.Ρο

Διι€οι·οιι νικοι·ιιοιι 25δομιιι·Μ.ΜικΜμιιιι·ευθι·ιΒιιιΜιι·ωιοι ιιημιεειιιΙΙ.-ιοι·ειιιιι·2_ ?οι.οτε!ιιιι·νει· Νικο. Ρεωι·-Ρειι!!ιοοιιιω! ιιι ι·ιοιιιιιιι δι·ι·ε·ειι

Κιικι·ιω νωι·ιιωι "ιιι ιιειιι πιω νοιι Μ κι» ω·υ ΜΜΜ ·ιοιωι·ὶι·ι- ιιιιιιιιιωι ΜοιιΝιε. ιιιιινικιαδι πω! Ρι·οιΙ.ης νοιι 2-3 ΗΜ.

ιιι 28 ει. μ......ι....... ε. (μ. Μι 1902

 

 

Ι1ιΙιεΙΙ.: Πι·. ννοετρΙιιιΙειι: ΠοΙιει· Με ΠΙοιιε τοιιιιιιιιιιιι νειιιι·ιοιιΠ. - ΒϋοΙιετιιιιΖοι8οιι Μιά Βοερι·οοιιιιιι,ςειι: Ι.εΙιι·

Βιιο!ι άει· Κιιιόει·ΙιτειιιΚΙιειιειι ιιπ Αει·Ζω υπό Βιιιιιιτοιιόε νοιι Βι·. ΑάοΙι' Βιιι;ιιιε!η. - 8ττεΙιοΙ: Πιο νει·ικειιάιιιιι; άειι !ιΜιιεε

ιιι άει· ΤΙιετειριο. - Βι·ιοϊ ιιπε ννιεεΙιειάοιι. ΧΧ. Οοιηιι·εεε τω· ιιιιιει·ε Μοάισιιι.- Πι·. ιιιοά.ΔΙειωιιάετΕΙιοτπιιιιιιι ι. ·

νοτιιιιεοΙιτειι - ΒιοττεΙίιΜ.ε-ΒιιΙΙετιιι Μ. Ροτει·ειιιιι·Βιι. - Αιιιτει€ειι. -

[Μια @δε "ΜΒ ροωιω"Μ γωηρῇου¦ῇ_ ΒοΙιτιιετΖειι ιιι άειι· οιιιοιι οάετ ειιιάετιι 8ειτοιιΙε8ο πι: οιιιο

ν” Ιιοοιι!ιειιτιοτι επι ΡγΙοι·ιιε οάετ ιπι Ριιιικιιιε. Ιω ΑΙΙθειιιοι

Μ. ΨΘΗΡΗΜεΠ ; που άϋι·Πο Με ΒοεττοΙιειι Με Εεεε ειιιεε ΠΙε:ιιε ιιι οι·

Ρι·ιιιιιιι·ιιι·ει ιιιιι Ποιιιεο!ιεπι ΑΙεπι.ιιιιοι·-ιΜιιιιει·-Ηοεριι:ι.Ι Ν ΜΠΠθΠ' εθΓεώΙιίθ"Δω 5θ|Π' Νάσαι] "2"Πτ εοΙΙ”

Η' Θ. ΡετεΓ8Β"..Β. ΙιειιΙιε νοι· ΠεΙιετεαΜιτειιιι€ ὐετ Βιιιιρτοιιιε. Κοιιιοενπερε
ζ π . . · υ 7 . Η '

ΙΝιιοΙι ειιιειιι ιιιι νει·οιιιο Βι. Ροιοτειιιιι·8ει· Αει·ιιε εεΙιιιΙτειιοιι σα” πω" “Π” 80 Με" ι€ω]θι| Μο ν» Β85ιωθ”· "Β11

νω·"·πο_) Μπιτ ιι.ιιε Μπι ννοοΙιεοΙιι0οιι νετιιο.Ιιειι ω· 8οιιιιιοπειι Μι

 
νεπιιιάοτιιιιδοιι άει· Κ0τρειΙειρε ιιιιτ ΒιοΙιετΙιειτ @επι

_ (εεωΠ88)- - . ίεετεεεΙΙειι πι Μιιιιειι, Μι .Με ΠΙοιιε ιπι Μιι€ειι οΙιειι,

Νω)ΘΠ (ΜΗ ΘΡ!28$ιΓ8!θη ΒΡυθΚωΗΠΒΓ20 ΗΜΘΠ ιν" ιιιιτειι, νοτιιο, Ματσε, τεοΙιτε Με! ΙιιιΚε ΒιιιοΒοιι ω.

Ιε1ι "ιιι Με Βεερτοοιιιιιιμ άειι· ω ΜειθειιμοεοΙιινϋτειι

νοι·Κοιιιιιιοιιτιοιι 8οιιιιιοτιτειι “Με νετΙιιεεοιι. οιιιιο όεεεωι

ΕτινΜιιιιιιιΒ :τι τιιιιιι, άεεε ειιιεεοτ άειι εο!ιοιι ωιωιιιιιιω

Πτειι.ο!ιοιι, Βοιιιιιετ2οιι ιιιιεεετάειιι ιιοοΙι τΙιιτοΙι ΡχΠοτιιε

Ισιιιιιρί ειιτετοΙιειι Κ6ιιιιοιι. Εε κι: μπω. Με :Με ει·ννιε

εειιε ΤΙιε.ιειιο!ιο ει.ιιειιεο.Ιιοιι, άεεε ιιοιιιι ΠΙοιιε νοιιιι·ιοιιΙΙ,

ειιιοΙι όπου, ννοιιιι 0ιιεεεΙΙιε ειιιΓοτιιτ νοιιι ΡγΙοι·ιιε Πεμ

(Κιι.ιιεοΙιεΕ), ννοιιΙ ιιιίο!εσ σετ ΒιιιΜτΚιιιιΒ Με ΜΜΜ

μ:ισειι ΜειεοιιεειΓι ιιιιΓ Με θεεοΙινιιιτεΗεωΙιε @σιωπ

. . Π( Ε" ΡΙ .· ιετΙ Ε: .Ι)“ει·Ιαι.ιι
κι ΡΘτεϋιι1ιοΙι ΙιεΙιο άειι άοι·ειι!ειι Ι)τιιοΚει:Ιιιιιοτ2 ιιιοΙιτ 80:ΣΒΙ )ΡΘΓἔΟ(ἐΣἔἔΕΡΪΠΙΐΕΙ:.ΖἙΘῖΒ 8ΐ5Ιθ08ΠΘΈΠΠάευέ:Π8 Μωβ

ι . . . ε ΒΙοιοΙιίιιΙΙε 5οιιιιιοτιιειι
εο εεΙωτι ω ιιοιιτοτιεο!ιοιι ιιιοΙιτ. ειιι ΠΙοιιε Ιοιειοιιιιοιι ΜΗ ΠΠ 80ΙΟΜΓ ΖΠωΙω Μ" -

ΚΠιε,'ξΘΠ 8Πεθκτήθ"° ΠΟΦ.ιιθβο ΜΙ ΜΓνοΓ· (Μ88 Βιθ- Ειοτνοι·; ;ωωιι ΜιτΠοιι Μι· ΒιεΙιει· Ιωιιιοιι Ηιιιννοιε άει

;;εΙ )‹Ιειε νοι·Ιιειικιοιιεειιι οιιιεε άοτειιΙειι ΒτιιοΚεο!ιιιιοποε [ω. Βεεπ20Π "ω ΜΙ. Με @Η $ΦωθΓ28Π 8ΜοΠ ΡγΙο_

Με ΜιΙοιιἀοιιι οριειι.ειι·ειΙοιι ιιπ Βιιι€ιιοεο άεε ΠΙοιιε επι - - ι
. ` τιιεΚιτιιιιρί οι·Κειιιιοιι Ιώτιιιοιι. νιοΙΙοιοΙιτ Κοιιιιτε ίοΙ8ειιιιο

$9τΙΒ]ΠιθΓυ ΜΜΒ8θΠ"ΒΠά νθΓΨθΠ.(Ιθι Πώθ"18υρτ 818"ΜΠ Ιτιιτιο ΑιιΒιι!ιο ειιιοτι εοΙοΙιειι Ηιιιινειε οτεο!ιοιι: Ζιιτ Ζω

ιο ε, εοινο Ι ιιιιε τ10τΙιοοει!ιεατιοιι Με Ι)τιιοΚεε:Ιιιιιοτ208, ΙιεΙιιιιιάοΙε Μι ειπε 5Ιιοτο Βιι.ιιιο, Δω :ιιι οιιιοιιι ειοΙιετ

Με ιιιιοΙι άει· εροιιτιιιιοιι 8οΙιτιιοι·2οιι ιιι νετιιιιιιιιιιιε ιιιιτ @ε - ι - -
. . . ΕεοετοΙΙιοιι Πιοιιε νοιιιτιουΙι ιιιιτ Ηγροτιιοικ1ιιειτ ιιιιἀ

Θ” Αξω!]8'8κθ"' 90τεθιΒΘΠ νοΠ.. Μ”. κστρΟΓΜεθ ΡΜ ΗγρετοΙιΙοτΙιγάτιο Μάθε (οΙιετειοτοτΞειιεοΙιε, ιι€ιοΜΙιοΙιε

`Π18Π 88ιφΠ1τεΠ 8"Ζ Μ: Θε80ΙΙ"ΠΡθε "Η Μ888Π $0Μιθ5` Βο!ιιιιοτιοιι, Με τιιιιτΙι ΕτΙιτεο!ιοιι ρ;τϋεεοτοτ Μειι€οιι νοιι

ω] 2" .ΠωθΒ· 80 ερΓ[ωπ Με” 09Ν18Γατ ΠΠ10κ- ειιιιτοπι ΜεεοπιιιιιειΙτ. €εΙιιιιιεττ νεωοιι ἔεΙοΒοιιτΙἱοΙι ΒΙιιτ

θΠΡΠΠάΙ10ΒΚθη Πω θ'θ$ω1ννΠ!ετ “Η Μ] Πω” Η ω" ιπι ΒτιιτοοΙιοιιοιιι. Αιιεεοπιοιιι Βεετ.ιιιιι1,ετιιτΚε 8τειετιιιιιοιι

ν0ωΘΠ1 ΜπθΠ"ΒΠάι ΒΠοΚθΠ8ωιωθτΖ Πω ΒωωΠ8 Πω”. Με ΙιιΕιιιΙτε ιπι Μαριε πιιτ τοιοΙιΙιοΙιετ 5:1ιτιιιε ιτι ειοιιιεθι

Πιτ άειι επι ιιπ ειοτ Ειιιιιετιι Υνειιιιι Μιι€ετιεοτιι.ειε Πιτ [Μ] Μ. ("θ8θ θα - -
ι . . .. ι . . . Βιι:ι.ιιοιι ειιιτοΙι νιετ ΝΙειΒειιερΠΙιιιι€ειι

Η” ΑΠθω0Π @Η Βθε'0 ρωο”ω Πω ωθιΒθΓΠΠἔ α" Ιιοεοιτιετ ννιιτιιο, εο σιπτω πιτ ιιιιτειιιε ΓοΙΒοτιι, άεεε εε

ιιιιιι ιιιιοΙι Μπι ιιι Π: ειΠετ ΠΙοιιείεΠΙο νοτιιιιιιάοιιοιι ειστ

ευ.Ιοιι Ι)τιιοΒεοιιιιιοι·2. Βιοεοι· Ποιοι. ω» «ιπι Βιιο!ιοιι, εοΙ

τοιι «Με, 8εινόΙιιι!ιοΙι ΙιιιΚε μιιωι νοιι 6οτ κνπω1

ειιιιΙε ιιι ω· ΗϋΓιο 2ινιεοΙιοιι πισω 10.-Ι2. ΨιτΙιεΙΙιστροτ.

Με Μοιιιιιιι€οιι 1Πιοι· Με 6ιιιΒιιοετιεο!ιοιι πω» ειιοεοε

ιιοτειιΙοιι ΒτιιοΚεοΙιιιιοτ2οε εἱιι‹1 [ω] εεΙιτ ΒετιιοιΙτ, ΡεΙ52)

ΜΗ ὰοιιεοΙὶιειι Μι· επι ινιοΙιτιεοε ΚειιιιΖειοΙιετι Ειοιιιι

ΠΙοιιε, ινΜιτειιιι Κιιττιιοι·") Πιιιι :ιιπ Βοτἱτιἔο Βειιοιι

τιιιιε Βειιιιιεετ.

 

 

Μ) ΡΜ ιιι ΒΙιετοιιι-ΒοιιινιιΙΙιε'εΗειιιάΙιιιοΙι άει· ρ1°ειτ:τ.

Μεάισιιι. Π. ιι. 502. (Μ. Μι Βοειε. Μ) Κ ει. ιι ε ο Η. ΜιιτΙιειΙιιιιμιι Με άειι θτειιιτεοΒιοκοιι. Πλ Ι899.

Ή Ι. ι ιι ‹Ι ιι οι· ιιιιιι Κ ιι τ τ ιι ο τ. Πιο ΟΙιιι·ιιι€ιε Με Μεεειιε. Μ) $οι· οι ιι Κ ο ιν. ΪΪοΒει· Με Βεάιιιεμιιιεοιι ὰοε Ποιοοι·ττιιιεε

ΜΗ8- Π. 119- άει· ΝιιΙιτιιιιΒ· νοιιι Πιιεειι ιιι άειι Πανω. Ι)ιεε. 8τ. Ροϊοι·εΜιι·ι;.

Ά) ΒιοεοΙ. Πιε ΠτΙιτιιιιΒιιιιμιι άεε Μ:ι.€ειιε. 1897. 1899.



2μθ

ειοιι πιοπι επι ειπε οτπεπιεο!ιο 8τοποεο, εοπποτπ πιπ Ρ;

ιοτιιε!ττετπρι Βοποππειτ πι. Νππ !τ!επτε ο.πετ πιο Ρο.ιιοπ

ιιπ επ πετ Ζοιτ. ειε ποππ πεε Π!οιιε ποεπιππ.

ποπεπ ιπτοπ ε!!πιιι!ι!ιο πεΒιπποπποπ πππ !επεεεπι επ υποτ

ττπο!ιοπετ Ητι!ιε εππεο!ιεοιιποπ Ηγροτεοιπι!.πτεεειιτποτεειι

πιο ππτειι Ετπτετ:ποπ 8ο!ιιιπεττ ππτποπ. ποππ ιιποτ ειπε

εππετο Απ. 8ο!ιτποτ2επ. Βιοεο !οτπτετεπ "τπεπ ιπιτπετ

ρ!πτε!ιοπ οιπ, πειτοπ τπο!ιτ τοοιιι:ε ποιοι;επ πππ νοπ εο!ε!ιοτ

Ιπτοιιει!ιιι, πε.εε Ρετ. ειοιι πο.πει ε!ειιε ειποτ Οιιιιπιεοπτ

πιι!ιο !”ιι!ι!ιο. Αιιοπ ποττοπ πιο 8ειιιιιοτ2οπ εποπεο ρ!πιπ

ιιοπ επι”, πιο ειε οο!τοτπτποπ πο.τοιι. - !›ιοεοπ 8ο!ιπιοτπ

πππ, ποπ τπεπ !!πτι.οοπε επε!ι οιι ππτειι Ρε!ροι:ιοπ πεε

Εριττεειτιιιτπ ιιιιιιε!!ιοπ !ιετνοττιιιοπ ιτοπιιτ.ο, ιππεπιε ιοπ

με Ρχιοτπειττειπιρι πεπιεποπ.

νοπ ποιπετεπ 8τιπριοτποπ. πιο ποιπι Π!οπε νοτιτοτπ

τποπ, εριο!τ ειπε οτοεεο Βοποπτιιιι.ο πεε Ετπτοο!ιοτι, ερε

τιο!! πεε Β!πιπτοε!ιειι. νοπ ο.!!επ ο!ιτοπιεοπ νοτ!οιι!”ειιπεπ

ιι1ιιοεπιττεπιτπειτ.οπ. εο!ιοιπτ τπιτ. Κοιπιπτ ινιοποτ!ιο!ιοε ει.

πτ‹·ε!ιοπ πιπ !ιππποετοπ ποππ Π!οιιε τετ πππ επ!!ιοπ ιπ

!ο!ποποεεοπ Κιεεοπ πποτ 15τπτοοπεπ, επειε ποπ νοτποοπτ

επι οιιτοπιεο!ιοε Μεποποοεοππιιτ ετποο!τοπ. 1)πεε πει πιο

εετ Κτο.πιτπειτ επ πιτ Ετπτεο!ιοπ ιιοοπο.επιοτ πιτπ. ιει

εποπ οππο νοτειοππ!ιο!ι, ποππ πιτ ππε τοτπε!τεπ. πε.εε

τπιτ πετ Εικιειοπο ειποε πιοεοποοεο!ιππτοε ε!ειειι2οιτιο

ειιειι ειπε οτιιπιιτο Κεεειιοπειεπιο!τοιπ πεε Μεοοπε πω!

εειποπ Ιππο!π Βοοοπεπ ιεε. ιπ!”ο!ποποεεεπ οι πεε Ιπτπτο

ο!ιοτι ειιιο!ι επ πιο Οο.τπιο.!Βιοπ οεπιιπποπ, εε ποινιτ!τι ποππ

οποτε πιιτειι Ειπιιετπιιπο πετ ιποιοτιο ροεεεπε οιποπ ποιπ .
!

!εεε πετ 8επτποτοεπ. ι)εππτειι ππτ.ετεοπειποτ ειειι πιιο!ι

πεε πιτπτοο!ιοπ ποππ [πειτε τοπι πεπτοτιεοιιεπ Ετπτοο!ιοπ,

πει πο!ε!ιοιπ πιο εο.τπιπ!οιεο!ιοπ Βοοε!ιπετποπ ποιο πετ

Επι:!εοτυπε πεε Μεοεπιπ!ιο!ιοε ιοττ.2πποετοιιοπ ρ!ιοο;επ. Ποε

Ετ!ιτοτποπ ιει ποππ Π!επε οιπ ιιποτειιιε πειιιιιοοε 8γτπρ

τσιπ, ποιο!ιοε _ιο ποππ πετ Απ πππ ποιπ. πιο ειοπ πιο

Ρεπιεπτοπ πεπτειι, ποιπ ιιιιιιιιοετ ποιπ εειτοπετ ειπττιιτ.

Οτοοπποπεπ πππ .1οε!ιπ51) !`επποπ εε ιπ 96,7 μα.

ιπτετ Πιοπειττειι!τοτι. Μπεε πππ εο!ιοιι Ετπτοοπεπ επ πππ

Γιιτ ειοπ ποπ ιιοτποιοπτ ετπεειτοπ, πειεε εε ειεπ επι Π!οιιε

νεπιτιοιιιι πεππο!π ιτπιιπιε. επ πιτπ πιοοετ νετπεο!ιτ οιπ

πππ επ πτιποοπποτ, Γε!!ε εε ειο!ι πιπ Βιπιπτεο!ιοπ

πειππε!ι.

ιι!πτ.πτοο!ιεπ ιτοπιτπι ειιο!ι πει επποτοπ Ι.οιποπ νετ. Βε

!ειιν !ιειυπο εοποπ πιτ εε πει 8τοπιιποοπ ιπι Βιοοειιοπ

ττιιοπιιο, οιπ ιιιιιι!ιοειεπ πιο Ι.επετοιττποεο, ποππ πει ιιοτπι

επιεοτ Αποοτπιο (1Σπετειπ Η) πππ Οπ!οτοεε ιεε εε ει!

πιεποτιιοιιοιι Μπ!επ ειιοπ οππο ιοοιιοποπ οποιοπιιεο!ιοπ

Βοιπππ πεοπειοιιτει ποτποπ. (Ηοιιο νν!ιιι;ε5"ι, Ηο.ιπ

ρε!π::), Βοιεπε.τπ'"), 1.επιποιτε'"_ι, Ηιτεοπ

ιο!π ` ι.

Αποπ τποιε!ιτ Κιιιιιιοι·"·) πετοιιιί οπίτιιοτιτεειτπ. ποεε

πιιι;οππ!πιπποεπ νιοετιιτοππ οιιιττοιοπ !τϋπποπ Πιτ επε

π!οι!ιοππο Μεπεττιιειιοπ. εε!ι!ιοεε!ιτιι ειππ οπο!ι ιππι!ιο!ιο

Μοοοππ!πιπποεπ ποιτο.ιιιιι εοποτποπ ειπε ιε!οιποπ Βερ!ειε

τοπ Απειιτγεπιεπ πετ πιοεςοπεττετιεπ. 1πιτπετιιιπ ποιτε!ΐοπ

πιοεο 15!πιπιποοπΑπεπε!ιτπείο!ιο, πει ποιπ Π!ειιε !ιιπποοεπ

ειππ πιοεο!ποπ ειπε ιιοπιιοο Ετεοπειπππο. Βοιεριοιεποιεο

πειι!ιετπ Οτεοπποπο!ι πππ .ιοειιιι"Ει πιο ιιιιπίιειτοιι.

πετ πιοποππ!πιππο πιπ 78.8 πω. ο!!οτ Π!ειιει`ιι!!ε, ιε

ποοιι νετιιτεπ πιο Ζειι!επ, πο!ε!ιο πιο Ηιιππειτοιτ ποτ

Ηοετποτ.οτποεο ποππ Ιι!επε επεπτπειτοπ εο!!επ, εοιιτ Με»

Πειι ιιπτετ οιπιιπποτ. επ οιεπι Βτι πτοπ "") επ, πε.εε ετ

 

“η Ο το ο π π ο ιι ο π πππ .Ϊ ο ο ! ι π. Βοεποπ. Ποπ. πππ οιιτςι

οτι! .!οιιτπει. τ.. 141. .το 10.

π) Ε) πετοιπ. Ατοιι. τ”. π!. πω. πο. 54.

"ή Η πιο ντιιιτο που εε τ. 1901. 29. .ιππι τοι'. «ινι·ετεειι».

1901. το 30.

πι Η.πιπρε ι π. «ει. Ρετ. τπεπ. ννοοπεπεεπι·ιι'τ»-. 1891. .Μι 8.

Μ! Βειο πεπι. «Π. τπεπ. Ψοεποποοπτιτ'ι;». 1900. Ν! 20.

Μ! Β ο ιπ π ο ο ι ε. «Απποιεε πε ιο οπο. πε!ε. πε οιιιτ.». 1899. το 7.

“Η Ηιτεο!ιιοιπ. «Ροι·τ.οο!ιτιιπο π. !ι1οπ.». 1900. .Μ 91.

Έξι π( τι ιιπ οτ. «Βοι·ι. ιππι. Ψοο!ιειιεοπτ.». 1895. ΜΠΕ 7, 8, 9.
Μ! . ε.

*π Βτιπι:οπ: ειπ. ποππ ιιιοποι μ. 673.

ιπ 29 Με. πετ ιι!οπείε!ιε πιιιιιεςοε Ετπτοε!ιεπ ποοποεπ

τοι. !ιοπο. ποτποτπι.") ιπ 47 πω., 1.οππο”) ιπ

46 ρθι.. Μιιιιοτ'”') εοπ ποεεο!πε ειι!”ιτειοπ »οι 124

ιιιοποποεεε!ιππτειττο.π!τοπ 35 Με!. πο ποτπ:") ιιτιπετ 104

Ρπι!οπ Μ. Ιεπ !ιοπο ο!οιοιιΓε!!ε τποιπ Μοιοτιο.! πεειιΒιιοπ

εοιποτ Ρτεοποπε ειπ Μποοππ!ιιιιιποοπ πιιτοποοεοποπ πππ

ιπ 48 ρθι. πετ Π!επε!ιι!!ο, πιο Αποοπε οοιππποπ ιιποτ

Βιιιι.πτοεποπ πιπ ποεπιπ!8εππετ Μο!πεπο., ιπ 9 ρΟτ. ππτπε

πιιτ Μο!εοποι επποπεποπ πππ ιπ ινοιτοτοπ 8 πω..

πο πεποτ ιιποτ Ηιιεπιε.τοπιοεο ποοιι εεπποτπο 8!.π!ι!ε

Αππο.ποπ νοτιειοεπ. 8οιοπο εε τπιτ Β!ιιι: οποτπιεοπ ιιπ

Μεοεπιππο!τε ιιοοπππποιεοπ. 0τετεπε επι ποπ οποτπιεεποτι

Νοοιιποιε νοπ Β!πι ιιπ Ετπτοο!ιοιιοπ σποτ ιπι οιτρτιτπιτποπ·

πιοεοπιππε!ιο, πι!! ιεπ ποεοπποτε ειιιτποτιτεοπι τποεπεπ,

πο πιο ΒιιιιποιπιοιιΒιιιιο ιποιετ επ οιπεε 5ε!ι!οιπ1 Βοπππ

ποπ. επι ποπ οτειοπ Β!ιει‹ οε.τπιο!ιτ ειε εο!οπο οιι οτιτοπ

ποπ ιει:(νοτο!ειοπε οιποπ Βοοε")ιιππ Επο!π") πππ ποιπ

8επ!ειτπ πιιτ ειπε πτειιιιι!ιο!ι εοππιιτπ!ιοπε Ρϋ.τπππε νοτ

!ειπι, ιτοε επι ειποτ Ππιποιιπ!ππο πεε Ηεοπτιο!οπιπε

πιιτο!ι πιο πει πεε ιιιποεπεεΓιοε ιπ ι!εοπιο.ιιοιπ ποτπ!ιτ.

Βιο τιποιεορτοπο οτειοπι οτε!. ποπ Νεοπποιε. πεεε εε

ειεπ !ιιετ πιτ!‹!ιο!ι επι Β!πι !ιο.ππο!τ. Βει!ειππο πι!! ιπι

ποιπετιτοπ, πεεε πετ Οπειιιιορτοπο πο.τποπτ!ιοπ ιπ πετ Μπ

πιιιοοιι.ιοπ ντιπ ιινοπετ") επτεοπιεποπ ποτ Υοτειιο πεπππτι

τετ πετ '1'ειο!ιπιοιπ ιι`εεπεπ Ηοοτπιπρτοπο, πε ππε !οιο

τοτε πει θεοεπινιιτι νοπ Ρει!: οιι ιιπ 8ιιοπο πω. Πιτ

ποπ Νοε!ιπειε νοιι πππ ιιπ 8τππιε πιιτο!ι πιο πεπιεσ

ρτοπο πιιιεε _ιοποο!ι πιιτειιι ετιπποττ. ποτποπ, πεεε πιπ

εοποπ!, πιο επεπ επεο!ιοιιιοππ οιιιεε!πο Νε!ιτπιιοειπιππο!

ποπ ο!ειεποπ Απεο!ι1εο Βοποπ ιοϋπιιοπ.

Οτοεεε πιοπποειιεεπο 8εππιοτιο!τοιιεπ ποππ εε πετειτοπ.

ποππ πιτ πιο ππεετπ Ροτιεπτεπ ιπιτ Π!οπεπεεο!ιπετποπ

οιποπ '1'πτποτ ιιιιι!επ. Ι)οτεο!πε ποππ, ιο!ιε οτ νοτπποτ

οοιιοππ επιττιιτ. ππτο!ι ειπε ερε.ει.ιεοπο ποπιιτο.ειιιιπ πεε

Ργιοτπε ποπιποι εοιπ. ετ ποππ ειπει· ποππ επι οιπετ Ηγ

ροτκτοριιιε πετ Ργ!οτιιετππεοπ!ε.τπτ ποτπποπ. εποπεο πο:

επειι οοπι!ποτ ποτποπ πιιτο!ι Απποοειοποπ (ιιπιποι

ετοτ"ιοπετ ππτο!ι οιπ .<ι!τεεΠ!επε τπιι ριετιεπε πιο νοτ

πιοιττοτπ (ιιτυππο πππ ιιοτιετι ιὶειπποτπ. εειι!ιοεε!ιοιι ποππ

ποτ 'Ι'πτποτ ειπε επτειιιοτππιπεε Πτπποππ!ππο οιποε Π!ειιε

νοτετε!!επ. Ιπ _ιοπεπι Ρο!ιο πετποπ πιτ ππε πετ ι)ιπεποεε

τεεετνιτι: νοτιιο!τοιι πιιιεεεπ πππ ποεεοπ ειποοπεπιτ εειπ.

πειεε ειπε ιιϋο!τετιεο Βοεο!ιεπεππειτ πεε Τιιτποτε τποιει ιιι

0τιιπετοπ ειπεε Οετοιιιοιπε ερτιο!ιτ, πππ πεεε ποππ Πιετ

!ιο.τπτ οιπ 3-ιπ!ιτιοεε, πειιπ ποππ υιιππιετπτοεποποε Βο

ειειιοπ πεε πιοοεπιοιποπε πει ιτΙοιπεπ πππποπ '1'πτποτ ειοτε

επι ειπ Ιιε!ρππ!οε Π!οπε !ιιπινοιει.

ιο!ι πι!! ποπ Απεο!ιπιιι; ππετ πιο Βιοοποεε πεε Π!οπε

πιεπι νοτ!εεεοπ οππο πιο π'τε;.;ο ποτιιιιτι. επ πεποπ: Πιπ

!”οπ πιτ οιι πιοπποειιεοποπ Ζποειτοπ πει οιποπι νετπεοπιε

ειιΓΠ!επε νοπιτιοιιιι οιποπ πειειιεπ Μποοπεο!ι!πποπ ιπ ποπ

Μεοεπ οιπιπιιτεπ'Ρ Βοεοππετε πτιπι;εππ πι πιεεο 1ι'τοοε

ιπ ποπιοπιοεπ Ρ'ιι!!επ, ποιο!ιο ειο!ι πιπ ειπετ πιοι;ι!ιιιιιε

ει.ϋτππο πεε ιι1εοεπε ποτππιπιτεπ,- πο! πιοτ ποτ!ι επεεετποιπ

πιο Ειπιππτυιιε πεε 8οπ!ο.ιιτ!ιοε πεπι Ζπεειτο οιποτ Με.

εοπεριι!ππο ειιειι ι!ιοτεροπιιεπιι εο!ιετί ιππιειττ Μ. Ισπ

@ποππ πεεε ε.!!ε Κιιπι!τετ ιο!2τ πετιπ Μπιτ.: πω, πιιεε

πιτ ποπ! πεε Β.οεπι ποππ !ιειποιι, ποππ πιοιιι; ειπε ποππ

ετεπι€ο Πτπειτοτπριιππ!ιεπιτειι πετ Π!οιιετοΒιοπ οιι! ειπε

Βετ!ιοι!ιεππο πετ 8οτοεο. ιπι Βοτειοπο πεε θεεεπππτεε

πιπινειει, πππ ποππ ποιπ νετ !τιιτ2ετ Ζειτ ειπε Μεοοιι

πιπτιιπο πππ Μειοεπε. ετοι.τοοιιιπποπ πει, πππ ειπε ειπ·

τπιεεπε ΡτιιΕππιτ πετ Ρο.οοεε πιο Απποεοπποιτ νοπ Β!πι

ιπ ποπεοιποπ οτοοποπ πω.

"Η Θοτππι·πτ.ι ω. ιιιιειι Βιεττει τι. 078.

'Η Ι.ο ππε: ειιι. ποππ Βιοο·ει τι. 678.

π) 1.. Μιιιιοτ: οιι. πο.ο!ι Βιοο;ο1 τι. 078.

Μ! Σεπο τ τ: πι. πεε!ι 11ιεςο! π. 078.

Π! Β σε ε. οι). τπεπ. ννοο!ιοπεο!ιτιι'τ». 1901. .Μ 20.

οι Β ποιπ. ιπιποτπ. .Η 21.

Μι πο πετ. «Βετ!ιπετ !ιτιιπ. Ψοο!ιεπεοπτιίι». 1893. το 19

Ν) ιιοίιποιοτει·: Βοιττιι.οτε πιτ ιππι. Οιιιτιιτε;ιε Βπ. 15.

 



Α1τετετυΒε τνετεευ τυττ ττυ Βεεευευευ ΡΜ! εε υετττου

ετουττεευ, ου εετ Ρεττετττ εουου οτι ετε Ετυίττυτττυε εεε

Μεε;ευεουΙευουεε εεττευτττ τετ οεετ ου ετυε ετετε Πυτετ

εττουιτττε ετττ νοτετουτ τττευυτ. Νεττττττου 1τεεευ υτετ Με

Γε11ε τττετντεττε1τ νετεουτεεευ.

Πτε ΒτυΓιτυτιτυε εεε Μεεευεουτειτουεε ευ ετττευοεττεουευ

Ζτττεουευ τετ τυεοτ'ετττ εττου νοττυετεο1τττετ, Με, τντε τυττ

υοου εευευ ντετεευ, εε Ζιτετττυεε Μουτ, Με εευειτ εεε

εεΙυε ΚτευυυεττευτΙε εευεττ, Με εεε Πτοιτε, νου ετεεευτ

τεεοου ετυ:τε υυε εΙ1ετυ Μιτου εεε Βεεττ1τε.τ εετ Μεεευ

τυυΜτερττττιτττε ττυτετεουτεεευ τνετεεττ 1τευυεττ. - Αυ ετεεετ

$τεΙΙε αυτ! του υετνοτυευευ, εεεε ττττ ετε Ρττττττυτ; εεε

Μεεευτυυε1τεε, εετ εε υοου Ρτουεττττυετττου οεετ υετου

Ρτουεττττττεττ υτεπτετε τυτ Αυεου1ιτεε ευ ετυε τττεεεττερττ1υυε

νοτυευτττευ εο1τευ, εε εετ εευυ, εττεε Βττιευεττοττ νοτττετττ.

ντο εε το. Μουτ ευεετε εευτεουτ ττετττευ 1τευυ. Ιου υευε

εεΙυετ,ττττυετ, ετυ ετε1ττεεττοεε τεεουετ ετεττευ ευ 1τουιτευ,

ετετ εευ Μεεευ εεερττ1τ,τττυ Με 1τΙοττ1ττετεεεεε1υεττ το οτε

τεττ ιτυε ετετου ετττετιττ ετυ Ρτουεττττττεττ1ου νετΜττετο1ττ.

τωεωτ υτυ του Μιτου ευΒε1τοτυτττευ. εε εε υ:του εεττ νετ

81ετο1τευεευ Πυτετειτουιτυοευ τυετυεε Αεετετευτεττ Μ.

Κ εου ευτεευτεεευ εευ Βτυετττο1τ υτεουτ, Με ετυτεττευ

ττττ υτετυετ υτεεττΒετε $ευτεινεττυε, Με νεου τνττ εεε

Ι·"τττυετττου τυ εευ υττουτετυευ Μουτ νοτττετ εεερττττεττ

ΜττΒευ ττττυ8ευ. 1τΙοεττουετττετεε 1τεεεε ετου ετεεετ Πυτετ

εουτεε εετ 8ττυτεττεττυε εεειττου ετυ1ετευ, εεεε υοτ εετ

Βρτττττυε Ψυεεεττεετε τπτ Μεττεττ νετυ1ετυευ, τττε1ουε ετου

υιτυτττευτ ευ εετ Ρ1ττεετευεττ εετ Ρτουετυττυτοεττ υτυοιτ

εεεττευ.

1Νεε που Με Βεεουεττ”ευυεττ εεε Μυ8ευτυυε.ττεε υετ

Π1τιτε ευυεττττττ, ευ τετ εετεεΙυε νττεττ;ευ εετ Ηγρετεοτετττττ

τττετετ ρτττεεεττττε. Με Αοτετττττ τετ τττετετ ετεετετττεττ.

Νεου Βτεεετ υεττττετ. ετεεεΙυε ττυ Μτττετ νου 75 ΡΜτευ

υοου Ρτουετυτττοε 105 'τοτο1ττοτεττετ, 50 ττ·ετε 1101.,

υτετττ 1τττττετ ειτε 25 Γττ11ευ υεττττε υοου Ρτουεττττυετττου

72 Τοτε1ττοτεττεττ. υυε 64 ττετε 1101. Ηττιτττε ττττεευ ετου

ττυ Μεττευτυυττττε ετε εο1του ετντευυτειτ υτεττττ1τουευ Βετ

τυευειτττΒευ, το εεττευ ετε ττττετεορτουε Βττττ υεουτνετετ.

Ζιτττεττευ ετντοτετ ετου 1 $τ. υοου Ρ. τ. εετ Ιττττετευ

1εετ.ττεε τνου1 ειτοευεουετυττου εευτττ εττεεττττττεττυττυετ,

εεεε. Με ΒτεοεΙ εε2εττττ τω, τττττυο1τε ΠτοιτεΓε1τε τυττ

ετυετ Ηγρεττττοτττττεττ εεε υτειεςευε νεττετττευ.

ΑΜ” ετυε εο1ουε τττυττ Ρτετττετ ετττυ Τυετ1 εττου εου

ειττευ Αυρετττ ω· ΠΙοττε1ττττυυευ 2ιτττ1οττ,_τεεο‹·υ υττιε

ετεεετ ειτου εεεττεεευ ετυ ευ ετττετ εετυ, νετ! σε υτετετευ

Ρεττετττευ υετ ττετετυ Μεεευ ντττττε υεεο1ττνετεεττετ ετυε.

Με 1τουυευ εευετ εττου εευτ ετττ εεεευ. εεεευ ευετ

τυετεεο1τ1του υιττ υ·ευτττ υυε υτ›τυτυεττ ‹τευετ τττ τυτετ

Ετυευτττυε υετιτυτετ, τνεττ ετε ετου εττευτ·ττυεεεετυεεε

νετ εου ειττου εεε Εεεευ υεττττυτεττ Βεεουτνετεευ

ίτττουτευ. - Αυ! Με ιτυΒευτ18εττεε Νετττττυεε2υΓιτυτ,

τετ τνου1 ειτου 2ιττυ τττοεεεττ Τυεττ σε Ουεττ

ροττου εετ Π1ουερεττευτευ ειττττουεττττ1υτευ, τνευυ ευου

ευεετετεεττε Μιτειττ” υτττεενντεεευ τνετεευ τττιτεε, εεεε Με

εεε ΠΙοττε ττιετ ετετε υεετεττευεε Ηχρετεοτεττετ εεε Μετ

ττεττετιίτεε ετυε Ηεττττυιτυε εετ ρυττετοΙοετεοττευ θευτυυεευ

ττττ Βε.ττττ υεντττ1ττ υυε ττε.υετ 2ιττ Ουεττρε.ττου τ“ευττ.

Μ. Η. νου εευ Οοτυρ1τοεττουευ εεε ΜεεευΒεεουτντττ·ε

ττττ1 του Με ΡγΙοτιτεετευοεε υτττ υευυευ, τυτε Βεερτεουυττε

τυπου τττετιτεττ Ρτειτυε Πτ.Ε'του εου εεε Τυετττε. ιτυεετεε

ττετουετευ Αυευεε εετττ. ευευεο εττνευττε του τω· Ρεττοτε

ττουεττετττουτττε ττετου Π1οιτε υιττ το εε εεττ, Με ετε υοου

θετυετ.τετ το 13 ρθτ..υεου11ευετευουτυ 18 ΜΗ.

Μ1ετ Π1ετ1ετ`Μτε νοτ1τοτττυτευ εου. Αιτου ιτυτοτ τττ_ετυευ

Β'Μ1ευ τετ εετ τεετ1τουε Αττεεε.ττε ετυοετυετ ττετεεΙυευ

τιτετετ ετττου ΡετΓοτοττου εεε ΠΙοιτε ετίο18τ.Βε2ττεττου εετ

Ρεττεεετττττε ειευεεετνε νεττνετεε του εετ τυετυε εετυετυ

εουε.ττ1τουε Ατυεττ τυττ Ι)τ. Γτουπ). ΑΜ” Με Βτετευοεε

εεε δευευυττυο.8ευε τττττΙ του ε.ττου υτουτ τττεττετ ετυ8ευευ,

ΝΉ2ντ` ο ε τ: ο υ τι Ι ε ττ Με ?τ ο υ: τ). τυεε. ννοουευεουτ. 1899.

 

 

εετ τυττ ετυεουτε8τΒε Βεουεουτιτυεευ τουτου, ιτττε εεε εου

ρυτετττεουευ Αυεοεεεεε εττνττυττε του υ1οεε Με ετυεε Ετ

ετ8τττεεεε, τνετουεε ετου ευευεο τυττ Με ειυ ετυε Αρρευ

ετοττ.τε ειτου ετυ ετυ ΜεεευιτΙοιτε ευεουττεεεευ Μου. Με

εετ ετυε Οοτυρττοεττου Μ!! του ττττυετ ετττττευευ, εε. ετε

εε11›ε υτοευοεττεου εευτ τντουττε τετ υυε τυ εετ Ρτειτττε το

εεττ τττετετευ Πτοιτετττττευ. τνετεττε Ρετεουευ τευεεττε εετ

40 εαυτο υεττεττεττ, ετετε υετττυττ ενετεευ τττττεε, εε τετ

Μεεεε Με Πτυντευε1ιτυε εεε Πτοιτε οττετ ετυετ ΠΙουευτιτυε

το ετυ τ'ετοτυοτυ. ετυε Οοτυρττοεττοττ, ττε1ουε Μουτ Μτειτ

εε1τευ εετυ ετττττε, εε υοου Ηοεευυεττττ π) Β ρθτ.·

Μου Ι.ευεττ.") 9 ρΟτ. Μ1ετ 1τΙεεευυτευεε ειτε ετττετυ

ΠΙοιτε υετνοτεευευ εο11εττ. Πτττετ τυετττεττ Πτοιτείττ1τευ εετετευ

13.4 Ρετ. ετεεε οοτοτυοτυετττεε Πτυττευετιτυε εεε θε

εουτντττεε. ττ'τε τττ·ερττυττ1του Β ττ ο υ ε τ "'81 εε εοεεεερτοουευ

υετ, νετ1ειττ”ευ Μεεε ΠΙουεοετοτυουτε τυττ. Με ευ εεε Με

υευεευεε εετ Ρεττευτευ τοττυεετευευεετ ΗΟ1-εεοτεττου.

Ι)τεεευτ Πτττετε.υεε υευευ τυττ ετττου Με $τ1ττντεττευεττ ειτ

οιτεουτετυευ, τνετευε ετου υυε υετ εετ Πυτετεουετειτττε

ετυεε Πτοιτε εττττρΙεττ υυε ετυεε Πτοιτε οετοτυοτυετοετττττ

ετττΒεττευετεΙΙτ. 8ο 1ετουτ εε τττ εετ 8τττεετευ Μευτυου1

εετ Ρ'ετ11ε τετ ετυ ρττττττττεε Μουτ ειτε ετττετυ Πτοττε υετ-.

ντττεεεευεεττεε Μεεευοετοτυουτ το ετ1τευυευ, εε εουνττετττε

τετ Με Ι›τεευοεε εεε Πτοιτε οτττοτυοτυετοειττττ. Μ, του

ευτττυε. εο.εε τνττ, ετε ?Με »το Αεοττεε ω" ρΜρευτε

Μετεετεεευ οεετ ετυ 8τουετ υττουττεετ Τιττττοτ εεε Μο.

ττευε υεετεττεττ. ειτεεευοττττυεττ - τν0υτ 1τοιττττ το ετυετυ

Ρ'Μτε τυττ $τευετττεττ Με Πτττετεουετευυε εεε Πτοιτε εττυ

τττε›; υυε οετοτυουτετοευτυ τνετεευ ειττουΓευτευ 1τττττυεττ.

ννττ υεεεευευ υεττττ Πτοττεοε.τοτυοτττ ιτευεετττευ 5τττητ

τουτου, τοτε υετ εετυ ΠΙοιτε εττττρτεκ, εευεεΙυευ Βε

ειτττετευ εετ υΙεεευτυυεττερττττυυε, το. ιτευτεεΙυευ εττυεττ

μου. νεου ειτου υιττ νοτττυετεευευεετττ Πτ1”εοτε εετ

Πτοιτευτττ. 8ο τνιττεε υετερτετεττετεε εετ Ρετ. Ν. ειτε εετττ

Ατεττευεετ-1ττευυετ-ΗοερττεΙ υετοττ 1'/ε Μουο.τε του;;

υτττεεεετττετ Ι.εττ υε°εουετ Κιττ νοΙτττοτυτυευ εουτυετοττετ

τυττ 80 ΡΓιτυε Κετρετεετττοτττεευυευυτε ευτυιεεευ, εεττ του

υοου νε .1Μττε τττττ Ζευττετουευ Μετεετεεεττ ττυ Ι.ετυε τττο#

εετεΜτ. .το Με '5ουτττεττευεττ εετ Ι)τεεττοεε 1τετττττ υυε

ττοου τ1ττετ εεε 11ευευ εετ Ρεττετττευ υτυειτε νεττοτεεττ.

νετ εττττΒεττ .τουτου ττετ το εεε Ατεκουεετ-Ιττευυετ-Ηοε

ρττε1 ετυ Ρετἱευτ του 46 .1Μττεττ, τω· ευεευττου εεττ 1/ε

.1ευτε τττοττεττ1ττευυ ποτ. Πε υεετοττε οορτοεεε ετττνετ1εττ

υτυττεεε Ετυτεουεττ, υοουτττεετεε Ηγρετεεοτεττου νου Με

εευεείτ τυττ ετυετ 'Ι'οτΜε.οτετττττ, Με ετττεουευ 50-25

εουτνευ1ττε Με ετυευτ ΘευΜτ ειυ Γτετετ ΠΟ! ετντεουετι

20 ιτττε 0. Νεουεετττ ετυ Αττεττε 8000 (ττυ. 1ττυΜτ Με

εευτ Μεεευ ειττου Με $ουεε ευτ1εεττ τνοτεευ τντιτευ ειτε

Ρετ. το ω· Νε.οτττ τττουτε ττευοεεευ υυε εεττιττ11τευ υεττο.

τ”ε.υεειτ ετου ετυ υττουετευ Μοτεευ υοου 1000 Οτο. Με

Βεττεττ1“τ. Ετυε υοουΒτεετεε $τε8ττεττου εετ Βρετεευ το

νετυτττεττττε τυττ ετυετ 1ευυοτ`τευ ρεττετΜττεουευ Πυτττυε

εεε 1ττετ;εττε τττεε πιττ ετυ Ητττεετυτεε ετυ Ργ1οτττε, ττυ

Ηετυ τεττε ετου Αοετου υυε ετυε νετττττυεετιτυε εετ

Ουτοττεε (0.28 ετ. τ›το Με τ). Βτε υττυτεουε Βτεεττοεε τευ

τετε εετ ΠΙουεετευοεε. Βετ εετ θεεττοετττετοετοτυτε Με

εετ Ορεττττετττ (Ρτοί. Ττ1τυ8) Ιτετττε Μετε.ετεεεττ υυε

ετττευ 1ττετυο.ρτε18τοεεευ Ρχ1οτιτε,εετ τυττ τω· θε11ευυ1ε.εε

νετττεο1τεευ πετ. Βετ εετ $εοττου οουετεττττε εετ Ουειτ

σουτ ετυε νετετουιτυε εετ Ργ1οτιτευτιτεοιττετιττ ττυ Βετετουε

εεε εεεετυετ υετεεευευ Π1οιτε υυε ετετ εετ τυτυτοε1τορτ

εουευ Πυτετευουυυε τνετ εε νοτυευΜτευ υεουεττντετεευ.

εε.εε εεε Πτοιτε ετου οτττοτυοτυτιτ0ε ττυ υττιτυεε υυε ττυ

εου Βεττεετυ ττυτεεντευεεΙτ υττττε.

ντεττετουτ τυοε εετ Οτττττε τετ Με Ρετετετευο εετ

ΗΟ1-εεοτεττου υεττττ Πτοιτεοετοτυοτττ εεττττ υετττυεττ.

εε.εε υετ Μεεετττ Με Μεεευεου1εττυυευτ ττυ θεεευεετε

ω) Βο ε ευ 1τ εττττ: Ζεττεουττττ τ. Μ. υτεε. Βε. 17.

"τ Τ.τευεττ: 1)τε Χτε.υυυ. ε. Μεε·ευε. 'Ι'ευτυ.ε;ευ. 1878 υετ

Η ο ε ο υ υ ε τ τττ.

"Ί Β ττ ο τω: νωττεττοτ. ε. νΙ.-Οουετεεε τ. τττττετε 1ττεε. εεε.

871 οτι. υετ Βτεττε1.
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οιιποιι ποιιοιι νοιι ιιτιιιιπτοιιι ιιιο!ιτ ειπε οιποπι Πιοιιε

!ιοτνοτοοΒοιι€οιιοιι Μοοοιιοιι.τοιιιοιιι οποιοιιιιεοιι ιιιιτ πο

ιιιιτ νοτοιιιποτι ιει ι Β ο ο ο Κ ο! πι ει. ιι τι "') ποε ιιοο!ι

Ε! σε ο ιι ιι ο ι ιιι ω) πο!ι! ποιιιιι οιιεοιιιιπιοιι!ιοτιοι, πο.εε

τοι ποπι Π!οιιεοοτοιιιοιιι πιο Εριι!ιο!πιιο!ιοτιιιιε ειο!ι

νοτειιεεποιεο οιιι πιο 'Ποιο !ιο!ι. ιπιπ πιο Μο.Βοιιιιιιιοοεπ

!τι.ιιιτοτο Ζοιτ νοτεο!ιοιι!; !ϋ.εει (Ηοιιε οτ"'1 οιιο!ι ιτοι·ο :ιιι

πιοεοτ $το!!ο ο.ιιιοιιιο Υοτϋποιιτ!ιοιιιιτιο Κοιε ειιο τε ει) !ιιιι

πιιιιι·οιεοτι, ποιοιιοτ οιιιιιιιιιιιιι, ποεε νοιι οιιιοπι ιιιιτοτιτοιι

ποπ Μοοοιι!ετοιιεο Αιιωιι ο.ιιοοεο!ιιοποτι ποτπο, πο!

ο!ιοε !ιοι ποπι 8οππ!ιιι!ιοιιοιι ΒΙειοοιι!ιτο!ιε πιο ΠΟ! ποε

Μιιοοιιεοιτοε ιιοιιιτο!ιειτι ιπιπ ποπιιτο!ι ποε Ρο!ι!οιι ποτ

Μ)! !ιοι πιοεοτ Κτοιι!τιιοιτ οτΚ!πι·!ιτιι ιιιιιοιιτ. Με _ιοποι:!ι

ποτ :ιπι ποπι Βοποπι οιιιοε πιοΒοτιμοεο!ιπιιτοε οπτειο!ιοιιπο

Κτο!ιε ειο!ι νοι·πιοΒοιιπ ιιι ποτ Τιοιο οιιιπιο!τοιι ιπιπ πο

ιιιαοτ πιιπ! Ζοτιο!! ποιοι, επ !πιιιιιο νοπι Κτο!ιε ο.ιιο!ι

ποιιιτςοτ Α!!αι!ι Βο!ιι!ποι ποτποιι, πο!ιοι ε!οιο!ιοοιιιο πο

έτοιι ποτ !ιοι ποπι Π!οιιε πιοιει !ιοετο!ιοιιποιι Ηγροτοοιπιτπι

πιο Ποιο ΠΟ! οιιο!ι ποιιιΒοτ Ιοιο!ιτ νοτει:!ιινιιιποπ

πιπεεο. `

πιο Οι! ιι οι ιιε!τ ι ω) Βοοιιι Μι, κωτιο πιπο!ιο!ιοτποιεο

οιιι !ιοι ιιιο!ιτιο.ο!ιοτ !!Ιπποιιιιιιιο!!ερτπιιιιι8 οτιποετοι!”οιιοε

ποοιιεο!ιιποε νοτιιει!τοιι ποτ ΗΟ!-οι!ιεοιιοιπιιιιιέ ποτ Βιο

οτιοεο οιτιοε Π!οιιε ποτοιιιοιποιοειιιιι ιιοτοποοποποιι ποτποιι.

Ε!ιοιιεο οιιιοτ! οιιοιι Βιο;πο!, πο.εε οιιι Βιιι!ιοιι ποτ ΗΘΙ

ποτιπιο !ιοι ειο!ιοτ ι·οτο.ιιΒοοειιεοιιοιιι πιω πιτ οιιιο πο!

!ιι!οιτο Μοπιιιοπιιοιι ποεεο!!ιοιι ερτοοιιοιι !οϋιιιιτο. Αιιο!ι πιιτ

ιετ οε οιιιποιο!!οιι. ποεε ιπι Α!!8οιιιοιιιοιι πιο Λοιπιιιιιι ποε

ιιιοο;οιιιιι!ιο.!ιοε ποτ Π!οιιεοοτοιιιοιιιιπ!!ο πιοιει οτ!ιο!ι

!ιοιι ιιιοπτιποτ ποτ. Με ιιοι ποιι τοιιιοιι Πιοιιειιι!!οιι.

8ιο ιιοιττε ιπι Μιιιο! του 7 ΚτοιιΚοιι πιιι. ΠΙοιιε

οπτοιιιοιιιοτοειιιιι: Τ. Απ. : 38. Π. ΗΕ! Π. @οι

τοιιιοπι Π!οιιε 72 πιιπ Μ). πιο Οιιιοιιιε!τι , επ

Κοιιιιτο ο.ιιο!ι ιο!ι Μι οιιιπο!ιιοιι πιοιιιοτ Ρει!ιοιιιοιι τπτ

Πιτιιε πο.τοιιιοιιιο.τοειιπι 1180!! 'Γειποιι εο!ιτ ετοτ!τ ποο!ιεο!ιιπο

Βο!ιπππ!επιιοοιι ποτ Αοιπιιιιιιι ποε Μοοοιιιιιιιοι!ιοε ιιοτιιοπι

πω! πιι!; ποτ ΝοιΒιιιιε οιιπι το!;ει.!οιι Υοτειοθοιι ποτ ιτοιοιι

ΠΟ! οπιιειο.τιτοιι π. Β. Τ. Λο. 50,10 39.!'7, ιτοιο ΠΟ!

22.0. Νοο!ι !ιοεεοτ πιτπ πιοεοε Υοτ!ιο!τοιι πιιτο!ι

ι”ο!ποιιπο Ζε!ι!οιι ι!!ιιεττιτι. Βοι οιιιοτ Ροι;ιοιιιιιι πιιι. ιγ

ριεο!ιοπι 0ειτοιιιοπι οΧ0!οοι·ο τοιιιιιπο ο.ΡγΙοτιιεετοιιυεο !ιοι

ποτ ειι!ι ιιιιοπι νιιο.ο οιιι ιπιπιοτ ποιιι!ιο!ιοτ ποτποιιποτ Τιιιιιοτ

!ιοειιιιιπ, ποιοτο ποε Ετ!ιτοο!ιοιιο:

θ. 00!. Τ.·Α!3. Σ 120. Π. ΗΕ! = 00 = 8,5 οιιιο

θ. ΝΝΑ ι· = 00, ι> ι· :.?ό = 2.? 'Μπι

!3. » >> : 84, ι› » :ΐ0:2.5 0|οο

!8. » το = ?2. ισ » =02=1,2 "Μο

22. ιι ιι Σ Μ, υ ιι ::48= Ι.?50/ω

δ. Ι)00. τ Ξ !!2, Φ ιι Σ 28 Σ 1,0 τω.

12. ισ τι :100. ο >> = 25 Ξ !,27 θειου

`_θ. .ΪΒΙΙ. » = 102, ιν ιι =-- 12 = 0,43 "του

25 » ιι =!10. » » Ξ Ο = 0.00 0|οο

8ο!ι!ιοεε!ιο!ι @ποοο ιο!ι, πο.εε πιτ ιιι ιοποπι Ρο!!ο νοιι

πιω μη!. τοι οιιιοιιι Κτο.ιι!τοιι, πο!ο!ιοτ ποε 40. Ι.ο!›οιιε

ιπιπ ροεειτι πω, ποιιιι επ οιιιο ποτοιιιοπιοιπεο Πιιιπο.ιιπ

!ιιιιο ποε θιοεο!ιπιιτοε ποτποιι ποιιιποιι ιιιι!εεοιι, ποιιιι ιιοι

οιιιοτ ηριεο!ιοιι Π!οιιε!τιιτ πιο δγιιιιιτοιιιο πιω εο!ιπιιιποιι

πο!ιοιι. .Ιοποο!ι οιιιο!ι ιιι πιοεοιιι Ε'ο!!ο ππτ!”το πιο ΒιοΒιιοεο

Μπιτ :πιο ποπι Βοι!ιιιιοιι ποτ ιΥει!ιτεο!ιοιιι!ιο!ι!τοιι ιιιιιοιιιε

ττοιοιι.

Πιιι`οτοιιιιο!!πιοΒιιοετιεο!ι !τοπιπιοιι !ιοιπι Π!

οιιε νοιιιτιοιι!ι ιιι Βοιτοο!ιι: Βτιιτοιι!ειιιιοοιι οιιποι·οτ Οτ

πει.ιιο πιιπ Ετ!ττοιι!τιιιιΒοτι ποε Μοοοιιε εο!!›ετ. νι'οιιιι πιτ

τοτιιο!τειο!ιτιποιι, ποεε πιο νοτεο!ιιοποποτι:ιοετοιι ρο.ι!ιο!ο

πιεο!ιοτι Ζιιειιιιιπο ποτ Βοιιο!ιιιπιι!ο ιιιιτ Ποτπιο!πιοιι οιιι

!ιοτοοιιοιι, επ ιει; οε ιιιιε ο!ιιιο 0'οι!;οτοε νοτειπιιι!!ιο!ι,

πποε πο!οοοιιι!ιοιι οιιιο νοτποοιιεο!ιιιιο οιιιοτ εο!τιιοιι

οι Β ο ο !τ ο! πι ο ιι π: Ζοιτεοιιτιι`ι Γ. Μ. πια!. πο. 44.

'Η Βοεοιι!ιοιιιι: !. ο.

"Η Η ιιπ εοτ: Βοιε τιιιιπο Μοἔοιιο;οεοιιπἰιι· Ι!οιρ2ιο;. !8ΒΣ.!.

“ΙΕ ο ι ο ο ποτ: Ζοιτεο!ιτιι“ι. τ. !ι!. ιιιοπ. Βπ. 44.

"ι (!!π οιιιο!τι: ινιοτι. ιπιπ. ννοο!ιοιιιιο!ιτιίι:. 1900. .ΝΒ 49.

 

 

Κτοιιιτ!ιοι!ι ιπι!. οιιιοπι !!!οιιε ροριιοιιιιι οτιο!ποιι πω!. [Μι

οτιιιιιοτο !›!οεε ποιου, ποιεε οιιι οτοεεοτ 'Ι"!ιοι! ποτ 8οιιιιο!

οιιοοιιοιιοιι ποτ Ε'τοιιοιι, πιο οιιιπιιιιπ!ιοιιοιι εοπο!ι!, πο!ο!ιο

ποε Ροτιτιιοττιιιιιι !ιοττο!ιοιι, Με οιιοιι πιο Ι.ππονοτο.ιιπο

τιιιιοοτι ποε Πιοτιιε οτι Οοτπιο!Βιοιι ιπιιτοιι. ιιιιι οριποεττι-`

εο!ιοιι $ο!ιπιοτοοιι ριιοει οοιιι·πιιιι!ιο!ι οιιιο Αρροππιοιι:ιε οιιιοι1

εοτοοιι, οιιοιιεο πιο οικι Νιοτοιι- οποτ θο!ιοιι!το!ιιτ. Μι

!›οι ποτ θοι!οτιετοιιι!ετο.ιιΜιοιτ οιιο!ι ο.ιιεεοτιιο!!ι ποε οιοοιιι

!ιο!ιοιι Ατιιο!ιοε τιιοιιι. εο!ιοιι ιι!ιοτ Βο!ιιιιοτοοιι ιπι Ειριποε

ιτιιιπι Βο!τ!ειΒι πιιπ, επ ιετ εε νοτει.πιιπ!ιο!ι, ποιεε ιιιοτ

!οιο!ιτ οιιιο Υοτποο!ιεο!ιιιιι; πιιπ; οιιιοιιι Μοι;οιιιιιοπε οτ

ιο!ιοοιι ιποιπο. Ειιιο οοιιοιιο Βοεοιιτοιιιιιιιο ποτ $γι1ιρτοιιιο,

ιιοιιιοπιιιο!ι ποτ Οτι. ποτ 5οιιιιιοτοοιι, πιτπ ποιι! ιιι εο!ο!ιοιι

Ρ'π!!οιι ιποιει πιο Βιι.ιιοτιοιι !τιιιτοιι. Ιιι οποιίο!!ιοΓιοτι !ι'οι!!οιι

ππι·πο οιιιο π!ο8οιιιιιιιο!τερτπίιιιιἔ τοι οιιιοπι πιω οιιιο

Ηγροτοτιπιτπτ, !ιοι ποτ Οιιο!ο!ιι.!ιιοειε ιιοτιιιο!ο οποτ ΗΠ

οιοιπιιιιι ω. !!!οποπεο.ιτοε οτεο!ιοιι (!.ο ι·οι"). ΙΙιιιΒοοοιι

οπο!. οε ιιυοιι οιιιιποτο ιπι Οοίο!Βο ποτ Ο!ιο!ο!ιι.ιιιοειε ειο!ι

οιιτπιο!το!ιιπο Ζιιετοιιιπο, πο!ο!ιο ποΙι! ιιιιτ ιιι ποπ οιιιοτ

ποιιιΒετοιι Ε'οι!!οιι. ω! πιιο!ι ποιιιι ιιπι· !ιοι ποτ οοιιοιιοετοιι

Βοι·πο!τειοιιιιοπιιπ ποτ Αιιοιιιιιοεο νοιι ποπ Ρπ!Βοοιιειιιιιτ!οιι

οιιιοε Μποοιιιι!οιιε 2ιι ιιιιτοτεο!ιοιποτι ειιιπ, ιοιι ιποιπο πιο

Ετεο!ιοιιιιιιιποιι ποτ Ργ!πτιιεοιιΒο ιιιιο!πο Απ!ιοοειοιι ποτ

Οιο!!οιιιιιοεο ο.ιι ποπ Ργ!οτιιε. πο οε ειο!ι ποτ ιιπι οιιιοιι

Ρο!! !ιειιιπο!ι, ισοι ποτιι οιιιποποτ ποε Π!οιιε Ιοι;οιιι νοτ!ιοι

ιπιπ ειο!ι οτε! πιιτο!ι πιο Βιοτιοεο πιιεεοτιο, σποτ, πο πιο

πο!!οιιετοιιιο ιιιο!ιι. ποιιποτιοιι πιιπ πο.!ιοτ !τοιιιο 8ο!ιιιιοτε

:ιτι.οπιιοιι !ιοτι·οττιο!“οιι, πι: !ιοετοιπιο!ιοτποιεο οιιιο Ποιοτ

εο!ιοιπιιιιε ιιοιποτ Ζιιεπιιιπο οιιι Ι)ιιιο ποτ Πιιπιπο!ιο!ι!τοιτ.

Ρτειοι;ιεο!ι πι!. εο!ο!ιοε !ιο!οιιειοε, πο. ιιι !›οιποιι Ρο!!οιι πιο

'Πιοτο.ριο πιο Β!οιοιιο εοιτι πιιπ πιιπ ιιιιτ ιιι οιιιοτ ιιιοο!ιο

ιιιεο!ιοιι !3ο!ιο.ιιπ!ιιιιο ποε Μοοοιιε πιιτο!ι 5ριι!ιιιι.ποιι, πιιπ πο

πιοεο ιιιο!ιτ πιιιιι Ζιο!ο ι`πιιτοιι, ιιι οιιιοτ οροτο!:ινοιι Βο

εοιιιοιιιιο ποτ $!;οιιοεο ιιοετο!ιοιι πιτπ. Ιπι νοτειιιι€οιιοιι

.Τειιιτο οοιιειιιιιτιο πιιο!ι οιιι Ροιιοιιι:,!ιοι ποιο νοιι οιιποτοτ

8οιιο πιο Ι)ιοπιιοεο: ρτιιιιοτοε Οο.τοιιιοιιι ποε Μο.Βοιιε οιο

ειο!!ι ποτποιι ποτ. Πο. Μι πιο Ζοιο!ιοτι οιιιοτ οπο. επιπτ

τι<ἐοπ Ξιοιιοεο: 5τοπιιειιιοιι ΙΙ. Οτοποε, ειο!ιτιπιι·ο Ἀιοποιι

ροτιειει!!ι!τ, Βιιιιεριιτοιι πιιπ Βιιτοιιιο ιπι ΗΟ!-!ιο!ιιοοιι

Μοοοιιιιιιιοι!το νοτιο.ιιπ, επ πιο!! ιο!ι, ττοιπποπι ιιι ποτ

Αιιο.ιιιιιοεο !τοιιιοτιοι Βοιιιιιοτοοιι οιιποοο!ιοτι ποτοιι -

ποε !.οιποιι Πιτ οιιιο Π!οιιεειοιιοεο, πιι οε ειο!ι ιιιιι οιιιοιι

π!ιοτοιι Ηοττοιι !ιοιιπο!ιο. πιιι ποπι Υοτιιοιιο.!ιο, ποε !ι!

οιιε !οϋιιιιτο οιιι·οιιιοπιοιπεοτ Νο.ιιιιτ εοιιι. Βοι ποτ Οροτιι

ποπ (Οοιειτοοιιιοτοετοτιιιο) ιπιπ! ειο!ι οιιι ιιπ ποτ (ιο!!οιι

!›!οεο ειπιπιοτοιιιοτ Ργιοτιιε "το ιιιιτοτ ποτ $οτοειι. ποε

ποιιιιιιιπι οιιι ποιεε!ιο!ιοτ Κιιοτοιι, πο!ο!ιοτ Με Οειτοιιιοπι

πιοτοετοεο τιιιιποιο.εει πιιτπο. Βοτ Ρο!. @ιιπ πιο Οιτοιι!ιιε

οιιι. ιπι ποτ Οιιπιιοιιοιι ετο!!το ειο!ι ιιιιιιπιο!ιτ !ιοτειιιε, πειεε

ποποτ οιιι Οπτοιιιοτιι. ιιοο!ι οιιι Π!οιιε ν:οτ!τιο, εοιιποτιι

!οπιο!ιο!ι οιιιο Απ!ιοοειοτι ποε Ργιοτιιε οτι πιο θο.!!οιιιι!οεο

πιιπ ποτ ποιεεο Κιιοιοιι ιπι .!οιιιιιιιπι ετο!!ιο ειο!ι Με οιιι

Μμιιιι ποε Βιιιιιοε !ιοτοιιε.

Βιιι ποιιοτοτ $γιιιρτοπιοιιοοιιιρ!οΧ, ποιο!ιοτ πιιτ Πτ

ποο!ιεο!ιιιιι; πιιτ Π!οιιε νοτο.ιι!οεειιιιο πο!ιοτι Κουτι, ειιιπ

ποεττιεο!ιοιι Κτιεοιι !ιοι Το!ιοε ιπιπ που ιιπι επ ιτιο!ιτ

ιιοτιι, πιο οιιοιι !ιοι πιοεοιι ιιι τω. ποτ ε!ιοτποιι Βιοεπ

ιιοινοοιιιιοοιι Μοεοιι!ι!πιππο;οιι ιιοο!ιοο!ιιοι ποτποιι πιιπ πιο

Κτιεο εο!ιοιι επ οιιιοτ Ζοιι ιτοτ!τοιιιπιοιι τω. ιιι ποτ πιο

ιιιιτιοοιι 8γτιιριοιιιο ποι· Τει!ιοε !τοιιιιι πιιποποιιτοι, ιιοιιιοιιι

!ιοιι πιο 5οιιιιοιιτοι!οιτο ιιοο!ι οτιιο!ιοπ ειιιπ. Αιιο!ι ποοο

ιο!ι οε οιιιπιοι! Βοεοιιοιι, πο.εε ειο!ι οτι οιιιο Κτιεο πιτοτι

Π!οιιε!›οεο!ιποτποπ οιιεο!ι!οεεοιι. 5ο!ο!ιοε ιετ ιο. Με νοτ

ει!!ιιπ!ιο!ι. ποιοι πιο Βιιεττιεο!ιο Κτιεο ποιιιΒετοιιε οιιιο

Ζοιι. πιιπ ιιιιι !Ιγροτο!ι!οτ!ιγπτιο ιπιπ Ηγροτο.οιπιιοι οιιι

!ιοτοοιιι πιιπ οτε! ερειτοτ, ποποιι οιιιιο!ιιιιοιιποτ Ετεο!ιπρ

Με; ποτ (ΐ!ι!οτιπο ιπι Κπτροτ (ν. Νοοτποιι) ιιι $ιιι›

ιιιιπ Αιιιιοιπιιο1ι ιιιιοτοοιιι. Αιιο!ι ιει πιιτι:!ι ποε ιοτιππ!ι

τοιιπο Ψπτποιι ιπιπ Βτιιτοοιιοιι πιιιιτοιιπ οιιιοτ Κτιεο πιο

0ο!οεοιι!ιοιι Βοοο!ιοιι επ ιιιοοιιοιιιιει:!ιοιι Ιιιειι!τοιι ποτ Μπ

τι Σο Με.: νιττιιοιν Ατο!ιιν. 182.
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τυεο. όοε Μυποπε. να Υοτποοπεο!υπε οιπο-τ 'Ι'πποειιτιεο

τπιι Π!ουε εοπιιιατ ππε νοτ Α!ιοιπ όοτ Πτυειοπό. όπεε

ποιπι Π!ουε όιο 8οιιπιοτιοπ υπό όπε Ετπτοοιιοπ ιπ Απ

1ιπππιπικοιι ειο!ιοπ νοπ όοτ Χειπτυππε2υιιιιιτ, ποι όοτ Κτιεο

_ιοόοο!ι οιπο εο!ο1ιο Ουυευ1ιι;ιιι νο!1ειϋ.πόιπ ιοπιι..

υ·τιειιεοπ πι· όιο Κτιεο πι ιοτποτ όοτ ρ!πι2!ιοιιο 15οποτ

πωπ ππε όοπι 1ιτο.πιιου Ζυευιπόο ιπ νοι!οε κιωιιιυπιππωι.

Ππιοτ όοπ Ετ1ττυπιιυπποιι όοε Με.εοπε εο!πει. ιιοιππιοπ

όιιιοτοπιιοι!-όιο.8ποειιεοπ ιπ Βοιτοοιιι.: όιο Αοπγιιυ

πειεττιωι, όιο πποπιοττπο.ειεο1ιοιι Ετοειοποπ

όοτ Μπποπιππυοεει, όιο Ηγροτυοετιιοειοόοτ

π1οποπεο!ι!οιιππυπι ποι Νουτοεοπ υπό όιιε

πππ” Ηοοτ ππτ ιπποιιυπο!1οπ Βοπειπι1ι

ιπιεπουτοεοπ όοε Μποοπε, εοιι!ιοεε!ιοπ

ποοιιόπεΠ!ουειυοιιουτπ τοπι.τιουΙι.

Α ρτιοτι οτει:ιιοιπι οε 1τιιυιπ νοτειιιπόιιοπ, όπεε "οι ευ

ποιοτοποτιο Κτυπιιιιοιιοπ πιο όπε ιι!οπε ρορτιουπι υπό

όιο Αοιιγιιιι νοπιτιου1ι πιτ οιπππόοτ νοτποο!ιεο1τ. ποτόοπ

!πιπποπ, νοτ!πυιι. όοοιι Με οιπο Ι.οιόοπ τπιτ Ηγροτειοιόιιιιι

όοε Μεποπευ!ιοε, Με επόοτο ιπιτ νυ!!ιπ ιο1ι!οπόοτ Απ

ευιιόοτππ,π όοτ Ροττποπιο όοε Μοποπε. Ττοιπόοτπ ιει

όοιπ ευ. Νοοπ νοτ Κυτεοτπ πει Ε.ιπ1ιοτπ") οιπο

Βοι1ιο νοπ Ρυ!1οπ νοπ Αιτιιγ!ιε Βπειτιοει νοτπιιοπτ!ιοιιι,

όιο ιπι!: όου ευπιοοι.ινοπ Ξεπιριοτυοπ οιποτ Ηγροτεοιόιιο.ι.

οιιιιιοτπιπποπ: Αυιιτοιοπ όοτ Βο1ιιποτποιι ιιπ Εριποιει.τιυτπ

οτει. !υπποτο Ζω πωπ όοπ Μπιι!2οιιου, νοτεο!ιπιπόοπ

όοτ Βοπυιοτποπ πωπ οτπουιοτ Νοιιιτυιιεεευιιιπτ. Βιπ

ιιο τπ τοτευοιιι όιοεοε οιποπιιιιιτπ!ιοπο νοι·πειιιοπ όπόυτοπ

2υ οτιτ!ϋ.τοπ, ιπόοιπ οτ υππιτπτυι, όπεε ιπ εο!οποπ ?Νιου

όιο 5οπιποτποπ όυτοπ όιο υπνοτόπυτοπ !πιτιοπ Νιιιιτυπεε

πωπω πυεεο!πει ποτόου, υπό πετ όπιιιι, πουπ όοτ

ιιυεειπο Απι.!ιοι! όοε Νο.ιιτυπ,πεπτοιοε όοπ πΙυποπ εο!ιοπ

νοτι:ιεεοπ ποι. Βο!ο1ιοε ιετ νοι!επιπόιΒ οιπ!ουοπιοπό, ποππ

πιτ ππε όοεεοπ οτιπιιοτιι, όπεε 1Νοεεοτ ιτιιιιοτ ιπ όοπ

Ιπιττπ αυτ, πιε όιο ιοετοπ $ροιεοπ υπό ιτοιπο ποιτοτο

Υ!ιπεεοτεοοτοιιοπ εοιιοιιε όοτ ιυποιιοιιο1! οόοτ οποιοπιιεοπ

ποετιππόιπιοπ Μοποπεοπ1οιπιπουι ετο.ιιιιπόοι.

!ει όιο Υοτυυεεοι2υπε Βιπ1ιοτπ 'ε τιο!ιιιι;, ευ πι οε

ππε νοτειιιπό!ιτ1ι, πουπ οιπο ινοιτοτο Ειιιιιι!ιτυπε νοπ

Βροιεοιι υπό ιπι: όιοεοπ νοπ Ρ!ιιεειειτοιι όιο $οιιπιοτ2οπ

ιιπόοτι. 1)ειεε πιιπ!ιοπο Ε'ιι!!ο οιπο νοτποοπεο!υιιπ ππτ

Ηγροτποιόιιότ υπό Π1ουε ροπιιουπι νοτυπιυεεοπ Κόππου,

ποι:: :ιπι όοτιιυπό. Ιιι ππόοτοπ ?όπου όοτ Αοιιγ!ιπ

πιιεκτιου ιιοπιπιι εε πιοιτιιιο!ιε 2υ 8οπτποταοιι, όιο πιτ υπε

που ππτ ει:1ιποτ οτ!‹!ιιτοπ ιπιπποπ. ι:ι11ε πιτ που ππτ

Ηγροι!ιοεο ετοιιοπ; όπ.εε ειο!ι ιππποπο πωπ νοπ .πωπ

τπιτ οιυοτ Ηγροτοοει!ιοειο όοτ Μπεοιιπιποοεπ ιτοτππιπιτοπ.

Βε ειπό όιοεοε 8ο1ιπιοτποπ, ινοιο!ιο π!οιοπιει!!ε του όοτ

Νο.1ιτυππ υππππποπ. οποτ εοποπ εοπτ πιι!ό πωπ όοπι

Εεεοπ ευιιτοιοιι. Αυοιι ιπ εο1οιιοπ Ε'ιι!!οπ ιει «πω» νοτ

ποοιιεο!υππ πππ οιποπι Μπεοπποεοιιπιιτο ππτ πυ !οιο!ιτ

ιιιϋπιιοιι. Βιο Ι)ιιιοτοπιιο!όπιπποεο !ιοπι όειππ οιιιπιπ υπό

π!!οιπ ιπ οιποτ Μο.εοπιπιιυιτερτϋιυπ8, ποιοπο ιιι Ασωπο

ιιι!!οπ οιπ πυτ ποπιπ υιπποπτιπόο!ιοε, Μπι πεεεοτυτιποε

Αυεεοποπ όοε ΝεπτυππεΒοιπιεοποε πιει. ιπ ποιο1ιοιπ

εππιπι1!ιοπο Β Γοτιποπιο όοε Μιιποιιε νο!!ειππόιΒ ιοπ!οπ.

Ειπο ιιπόοτο Κτππ1ιιιοιτ όοε Μπποπε, ιπιτ πο1οιιοτ Π!ουε

ποπιτιου!ι νοτποο1ιεο!ι. ποτιιοπ Κουτι, ειπό όιο !ιειοπιοττπιι

πιετ1ιοπ Ετοειυποπ όοε Μειποπε, πιο ειο του Ειπ1ιοτυ"),

Ρυτιεοτ "δ, Ξεπεουι"), Ωυιπτυτό") ποεο!ιτιοποπ

ποτόοπ ειπό. πε πι όιοεοε οιιι ισειπ!ιπιιιιοτ Ζυειππό όοτ

Μοποππιυοοεο., νιο!1οιοπι οιπο ποεοπόοτο Ρυτπι όοτ Οπειτι

τιε (Ρο.τιεοτ, ΝιιυποτυΚ"), ποιο1ιοτ ππτ οιποτ

ποοπεο!πόοπ Απόιιιπ όοε Μειποπε οιπ!ιοτποιιι:, υπό ποι

'β Β ι π ιι ο τ υ : Ατο1ιιν ιιιτ Υοτόπιιιιπι.τε!ιτυπ!ι!ιοιτ.οπ. πι.

"°) πι π π ο τ π: Βοτ!. 1ι1ιπ. νΐοοποπετ·πι·. 1895 Ντ. ΣΟ υπό

21.υπό Ατοιιιν ιιιτ νοτόυυυπμπι·υπ1ι!ιοιτοιι. ν.
π» Ρ π τ ι ε ο ι· : Βοτ1. πππ. Ψοοποπεο1ιιιι'τ 1900 Ντ. 48.
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όοπι τοετοιιππεειπ, υπό όπε ιετ ο!ιε.το.1ποτιετιεοιι, ιιπ δρυ!

πυεεοτ ιόοιπο πωπ ιιππιτιο Τ1ιοι!ο όοτ πιο.οουπιυουεπ

(τπι!ττοε1ιοριεοποτ Νυοπποιε!) 8οιυιιόοπ ποτόοπ.

Ππιοτ όοπ ευπιοοιινοπ $ευπριοπιοπ όοε Ι.οιόοπε ειοιιοτι

υπ οτειοτ Βιο!!ο όιο 8οιιπιοτΖοπ, όιο οποπεο πιο ποιτυ

Π!ουε ιπ οιποτ όιτουιοπ Απιιιιυπιπ1τοιτ ειπό πωπ Εεεοπ.

Απόοτοτεοιιε ποποιι υποτ όιο ιιυουιυττιιο.8ιεοποπ Ετοειοποπ

!οόιΒιιοπ όιιιυεο πιοποπεγιπρτυπιο. ποτιπ πωπ Ρυτιεοτ

Με πιιτοτεοποιόοπόο ιι1οτ1απο1 €οποπι1ποτ όοιπ Π!ουε πορ

1ιοπιπ οτπ!ιο!‹ι υπό όπε πππ ευ Μπιτ. Με οτ όιτοοι ιπ

. οιποπι 1·'ε!ιο όοπ Ποποτποπο όοτ όιιιυεοπ ιπ !οοπιο $γτπρ

Ιππιο ποεο!ιοπ που ππε πιιι όι>τ Επιπιο!το!υπο οιποε Μπ

πουυ!ουε ειπε οιυοτ-ιιυοιποττιιοπιεο!ιοιι Ετυειοπ 2υεππιτποπ

πιω-τ. Αυοιι Μι ποπο εοποπ οιπιπο Μο.!ο Ηο!οποιιποι!:

πο!ιεπι υπ πιοποποτοειοποπ 1οιόοπόο Ρυιιοπιοπ υπ πο

ιιυπόο!ιι υπό τπυεε 2υποποπ. όπεε ποι ι!ιποπ όιο νοπ

Ρετιεοτ ποιουι:οιι ΜοτιιτπυΙο 2υιτειιοπ. .Ιοόοο!ι !ιππο

ιυιι τοΒο!ιππεειπ ποι όιοεου Κτειπ1τοπ πυοτει οιπ Π!ουε

όιο.πποειιυιτι. πιε ινιοόοτιιυιιο τποτεοπό1ιο1ιο 1!!εποπεριι

Ιππποπ όιο Απποεοιι!ιοιι όοτ οιιετπιτιοτιειιεοποιι Βο!ι!οιπι

Ιιειυιειυο!το ιιπ ΒριιΙππεεοτ οτυυποπ. Ιπ μπαι όιιτιιο οιπο

νοτποοιιεο!υπΒ ποιόοι Ζυεπιιιόο ευ κοιιπιππ Οοπεοπυου·.

που Μιτου, ότι όιο τιιιιυποΙ!ειο 'ιιιοτυριο οπου όοτ Μυ

ποποτοειοποπ ιιι οιποτ ηριεο1ιοπ Π1οπεουτ ποειοιιοιι όιιτιτο.

νοπ ποιτοτοπ Ετιιτειππυπποπ ειπό οε !ιουριεπτ!ι!ιοιι όιο

Βοπειπι!ιτιιιεπουτοεοπ όοε Μπποπε, ποιοιι‹> ποι όοτ Βουτ

ι.!ιοιιυπ8 οιποε Πιιτυε όιιιοτοπιιοιι-όιππποετιεοιι ιπ Βοιτειοπι

1τοιππιοπ. Ζυπιιο1ιει; όιο !·'ει!1ο ΥιιΙ1 ποτνόεοτ Ηπροτποε

ιιιοειο όοτ Μοποππιυοοευ υπό ποιτοτ όιο Βτοεεο Βοιιιο

όοτ Οειεττπ!πιοπ νοτεο!ιιοόοπετιιποτ ιυποιιοποι!οτ Ρτονο·

πιοπι. Νοτιιι3εο Ηγροτεοειποειοιι όοτ Μπεουπιυοπευ πουπ

πο!ιιοπ, πιτ ποεοπόοτε ποι- οιππο!ποπ πιοιιι; ποτοόο Μυθ

ποπ πειιω νοπ Ειι!οτοεο. διο ποιοπποπ ειο!ι όπόυτοπ

ππε, όπεε ιοόο Ξροιεο, όιο 1οιοιιτοειο πιο όιο εοιιινοτειο.

εο!πει οιιι 'Ι'τυπιε Ένειεεοτ, ιποιποπιοπ 5οΙιτποτεοιι ιιπ Ερι

επειτιυπι ππό Ετπτοο!ιοπ !ιοτνοττυιοπ. Βιοπποει:ιεοπ

ιι!ϋ.τοπό 1τιιιυπ ιπ επιο!ιοπ Ροιπιι όοτ ιιιοτυρουιιεοπο ειπα

εοιπ. Αυι όοπ Υυτεοπιπ8 νοπ Βοεοπιιοιπι πιπ νοτ

οτόπο ιιτ1ι επιπποπ Κτυπιτοπ Μπιουτ. πιιτιο. ιπ 1.0ευυπ

υπό 1τυππ εε ποειιιιιποπ, όπεε όιιόυτο1ι υπ οιιι Ζο.υποτ·

ιιιιιιοτ ειπό οτ2ιο!ι πιτό. ιπόοιπ όιο 8οιιιποτποπ υπό Με

Ετπτοο!ιοπ ιπ ποπιποπ Τυπου υποπ1πεεοπ υπό πιππ πππ

τποπτ 2υ οιπετ ουπειιιοπ 'Ε!ιοτπριο τπιτ Ειεοιι υπό Ατεοπ

ιιποτποιιοπ 1ιο.ππ.

Ππνοτι;!οιοιι1ιοπ ιιευιποι .ειε πιιι. όοτ Ηγροτοοειποειο

όοτ Μπποπτπιιοοεπ ιιοποπ πιτ οε 2υ ι1ιυπ τπιτ όοπ ιιοτνϋη

εοπ Ουειτυ!πιου, πο!ο1ιο πιο!ιι νου όοτ Μυοπεπ οιυεΒο1ιου,

εοπόοτπ υπεεοτιιπ1π όοε Μπποπε ιιιτοπ Πτειιτυπε υο1ιπιοπ.

Με πωπ οε ότι ιιυεεοτει: εο1ιπιοτιις εοιπ, οιπο εο!ο!ιο ιππο

τιοποιιο Βοπειπι1ιιιιτεπουτοεο νοπ οιυοπι Μειποιιυιουε ευ

υπιοτεοποιόοιι, πωπ ποεοπόοτε ευππιοτιε ιιι όοπιοπιποτι

Ρυ!!οπ, πο, πιο πιτ όοε πετ πιο1ιτ εο1τοπ εο1ιοπ, ειοιι

όιιε Π!υυε τπιτ. οιποτ Νουτοεο οοιππιπιτι υπό όιο Ξγιπρ·

ι:οιπο όοτ Νουτοεο όιο Αουεεοτυπποπ όοε Π!ουε νοι!ειιιιι

όιΒ νοτόοο1τοπ. 1)πε ειπό όιο πειιιο, όιο !υππο Ζω πιε

Νουτυεοπ Βο!ιοπ, πε οιπο ρ16ι21ιοπ οιπττοιοιιόο Μεποππ1υ

ι.υππ όιο 5ιτυπιιοπ !όπττ υπό οιιιο όπτειυι πιπ υπτοτποιυ

πιοπο Π!ουεουτ όοιιπιι.ινο Ηοι!υππ ει1ιοτ Βοεοπποτόοιι

πτιππι.

1οιι πι!Ι πιοπι :ιπι όιο Ποιειι!ε όοτ Βιιιοτοιιιιπιόιειπποεο

οιπποιιοπ υπό ππτ πότε ππόουιοπ, όιιεε ποι όοπ Νουτ‹ιεοπ

όιο Βοπτποτεοπ πιτ ντιπ ρεμ·πιεο!ιοπ Βοι2τυοιποπτοπ οπ

!ιππποπ, 2υποι1οπ όυτο1ι ιιυεεοτοπ 1)τυο!τ Βο!ιπόοτι ποτ

' όοπ, Βοπϋππ!ιοπ ειυοπ ποι !οοτοπι Μοιποπ νοτιιυπόοπ ειπό

υπό όυτοπ Με Βεεοιι πυτ οιπο Βιοιποτυππ οτιιι1ιτοπ υπό

όοτε!. τποπτ.

Αποπ πιιπο ιο!ι εοποπ οπου όο.τιιυι 1ιιπποπιοεοπ, όπ.εε

πιτ εοπτ !ιιιυιιε ποι όοπ 8οπειπι1ιιιιιεπουτοεοπ όοε Μει

ποπε όοτ @πιο όοε Ρ1οιιυε εοιετιε οπτερτοοποπό οιπου

Βτυο1τρυποτ ιιπόοπ, που” ιπ όοτ Μοόιυπ!ιπιο ιπ όοτ
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Μιι.το ενι·ιεο1ιοιι Ρτοε. ιιιριιοιτι. ιιιιιι εειιι Νεεει (Βυτ

1ιε.τι Μ).

1)ειε Ψεεοιιι1ιειιε εετ13ιιιοτειιιιειιιιεΒιιοεε ενιιιει:1ιειι

Νοιιτοεε ιιιιιι ΠΙειιε οτιιιιε1ιε ιειι ι1ετιιι, ιιιιιι ιιο.ιιο ιιιιειι

ιιιιοιιειειε ιιιιτιιιι 8ειιειτοιι. εειεε Με Πιοιιε ειιιο εειπε

ιιιιεειιε Ετ1ττειιιιιιιιε εεε Μει;οιιε νοτειεΙΙι, ιιι Ε'οιιιε εεε

εειι ε.ιιειι 8νιιιρτειιιε Βειιειι τιιιιεε, "Με, ννοιιιι ω» ιιιιοιι

εε ειιειιτιιο1τειι ι1ετΓ,ειιιειι ειιιιιιοιιιιεειιοιι Ζιιεειιιιιιοιιιιειιε

ιιινιεειιειι οιιιετ ιιιτεει εειι Μιι€ειι ττει1οιιιιειι 8ειιιιιιιιειι

1ιοιπ ιπιε ιιετ Αειιεεετιιιιε· εετεο1ιιοιι ειι2ει€ειι, ιτειιτειιιι

κε ινιοι1ετιιιιι εεε Γειιιειι οιποπ· εοιειιειι ειιετοιιιιεειιειι

Οειιεε1ιιιιι Πιτ εεε 0ιιετειιιετιει.ιεειιε ·ιετ ιιιιιειιοιιει1ειι

Νειιτοεε ειιεειιο.

Ιειι Βιιιιιιιε. εειεε ι1εε Ροει.ιιειτοιι ειιι ιιιεεειιι τοοιιι Με

εείεεετειι θτιιιιιιεει.Ζε ιιιιε ιιιιετ ιιιειιιειιο 8οιιννιετι,ε1τοιιοιι

ι1ετ Βιι1°οτοιιιιε1ι1ιεειιοεε ιιιιιιιιιετιιειΓειι Με. Ττοιειιειιι

ινετιιειι ιιοοιι ιιιο.ιιοιιε Ριιιιε ιιιιειιι€ειιιιιττ ιιιειιιειι, ιιοειι

ειιιι:1ι νειι τ1ιεεειι1ώιιιιοιι ειιι2ε1ιιε ιιοοιι ειιιε ιιεειιιτε.Βιιε1ιε

Κιιιτιιιιε ετίε1ιτειι, ινειιιι ιιιειι ιιιοεειιιειι ιιεοιι εειιι νοτ

εειιΙιι.8ε ν. 1..ειι ι›ε'ε ειιιετ ΠΙειιεειιτ ιιιιιετινιτΠ:, ινοι›ει

ι1ειιιιι ειιι νετεε1ιινιιιάοιι ιιει· 5νιιιριοιιιο ιιιιτειι ειε (Πιτ

Πιτ ειιι 1Ποιιε ερτει:ιιειι ινιιτιιο, ειπε 8τοιεετιιιιι; ι1ετ Βο

εειιινετιιειι Θεεειι ειιι εοΙειιοε. Ποειι ιιει: ειιοιι ιιιεεο

Ρτοιιοοιιτ ιιιιτ ειιιειι Βειιιιι€ιειι ιιιιιειιοειιεειιοιι ννετιιι,

ιιιευι”ετιι ειε ιπι ΑΙΙΒειιιοιιιειι ιιιο.ιεεειι1ιειι ειε ι1ειιει ει·

1οιετε 8ιειθετιιιι€ ι1ετ Βοεειιινετι1οιι εοιιννετε Βοι1ειιιτειι

εεεειι ειε ΠιετιειιιεΒιιοεε ινοι.ειιτιιιι, ειιιε Βεεεοτιιιιε ιειιοειι

ιιιειιι ειιεεειιΙιεεειιειι Πιτ ειιι εοΙειιεε ειι νετινετιιιειι κι.

Με εειιοιι Βιεεοι ιιετοιιι, ρι1εει: ειιιο εο1οιιε Οιιτ ειιιι:1ι

ιιιο 8ο1ιιιιοτ2οιι ιιει· ιιιιοοιιιριιοιτιοιι Ηγροτειιιοτιινετιε εειιι

8ε1ιινιιιιιειι ειι ι›τιιιι;οιι; ειιειι ιιιιιιω ιιει εειιι εερτισιόεοιι

νετιιιι1τειι ιιει· ιιιιιοτιοιιεΙιειι Νειιτεεειι ιιιιετιιιιιιρι ειιιε1ι

εο ιιιειιο1ιε 8οιιειιιιιιιιιιειιειιτοεο ‹1εε Μειέειιε ιιει οιιιετ

Ξειιιιιιιιιιεεειιτ ιπι Βοιτε ειιιο Βεεεοτιιιιιι ει·Γειιιτειι.

Ζιιιιι 8οιιιιιεεο ‹ιιεεοε Αιιεειιιιιιιεε ιιοειι ειιιιΒο ννοτιε

ιιιιετ°ιιε.ε 11Ιειιε 1ιιετιειιιιι νειιιτιειιιι. Νεειιι1οιιι ιιιε ρε.

τιιο1οειιεειιο Διιετοιιιιο Με νοτι:οιιιιιιειι ενριιιιιιιεειιοτ νοτ

ΒιιιιΒο ιιιι Μεεειι Γεει;;εει.ε11ι ιιει ιπιε ο.ιιειι ιιιο.ιιειιε Μι

ιιιεε1ιε Βοοιιεειιιιιιιεοιι ωεετ ειι ερτεειιειι εειιιειιοιι, 1ιειιειι

Ειιιιιοτιι”) ιιιιιι Ηοιιιιιιοι.ετ ιιιιι1 8τοοικεε") ειο

Πεειιιειιιτ ιιιιι ιιιειιτοτε ιιειιε Ε'ιειι1ο 1ιοι·ειοιιεττ. Βει Βιε

1ιοτιι 1ιειιι1ειι εε ειο1ι ιιιιι Κτειιιτο ιιιιι 1..ιιεε ιιι ι1ετ

Αιιιιιιιιιεεε, ννοιειιε ειιιινει1ετ Τιιιιιοτειι οι1ετ Μεεειιιιιτιιε

ιιεεε1ιννοτιιειι ι1ετιιοτειι. ειο ετει ειιιετ ειιιιιιιοιιεε1ιειι 'Πιε

τε.ριε ννιειιειι. Απε ειεειιετ Αιιεειιειιιιιι€ Ιιειιιι κ» ιιιοτειι

ιιιο1ιτειιιιιειιιιι€ειι, "πιο ειιοτ ιπι Βει;ειιετιειι Γειιε εειι

νοτεειιιοε Βιιι ιιει· Με ειιιεειιιειιειι Βοτιιο1ιειειιιιεειι ιιιιιι

ειιιοτι Κτειιιιειι. ινε1οιιετ ενριιιιιιιεειι οοιιιρτοιιιιιι.ιτι ιει:

ιιιι‹1 ιιεεεοιι 1Πειιε ιιοτ εεε·ϋιιιι1ιειιειι Τιιετεριε εκει νεοι

οιιοιιννιιι, ειιιετ ειιιιιιιετιεε1ιειι ΒειιιιιιιιΙιιιιε ιιιιιιετνιιετ1οιι.

'Ι'1ιοτειριο εεε Πιειιε νοιιι;τιοιι1ι.

Μ. 11.1 Οειιειι πιτ ιιιιιιιιιοιιτ πιτ Βειιιιιιιιιιιιιε εεε

Ρερι.ιεειιειι Μεθειιεεεειιινιιτεε ιιιιετ. 1)ετιιι ιιιιτίιειι μπει

ινο1ι1ε1Ιε Κιιιιιιιετ ειιιι€ εειιι, εειεε ειε Τιιετεριο εεε

11ιοιιε ιιιιτ ιιι ειιιετ 8ειιοιιιιιι8ε1τιιτ εεε Μεεειιε ιιοειεΙιειι

1ιιι.ιιιι, Με ειε 1ιειιρΕεεειιιιοιι ιιιιτειι ν. 1.ειιιιε ιιει!

ν. Ζιειιιεεειι ειιεεεετιιειτοτ ιει: ιιιιτι 1τιιτεινεε ειε

«1.ειιιιε'ε Πιοιιειιιιτ» 1:ιεεειειιιιετ ινιτι1. θιοννιεε Με

ιιοτ Βιιιο ιιιιιι ιιει· Αιιτιοτε ειε Κατ εειιιετ ιιιιιινιτιιιε1ιειι

Αιιι1ειεειιιιε ιιιι‹ι εειιιοιιι θιεεειιιιιιιειιε ειιτερτεειιειιιι ιιιοτιιιι

σιτειι,ιειιοοιιιιιιιιιοτ ειε νοιι ν. Ζ ιειιιεεοιι ιιιιιι ν. Ι. οιι 1ιε

ιι.ιιίεεετεΙΙιειι θιεειοιιιεριιιιοτε ιιιι Αιι€ε ιιειιει.ιτειι, νιοιε1ιε

ιιειτιιι ιιεειο1ιειι, εειεε ννιτ εειι Μεεειι ιιιιιοτ ΒειιιιιΒιιιι€οιι

ιιτιιιδειι, ινειειιο ιιιιιι ι1ιε ετϋεετε ιιιοιοτιεοΙιε ιιιιιι εοετε

τοτιεειιε Βιιιιε νετεειιε1ΐειι. ν. Βου τω εττειειιτ εοΙε1ιεε,

ιιιι1ειιι ετ εειιιο Κτο.ιιιτειι εεννϋιιιιιιειι Πιτ 10 ΤεΒο ιιιε

“Ψ Β ιι τ ιι ε τ τ : Ζιιι· Ρετιιο1οε·ιε ιιει· Νειιτε.ειιιιοιιιε Βιεειτιοε..

Βοιιιι 1882.

ω) Β ι ιι ιι ο ι· ιι : Δτειιιν ίιιτ νετιιιι.ιιιιιι€ειιτο.ιιιιιιειτειι. 171.
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Βοι.ι 1εει, ειιιο τειειοεο ιιιιεειεε Κοει ιιι ιιειιιι€ειι 1ιι1ειιιειι

0ιιιιιιτιι.Μειι οτιιιιιιτι. Πιιτειι ιιιοιιιε Μειιιιειι θετιειιει1ετ

Βτιιιιιιειιε ειιοιιτ ετ ΒιειειιεειιιΒ ι1ετ Ηγροτεειιιιιιιι ειπ

εεεειιειιννιτικοιι ιιιιιι ιιιιτειι ειο Βιιιινιτιιιιιιε ιιειεεετ

Βτειιιιιιεειιιιιιεε ειιι ιιιε Πιοιιετεειοιι ειιι 'Γε.8ε ιιιιιι ιιιιτειι

ΡτιεεειιιιΖ`εειιε Πιιιεειιιιιι€ε ιιει Νεειιι εειι 11ειιιιιι€ε

νετιιιιιι1 εεε Πιοιιε :ιι 1ιεεειιιοιιιιι€ειι.

1)ιεεεε Κιιτεειιειιιε 1τειιιιι ιιιιιι νιειίε.ειι ιιιιιιιιιοιτι. νετ

ιιειι, ιιι εειιι Ριιιιειε ειπε _ιειιοειι Αιιο ειιιι€. ιιεεε ειο

Βοιιιιιιιιιιιιιε ιιι6Βιιειιει ιιει νοιιοτ Βοιιιτιιιιε εεε Ρετιειιτειι

νοτεειιοιιιιιιετι ινετι1ειι εοι!. ιιει εε ιιιιτ ειιι ιιιεεο 1Νειεε

ιιι68ιιοιι ιετ εειι Μεε:ειι νετ ιειιετ ιιιιεεετειι ιιιεειιε.ιιιει:1ιοιι

ΒεειιιιιιιεειιιιΒ ειι εειιιιι2ειι. ινε εε εεε ιτειοιιιι ειιιειιι

θτιιιιιιε ιιιιιιι6Βιιοιι ιει ειε Τιιετεριο ιπι Βοιπο νοτειιιιειι

ιιιειι, ειιιιι ειε Βεειιιτειε ιιετεο1ιιειι ειιιοει;ιιει1ε _εννοιι“ει

1ιείτο, ειιιιοτετεειιε ιιιιιεε ειιειι ειε Βειιε.ιιιι1ιιιι€ ιιι _ιει1ειιι

Ρε1ιε ειιι ειπε ιιιιι€ετε Ζοιι ειιε8ειιειιιιι πετάω.

Θεννϋιιιιιιοιι ιιεειιιιιε ιειι ειε Βε1ιειιιιιιιιιΒ ιιιιι οιιιετ εο

Βειιοιιιιτειι Αιιειιιιειι:ειιτ, ννιιιιτοιιιι ινειειιετ ειε Ρε.τιειιτειι

ιιιιεεετ ειιι ννοιιιε ΚεΙιειι πω οιιετ Ειεειιιε1τειιειι οι1ετ

νιειιν ρετ οε ιιιοιιτε οτιιειι.οιι. Βει οιιιετ ει:ννεε ιιιιι€ετ

ιιιειιτειιι1ειι ΑΒει:ιιιειιε ινετιιοιι Νιιιιτιεινει:ιετε 8οιιιιιοιιι.

Πιοεο Βε1ιειιιιιιιιιΒ ιιετ 11ιειιειττειιιτειι ιει: ιιτερτιιιιΒιιειι

νειι εειι Ειι.ειειιιιιετιι οιιι.τεεοιιειι ινοτι1ειι. Βιοεε ιιε1ιιιτειι

ειιειι ειο Νειιτιιιγει.ιετε ειιι 2-3 Ψοειιειι ειιε (Με

θε.1ε Αιιιιοτεοιι”). Ι)οιιιιιιι""), ινιιιιτειιει ννοιειιετ

Ζοιι ειε Ρο.τιειιτειι ειιεεετ 8οιιοτεινεεεοτ ιιιιιι Ειε ιιιειιτε

Ρετ εε ειιιιειιειι. Ρετ τειιειιιει:1ιε ?Με νοε Πιοιιε

Βτειιι; ειιειι Βοεε ιιι ειιιετ εοιειιειι ειιι ειιι με” 11ιοειιοτι

ειιεεεεειιιιιειι 11ιιιι€ετιιιιτ, ειο εισιι, αιε 8ιτε.ιιεε"")

ιιιειιιι, εεεοιιι1ετε Με ειιιιιιιιιιιιτειι Βιιιιιιιιτςετι επιριιειιιτ.

Αιιοιι εειιι] ετιι'") ιετ ειιι ννετιιιοτ Αιιιιιιιιεετ ιιετεο1ιιοτι

ιιιιιι ιιοιιιιι ειε Με 10 Τομ Με. ιιιιιι ιιοειι ιιειιετιιιιι€ε

ιει Βοει."9) ειιε ιιετ Εινειει'εειιειι Αιιιιιοιιιιιιε εεε

Αιιειιειε-11οεριτειε εειιι ειιιΒοττετειι, ιειιε Πιειιειιιιτ πιιπ

ειιιοτ θ 'Ι'ε;.ιε ιιιιτειιεεΓιιιιττειι Βιιιειειιιιιι8ειιιιτ ιιι νετ

ιιιιιιιιιιιε πιιπ Νειιτ1τινειιετοιι Ζιι ιιοειιιιιειι.

Αιιοιι ιιι Βιιεε1ειι‹ι ιετ Ψο.εειιιειν ιειιιιει“ι Πιτ ειιιε

εο1ο1ιε Τιιοτο.ριε ειιι€οιτοιοιι. 1)ιοεειιιε ιιει. ειιειι ειο1ιετ

1ιοιι ιιιτε ιοετο Βε.ετιιιιιιιιιις, σε ειιι” ειε ννοιεο ιιιιτειι

νι5ιιιΞε Ειιι2ιειιιιιιιε ιιετ Νο.ιιτιιιι€ μοι· οε ειιι ειιειειοετειι

ι1ειιι Ρτιιιειρ ιιει· 8ειιοιιιιτι;; εεε Μεεειιε ι.ιειιι1ετ ινοτιιειι

1ιο.ιιιι; ειιιοιι 1ιειιειι ειε οηετιιιιειιτειιοιι Πιιτοτειιειιιιιιεειι

νειι 8ειιοτει:ι Με Ζιετι-ιο (ειι. ιιοιν1Μιεειιιειιι

ι. ε.) εο2ειιιι, εειεε ιιει ε.ιιεεειιιιεεειιοιιετ Κεειιιιιιοτιιε.ιι

τιιιιε οιιιε ιειιε Αιιεειιειιιιιιι€ νειι ΜεΞειιεείτ ειιι”ιι0τι.

ΑιιετιιιιιΒε ειειιοιι ι1ιεεε Αιι€ειιειι ιιι ειιιειιι ννιιιοτειιτιιοιιε

ειιι; εειι Πιιιετειιοιιιιιι€ειι νειι Ηετεειι”), Μετε

ἔοτ1°°) ιπιε Βοιιτεει;"”), ιιοιιειι ειιιοιΒε Με Βιιιιιιιι

ι·ιιιιε εεινιεεετ ειστε ιιι εειι Πιειαιο.τιιι, πιο Βειιιιιοιι,

1)εκι:τιιι, Ζιιοικετ. ΑιιιοΙιο1 ιιιιιι 8ει21ϋειιιι€ειι, οιιιε Μεμο

ειιίτεοοτειιοιι ετιο18ειι εειι. Ποτε εεεετιιιιιοτ ιτειιτι ειιετ

ντιει1ετιιιιι ειιι ειε ιιιιιιιεειιε ΒεοιιεοιιιιιιιΒ ιιιιι€εννιοεοιι

νιιετι1οιι, ννοιε1ιε 2ειετ, εειεε ιιει εειιι Π1οιιε ννιιιιτοιιιι ι1ετ

ειιεεειιιιεεειιειιειι Βοοτειετιιιιιιτιιιι€ ειο εειιπιοτειιιιιι.ειι

Ειιιριιιιιιιιιι.ε·ειι ιιι ειιοτιιιιτεοετοτ Ζειι νετεειιννιιιιιειι.

Πιο ετινι3ιιιιιτειι θιτι1ιιιιε ιιιιιιειι Με ιιιιο1ι νει·ειιιιο.εει.

πιο εοιειιοε ειιιοιεειε οτεειιοιιιτ, ειε 111οιιεειιτ ειιι; ειιιετ

Ηιιιι€ετειιτ ειι ιιεΒιιιιιειι. Βιο Ζειι, πιο ιιιιιΒε ιειι ιιιοιιιο

Ρειιοιιτοιι ειιεοιιιι οιιιιε Νειιι·ιιιιε ροτ σε ιεεεο, ιιιειει 1

Με 6 'ΓεΒε. Ιιιεεε ιειι ειιιιιιιι€ειι νειι ι1ετ 1ιιι1ινιιιιιε1ιτει

Μ) Η ο Ο τι. 1 ε Α ιι τι ε ι· ε ο ιι: Βτιι. ιιιειι. .1οιιτιιιι.ι 1890, 10.

Μ”, ειι. ιιει Β ο ε ε 1. ε.

"Ό 1) ο ειιι ιι: 'Πιο 1ιειιιεετ 1890. 87. 8εριοιιιιιει·. (Με ιιει

Β ο ιι ε 1. ε.

"") 8 ι ι· οι ιι ε ε : ννιιτειιιιτε·ει· Αιιιιιι.ιιιιι. ιπιε εειιι θεειιιιιιιιι

εειι. ε. ιιτει:τ. Μαι. Ι. Βιι. ΗΜ: 19. 1901.
Μ) Β ε. τ ιι ι ο ιι : Βειιτ. ιιιε‹1. ινοοιιοιιεε1ιτ. 1896. Ντ. 52.

Μ) Β ο ε τ: Βει·1. ιιιιιι. ινοε1ιοιιεειιτ. 1899. Ντ. 80 ιιιιιι 81.

"Ί Η ο τ ε ε τι: 'Ποτ. Μοιιιιτειιεϊιε. Με 1901.
Μ( Η ο τ. 2 ε· ο τ : 1ιιιιιιιε1ι. ιιιειι. ννοειιειιεε1ιτ. 1900 Ντ. 45.

Μ) Β ο ιι ι· ε ε κ : 'Ι'1ιοι·. Μοιιιιιειιείτε 1900.
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πεε π'ο.ιιοε, πετ $σπινοτο ποεεοιποπ, ινειτοι· νοπ ποιπ Ετ

πιιιιτιιπεεειιειεππο πεε Κτοπιεοπ ιιππ εειποτ ιιετν0εοπ

Βοοοιιοπειιιιιιοποιτ. Ιπ ειιιοπι Ριιιιε νοπ τεπειιιεσπεπι

ιιιεπε ποπο ππι ιπιι. ποειοτπ Βεειιιτοιο πιο Απετιποπεσιιτ

12 Τομ ππτσπΒοιΊιπτι. 5σπινετε Οππιποσπιεει.ιιιειιο πιιπ

ιιιιπετε πιτοσι. νοπ πετ Απειιποπε εππιιπεεππο ιιπιιεπειιιπε

1Στεσπειποπεοπ, πιο ειε Βοειε Βεεειιοπ πει, ειππ :πιτ

πιεπετ ειιισιτιισιιοτινοιεε πισιιι νοτ8οιτοιππιεπ. Νιιτ πο"

Κοριεεπιποτεοπ ινπτπο Με εειτιοει.

Νοσπ ΒεοππιΒιιπε ποτ Απει.ιποπε οτπιπιτε ιεπ εππεισπει

4 πιω Μιισπ οτε 'Με, ντοισποε0πειιιπιπ εσιντιππιισιι ιιιπ

πεπ ππι Πε οιιιο πεετειΒοτι ντιτπ. .ιο πεισιι ποιπ Ροιιο

πεπο ιεπ ποππ πεσπ ι0-14 Το.:.ιοπ ιιποτ τιιιιΡιιτοοεπρρεπ,

ιεισιιι;ο Βιοτερειεοπ, Αιπετι-Βιεοπιιιε,

Βιππε, Κιεεει, θε.νιοτ, ποππ ιτοιππιτ ποτ Ποπετεειπο ειιι

(ιιοτπιιεε ιπ Ριιτοειοτιπ, Ηιτεο. Κιιιππτιεεει, Βεικοσιιιεπ

Ρ`ιεσιι, ι·ιιιιιπ οτε. πιε ιει πιοεεε ειπε Κοετοτπιιιιπε,

ιιεισπο ιπ ιιιτοπ 0τυππ2ιιοεπ ποιπ Ι.ειιπο'εοποπ Βοποιπο.

ι-πτερτισπιι. πιο” πεεοππετε πιοσπτε ισιι ιεποσιι ιπιτ

ιιιοεειι_ιετν οιπ ιιιπεετε Ζειτ ιιιππιιτσπ ίοτιοεεοι2ιοε

επεεοπιιοεειισποε ιιιιισπτοεςιπιε (νοιιιιιιιοπ, εοιπο Μιιειι)

ιιειιιτιινοτιοπ Κοιιτ πειτε νιειιοιοπι εοιποε Κοπιοπ

επιιτοεοιιοιιιεε ινεεοπ ιινοπι€οτ επ οιπριειιιοπ. ποιπ ποσιι

πιο Μιιοπ πιιτσιι ιπτεπ ιθ'οιιοειιοιι, πεπ ιπο.ιι εειεεεπιιιοπ

ποππ (πιο Βιιπιπ ετππιιοπ ποππ, πιε 1Ινροτεσιπιι.ιιι πεε

Μεοοπεο.ιιιοε ιιοτοπ, ειιιοπ εσιιοιπτ πο.σιι Μιισποεπιιεε οιπ

τειιιιιν ΠΟι-οτιποτ Μεεεπεοιι ε.πεοεσιιιοπεπ επ ινοτποπ

.‹π ιι επ πι ε. π π ""); εσπιιεεειισιι πιιτιιο ποππ Ρο ιν ι ο ιν ιιππ

Βιιιειεππονν"") οιπο Μιισπποπτιιπε πιε εετιπεςειοπ Απ

ιοτπετπποεπ ειιι πιο Μοιιιιιει πεε ΜιιΒεπε ετοιιοπ.

Νοσπ ν. ι.οιιπο'εσποτ Υοτεοιιτιιι πιοεο ιπι ιπειπο

Ρτιιιεπιοπ ντεπτειιπ ποτ ποτ Μοτοεπε πιιπ ιιππ ιπι ι.ειιιο

πεε Τεεεε 150,0 Οειτιεπεποτ πιιιιιιπτιιπποπ ιοιτιιτ Βο

ννιιτιπι ττιπιτοπ. ινοισποτ πεσπ .Ιεννοτειιι"”) 8ιεισιιιιιιιε

ποιτιπιει; εοιπ εοιι πεπ Βιιιιιτοετοπ πεε Μιιτ;επε ιιετεπεπ

εοιπο πππ ιιπτετετιιιπο πιο Ηειιππει πεε 0ιεεσπιιιιτε πιιτσπ

σοιιεοοιιοιιιο Αρριισειιοπ νοιι ΒτοιιιιιιεσιιιειΒοιι σποτ ειποε

'Ειιοτιποριιοτε ιοοει1πετ, ινεισιιοτ οιπ Νεσιιι πιιτσιι οιποπ

Ρτιεεεπιτ2°εσποπ ιιπιεσιιιειε οτεοτει ννιτπ. Πιο ννετιπε

ειιιιιιιτιιπε ιππεε πιοτποι επ ειιιτιτ εοιπ, ποεε πιο ιιοπι

οιπο τοπιο Μεττποτιτιιπε εππιιππιι:, πιο ιπ πετ Ροιοε

ππτσπ ΡιππιοπιοπιοΒετιιπε ιπ οιπο πτειιιιιο πποη.ιοπι. 0ο

ιεπειιιιισιι ειπιιτοιοππο Βτοπππιεεειι τοπιτειιιπισιτοπ πισιιτ

σε Απινοππιιπε πετ Βτοιιιιιιεσπιππο, ιποπ πτνιιιοιιι; πιοεε

ειε πειεσιοπ οιοιιειι πιιτσιι ειποπ (ιο.τποιπιιερμεπ οποτ

ποππ πεεεοτ πιιτσιι ειπε Ψιειιιιιιιιρειειε επ εσιιιιι2οπ. Ζιι

ιπεπιεειιπεπιπεεπ Μιιτοιπ ετοιιο ιεπ ιπ πετ Βοποι, πιο

εοιεποε _ιοιιι ιο ειιιι·ιι ιι.ιι€ειποιπ Ετεεειιιειιι, πιειιι οιιπο πο

εοιιπει·ε Νπιπιπππο. ποτ ιιι πεπιεπι€ειι Ρτιιιεπ, ντο 1ιει

ιιπε 8σιιιποτεοπ ιπτιπεετεπεπ. σποτ ντο εε εισπ ππι οιπο

Ποπιπιποιιοπ :πιτ Ηνρετσιιιοτιινπτιο πειππειτ ιιππ πιιπιιτσπ

πιο Ηοιιιιιιε πεε Πισπε νοτιπΒοτι ινιτπ, ιιοπο ισιι επ πιο

πετιιοιτοπ Μο1οιι Με ιπειει πιιτ ενιποπιοιπ οιιπο πιιε

νοιι ιέπεεπιειιιι ιιππ ιι'ιοιπετι°ι) ινοτιπ επιριοπιεπο

ινιεπιπιπ ιπ οτοεεοπ 13οεεπ ιπ Απινεππιιπε ποπτεσπι.

Ισπ ιεεεε πεεεειπο, πιο επισπεε νοπι ειιισιι εοπει ιποιει.

πεεσπιοιιι. ιπ πετ 0ιιτιπιιιιιι ειποε οοιιππιτεπ Τιιεειπποιε

ιιι 'ιο-ι (ιιπε ιιι'ειεεοτ ειιι -ππιτιιπτεπ ιιππ τπεοπ ειπε

ιτιπιτοπ, πιιπ οινοτ εειντιππιισιι πιιπ Μοτεεπε πει ιοετοιπ

πιε,τςοπ; πιεινειιοπ, ιι·ο πιο 8σππιετεοπ Νοσιιιε ειιιιττετοπ,

ειισπ ιιιισιι οιπ "εποε Μπι επι .Δ.ποππ. Βιιτειιι ινοτποπ

πιο Ροιιεπιεπ οποοινιοεοπ ξε-1 Βιιιππο τοΒιιιι;;ειοε ιπ

οιιιετ Εεεε, πιο πιιτσιι ποπ οτειοεπιπιτιοπ Βιιο πεε Πισιιε

ιιπ Μοττοπ πεειιτπιπι: ινιτπ, επ νοτιιεττοπ. Πιιτσιι Ετιιο

πιιπε πεε Κτοιιιιεε ιιππ πιοπτιΒε Ι.εΒετιιτι<.; πετ 5σιιιιι

τοτπ ιει ποιπ ποειτοπι πεπ Μεεειι ιπ οιπο πιπειισπετιιοιο

Βιειιιιπ8 επ πτιπΒοπ.

Μ) Β ο σ ιι πι τι. π π ι πω. Γ. Ψει·ποιιπιιοειττεπιιιι. ν.

Μ) απ. πει ιν τι ο οι ιιε νν.

""ι .Ι τι ιν ο ι· ε ιιι: Ποια. Ατσιι. τ. πιιπ. πω. πι. 37.

Μ) Γι ε ι π ο τ: νετιιοιιπιπποοπ πεε ΧΧ. Οοπετοεεοε πιτ

ιπποτο Μεπισιπ. 1898.

ινειεεωιι εποε

ι

Πιο ιποε, ινεισιιο πιεεετ ι'ιιιειιιιιιιιποποππιππε πιτ 0ιτιιππε

ιιει;ι, ιετ ιπ πετ νοτειιεεει.εππε πεετι1πποι, πεεε πιο πιιε

ιιιίιειππιιι ειε οιπο ιπ ιιιΤοεεετ ιιπιπειισιιο 8ιιπει.οπ2 οιιι

πετ πιοεεεειοΒιοπ Οοεσιιινπτεπεισπο, ινοισιιοτ πιιτσπ Εεεε

τππο πιο ι.ιειειο 8ιοιιε ιπι ιιιοΒεπ εοΒοποπ ινοτποπ εοιπ

τποσπεπιεσιι πιοπετεσιιιειΒο ιιππ πιεεεε πειππτσπ Βοποπ ποπ

ιὶοιε πεε πιει5.τοπιπιιοιιεε εσπι1ι2οπ πϋππο. Βοπιιτσιι οτ

ιιιε.τε εισπ οποιι πιο πιτεσι εσπιποτεειιιιοππο ινιτιτιιπε ε"

Ψιεπιιιιιιιιιετεριε. Βιεεο ιιεπεππιιιπεεννοιεο ιετ πππ νιοι

πιειι πεισπεορτιιιι πιιπ ο.πσπ ιπι Αιι€οτπειποπ ιπ ιπτοπ

Βοειιιιο.ιεπ πεειιιιιΒι ντοτποπ. (Ποεοππειιπ, 8εοινοι

ιει”ί "”), Οτεοπιετ Μ), ινιιιιιιοιιοτ Μι, Β'ιεσπετ Μ),

Βιοεοι ιιππ Α.) 8ο ινιεε Μετιιιοε'") εεροτιιποπιοιι

πεισιι, πιιεε πετ οιιι πετ Οοεσιιινιιτειιιισπο ι”εετ πειτοππε

ιιιιιεπιπιπ Ξσιιιοιπιεσιιοτι πιε Ηοιιιιπε πεε θεεσιιινιιτοει

πιιτσιι ι3ιιπππε νοπ 0ιτειπιιιο.ι.ιοπεοοινοπο ιπι 0οεσιιινπτε

ετιιππε οποτ πιιτσιι Ψιπ·πετιιιιε πεε 1)τιιεεπο;οινοποε επ

πεπ Βειιιπετπ ποιπτποτο. Απσιι εσποιιιτ πεε ιιιίιειππιπ, πιο

Ε' ι ο ι π ο τ ιιοτνοτιιοπι. 8οτειποοπ εοστοιιοπειιοπιπιοππ ειιι πιε

Απεσιιοιπιιπε ποε πιο,τ,τειιεειιιοε επ ινιτιτοπ. Οοτεπε πιεεετ

Ππιεπιππ πει :πιειι νοτεπιεεει. πεε ινιεωπιιι πειιιριεε.σιι

ιισιι ιπ πεπιεπιττοπ Ρε.ιιοιι νεπ Πιοπε ιπ Δπινοππιιιιε :ιι

πτιπποπ, ινοισιιε ιπιι Ηνροτσιιιοτπγπτιο ιιπιοτιιοΓοπ. Ιπ οι·

πιοοπ. οιιοτπιπεε πισιιι. ιο ειιοπ τοπ πιεεεπ Ρειιιοπ ινετ

πετ ιιιοτοροπιιεσπε ιἐιῖεσι πεε Ψιειπιιι.π'ε οιπ εετεπε2ιιι

νετπιιιιιεπποτ. ιπποπι πιο ιιοτιπιιοιτιεοπ ιιππ σοπτ.ιιιπιτιισπεπ

πεισπι.ιισιιεπ Ξι:ιιιπετοοπ πιει ιποιποοιεπ πιιοιι πεπ οτειοπ

ινιειππιπετιποπ εσπιντιπποπ. ι.οιπετ πεπε ισιι εποτ ετπεπ

πει πετ Ψιεπιπιιιιιιοτομιε οιπιττο Μιεεετιοιοο επ νετποισπ

ποππ ι)οπετ ιει εε τπιτ τιι=ιισιι οτιτιιιτιισιι, ποεε ειοιι οιπιτ.το

Κιιπιιιοτ ιιιοπεοιπι.' ), Οι.ιν·οιιι"=), Βοειει"),

Βο ο ι·Βο1ιΙ"·°) επινεττοππ πετ Ψιειππιπποποππιππε τζομπ

ιιπετ νετ ο τοπ.

Πποποεπεππιο Νοποπινιτιτιιπ,εεπ σποτ πετ ι'ετε;ιιιπποε

οτεσπειιιπποειι ποπο ισιι νοπι ιι'ιειπιιτπ εποπεο "πιο εο

εοποπ. ινιο Αππετο, ειισιι'ιει σε πιιτ Με; επι€οιοιιοπ,

πεεε εε οιιιο ει.ετιτοτε Οπειιρει.ιιοπ ποινιι·ιτο. Η.ιπΖπιιιοοπ

ιι·ιιι ισιι, πειεε Βο-ε.ε ποιπ Με. Βιειιιιιιιιι πεε Βιειππιπππι

ΣιιτΙΕιδι:Βιο(τιπιΠίν&ιτοιοιιι, ιι;!πΐεπέισιι πιειι πιεὶἶοε ινοπιπετ

οι π τι ιο εππ ε ιο οι ντιττοπ επ .

Αιιεεετ ποιπ ι3ιειππιιιοπι ειιπιιιιτισ. πππ ποτ ττειο.εεπιιι

σιιοπ Απινειιπιιπε νοιι Αιιτειιοπ, πιπ ισιι ειε ιοιει; πει

οιποτ Πισπειτιιτ ιιπ Βοιτο επ ειιι πιο ετοι;ε οιιπο οιιπο

ινειι;ετο ιιιοπισειπεπιε πιιτοπ8οιτσιπιποπ. Πιτ επιππιοπι:ο

Ριιιιε πππ οιπιτειιιο εειιτ ιιετιπιιοιτιοε 1Τισιιεπιιιο ιπι Βοτιο,

οτπιπιτε ιοιι Βετο ποππ Ατι.τεπι. πιιτισ. ιπ 1.ϋειιπες 0,1

0.2:100,0 3 πιει ιιιιτιιοπ οιιι Βεεεοτιιοποι νοιι ιπ ειπετπ

νι1ειπειεεε ιιιο.εεετ ιΒοεοπιιοιιπ,0ετπειτπι) νετ

Τιεσπ πει ιοετοπι ιιιιιτ;επ επ πειιτποπ. πιο 1ποειε ειπειεπι,

ποτ ιιπτιοεπε ειοισπιτιιιε οιποτ εοισιιοπ Μεπιπειιοπ, ντοτπι

πιιει'ιιοτι τοποτ, ιτιιι ιιιετπει πιτ Βιοττιιοο ειιι, πιο

ιοποσπ, ινιο ιοπ εε πεειτιιιοεπ ποππ, εροπτεπ τοεσιι

εσπινιπποτ.

πιο ιππεε εοιι τπο.π πιιπ πιο 'Ι'πετιιιιιο ιοττεοι2οιι Με

ινοπιι ιει οιιι πιοοο ειε Βειιειιι επ ποιτεισπιοπ? 8ο νιοι

ιιιιτ εσπειπι, ιο.εεεπ εισπ ιιιοτποι ιτειποτιοι οιιι.τοιποιπ ειιι

Ι.ιεοπ Οιεεειτο οιιιειοιιοπ πππ ποτ πιο ι)οποτ ποτ Βοποππ

ιιιπε επειε νεπ πετ Ριιγειοεποπιιε πεε πιπωιπιιιεε επειτ

ιιιιπποπ. ιπ πεπ ιεισπιεει:οπ τειιειι εσπινιππεπ πιο $νιπρ

Μ) ει ιν ο τι ο Π'. «'1'ιιοι·πρ. Βιιοπειι.εποίιο». θα. 1894.

Μ) Ο ι·ειπιει·. «Μιιιισιι. πιειι. ινοσποιιεσιιτ.». 1806. Μ 25.

Μ) ινιτιιιτι π οτ. «Τιιοτορ. Μοπο.ι.ειιοίτο». Οσι. 1896.

11°)Ε'ιεσιιετ. επισπο.ει· Πιεεοι·ι». 1893. ΟΠ. πει Ρεπτ

2 πιο τ. ιιππ Βιι π Με ι της. «Ηπιιππ. π. πρ. Τιιοτιι.ριο». 1ιι. Βπ.

1896. μ. 850.

"') πιο τι π εε. «Οοτιιτοιπιοιιι: τω· πιειι. ιιιοπ.». 1894. ιο 1.

Μ) Γοπτ.:οιπτ. Ροπιισιπτ-8ι.ιπτειπο;ε «ιιο.πππιισπ

ποτ ἐ'πετιιιιιε ιπποτοτ Κτε.πιτπειτοιι». 2. Απο. 8. Βπ. π. 8:24. (πι.

οι οπε . σ.

Μ) Οιι νε ιιι. «Έπετειρ. Μοπο.τειιοιιο». 1808. Αρτιι. Οικ. πει

Β σε ε ι. σ.

Μ) Βοο.ε ι. σ.

Μ) Βο ιι τω”. «Τποτειο Βιιοπο.τεποι'το». 1900. Ηοι'τ 7. στο

πει Β ο ο ε ι. σ.
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τοπιο ποιιοτππ ποποπ ποιοιι ποιιιποπ ποποπ ιιιιπ ιπ ποπ

ποιιποτοπ πιτπ ιποπ Βοποιιιιπι: ποιπ πιο Βοιιοππιιιππ ο.ιιι

8-8 Ψοοιιοπ οποπιιποιιποπ, ιο ποτ πιοιιι ποιτοπ ιπι. ιποπ

ιπ ποτ Ιιο.οο οιπ ποποπ οτποιιοτιοπ Κοειτοπιιπο «πιο

οιππιιποιιιιιπιιοπ πππ πο ποπιπποτιποοποπ ιοπιοιιπ Βοιιι·ιιι

Πιτ $οιιτιιι νοτππποιιτοιιοπ. ποππ ι›οποπποτπ ποιιοιπιι ποι

οιιοπ ιιι ποπιοιιιποπ ιπιιιοπ πιο.ιιοπιιπποπ, πιο πιοιι ιπιι

Ηγροτοιιιοτιιγπτιο πππ ιπιτ Ργιοτιιοπροοπιιιπ ι·οπιιιιπιτοπ.

Ιπ ιτοιποπι Ροιιο ιοοπο ιοιι ιοι.πι πιοιπο Κτοπιιοπ ποιιιΒοτ

πιο πτοι ποοιιω ιπι Βοιι.ο πιιιιτιπποπ. πιο ποιιοιιι πιιι·ιοιι

πιτ οιπ Πιοιιπ οτει ποππ οποοιιοπ, ποππ ποτ Κτοπιιο οιπο

Βοπϋιιπιιοιιο Κοπι ο.ιιοοιπι οιπ νοτιι·ιιιοπ: ιιππ ιοΒιιοιιοτ

Πτιιοιιποιιπιοτπ νο1ιπιιιππιπ Βοοοιιπππποπ ιπι. .1οποοιι πιποπ

ιοιι οιιππτιιοιιιιοιι πονοτ ποτποπ, οπο ποιπ 8οιιπιπποπ ποπ

Πτιιοιτποιιιποτ2οπ οιιοιπ, οιπ οιποπ ιιοοππιπιοπ Ηοιιπποπ

ιιτοοοπο ποπ Πιοιιπ επ ποιιιιοπποπ. Νικ· 2ιι ποποπ ποποπ

πιτ πιο Βτιιοιιοπιριιππ1ιοιιιιοιτ ποποπ ποπιπο Τομ ποππ

ποπι Βοοιιιπο ποτ Κιιτ π.ιιιιιπτεπ, π. ιι. ιπποτιιιιιιι οιποτ

Ει·ιοι, πιο ιοποπιο.ιιπ πο 1ιιιτο ιπι. ιιιπ :ιιι οιποτ Βοπο.τ

οππο επ ιιιιιτοπ.

$ιππ πιτ πππ ιιοι ποτ Βοιιοππιιιππ οιποπ Πιοιιπ πιι οι

ποιπ Βιιιοιιιιοιιοιι Ηοπιιιι.οιο ποιοιππι, πο τπιιπποπ πιο Κωπ

ιιοπ ι;τοιπποιπ, πιο ποιοιιοπ οππο νοπ Βοοπ, διτπιιππ ι

πππ Α. νοτιοπει πιτπ, ποοιι οιπο 1ιιπποι·ο Ζοιι, τπιιιπο

πιοιιπ οιπ .Ιοιιτ ιοπε οιπο εοπιππο ι)ιιιι οιπιιοιτοπ, πο.

ποποπ; πιιτ επ ιοιοιιι Βοοιπινο οιπιτοιοπ ιιοπιιοπ. Πιο Κοοι

ποτ Κι·οπιιοπ πο!! πιοΒιιοιιπι ιππιιιοτοπι ποιπ, ιππιιιιοτοπι .

ιπ ιποοιιοπιποιιοτ. οιιοιπιποιιοτ πππ ιιιοτπιιποιιοτ Ηιππιοιιι.

Βοπι νοι·οοιιιοπο ν. Β ο ιι ι ο τιιπ Μ) ππιοιπο, πιιοιιο ιοιι οιι

ιιιιιιιιιπ ιποιπο Ροιιοπιοπ επι οιπο πιο1ιτ νοποιοτιποιιο Κοπι

ιιιππιιιοιιοπ, πιιτοιι ποιοιιο νοτο.ιιππιοιιιιιοιι πιο Ηγροτποι

οιπο οιιππι.ιπ ιιοοιπιιιιππι πιι ποτποπ νοτπρτιοιιτ.

Βιιοιιοτοπ:οιοοπ πππ Βοορτοοιιιιπποπ.

11οιιτιιιιοιι ποτ Κιπποτιιτοπιιιιοιι.οπ Πιτ Αοι·πτο πππ Βιιιπι

ι Η ο 1 ο. τ. ι π ο Έιιοτιι.ριο οτιπποι·ι..

.ιιιιιιοιι ιιιπινιπιιπ1ιπιτοπ» επιπποιιτοιιιοιι.

ι·οιιπο ποπ Κιτ. Αποιι Βοοιιιπ1η ει. ο. Ρτοιοοποι· .

ποτ Κιπποι·ιιοιιιιιιππο ιιπ ποτ Ππινοτπιι.οι Βοτιιπ. 131- ·

τοοιοτ ποπ ιιπιποτ- πππ Κοιποτιπ-Ρτιοπτιοιι-Κιπιιοτ- Ξ

ιιτοπιιοπιιοπεοπ. Βιοιιοπιο νιο1ιοοιι νοτιποιιτιο ιιππ νοτ

ιιο88οτιο Αιιιι€ιεθ. (ποποπ νοι·ιι-ιο; νοιι θ. Ηιτποι. 1902).

11πιοτ ποπ νιοιοπ ι.οιιι·ιιιιοιιοι·π ποτ Κιπποιιιτιιπιιιιοιιοπ πιιππιτ

_ιοποπιιι.1ιπ ποπ ι·οτιιο;;οππο οιποπ ιιοι·νοττο.οοπποπ Ποιο οιπ ι

πππ οοπιοποι. οιποπ το” ιιοετιιπποιοπ Βιιι'ιπ ο" εοοπιιιπικοιι τποπιοι- ι

πιποιιοπ ινοιι. Ιπ ο" ποποπ Αιιιιο.8·ο ιιο.ι ποτ νοτι“ποποι· πιω ·

πιιτ ποιπο οιποιιοπ Ετιιιιιι·ιιιι.οοπ πιοποτποιοοο, ποπποι·ιι ποππ πιο ι

ο;οππιπιπιο οιπποιιιπο·ιοο Βιιοι·πιιιι· ιιοτιιοιιπιοιιιιομ πο ποππ ποιπ

ποιπ ιιι νοιιιιοιπιποππιοι· ινοιπο ποπ ιιοιιτιεοπ 8ιιιιιπ ποτ Κιιι

‹ιοτιιοιιιιπιιπο πιοποτο;ιοιιτ. Πο. πο.ππο1ιιο, πιο ινοιιιο·ο ππποι·οι πιοιι

πειιι:: ιιοποπποτπ ιιιπι $οιιιπιπιιιπιππι οιο·ποτ. πο ποππ οπ Α11οπ,

πιο πιοιι ιπ πιοποι· Βροοιοι.ιιιοπ νοι·νοιιιιοιπιιιποπ ινοιΙοπ, πιιι· πιιι'

ποπ ινιι.τιιιπτο οπιριοιι1οιι ποτποπ.

ΕΡ. Μιιιι1οπ.

Β ιτο ιιο1. Πιο νοτποππππο ποπ ιιιοιιιοπ ιπ ποτ Τιιοτοριο.

(1909. $οιι;π πππ Βοποποτι.

Ποτ ιιιιι Βιιιιιιιιι·ιιπ,ο; ιιππ πιπποποοιιιιιιιιοιιο 1νοιτοτοπιινιοιι

1ιιπο ποπ Ιιιοιιιιιοιινοτιιιιιι·οιιπ νοτπιοτιιο Υοι·ι. πιω. οιπο ι‹ιοιπο

'@ηπιιοπιιποιι-ιιιιι·πιοιο,ςιποιιο Βιιιιοιιιιιιο, επι ποποιτιιι επι πιο

ιιι·ποι. Αιιπιιιιιιιιο; ποι· Βιοιιιι.ιιοτπριο ιιππ πππ πιι:ιιι πϋιιιιπο Ιπ

πιτπιιιοπιπι·ιπιιι ιιιιοτ πππ ιποοιιι πππ ποππ ιπι: ποπ Ι.ιιοι·οιροιιιι

ποιιοιι Βοππιιο.ιοπ ιιοιιπιιπι: επι· Απποππιιιιο· ποιπ ποιπ νοιιιιιι

ι·οπ ιιοι ιιιοιιι, Ι)ιπιιοι.οπ, Γοιι.ιοιιιιο·ιιοιι, ,οοπιπποπ Βιιιιοτιιι·οπ

· ιιιιποοπ, 8οι·οπιιιιιοπο, 'Ι'πιιοτοιιιοπο,ιιοπιοπ ιπιοοιιοιιοιιι·οπιιιιοιτοπ,

Ηο.πτ- πιιπ (ποποιιιοοιιτπιιτοπιιιιοικοιι, Κτοιιιιιιιοιτοπ ποι· Οιι·οιιιοι

ιιοπποτπο.πο οιπ. Ποπ οι·ιιο.ιιοποπ Β.οπιι1ι.πιοπ πτοπτ. νοιι. πιιι·οιι

ο.ιιπ οιιιοοι:ιν οοποπιιιιοτ πππ πιιοτιιοππι. ποιπ νοι·ιοιιτοπ ποππ

πππ μι· ποιπ ιιι ιοποπι ΡοιιΙο οιπο ιιοιιοππο ινιτιιιιπο. ιιι Βο

πιιο· :ιπι Βοοιι.ιιπ ιπιιππ :ιπι ποπ Οι·ιοιππ1 νοτπιοποιι ννοι·ποιι. 11πο

1ι1οιπο παπι ιπι πιοπποππ πππ ιπτοτοπποπι ἔοποιιι·ιοιιοπ πππ ποι

ιιιοι·πιιτ πιιτιιι οιιιιιι'οιιιοπ. - .

ιν ι ο ιι ο τ τ.

ΝΈΡ ιπῖἔοιιιοτιι. «Βοι·ιιποι· πω. ινοο1ιοιιποιιτιι'ι». 1900.

ο _ι_

ι
 

Βι·ιοι οπο ιΝιοοιιιιποπ.

ΧΧ. Οοιππι·οοπ Επι· ιπποι·ο 1!ιοπιοιι:ι.

ι'οιπ 15.-18 .-ιρι·ιι 1902 ιιι νι7ιοπιιοποπ.

νοιι

1)ι·. ιποπ. Α. Ρτιιππιππ.

Ψιοπιιοποπ.

Ενι·πιπ'π νοι·ιτο.ο·, ποπ πιτ πω· ιιι ποιιιοπ ιι·ιοιιιιο·πωιι

θι·ιιπππιιο·οιι πιοποι·ςοςοιιοπ ποποπ, ποιοιιποιο πιοιι πιιτι·ιι πιιτοπ;.το

Βιιοιιιιοιιιιοιτ πππ Βοιιοι·τποιιππις ποπ Μπιοι·ιπιπ οπο. Βιιιοπ

πιοιιι. ιιιιπποτ πιπποπποιιπιιιιοιιοπ, π.ιιοι· ποππ ποιι ιιιοιιι· οπιιιοο

τινοπ Βιοιιπριιπιπισ Ιιοτι.·ιιι·ιιοιιι·οπποπ Οιιοτο.ιιι.οτ ιοιι;ιο πιο Βοπο

. ποπ κποιιοπ. νοπ ποτ Οοπο·τοποιοιιππο πι» πιιπποιιιο 'Ι'ιιοιιιο ιιο

πιιπιπιτοπ Βοπποτπ. ποπ Ρτοιοπποτπ Ε'ιοι π ο ι· πππ Ηοιποιιιοτε.

1)ιοποτ ιιο.ιι.ο πιο προοιο1ιο ΑπΕΒιιιιο ιιιιοτ πιο 'Ι'ιιοτορι ο ποπ

Μοεοπεοποιιπ·ιιτπ ιιι τοποπ πππ ιςοι·οπο ποπιιιιιιιι ιιοππι.ο ιποπ

ποπ οιποτ ιιιιοτο.ιιπ τοιοιιοπ οι·ποιι1ιοιιοπ Βι·ι`ιιιιι·ιιπς οπεπτοπι

πιοιιποπ Αππιιιιιτιιπποπ ποπ οπιιοτιι πιιι. 1ιοποπποι·οπι Ιπι:οτοππο

Ιοπποιιοπ. Βιοποπ Ιπτοι·οππο ππι·πο ιπ πι.ιιι·ιιοτπ Πιιοπο ποποπ

ππτοιι πιο Βιπιοιιπιιο· ιιοτνοτοοτπιοπ. ιιι ποιοιιοι· Ρι·οι'. Ρ 1 οι -

ιι οι· ιπ ποιπ ιοπποιιιποι· Ε'οτπι πππ οιιιιιι·πππ οι·οποοι· Βο1οποπ

ιιοιι οιιιοπ ιι ι ο τοτι ποποπ Αιιι·ιππ ποτ Βοιιιιππ1ιιππ ποπ Μοι

εοπποποιιπιιτπ οπιπιιτΕ. νοπ Η ιρροοτοι.οπ ιιπ, ποιοιιοτ

πππ Πιοιιπ νοπιι·ιοιιιι πιο «πιοτιιιιπ πιεοτ» ιιοποιιτιοιιοπ ιιπε, πιο

πω· πιο ποιιοπι.ο Ζοιι ιιπποπ πιτ ιιι ποτ Βιοοι·πιιιι· ιιιιοι· πιο

Τιιοτο.ριο ποπ Μοποιιποποιιπιιτπ πιο ι.ι·τιιππιοπ Νιι.ιιιοπ ποτ πτοπ

Ιιοιιοπ Ψιπποπποιιοι'ι νοτιι·οιοπ: Ροι:ο τ Β'τοιπιι, ιιπ-ι οπ -

ι·ιοιι Ηοι'ϊπιπππ, Οτιινοιιιιιοτ, πωπω”. Ττοιιπ

π ο π ιι , 13ο. πι ιι ο τεο τ, ιι ο ιι πο. 1)ιο ι.ιιοτπ.ροπτιποιιοπ νοτ
ποιιι·ιιιιοπ ποπ Ηιιιιιοοτπιιοπ πιππ πιο οιπ” ποπ ιιοιιιιςοπ

Το;; ιιι ιιιτοπ θι·ιιππ2ιιι.τοπ ιιοπτοιιοπ ιποιιιιοιιοπ. Νοοιι ιιιιιι ιπι.

1ιοποπποι·π ποτ ιιπ 17. .1οιιτιιιιπποι·ι πιτιιοππο ιιο1Ιοπποι· Κιιπι

ιιοτ Ε'τιοπτιοιι Ηοιι'ιιιοππ :ιι ποπποπ, ποτ πιιτ Βιιιιιιπο;

ποτ 1ιιιοεοπιιιπιππε ποιπ Βιιιιιιιιτοιι νοπ ιιιιοιι πιιι Αιιι γι π πι

οιπριιι.ιιι, οιπο ιιοιιιοπο, πιο πωπω ιιπ πιο ποιπ: πιοποτπο

Αιπ ιιοπιοπ πππ ιπ ποτο.ποιιι

ιιπιιιιοτι.ι·οιι1ιοιιοι· 1'νοιπο πι". οιποτ ()τιινο ι ι πιο τ πιο 'Ποτο

ιιιο ποπ Πιοιιπ ι·οιιι.ι·ιοπιι πιιιιιι1οπ ιιοπτιιοιι.οι: οι· οτιιοππτο, ποοο

Βιιιιο ποπ ιιποο·οπο ποπ οππο Ρτιποιρ ποτ Βοιιιι.ππιππο; ποιπ

πιιιππο. 8οιπο ι;τοπποιι Πι·ιο1ο·ο πιππ νοι· πιιοιιι ποιιιοἔι.«,ςο -

ιπ ιιπ·

ποι·οι· ι'τοιικοπιποιιοι· Κιιιιιιιοτ, τ ι·ο ιι ποοο ιι , πω· πο. ποιοιιο··

πριι.ιοι· ,ποιιιιιιο Βιπ2οινοι·ποιιτιιιοπ ιιιτ πιο 'Ι'ιιοτπιιιο ,πειιι ιιπι

πιι.πιοιιιιιοιι ινιπιππιιι. Αι·ο;οιιιιιιιι πιιτιοιιπι πππ Οο.ιοπιο1 οπι

ριιιιιι. Ιπ ιιοιιοτοι· Ζοιι πιππ ποιιιοιιιιιοιι Κιιππιιιοπι.

Ζιοιπ ποοιι ιιιιπ που πο επ ποπιιοιι, ποιοιιοιι πιο 'Μοτο ιο

ποπ ιιπἔοπςοποιιπιιι·π ποιπ· νιοι ιιι ποτι1τοπ πιο Νοοιι οτ

Βιιιιιπιιιι ποπ Ιιο ιι ιιο ιιοιιοπ πι·οι νιοτιοι ποιποτ πιιιιο ιιοι ποτ

οι·πιοπ Βοιιπππιιιππ.

Ρ ι οιπ οι· πωπω πιοιιι πω' ποπι Βιιιιιπριιιιιιιο, ποππ πιο Απί

επιιο ποι· πιοποποοποιιιι·ιιι·ιιοιιιιιι‹ιιιιπο· ιιιιτ πιιι·ιπ ιιοπιοιιοπ

ιιοπιιο. πιο προπι.ο.ιιιιοιι πω; κιι ιιοοοιιιοππιποιι.

Ι)ιιιιι πιππ οι·ιοτποτιιοιι: ιιοοτο ποπ πιοποποι. ιιι·πιιιο·οροπι.τοο·

ιιοπ ποτ Βιιιποπιιιι·ιπ πιιτ ι”οτι‹ιοιποι·ιιιι,ο ποτ Θοποιιπιιτπιὶποιιο.

Αιιιιι1ιιιιιι-τ ποτποιιιοπ "ιιι ιι·ιοοιιοπ θτο.ιιιιιπιιοιιοιι. Απι ιιοπι.οπ

πιπιιιιτ πιω ποτ πιοποπ ιππιοπιιοιιοπ πιι ετοιιιιο·οπ πιιτοιι ποιιιο

πιοιιιοιιο, ιι·οιοιιο οι· Με ποπ Αποοιιιιππιιο·οπ Κιιπππιππ1ιπ

οιιιιςοιιπιιι ιιπ πππ ιιιιι. ποΙοιιοτ οι· ιπ '75 ιιΟτ. ποτ Πι.ιιο Ηοι

ιιιιι,<; οτειοιτ. Νοιιοιι πω· Βοοιι·ιι ιι ο ιιιιπ ο.ιιοοιιιιοπ Βιιιιο

ποπ λιπποππ, ποιοιιο οι· ιπι Οοποπππιπ ιιπ 1ιοιιιιο οιπ' νιο τ

ινοοιιοπ ιι.ιιπποιιπι. οποιο ιιοι ποιποι· 'Ι'ιιοι·ποιο ιιοιιιιιιιιιιιοιι ποπ

ιν ι ο ιπ ιι ιιι ιι πι ο ιι ιι π ι τ. ι· ι ο π ιιι πιο Ηοιιιριι·οιιο. Πιο πιι·π

_ιοποπ Μοι·οοπ ιιι ποτ Ποπιπ νοπ 10 μ. ιιι ποπ πιιοιιι.οι·ποπ

Μοποπ οιποοιιιιιττ. Πιο Η ιι ποοι·- ιιοπιιιι ιπ ποπ οτπιοπ

νιοτ ινοοιιοιι ιπι πιιι·οιι Ειπ ιιππ Νιιιιτιοιγπιιοι·ο ιιι ιιοιιιι.ιπριοπ,

ποππ πιιι· ιιοιιιι Η ιι πο·ο τπ οοπιι·ο.ιιιι·τ πιοιι ποτ Μο.ιςοπ ιιι ποτ

ςοπιιπποιιιοπ ννοιπο. Πιο Αιιππιιιιιιιποοιι ποπ Μοποπο ιπο

ποιιοιιοπ οιπ ιιοπιοπ πιιι .-ιι·ποπτ.ιιιτι πιι:ι·ιοιιπι, ποιοιιοπ

π.ιπ πιοιιοτπιοιι θτοπιιιιιιιοποπ ιιοι·νοι·ι·ιιιι. νοπ ποι· ιπιπιπιιτππε

1 πω· Μποιοιιοοππο που Ε". ιιοι τιοιιιιιποι· 'Γοοιιπἱι‹ πιοιππιο οιποιι

ι

ι ποτ Ιοι:2ιοπ 10 .ιιι.ιιι·ο

Νο.οιιιιιοιι Βοποιιοπ, οιιοιιποποιιιο νοιι ινιπιιι ιι ιιι. 0ιιιι'ιψι Η

νοπ πιοποιιι ιιι οιπποιποπ Γιιιιοπ πιο επ 400 θτοιιιιιι οιπιιιιιτιο.

Βοιιιο ιπτοππο Βοποιιτιιπιπ επι- πιο ΗποοπΒοποιιπιιτιιοιιπππιιιππ

ιιοπιοιιι. πειτιπ, ποππ οπ τιιοοιιοπιποιι, ιι.πιιπο τ.ιποιι ιιπ

ποοι·οτιοππιιοποιιτιιιιιιοππ ινιι·ια. Νιιπιι οι· 4. νι·ωιιο

οτπι ποπωιιιοι Ε". ποππ; ποιοιιοπ Ριοιποιι, οι·πι ποππ που π.

ποποπ ιιιοιιι· Κοπι. Βοι ποτ Βι·πιι.ιιτι:πο· οιιοππο πιο ιιοι ποτ

Μοο;οποπππριιιππο ιιοπιιιιι οπ ιιιιιιριπο.οιιιιοιι πω' ποπ νοΙιι

πιο π ποτ οιπςοιιιιιτιοπ Γ1ιιππιπικοιι οιπ : ιιιιιιι εοΙΙ πιο 800 Παπ

ιιιιοι·ποιιι·οιτοπ.

Βοι ποιποι· Βοιιπ.ιιπιιιπποπιοτιιοπο ποτ. Ε' ι οι ιι ο ι· πΒιιτοιιπ

ιπ 300 Ε`πιιοπ νοπ πιο οιιποποιιππτ

ιιοιποπ 'Γοποπιο.ιι πππ ιιοιπο οιιιοιι;ο ποιιποτο οιιιριιοο.ιιοπ

οτιοιιι. Ποιο πω· πιο· πιιτ τπιιςιιοιι ππτοιι τ ο ο ιι τ. π ο ι ιι ι ο· ο

Ηοτο.ιιιιοιιππο ποπ Οιιιτιιι·οοπ. Οιι πιο80ιιιθ οι”
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Μεεεεειιιιειιεεε ιιι Ριεςε Ιεεειειι, ει. εεεε ΓΙειεει·'ε Αε

ειεΙιι ιιεεετει·ιιιεεεε, εεεεεεε εε1ι ει· εεε ορει·ειἱνειι ειεεεε

εε· ΜΜΜ” εει ΐεΙεεεεεε ('επιεΙιεετιεεεε εεε ΜεεεεεεεεΙιννενε:

1. Με Ρ ν Ι ο ι· ε ε- ν ε τ· ε ε ε; ε ι· ιι ε ε· , ννειεΙιε Με Πιεροειιἱεε

ειιι· Τει επι ι ε, εει· εειιιιιεειειεε θεειρ!ιειιιιοε εεε ῖΠεεε νεε- 1

ΜΜΜ. ΜΜΜ. 2. εε ρει·ιεεειι·ιιιεεεεε Υ ει·ινεεε

εε ε εε ε ειιι: εεεει·εε θι·εεεεε, ννεΙεεε εε εεεννει·εε Μετιιι

ιΜεειει·ιιεεεε ιεΙιτεε. 8. ΙΜ Ρ ει· ?Με ι ι ο ε ε ε. νοε

εΠεε !ιὶει·εει ιε Βετ.ι·εεΙιτ Ιιειειεεεεεε Ορει·ε.εεεεε εεε 1<`Ι ει

ε ει· Με θεεετεεειει·εεεεει ι ε εε- Με εει ννειιειε

Ιιεειε εεε ει·ι'εΙει·ειεΙιει.ε.

Πει· νει·ιι·ε.ε Ρ'Ιειεει·'ε εειιιεε εει·ῇεειε·ε ΒννεΙε'ε Με

εεε εεε !εΒιιείιεετεε εειειιι εεε Ζειιιι·ειοεειι ΑιιΜτει·ιιιιεε διο

πειτε εενι·ειιΙ ιε εει· Ρει·ιε Με εε ΙεεεΙι ‹Ιιιι·ε!ιειιε εεεεεεεε,

ιιι ετεεεεει· Πεεει·ειοετΙιεεεειτ Με εεεεειειι Αεεεεεεεεεεε

Μπι· Πιεεεεεε εεε 'Ι'Ιιει·εριε εεε Με ειιΒεει:εννἱιι·ε εε εεεεε.

ινε εειιι· Μεεε Γι·εεε Με Ρ1·ειιτιιιει· εει:Ιιείτιε:ι. εεε 2ειε;ιε

ειεΙι εε εει· ΙεεΙιεΠεε Πιεεε ε ει εε, Με ειειι εεε εειάεε

νετει·εεειι ειιεεεΙεεε εεε εε Με· εεε εειει· Αιιεει·εε εεειι

Με Ρι·είεεεει·εε 1. ε ε, Β σε ε Ι τ 2 ε εεε Η ε ει ε ι εεε Β ο ε ε,

ΜἱεεεννεΙ‹ι εεε ΚϋΙε, νεε Μει·ιεε· εεε ΗεΙΙε,

νοε 8ειιι·ειιετ εεε ιλΠεε. Ϊιεεεει·ι.ι εεε Πεπι

εε τι; εεε εεειι ειπε Βει·ιι εει.ιιειΙιετειι. Ψεεε ννιι· Με

εεειιεε εει· Αεείειιι·εει.ςεε εει· εεεΙι·ειεΙιεε Βεεεει· τεειιιειιεε.

εε ειιεεε Με, εεεε εει εΙΙε Με εεεεεεεἰειιεετεε ΒεειιΠεΙε

εει· ΗεΙιειιειεεε εεεΙι Κ ε ε ε ιε ε. ε Ι - ε· Ι ε ι εε ι· εεετεεεεεε. ι

Μιιιε νιεΙε ειπει· ειε ειιι ιεεεεε;Γεεεεε Με ει€ιεεωε ε εε

εεεεεεε. ΝεειεειΙιειι εεεειιιιιειι εει ειειιεΙιε Πεειιει· Με θες

εει· εει· ΒιεΤϋΙιτειις εει· Μεςεεεεεεε εει ειεΙιει· ειιηεεεεϋειτ

τεει ΙΠεεε εεε ιιε.ι·ειι ε" ΑεειεΙιι, εεεε εε· θεετειι‹·ιι ειετΙ‹

ειεειιεεει·εεεεε εει. Βε Ιιεεειε ειιιιι ε. Β. εεε ινιεειειΕι

ειιιιε Με 8εεεε ειεΤειεΙι εει· εε ειεΙΐιιιι·εε. Με ει· εεεεε

ΨιεειιιιΙιεοεειι εειιιεε νοιι Βιιιιεειι εε· ιιεεειιιὶε· εεε Με

ειιιιι.ειιιχειι (ιεεειι νοε 2 θιει. ει·ε Με ι'ιιι·;εεϋ,ε;εεε εεεε.Ιτεε;

εεειι εεε ειε Βεειιει· Ιιει·νετ, Μι.εε ιεεε ειειε εεε τ.Ιιεετεε

ννιειεει!ι εννεεειιιεεεις ειε θειειεειι νοιι Κι·ειάε ειιι Τει

ειι ει εεννειιεεε εεεεε: Μεεεε ΙιεΙιε ειιεεει· εει· Βιιιιειωιι. εεε

νει·ειη;, εεεε εει· διειιΙ Μιεει ε ε ΙΙ εΠεεε. ινεε εει ειιιει· Βιε

ιεει; ειιιε;εεειιεεε νι·ει·ιιινοΙΙ εει. Με Με ΤΙιε ι·εριε εει· '

ΜεεειιεΙιιειιεἔ εεΙεεει, εε ννιιι·‹Ιε ειειει εεε Βιεε·εεεει·εριι

ιιιιιεεε νει· ει· Ορειειιεε εει· νει·εεε· εεεεεειι; Με Με

ιε ε ει·Ιιε ιι ε νετε.ει·ειεΙιεεε νοε θεΙειἰε ε, ιε ?ειπε νοε

θ ε Ι εε ε. νι·ιιιεε εεε ειεριειιιεε. Με ε ε ε ιιι ε ι·εει.Π Ι ε ε

ι! εε ΜΜΜ εει Μεεεεεεεειιννἱἰι·εε ?εεε εεε Α Με ειε εε

εεεεειε ΡΣι·ε·ειιειιεε. ΗιιιειεΙιιιιι·ιι Με· Πιεςε εεε ινει·εειι

εει· εει·εε.Ιε Ι)νιιεερεεει εεε Με ΒεΙιννεΙΙειιε;

ε ει· εε ει·εεΙενιειιΙε.ι·ε ε Πι·εεεε εει·νει·ςειιεεεε. Πι

εΠΓει·εεΜεΙειεπεεεειεε!ιει· ΒεειεΙιεεε ινει·‹Ιε εε

ιεε-Μι Με ΙΙειει·εεεειειιεε νοε Μειςεε ιι ι·εε ε ιε ετεπει· Ι.ιειε

όιεεειιι·τ ειιι! Με Με Βεεειιιιιεεεει· Μειεειεεεε ειεεεν.εεεεε,

Με ειπε ιπι Βεετειε Μιιειι Ρειρετιεε, ιπι ΜεΜεειιιιειιι

εει·ι·Ιι εεε Η ε ε τ ει· ε ε - νει·Γειιι·ειι εεεεννειεειι Κεεεε. Πεεει·

εεε ννιτεΙιειιεε ινωε εει· Νειι Με” ει:ιει·ε "Γεω νει·

εεειεεεεε ΖινειΓε1 Με: εεε Με. ν. Μ ει·ι εε ιιεεειε ιε Μεεει·

Βεειειιιιεε ειιιε ιετει·εεεεειε ΠιιιεεΠεεε ιεεεεεε: ειιι ειειι

ΐι·ειινιΙΙιε; ειπε εεειειεεεει·, νεΙΝιειειεεε εεεεεεει· ΒιιιιΙειιτ

ε ε ε εε ι· τε Μ·ει 'Ι'εΒε εεε ει·ειεΙε ννεετεεε Μεεει· Ζειτ. ειε

Ιι εε Νει.ι·ειγειιειε νοε εεΙιεΙιει· Οεεειιιιιιιεε. Βι· εεεει

ιεε ι' Ρ ιιι εε εε εεε Με Αιιεεειεεεε; εει εει· ι·εειειε ειπε

ΠΠιι·ιεε Νεει·ετεεε Με θι·εειειειεεε εεἱετε εὶεΙι Με εἱεε ε ε ε

ε_ει·ετ ρ;ει·ιε εε, εεει!ιειι: νοει Βιννει εε ννιιτεειι εει·

1ο Με., νοει Ε' ε τ. ι εει· 5 μΟι. εεε νοιι εεε Κ ε ιι Ι ε ε γ -

ε π· ε ι ε ε εε εθε. τεεει·ειι·ι. θε εεΙιειετ. εει· ινετι:Ιι όει·

Νειιτεινειιειε εεεριεεειιιιι:ιι ειε ε ε ε· ε ε ε ιι ν ε ι· Ζε εειιι.

Με Με ι·εειεεει·ε νει·ει·ειιιιεε εεε ΠΙεεε νεε

τι·ιεεε εεΙεε;;τ. εε ννιεεεε ν·ει·εεειεεειιε·Βεεεει· ΜΜΜ' Με,

εεεε ιιι θιεεεεεεε, ινε εει· Ε” Ι ε ι ε ε Ιι ε ο ε ε ε ει ειε ρεε

εειει· εει. εεεΙι εεε εΙεεειιεεεεεειει· ιι€ιιιεεει· νετεεειειε. Ιε

ειεεει· ΉιιιεισΜ ννειάε εετεεειΙΞειι ω· Η ε ε ε Ι ε ε ά ιιιε;,ςε

ννιεεεε. - Βιε ει·εεεει· ΉιειΙ εει· Ει·ει·τει·ιιεεεε @Η εει·

Ε'ι·εεε εεε ο ε ει· ε ι ι ν ε ε Ειεςι·ιι·Ιεε εει Με.εειιεεεεεννει·.

Πε ει ε ι εει·ιεΙιτειε εεε εεει ΗειεΙιει€ει· ΚτεεεεεΙιεεεε ἰΠιει·

28 ?Με νοιι ΠΙειιε νειιιι·ιειιΙι, εει εεεεε εε εει· θιιειι·οεει.ετ

εετειειε εεεειεειεε ννει·, εειεΙιεειε Με ιεεει·ε ΒεΙιεεΜεεε

εἰεΙι Με νεΙΙιε· εειΖΙεε ει·ννιεεειι Ιιετιε. ν ι ε ι· νοε Μεεειι

ερει·ιι·ιεε εειιιεε εεεετεε Ι ε τ Μ; ἰε ι ιν ε Η ΡεΙΙειι »νετ

ειε μια εεε εειιει·εεετ Βι·ί'εΙις εει· Ορετετἱοε εε εοιιεκετι

ι·ειι. Πιεεε εεει εΙιιι·ιιη.;ιεεΙιεε Βιεει·ιεε ειιιιει;ιεε Μειιιεεε;,

ννεΙειιε εει·ιειιι€εε Με. Ρ Ιε ι ε ε ι· 'ε εε ννεεειιιΙιεεεε ειιι

ερι·εειι, Με εει εει· Πιεειιεειοε ιε Με. Β ε ε Η εεε Β ε ι· ε

ειεεε εειιι· ει·ιιει.εε θεεεει·. 8 ε ιι Η ει·Ιιειι, Με ει· εἰειι εεΙΙιετ

εεεει·εεετε, εειεε «Κιιεεεεει·ε.ετιιειεε>>, εει νετ ΠεΙιετεειιΜειιεε·

εεε ερετε15νειι Ειεςι·ιεεε εει ΒεΙιεεεΙιιεε εεε Μεεεεεεεειιιι·ϋι·ε

εεεεΜῦεεΙἰειι κε ννε.ι·ιιεε. Βειεει· ΑιιειεΙιτ εειειι Μ: ΜεΙιει· εει·

εεννιεεεε. εεεε Με ΠΙεεε νεει.ι·ιεεΙι ε.ει:Ιι ε ε. ε ε εει· Ορει·ε.

Ποε ιιειΙειι Ιιεεεε. Με θεειι·εεετει·οειειειε ννει·‹ιε νιεΙ Ζε

εϋ.ιιεε εεεεεΐϋει·ι, Μι ιεεε ει”τ ΡνΙει·ιιεετεεεεεε Με ειεεεεετι

ειιι., ννο εε ειεΙι εει· ειε ΜειιΙιι€ιτεει.ετεεεεε ΙιεεεεΙτ. Ξιεε- . · 7 _
[Μ ε.εει·ε, Βεεει·Ιεειι, Βι·νειρεΙ. 'λεω εεε0101

ιιεεεετεειιειεειιεεε Ιιεεεεε εετε.εε εε εει. Μιτειι ι·εεεΙιεεεει€ε

 ΜεεειιειιεεεἱὶΙειιεειι εεεεεεεΙτ ννετεεε Με εει·ειι Με Ορει·ειιεε.

Πει· Βι·ίεΙ;; εει·ε2Πιειι εει ΒΙει.εεεεε Με ειε ιεεει· Με εννειι'εΙ

εει'1:ετ, ειιειι εεεεειι ειε Με εεεΙιειιιιετεε εενειΙιε.ΙιεεΙιειι Ετ

εειιειειιεεεε εεε Μεεεε εεεΙιινιιι·ε εκει. Νεειι 8 ε ιι Η ' ε

Μειεεεε ει Με ι ε ε ε τἔι ε ε ε ΒεεεεάΙεεε· εει ε;εεεεεεεει·

θεεεεειιεεε εεε Βι·Γειιι·ιιεε Γεω εεειει· ετίειςτειειι εεε εει·

ερει·ε.ιινε Βιιιει·ιε εει· εει εει· Ρ ε ι· ι ο ι· ε τ ι ο ε ιεειειι·ι;.

Με Με: εει· ιιι Ηιι·εε θι·εεειιιεςειι εεεεε;εεεεε ΙεεΙιε.Πε

Πιεεεεειοε πω, ιιι ννειεΙι' ιιοΙιειε Μεεεε Με Βεεε.ιιεΙειιε; εεε

εΙιιεεεεεεεεννει·ε εεεε ιειειει· Με Ιιιιει·εεεε εει· ΚεείΙιει· εε·

εεερι·εεεε. Λεει· ειιεε Με Α ε τ. ι ο Ι ε ε; ι ε Μεεει· Βι·Ιιτεε

Ιιεεε Με εει' εειε ειεεειιιιεεειι Οειιει·εεε ειεε ειεςεΙιεεεε

Βτϋι·ι.ει·εεις εεε εννει· ιιι ειεειε νει·ει·εεε νοιι Ρι·ειεεεει·

θ ο ιι πε ι ά τ εεε Β ο ιι ε, εει· εεε ειπ εει· Ρι·εεε εεεεΙιει

Πει:ε: « ννιε Κοτεειεε Με,εεεεεεεεινιιι·ε εε

8 Ι'. Η ΙΙ (1 ε ?» .
Βιεεε ε'ι·ε.εε ε·Ιιετ!ει·τ. εἰειι ἱε Ζω Πετει·ΐι·εεεε: 1) ννιε

εετεεεεεε εεεετεεενει·Ιιιετ.ε εει· ΜεσεεεειιΙειιεεειιε? ει εεε

. εειειειιεε εεε Μεεεε ΠΙοει·ε.? - ΒενεΙι εκεειε εκρει·ιιιιεε

τεΙιε Πεεει·ειιεεεεεεε εε Ηιιεεειι ιιεεετε 8 ε ε ει ι ε τ ιεει

εεεΙΙεε, Μιεε εειιιεε ει·οεεε Μιεει.Ιιειιε Πειεειε Με Ηιιεεεειε.εεε

εεε ε ε ει· ὰ ε ε ιι ε, νεε εει· Βιεννιτεεεε εει· 8ειΖεεετε εεε

εεεειιΙοεεεε ννει·εεε εεε εει·ειι Οειιιι·εεειειι εεε Μεεεε1ε.ι·ιε

Με ΙιειΙειι. Με.ιι Εεεε Με ΠειΙεεε· ν ει· 2 ε ε· ε ι· ε. ινεεε

τεεε Με θεΙιΙειιεΙιεετ τι ιι ι ι· ε εεε εε Με Πεεει·εεειιιιεε νει·

ιιιιιεει·ε. Αιε Ρ ν Ι ο ι· ε ε ιεε Με εειιΙειιειιεει νοε Νειει·

εειιιεε· .εεεε.Ιιετ, Μιιιει· Ιιειειιιε εε εεττ Ιειειιτει· εει· θεεεεννιὶι·ε

εΠεεεε Με ειε Γεεειιε Βει Ο ε Ι ε ι· ε τι ε ε ιι ε ε εεε Με

Βεειεςεεεειι Ζει· ΠΙοει·ειιεε εει· ΜεεειιεεΙι!ειιεΙιε.εε εεεειιεει·ε

εἱὶεειἱεε, ε·ειΙ Πιτ· Με.εεε ιεειετ εεΙιΙείΐ ειοιιιεεΙι ιεε εεε Μι

ιιει· ειιιεε θεεεεεεενει·Ιεει Μιι·ειι !εεεΙε θεειι·εειιεε εεε

εεΙιετεεε Εεεε.

Η ι ι· ε ε ιι ι ε Ι ε! ιΒει·Ιιιι) ερι·ε.ειι εεει· Με ΒεειεΙιεεεεε εννι

ει·Ιιειι εΙε,εεεεεεεΙιννει· εεε Μεεεε Ια ι· ε ε ε. ΙΜεε εεεει·ε

8ιειιιειικ εεε ιν ι ε ε εεει· 500 8εειιεεεει·ειεεεΙΙε εει Μεεεε

εει·ειεειιι ει·εςεε εει· ιιι 2 ιιΟι. Με νει·Ιιεεεειιεειε ειεει· Πιεεε

εει·Ιιε Με Μ:ιεεε, εΙεε εἱεΙιτ ιεεει· Με Με θεειιεάειι. Πιε

8ιεειε Ζει·ιεε, Με εειιιεε. Ψιεε. ιε εειιιεε ννεει

εει· Ρ Ι ε ι ε ε ε εεεειιιιιιι·ι Μινι, 2ειςεε ειιιε ε;ει·ιιιεει·ε Αε

Με νοε ΠΙειιειιι·εεεειι Με Β ε ι·Ι ι ε εεε Η ε ει ε ε ι· ε ;

' εεεεεειι εεεεε ιεεε ιιι :ιεε ει·ει.;.ςεεεεειεε Βει.ειεε εκει· ?Με

νοιι Μει.ςεε ε ε ι· οι τι ε ει, Β.εεεει· ὶ‹ειειεε εε άειε Βε!ιΙεεεει

εεεε ε·εεει· ιι ι ε ι ο Ι ε ε· ι ε ε ε, εεειι ε Ιἰ·ιι ι ε εε , εεεε

ε τ. ε ε ι ε ε ι ε ο Ιι Με Βιιτετε!ιιιε,π νοε Πεε·εεει·εεε εεε

Μεεεεεεεειιννϋτ εεειιεεειεεε Μ..

ΑΙε εννειιεε Τιιεειε. Με ιὶιεεῇεἱιι·ἰεειι ()0εει·εεεεε ιιι ιν ιε ε

ε ε ε ε ε πω· νεε εει· (7εεε;ι·εεεΙιιπειιε Με « Ι. ι ο ιι τ. ε ε -

ιι ε. ε ε Ι ε ε ε ε ε ε ε ΙΤ ι ε ε ε ε » εεειιιεειε ννει·εεε. ΑΙε

· Βείει·ειιτειι ειπει· Ιιειιε ιιιειε ειεειι Αεειειειιιειι Ε' ι ε ε ε ε ' ε .

Ρι·οιεεεει· Β ι ε ειιε Κ ε ρ ε ιι ιι ε ι.: ε ιι , ειιιεεειεεε. Ριο

Γεεεει· Β ι ε ννει· εει· ειιι·εεν·εΙιεε Αιιιΐει·εει·ιιιιε· εειοΙετ εεε

ενετειιειε εειε Βει”ει·ε.τ ειιι νει·2ἱὶε·ΙιεΙιει· Βειιει·ι·εειιιιεε εει·

‹Ιεειεεεειι Βρτε.ειιε. '
Βι· εεεεεε εειεεε νει·ιι·ε;; ειιι: ειεει· Λεει εε εει· Με

Ιιιιεεεε·ειεε εει· ειεεεΙεεε Μειιιειι·εΙιΙεε. ινειιι· ει! Με εε -

ι ιι ε ιι Βιι·εΜεε ιιε.ιηιιεεεεΙιειι ιν ε ι· ιε ε ει·οεεειιειι. 2ειχεε

Με εΙεεειι, νιεΙετι;εε εεε εΙτ.ι·ενιοΙετ.εεε

-ειι ε ει Με ε ιι ε ννιι·Ιιειιςειι: Ο ε Ι ε εεε ε· ι· ε ε Ιιεεε

ιεεε Με ιιιιννεεειιιΙιεΙι εει δειιε Ιεεεειι. Πιε ε ιι ε ιιι ι ε ε ε

ννιι·εεειεεε Βιι·ε.εΙειι ιεεεεεε ειεε ειεςάειιει·ιιεε Βι·ννε1ιει·ιιεε;

εει· Ηεεεεείεεεε, εεεεεεε εεεειεε ιιιεεε εε.εε ΒεεεεεΙιτεεεεε

εει Νοι·ιιεεΝεει·ετε Ι-ι ε ι ε ΕΣιιιεεεε ειιι' Με ι·ετιιεε ΒΙειιιετ

εει·ειιεε οτΙει· εεε Ηειεοι;Ιεειιι εεειιιωιιιιιιεε. Με ειιεεεΙιεεε

εεεειεεεΙιε Ένιι·εεεε εεε ιι ι ε Ιι τε ει ε! ε ε εει' άεε Η ι ε ί ε -

ε· ε ε ε ε ε Ι ιιιιεεεννει·ι Β ι ε εειιιεε εεΙιει·Ι'εε ΚιιειΙι, Με .ιιι

άειε ΒεΙιΙιιεεε Με, Μιεε ειε εεΙειιεε Βε‹Ι ιε εειιιεε ννειεε

εεεει·ε ννιι·Ια Με ειε εεννεΙιεΙιεεεε Βεεννιιεειιε. Πεεεεεε

εειεειτ εεε Ι.εεεεει.τεεΙεε εννειιεΙΙοε ειε ε ε ν ο Ιι ἱ ε ε ιι ε ι·

ΕΠεεεεε εει θι·ε;ειιιειεειι εε. Ρ ἰ ε εε ε Ιιειιειε εεε άιιι·εΙι

ΒΧρει·ιιεεεεε εε ειεεει·εε ΤΙιιει·εε ι'εετειεΙΙειι, ννϋ.ιιι·εεά εε εει

Η ε ε ε ο ιι ε ιι εεννιεεεε ει, εεεε ι· ε ι ε ειιι' Με Ρενειιε

ιι·ι·ιιιι·εεε, ει” εεε €τεε Μιεεε·εε εερι·ιτει

ι· ε ε ε εειιιεε: Με. Β ε ιι 1 ε ε ε ι· ιιι ινιει Με: εεειιεΠι

ειιεΙι Μ ε. ε ι ε. Η ε Ι ι ε ε Ιι ε ειε Βι·ιοΙΒ ιιι ειεειε ε Ι ε ε ε ε

Ζἰιειεει·.
Ε' ι ιι ε ε ιι ' ε εεε εειιιεε ΒειιϋΙει· Πιιι.ει·εεεΙιιιιι,ε:ειι Ιιεεεε

εειι ι.ςεεειει., εεεε Η ο ε ιι Πει' ιε Με θεννεεε ειιιΜ·ιιη;ι, ινε.Ιι

ι·εετι Με ε ιι ε ει ι ε ε ιι ννιτΙιεε.ιιιεε Βει·ειιΙειι νειε Β ι ε τ ειιι

εοτειι·ε ννει·εεε. Πεεεεεε 2ειεεε Μεεε ειεε εεειΙιειιε ε ει: -

ι: ε ι· ι ε ι ε ε ινιι·ι‹ιιεε;. εε.ιεειιτΙιεΙι ειιι εεε νοε εεε

ε Ι ι ι· ε ν ι ε Ι ε ε ι. ε ε Βιι·ειΙι1εε. Ι.ειεει· ινειεεε εει·εεε

Μεεε νεε εει· Νεων; εει ειειετεε εεεει·ειτι._ εε άεεε Με Βιε

ι·νιι·εεεε· εει· ειεε ο ε ε ι· ι· ε. ο ιι Ι ι ο ιι ε ει.

Βει εει· εεεεεειιειεε ε ε ε; ε τ ι ν ε ε ΜεΙιτεεεεειΠιιες εεε

ειιι 'Ι'ΙιειΙ εει· Βιι·ειιΙειι ε.ιιεεεεεΙιΙεεεειι, ε. Β. Μιι·εΙι ΐετειεε

εΠεεεεΙιεΗιεε. ει εε ε ε εει εει 150 ΡοειιεείεΙ|εε. εει·ειι

ι· ο τ. ε ε ε ΜΜΜ εειιτ ειπε Ει·ι'εΙΒε εωειι. ΠεεεεΙΙιε ειιι. νοιι



ει·

ειε Ε ιι ρ ιι ε-ΒεΙιειιιεΙιιιιε ιιεεΙι Γ ι ιι ε ε ε εεεςειιι. :το Μιά

εεΒει άιε Παει; ιιει·εΙι Με ιιιιΓεεΙεαιεε Βει·εΙιη·ειειΙριετι.ειι

ΒΙειΙεει· εειεεεει. εεε εεεει·εΙι ειεε 'Ι' ι ε ι ε ε ιν ι ι· ιι ιι ε ι.:

εετ ε ιι ε ειι ε ε Β ε ε Βιι·ε.ιιΙειι ει·τεϋεΙιειιι. Πιιιιιιι·εΒ Ιιοειειι

ειε Ει·εει.ι.ε εεε Ι‹ι·ειιΙ‹εε θειινειιεε @Με ΒιιιιΙεεειεεΒε εε

ειεεεε. Βει 840 Ρειιεειεε εετ Ε ι ε ε ε ε Με εειεει· Πε

ιιιοάε 85 ρΟι;. ε;ειει· Ει·ΐοιεε ει·ι·ειοΒι;. Βει ε.εάει·εε Ηιιιιι

Με.ειιιιειιειι ειιι‹ι ειε Ει·ι'οΙε,·ε Με: εο εετ Με Βει Ιειιριιε.

Ζιιει ΒεΙιΙιιεε εειεεε ΐοι·ιι·εε·εε ιι·ε.ι·ιιιε Β ι ε πιιι εειιι· νει·

ετεεειρ,·εε ννοι·ιειι ι·οι· ειεει· Η ε Β ε ι· ε ε ε ιι ι ε ιι ε ε· άει·

Ι.ιεΙιιιιιει·εριε, Με ειε ειεΙι εεεοε νιεΙιεειι εεΙιεεε ιεεεΙιτ.

Ιιειε ειιγειοΙοειεειιε Βιιιιιιιιει άει· Πειιι.ινιι·Ιιιιιι.ε πιει κει· θε

ειιε;ε, όεεε ιΙιι·ε νετιιιειιιιιιεε Ζε ιΙιει·ερειιιιεεΙιεε Ζιι·εεεεε

εει· ιιι ΒεεεΙιειιιεεεε θι·εεεεε εεεεεεεεε ιιιιειι.

Λε εεε νοι·ιι·ει8·. άει· ειεε ειιιεεει·οι·ιΙεειΙιειι ιεει.ι·ειε Αεί”

ιιεΙιειε εεἰιειιε άεε εειιΙι·ειειιεε Αιιιιιι.οι·ιιιιιιε Γεω!. εεεΙοεε

ειειι ειιιε Πειιιοεει.ι·ειιοε νοε Πιειρεειιιι·ειι, ι.ι·ε1οιιε ιιι εειιι·

ιιιειι·ιιειινει· ινειεε εεε Ει·ιοΙε· άει· Ε” ι ε ε ε ιι 'εεΙιεε Βεεε.εά

Με;; Βει εειιινει·ειι Ι.ιιριιε-ΕειΙιεε 2ειςιεε.

Ιε εει· ι'ο1εεεεεε εεΙιι· ιεΒιιει'ιεε Βιεειιεειοε νι·ιιι·άε Βεεοιι

άεπε ειε ρεγειιιεεε ειιιι·ιιι Βει·ιιιιιε·εεάε Ψιι·Ιιεεε εεε Βιιιιιεε

Ι.ιειιιεε ιιετν0ι·ΒειιοΒεε ίΡι·ει'. ν. .Τ ε ο ιι ε ο ει. Με ω.

ε ι ο Β ι: ε ρ ε ε ι Με ο ε ε ινιι·Ιιεεε άει· ΜεΙιιΒΜει· νι·ιιι·ιιε

εεει·Ι‹εεει, ενεεε ειισιι ΡΜ. ΩΣ ιι ι ε ο Η ε εεε Κ ι ε Ι ιιιι.ι·ειιι'

ιιιιι'ιεει·Ιιεειει ιεεεΙιτε, εεεε ιι·εεε ιιιιιιι 5οεεεεΙἱειιι. Με Ειιει·

ειεινιι·Ιιεε Πιεει. ιιι8.ιι ΒεοΒιιειιτειι Ιιειιε, άεεε εει· 8ειιει·ειοι'Γ

ιε εεε ΖεΠεε εε.Βει εεΙιεεΝει· εΒεοι·Βιι·ι Μιά Με ιπι ΠιιεΙιεΙε.

ΒεεεεΙΒε ειε νειε Ιε ε ιι ειε ι εοιι ε ε ΒΙειε, νιειε Ω ιι ι ε ο ιι ε

εει· ΑειειεΙ1εεε; άεε Βε.ιεεε νει·ειιΙεεετε: «.Ιεεεε θεννεΒε πιει

ιιε θοεεεεΙιεΒι ειιιι·!‹ει·ε ΒειιετειοΠ'εεει·εεε».

Βειιι· ιειει·εεεειιιε εεε Περριι·εεεε Ρι·ο_ιεειιοεεΒιιεει· εει,ε·ιε

ιε άει·εεΙΒειι Βιιεεεε Η ο Ι Ι ε ιι ά ει· εεε Βε ι· Ι ι ε , εεει

εε ε;εΙιιιιε·.ειι επει·, 2εΙιΙι·ειεΙιε ειιι·οειεειιε ιιιι‹Ι εεε: νει·εννει

Με» Β'ειΙΙε νοε Ι. ιι ρ ιι ε ε ι· γ ι: ιι ε ει ει ι ο ε ε ε ιιιιι ειεει·

εεεεε εεε ειεεεε.ι·ι:ι.εειι Τιιει·εριε εει· ΗειΙιιιι,ε· εε Βι·ιεςεε.

Ει· ειειιι. ειε Ει·ιιι·εειιιιιις Με ΙοιιιιΙε 'Γοκιεοάει·ιειε οιιει· ειε

Ειιιιειιιειε άει· 'Ι'ιιΒει·ΙιεΙοεε εε. Βειεε ΤΙιει·εριε ΒεειεειΙ ιιι

εει· Πε.ι·ι·ειειιιιεε ε·ι·οεεει· Ο ιι ι ε ι ιι ιιοεειι (2-8 ει. ρι·ο άιε)

εεε ιε- ΡιεεεΙιιεε εει· ει·Ι‹ι·ειιΙ‹ιεε 8ι.εΙΙειι πιιι δοειιιεειιιι·.

Ι)ιεεε Τιιει·εριε εε εε.ιιιι·Ιιεε ειεε “εε ε ιιι ε ι ι·ι ε ο ιι ε , εΒει·

ειε ειιεε·εεειειιεειεε, νοει Βεεεει· ειιι ει·οεεειε θεεεειειε επε

ι'ει·ι.ιςιεε εεε εεειοεειι·ιι·ιειι Ρι·οιεειιοιιειιιΙεει·, ενε1εΒε ι!ιε

θεειοιιιει· άει· Ρετιεειειι ι·οι·ιιειι εεειι άει· ΒεεεεεΙιιεε· εειι.ειεε,

Ιεε·ι.εε νοε ειεεει εοΙειι ι“ι·ερρειιι.εε Ει·ιοΙιεε Ζειι€ειεε εε, ιιεεε

ειε Ζιιιιϋι·ει· εε ειειιιιιιιιιε·ειιι Βειι'ει!! νει·εει:ιεει. ινιιι·άειι.

?σε άεε 2εΒΙι·ειειιειι Βει”ει·ειειι άει· ιιΒι·ιε·ειι Βιι2ιιει;ειι Ιεεεεε

ερι·εεεειι Ιεϋεεειι.

Ηοίίιειι.εε εεε Ι)ιιεεειιΙοι·ιι' ΒεειιΙιειιιειε εἰειι

ιιι εειιι· ιειει·εεεε.ιιιει· ινειεθ ιειι. εει· Ειπε : ε Η ι ε Β ι εε

οιεε ε.ειιιε Βιιειε.ιιοε εεε Ηει·εεεε.»

Ετ ςΙειιΒι. ιΙιεεε Ε”ι·ειιεε ειιι Βεειἰιειιιιιιεἱι ν ε ι· ε ε ι ε ε ε εε

Ιεϋιιιιε·ε. Ε; Με 83 Ρε.ι:ιειιιεε, ιιε.ι·ιιειει· ε.ιιειι εοΙεΙιε ιεε:

ε ο ι· ιε ε Ι ε ει Ηει·εεε, ,ι.ιι·οεεειι Αεειι·εεε·ιιιιε·εε εεεε·εεετει.

Ν ι ε ειε Ι ε Ιιοειιτε ει· ιιεΒει, @στα ρ;ι·ϋεειει· ΡιιΙειι·ειιιιεεε

εεε πω: Βεεειιεειει· Ο ι ι ιι ο ε ι ε ε ι· ει ιι ιι ι ε, ειεε Η ε ι· ε

ε ι Μι ι ε. ιι ο ε εεειιιε·ειεεε. Ι)ιε νειι ιιιιιι άειεοεειι·ιι·ιειι

Βιειιει πιιι εεε Βειι·ειΥειιεειι Αιιι“εειιιιιειι Βεινιεεειι Με άεπε

εεε ιιΒει·ιτειιε·ειιιι. Βει ει·ει ειιιιει·ειι ΕειΙΙειι, ιινο ιι.ειιιε ει·οεεε

ΠεΒει·:ιεειι·εεε·ιιεε ειε.ιι€ει'ιιεάεε Ιιετιε Πε ειεεει άιεεει· ΕιιΙΙε

Βεειε.ειι ειε ειιΙειιε ε.Ιιει·εεεε νοε 208 8ειιΙει.εςεε ιε άει· Μιειιιε)

ιιιειι ειεΙι ιι·οιΖάειιι Η ε ι ε Πειεεεειιιεά εει· Πει·2,ει·εεεεε

μμε ιιιιιιει.

Ιε άει· ειοΙι εεεειιΙιεεεεεεεε Πιεειιεειοε νι.·ιιι·άε άειε επιμε

ϋΒει· ΒεΙιειιειει. ιιεεε εἱεε ΠἱΙειειἱοε άεε Ηει·2εεε εεειι ειιοιι

ιε.ιιει· ΠεΒει·εεειι·ειιε·ιιε;;. ε. Β. εποε ειεειε ΒιεεΙιεειρϊ, άεε

εοειι νοι·ιιοιειιιε. Η ο Γ ι ει ει. ε ιι ιιιιι.ειιιε ιιι εἰεειε Βειιιιιεε

εοιι ι1ει·ειιΕ εεϊιεει·ιιεειε, εεεε εε ειειι εεε επι ιι ε ε ε τε εε

ΏιΙε.τε.ιιοεεε ΙιεεεεΙε, ι1εεε ιεε.ε ιι.Βει· Με ΑεεεΒειε ειεει·

ε ε ιι ι.ε ιι Ηει·ειιι!ειειιοε ειε εεΒεννιεεεε ειιιι”ι;εΒειι ιεεεεε.

(Εοι·ιεειεεεε ι"οΙε·ι.)

Πι·. πιει!. Αιεκεεεει· ΕΒει·ιιιιιεε Τ.

~

Αιε 21. Με (8. .Ιιιει) νει·ειει·Β ιε Ζει·εΙιο_ιε ΒεεΙο εεεΙι Ιειιι.ςε

ι·ειιι [.ειεεε ΑΙεκει.εεει· ινιΙΙιεΙιεΕει·άιεεεά ΕΒει·

ιιιεειι. εεεεεε Νειιεε εοιι .Πιιιι·εε εεε· νειιιιιιιρϊτ ιει. Με άει·

θεεειιΜιιε άει· Ειιιιι·ιεΙειιιεε· εεε ει·ειΙιεΙιεε Βιιιεκιεε ἱε Εεεε

Με. ιιεεε εΒει·εΙΙ ινε εε εκει. εει· ΠεΒιιεε· εει· θιεΙΙιιεει· άει·

Αει·:ιε ιιιιιειιει·Βειιειι. Μ. εειειε Ε. εεἰεε νοΙΙε Κι·ειι”ι ειε. ιιιιι

άιε ιιοεΒ εε ιιι·εει;; ειε εεειειεεειιεε Αι·Βειτ ιςει.νϋΙιετειι Αει·ειε

20 νει·ειει,εεε.
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. Εεεε

ε” ιιι ΜΜΜ' ΒΘΪΜ Με.ιθιιι€ειι ιιι Μι'20ϊ' Ψιωθι€εϋθ ΐοιΕθιι. . εεΙΙεεεειι εεε ιΙειιι Ηιε εεε Ρ ι ι· οι; ο ε· -Μιιεεειε εεεειιιιιι“ειι,

ιιιθΙ0ιιθ Με! ΙΜΒΙ'θ88θ Ηι'ϋ88θΙ'θΙ' ιηθιΠώιΜώθΙ' ΚΡΘιεθ ΒΒιιΠ· Ϊ άειιε Ε Β ε ι· ιιι ε ε ε νειι· εε ε·ειιιεεεε ειιιε εειιιει· Ρεπιειιιιιιεεε

 

Αιε 15. εἴ. Αιιςιιει; ΙΜΟ Με ειεειε (Πιτ Βει··ι.Ιάγ ιτε θιοενει·

ειειιι ΝιεΙιει-Ίειι·ι;οι·οε ε·εΒοι·εε, ννο εειε εεε Βειιι.εειιΙεετΙ

ειειεειεεάει· ΐειει· Ιιεεει.ιιιι·ιιι Με. ετιιιιιι·τε Ε. 1849-52 ιε

Κει.εειε εεε τΙει·ειιι ε.ιι εει· ιεειιιεο-εΙιιι·ιιι·ε·ιεειιειι Αειι.ιιεειιε ιιι

θι. Ρειει·εΒιιι·ε Με 1854 (ειε Βι·ΙιιιΙει· Ριι·οεο ιιιι'ε εεε Ζ άε

: Κ ε ε ε ι· 'ει. ΝιιεΙιεειιι ει· ιεε7 εειεε Πιεεει·ιει.ιιυιι Με εεεει·ο ειιΙιεε

ιιιιιε» νει·ιΙιειιιιιιι εεε ειο!ι (Με Ποειοι·-Τιιει ιιειιιιι·ειι ει·ινοι·Βεε,

πει ει· ιε Με ΟΒεειιονιι-ΗοεριιεΙ. ινε ει· ειειι ειε-ια ει.ι Οιιιι·ιιι·

ε;ιε εεε ρετιιοΙοε·ιεεΒει· Αιιιι.ι.οιειε ΒεεεΙιειιιιςιε, Με εεΙιΙι·ειειιε

ΠιιιΙιειΙεεεειι ιιι άεει Ι85θ νοε Πιιιι πιιι Βεειεεάειειι νει·ειε

θι. Ρει.ε:·εΒει·ε;ει· Αει·ειε Βε:ειι.<ξεε, ιιι εεεεειι ειι'ειε;εε Μιι.ε,Ιιεεε

Ε. Με ιιι άιε Ιειειε Ζειι. ,ε·εΒ6ι·ι: εετ. Ε. ιιιιει·εεειιιειι ιεε Βε

εοειιει·ε Με Η:ι.ι·ε- εεε θεεειιΙεεΙιτεΙιι·ε.ιιΜιεἰιεε εεε εεεει·ιε

ει· ΒιιΙά εε άεε ει·ειεε 8ρεεἱεΙιειεε ε.εϊ ιιιεεεει θεΒιεε ιιι Βι.

Ρετει·εΒιιι·,ε. 'Ι'ι·οιε ειεει· εειιι· ειιεεεΒι·ειιειεε Ρι·ειιιε ι'ει.ιιτι Ε.

εοειι Ζειι.ιε ινιεεεεεεΒει'ιΙιεΙιεε Αι·Βειιειι εεε Με ει· ειε Ει·ειει·

' νει·εεειιι. άιε ιι1ιεειι·ιειιει εει· Ειιιιοεοοριε Ζε νει·ιι.·εεεειι, εεε

πινει· εεΒοε νει· 38 .Τιιιιι·εε, Με ειε ιιι ι·εεειεεΒει· Βρι·.ιειιε ει·

ι εειιιεεεεει·. Ιιιιι·2ει· Ι.ειιι“ιι.εεε εετ ΕιιιΙοεε0ριε Βε2ειι,ε,·ι:.

ΝεΒεε εειεει· εΙιιιιεεεεε Νειςιιερ·, εε Με ρι·ιι.ετιεεΒε ιιε.ιιειε

νι·Μιεειε Ε. εειιιε Ιζι·ιιι”ιε ΑΙιειε, εεε εεε Μ? εεε ει·ει.!ιεεεε

Βιιιετι εετ! ι!εεεειι ΗεΒιιεε· Βειο.ε·. Ειιιε Ιιει·νοι·ι·ιιςειιεε Η.εΙΙε

εριεΙιε ΕΒει· ειιι.ε ε 1885 Βει εει· θι·ιιεάιιει; ε” Οοεει·εεεε

Πεει(εεεει· Αε(ι·ειε ιΑΙει'ε.εΘ·ε εει.ει· εεειΑΝ[;ιειιε(ε ΜΝ ΡἱειεΡεΒιιι·ε;

σε επει· ιεε ιοιειεειει· ει·ειε ειιιε ιι εε εε . . ιι·ο

εοιι· 'ει ειι εεεεειι ει·ει:ειι νοι·ε:ειιεε Ε. ε·ειεειεεειε ιεε:

Κι·ε.εεονει:ι. Ειειιινε!ει, Πεεεεεεϊιι, ινοΙονειιι

εεάά'Γει·ιιονει8ι ει· ε·εΙιόι·ιε. Πιιιι νι·ιιιζ7εε ιιει.ει· Αειει·ειε

εε εεΙιειι εΙεεε εε Αει·2ιεε Βεεοιι ει·ε ει·είιεειισιιιιε·ειι πει'

ΕιεεεΒειιεεε Βειιιι Βεειιοιι άει· ι·ιιεειεεεεε Αει·ειειεε·ε εδειειι.ει.

νι.·ιιι·ιιειι, ειε ειιιιιιιειιι· ιιιειιι ιεειιΕ: Βενι·ιΙΙιε·ι ιι·ει·ιιειι. .να :ιεε

Π. Οοεει·εεε εει· εε ε.ιιειι. ειυ Βει·ιεεεε ιι·ει·ιιι ει· εε

ειιι' ω? Ι. Οοει;ι·εεε εειεεειιιεε νοι·εεΙιΙιι.ε·, ειιιειι ει·ει.Ιιεεειι

Εεειιι.εεειιιενει·ειιΓ Ζε ει·ιιιιάειι, ειετι·ει εεε Βει·ειιε Με Επετε

ιζειι-Εετινιιι·ϊ ι·οι·Ιει.;ιε Βειεει· εεει·ε;ιιιΞειιειι ι:ειεε Ηἑιιἀεἔειεεε

εεεεεεειι Αι·Βειι, ιιιι·εεε εε ε·ιι|ι Μι· εε ει·κιΙιοιιεε "ι.ε.ε ειε

ι.ι·ειεει, ιει: εε Με εε Ράιι.εΙιειι, ειιεε εει· Βεεειεειιιιιενειειε

ιιειει· άειε Νειιιιεε Ετ. εεε ι· εε ε ι· εει· ν ει· ει ε εε

ειι·εε εειι:ιε·'ει· ΗιΙιε1ειε ιιι ε; ιεε ΕεΒειι .ειστε

ειι ι.νει·άεε ιιοειιιε. 'Ι'ι·ειι εεε ιιεειιιιΜΙιε!ι Ιιει Ε Β ε ι· ιιι ε ιι ε

θ .Τε.ιιι·ε ει" ιιειε νειειε Με Ρι·ε.ειι!εει νει· εει.ειιεεε ιιειινιιιι

τετ ιιιει Βιιι ει· εεεεεΙΙ ειειι Βιε πιιι· Βει εε _ιειειι.ιεε ει

Ιιειι:είεεεε ιιιι$ε·Ιιοιιεε ΗϋΙιε ειιιννιεΙιεΙι: εεε εε ι·ει·ειιιιιεεε άιε

Βϋεειι Νει.ιοεειιι:ειεεειι·ειιιε·ιιειι.εε Με εε ΙιεΙι:εε.

Ειε ι'ει·εει·εε ΠεεΙιιιιε.Ι ιιιιι ειοΒ Ε. άεπε εειιιε ΠιιΒειιιειιι

εε άει· θι·ιιιιειιεε άει· ειιἱτιιεειεειιεε Ρ ι ι· ο ε· ο ε: -ιι:ι

εει· 8εΒεειιιιιιις νοε Τ5,000 ΕΜ. ειπε Βιιιι ειιιεε Ρ ιι· ο Ε; ο ιν

Ηε.ιιεεε εε Βειιι·ε,ε·ειι. Ε`ι·ειΙιειι ινε.ι· Ε.'ε ΡΙ.ι.ιι ινεεειιιιιεΒ εεεει·ε,

ειε ει· ι·ειι.Ιιειι·ι. ννοι·άεε, ει· ννοΙΙιε ειε Ηειιε ιιιι θειιιι·ιιιε άει·

Βιειιι, ειε ἰε εειιιεειΒειι :ι!ιε ιεεε. νει·ειεε ειι νει·ειιιιε·εε. ΑΜΒ

άιε Ρειει·εΒει·ε·ει· ιεεε. θεεεΙΙεεεειι ιει. ειιιε Βειιϋρι'ιιιιε Ε Β ε ι

ιε ε ε ε 'ε εεε εεε ?ιι-επει· .ιεΙιτεε, εΒειιεο Με ινιεεει·ειε ει·

εε εει·, άει· άιε θιι·ιιειιιιιιε· εει· Πειιιειειεεεεε ΕιιειιΙιει :ιιι άει·

Πιιιι·ει·ειιιιι Οιιεεεε εετεε·ιε εεε ειι”ι·ιε·ει Βει.ι·ιεΒ.

Εεεε ειι:ει εεειι,ε;όει·ειι, Μαιο Ε. Με εεἱιιειι ι.ιεΙιεΒιειι Αει·ειε·

ει:ιειι εοειι εεε: εεεει·ε ΡΙεεε. Ηειιιιιε· Ιιε.ιτε ει· εε εεεειιεε,

νι·ιε άιε 8ι.ιιειεε άει· Αει·πε ιιι εειιιιιιι·εε Ει·εεεε νοε ινειιεε

Ιιεεεειει· Βεεεειιιεε· ειεΙιι Ζει· ιιιεΙιιιεε εειιι. ειετε εε Πιιε·εε

ειειι εει· Ιειιιεεεεε ΒενδΙΗει·ειιε εεε ιιεειει· ιιιεΒι· ιιιιιι ιεεΙιι·

ι“εειιε·ιε ειεΒ ιε Πιιιι ειε ΠεΒει·εειιε·εεε·. ιΙεεε ιιιεεειιι ΠεΒεΙ

ειειειιε εει· άεάιιτειι ε.ΒιειιεΙι'εε, νεειι άεε ε·ειεεε Βιι.ειι.5.ιε

ιιιεεειι ιιι ειιιει· Ηε.ιιά νει·ειιιιει. ιιιιιι·ιιε εεε εεΙΒειι·ειιεειι ιεε;

εεε Εεειιιειι άει· ειιειιΒεεεειι θεννιιιιτ; νιιιιιιι·ειιτι ει” εΙΙε Εκει

ιειενοι·ειεεάε εει· ειιιε Βει·ιιαΙιεετιε 8ιεΙΙεινε Ιιε.Βειι. Βειιοιι ειε'

άεπε θοεει·εεεε ι·ι:ιεειεεΙιει· Αει·ειε εεε Νε.ιιιι·Γοι·εειιει· ΑιιΓεεε;

εει· 80-ιε·,ει· .Ιειιιι·ε Βε.ιι.ε Ε. Με Ιθ'ι·ιι.εε εει· θιιιιιιιεεε ειιιεε

Μιιιιει.ειιιιιιιε εεε ΒιιεειΙιεΙιεε θεειιειΗιειιεινεεεεε ιιιιι·2 ε.εεει·εε·ι,

εεε Βει άει· Εεε;ιει·ιιες ιιειε Ειιιεεεεε!ιοειειεε εειιιεεεε.

1899 πιιι εειε νι. ι·ιιεειεεΒειι Αει·2ιε-Οοιιι>;ι·εεε ιιι Κεεει.ιι Μπι

ειιε Ε εε ι·ιεε.ε ιι πιιι. ειιιειιι ι”ει·ιιι.ιεε Ρι·ο_ιεει εει· θι·ιιεεεεε

ειεεε Μιειειει·ιιιιιιε άει· νοΙΙιεε;εειιιιιιιιειι. Ειιζεε;

ιειιιεΙιεΙιει· ινειεε ι'εεε ει· ι1εΒει άιεεεε Με Ιιειε Εειςε.ε,·εε

Ιιοιειιιεε εειιεεε άει· ΟοΙΙε,ε_εε. Βει εΙΙει· Αειιιιιει; ει» εεε. ιιι

Βεει ΒιιεεΙειιε ιι·οεΙΒεΙιεεειεε εεε ιιοεΙιεεεειιει:ει.εε Ε Β ει·

ιεε.ε ε ερι·ειοε ειεΙι ειε Με.ιοι·ιιιιι εεεεεεε εεε (ι“ι·ειΙιεΙι ιεειει

Βιιιιάειι·2ιε, άιε ειειε ΕιειιιιεεΙιιιεε; εει· Β.εε·,ιει·ιιεε·ειιι·ειε Βε

Ηιι·εΒιεει, @σε ιιοιιιιτε ιιιεεε Αεεεεεειιεε Ε Β ε ι· ει ει. ε ε ιιιοΒι

2ειε ΨεεΙιεε Ιιτιει;ειι. «ΠΜ εε ιεεεε ιιοεΙι Με Ιιοιεειεε. ιιε.εε

νι·ιι ειε θεεειιιΙΙιειιε-Πιειειει·ιιιιε Βε!ιοιειεειι». πιιι ιιιεεεε Με.

ιεε εειιἱεά Ε. νο:ιι Οοιιιε;ι·εεε, ιιειε Ιειει.ειι άεε ετ ιειι:Βεειε.ειιι.

Νοειι ειειι εει· ιι·ειιιειι Με» εε νιειε. εΒει· εε ει εεε ι.νοειΒε

Ιιει.εει, ιιε.εε εεε Ε Β ε ι· ει εε ιι'εειιε Ρι·οιειιι ειιειεεειρ_·εε Οι·

ιεε ιε Πεειεεειιι.ει1 ει·εειε Αιιιιιιει·ΙιειιιιιΚειι. ει·ι·ερ·ι εεε εει·

Αιιι·ειςιιεε ιιιεεει· Ει·ιι.8ε εοιι Βειι;ει.ι·ε.εεε. Ι)εε;;Ιειεεειι ω»

άεε Ε.'εειιε Ρι·ο_ιεΙιι: ειιιε!ι ειιι` εειε Ι. ιιιιει·ιιειιοεει.ιειι θειι.ε·ι·εεε

τει εκει. διεεεεειι·εεεε εει· Βρι·ιιεΙιε εεε Γεειι εΒειιιιιΙΙε ρι·ἰε



ειιιιεΙΙ ι·οΙΙε Απει·Ιιεαιιαπις. Νιιοπαεια ειεπ αιιιι Ε. νοι· 2 .Ταπ

ιιεπ πει ειιπεππιεπαει· Κι·ιιιιι‹Ιιειικειι αιιοιι Ζαι·ειιο_ιε Ρ3εεια εα

τιιειιε;εαοαεπ, ινε ετ αειι ααπι·εα εια Βααιιιοι·ιαιιι ειπαει·ιειιιει

Με. νετινιιαατε οι εειπ οιιιιιιι εαιιι αιι.ιαιτε.ιε - επι· (ιιι·ιιπαιιπε

ειαεε νει·ειαε αει· Αετιιε νοπ Ζαιειιο_ιε θεεια. Πι ιιαπιιι.ε επειι

ειαιαι:ιι ιιιεπι. απαε «νει·ειπειεπειι» πεει.επεα.

ιιαεεεεεεωιιιεπ ιιι.εται·ιεεπ ιιιιιιιε ιναι· ει· ειιεπιιιΙιε, τπειιε

ια ι·αεειεεπετ. ι.πειιε ιιι αεαιεριιει· Ημι·εειιε. Απεεεεπειι νοπ

εειιιεπι εεποπ επειι ετινιιιιαιειι. .ιεαοεπ ππι· ιπ ι·ιιεειεεπετ Βρτιιειιε

ει·εεπιειιεπεα ει.ειιιααειι αει· ιαεειιιιιιιεειιειι αιια απνειιιαΙιεεπειι

ια νει·εοιιιεαεπεπ Ζειι:εεπτιιιεα,Βειιιε νοπ Πιι.ιπειιαιιεεα εε

Μιιιιαι·ποεριιαΙε Πι·. α. Ρ. Κ ο ι·α ιν ι α ιιιια αει· αειιι ιιιεειεειι

Ν ιιΙιαιεεπεπ Μιιιια.τποεριπιι πειιιιι'ε νει·νειΙποιαιιιιιααε· ειιεοιπιιιιια

αιε «Βιαιιειιι‹ α» Βιειιιοπεταιιαπεπ ιιι Βιιεεπιιια ιιπ· ιεεε-ειι» ι

:ει. Ρετ. πω. Ζειιεειιι·ια: 1863. ΠΜ, «Βειι·ειειιιιιαεειι παει· ι

αεα θεπιιιιιιειι αει· αι·οιοιιι.;·ιτιεα ινιιι·πιεα Βα.αει·

τατε·ιεν (Μιιιι.-Μεα. .Ιυιιι·ιιιιΙ Ι.ΧΧΧνι. 1882ι. «Πεπετ Βειιιιια

0000118· (ιπια. ΙΒι53ι. «.ιακιι·ιι.ειιοπ νοπ Ρι·ειιιαιι6ι·ρει·α ειπε αει·

ΒΙαεε ειιιεε Μααιιεε» (νει·ιιιιιιαι. αει· αειιτ. (ιεεειιεειιαιι ιπι·

0πιτιιι·ι.ςιε. Π. (ιοιιρ;ι·εεε 1873ι. ιιι ΖαεΙαει· ··«ΚΙιαιεειιεια

Ηιιααπαεπ ω· Ηατα- ιιαα δειιαιιιοι·ε·αιιε πει α. 18584 αιε (ιιι

μια ιιπει· αιε Πατει·εαοιιααε απα Κι·εαιιιιειιεα αει· ινειπΙιειιεα

Ηαι·πι·ιιιιι·ε ιιαα Βιιιεε πειιι·πειεει. Ποσα ιιιεπι ππι· πιεαιειαιεεπ

Ιιτιετιιι·ιεειι νναι· Ε. ιπιιιιιιι, εοααει·π εαειι αιε Ηειειςειιπειιε-ιιεπ

τει· ναι· ει· ινοιιΙπειιααιιι. απα αιιπιι·ειεπ ειπα αιε ιιαιιιαι·ιειιεειιεπ

Βεαεπ ια ε·επαααει.ει· Γοτιπ, αιε Ε. πει εοιιεςιαιεπ Ι·'εειεα

νοι·αειι·ιι€εα ααα αιε ιπιπ αειι Νιιιαεα ειαεε «Πι·οροειειι»

ειαι.·;ειι·ειαεπ. Με Επει·ιπα.πιι ιιιιι· ιιιτ εειαε ΟοιΙει,;επ :α

ιεπεπ εεπιειι, εε (απα ει· αιιειι νιεΙ θεεεπιιεπε ιιπα αιε καπι

τειειιε Τι·ααετι·ετειιπιιιιιιιπε πει εειιιετ Βεει·αιιιιιαε ιι·οιε αει·

Παι.ι;ιιιιει αετ .Ια.πι·εε2ειι ιιιια αεε Ι·`ειει·ιαεεε πειεαε·ιεπ, ινιε

πεΙιεπι ει· πει ιιιιεα απα _ιιιιιααπ 0αΙιεεεπ 8·εινεεεα.

ΧΥειιιι και· ει·ετ Μπι $επιαεε ιιαι:ιι ειπι,ι.>;ε διαιτα: ιιπει· αεα

ια αει· Οιιι- -

ααεεει·ειι Ι.επειιεεεας πιαεπιιιιιεπ, εε ιιεε·ι αετ 0ι·αιια αιιι·ιιι, .

αιιεε Ε. ινοπι απ Αιιαει·ε ειπει· ιιιεπι αιι- ειι:π εεΙπει ια Ιεπειι

νει·ειειιαεπ. .

ιπιι. θα” ειιιιι·εποιαιαεπ. Ειπε Βειπε νεα .Ια.ιιι·ειι ιναι· α. Βει·

Βει· αει· Αιιιιιαπιαπ αει· απιιααιπι·οριεειιεα θεεειιεεπαιι.πει ινει

Βονιει απε πειια.αιιι. πει ει· αιε ειπε 8ιεΙιιιιιε .

ι·πει· ει· ειπε ινοππαπ8 ειαπιιπιπ ιιιια νει·εοπιεαεπε Ααειειειι- ·

Βιιααε ειπεε ννιι·ιιι. 8ιαατεται.ιιεε.πααι;εα ει·παιτεπ Με ιπιπ

θεια Ηαιιρι.νει·αιεπει εναι· καει· ειειε αεε ινιτπειι επι· Ηεπιιαε ·

αεε ιιι·ιιιιειιειι Βιιιπαεε αιια απ ινιι·α ιπιπ αιε θιεεειιιειιιε αει·

Μεαιεια ιιι Βιιεειιιιια πεπ ειπειι Βπι·επαιιιια ειπι·ιιιιπιεα: ει·

ιιει· ειπ ινιιπι·ει·. εεπιει·, ειειε ιι·οπιινοΙιειιαοι· ιιπα Αιιεπ

ιιπει· ιιεπειιεννιιι·αιεει· θειιεεε. αει· ιπ εεπΙιειιιει· ινειεε απ,

ινε ει· πω· ιιοιιαιε, Κι·ιιιιιιεπ απα Πεειιααειι, Ραιιεπιειι ααα

()οΠειςεπ. Θεια Ναπιε Μια ι'ατιιεπειι, επ ιιιιιεςε εε ειαειι απι

Ιιειιεα Βιιιιια ιπ Βαεειαιια ι;επειι Μια!

Ο. Ρειει·εειι.

Υει·πιιεεπιεε.

- Ρι·πίεεεοι· Πι·. Η α α ο Ι ρ π Υ ι ι· ε π ο νι. αετ ειεπ ια 'Γερ

ιιια αειι Ζειταπςεπεεπι·ιεπτεα ιιιιοπ.ιε 2αεειιεπαε ει·ποΙεα εοιι,

πει αεα Υοτειια ια αει· Βει·ιιαει· Α πιιιι·οποιοε;ιεεπεα

οι ε ε ε ι Ι ε ο π ιι Η. ιπιι. ΒιιεΙιιειειιι επι εειιιειι ιιοειι αιεπι. ι;επιι

ι;επα εειιι·α.ιιιιια:επ θεεαπαπειι:ειιιεια.πα αιεαει·ιςειει.ιι. Αα εειιιε

ΒιεΙιε ιει Βιιιιιιαιει·ει:π Πι. Ιιιεειι. ιιει· Βεννιιπιι: ννοταεπ. Πιε

νετιναιι.αας αει· νεα Ρι·οι'. δ' ι ι·επονν ααιι·εΙεειεα, ιπι παιιιο

Ιοειεεπειι πιαεεαπι πειιααΙιεπειι εαιπι·οποιοε,ιεεπεπ Βιιαιπιιααε

απετπιπιιαι: ααειι ν ι ι ο π ο Με Βεειιπιπιαπε Πι·. 8 τ τα. ιι ο π.

(Α. πι. 0.-Ζτε.ι

- Βια εεΙιεαεε Βειεαιει νοπ πϋηιετΙιεπει· ααα ι;ειειι,εει·

Ρτιεοπε ια ποπεαι αιωτ πιετει αει· Βει·ιιει· Ριαιεεεοι· αετ εε

ι·ιειιτΙιεπεπ Μεαιειπ ααα ΤοιιιιιοΙοειε Πι·. Κ. Βιπιιιετι, ινεΙ

επει· ναι· ειαιεεα ννοεπεπ εειπ 00. Ιιεπεαει επι· ει·τειοπιε

ιιπετ επεα ασεπ νοτιεεαπεεα ιιπει· ι;ετιειιι.ιιειιε Μεαιειιι απα

ιιιι`εαιΙιεπε θεεαααπειιεπιιεεε απ α» Βει·αει· Ππινειειιιιτ ιπιπ.

Με αοι·τιςε _ιαι·ιειιεειιε Ριιοιιιιιιι πει αεα .ΪαπιΙαι· Με ΑιιΙαεε

:ιιειαεε 90. θεπαι·ιειαεεε ε α ιιι Ε) π ι· ε α α ο ε ι; ο τ ε ι· ιι α. π α ι.

-- Πεπι Ρι·οι'. οτα. αει· ερεειεΙιεα ΡειιιοΙοειε αιια ΤΙιετιιιιιε

ιιαα Πιτεοτει· αει· ιπεα. ΗοεριιαΙιιιιπιιι αει· ιιιιιιιαι·-ιπεαιειιιιεεπειι

Αειιαειαιε, ειπα. 8ι.εατει·αιπ Πι·. Τα. Ραειει·ιιααπι. ιει

αει· αι. ινΙααιαιιι·-0ι·αεα ΙΙΙ. ΟΙαεεε ΑΙιετπϋειιει

νει·Ιιεπεα ινοι·αεπ.

- Πει (ιπεται·ιι αεε Παι·ιιιεποεριιαΙε ια Κι·οπετααι. ιΕπι·επ

Ιειαιιιεαιεαε, ννιι·ια. Βιιιαιεται.ιι Πι·. Ιεεε_ιειν πει αεε Ο ιιι -

ειει·ειιι·ειια αεε ι'ι·αιιαϋειεεπεπ 0ι·αεαε αει·

Β π τε α ι ε ειε π ει·ιιιιιιειι.

- Ζιιαι Ρι·ιι.ειαεα ι.εα αετ ιπ αιεεεια δαιιι·ε 2αεααιιιιειι

τι·ειεπαειι ειιιιιιιιειιειι ιιιεαιειαιεεπειι Ρι·ιιιιιπιχε

εοιπιιιιεειαιι επ αει· πΙοεπααει· Ππινει·ειται ιει

Μιιι.ι;Ιιεαει·ιι αιεεει· Οοπιιαιεειοα

ειπα αιε Ρι·οιι`. Νειαιαε·, ΒιιΙνιςιαεπι, 8ειαιενα.

8επει·ννιαεπι ιιαα Νιιιι ιοι·ονν ει·πιιαπι ινοι·αεα.

Απ αει· ιιιιιιιιιτ-ιπεαιειαιεοπεπ Αειιαειπιε παπεα :ιπιπ πιιτ

θειιεπιιιιιςαιια αετ 0οιιιει·ειια ω· :ιπειιι 0ταιπιιιοι· αεε Νιιιοπιι

Ρι·οι. Πι·. Παα·ει απα ιιι

8'θεθΗ· 1

Πιιιε;αοει.ιιι αει· Ηατιιιιταπιιιιειιεα» (1804ι ει·εεπιειιεα ασεπ ειαε 1 "Ή Π] ω!

αιι·ιε Πι·.Α.Α.1ιΙαιιιαιοιιν αιε Ρι·ιι·ιιιαοοε ιιιεα ει»

ριιι.ποΙαα·ιεειιε Αιια.ιειιιιε ιιαπιιιιιι·ι.

- Ια αει· 0οπΓει·επιειιααπε αετ ιαιιιιιιι·-ιιιεαιειιιιεεπειι Ααα

αεπιιε νοιπ 28. Μαι ινιιι·αεπ αιε Μιιι;ιειει· αετ νειει·ιιιιιι·πιιιιαε

.Τ. (ιει·ιι2ιεΙποινεπι Με Ν. Βεαινιιναιιοιν 2α Ρι·ι

νιιιαοοεπιεπ Πιτ Πρι2οοιοιοε·ιε αιια ?εΜειι

π ιιι· ιι Μια ει πει αει· Αειιαειπιε ε·εινιιπιι.

- ια αετ ιαιιιιαι·-ιιιειιιειαιεειιεπ Αοα.αειιιιε ννει·αεπ ‹ιειιιαιιειιει.

ε·ειπαιι:ε Ρι·ατι·ιιι τα αεε νοι·ειοι·πειιεα

Ρι·ο ι'. ιν. Η ιι ιι ε ε εεϊπ ειαιεεειεΙιτ ινει·αεπ, απα ειναι· αεε

ειπε ιιπ Αιιαιιοι·ιιιια απ· επεειειιε Ριιιιιαιο;ιε απα 'Γιιετιιριε

ααα αεε εινειιε ιπ αει· αεααειιιιεεπειι Βιιιιιοιπειι. αει·ειι Πιι·εε

τετ αει· νει·ειοτιιεπε πια·.ιει·ε Ζω κατ. Πιε παιι.ι.εΙ επι· Ααι”ει·

ι.ιε·ααε; αει· Ρει·ιι·ιιιι.ε ειπα ααι·επ ΒιιιαιπΙαπε απιει· αεα 8ειιιι

Ιει·α απα Υει·επι·ει·ιι αεα νει·εωι·πειιεπ πεεειιαιι'ι ινοι·αεπ.

(Ρετ. Νεα. -- Ε. Μ»)

- νει·ει.ει·πεα: Ι) Αιπ 28. Μαι, (10 .ιππι) ιπι Ηιιιιε Ναπ

πειπι αει· ι·τιιιαιτε Ηοι”ιαεαιειιε (ιιειιειιπι·αιπ Πι·. ΑΙειιιι π α ει·

ν. Μαιε ι·. Πει· Ηιιιεςεεειιιεαεαε πει εειι ΗΒΟ πι" αιε αιτι

Ιιεπε Ρι·αιιιε ιιιιεε·ειιπι. 2) Πει· 0πει·ε.τετ αεε Κι·απιιειιπααεεε

αεε 0οιιεειαιπε αει· ιιΙιε·ειαειιιεπ Ε'ιιι·εοτε;ε ιιι Αι·επεπεεΙειε

Πτ. Ριιιιι ΒοιεειιεεειιΙειιι ιιπ 52. Ι.επεαε_ιαπι·ε. Αιε Αται:

ιει αει· νετειοτπεαε εειι 1876 ιιιιιιιε εεινεεεπ. αι Ια ι.ιι·οειιγ

(Τει·επ-Ηεπιει) αει· 0πει·αι·ιι. αεε Ι. Κιειιιιι·εοπεπ Βεα·ιιπειιι:ε

αεε Τει·ειι-Κοεαπεαπεετεε ιν. Α ααι·ειειν ιπ Αιιει· νοπ 48

.ιιιπι·ειι, ιιαειι 17-_ιιιιιι·ι,ι.ιει· ιιτειιιεπει· 'Ι'ιιατιις·πειι. 4ι ια ΝιιιοΙα

_ιειν αετ ι“τιιπει·ε αιιει·ε Απε αει· Ρ'ιοιτεπεααιρα.ιιε αεε θεπει·αι

ααιιιιι·ειε ιπι $επινε.ι·αεπ Μεετε Πι·. Ν. Βιτααοπιειιι ιπι

72. ι.επειιε_ιαπι·ε. Πεα Ατααςι·ιια πειτε αετ νει·ειοτπεπε ναι·

ιπειιι· αιε 495 αεπτεα ει·Ιααε·ι. δ) Ια ινιεπ αει· Οπει·ιιτιι αεε

$ορπιεπιιοεριια.ιε Πεεεπι. Πι·. Ο ιιιαο ν. Τα τα π, εια ΒοπιιΙει·

Με ι'ι·ιιιιει·ει· Αεειειεαι: Ραπ. Βιι1ι·πιπ'ε ιιπ Αιιει· νοπ 52

.ιιιιιι·ειι απ αεα ΓοΙαειι ειιιει· νναιιαιαι”εειιοα.μ θ) Ια αειι” αει·

Ρταιεεειιι· αει· Ππιι·ιιι·ειε απ αετ αοι·ιιιι·εα 8ιααιειιαινει·ειιΜ

Πι·. ιν. Π. ιιιιααΙειοπ.

- Πιο παεεετοι·αεπιιιεπειι Ρτοιεεεοτειι αετ νι'ιεπετ Παινει·

ειι.ιιι ν. Βιι.εεπ (ειφει·ιαιειιι.εΙιε ΡετιιοΙο,.ε;ιε), 0εε ι· (ιπιει·αε

Μεαιειαι ααα Η ο π ιι (Κιπαει·ιιειΙπιιιιαει ειπα ευ ο ι·α ε ιι ι -

ιιεπεα ΤιιαΙιιι·ρι·οίεεεοι·ειι ει·πα.αιιι. ινοταειι.

Πει· Βι.ιιαιαι·ει νοπ ααι_ιενν (Ποι·ρατι Πι·. Ο π ι·. 8 τ. ι·α ια -

_πε τα· ιιι ιιι·ε.πιιιιειιειιαιπετ επι' αννει πιοαιι.ιε ιπ'ε Ααεπιπα πε

αι·πιιιπι ιναι·αεπ ιιαα κι αει· (ιει'ααεπιεεαι·αι Πι·. Α. πε ειε ε

αιιι α" Οπιιεςεπιιειτειι αεε Ηιιιαια.ι·:ιεε, εοννιε ιιαεπ ιπιι αε

πεπ αεε Οπειιιι·ειεε αεε Βιιιαιποειιιια.ιε ιαιετιπιιειιεεπ πειταιιι.

ινοταειι.

--- Πι. Πονεπ (Ριιι·ιει πετ ινιιπι·επιι αει· νει· Και·ιεια

εοπιοεεεπειι Ααεειειιιιπιζ· αι·αιιιεπει· Ιιειιι·ιπιιιεΙ ια Βετιιπ ιπι

8ιιααπεεεε.ιιΙε αει· αοι·ιιαειι Αειιαειιιιε απα εριιιει· αιιι` ινααεεπ

αετ Αιιεει.ειιιιαεεεοπιαιιεειοα ποσα ειιιιπιιι ιιπ Ιιεπεεαπεοππαιιεε

ειπεπ νοτιι·α απει· ειε Βπι.ιι·ιεπειααε αει· επι

ι·ιιι·ι;ιεειιεα εεππιιι απα Μειιιοαεπ αει· εεΙπεπ

εεπαΙιεα, ινοπει ει· ιαιτι:εΙει. ειιιεε νοπ ιπιπ εοπει.ι·αιι·ιεπ Κιιιε

πιιιια,ε·ι·ιιαπεα πιιιιιτειεπε Πρει·αιιαπειι ωι-ιαιιι-ω, ιιιιι σε Βε

αειιιιιπι.ς αεε Απαιιταιεε απ· αεα ειιιι·ιιτ,ηιεεπειι Ππτει·ι·ιειιι αει·

2ιιιιιιια. Με νετιαιιτει, πει αει· Πιιιιειει· Για· Πατει·ι·ιεπι:ε- απα

Μεαιειαιι.Ιννεεεα αυτ' ναι·ειειιιιιι: αεε ΑιιεειεΙιαιιιςεεοιπιιεε αεα

Πι·. Πανε ιι απ· αιε νεα ιπιπ ει·ι'ιιιιαειιε ννιεεεαιειιαΜιειιε Αα

ινεααιιααι αεε Κιαειαειι.οει·ιιαιιεπ ια α» Οπιι·ιιι·ε·ιε ιαιι ειιιει·

εοιαεπεπ Μεα›ιι Πε πειοιιαι..

-- Πιε ιπιιιι.αι·-αιεαιειιιιεειιε Αοααειπιε ιααεπι. πεπαιιαι, ααεε

αει·

ι αιε θεεαεπε ααι αιε Αιιι'παπιιιε ιπ αιε Ζα.πι αει· Βιααιι·εααεα

αει· Αεειαειπιε νεπι 1. .Τιιιιι πια 2αια 16. :ιπι ε. ε. ειιιαε,εεπε·ε

ιιοιαιπειι ινει·αειι Με ααεε ιιι αιεεεια αιιπι·ε 2αιπ ει·ειεα Μαι ειπε

Ααι'αε.παιε νοιι Απεο!νεπιεα ειιιεε Βεαιενιαπειειιιιπε επιιιιιπαεα

. ννιι·α, ινεΙεπε ειεπ _ιεαοεπ ειπει Ρι·ιιι'αιιε ια αετ ιιιιειαιεεπεα

ε Βρταοπε, ιια Ππιιειαε· αει· νιει· ει·ειεα θνιααα.ειιιιεΙαεεεα,

κα απι.ετ:ιεπεα πιιιιεπ. Πιεεε Ρτιιι'ιιαα· παπα ειιιειι αα‹·π αειιι Βια

πια απε·ειεαι ινεταειι, _ιεαοοιι ερα.ιεειειιε ιιπ Εειαϊε αεε ετει.εα

ιιιι·εε.

- Πει· ΙΙΙ. ιαππιι.ι·αιιιειιε Ποα;;ι·εεε

20-25. .ιαΙι ια θαε ε ειι ειαι.ιιιααεα.

- Π*ιε αιε Ταεεεπιιι.ιτει· πει·ιεπιειι, Μ. ιπι Μιιιιειει·ιαια αεε

Ιπαει·εα αιε Ε'ι·ααε ειπει· Πιιτειιειεπι αεε Αει·ιιι.ει·εαιειιιειιιε α.

αει· ροΙιεειιιειιεπ Βεειιιαιπιιπι;επ επεει·εε·ι νναι·αειι, νι·ειεπε ναι!

εταπαιε νει·ιιιιει; ειπα Με αεα ι.ιεεεανι·ιιι·ιιε;εα Ααίαι·αει·απε;εα

ια πειιιετ ιΥειεε εαιερι·εειιεπ.

- Απε αεπι ετειε ιιπει·ιιιιΙτεα ιιιεειιι·επ ιι·ι·επ·ι·Ιοεαιιαιε αιω

ινιι·α νοιιι

ι ιιπ αεε ινιιααει·ιπαιει·ε εεΙιειιια αιι.επειει· Ζεα 200 θειειεεπι·ααπε

` ια αιε ΠΙ. Απι.ιιειΙιιπε: αει· ειιι.αιιεειιεα Αεν1ε επι' Ψιιεειιι-0ει

ι

ι·ονν ιιπει·εειιιιιτι ινει·αεα.

- Πει· ιι·ιιπει·ε ΡιοΓεεεοι· αει· ΒαιπεοΙοειε :ιιι αει· νι(ιεαει·

Παινει·ειται, Πι·. .Τ ο ε ε π π θ ε ε ε; ε α, ννειεπετ νει· Κατ2επι εει

πεα 80. Θεπαι·ι.ειαε περιιαα·. πει ιπιπ ΑπαεαΙιεα απ αιεεειι Τα;

αει· ινιεαετ Αεα.αειαιε ω· ννιιιεεαεειιαιϊεα αεπ Βειι·αι; να ιι

8000 Κια πεπ (εε επ 2400 και.) απει·α·επεα 2ατ νετΙειπααε

ειπεε Ρτειεεε απ ιε Βεαι·πειιααε; ααεπειεπεααει· Αιιΐε;απε:

«Πε ιει ι”εειααειεΙιεα, απ ειιι Βι·ιιεπι.ιιειι αεε Βιιειιειαιϊεε ω·
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Μι ΤΙιιει1ι6ιρει ιιιιι€εεει2τειι ΑΙριιιιιἰιιετεε ιιι θειει“οι·ιιι ειιτε1ι ειε 1 -· Με Η ε ε ε. ιιι ιιι ι πε ιι! ά ε ι· Η ι· ει. ιι Η ε ιι 1ιι ά ε ιι Ο ι ν 1 Ι

Ι.ιιιιεε ει1ει· σιικ1ι Με Περι ειιηε;εεε1ιιεεειι Μιά». Με Αι·ρειι, [ι οερι ι 511 ε ι· ιι 8 τ. Ρ ε τ ε Ι'811ιι ι εε ρε1.ιιιιε ειιι 25. ΗΜ

ενεΙεΙιε ιιι όειιιεεΙιετ σε” ΐιειιιι6ειεε1ιει· 8ρι·ειεΙιε νει·Γεεει νι·ετ- τ!. .1. 79411 1120 και. Με 1ιι ε. νοι·ιν.). ι1ε.ι·ιιιιτει· 804 'Ι'γρ1ιιιε -

0ΘΕι.1(ιιιιΙΙ. ιιιιιεε Με ειιιε 1. Γερι·ιιει· 1004 εει όει· νν1ειιει· Λεε- (88 ενειι.ρθ98 Βγρ1ιιΠε- (14 πω.), 107 $ε1ιει·1εειι - Η Νεο.),

6121100 810ΒΉ“ωεω 110211120- 104 Πιρ1ιε1ιει·1ε - (7 ννειι.). 83 Μεεει·ιι - (5 ιιιε1ιι·1 από 49

- 1171 ε ειε «Αρειιτε» ή Αει1ειιεεεε11εε1ιεΓτ. ιιιΜεΙετ οπω- . Ρ001(0"Μ'001(0 - 14002111' Με 10 (Μ' 1000-1

Ιει·ε ειιι Με Αει·2τε ιιιιι.τ1ιε11τ, Μιά ιιει·1ι ‹1ειιι ΑρΙερειι άεε Ρωτ. 1

Πι·. .Τ σε ε ρΙι ν. Γο(1 οι· Με ννιεεειιεε1ιειϊι1ιο1ιε Αιιϊειο1ιτ ϋΒει· ·

Με Α ρε ιι τ ε· Ωιιε1Ιειι _ιετιι νοιι άειιι ΡτοΓεεεοι· εει· Πρ· 1

15ιεέιε ιιιιάΠΒιιΕοιοτ ?εε 1ξ,γε1ειιιεε1ιειι 1ιιετιιιιτε ιἔι Πιιἰνετειτετ Μ01°ω.11ω128·Β1111ΘΈ1Ι1 8Έ. 1.)ΘίΘ1°8ΌΙ11°88.

ιι ερεει τ. εε Λε ει·ιιιειιιιε.ιιεεεϋΜ. .ε Με Ιιι·- -- · · .- ..
άιιι·ε1ι Ηεινε1ιι· ι1εί'ϋι· ι.τε!ε1ετετ, εεεε Με ΒιιρΙοιιιι·ιιιιε άει·Αρειιεπ- Π” Φθ νν0ωιθ "ΠΠ ω' ΜΒ 2011] 20' ΜΔ' 1902'

Ωιιε11ειι ιΨυ.εεεειειΙ. Ιἱιι ειιιει· Πρ· ιΙιετερειιιιεεΙιε ΖινεοΙιε ` 28111 άετ $τετρε12.110:

Βεει,ε·ιιετειι ειεε ει ο ει. 1 ..
-] Πει· ιιειεΙιειε (”γε!ιιε άει· Γει·ιειιειιι·εε τι” ρι·ε.ειι- ρ 1111011 ()€εώ.ιθωξτ ψ"1.ΑΨΗ.. . . .

εειε Αει·2ιειιιΒει·Ιιιι 1ιειιιιιιειι 16.208 τε ρ ·‹1. . = = Ε· Β Ξ Ξ Ξ *η Ξ Ξ 1- 5 ε· °
δ. ειιι! νιιι·ά Με ειιιε 12.125. Οειἔρει· ι1ειιει·ιι. (η) Π] θ] “Η “ΜΜΜ” ἐ “Ξ Ξ Ξ Ξ ή' .Ξ Ξ ι: -ξ Ξ Ξ Ξ

<-1)ει· ε;ιοεεε ΒεΠι άεε 5‹·ιιιι·εἱ2ει· θα” ιοιιε 'Γεεε1ιι . “- .”` Ό σε Με Φ Με Φ Ξ ε ο Φ 3 .Ξ 3

1ιιιιτΙει· 1λ1ιειιει· πιε‹1. Ριεεεε κιιιο1ε;ε άειι νοιι άει· Βεειει·ιιιι;; . Π. Ν. Βε. ι "' ' Τ' Τ' ι 'Τ ι ' “ϊ 'Τ έ', .ε

ειιι€εριεειιι.ειι θεεει2ειιωνιιτι,1ιει.ι·εΐΤειιάόιε Π ιι ειιτρεΙ$1ιε1ι Ο Δ ή. .ο .ή η; ή .ή .ή .ή .ή .ή ή

1ιεΠ; άει· θεριιι·ιε1ι51ϊε επεειιοιιιιιιειι. Νεε!ι εἱεεειιι θε- '°' -° ο" :ο 'ο 'ο Φ " α'

ειπε ειιιά ιιιιιιπιε1ιι· Με Ηεριιιιιιιιειι ι1ιιιε1ι Με θειιιειιιόειι πρι! 885 323 708 178 75 101 10 15 26 59 50 45 58 41 32 1

άειι 8ι.ε.ει ιιι 11ε28111ειι. (ΑΙΜ. ιιιε‹1. Ω.-Ζι .). ,.
- Θειιιεεε ειιιει· .Τοιιι·ιιεΙιιει·ιιι,ειιιιε; 6εξΜεε1ειιιιιΙι·ε.ιΙιε νοιιι 2) Μο!! @Η Ι0ὸ88"Γἶ8οιΙΒΠ:

26. Με” 1002 κι εε άειι Αρ‹›ι1ιε1ιειι εεειιιιιετ. Πιι· άιε Α ιι Η: ι· - 'Η' Μ. ΜΜΜ!- Οι Τ 011- 000- 12. Ρ801'13 Τω107'0Π8 Ο. "

τ. ἱ ε· ιι ιι ε· ν ο τι ο ο ιιι ρ ι· ι ιιι ι ι· ι ε ιι 'Ι' ε. ρ Ι ε ι τ ε ιι Με ειι 5 ΜΗΝ Θ86ΜΜ'Ι"200Γ 01°101.Ρ00109Π 4.ΜΜΒ1'014. 801101

Με 25ΚορεΕειι ιιιικΠΉτ ιιιε1ιι°81είίἱι1Γ ή πρ· ]ε‹1ε ΤερΙε1τε 0ιιιΙιτΙιειιε Π. θιοει> Ο. Κειισε1ιιιετευ ε. 0ιοιιι>εεε

2 ΚορεΙιειι εει Υει·ειρΙΙιΙε·ιιιιε άει· Αι·κιιειειι πι ρειεε1ιιιειι. . ΘΜΖϋΜΠ02 ω. ΒΡΥ81ΡΘ1Μ ?η θ1'19Ρθ Η. 000101'0

- 1ιι Βο ειιιε· ειιι Ποπ ιει πρι· Κιιι·2ειιι ειιιε ειιι Κοετειι Ο. 101111' 1. ΒΡωθω180Μ Μ001ΠΕ1ϊ18 Ο. 1500181' (1

εεε τ1οι·τιρειε Κειιϊπιειιιιε Ρ ει ι ε ιιι ο ιι ο νν ειρειιτε 1ι· ι ε ιι ε. ιι - ιιιε.τιειιιιιε Ο, Ρει·οτΜε εριεειιι1εε θ, ΒοαΙιτειιΜιε1ι Ο.

ε ΜΗ τ. ει·ϋΗ'ιιεπ ινοι·ι1ειι. Πει· Βειι υιι‹Ι Με Βιιιι·ΙεΙιιιιιις Ιιειρειι Ηγάι·ορ1ιοΜε Ο, Ριιει·ρει·εΙΝερει·0. Ργϋ.ιιι1ε Με θει

70.000 ΕΜ. εεΙιοειει. ΤιιρετειιΙοεε εει· 1.ιιιιςειι 03, Τιιρει·ειιΙοεε εικ1ει·ε

- Με ε1ιιιιεειει·Ιιειι Βικάκι Ί'ιε ιιιειιι, Ιιι1ιιι.ιι ιιιιι1 ΑΙΙιο1ιο11ειιιιιε ιιιιτ1 ΠεΙιτιιιιιι ιι·ειιιειιε 4. Ι.ερειιε·

'Γεε1ιιι”ιι 81ιι€1 ιιειιει·‹Ιιιιεε Πιι· ι:1ιοΙει·ιιιιιιιοιι·ι ει·Ιε15ι·π ποτάκι. Ατι·ορ1ι1ε ιιιίειιΒιιιιι 30. Πε.ι·ε.ειιιιιε εειι1Πε20 Κι

ΒΕ Ψει·όε.ιιιιιιεςεοι·επιιε 89. '1'οι1τε;εροι·ειιε 38.

-

 

-ειειεο1εοε:1ε πρωι ειιιε· ενετεειι1ιι εει Βιιο111ιε.τιτ11ιιιιε νοιι κ. ι.. ε1οκιιιε ιιιΉ

ει. Ρετει·εριιι€. Νενε1ιγ-Ρι·. 14. εοινιε ιιι εΠειι ω- ιιιι‹1 ειιεΙε.ιιε. Αιιιιοιιεειι-0οιιιρτοιτειι ειιεειιοιιιιιιειι.
τ] 7 ε” Τ ._ *__ (μ- 1

ΟΛΑ

 

 

   

-0ε@1ιιιΙ1ε1ιε νει·ετορΓιιιιε.

1011 Μι
 

 

 

 

 

. ρ: . 'ΡΙΕΙΔΕΝ Ε1.1ΧΙΒ

'70 0,Ι0 ι1ει· ινιι·1ι- 0,01 ιιι εἱιιειιι

τ εειιιιειι ΗΠΒ8ΗΠι2. ΒεεΙϋΙϊεΙ.

ι . χ· 111117.. ΟΑΜ'ΑΙΙΙΝΕ ιετ ειιι μπει: ρεετ1ιιιιιιτει·

Κϋιρει·. 1ιη·ειεΙΙΙειι·ι ετε. (Οοιιηιτεε Μπάτιε

‹Ιε [κ1ιειτ1ίπιί2 Με· δειεπεσε, 1. Αυειιετ 1892

Με 3. .ΜΗ 18001. 8ε5ιιε τ1ιετερειιΜεο1ιε

“ Ψνιι·1‹ιιιιι.; ιετ Μεεειιεε1ιεΠΙΜι Γεει€εετεΙΙι.

(Π. Ι.εΠειιι, Βιιἰἰειἰιι άε Ζ'Δεαάε9ιιόε άε Με

ιΙεωιε. 14. .Μπι 1802) ειιι! ΙιΙ1ιιιεε1ι ει·

ρι·ο1›τ (Βοε16·ιε εε Τ1ιει·ειρειιΠειιε: 0οιιεϊειι

Πρ ΡιιιιΙ; Βιι_ιει·ιΙΙιι-Βεειιιιιεία, ΜέαΜαιιοιι.ε

.άν Ε” “Μ” _. ιιω‹ι·εΙ7σε, 2. εει·1ε; Βιρ!ιοτΙιεειιε 01ιει·οοι

ε 7Β'ΐ.1'Α..βἙ.'Σ¦¦'.ῖἐ'ῖ.....':°£;;:;;° ρ . Βε1ιοι·ε, Ριιι·ρειι/.ε, ρ. 104; Με. Ι.ειιιοιιιε,

Β ΟΝ01πειι"ιεια : 1.111ε. 77ιεταρεπι2ι9πε σ1ίιιιεπε, ρ. 805; Τ180ιι,

#00”ε·······ε······ω···········ι: 2 ~ 1ι6ρ1τε1 $τ. .Ιοεερ1ι ει. Οοιιι.ιι·εε ρου: Μινω
' Δημ” μ. ρ.ιω.....ω ΜΜι:'ωμι.ι..".

' . Δε=···°···”Μ········°^Λ·'°·······~· Σ εειιιειιτ «Με δειειιι·εε. Βοι·ι1εειικ. 1895,
"Μι “πιο των” α.: σεεεεωιιε$

·-··-·--ε·ε--- ] Πω 1 ρ. 068: Ριω°. 01ιιιι·Ιεε, εε 1.ιε,ι,ιε.

[:=1:.::Ι1.ΐεπΈ5· _ ι @Με ά“ετεεω·Μπιειαε ετε., ειε.)
"ε .ει

·ωωκήμερΔεΑ,εν- · · - - - -

Βειιιε 1νιι·1ιιιιιε Μ: εοιιετειιιτ, Ιειε1ιι ιιι ι·ε ιι1ιι·ειι, @Με ν7εε1ιεε1 ιιι άει· Αιιινειιάειι€ευνε1εε ιετ ΘεινϋΙιιιιιιιΒ επι

(Με Μἱττε1 2ιι νετιιιειι1ειι; ρειιιει·1ιειιεενετι1ιε σε ιιπ;; εει 1ιερΠιιεΙΙει· Βιιι1ιΙνετετορ1'ιιιιε, Ι.ερει·Ιεωειι, 0ιιΙΙειιειειιιειι ειε._

Ε'εΜε1ρηςΙιειτ. Βεε ειιιειε,·ε ΑρίιιΙιτιιιιιιεΙ, Με εει 8ε1ιενειιΒει·εεΙιεΓι Με ενΜιιειιά άει· 11εοτειιοιι, Γειιιετ εςεεειι Μι1ιιορειι

ινιιο1ιει·ιιιιε 1ιε1 Β1ιειιιιιετιειιιιιε (Πρ. Εεεε” ειε. ιιιάιειι·1: Με.

"ο η] Η Ι Β η. Ι ΡΙΙ.Ι.ΒΝ: 2 Ρι1Ιειι, ε1ιιε ρεεε _ιε‹1ει· Με1ιΙΖειτ. οάει· Αρειιι1ε 1.ιειιιι Βο1ιΙιιΓειιε;ε1ιιι. ”

1 "ο " ο 'ο 0· Η ι ΕΙ.ΙΧΠ1: 1 Μ. 2 ΚιιιΤεε- οι1. ΒιιρρειιΙϋΙΤε1,_ιε ι1ε.ε1ι ό. Α1τει· (επι ι·ει·πιιρετιι οι!. :ε ε2ειρει·ιι μ παώ ό. Η πι1:·ωω

 

 

 

Πιι1ει· ιΠεεειιι Νειιιειι Ιερι·ιειι·ειι ειιι· 1ι1ειιιε 8ΙΞΡΡ0$ΙΤ0ΒΙΕΝ, ενεΙεΙιε Με ΨΗι·1ειιιις «Με

..Βιιεειιι·ιιιε·· ειιι! ειιιε ΙιεεΝιιιιιι1ε Μιιιιι1ε ιιι Ιιεεε1ιι·ϋιι1ιειι Εεειειιειι Με.

 

Μ0ΗΤ10Ε ΒΕΜΕΒΚ0Ν0. Πει εειι!εεΜε Νεεεειιιιιιιιιεειι ιιι νει·ιιιοΜειι, ειε ιιιιιει· 10ιιι!!ειιειι Νειιιειι νει·1ιειιΗ ιιιει·ι1ειι. 1ιΜειι Μι· Με Νειιειι

λει·ιιε ήθεεεει·ιιιε 1.ερι·ιιιεεω ιιι νει·εε1ιι·ε11ιειι.

ΗΑΠΡ'Ι'ΕΛΗΕΚ: Μ!. Βρε «Η Μ. 'Γεια, Ρει·ἱε (Μ) - Μπε£ει· ε2ε|ιωι άειι Ηει·ι·ειι .4ει·ε£ειι πι· Υει·/άμειρ.

1 Βερο1ε: ιιι ε.ΙΙειι ειϋεεετειι ΑροτΙιεΙιειι ιιιι‹1 Βι·οετιειιΙιειιά1ιιιιε;ειι .ΒιιεεΙειιάε.

1)ιιι·ε1ι Ει·Ιεεε νοιιι 20. Αρι·ιΙ 1000 1180011 όει· ΜεειειιιεΙι·ει1ι Με άει· Μιιιιετει· εεε 1ιιιιει·ιι Με «Οεεεε.τ1ιιε Ι.ερι·ιιιοε»

1ιι ΒιιεεΙειιά ειιιε θε1ιι·ειιε!ι 2ιηζε1εεεειι. (29) 52-17.

 

  



  

π Η Β 8 Β Η Β Η Β" Νους» Ρ'οΙΒο ΧΙΧ. .ΜΙιι·ε.

ΟΡ. Λι)ΘΠά, Μι· Πεεεπ- πω! Ώππωϊιτημ

ΒΜοππτϋΗ!ε, Β“..'.Π€2ϊ.3%.%1:::

ΟΡ. θἰθΓ.ἰο',' Μι· Νετνωι- απο ι #

 

 

 

 

: Αιιεεἱκ:Μ δ).

ΠΓ. Ηθοι(ΘΡ, Μι· Νει·'οπΙπππΚΦ. Θωι υ Άι' νοΠ

ι""]θη'.'οΐ Ηχι· Ιΐοι·γι·ει- Με, Μπακ Κ< ρ

· ::·_4·; Ἀ ··. ..0'ΙΜΙΠΒ8 ΚΓ8ΕΙΗΜΙ'8.
ι . ·: κ· -

ΟΡ· Ρ'θ58"ΒΡ, Ισοτ.:οι·ωιι·. 30. "Ε ΒΜΒ.

ΠΡ- 80Ήϋΐ2, .ΐ333Ι.(ΣΉ"...Σΐ&.ΐέ$Τ.° ,

.ΠΓ Ρι·οοροο10 από. ΔιιεΙΝ.ιιιέϊ άιιτοΙι Μ· ' Ι,

..ο · ΗΛ ή -

ρ ΜΜΕ ο σου” ι11οΙπποπτο “Χ

- _ . . _ · ·ι Με ιιοΜιω:κ!Μιιε νοιι Ε.¦·.Β[οῇ"Μ

. ω.Μι4,ωι πωπο».-Ειππιστηπο

~- ';ςΠώιοπ ΠἱΒΗιοἰΙιιιηοιι ΒΜ:ο2. πω:: ει:

«ι υ.Β‹11Ν7 Ε! 8.?

Β Α Ο κ ' 8 8 Η έ' 3:;:Ι:τ.:ε:ξ·Ι.::
Μ. ν. 8οΙιΙοτπ°ε Απε'ωΡε ΠΠ Μεμοτι-, Πε 24 ή χ* -'ξ*

ιπιε! ΝοιιταεΒιοπΠΚοτ, Εκπίεϊϊυπ9ε

ΑεΠεειοε ΜΜεοΙι ἔεΙεἰτοτοε Με·

 

  

(ἱεϋτῖ`ιιει νοιιι Ι. Αρτ" Με δ. 0ΠοΒοι·. ΙΛθι)”κιΠ: Θεω

(50) 8-3· ·Ι‹ὶ1οὶΒειι. - ΚΜ

~- Μ ΔΗΜΟ· _

έ ή ά -22. .Τιιιιἰ. -

ρ , . Ή -

ΕΤΙ,ΤΟΜω Μπωω.-Ν.°“="Μ. ί.ἔσ·ττι‹·ὶι- "Μ 288:·Ι1111:ιοΜυΗΘ8

Ο.Ν.ι.".π.μω Ιι·ὶιὶΙι›·ι›ὶοἱννι·ἱε5.    

Βοετο ?Μπιι Με Μπα"

ΜΜΕηο!ιππωιΜυπω

 

· ΜΜΕ ΑρρυΝί ιιπά Ύ'οτά:ιυυπε Μ

Κεἰπετ Ψοἰεο. ΨοτΙο.8· νοιι Δηιιετ ΙΙ1τεοΙιννιΙΠἐἑΜ

ΒοοΒοιι κτ οιεοΙιιοπειι άιο 1. Αυι1ιο1ΙιιΠΣ

ἀεΜτεεΒετἱ‹:Μ

Μ” άΙο

. - - ιοΜιιιηιιιι πω! Ειιι·κω"Μ. ή Σ -- - Πι άοτ

εΔ Ε*ΖΟΝΟ·Ε :Ν- (ΤΏΏ:1ΏἔθΏ) 9οεπιππιτποπ Μοἀἰοἰπ.

  

ΠΠ|ΠΕΠ. θι (Μ, Ειιἀπἰ°οΗεἰεπ ειππ ΒΙιεἱπ.

 

800ΙΜΙ ΗΜ ΙΙΙΒΜΜ01°ϋ1Β1- ΠΒἑῖ-ΗἑἐΕ.`ἔἱ.'ἔἐΠ'ἰ$ΐ'ἩἔἐΖΙἰΡ'ΐἶΣὲῖ.'ἐἙ$°Π

- Πι·Β‹Ιτ σ.ι·.κιΠ·Δω ι Μ” τω ΕΠσθ Θθυτθωι>θι·- Σ ω..:..;έι.5..:Μ_... Μ...

Ρτοερεοτε υΠό ΑιιεΙώτιίτε: Κοετοτιίτεἰ @τοϋ . 2 ΒΜάθ (Ό ΑΒΜΙΙΗΠΒ0Π)

ΡτοΠε Με .ΤαΙιτευ.υΒ·ε Θ? Μ.
 

«π» ιο
«Με ΒεσοαΜοοΙϋοπ. ω . .

_ Ιω Ποιπεο!ιοτι ΑΙωωΠἀοτ-ΗοερἱωΙ Μιά

ΝειοΜυνώε οττΙιεΙΙτ ΗΜ· πι· Ζοἱτ ᾶὶοιιετ

ἰτοἱο Ρ11οεω· αυτ! ΡΙΙοΕοι·Ιιιιιοιι Η: ω..

Βοεϋωι οι·εοΙιἰειι: Ρήνωθ Κ"]·ΠΕΘΗΡΠοέθ (Β'θ80Π 2$ΜΙΠΒ'

νοπ ΕΟ θορ.).ΕὶΠΓΠΙιτιιτιἔ Πι ἀὶθ ΡεγοΠΜ;τ·Ιθ Ϊ Μ! τΊ ·

Δάτοεεοπ νου ἐτο.11Βο11ΡΒοΒοτ1ιιιιοπ:

νοιι ΙΜ. 'Πι. ΒοοΙιοι·.
Β1ἰεε Β1ειιι, .Πιιτοεοκο.π 58,κε. 15.

δ· ΥΘΡωθΒΡίο "Μι Ψ0ΡΙΝ988θΡΐθ Α"Μ8θ- 8οΙι»νοετοτ Οοπεπ. 8οΙιω1άτ, Πο·ι·ορ6. σε.

ΜΒ. 8,- · ΜιπΒ·Βοεοκε.ε π. π. Θ. Με. 20.

?πιο Οιπ1ιω·1:ιε Π5οΙιο1εοιι, Γυαρππ

"μή - πω; ΜΜΜ. μ. 80, Με. Π.

ΡΗ” ΠεεειιΙιιεε Πω. Ποχ·"ποοι. μ. 14

ΜεὡοΙιιὶεοΙιοτ νετΙειε νοιι θτθ01°ε° ΤΠἱΘΙτ1Θ Μ Βε1ρΖὶΞ.`
 

 

.Ιεοοϋεοτι°ε 1.

· Πω ΜΜΜ .Κ81ΒΘΗ:1,-Οτ. 8ωΙΠιοΜι·.

ωΙΓϋΝ0Ή “Η ""Γθ"'ΙΒΜ"Πω 3..Ε·.::;::πι.5.2:€.έ·ε.9.Β

ΠΡΙττθ Α11Π88·θ_ ΡοτειιΙοΕΜ 16, Ωι1. Θ.

_ Ματια: ΨΗΠΩετ, π. 0οιπποιε πρ. π: Πω:

Βθ"Η)επθτ νοΠ ·ι·ο.ποΒιιοποπονι μι. π. 4. κι. 11.

ΡΓ0ΐ· -ΜωΜ0Π Πω ΒΙ'- ΜΗ· Ρ'τε.ιι θύ1πειι, Ν. Ο.,1'7 ΜΒΜ, Παω: Ν! 18,

845 ΑΒΒἰΙτὶιιιιἔου απ! 19 'Γε.ίεΙιι. - θοΒιιιιάειι ΜΒ. 18,-. βιο. 10.
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ΕΜιιιετε.ιιοιι: Μπει:γιιει--Κτγηιο:ι: ΡΟΗ: ΙΜΟ.) Β 1.181 ό” Τααθ8·

ΒΟΝΟΠΟΝΟ Ϊ

  

   

σο οι 9 . Ο ' 1 Ξ 4. .ἔ-:ΒειιιιΙιειοε ιιιιιιι·Ιιο!ιοε ιιιειιιι- ιι. οιεοιιΙιιΙτιΒοε Μιιιοι·ιιΙΜεοιχ ι μ: ε. Ξ τι Ξ

οιιιρίοιιΙοιι νοιι άειι Θωθ" ιιιοάιοιιιιεο!ιειι Αιιιοι·ιιΜοιι ω. Ξ ἔ0

Αιι€ιιιιιο. ΒΜοι·οεο, Ηειιτ-, Νοι·νοιι- ιιιπ! ΡτειιιοιιΙοι6ειι, ΜιιΙετιει ω.. @Σ [Σ σ)

Με 'Ι'τιιι1κοιιι· πιω. άεε 88Π28 Μπιτ 8εϊπειιιοϊια. Ξ

Πό.ρθτε ιιι εΠει1 Μιιιοι·πΙυνειεεω·ΙιιιιιάΙιιτιμη ιιιι‹1 ΑροιΙιεΕεειι.

Βει‹1 Βοτιοο8·τιο, ειισιπω. ...1:::.2.8ει...
Μι Βτιιιιι!ειι νοιι Τι·ιειιι. επιΜ'οι·ιιτ. Μιιιοι·ιιΙ-, 8οΙιΙιιιιιιιι-, ΒιιιιιρΙΒΜοι·, νοΙΙ

εΗΒιιΜεο ΚιιΙΒΜιιιεοι·οιιι·, οΙοΜτἱεοΙιοει, ΙιΜτοοΙοιιτι·ιεο!ιοε Μια!. ΜιιεεειΒο, ΙΙι·. Ζωι

6Ιοι·,εο!ιο Διηιιιι·ιιτο. Ηοοιι6Ιιε 535 ΜεΙει·. ΨΗιιιΙεοεοΜΗιτο Ιιοι·ι·ΙιοΙιο Επι», Μιι·ει.<;ο,

νοΙΙετιι.ιιάιΒ ετιιιιΜι·οιο, τι·οοιιοιιο ΗΜ, οοιιειειιιω 'Γειιιρει·ιιτυι· 18-22 (ΗΜ. 0ιιι·Ιιιιιιε

ετπεπ Βιιιιι;οι: ιιιπ ειιιεει>άεΙιιιτειιι εοΕι6ιιειι Ριιι·Ι‹; νιιιιάει·εο!ι6ιιο Αιιεειι:Ιιτ Με Με _

ΠοΙοιιιιιειι. 200 εο!ιΒιι οιιιε:οι·ιαΙιτετο δοΜαΐ2ἰιιιιιιοτ Μιά ΒιιΙοτιε ΠεΙιει·ιιΙΙ εΙΒΜι·ιεο!ιο ϊ

Βο1οιιοΜ:τιιιρ;. ΟιιτιιιιιειΙ‹. Ζννοι Ι.ειννιι-'Γειιιιιε ΡΙΜπο ιιιπ! Με ιιιιἀοτειι Ηοιιιιιιοι·εροπε.

Βοὶιειτιἱ€ε Ρτοιιιοιιιιάοιι. ΙοιιιιειιτΙο ΑΠ8Πϋ28. Βιιιεοιι ΜΜ-θοτοΙιει· Ωω. δική από

ΗορτοιιιΙιετ ΒτιιιΔεεἱειιιις. ΑιιιιιιιιιιΠο ιιιιά ιΙΙιιειι·ιι·ω Ρι·οερεοω Μετειιΐι·οι νοιι ω ι
Βιιᾶο-Πἰτοοϋοπ ιιι Βοιιωειιο. (80) 18- 8. ι

Ε. Μ Ε Η Β Κ* Ρτέρειτειιιι

εἰτι‹ὶ όιιτειι ὸἱε Οτο-55ότο8ι1ετιιιέιιιεετ ΚυεεΙειιόε ἰτι ΟτἱΒἱιιειΙριιεΙ‹ιιιιἔ

ειι Βε2ιεΙιετι οόετ ὸἰτε‹:τ :ιιιε ἀετ ΡειΒτἱΙ‹.

ταιιιπ!ειτιόετεΚτειιιΜιειτειι.

ΊΉἔΙιοΙινοπι15.ΔωΜεΖιιιιι80.ΞερτειιιΕιετ

 

ΒΛΟΕέ8Λ!8ΟΝ.

Ιιιάει·ΑτιετειΙτνιεΗΥ,όοτΒεετεἰιιἔετἰοΙιτετειιιιι ειιιόνοτιι:ιιιόετιΒ8όετιιιπ]ΠοιιοΙιετιΖωΗεΠιιιι€νοιι

ΜηνετΒιιιιόειι.ΡιπιιιΕκτειοΙι,ΠερειττειιιειιτΑΙΙἰετ.

  

Ει€ειιτΙιιιιιιόετΡτειι265ιεοΙιετιΚεἔὶετιιιιἔ.

(.ειειιιο.ΜιιεἱΙ‹ιιπΡειτΙ‹.ΕεεεοειΒιιιεττε.

80ςΙ-,δρτεοΙιε21ΙειιικΙΒἱΙΙειτὸε.

 

 

ΑΝ$ΤΑΠΓΓί1ΡννΑΗΜΕΒΑΕΠΠΠ

 

Βετ-,ΗετιιΒΙει5ετι-,Ηειττιεειτ2-.Ροόει€

Οοιιοεττειπι
ΠΠΠειιιιοτι.

Ιιιιιετιειιιόιιιπ

  

Εια8·οτ ιι. Κο11τοτ ε1οι· ΡειΙιτικ 111 ΜοεΙζειι: Μω

τἱιιεΙ‹γ ΡετειιΙοΙ‹, Ηειιιε ΕΜεΙετ.

 

 

 

νοτττοτοτ Πιτ· 8τ. ΡετστεΚιιιτε: Ποττοιι 0ιι11ιιε ιιιι‹1

ΜειΙιτ, θτο.ίεΙεγ Ροι·οτι1οΙε 7.

νθτττθωτ ΠΠ· .Κ1ενν, ΡοιΙοΙὶοιι, 'Ι'εοΙιοτ1ι1εοννι Επι·

Δ. 'Ι'τορτο, Κ1οιν.

ειεεετάεροι.

ν'οτττετοτ ΠΠ· ννειτεο11811: Ποτ: ΝιιοΙιτΙιοΙιτ& Κιιιιιιοιι

ω, νοτιιιιι1ε ΜΜΜ ΙιιιιιιΙο, ΨιιτεοΙιει.ιι.

Δι1εεοτάθιιι ΜΗ ΙιδΒθΙ' ιιιοιιιοτ Ρτϋριιτειτο ΜΗ· Ι. (ΗΒΗ

Γο1‹1 1ιι Κ1εοΙι11ιοκιν. (θ) 12-10

 

ν>3Π ΕΕΈξ(Ξ';ιβ 1Ξ 8"ΙΙ:ωΠ 'Ι"εΙομειρΙιειιεΜ.τιοπ,

νοιι Βιιόιι.-Ρεει 12 » Α Ρ0ΐιιθΚθ

ΚΒΥΝΙΟΑ

Κ. Κ. Οιιτ·-Α1ιετει1τ Πι ΘειΙ12Ιοιι,

ιιι άειι Κιιτρει.1Ιιοιι 590 Μετοι· ΒεοΙιϋΙιε. »νοιι άει· Βειιιιιετιιτιοιι ειπε $τιιιιάε εοιπ μι:

οι·Ιιο.Ιτειιοιι Γει!ιτινε.<.εεε ειιτίοι·ιιτ. Απι ΒιιΙιιιΙιοΐο Βεςιι€ιιιο Ψιιἔειι. Οιιι·ιιιιιωΙ. Μποϋ

ΙιιιΙΙ.ιΕ;ετει· ΚειΙΙι-, ΙΙιιΒιιεεω, 8οεΙει-, ΒιιιειιεΒιιοτΙιιιΒ ιιπ Ποιοι· ΚοΙιΙειιεειιιτε εοΙιι·

τοιοιιΙιειΙΒΜο Μάι ι!επι ΒοΙιινιιτ2'εοΙιοιι Βγει.ει11 οτννϋι·ιιιτε ΒΙίιιεωΙΒΜοι·. ΠεΙιετιιι1ε

ΙιοιΙειιτιιο Μοοι·ΒΜει·. θεεΜάοι· Με ι·εἱιιιοι· ΚοιιΙειιΜ.ιι1ι·ο. Κ. Ε. Ιιγάι·ορυ.τιεο!ιο Απι

εΙ.ιιΙτ. ιιτιτει· άει· Ιιο1τιιιιε Με [Π. ΒΙιοτε. ΓΙιιεεΜΜοι·. ΒΙΜΒειιτιοε ΜΒΜ Πιεε ΚΙιιιιιι. Α

Ιιι- πω! ιιιιεΙ5.ιιάιεοΙιο Πιιιοι·8.ΙννΜεοι·. ΚεΗι·. ΜοΙΙιειι. 8ιειιΙἱειι·το ΠοΙι. ΗεἱΙ- Ν

 

.Α.ΒΒΒΝΕΑΒΤϊθΕδΕϊδΕΝΨΑΒΒΕΒ

ΗΙτιεο11ιοττιΑ1·ειο11-υηαΕιεθιι€οΙιε1τενοιι~

νοττέιτιιι€ιιιειΙ!ειιΑροτΙιεΚετιυπόΜιτιοτει!νν

(ῆ2ιΔδ-4ἑβ

θγπιιισειιΕι. ΑροτΙιοΚε. ΑιιετιιΙτειιι·ια ΙΙι·. Ε. Ι(ιηι1ϊ Με Κι·ειΙαιιι οι·ιιιιιιι·ι. ΜοιΙιειιά

ννΜιι·ειιά άει· ειι.ιι2επι ΕΜΙοεαιεοιι. ΠεΙιετ«Πειε οι·‹Πιιἱι·ειι ιιι Κι·γιιιο:ι. ιιοοΙι 12 Πει

ρτειοιὶοὶτοιι‹Ιο ΑοιΖω. ιΑιιεΒεαΜιιιιο Βρει2ιει·85ι1,ε;ο. ΝειάοΙΙιοΙ2ριιι·Κ @μου 100 Μάι ΡΙ5οΙιειιτυ.ιιι1ι. ἱ Α(1ΐθ88θΠηνόΠ ΚΪᾶΠΙἰΘΪΙΡΒΘΒΒΪΪΠΠΘΠἱ

15θΟ Ζιιιιι1ιοτ Με νοΙΙΒοιιιιιιειιοι· Βἱιιι·ἰ‹·Ιιτιιιιἔ. Βϋιιι.-ιιιιά ει·.ιιιιι!ι. Κιι·οΙιειι. ΒειεΙειι1- Οιιιι·ιι Οιιώ·ι·.ποιιιι,0ουΙΤ:Βοπ.. ιι. 17,κιι.19.

ι·ιιιιτε-Ρειιειοιιειω. Ιιοεο!ιιι11ε. Οιιι·ιιαιιε. Βιιιιιάιμε ΜιιειΚ-Οι·οΙιοετοι·. Βτϋ.ιιάΙΒοε ΤΙιειιιοι·. Α1οιιιιιι:1ι·ιι Κιιειιι·ιιιονν, Ηιικοπο.οΒοκειιι

Γτεςιιειιι ιπι .ΙειΙιι·ο 1902 6268 Ροτεοιιοιι. (86) 8-2_ γι π_ ω, Μ.. 82_

1ςο11ιοτιιεΙΙιτι11οΙιο1ιΜιιιοτει1ιπειεεετσττ·ειοΙιτ.

ἱι ιΪ 

 

 

Ε0έΒ- Βάια. 0116.. 8 11038 ιθ02 τ· ΒΘΙ'Ν18εοΒοι· Μ; ΒιιάοΗ νΉιιιιι.οΙι. ΒιιοΙιάι·ιιξικοι·οιν.Α. ννιοιιοο1ιο.*Κιι.τΙιιι.ιιιιβιιιιοίοι· Η. Η Π·



.ι

ΧΧιιιι. ιιιιιιο.ιπιι.

Γι ποποπ ι9'οιποιιιΧ. .ιοιιι·π.

ιιιιιιιιιιιπι πιιιιιιπιιιιιι
ππιοτ ποτ Βοποοιιοπ νοιι

τω. Πι·. ιιοτι ι1οιιιο.

.ι ιιτ_ιοπ ιι)οτροι.)

Πι·. 1οιιοιιποο ιιτοιιιιιιιιιο.

Πρ.

Πι·. ποποπ' ιιιιοιποοιι.

81. Ροιοτπιιιιτο·.

 

1918 «πιο. Ροιοτποιιι·ποτ ιιιοπιοιπιποιιο ν7οοιιοπποιιτιιω οτοοιιοιιιιι)οποπι-" Διοοπποπιοπιπ·ΑπιιιτπΈο "πιο πιο Τιιποτπιο “

Βο π τι οπο ιι π. - Ποτ Α'ιιοπποποοπι.ηιτοιπ ιπι. ιιι Βι·ι"1ρ,ππ 8 ΚΜ. πιτ ποπ »πω ιποπ πιιπποιιιιοππιιοιι πιι πιο ιιοιιιιπππιιιπε νοπ Ε. τ.. ΕΝΕ” ιιι

πι", 4 1161. πιτ ποπ ιιπιιιο Μπι· πιω. Ροοιιιιο1οιιππωιπ ποπ οππ0τοιι8ι.Ροιοτπιιπτες.ΝοππΕγ-ΡτοπροοιΝ 14, ιιι τιοιιιοπ.-ποι πι" 111-ιιπε

ιιιπι1ποτπ 80 Ποτ! ιιιιιτιιοιι, 10 ποτε ιιπιιιιιιιιι·ιιοιι. Ποτ Ιππο·;Μοι·ιππτοπποπιο πιιο πιιι“πιο 1ι.οποοι.ιοπ ιιοιιι81ιοι·ιοπ Πιιιιιοιιππ8οπ »πιω ιποπ ιιπ

τω· πιο 3 ιιιπι ςοηιπιιοπο Ζοιιο ιιι Ροιιι πι 10 Χοπ

Διιιοι·οιι ποτποπ 26 8ορπτοι:οιιππποιιιτοτ0ι·ιΒιιιπιπι·τιποι επςοποππι.

Βοιοτπιο ποτποπ ποππ ποιπ πω” του 18 πω. ρτο Βοποπ ιιοιιοι·ιι·ι.
 

ιιπ ξ

Ι111πο1τ: Ι)ι·. ιποπ. Θ. Β.οιπ1ιοτπ: Ιπιπ Βοιιτοο· ποτ

.σποτ 36 Ριοπιι.-Ποιι ποπ

ιοτπιιιιι·8, Ροι:οτπιιιιτποτ Βοιι.ο. Ροιοτ-Ροπιποοριιοι ιιι τιοιιιοπ 8ρι·οοιι

8ι. Ροιοτοιιιιι·Β, 16. (28.) .1ιιπι

μποιιοιιπιπιιω πο” ι1οπποιοιιτ Πτ.Βιιπο11'Έπτιποιιιπ 8ι.Ρο

οιππποπ πιοποπε, ιιιιωοοιι πππ ?τοπος νοιι 2-3 πι"."η 1902

 

'Ι'τοοιιοιππιιιιιοιιιι ιπ Κιιτιιι.ππ. - Βοι'οτοι.ο: 1)τ. Ειοιιτοοιιι: 8οιι

ιιοι·ν πππ Ατιοι·ιοποιοι·οπο. - Βιιοιιοτοπιοιποπ πππ Βοπρι·οοιιππποιιῖ Βιι"Μθ Π: ΤΜι'91)ιθ πω' Η119ιω'89Βιιθιω9- π Κω·

τπογοι·: Βοροιιι.οτιιιιπ ποτ Ηιιιιι- ιιππ θοποιιιοοιιιοιιτοπιιιιοιιοπ. -

Ρτοτοιοοιιο τι" ΧΙΙΙ. Αοι·21οιο.ιποο ποτ θοποιιποιιοιι.

ν-οτιιιιποΙιι.οπ - 1ιωωιιιπιο-Β.πιιοιιπ Μ. Ροιοτπιιπτ8π.

Ρτοιοιιοιιο ποπ νοτοιππ πι. Ροιοι·πιιιιτποτ Αοι·πιιο. -

11ινιπππιποιιοτ Αοι·πιο ιπ πι” νοπι 19.-22..Τιιπι.

- Αιιποιοοπ.

 

Ποτ πιτ. Αοτιιοιιιιτ πιτπ πιο π., ο. πππ 4. 8οιιιοπι1ιοτ 1902

ιπ Ρο11ιιι πιοιιιιπποπ. 1)ιο_ιοπιιτοπ 0ο1ιοςοπ, ποιοιιο πιο .οποιοιιι

ποποπ, νοτι.τοπο επ ποποπ. ποι·ποπ οιοιιοτοιι, πιτ 'Ι'ιιοιιιο πιι1.

ιιιιτποτ Ιπιιο1ι.ποποτι.ιιο πιιτ ιιο.ιππι6ι.τ1ιοιιπο πιιποιιποπ ιιι ποι1οπ.

Ροι·ποτ ποτποπ πιοιοιιιΒιοπ Ηοττοπ, ποιοιιο 1ιοτιτ1ιπο ιτι πιι1·

τοπ 1ιοο.1ιπιοιιι.ιεοπ, Β·ο1ιοτοπ, πιο Βιιιππποτι ιο ιιιτοτ νοι·ιτιποο

οποτ οιπ Απιοτοιοτπτ. ιπ πτποιιιοτιιςοιπ 1ππιιι.ππο (ποτ οιπο

Βοιιο _ιοποπ Βιο.1.ιοπ ποτι' ιιοποιιτιοιιοπ ποιπ) ποιπ Αοταιοτοπο

τπι1οιιιιτιπποπ πππ ποιοι·ι. πο.οιι ποιπ νοτιτοπο ποπ 8οοτοι.οιτοπ

οι πππιιιιππιποπ.

π. Ζ. Ρι·11.ποπ ποτ θοποιιποιιοιτ 1.ιινι16.ππ. Αοτιι.ο.

ο 1)τ. Μ. 'Ι'τογιιιπππ

(Βιμ, Τιιτοπιοιποτ-Βοπιονοτπ Ντ. 8).

  

ιΞιπ 8οιιι·ειο πιο· Ττειοιιοπιπιοιιοιικ ιιι ιιιιτιοππ.

Υοπ

Πι·. πιοπ. Οι. Βοιπιιοτπ,

Αιιποποτπι ιπ Η".

ι)'οι·ι.τος, κοιιιι1ιοπ οιιι' ποιπ ΧΙΙΙ. πω. Αοτπωι:οιτο ιιι Βιιτο

πιο 20. Μπι 1901.)

 

Μοιπο Ηοττοπι

Ιοιι πιι1 1ιιιιοπ ιιι Νοοιιπιοιιοιιποπι οιπ πιω ιιιιοτ πιο

νοτιιτοιιιιππ ποπ Ττοοιιοιιιπ ιιι Κπτιο.ππ πππ προοιοιι ιπι

πιιπποπι1ιο1ιοπ 'ΠιοιΙο ποποοιιιοπ πιι οπιποτιοπ νοτπιιοιιοπ.

1.οιποι· ιιοπιιποπ πιτ ι11τΚιιτιο.ππ ιιοιπο πο π.ιιπιιιιιτ

ιιοιιοπ Ππιοτπιιοιιιιπποπ, πιο πιο πιτ πιο Νο.οιιιιοτ

ρτονιππ 1.ινιοππ πιιτοιι ν. Οοιιιπποπ ιιππ ν. 8οπι

ποπ ιπ ποπ 60οτ .Ιοιιτοπ πππ πιιτοιι Οοιιτιι ιπ ποπ

90οτ .1οιιτοπ ο.πεοπιιοιιι ποτποπ πιππ. .

Πιο Βοοιιιιοιο, πιο ιοιι Ιιιποπ νοτιτο.Βοπ ποτπο, ιιο.πιτοπ

ποιπ ετοποιοπ 'Ι'ιιοιι πο! ιποιποιπ οιοοποπ Κτοπιιοπιποιοτιοι

πππ πιοιποπ Ζιιιιιιιιιποπ, πιο ιπι ιπι οι1πποπιιιοιιοπ 'Πιοιιο

Κιιτιοπππ ιιπιοτποπιτποπ ποοο. Μοιιι Ηο.ιιριιποιοτιοι ιιο

ιοτιοπ 8οιιιιιοτιιπιοτπιιο1ιπιιεοπ ιο ποπ Βιιιπιοπ: Ι.ιιιοιι,

0τοιιιπ, Ηοποπιιοιιι. Οοιπιπποπ πππ )ινιπποιι πππ ιπ ποπ

Κτοιποπ θιτοιιιπ, Ηοποπιιοιιι, θιοιπιποοιι πππ ιιιιιππιιιι,

Μοιπ οιΒοποπ Κτοπ1τοπιποιοτιο.ι, ποπ πιοιι ο.ιιοιι οπο ποιπ

πιιπποπιιιοιιοπ Κιιτιοππ τοιιτιιιιτιο, οι·οοππιιο ιπι πιτ οιπιπο

οπποτο θοποπποπ Κιιτιιιπππ πιιτοιι Ι)οιοπ, ποιοιιο νοπ ποπ

ποποποππιοπ «ιιιοποπποπ Ποιοπιιοιι» ποπ Βιιιιποποιιτοιοτιιιτππ

ποτ Κο.ιποτιπ Μοτιο ιπ ποπ .Ιοιιτοπ 1897- 1899 ποποπ

ιποιι ποτποπ οιππ.

1οιι ποοο πιο θιοποπποπ, πο πο1οιιο 0οιοπποπ ιπ Κυτ

ιοππ ο·οπιτιιιι, πιιτοιι οιπο ιιιοιιο Βιοτιιιιοπτ οιιι ποτ Κοτιο

ιιοππιιιο1ι οοιιιο.οιιι; οπ πιππ 1) Οοιπιπποπ - Οοιοππο

ιιπι.οι· 1)τ.19τπιιοι·π 1897; 2) Απιπ - Πι·. Ζιιιιιριι

1898; ο) 8οιιπιιι.οπ (Κτοιο Βιι.ππιτο) ππιοτ Ι.οιιππος ποπ

Ηοιοι·οιιιοιι 1899.

Ι1ιοπο Οο1οπποπ ποποπ 4460 Ροιιοπιοπ το8ιπι1τιτι.

τπτ ποπ πιιπποπιιιοιιο Οοιιιοι πιοιιοπ ιπιτ ιοτποτ οπο

ιποιποτ οιοοποπ Ρτοκιπ οπο ποπ .1οιιτοπ 1898-1901

6100 Ροιιοπιοπ πιτ 1ιοτιιιοππο.

ΑιιιΤοι1οππ 1ιοοιι ιπι ιιιιιοτ οιιοπ πιοποπ οπο νοτποιιιοπο

ποπ 0ιοιιιοιοπ τοπιπι.τιτιοπ Απποπιιτοπ1τοπ πιο Ρτοοοπι

πο.ιιι ποτ Ττοοιιοιποιοποπ:

Ροιιοπιοπ 'Ετο.οιιοιποι. ποτ. Ροππιιπ

πιτ Απι.π . . 1064 28,7 ρ0ι. 48 ρ0ι.

ιι θιοιπιπποπ 2066 40,0 » 29 »

ιι 5099711181! ΠΩ! 410,2 » 04 ο

π Ι.ιιιοπ πππ

Πιιιεοεοιιπ 5100 90,2 » 64 »

ιπι Ι3ιιτοιιποιιπιιι 84,7 πω. Ττοοιιοιπο.10πο, οιπο πιοιιτ

πιο οιπ Ι)τιιιοι οιιοτ Αιιποπιιτοπιιοπ.

19ο πιιτιιο οιπ νοτο1οιοιι πιι1. οπποτποι·ιπ ποποιπιιιοιι:οπ

Ποι:οπ πιο νοτιιοιιπιποο ιιοπποτ ιιιιιπιτιτοπ.

Πιτ Ι.ινιοππ πειιι Οοιιτπ ιο ποπ .ιιιιιτοπ 1887-1891

πιο Ρτοοοπιποιιι ιπτ'ι'τοο1ιοιπιιτο.πιτο πιιι 87,2, οιπο πω”

ιι0ιιοτ ιοπιποπτοιιι; ποποοοιι Απο ιιπο.ππ 1842-1887

πιι1 24.

Ι.οποπιιιπ πο· ποιπ ιιππ Πιιι€οποππ 1898 - 27,6.

Επι· Επιιοππ (1ινοιπποποιοιπ) Μιπποπποτιι 47,8.

Ππιοτ ποπ ιπ ποπ .1οιιτοπ 1897-1899 ιπ νοτποιιιοπο

ποπ Θιοποπποπ ποπ Ποιοιιοπ νοπ ποπ ιιιοποπποπ Οοιοπποπ

τοπιπιτιτιοπ 160,000 Αιιιςοπιττοιι1ιοπ ποτοπ 83,8 ιι0ι.

Τι·ποιιοιποι0πο; ιπ ποτ Ροιοτπιιιιτποτ Αιιποιιιιοιιοιιπιοιι

Πιτ πιο .1οιιτο 1888-1896 - 9,6 ιι0ι.; Πιτ Οποππο

(ποππ 97ο.1ιοτ) - 16 ρΟι.

1)ιο νοτοοιιοιιιοπιο ποεοιιπ Βοιιιποιιιοπππ: Οπιιιτοιιπποιι

κ πιι1 ποοιι ι(ιιιιπι. 16 πω.



 

1116161118 66611 8661111ά1-111166161· 12 601.

11166166 6666 001111 9 601.

0666616611 111166 Μ001'011 7 601.

ΚΟΙ181111111Ι101381 11666 ν 611 6111116866 18 601.

Μ6.11611ά (1874-86) 6666 01666111 68-67 601.

1111111111 76 601.

1111666 08 3.180 6666 0681161166 81661, 9170 ά16 Ρ1·66661

211111 1181' 'Ι'ι·666616616ε66 66161· 11011 Α686611τ6ιι11611 8666

666116 110011 161, εο 811111 110611 6666 8611011 36 601. 86116

6666661166, 6611 116116 111811 ά6661 66111611ε1661181, 11666 16

661· 11111116 61161 1116661 1τ666616616ε611 611116 Η0Γ11118111·

6666116666 6611 6616666 16 616616 13111161 (29,1 601.)

66661616 061661166116666 ν66 861166 666 Ι.1ά6ε 116166166

661ε16ά, 80 11611 88 616111 1111661161 6661666, 11666 1166

611611 116166 ά16 1116866ά6ιι 06166666 61111 116166 1111011

1681ε1τ11·166 6666111161· Β11110011 Κ61·16611ε (260) 34,4 601_

16 86186 11611 1166116111 16τ Α6861111661 νΘ1°101'011 116666.

1316 τ61611ν6 Τι·666616116116661 161 11.111 8611686166 16

Α612 6611 111666, 616 81666166 16 8666111166.

11111 ά16 6661161611 061661166116666 νο6 861166 1161·

1161661161 6611 1166 1.1ά6ε 8111 1111666166, 1988 6666 06616

1111 1111111110 16ε186ε16111 661, 111188 6111111166 16 0686611611

11111 8611686161· '1`τ61·66161τ6116666 6111111861· 01·τ666161·11τ66

1166866 11611 0611161166116666 611 1166 8666116666τ6166

116ε 116866 ν6τ26166661 811111.

116661 68. 3600 Ρ111166166 666 11161661· Ρτ1ν61ρτ6111ε

16 1116116 61111 0168686611 6666 166 01110 Ζ6ε61611166ε161- .

111118 6666 Ν611ο661116.161ι 86166661 6611 1111ά6 66τ Η116118

11611. 1161 Ετ11τ6ιι11668 11666 16186666 266166:

66ν66

Ττ6666111 ΡΜΠ8

661166 (1789). . 36 601. 62,2 601.

1111168081' (2112) . 211,0 » 62,8 1

.16ά66 (689) . . 13,0 » 66,0 »

06616666 (627) . 6,4 » 30,0 »

Ι16εε66 (267) . 4,8 ιι 60,0 ιι

16 Β6168 6111 1110 86661616 1166 1τ66116111616ε611 Ρ1·6

008888 6611 1161 0ο1116116611οιι66 161866 ά16 Ν61166611161.66

6.1εο: 1611611, 1111166661, 1166666, 661166 11611 1366111666.

1116ε6166 116166616186 66166666 161166, 6111666616 6611

1161166 16611 166 6666 1111· 8661161166.

861 1166 Β8111ι8011011 161 8011'0111 1'818.11Υθ 1116116666 61ε

11.666 1611111116 1616661161 1166 Ττ666616ε 1118 661 νν8118Π1

8611118616.

11116ε ά16 661666 06ε1:11166616τ 6666111681, 80 161 1166

6161611666 16 61166 Α116τε1116εε66 66611861 111111 111101181118Γ

6181111116:

661 1116666111: '1'τ666616 16 18,8 601., Ρ6.666ε 16 46,9

601., 0616611661166611 13,4 601.;

661 Ρτ6666: Ττ666611116 28,7 601., Ρ6666ε 16 68,6

601., 0611161166116666 22,3 601.

Α16 1110181011 ά1ν6τ81τ66 ά16 11810011 06ε661666161· 661

1166 161166 6611 16666, 661 6661861611 61161· 116616 661

1166 1366166666.

11111 1166 0661611161 άεε '1'τ666616ε 1111 111666 111111 1161

8686611 211 1166666166666, 6666 166 16666 6666 616616

1111616τ161 ν011 61616. 6000 Ρ61166166 111666 06τν66 86

2010111101,111001Ι11011 661 1161 111686τ666166 1116 1111616

616166, 661 1161 86611τ6611166 1116 Ττ6666161611166 16 Ρτ6

6611166 6611168.

816 8011011, 11666 1116 Ττ6.666162661, 6111668666 ν611 116111

6. 1.6666ε166τ6 616 211Π1 16. 1661116 16 1110 Η011θ 8661,

11111 116611 616 211111 20. 6611 30. .1611τ6 61161161· 6111166 66

16161166 61111 ε61116τ 80 2101111106 16 8161666τ 116116 Ζ11

6161666.

1161616166 1116 Ε1661668116611611111τ Ττ6

666111 61ε 211111 20. Ι.6666ε166τ6 616 81666166.

1316 66116666 Β1·11τ6611668 1161· Η6τ116661 66111 611166

666161 8111 616 1166 11666661 1161 06616661ιν6, 6661 86111'81

161 116116 66161161 66111·111·1ε, 11Π1 666611 6161661166 110111 26.

6611 30. Ι.6666ε_161ιτ6 16 63 601. 61161 .ΤΓ3.01101118106011 211

01'801101110Ι1. 1 1 1·

1316 061661166116666 6.6 1166 1.1116τ6 6681611116 1181'8111·

66116ν111ε6666 116111 10. 6611 16. Ι.66611ε166τ6, 6116166116

11661 6166 661166166116τ6 816186τ668 61·ε1 11111 1116 31381'

16616.
 

130611 111111 211 11161666 866616616τε66666866.

166 6616τε66616, 6616686611 1166 1161 116111εε66616 616

616661 211111 0616666616, 16 94 8666166 7282 86611161

(ά6τ6616τ 4206 1166666 6611 3011 Μ11ά6666; 66 11616

11661 161 1166 0666616661 11161111 6686866611). Με '1'τ666616

11116166 11111' 666116111661186 611.116 1681611111.

066166611ν111ε 1611166161·1ε 11611 166116166116 66116 1161·

11611 6666611616 6611661111, 11111 1161111616 1611661 8166166116

16 018801' 66111166 61686 211 6681186611, 1161116 6666 1111188·

811110 1161 Ε611ν161161668 ά6τ 8611111111, 1161 8611161166 616.

6666 616 11616τε6616ά 6ιν1ε66611 8111011110101115811 111111 ε666·6

τ66 Ττ666ο16 86166661 6611 6661661 811.111 1118 2. 2661 661

1166 1618661166 11686666 61616 661 666 6666616 ΤΙ'8.6110111.

1'66 1111611 7282 86661616 116 Α116τ 11011 8-20 .166τ66

6611611 996 = 13,7 601. (9,4 601) Τ1·6666111 11611 226

= 11,4 601. Ρ6666ε; 1161 Ρ6666ε 1661· 1611 6661866 18118·

66611166 616 66661166166ά6τ,

Β81111 1161816166 1161 6616611 06ε66166616τ 1116661 ε166

8611011 1111 ε666161116611866 111161 616 0616166666 211 1.111

866ε166 1108 6616116666 6661616661:

661 Κ66666: 11666616 1613,2 601. (8,9 601.),

11118 2,6 601.,

661 1111166666: Ττ6666111 16 13,8 601. (9,7 601.), Ρ8Π·

11118 3,6 601.

1116 1170166011 61611611 1118 ν01"111111111888 16 1110801' 0686611

6111166 66 ν66 ά61ι1661861ι, 1116 616 1'011 066111 1111 1.111

166ά 1168686666 61611, 11ο 661116 06ε66166616τ 116 8611111·

6616611866 Α116τ 816166 6111111 1118111166 661611.

Β6ε66116τε 616111 1116611166 1116 6611166 06ε661666161· 661

1166 661166, 81166 1111611611, 11116 1611 11118 16 6666 66611

8666666 66666:

661 1611. Κ66666:

Ρ1111·

'1'1·6666111 16 20,1 601. (13,6 601.),

Ρ6666ε 16 4,2 601.

1116116666: 'Ι'τ666616 16 24,4 601. (16,7 601.),

Ρ6666ε 16 6,6 601.

111666 6666666 1161816166 81661 1118 1166166668 11666

Ν6116661116166; 08 161866 1161 1166686611 1181' 11111166

11668 6666 1116661666 11.180:

δ 11

0616166661 11666616 16 Ρ11666ε -16

1161166 . . 3836 22,3 601.. (16,1 601.) 6,2 601.

1111168601' . 164 16,2 1 (12,3 ιν ) 6,2 1

Ρ01011 083 5,4 11 ( 4,1 » ) 0,9 11

16666 . 1198 3,6 1 (2,8 » ) 0,4 »

1311616666 1169 2,6 » ( 1,8 ιι ) 0,4 »

Β6εε66 . 337 0,6 » ( 0,6 ιι ) - »

τ

6116τ 86611161.

11111 1116 1111166661· 166666 ε166 666 11611 668611161·166

26111611 6186611166 116166 61·666666τ66 86616666 216666,

97011 6161666 1116 6616τε66616 Α1129.111 6166 666τ 8611686

161 6611 1111611666 16 1116166 861166 1116 Ν6116661116.1 1166

1166 8611111616 161666 1168686666 11611166 1ε1. 136116τ66

611666 11611166 6666 1116 21161611 1111 1118 Ρ6166 61666 116

1161611611 ν6τ16τ66. 16 6166111 8666 86116866 016116116666

ά6681616666 ά16 ε16.1111ε6666 1161166 1110 61618668 ε166 Γ11τ

1361116666 6661686666.

Α16 66116.1118ε166 1111τ116 161661· 1161· 8611686 ΡΓ000111·

8812 66 Ττ6666111616ε66 6616τ 11011 1611166666 86611161·11

6616, 16 1166 6666166 8666166 ε166 810 8081111' 11661816

6τ8τ11166 616 ά16 1300186666. Α16 11116ι1ε1νε166 161ά611

1116 661166.

111 11811 111000ΓθΙΙ 8666166 161 1166 1111666111 661 1111611

Ν6116611.1116161116 8161666111 016116 6661186τ 818 1ιι 666

6666166. ν011 30,6 601. (20,5 601.) 111 ά6τ ν011ί880111110

ν6ττ1686τ1 ε166 1110 1166686611 6611 1616661161 16 1161·
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!£15155111515551115 11111 9,1 ρθ1. (0,4 ρθ1.), 111 1151 81551

55111115 551 5,6 ρθ1. (8,0 ρθ1.), 11551555515 5511 11111155

511151 2,6 ρθ1. 11,8 ρθ1.).

15 555 5155555555 8555155 1155551 515 25111 551 '115

551115515555 515 55 15551, 15 55511515551 515 5511555555

8551115 11511 11155515 11515 115555 55511551 11115, 1151151

5. Β. 15 555 Ε15515515155511155 Η5555ρ515'5 1155 0115

5155 12,0 ρθ1. (8,0 ρθ1.) - 11155115 5111· 8,5 ρθ1. (5,8

ρθ1.) Τ1555515515551.

1351511 1151515511 1111 5111 1155 Π51515551511 5111511555

81551 1155 115.55. 11111515 1.55555511155 115111

1555 11 1115! 15551 Τ15511511111155115 515 5111

515 51551155555 8555155, 1155 51151:

51115515 115.555: 11555515 15 80,5 ρθ1. (20,0 1101.,

Ρ5115115 11 7,5 5111.;

15 555 81115155: 11555515 15 11,0 ρθ1. (4,2 1101.).

11555115 5 1,1 11θ1.

115151· 555 515.511551155 8511111511 11515151 555 1155115111

515 5511555155 15 Η5555ρ515 1151: 8,4 ρ111. (7,4 11111.),

5515111 15151 1111155511 . 1511: 8,7 11 (4,8 1 ),

1115511 . . 11 5,6 1 18,8 11 ),

1151515555 . » 5,2 11 13,8 1 ).

11111 11115515 111551 5155 1155511 1151 55115555 255! 551

85511151 (42) 115155 5155555515 11515!515555551 55155155.

115115 8 511151155555 85511155 11515 11551115.11ρ1 11515

5511 11511 'Γ1555515 551 Β555555111115: 115 111515155511'55555

Ρ11ν51511555511115, 15 551 11511115555'55555 51155155 1555

15155111115 555 15 51551 55115155 1115155555 '115551515551115

15 111555.

111155 515 5155511155 1115155 5111 5515 55555 5555111551,

55 151. 555 11555515 115 Η5555ρο15'55555 1115155 511155

1151111551 11511 1515551151 515 15 1155 555555551155:

115 Η55511ρ5111°55555 1115155. 38,3 11111. (24,6 11111.)

» 11115515'55555 » 88,0 » 121,4 1 )

11 1151515555'555511 11 18,5 1 (12,4 11 )

1 1111155511'551155 1 12,8 11 ( 5,1 11 )

015 15151111 5511511555 Β.551111515 1111 5511 1151515555

5511511 1155 Ψ1555555555 111515 1511555 5111 5111511155 5515,

55 515 25111 551 11515151155155 85511151 5551 111515 151

(81 155ρ. 185).

Α555 15 5511 115111555511155 151 555 1151511555 0555515551

51511151 51115111; 115 115555ρο1555555 1115155 511551 15 55111

1155515 11115115:

551 1155555: 11555515 111 80,2 5111. (21.4 1101.).

11 1151155555: 11 11 88,1 » (28,8 11 ).

115511 5515 Α1151 511551111115555515111, 5151551 51511 55555

1111 1155 Θ. 15111 515 '1'1555515111555111 1155 26,0; 1115 511

11155!1115551151111555 515151 115 10. 551 20 11111., 5115151 115

11. 55 - 24 11111., 515151 5515111 5155511115 1111 12., 18.

1155 51151551 115 14. 555 Η555ρ55111 1511348 115 15.

1155 16. ν511155511 515 5155 11151151 5111155.

115 515 Υ511155551115 551511 515 5155 1151 55155111555155

Α551551111555111151155 1155 1151155155 511 5511555155 151,

1115 555 155 1115155 5115555151555 11115, 111551 51511 5555

0515515 55111151 555111515511, 5111551 55555 115 515155

855111551555151 1115 1115551 15 51115 25 ρ111. 55 11555515

151555. 1115111115 5115151 1511 155515 5115155 1511155555

515 Τ1555515115115555 511, 55 5555 1111 115 4. 1155 5.855111

551555151 551555 515 13111151 51151 85511151 1155115151115511

115555. Ε15 115555 5155 5.551 15 55111 115111 51555 815155

1555 5111 1111555555 555 11555155 1.55555511515 551555.

1511551515 11555 1511 551 15511155 Π51515115555555 15

515515155 85511155 5551 115! 11155555, 55511 5515151155555

11555515 5555555, 55 55.55 15115 15 55151155 1151155 115

νν111111111155 511 551 1111555155 55515551 11111155, 11555 1115

Α5515511555 15 551 8551115 5555551155 5515 1111155111.

15 5511 11511 1511 11515151155155 Ι.5555115111511 5155 1511

5111 11551 1155555555 515 5151551551155 11511151151555 55

155555 55515115.1155555.

1111555 515 Κ15555551511551 511511 5111511555, 11515 511

555511511551151 1311511515511 1155 11555511511511, 551 13111555

1
1

115511 55511555, 55 51115 1115' 855!511551115 5551155155155

11151 511 111515, 55115111 15115111, 11511 11115 511115 1155111511555

νο111551115555. 1315 8551515151155 51115 511 15 2-8 1115

555 1155151555551 5555515551. Ι5 555 85515115ι11555

1151555 1115151 511511 1115 1111 5155 55555 1515555 551555

55155 8ρ5155ν51151115 551 85511151 5515555511. 55 115

55111555 155 11111 11515151155155 11551515 55 1151551 511151

555 8551115 5155 551551555155 Β511551151155 5155515511 151.

Ε5 51551 5555515515 5515115511 115155 5155155 8551115,

1115 15555 11155 5515 5555555155 1155111555 555 55511555

155 111155555551155 55115.

 

135 15 1111115511 5555 511551551551 8555155555 55515111

1155 51115 '15 51151 515 8511515 ν511555555511 1851555511

1511 Τ1555515 155 115555 115155, 55 5155515 511111 1115 1151

15111111155 5111, 5555 5155 1155115115 Τ1555ο151151111555 511511

551 51155 5115155 1551555555 551 Ι.55555ν1111151ι155 55

55115555 55111 11115.

155 5555 5115 15 515515 11151555 Β5511115 555 155 5111

11515151155155 1115515155, 111 Α!15551ν55555, 5111111115 51555

85551555 5155 Β551551151155 51151 Κ1155555551 11515511

1555 11555511, 5555 5555 515 1.51115 5515111 1515515551

11515511 1151511.

155 1555 115151 525 Κ11555555515 128 5551 23,4 11θ1.

Τ1551151551555, 551 Μ5555111 22,8 ρθ1., 551 5151155 24,4

11111. (115 Α1151 νο5 10-70 155155).

1)15 15 5515 5515111 1515115555 1111111151 1151515515111555

Β55155115555 1151 Α115511115555115511511 8555111111551 51555

15 27,0 11111. 'Γ15511ο111 1155 51151 15 20,8 11111. 5511515155
11555515. 1

5555515515 11555 1511 5111 1551555 11551155 115 5115111551

1151155 1111111155, 5555 Α1151115111 1151115115, 115511 51115 500

1851511555 5551551151 1155 1555 115 1351555555111 23 11111.

'Γ15511515515551.

1511 11111 5151 5555111515 551νο1115555, 55.55 515 5511115155

11555515 15 1155 ν5111555511155 1155 1511 15 20,8 11111. ν51

551555511151555 151, 1155 5515 1511 5555111555 11115515,

5555 5515115515115 515515ρ55155 5115551155 1155515; 515555

15555 5155 1155551551 15 5511 5111115155 1.55555511515 55511

1151155 5515.

Α115 511515 11155515 5151155 1511 511181555111511 5551155555

511 5111155, 5555 515 1.5555511ϋ!11511155111 5515

ν551511 11515151155155 11551515 5515155551

15 20 11131. 55 11555515 151551.

Μ5155 11511551 1115551 515551551155555 1551555115

515555 1111 15 555515151.5555 151551 5555 515111!151111155111

155 5555511551. 11111 51155 1)15555 11555 1511 555 1115

515511 5511155555, 11555 515 Β5ν11111511155 515551 5115115!

51511 1511115 11555155 1155555 11555 551 51551 51115 1151111551

5515 111155 18155555 115151155111115555 151. Α55515155115

1151 51155 515 θο15151155 11511 1155515 1115555555555, 511155

1115115 Β5νϋ11151115551115555 1551 5511115515 5111 5155515115

515551 111515 11515155511555.

Α1155515515 11115555 81515, 155155 1151155, 1115 55511151

5511 551511115111 515 1115151115 555 1155115155 151 1155 1115

51555 1155 ν151551115 515 Α5151551115555 5155, 515 55 515

1155551515 55515111 11515511; 55551 11115555 51155 51555

511515 51555 5555151115ν511511 11515111 55555 555 11555515

111551 11111515551555.

1511 11151155 111155 551511 55 555 !1ν15551551155 1151515

155, 511155 5555511 1511151115 5511511 55 111515 1515551515

1115555 Μ55555515511 5511115511 1151555 5155, 1511 5515 1111

555555, 551 Β511515111555 515551 5555111555 15 11555155

1815115555 551115 5555115515 Α1111115111551511511 5511155555

511 11151155. °



Πειει·ειε.

Ετ. Ι. ι ω τ ο ε1ι τ. $ειιιιετν ιιιιτι Ατιετιοεειει·οεε. (ΑΝΗ

τ. Αιιςειιιιει11ι. Χι.1ν. 8.).

νοπ. ννειετ ιιιι 21 Γ'1111ειι Με ιιει· 11ιιει·ειιιιι· ιιιιιι ειςειιειι

8εειιοιιεΠ6.1ιειι ι1ειι ΖιιειιιιιιιιειιΙιειιε νοιι ρετι.ιει1ειι- εοννιε τοιε1ειι

ΒτιιεΙιεττορ1ιιεειι άεε Βειιιιει·ι·ειι ειιι ει·ιει·ιο

εε1ει·οτι εειιειι. ευ Με ειιειιι·νειιιιι Με ε1ιειι νει·

ιιιιάει·ιιιι€ειιι1ει·θειι·οτιειιιι:ετιιε,1ε. οριιι.1ιε1ιιιιω

ειιά Α. εε ι· ειιι·ι ειι τετιοι· ιιε.ε1ι. Πιο Βε1ι15.άιΒιιιι ι1ετ

θειιιιει·νειι ιιιιτε1ι ειι·τει·ιοεοιετοτιεο1ιε θει15.εεε ετίο1ιτε πιο ι ιιιι

1‹ιι6ε1ιετειι Οε.ιιεΙιε ορειειιε -- Με Α. ορ1ιτειιιιιιοε Μ. ιιιει·1ιει·ειτε

ιιι «Με Πιιτε1εε1ιειάε άεε 8ειιιιετνειι ειιι€εττειειι ειιά-Εεεε ειιι

ιιει· 1ιειιιειι 1)ι·ιιοιν ιπειιι· ειιιειιιιειι, --- εοιιιιετιι νοτννιε8ειιιι ειιι

Με ειιι1ετειι Βτε11ειι:

1. 1ιι :Με Βιιτϋεειι ·1·ιωιι άεε θειιιιιιε ορτιοιιε. ιιει· ΐοτιεειειιιι€

εεε 1ιιιϋειιετιιειι Κειιε.1ε ιιιιειι άει· εειιιισειιισιιιε πι, ιιιιι·ειι Με·

1ιο1ιτετι ιιει· Α. οριιι.ιιιιιιιιιοιι ιιι άεε Βειιιιετνειι άει· Βιιιι$ετιε1ι

ι.ιιιητ ιιειο1ι.

2. Απι εε1ιετΕισιιιιι€ειι Βιι.ιιι1ε άεε ιιιιτϋεει:ι ΚειιεΙε ιιιιο1ι ι1ετ

εειιιισειιισιιιε ω: 1ιιει· ε εοιιι. ειειι Με @ειι. Βε1ιιιετν Με άιο

Αιιε1ιιιε1ιτιιιιις εννιεε1ιειι ειιι Ρτοεεεειιε εΙιιιοιι1ειιε επι-τ. ιι. άειιι

Ι1ιιιιιιιιε ερ1ιειιοιιιε1ιε ιι1ιετιιτιιε1ιειιι1ε 11ιΒιι.ιιιειιιυπι ε1ιιιοιι1ειιιιι,

ιιι·111ιτειιι1 ειπει· ιιιιιι :Πε ιιιιι'ειει;τειιάε Οει·οιιε νετιιι.ιιι'τ. 1ξε ικειιιι

1ιιετ ιιει· θε1ιιιετν νοιι άειιι ειετι·ννειι‹ιιεειι θει'14.εε ιιτειτ. Μικε

ειιετεειιτ ννετάειι.

δ. Ζννιεε1ιειι Κιιιιει ιιιιιι θιιιιι.ειιιει, άουι Οτι, ινε ειιιιι Οετοι.ιε

ειιά Α. εετειιι·ι ιιιιωτιοτ ιιιιτει·1ιε11ι ιιιι‹1 οιιετ1ιο.11ι Με θειιιιετ

νειι 1ετειιιειι.

Πιε 1ιιιιΕε νει·1ε.ιιιειιι1ειι Πτιιο1ιεττοριιιεειι 1εϋιιιιειι ειε Γιιιιοι.ιοιι

άεε Νετνετι ι·εΙειιν οι1ει· νοΙ11ιοιτιιιιειι ιιιτε.ετ. 1ε.εεειι, τ1ιε ι1ειι

Ωιιετεε1ιιιιιτ ιιεττειι'ειιάε Αιηιιετ.εειιιιιιιτ ιιιιιεει.ε 1ι1ιιιιεειι νοιι·

11οιιιιιιειιε Αιιιιιιιτοεε ιιιιιεΙιειι. Με ιιιιιιιεοιιειι πω! οριιτιιειιιιο

εεοριεο1ιετι Βεο1ιεε1ιτι1ιιΞειι ειιιι1 1ιἰειιετ 1ι.ιιεεει·ει. ιιιειιςειιιιιι'ι.

Ιιι ειιιειιι ?ειιι νοιι Μιε1ιε1 ιιιιτ ιιορρεΙεειιιεει· Βτειιιιιιςερε

ρι1ιε Μ: ;.τιιιεε 8ε1ινει·ιιι68ειι ινιιιιτειιιι εΜειι .Τε1ιτεε εοιιετιιιιτι,

ιιι ειιιειιι Ρε.1ινοιι Ορρειι1ιειιιι από Βιειιιει·Ιιιις ιει.

ιιιτοριιιεειιε νει·ιιιτιιιιιιιτ άει· ΡεριΙΙε, ιιι ειπει νν·ειτει·ειι Ρ'11Ιιειι

ειιι εννειιε11ιειιτει· Βει”ιιιιιι ειιι ειιτειιειι. Πε ιετ ε.ιι2ιιιιε1ιιιιειι, ιιιι.εε

Με ιιιιιετιιειιι ι1ετ ΒοιιΜε1 61ι1ε νετιιι·ε:ιειιτε ἀεεοειιιιιτειι‹ιε

Αττορ1ιιε οριιιιιειιιιοεοοριεο1ι ει·ει εριιτ ειιι· Βεοιιιιοιιι.ιιιι8 1ιοιιιιιιι.

ινωιι ε1ιει· ινειεειι οιιιο Βει1ιε νοιι Κι·ιιιι1ιειι εεειιιοιιτειι ιιει·

νοιι 1.ιει›τεειιι ιπι Κτειιιτειι1ιειιιεε :ιι δε. ειστε· ιιι Ηειιιι

ιιιιτς ιιιιτετειιειιιειι 8ιεειιειι άεε Ζιιειι.ιιιιιιειιιιιιιι8· νοιι Αττει·ιο

εειετοεε ειιι. ε.ι.νριεε1ιειι θεειο1ιτείειι:1άειεειειι ειιι', ρετεεειιτι·ε.1ειι

Ηιισιοιιιειι, Με εκεειιιι·ιεο1ι νοιιι Γιιτειιοιιεριιιιια, ειπει· πιει". εννι

εειιειι ιι1ιιιι1ειι ΓΙεε1ι ειιά Ριπειιοιιεριιιιιιτ εειεεειι, Με 1ιει

1ιιιοεισειιιοιιεειιιιι1γοριε, εοιιι1ετιι ιιιι.οιι ιιιιιειι οιιει· οικω νοιιι

ιιιιιιιιετι Β"1εειι, ι'ετιιετ Με Ρ`ιι1Ιε νοιι σειιττιι1ειι ιιιιεοιιιιειι Βιω

τοιιιειι οιιιιε Νει:1ιειιτνετιι.ιιιιετιιιιεειι ειιι πειιιροτει.1ετ ΑιιιιΙε.ε

ειιιιε; ιιει· Ρερι11ε, ιιι άειιειι Α1εο1ιο1ιειιιιιε ιι.ιιεεεεειι1οεεειι ννιιτι1ε.

Με Βεστιοιιειιετιιιιιιε ΓειιΙειι ιιιετ 1ειάει·. Πε1ιετ ιιιε ιιιιειι.οιιιι

εειιειι Βειιιιιιιε εειιειι άιο Μειιιιιιιιτειι ειιιεειιιειιιιετ: ινιιιιι·ειι‹ι

Βετ τι ιι ειιιι ει· ειιά Θωθ ειι·1ι ει» ειιιε Πι·ιια1ιε.ττοριιιε οιιιιε

Βιιι:ιιιιιιιιιιεεετεειιειιιιιιικειι, άιο ειοιι άεεεειιι1ιτειιά Με ειιι·

Νετι·ειιι`εεετεειιιειιτ άεε Αιι;εε Με εεεειιάιτειιι1 Με ειιιιι οιιι

εειιιε ι'οι·ιρίιειιετ. -- ειιεερτεο1ιειι ειιά άεε νοτιιειιιιιειιεειιι ειιιετ

1'νιιοιιετιιιις άεε ιιιτετειιιιεΙιειι θεννε1ιεε νετιιειιιειι, 1ιειοιιειι

Ο ρ ρ ε τι ιι ε ι ιιι ειιά Β ι ε ιιι ε τ 1 ι ιι ε; άιε Βιιιάεεεννε1ιειιειιιιι1

ιιιιιιι;, Κει·ιικνιιε1ιετιιιιιτ ειιά θειε.εενετιιιε1ιτιιιικ ιιι Με ετιιιιιε

τοπ 8ειιισιιτειι άεε θειιιιετνειι, απο Με Ζειε1ιειι ειιιετ ιιιιιιιι

ιιιιιιε·. ιιιιιι 1ιιι1τειι Με Αιτοριιιε Πιτ ειιιε εεειιιιάετε. Νιι.ειι Ε ι ε ιι -

ι·εα1ι ι ε Αιιεε1ιε.ιιιιιιπ 1ιοιιιιιιειι Με Νετνετιι'εεετιι ειιι άει· θιε11ε

άεε Πι·ιιει‹εε ιιιτεει; πιτ Αιτορ1ιιε ννιιιιτειι(1 ετιειειι:ειτιε ιιιιι

ιιει· ιιιιεεετοτιιειιτιιειι 1ε.ιι€ειι.ιτι ειιιιτοτειιι1ειι Αττοριιιε ννιιεΙιετιιι1εε

Βιιιόεε;ενι·ε1ιε. νει·1ιι·ειτει·τε Βερι.ειι ιι1ιει·ε1ι ννο Με ιιιι‹1 ιιιιειει

ςειιι1ε Αττοριιιε ειο1ι ε;ειτειιιι ιιιειειιε. ιιιειιι ειιι· Μ: ιιει· Πτιιει‹

ειε11ε, 2ιι ιιιικ1ειι ειιιιι, ευ ι1ε.εε ιιει· Ωιιετεειιιιιιτ ι1εε Νετνειι

ιιιειιι. νετιιΙειιιετι ει·εειιειιιι ετα: άεε Βο1ιννιιιιιιεε ιιει· Νετνειιιιε.

εει·ιιιιιιι1ει. Αιιε1ι 1ιει ιιοοιιςτιικ1ιεει· Αττει·ιοεε1ετοεε άει· θιιι·οιιε

ιιιιτι Οριιιιιιιιιιιιοε ιει Με θειιτι·ειεττετιε ιιει· Βετιιιε ιιι νιειειι

ΓιιΙιειι νοιι εττει·ιοεε1ει·οτιεο1ιειι νετιιιιι1ετιιιιΒ·ειι τω.

νοιι Αιιευτγειιιειι, ειε Βιιιιιιιεε ειιι' ι1ειι θειιιιετν ε.ιιεε,·ειιιιι

1ιιιιιειι, ειιιιι 1ιιε1ιετ 4 Ριιι1ε 1ιε1ιιιιιιιτ ιιιιά ειναι· _ιε ειπει· νοιι

11ιο1ιεΙ, Βιιιιιροιάι. Βγτοιι Βι·ειιιννεΙι ειιά Βιιτει·.

Βε 1ιεετάειιιιιεε1ι 1ιει Ατι·ορ1ιιε. ιιετνι ορειει ειιιι

@Με από εΙΙι.τειιιειιιετΑ ι·τει·ιοεειετο εε, ννο 1ιειιιε

.'γιιιριοιιιε πιτ θιιιιιοοιιιει ειιιιριεκ οἀει· οιιτοιιιεειιε 1ιιιοιιιεεειο

ιιειι ερι·εο1ιειι,ιιιε Πιιικιιοεε άοτ Πτιι ειπει τι· ο ριιιε

επι ‹ιειι 8ειιειιι ιι ιειι ιιτει ρτ9.ιιιεροιιιττειι διει

ι ε ιι επι ιιιιεΙιει.ειι; Με νετιεεειι1ιειιεάιεε·ιιοεε άει· ιάιορετιιιεειιειι

Αιτοριιιε ιετ ιιιιιιιιι ιιιιι ειιι ΨεεειιιΙιειιεε ειιιεεεε1ιτϋ.ιιιιι.

Μ οι ιτε ο ιι τ.

 

Βιιειιετειιιεις;ειι ιιιιιι Βεερτεειιιιιιςειι.

1.ιιιιιι1ειι. Τιιετε.ριε ω· Ηε.ιιτ1ττειι1ιιιειιειι. Μ. 1 ιιει·

ιιιεειο. Ηιιιισιιιιι1ιοιιι. (Μιλ Ηοινω).

Γι” άεε ρι·εει. Απε εεεειιι·ιε1ιειι, εο1Ι εε ι1ειιιεεΙ1ιειι ει·ιιιϋε·

1ιε1ιειι ειειι ιιι ιιιιιι·εετ Ζει: ιιιιετ ειιι Τ1ιειιιε ιιι ιιιιοτιιιιι·ειι οι1ει·

ιπι ερεειεΙιειι 1Πι1ιε ειπε ι·ειτιοιιειΙε Βε1ιειιτ1ιιιιιιτ ειιιιιιΙειι.ειι.- Πι

ει·ει.ετ Ιιιιιιε ιι τι ειιι ειιεΐιιιιτ1ιε1ιειειι ειπει Βει _ιεάειιι. Αι·πι1κε1

ειε τιιετε ειιι.ιεε ειι Μεεειιε.ιιιιιειι 1ιεερι·οειιειι; ιειιοειι ειιιιι ιι.ιιε1ι

ιι1ιετιιιι ιιιιννειεε ειιι άιο ειιιιι νει·ετιιιιιιιιιεε άει· 'ΓΙιετειριε εοιιι

ννειιάιεειι ρει1ι.·:ι.ιιετοιιιιεειιειι νετιιιιι1ετιιιιιτειι ρ;εεειιειι.

νν ι ο ιι ε τ Θ..

Κι· οιιι ε νετ. Βεροιιτοτιιιιιι εει· Ηειιιι.- ιιιι‹1 (1εεοιι1εοιι€ε

ιιτε.ιιιιιιειτειι. (Με. Ριεειιετι.

Βει ωσειιεεεωτ Βεεε1ιτιι.ιιιιιιιιε ιιιεοι·ειιεειιετ Αιιετιιιιττιιη;ειι

ιετ νοτιιεςειιάεε Βιιειιιειιι ιιι ετειει· 1.ιιιιιε Γιιι· ι1ειι θε1ιτειιε1ι

εεε Κ1ιιιιοιει:ειι ςεάεε1ιι: ειιι! 2;εεειιτιειιειι. Πε11ιιτειι, Μ." ιιιε1ιτ

Με Κι·ειιι:1ιειωτι ειιιΓεε1ι ειιειιιειιιι1ετ Ξετειιιι. ειιιι1, εοιιάετιι

ιιιειιτ ιιιιε1ι θτιιρρειι ειιι εοτιιιιετ ειιι‹1, ινιττ1 άεε ινιεεειιεειιει.ιι.

ιιοιιε νετειιιιιτ1ιιιεε ι1ετιι εικ1ιτειιι1ειι ιιιι.1ιετ Βετιιειιι ειιά ιιιιτι:ι.ε
άεε ιι1ειιιε 1λιετικ ι1ε.1ιει· ειε ειιι τειιιοιιεΙιεε Ηιι1ι'ειιιιιιεΙ 1ιειιιι

1ιιιιιιεε1ιειι Πιιιεττιε1ιε εειιτ εο1ιειι21ιει· εειπ. Ν. Η τ

ιο ει· .

Ρι·οτο1το11ε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετοτει:ιιιτ8ετ Δετειιο.

706. 8ιτειιιις ειιι 19.118” 1902.

Χ'οτειιιειιι1ει: 'Ι' ι 1 ι ιι 8. Βεοτειιιι·: Η ο ιιι ε.

1. Β. Κ ο ο ιι: Πειιετ 1ιιιιιεοτιειιάιεττιιοε (ετεειιειιιι. ιιιι 1)ι·ιιε1ει.

Ι)ιεειιεειοιι:

Β. Θε1ι ιιιιι1ι. ννειετ επί ι1ειι Πιιιετιιιιι1 1ιιιι, Μ" 1ιιίιιεοτιειι

ιιιιιτι·1ιοειι 1ιιε1ιετ ε.ιιεεειιΙιεεειιειι 1ιει Βι·ννεειιεειιειι 1ιειιιιεε1ιι.ει

ιι·ιιι·ι1ειι, νι·ιιιιτειιιι ιιιιτ ειιι Ηι11 εεε εει· Ι.ιι.ει·ειιιιτ 1ιειαειιιιτ Μ,

ινο ειιι Κιιι‹1 ιιιιτιιιι Με. ιιιεεει· Ρε!! Μ; ιπι ιιιιιιτε 1898 νοπ

Βιιιςιι1οιι' 1ιεεειιτιειιειι: άεε 5-_ιι6.ιιτιιςε 11ϋ.ι1ειιειι ιπι 1ιετειιε

8 ΙΙοιιιιτε επι 1ιει'τι;;ει· Πιει·τιιοε: ιιιιοιι 2πιοιιε.τ1ιο1ιετ Βειιιιιικ1ιιιιιε

ιιιιιεετε εε ννειιιι; εειιεεεετι. ειιτ1ειεεειι ννετιιειι.

ιιι ε ε ε ι ε. Βει· Β'ε1Ι νοιι Νεριιτειιιιειειιτ, άοτ νοιι Πι·. 11 ε ι ε -

ιιιιιε 1ιεο1ιεε1ιτειιιιιιι 1ιεεειιτιε1ιειι ννιιτάε (Ιειιιι Ποιιιιτειι1. τ".

Αιιιτειι1ι. 1902) Μ; ᾶετ ετειε ιιιιιι 1ιιειιετ ειιιιι€ε, ω· 1ιειιιι Πετι

εε1ιειι εεεειιειι ννιιι·άε, τ1ειιιι εοτιει ιετ ιιει· Νεριιτειιιιει.ιωτ ιιει·

ιιιιε ιιειιι 'Ι'ιιιετειιρει·ιιιιειιτ 1ιε1ιειιιιιτ. Ι)οοιι ε.ιιε1ι 1ιιει·ιετ 1αειιι τει

ιιεε Νιιριιιιι1ιιι ι·ει·ννειιιιιι ννοτόειι, εοιιι1ει·ιι άεε Νεριιτειιιιιιιτι

ετιιιιιιιιι. ννοιιετ Με 1νιτιιιιιι8· ειιιε1ι ειιι' νει·ιιιιτειιιιιι;ιιιι€ειι ιιι

ι·ιιοιιιτειιιιιι·τ ινει·άειι 1ιε.ιιιι. .

' Κετιιιιτ Πειτε, ιιι ινειε1ιετ Οοιιεειιιτε.ειοιι εεε Νιι.ριιτειιιι

ιιι ι1οιι Οειιιιγειιετειι εεςειιειι Μπι?

Κοε ιιι 1,5 Νιιριιω1ιιι ειιι' 4ΟΟ-50Ο θε!.

1'νεει.ριιειειι ιπειιι ειιι Με Οοιιεεειι Με Αιιι“τε.8ε, σε ειε

Οετοοιιιοι·ιειιειι Μπεζ ιιι ιιεο1ιεειιιειι θειεεειιιιειι. 1ιε1ιειι? θει

ιιει· Αιιειο1ιϊ ιιιιε1ι ιιοιιιιιιειι ειε εε1τειι νετ ιιτιι1 ειιιτ1 ιιιοιιι. Πιτ

ευ ιιιιεειιιιΙιιιε·ε Βεννοιιιιετ άεε Πετιιιεε ειιιιιεειιετι, Με νιε1ι'ε.ε1ι

ειειιιειιιι "ιπι, ιιειιιι ειιε ειεειιετ Βτι'ειιτιιιις ννειεε ετ, ιιιιεε Πει'

τιΒε ιιιιιττ1ιοε ειιά θοιιιιε 1ιειιιι νετετιιννιιικ1ειι άετ Οετυοιιιοιιιι.

Δε" ιιιι·ιιοικιτε1ιειι. ννεε Πιτ ιιιε ιιειιοιο,ε·ιεο1ιε Βει1ειιιιιιιρ,· ι1ετ

Μοιι:ιι1ειι »οι ιιει· Οοιιιιε ιιετιιιιιτε:οΒιετι ινετιιειι ιιιιττω.

Αιιοιι Οιιιιιιιιεινειιιειιι. ιιιι1ιειι ειπε ΒιιιννιτΙιιιιις ειιι' (Πε θετ

εοιιιοιιειάειι. _ιε‹1οε1ι ι‹ειιιε εο ιιει.ειι1ιεΙτιςε ννιε Με Νεριιιιιειιιιι

611ιινειιει·ε, ειε ε11ετάιιιε·ε ε.ιιε1ι εειιι· 1:ι.ιιςε κ1ιιι·ειι€είιιιιτε πει·

ι1ειι ιιιιιεεειι, ιιιιι ι1ιε Ποιιιιι1ειι ρμιιιε :ειιι νετεειιννιιιιιειι ιιι ιπιπ

ε;ειι. Πιε νετιιιιιιιιιιιιἔ 1ιειτι ιιε.1ιε, άιιεε ειιε 1ιιιιιεοι·ιειι ιιιι θειιιιι

Ιειο1ιτ ιιιιετεειιειι νι·ετ‹ιειι, σε ειε εειιι· νετς1ι.ιις1ιοιιετ Νετ.ιιτ ειιιι1,

ειιιιιιιι Πιτ κιιιω τω» ειιιριιιιτ1Ιιειι ειιι‹1 ιιιι‹ι ιιιιιιετ ννοιιΙ νιεΙΐειειι

ιιιειιτ εει'ιιιιι1ειι ινετι1ειι, ινε ιιει· Βιιιιι1 πω» @οι Γτιεε1ι 2ιιτ

Πιιτει·ειιοιιιιιι8 Κοιιιιιιε.

. Γι ε ο 1ιε τ τω”, σε ειε 1ιιιιιεοτιειιτ1ιετι·1ιοεειι ε.ιιε1ι 1ιιιιιιεε1ι

ιι·Βειιτ1 ννειειιε ερεειιιεο1ιε Μει·ιιιιιε.Ιε ιι.ιιίννιεεειι, ειε ι1ειι Απε

ειιι ΚτιιιιιτειιΙιετι ειιι ε1ειι νει·άτιο1ιτ 1ιι·ιιιεειι ειιά ειιι· Βιιι1ει

ιιιιι.=τ τ1ετ ειιτερι·εοιιειι‹1ειι Πιιι.ετειιο1ιιιιιι.ς· νετειι1εεεειι ιώιιιιιειι?

Ψ ε ε τ. ρ ιι ιι 1 ε τι ιπειιι: ιιει· ειιι!" Με Ηιιττ.ιιιιοιιι€ικειτ ι1ετ Βιετ

ι·ιιοε Με ω· ειιι ιιει·νοι·ει.εοιιειι‹ιεε $γιιηιτοιιι 1ιιιιννειεειι. Βτ ιιιι

εει·ειιε1ιτ τ1ειι $τιιιιι ε1ιει· Ρειιιειιτειι ιπι Ποεριτει.Ι. ννιε ιιι ι1ετ

Ρτινε.τρι·ιικιε ιιιιιι ιετ ιιωειι ιιιιι· τω» εειωτι ειιι' ιιιεεε Ιιιιιιεοι·ιειι

εεεεεεεετι.

Κοοιι: Πε1ιει· Με Ρ:ι.ιιιορ;ειιιτειι ω Οει·οοιιιοιιιιι1ειι @Με

ειιι Βιι·ειτ ιιοειι ν·ει·ιι·ιιιιτ εειιι, ω. ευ ννειιιε; Μειωτιιιι ειιι· Βει

σιιιιοιιτιιιιἔ νοι·1ιεςτ. Με ειιειι·ει1ττετιετιεειι ιιιιιιιι άιο θε1ιιιιετ2

1οειςι‹ειι. ιιει· ΒΒΕ18ει·ιιιι€ει1, ι1ετειι ειιιιεοιι1ειιιιιΒε Βεεειιιιιιειιιιειτ.

ιιιιιι τω" Θετιιοιι 1ιεπειτιιιιει ινει·‹ιειι, Με" Μπιτ σιετ ΙΙιιιετειι‹1,



Με

ι1εεε ιιο1.ε ΒιιιΙιιι11ειιε ετι·ειιι;οι· ΠΜ ειιι! Τ1ιει·ειιΙε εε ι1οεΙι ι»νιει1ει

ΒΜεΙιεΙι ειιιε Αιιί11ε.ε1ιει·ιι Με Ρι·οοεεεεε ειιι. 1ιΙιιτιις-εεΙιΙειιιιι€ειι

ιιι·ε1ιΠ1ΙΙειι 1ιειιιιιιι.

11”ειιιι ιιιειι άειι ΒιιιΙιΙ ιι1εΙιτ εεΐοι·ι. ιιεεΙι άειιι Αεεεωειι άεε

εεΙΙιειι ιιιιιειειιεΙιτ, εε 1ιειιιι πιει: Ιειο1ιι Νιι·Ιιιε Βιιι1ειι,ιιΙιει·

Ιι€1.ι1Βε ειιιά Με Βι:ειιηιΙειε ιΙΙιει·1ιε.ιιρεεο ι·ει·, Μιεε ιιιιιιι ειιι· ειιι.

11ϋΙιε νειειιι2ε11ε ιιιιάει.

Ηειι1ιιιιις Με 1ιε1ιιι Μειιεε1ιειι 1ιειιιε θεΙεςειιΙιειε ΒεΙιεΙιι

Βιι1ειιιΙΜιιιιι ειι Ιιεο1ιεε1ιιειι. ΜιεΙι Με ει· εει Ι'ιΙΙΙιει·ειι θειιι1ιειι

ιπι Πει·ιιι νοιι ΗετιεεΙιιει·ιι ιιε1ιειι άει· ΟιιοΠιιε. ρε1γιιιοι·ρΙιιι. ειιιε

Απ ΒιιΙιιιι11Μειιι ν1ε1ι”ει.ε1ι ι:εεε1ιειι ιιιιι1 ειιιε ειι ΙΙιιιειι Με Ποιε

ιιιεΙε άει· ΒειΙιιιιιιι11ειι. 2υιιιεΙ Με ιιιιΙεΙιειι‹1ε ν:ιειιιιΙε εεΙιι· Μια

ι·εοτειιειΙεεΙι. ΑιιεΙι Ιιἱει· εἱιιι1 Με ΙεΙιειιι1ειι Βιιειιιιι1ει·εΙεΙεΙιι Ζε

ει·Ιιειιιιειι Μιά Ιε1ιειι Με 'Ι'Ιιἰει·ε ιεεΙι1: Ιειιι8·ε. ννειιιι ειε ιι1ιει·

εΙιιχεετοι·1ιειι ειιιε, ι1ειιιι ειιιε Με ιιΙεΙιι. ιιιεΙιι· ει·Ιιειιιι1ιει. 11`ιιΙιι·

εεΙιειιιΙιεΙι ειιιε Με ΓΙΙΙΙε 1σειιιι ΜειιεεΙιειι ΙιειιιΙι;ει, ινει·ι1ειι ε1ιει·

ιιιεΙιτ ειΙιειιιιι..

Ινεει:ρΙιιι.Ιειι ινειετ ιιοεΙιιιιεΙε ι1ε.ι·ειιιΈ Με, Μιεε Μεεε

ΙιιΠιεοιἱειι εεΙιι· ειιιρ1ιιιΜιεΙι 8·εε·ειι Με Τειιιρειε.ιιιι· ειιιά, ΜΙΒ

τειιά ει· Με ιπι $οιιιιιιει ιιοεΙι ιιειεΙι 12 Βιιιιιι1ειι Ιε1ιειιι1 ΙιεοΙιιιεΙιτετ .

Μι, ε;ειιΙ1ιειε ιιιι 1νιιιτει· ειιι εΙιιιιιιιΙιεεε Αιιεεεωειι άει· ΚεΙιε

Με Με ειιιε νει·εε1ιινιιιάειι ειι 1ιτιιιι:ειι.

ΗεεΙι ε ι· ιιιιιεΙιι ειιΙεεεΠεΙι άετ Βεεριεε1ιιιιιε εει· Ν81111111ει·

ΙἰιινειςιΓ1ιιιιιιειι. Μι.ι·ειιι' ειιιιιιει·Ιιεειιι, Μιεε ει· €ει'ιιιιι1ειι Ιιε.ι,

ι1εεε Με Ν:ιρΙιιΙιεΙΙιι εεΙιι· ιεεεΙι ι·εεει·1ιιι·ι. ειιι! Μιτου άειι Ηει·ιι

ειιεεεεε1ιιει1ειι ινιι·ι1, ιιιιι1 Με εεε ειι ειιιει· ι·οιΙινιοΙεττειι Γει·1ιιιιιι;

εει ΑιιεΠΙΙιι·ιιιιε άει· Β ιι ι· Ι Ι ο Ιι 'εεΙιειι Πιεεει·εεεειοιι ΙιειιιιιΙιεΙι.

2. Ε. ιΝεΙιει·: Πε1ιει· Με ορει·ει1νε Βε1ιειιό.1ιιιι8·

νει·ε1τεεει· ΒΙΙΙιοςειιΙ ιιιετἱειιειι.

'Με Ε'ι·ιιιι:ε 111ιει Με Βε1ιειιι1Ιιιιις ι1ει·εεΙΙιειι 1ετ ιιοεΙι Ιειι€ε

ιιιε1ιτειιάΒΙΙΙεΙε ευεε;εε.ι·1σειιετ. ενε1ιι·ειιε1 ειιιιι;ε Αιιτοι·ειι (Ο Ι Ι Ι ε ι.

Βι· ιι εει ιιι άειι ιιιειετειι ΓΙι.ΙΙειι Με ΒεεεετΙοιι ιιιιεΙΙΙΙιιειι, ειιι·

Αιι.Ιιι·ο1οιιιιε ι1εεεεειι ιιιιι· ιιι ι“ι·ιεεΙιειι ΓεΙΙειι. Με ιιιεΙιιι ι1ιιιεΙι

Ι·'ι·εε1ιιτειι ειιιε Με ειιιά, ει:Ιιι·ειιειι, ειιεΙιειι ειιάειε Αιιτοι·ιιι,

Με Ν1εεΙε οιιι. 131εεΙεΙιειι; ε.ιιε1ιιιι άειι εεΙινι·ειειι

Γ1111ειι ιιιιτ ι1ει·ΑιιΙιιοτειιιΙε ε.ιιεειιΙιειιιιιιειι. Με· Με 1επτειε

κι ε1ιιε “Με ΒειΙιε νοιι Μετ1ιοι1ειι νοι·ε·εεεΙιΙεςειι νιοιιΙειι.

νοι·τι·εεειιι1ει· νει·Γἰἰετ ΙΙΙιει·2ει€ειιε ΒεεεεοΙιτιιιιεειι;1ιιι ει·ειειι

ιιιιιι·ι1ε νοιι Πι·. Βιι 1.2 Με Βεεεειιοιι, ιιιι εννε1ιειι νοιιι νοι·ιι.

Με ΑττΙιι·ετοιιιιε ε.ιιεεςεΙΙΙΙιι·ι.

11'ε.ΙΙ 1: ΒεεΙιε. ι·ο Π', ειιι 12-_ιε.1ιι1ι;ει εεειιιιι1ει· Βειιει·ιι_ιιιιιΒε

Με 4 Μοιιε.ιε ιιιιε1ι άειιι ΠιιΙ'εΙΙ ειιι. ειιιει· Ειικετ1οιι ιιε.οΙι Με

τειι_ειιι, Με ιιιιι ειιιει· Γιεετει εεε θοιιιιιΙιιε ιιι1ετιιιιε εσιε

ιιΙιειι·τ ει". Βεεεειιοιι: 0Ιε.ττει ΥειΙιιιιΙ. Νιι01ι 2 Μειιει.ειι ειιι.

οιιιειιι Βιιτειι Γιιιιε11οιιεΙΙειι ΒεειιΙΙ.ει; ειιτΙ:ιεεειι.

ΡΜ! Η: Α. Α ιιι! εεε Π, ε1ιιε 4θ-_ιεΙιι·11,ςε ΒειιειΙιι νοιιι 14

Μοιιει.ε ιιιιε1ι άειιι ΠιιΓειΙΙ 1ιι Βε1ιειιι11ιιιιε. Βιιιειι.ιοιι πιεσε Με

1ειι ε.ιιεεειι. εοιιιιι1ίεΙι·τ Μιι·εΙι ειιιε Γιιιοπιιι· εεε ειιεεειειι θειι

ι1γΙιιε. Αι·ι1ιιοιοιιιιε ιιιΙτ ΗΙΙΙΙε ειιιι>ε 1ιι·ειι.ειι ΘεΙιιιιιιεε ιιιιοΙι

Κο εΙιε ι. Ι)ιε Βιιιι·ειι1ιιιιι ε·εΙειιει ΙειεΙιτ ιιιιεΙι ΙΜιιεεΙιιιειι1ειι

άεε ειιεεει·ειι ΤΙιεΠεε άει· 'ι·ιεερεεε1ιιιε. ΝιιεΙι 2 Μοιιειειι ειιιε

άειιι ΗοερΠε1 ιιιΙΙ. ειιιει11 ειιι. 1ιεινεςΙιεΙιειιι θε1ειι1ι ειιιΙεεεειι.

Απ( (3ιιιιιιΙ Μεεει 2 Ε”ΜΙε, άει· ι;ειιε.ιιειι ΙΙΙιειετιιι·ϋΙιει·ειεΙιτ

Μιά ειιιει· ΒεΙΙιε νοιι ΟρειιιΜοιιενει·ειιοΙιειι ιειι Ι.ειεΙιειι 1ιοιιιιιιι.

Υοι·ετε;ειιόει :ιι Ι”οΙειειιόειι 8εΙιΙΙιεεειι:

1). Βε1 ΒΙΙΙιοΒειιΙιιιιει1οιιειι ε.ΙΙει· Α1τει·εετιιίειι Μ: Με ΑιτΙιτο

ιειιιιε Με ΝοτιιιεΙορει·ε.ιιιιιι Μι2ιιεεΙιειι; Μι.ΙιεΙ Μιι·Ι' ιιιειι ειεΙι

ιιιεΙιτ ιιιιι. άει· Βιιιιειι1ιιιιις 1ιεεε1ιι·11.ιιΙιειι; Με ΚιιοεΙιειιίι·εΒ

ιιιειι1ε ιιιἱΙεεειι ειιιΙει·ιιτ ιινει·ι1ειι.

2) Με Μει.Ιιοι1ειι, ΙιεΙ ννε1ε1ιειι εεε θε1ειι1ι Μιι·εΙι εΙιιειι Ιιιιι

ιει·ειι ΩιιετεεΙιιιιιτ ει·ϋΙΙιιει ειιι! (Τιειιι1εΙειι1ιιιι·ι;. νει

1ι ει, 'Ι'ΙΙΙιι ει) ΙιεΙιειι νιεΙε ΝεΙιει.ιειιεει1ειι.

' 8) · νοιι άειι Μ1ιιιςεεεΙιιιιττειι ιει·Μειιε άει· ΚοεΙι ει· 'εε1ιε

εεΙιιιιιι Με ειι·εεει.ε Βεεε1ιιιιιι€.

41 Ιιι άειι ει·Ιιικ·ει·ειι ΡεΙΙειι. νεο Με ΒΙιεΙετιι·ειι Με 11.ιιεεει·ειι

Οοιιι1γ1ιιε ιιιεΙιτ. ειιιιι ΖιεΙε ΙΙΙΙιι·ι, 1ιε.ιιιι Με 5ιιιεεειε Ηιι1ιω άετ

'Γι·ιεε εεεΙιιιε ι1ιιι·εΙιεε!ιιιιιτειι ιι·ει·ι1ειι.

δ) ιε Ιειι.ε;ε Βιιιιει· άεε ΒεειεΙιειιε ε” Βιικε.11οιιιιιιά Με

θειιιρ1ιωτιοιι Με Ε'ι·ειωιιι· εει· θε1ειιΙιειιι1ειι Ιιϋιιιιειι ιιιειει Με

θοιι1ι·ε1ιιι1ιεε11ειι ειιι· Αι·ιιιιοιοιιιιε Μειιειι.

θ) Με Βεεεει1οιι ιεε ειιιι.ιεεει,ε·ι ιιι ΡεΙΙειι, Με Με ειιιει· εεε

ι·ιεεειιειι Γιεετιιι· Με θοιιάγΙιιε ιιιτει·ιιιιε εειιιιιΙιειι·ι ειιιε, οιΙει·

ινε Με Ατ11ιτο1οιιιιε ιιιεΙιτ ειιιε ΖιεΙε Π11ιι·1;. Ηἱει· ννιι·ι1 ιιιειι

εἱεΙι_ Ι'ε.ει. ιιιιιιιει· ιιιιε άειιι Βιιττειιιειι Με ΗιιιιιειιιετΙιειΙεε »εμει

1 Με 1ιδιιιιειι.

Τι Πιε 1ξεεεε11οιι ε;ιε1ιι: ειιιε ΒεειιΙιειε ειιι· εει _Ιιιιιιιειι Ι.ειι

ιειιάνοιι 1ε-25 ΜιΙιιειι, ινειιιι ειε ειι·ειιι; ειιρει·ιεετεΙ ειιεεεΓϋΙιιι

Μι .

Ι 81 ΒεΙ Κιιιι1ειιι Μ. Με Βεεεειιοιι εοιιιι·είει1ιε1ι·κ ννεεειι άεε

Διιιϋε1ι1ι1εΙ1ιειιε ιιιι ΚιιοεΙιειινιιεεΙιει1ιιιιιι.

(Αιιιοι·εΐετετ.)

Ι)ιεειιεε1οιι.

'ΗΝ ιιΒ. Μειι ι1ε.ι·ί ἰΙΙ›ειΙιειιρι ιιιεΙιτ ειι·ειιειι σε ΒεεεετΙειι

ιιι1ει· Αι·ε1ιτοιοιιιιε Με Βεεεει·ε Ιω, εοιιόειιι ιιιειιι ιιιιιεε ιιιι Ειπ

εεΙΓε11ε ειιι' Α1Ιεε εειεεετ εειιι; 1ιοιιιιιιι. ιιιιιιι ιιιιι άει· Αιι1ιι·ιιτο

ιιιιε .επεσε ω Με ει", ειειε ιιιιιεε ιιιε.ιι _ιει1οο1ι ειιι Βεεεει1οιι

Ιιει·ειι. εειιι. Ιιι Μεεειιι Βιιιιιε Με 'Γ. ειιιεΙι Με νοιι ΙΙιιιι νετε;ε·

εε1ιΙειΒιειιε Μει.1ιει1ε Πιι· Με ι·ε.1.ΙοιιεΙΙειε ιιιιι1 ετε1ιι. ιιΙεΙιτ σε· άειι

Ι.ειιεεεεΙιιιΙιτ. 1ὶϋιι18ειιε1τιιΙιΙειι Ιιϋιιιιειι Μι 'Ι'ε.ιιεεΙιιιιι€ειι νει:ιιι

 

1εεειιιια ε·ε1ιειι. Με νοΙΙΙιοιιιιιιειιε Οι·ἰειιτἱι·ιιιιι; ΒιεΙΝΜιτΕ ειιι· Με·

νοΠε Βι·ϋΙΤιιιιιιε; 1ιεἱιιι ΩιιειεεΙιιιΜ. 1)ει· Ν. ιι1ιιε.ι·1ε ιιιιιεε ιιιιιιιει·

ΜΜΜ ινειι1ειι. ι1οε1ι νει·ι.ι·ειιτ ετ Με εεΙιι· με. Ε

Ψ ε εει· Ιιειιιιι: Με 'Ι'11ιιι ει'εεΙιε Μει:Ιιει1ε ειιι· ειιιε νειειι

εΙιειι ειιι 11ειοΙιειι ιιιι‹1 Ιιοιιιι1ε Με άειι νοι·ι1ειιι Βεεεεειιε ειεΙι

"Με νοΙΙΙιοιιιιιιειι ιιι θεειεΙιτε 1ιι·ιιιεειι.

'Η Ι ι ιι ε: Ζιιει·ετ ιιιιιεε εεεΙειιἰιε ννετι1ειιιιιιι1 ι1ε.ιιιι επι. εε

1ιοιιιιιιι. ιιιειι Α1Ιεε ειι θεε1ε1ιιε. ι

Η ε ιι 1ι ι ιι ι; εεΙιΙιεεει. εΙεΙι ι1ει·1ι1ειιιιιιιε Ρι·οΓ. 'Ι' ΙΙιιι ε ε απ,

Μιεε ιιιιιιεεΙιει. Με Αι·ιΙιι·οιοιιιιε ειε νει·ειιεΙιειι πι; ιιιιι1 ει·ει ερε

ιει· ειιι ΒεεεεΝοιι ι.ιεεεΙιιΜειι ενειι1ειι ιιιιιεε, ίε.ΙΙε Με ει·ετε

Ορει·ειιοε ιιιε1ιι: ειιεΙ'ϋΙιι·1ιει· Μ. - ΙΒι· Ιιε.ι 4 πιει Με ΑιιιΙιι·ο

ιοιιιιε ειιεεεΐιΙΙιι·ι ιιιιι1 ενω· 8 ιιιεΙ ιιιιι:1ι Τι·ειιι1εΙειι1ιιιιε-νοΙ1ιει·

ιιι1ι. ιιει·ει· 1)ιιτεΙιττειιιιιιιιιι εεε ΟΙεεπιιιοιι. Βιμ Πε1ιε1ει.ειιά Με

εει· “ΜειΙιοἀε ει ΐι·εΙΙιεΙι, ι1εεε ειιι άειι ρε.εεινειι Βεννειειιιιεειι

ει·ετ ε ει Ιιεςοιιιιειι ιινει·ι1ειι 1ιε.ιιιι; 1.ι·οι.ει1ειιι »νει Με 1ιιιιει.ιο

ιιεΙΙε εειιΙιει εΙιι εε1ιι· ιιιι'ι·ιει1ειιειεΙΙειιι1εε. Ιιι ειιιειιι ιιιιάειειι

?ΜΙ ιιιιιεειε ει· νοιι ειιιει· Μ.ιιιεειιιεΙε1οιι ειιι· Ωιιει·ει·ειΐιιιιιιε

Με ΠεΙειιΙιε ΜιειεεΙιειι. Μι ειιι· 1ετειει·ε ΐι·ε1ειι Ζιι1ιιιτ ιιιι‹Ι

ΒιιιΙι1ιεΙε ιιι εεε θεΙειι1ι εει. .

Πει· 4. ΠΠ ειιι1ετε εεΙιΙεε1ι1. νιιεΙΙ εεε Κιιιι1.ειι Μιεεει·ιι ει·

1ιι·ειιι1αε ιιιιι1 ιιι άει· ΜεεειιιεΙιτΙιειΙιιιι8 οΙιιιε Με ιιϋιΙιιιςε εΙιι

ι·ιιιιε;1εε1ιε Βε1ιειιιΙΙιιιιι; 1ιΙΙε1ι. .

ΤΙΙΙιιι;. ΠΙε Κιιο01ιε111111111. ειιιά ΜιτεΙι ι1ειι ιεεεεεειιειι

ΕιΠΙ Ιιει11ιιει: ινειιιι Μι· Ηε1ιειι νοι·ιιε ι”εΙιΙΙ., άει· Με Βε0ι€11νι

ι·ειι άει· Ιιιιιιιιιιοιι Ιιιιιι1ει·1, ερ ιιιιιεε εειιεΙιε ινειι1ειι, ειιι ειιιειι

ΗΔΗ; ιιι εεΙιει1”ειι, ι1οε1ι ειιιά ιιεεΙι 81-10 'Ι'ει.ιειι Με 1ΝεΙιτ.

ει111'ει·ιιι.

Ρι·οιο1ιο11ε Με 1011. Λει:1ε1εεεε

σου Θεεε11εε1ιε1τΙ.Λν1ειιτ11εε1ιει· Αει·πεε ιιι

Β18·ε νοιιι 19.-22. 11ιιιι1 1901.

1.1ι·111ε 811:ιιιιε.

ΜΜινοεΙι, 20. .Ιιιιιι. 1901. 8-1 Πει νοιιιιιτ1ειεε,

ιιι άει· 81. .1οΙιειιιιιεε1Με.

(Γοι·τεεΜιιιις.)

θ. Πι·. 'τι Ιιιι €-Β0ΕΙιειιΒε1°ε ΜΗ εειιιειι ειιιζε1ιιιιιάιςι.ειι νει·

"εει ..Γε1ιει· Με 1ιΙΙιιιεεΙιειι Ροι·ιιιειι «Με Α11ιε1ιοΙΙειιιιιε. ινε!

ι·1ιε 1ιι εει· Αιιε1ε11 Κε1Ιιειι1ιει·ι: 1ιεεεεεΙι1ει ενιιι·ιΙειι··. (Πει

νοι·ιτει; Με ιιι ειιτειιεο ιιι ιιιιεει·ει ΧνοεΙιειιεεΙιτ1Γε ε1ιεεετιιεΙιΙΙ.

Ι)ιεειιεειοιι.

Πι·. 8 ε Ιι ε ιι Η Ι ε : Ιετ «πει εει· ΑΙ1ιοΙιοΙΙΙιει· ιιιιει·ιιιι·ι, εε

Ιει ΙΙιιιι ννεΙιΙ ιιιιιΙ εειιιει Ρε.ιιιΙΙιε ιιεεΙι 1ιεεεει·. 1)ειιι ρι·ειΙιιι

εεΙιειι ΑΜΙ. Με Βει·ιιιΙιει· ω· ΓειιιἰΙἰε νιιιι·ι1 εε οΙιΙἰεεειι ι·εεΙιε

:ειιιε - εεΙιοιι Ιειιιζε νει· άει· ειιιι68·ΙιεΙιτειι Ιιιτει·ιιιιιιιιε -

ιιεΙιειι άειι ΒεεεΙιννει·ι1ειι άοι· «εΙΙιεΙιοΙιεεΙιειι ΝειιιεειΙιειιιε» άειι

ΝιιεΙινιιειε ιιι1εΙΙεεεεεΙΙει 111111 ετΙιΙεεΙιει· ΙιιειιΙΙΙι·ιειιε ειιι άειιι

ΑΙΙιοΙιοΙΙΙιει· επ ει·1ιιιιιι.ιειι ιιιιτ1 ~ εεννειε Μεεεε ιιιϋι.ιΙιεΙι - Μιι·εΙι

εειιι ΒιιιΒιεΙΙ'ειι τ1ιεί1εεεε.Ιιιιιιι.ε εει Ιιε1ιειιενειΙιε1τιιιεεε ειι εε

ειιι11ιιεεειι. 8ο Ιειι€ε Με Με θεεει.28ε1ιιιιι€ ε.ιιε1ι ειιι' άειιι

ειεςειινιιει1ιςειι ιιιιειιΜ.ιιςΙιεΙιειι ΒτειιΜιιιιι1ε1 νει·1ιε.ι·ιι, εΙιι‹Ι ειιι·

εΙιειι πειιϋι1ιιε·ι. ΜΡ Μεεε 1ι'νειεε ιιεεΙι Κι·ει'τειι Βενει

ιιιιιιιι1ιιιιε Μι νει·ειιιΙιειι. Πιο ειετ1ι.ιε ΒεΙιινεεΙιε ιιι ι1ιιειι

ει·ειειι Αιιίε.ιιΕειι Με εει μεγα ορετ1ιιεε1ι ιιιιιιι1ει·ννει·ι.1ι18ειι

ΜειιεεΙιειι ει'τ ει:1ιοιι εεΙιι· ΜΙΒ ιιι εοιιειετιιειι, ε. 'Πι. Μιι·εΙι

Με Μτεει.ε ΙΜιιιιιιι·Ιιιιιιιι άεε ΑΙΙιεΙιεΙΙειιιιιε ειιι' άεε θε1ιιι·ιι.

2.'Ι"1ι.εΙιει· Μιι·εΙι εεΙιι· Ι'ι·ιΙΙιεειτιεεε Αιιι”ιι·ειειι άει· ΑτΙιει·ο

ιιιιικοεε όει· θε1ι1ιιι€είε.εεε - Πειιιειιι1ε (εειιιΙιε ιιι·ιιεεοιι) εκ

ει·ι:ει·ιοεεΙει·οει νε.εοιιιιιι ι·ει·ε1ιι·ι εΙεο1ιοΙιεε,

7. Ι)ι·. Μ ε ιι ε ι·-Ρορρειι Ιιε.Ιτ εειιιειι ειιι;ε1:ϋιιιιιςτειι νει·

απ: ..Βε1ιει· 'Ι'ι·1ιι1ιει·εει1ε·· Με ειι1ειιεο ε1η;εότιιο1ι1. ιιι ειι

. εει·ει· 11? εεΙιειιεε1ιι·Ιω.

ΝεεΙιι1ειιι ειε-πειτε νοιι άειιι Ι)1ι·εετοι· ιιι ΒοτΙιειιΙιεη; Πι·. 'Ι' ι

Ιίιι ι; Ιιει·νοη.ιε1ιο1ιειι νι·οιι1ειι, Μιεε Με Α11εο1ιο1ιΙιει·, ειιι'ει·ιι

ειε ειιιει ΑιιετεΙτεΙιεΙιειιιΙΙιιιιε ιιιιι.ει·1ιεεειι ιιιι1εεειι, εὶιι Κι·ειιιι

τω· Με 1ι·ι·ειιΙιειΙειιειεΙιειι 1ιιΙι1ειι, ιιιι1ειιι ειε ιιιιι;ϋιιε11ε ιιιι1 Με

ε.ιιΜ>ι·ειι Ρεγο1ιορει.Ιιειι άει· Αιιετιι1ε ειιιινιτΙιειι, ΒιεΙιε Αυτοι·

Μινοιι εεε ειιι! Ιιετοιιτ, Μιεε εε ει·Ι'οι·ι1ειΙιεΙι ειεε1ιειιιι:, νοιι Με

εειιι θεείεΙιιεριιιιΜε ειιιε Πιι· Με Βι·ι·ιεΙιιιιιιε εεεοιιι1ει·ι.ει· Πει!

ιιιιεεε11ειι, ιιι ι1ειιειι Με ΑΙΙιοΙιοΗετειι ειιιε: Πει.ειιτιοιι ιιιια

ΗεΙΙιιιιε· ιιιι1ει·εοι:ειι ινει·ι1ειι εοΙΙειι, ιιι εοι·εειι.

Ψνειιιι ιιι άειι Ιιε.111εοΙιειι Ρι·ονιιιΖειι εοΙεΙιε ΒιιιιιεΙιιιιιι€ειι

ιιοεΙι ιιΙεΙιτ 1ιεετε1ιειι,εο ει·εεΙιειιιι εε άει· ΜΒΜ: ννει·τΙι, ΙΙΙιει·

εοΙεΙιε. Με ειε ιιι ιιιιι1ειειι Μιιιι1ει·ιι ΙιεειεΙιειι, ε1ιιειι Βειιε1ιτ

ιιι εεΙιειι ιιιι‹1 ι1ει·ειι ΒιιιιιεΙιειιιι€ειι ειιι εε1ι11ι1ειιι.

Ζιιιιε1εΙιει: 1ετ ΙιεινοιειιΙιεΙεειι, ι1εεε Με 'Ι'ι·ιιιι1εειιεΙιτ ειιιε

ΚιειιΙιΙιεΙτ 1ει., ειιι ρεγε1ιιιεε1ιεε Βε1ι1ειι. Με ιιιεΙιι, Με Με εΙ1ε

Αι.ι11'ε.εειιιιε ιιοεΙι 1ιΙει· ιιιιι1 εε. ιιι Ι.ειειι1ιτειεειι 1ιεειεΙιι:, Με ειιι

Ιιε.ετει· ειιΕεει'ε.εετ ννει·ι1ειι άειι', Με εεΐεειε Ποιε1 άεε ΑΙΜ

1ιοΙΙΙιειε 1ετ ειιιε Ε`οΙἔεειεεΙιειιιιιιιις άει· εΙιι·οιι1εο1ιειι Α11ιοΙιεΙ

νει·ειΕιιιιιι; εεε Οειιι.ι·εΙιιεινειιεγειειιιε. Πει· ΑΠιοΙιοΙ Με εεειι

Μιι·ε1ι άειι ειιι1ευετιιι1ειι Μ1εεΙιτειιεΙι ιΙειιι ΙΙιιιι νειίιι.ΙΙειιειι Μ·



σ άΜάεεπε εἱεΒε εει· σε Βεεειιεεεε εοτεεεἰεοΒεε Βεεεείεειιεεε

εεπείεεε, εοεεετε εεεε εεἰεε Ρεγεεε ΜΜΕ εεεεεεΙιε: εεε

ΨἱΙΙεεεετετεε Μ. εεεεΒννεεεειι. εεε Με εεεεε εεεε ἔεἱετἱεεε

θεεεεεεεε επ εἰεε εεεετεεε ρεγεεἱεεεε 8εϋι·ιιεε·, εΒει· ννεΙεεε

εει· Βεε'ε.ΙΙεεε εεὶεε εε;εεε Μεεεε Βεεἱτεε.

[Εεεε Βι·ετε.εεεεε ἱεε ΜΜΜ· @Με ΒτΒΙἰεεεεἱε ΒεάΠεεε

εεεε εεεοε ΒεἰεΠΒε Μἱεἀει·ννετεΙιἰε·Ι‹εἱε Βεε εεε εεγοε1εεε

ει·εεεεείε ΒεΙεεεεεεε Ε”εεήΠεε εεεπετεεεεεε Ιιιὰἰνἱειιευι οάει·

ετεεΒεἰεε εει Ρετεοεειι Με ΙεΒἱΙεει θΙεἰοε εεεεεεε άετ ρεγ

εΙιἰεεΙιεε Ρ`ιιεοεὶοεεε, «Με ειιτε!ι 8οτεεε εεε εεεε εε Κε.ειρΐε

ιεε Με Εεεεεεεε αει ει·ννοι·Βεε ενετεεε.

8ο ενε.ι·εε εεεε :Με Βετε:Με εει· ΑεεεεΙε ΒοεεεεΒιιι·ε νοε

εεε εε εΙεοεοΙὶεεεεε Ρεγεεοεεε Ιεεεεεεεε ΑεγΙιιεεεε 84 ρθε.

εεε' Βετεεεεετε ΠὶεεοεἱεΙοε εετἱὶεεειιΠἱετεε. εεε εε ΑΙΙ;.εεειεΙ

εεε Με Βεἰ 25-85 ρΟε. ε” Ιι·ι·εε ἱε άεε Αεεεε.Ιεεε Πε· Βεϊεεε

Με εεε ΑΒεεεε εε ΑΙεοΙιοΙἱεὶε εει·εεεειιεεει·εε.

Βε ἱεε :Με εεεεεεε Ιιἰετεεε εεεε 8εεεΝεεε όει· Κεεεεεε

ειιι·οεεεε ετΓοπΙετΙἱεΙι, εεεε εεεΙιτεεε εει· τεἰεε ΑΙΙιοΒοΙἱεε

ΙιεΠΙΒει· ἰεε εεε εεΒεὶΙε Β Ι ε ὶ Β ε ε εεεε, ε·εεε ει· εε.οΙι εει·

Πεεεεεὶοε ὶε ἔεεἰεεεεε νετεεΙεεεεεε εοπεπιε, ἀἱε εὶεεε εεε

ΠιΙΙ εε νει·Ιιεεεε ετειϋεΙἰοΒεε, κι εε- ε.εάετε Ρεεἱεεεεε, Με

εεΒεε εἱεει· οεετ ἰε Β'οΙε;ε εἰεετ Βετεἱεε Βεεεεεεεεεε ΡεγεΙιοεε,

πιεσε ΑΙΙιοΙιοΙἱειεεε ετεεοι·Βεε εεΒεε. εεεενετΙΙε!ι εετε.ιιε' εε

τεο!ιεεε, εεεε ὶει·ε ρεγεΒὶεεΙιε ΠΕεεετννετεεεεεεΞε ἰεεειμ όἰε

ΜϋεΙἰεεεεἱε ΒΠεεεε εει·Πε, ἱε Ζεεεεεε εεεεετεεΙΒ εἰεει· Αε

εεεΙε εεεεε1εετε εε ΒΙεὶΒεε.

ΒοΙεΙιε ΡεγεεορεεΒεε εεε ΑΙεοΒοΙἰειεεε επεεεεεε ἱε εεεοε

εει·εεε Αεγ|εε Με εειε 'Γ εεε νοε Ιι·τεεεεεεεΙεεε εεεεεεε

Βτεο!ιε ε·ει·εεε, εΒεεεο ἀἱε Πρεοιεεεεε, Με εἱεε Ρεγεεοεε εεε

εεεει·ἰε εετεεεΙΙεε.

Με εΙεεεεεε 'Γτἰεεει·εεγΙε Βεεεεεεε ἱε ΔιεετΙΙεε, ενο εἱε εεε

εεεειΙεεεεε ΜΙεεεΙε Ιε ετοεεεει 8εὶΙε εΠνε 20 εε άετ ΖεεΙ εε

ΒεεΠεΒε εεεε εεε νοε ΑΒεΠεεεενει·εΙεεε εεεετεεεεεε νεετεεε.

Με: ε;τεεεεε εοτεεεε ΑεγΙ ἱεε εεε ΜεεεεεΙιεεεεε Ηοε Με ε”

ὰἱρεοιεεεἱεεε Με εεΒτἱεεε εε ΓοχΒοτοεε·Ιι εεε εἱεει· τε.εεεε

Βεε·εε;ιιεε νοε 800 Ρετεοεεε εε Με ΒεετΙεΒεῇεει· 1897-98.

εεε ΒεΙειιίεε εὶεΒ Με Κοεεεε εει· Αεετε!ε εεε' 2000 ΒΒ1. τω·

εεε εὶεεεΙεεε Κτεεεεε; εεε ει·εεε εετε.ι·ιε;ε ΑεγΙ εεε εεε εεε

1857 ἱε Ηοεεοε εε;ι·ἱὶεᾶεεε ννεεεἰεεεοεειε Ηοιεε; ΒΕεε;Βε.περ

εεε Βεἰ Νεε·-Υοτε εει ε.εεΒ εἱε Γι·εεεεετἱεΚετἱειιεεεεἰει. εεε

διινἰοιιι·ε-θεεεεοτἱειε.

Ιε Ι)εεεεεεΠεεά Βεεεεεεε Βει·εἱιε 87 'ΓτΙιιεει·!ιεΙΙεεεεεΙεεε;

νοε εεεεε 1? εεε' ΥνοΙιΙεΙιεεἱεΒεἱεερΗεε·ε εεεΠ:.ΙΙεε, δ νεετεεε

νοε ΒεεΙιοΙὶεεΒειι θεεοεεεεεεεεειεε εεε 8 νοε Κοτρεεεεεεεεειι

οεεε εεεε:εερτοεΙιεεεε ι·εΙε;Εϋεεε ΟΙιει·ε!ετει· εεεετΙιεΙεεε. Η

εεε! Ρτἱνειιιεεει·εεειεειιεεε, ε" 8εε.εε νει·Βε!ε εεε εεεεεε

εεεεεε Βἱει·ἱεεεεεεεε εεεεεεΒει· ρε.εεεν.

Πἱεεε ΑεγΙε ΒεΒεε Βε.ειε εε· '7% ΡΠεεΙεεεε εεε εεΙιε·ε.εεεε

ιΠε Ρτεἰεε εε Με ΑιιΓεεεπεε ενσΠεεΒεε 60 ΒΒΙ. Με 86θ ΒΒΙ.

Με ΑεετεΙε ΒΙε.εΜεεε-ΗετΒετΒε Μει·ε. εε Βεε Βεἰ ΝΙεεΙ‹γ

(ΟΒει·Ιεεεἱεε› εεειεε ειπει· εεννΠεεεε Βεάεεεεεεεε εεεε Ιιοεεεε

1οε Με, 8 ᾶἱεεει· ΙεεΠεεεε εεννε.Ιιι·εε ειιεΙι Ε'ι·εεεε Πεεει·ΙειιεΠ,

5 εεεεεΙΒεε εε Ι)εεεεε Βεεεεεετ Βτειιάε εἱεεει·ἱοΙιεεε. εεεεἱεεε

εεε Βεννεϋε εε- ἀὶε ΝοεΒενεεἀἰεΙιεἱε εοΙοεετ ΑεγΙε εεεε εε·

εεΒΜεεε ?εειιιεε ΠεεεεεεΙεεεε εε ετΒτἱεεεε.

Ιε Βερ.>;!ε.εά Βεεεεεε εεε ΤτὶεεετεεγΙ Πει·ΙγιερΙε Ηοιεε εε

Βἱεεειεἰεεννοτεε εεΒεε εεεετεε 14 εεΙεἱεΒετεὶΒεε Αεεεε.Ιεειι,

Με 252 ΒΒ!. Με θΟθ ΒΒΙ. νεερΠεεεεεεεε!ε εε- εεε Κτιι.εΙεειι

Β·ο εεεο ΒετεεΒεεε εεε ΠΠ 2ΙΒ Λε Ιεεεεε Βε.ειε ΒεΒεε.

ετΙγειρΙε Ηοειε Μ; εἱεε 8εΠειιεε, ε» εΒτεε;εε Αιιεεε!εεε

εεε! ρτἰνειει· Νε.εει·, εει· 'Γεε Θεων ΡεΙΙοενεεΙά Βεἰ Μεεοεεε

εει· Μα! εεεε νοε εειεεἰεεϋεεἱεεε νει·εΙεεεεεεεε ιιεεετεεεεεε.

ΗεεεετΒἰΙεἰεε 'Ι'ι·ΠεεετεεγΙε, ᾶἱε ε.ΙΙε οΠεεε Αιιετε.Ιεεε εὶεε,

Βεεεετ Με ΒεΒετεἱε, ΙΟ εε εει· ΖεΒΙ, εει Με εὶεε Ρεοε'εεεοτ

Ρο ι·εΙ Βεεοεεετε νεπΠεεε εεπεεοΙιε εεε. δε: ΙιειΒεε εεε νοτ

εεε οΙιεε θοεᾶετἰεεετεεεε εει· εεε εεπεεἱεεεεεἰεει· θι·ιιεεει,ηε

Γεεεε·ε εε εεἱε, εε. Με νοε άεε θεεεοεεε εει· εεε ΑΙεοΙιοΙ

εεΙιεεεΙ. ΙΟ εθτ. νοτε ΒεἰεΒεινἱεε εεε ειπε ΑΙΚοΙιοΙειοεοροΙε,

Με 8εΒεἱεἱε Βεεἰεεεε. Ιιι ἀἱεεεε Αεετε.Ιεεε Βεεεάεε εἱεε

160 Βεεεεε ΠΠ Μεεεει· εεε 90 Γτειιεε; νοε ἀἰεεεε ΛεγΙεε

Με! ῖνεἰεεΒϋΙεΗ εει· εε· Β`τεεεε νοε 2 Ι)ετεεε εεΙεἰεεε εεε

ει» Γ! Βεεεεε. ννεΒ1·εεε ΒΙεειεεε.ιι ΠΠ· 52 'ΓτἱεΙεετἰεεεε Βεεει

εεε, εννεἰ ε.εάει·ε Αεεεε.!εεε οΙΤεεε ειτε 'Ι'εοι·ε Μεεεει·ε εεε

Ε'ι·ειιεε; Με ιεε” εεε εεε ᾶἱεεεε ΖεεΙεε εΙε ΒεετϋΒεεάεε

Με Με ΙΤτε.εεε εε εει· Βεεννεἱε ε" Τι·εεεεεεΒε Π·ϋεεεε. Πει·

εἰεἀτἱἔετε Ρειιεἰοεερι·εἰε εεε Αι·Βεἰεενει·ρΠἱεΙιεεεε Βεετεεεε ὶε

εεε άοτεεεεε ΑεεεεΙεεε 5 Γε. 60 θεεεεε. με Χ'νοεΙιε. εεεεεε

ει εἱεἱεεε Βεεεετεε ΑιιεεεΙιεε _]εάοε!ι Με εε 85 Μ. εε εεε

Υνοεεε εε.

ΒΠεε Ηεεεει·ε.ιιεεεΙε εει· ΒεΒενεἱε ε: ΕΠΙΠωε εεε 40 Βεεεεε

ειπει· ε” ΙεθΗ.ΠΠβ ὶετεε Βευνεει·εεε Ηεεενε.εετε, εεε Π·εεει·εε

8οΙιεεπεεεΙιει·ε ΒοεεΙιε.εάε, νεο 1.1Ο-8 ?ι·. Με 'Με Βεἱ

ΑτΒεἱεενεητεὶοΙιεεεε εε εε.ΒΙεε ει; τΠε Πεεει· εεε Αιιεεεε

ΙιεΙεεε ἱεε εεε' εεειιΠε;εεεεε θ Μοεεεε Βεετεεεεε εεε πεεεε ΒεΙει

Βιεετὶεεε Με Ζε.!ιΙεεε ΠΜ· 8 Μοεεεε ετεεεειιιοτεεεο εεετἰεΙιεεε

πετάω. Με ννἰτεεειεεεἱε ω· ΒεΙιννεΙεετἰεεΙιειι Τι·ἰεΙ‹ετεεγΙε

Μιά. εΒεεεο Με ὶε Βε.εΙεεε, Εεεε εεωε Με εεεὶεΙεεἱνε »νε

εεεεΠεε εετετεεἱἱεεε. ϊεεεεπ ειιι·οε θε. ΘεΙΙεεει· 'Γι·ὶιιΙ‹ει·εεεεεε

εὶε Δεεεεε εεε' ιεε ΑΗιοΙιοΠεεεε, ό1ε εΕεει· ΠεεεεεΙοιι Βεεει·ε'ειι,

ε.ιιεε·εεΒε πετάω Εεεε. Πἱε Βε1ει1ε8· εει· ΑεεεεΙεεε Με!. ἰε

εεε Ηεεεεε νοε ΑΒεεειεεε!ει·ε εεε εΒεεεο ἰεε Με ΡετεοεεΙ

εΒεεΕεεεε: ω· εεΒεἰΙε εεεΙεεεεεε ΑεγΙΒεενοεεετ εεε Βει εει

εειε Ψὶεὰετεἱεει·ὶεεε ἰε εεε ΙεεΒεε εεε νἱεΙεε ΑΒεεἱεεεενετ

εἱεεε εεε Ι.ε.εεεε εει· ΟΒεεε εΒεη.εεΒεε. _

Ιιι ΡτεεΙει·ε3εε ΒεεεεΒε Με 8εἰεε-Περετεεε1εεε εἱε εεεεεΙ1εΒ

οηεεεἱεὶτεεε 'ΓτἰεεετεεγΙ, εἰε εΙεἰεΙιει·εἱεεε ὶε θεεεεττεἰεε, άιε

Βεε!εε ετεεεε ἱε Βει·ορε εεε εοΙεεειε 'Ι"γειιε. . .

1ε ΒεεεΙεεε εεε εεε Τι·1εεει·εεγΙ ω Ε'1εεΙε.ετΙ ΡΞεεεηε.τεσι

ει Βεει·ἱεΒ ετΒεΙεεε Με 40-5Ο ΒΒΙ. ειοεεεΙἰεΒει· Ρεεειοε, ειε

εε·εΠεε εεεΒε Πὶι· Κεεε.ε ὶε ΑεεεἱεΒε εεε εοΠεε θθ,ΟΟΟ ΕΜ.

εε· Με εεεε Αεεεε.Ιε εεεεεεοτεεε ενει·‹ὶεε. .

Πει· 'Γγρεε, εεεε ννεΙεεετε εετει·εεεε ΑεεεεΙεεε ετι·ιεεεεε

ενει·εεε εοΙΙεε, επεεεεε εεε: εἰεετ νὶΙΙεξἰεεετ εεεερι·εεΒεε:· εἱε

άει·Γειι εἱοΒε εε εε.εε νοε εε·ϋεεεεεε $ει·Ιεεετεεεεετεε ΒεΙεεεε

Με, ειε εεε Ιεεεεεεε, εε. Με ΑεγΙε εἱεΒε εεεεεΙοεεεεε εσε

εει·ε οεΤεεε Αεεεε.Ιεεε εεἰε εοΙΙεε εεε εὶεΒε εεε θεΠὶεΙ άεε

θεεεεε·εεεε Βεἱιε Πεεεεε·εεε ε.εΠεοιεειεε Ιεεεεε εει·ε'εε. εο

νἰεΙ Ρι·εεΙιεΕε Με τεϋ,<.ς1Πεε εε ΒΙοεεε, οεεε σε θεεεΒι· εεΒε εε

Ιεεεε,ὶε 8εΙιεεΜνετεεεεΙιεεεεε ειπε 'Ι'τεεΙιε νει·Γεετε εε ννετεεε.

Με ε·ἱεΙιεὶ,=;ει· Ρε.εεοι· Με Με ΑτΒεἱε εεεει· εεε Αεγ!ε.εεεε.

εει ἰε ἰεεεε Με". εεε Ηἱεἀειεειει·ε εεε σε εεΙιενετ εε νει:

τεεἰιἰεεεΙε ει·εΒε δεεεειεεε ενε.Ιιτεεά εει· Πεεεεεὶοε εεε ΑΒεει

εεεε ειιΠωπεειεε εε Ιεεεεε. Βεεει· ἰετ εεεε Μ νΙε!εε Δε·

εεεΙεεε εεε ΑεεΙεεεεε Με ΑτΒεἱεε!εἱεεεεε οΒΙϊε·ε.εοι·ιεεε τω·

εεε Βἰεει·εεεεᾶεε.

Πἰεεε Ι<`ι·ε.εε Μ: εεε εεει· εεΒενει· εε Ιεεεε, Μ. άεε ΑεγΙεε

εεε εεε νετεοΒὶεᾶεεεεεε Βει·ιιεεεννεεεεε εεεεεειειεεε, _;εάοεΒ

ειϋεεεε εονἰεΙ ε.Ιε ειδ8Πεε εἰεε εεεεεάε Βεεεεεεεἱ εε;; Με

Ρι·εεεε εεε θετεεε- εεε ΓεΙὰετΒεἱεεε, Με εποε εεε εεεεΙτ.ε

Βεει·ἱεεε εε θεεε εειιιεε. οάετ εεεε.εεεεει· Βροτε εεε Ιεεεεεεε

Ζετεει·εειιεε εεενεει·εε.

Πὶε ΟΒετΙεΙειιεε Βι·ε.ιιεΙιεε εεεΒε εει·εεε ἱε άετ Πεεἀ εἱεεε

Ατεεεε εε Ιἱεεειι, εοεΒ ειιιεε εεΒειΠεεε εει· Πεεενεεετ νεἱε

εεε εειιιεε Ρει·εοεε1 εΒεεἱεεεε εεἰε, εεε. Βτεεει·ει· εοΙΙτε Πε

νει·εεετ εεε εεε εεεεεεε τεἱεεετεεἰεοεεε Κτεεεεε επεσε

ΙἱεΒενοΙΙεε Εεεεεεεεεοιειεεε εεὶεεε 8εεεεεΒεεοΒ!εεεε εεε

ΑεεεεεΙιεΙε ἰε εει· Αεεεε.Ιε ετετεεΙἱε!ι εε ιεε.εεεε ΒεεεεεΒε εεὶε.

νοε _ῇερἔΙΙεΙιετ ΡιοεεΙγεεεειεεεετεἰ ιεεεε :Με ειε Δεεεε.Ιεε

Ιεἱεεεε ε'ετε εε!εεε, Με εοΠεε ειε.ε εἱεει· εεεεεεεε εετἱεε

Πεεεε Ηεεεεεει·εεε· εεε ι·εΙἰςἰ6εει· ΟεΙεεες εεε ΒεεεεΙεεε;

εεε·εετεε, ενεεε εεεετεΙι εεει εεετοοεεεεε θεε1ϋεΒε εεε ΜΜ

Ιοεεε ΑΙεοεοΙἰεεεε εΙεε Βεεεεε εε Με ε·εεεεννεεεεεε ΟΜ

τεεεει·εεε.τεε εεε ε" εεεεεΙεεε θεεΙε εε· Με 8εΙΒεενοι·ενετΓε

εἰε Ιἰεἀετεεεν εεἰεεεεεετ 'Ι'ι·οεε ;;εΒοεεε εεε οάει· ὶε εὶεεεΙ

εεε ΡεΙἱεε Επι· νειΙεεεε ενει·εεε εοΠεε. .

Κεεεεεε ἱε εοΙεεετ Αι·Βεὶε εἱεΒε Ατεε εεε Ρεεεεεετ οΒεε

νοτεεεεεεοειιεεε!ιεεε εἰεεεεει· ᾶἱε ΗεετΙ ΒΠεεειι?

Ιε ει·εεεεειε 1°ει·εει· εοεε ννειιεεΙιεεεννετεε. οΒε·ΙεΙεε Ε' ο τε!

Με Πεμ εοεε οΠειι Ιεεεε, ε" πεεΒΙΙοεε 'Γι·ἱεεετἱεεεε εε

εοεεει·ιεε ΑιιεεεΙεεε εΒει·ενΙεεειι ενετεεε. Ι)εε Ρεετἱεεετεεειε

εει· θεεεΙΙεεΙειΠ ΙιεΠεε εεει ΑΙΙεοεοΙὶεεεε ἰιεειετΒἱε εεεεε

Βεεεεεεεεε εε, Με ΖεεετειεεεΙεΒεε εεε Με εεεει·εε θε

εεεΙεεεε ιεεεε εεε, Βεεοεεετε εει Γεεεεε εὶεε εεεεει·εε εἱεὰει·

ετϋο!ιεεεε Βιερεεεεεε ιεε εἱεε Βι·Ιεεεε; εεὰεεετεεἱεε Εεεε

εεε Ποε εεεε Με ΖεεειεπεεεΙεΒεε ΒεεΙει· θεεεΙιΙεεεεει· ὶε εει·

ΠεεΙειπροε εεΠεεεεειε νετΒεΙεεἰεεε ει·οεειεεετ Νεειιι· εεε

εν!ε ε ε.

Με Πεεει· εεε Αιιε'εεεΙιεΙεεε εοΙΙεε εἱεεε εεεει· θ Ποεε.εε

Βεειεεεεε ννει·εεε. :Με Με Με .Πειτε ἱε ΑιιεεἱεΒε εεεεεΠε

ε·ετεειι. εεε Με ΚτειιΚεε εει·Γεεε ετεε άε.εε εεεΙεεεεε ενετεειι,

εεεεε Πε· ρεγεεἱεεΙιετ Ζεεεεεε Με θετεεεἰε Βἱεεεε. Μ” Ηιτε

Οεετεεεετεεετεε εουνεἰε εεεεε.!ιΙε ετεεεεἱεε, εε.εε ενεεε ε.εεε

Με Βιιεεε επεΙι Αιιωιωι ννἰεὰει· τεμ επετάειι εοΙΝε, εοΙοΒε

ιεεεεε εΒετινιιεεεε ενετεεε Ιεε.εε.

Ιειιεει·εἰε Ιεει·ε εἰε ΙΒΜ'εει·εε,ς, Μ" ΒεεεΠεΙΙὶεεεἰε ἰε ε"

εεεω εει· Γε.ΙΙε νοε ε1ε εεεεΠε εεεΙεεεεεεε ΑεγΙεεεεε ΒεοΒ

εεεεεε από, ννοι·εε _ῇε Ιεἰᾶει· εεε 'Γτἱεεεὶεεεε εει· Πιεει·Βεεε:,

ἰε εεεΙεεε Με θεεεεεεεε ὶε εεε επεἱεεεε Ε'ε.ΙΙεε ειιτεεεεεετεε

ειεεεεε εεε σε Θεε'εΙ›ι·εε εει· ΒετιιΓεεΒεεὶεεεΙε εὶεο Βεε!εεεεε

ενει·εεε ΒοΠε ερἱεΙειι: Με εοΙΙ άετ θεεεννἱτεΒ οάει· άετ ΚεΠ

εει·, Με Με εςεεεΠεε ΑΙεοΙιοΙἱεει· ἰε ειτε ΘεννετΒεΒεετἱεΒε εε

τεο!εεεετεε, εἱεεε ννΕεεει· Ροτεεοτεε πετάω?

ΒΙε δε,ε.εε εε εοΙοεε θεεεεεεε νεται εε. υνεεε εἱοε ΑΒεεΙ

ιιεεενετεὶεε ΒΠεεε ινει·τΙεε, εεε εὶε ὶε Ψεεεεει·ο ε. πιο εεεΙ

τεἰεΙι εεε, άετεε ΜὶεεΙἱεὰει· Με εεεεεεεεεε εε εεει·εεεε

Ηε.εά εεε ειπε ΑΙεοεοΙὶετεεε εεει·ἱεεεεεε Μεεεεεεε εεεε ἰε

εει· ΖεΙεεεεε άετΒΙεεεε επαθε, εει εεε νει· εὶεεει εεεεειιιε

εε ΒεινεΙιτεε, εεεε εε εεεεε ειιννεὶεετΙἰεε Εεεε:

«εεε ΑΠεοΒοΠεεε εεἱΒ·ε εεεεε εε Βεεἱ

ά1νεε εεε εει·ί εἱεε Με ΒΙεἰΒεετΙ κ_εΒεἰΙε

εει· Βεει·ε.εεεειι, "εεε ει· ΒεεεεειΠε εΒ

εεἱεε εε ΜΜΜ.

Πε σε ΑΙεοεοΠεεεε εει· εεει· εεΙεεε ετεἱεἰΙΙἱ; Πε Με Αε

εεεΙεεε Ιεοειειεε εεε ει εει· θεεε1ΙεεεεΠ Με ἱε ὶετεε εε

εΙὶὶεεΙὶεεεε ΓειεΞΙἱεε νἰεΙΓεεΙι ΠεεεΠ εεεεΝεεεεε εεΒεε Βενοι·

εἱε ω" ΑεγΙ ἰἰΒει·υνἱεεεε ε·ετάεε, εε εϋεεεε εο!εεε Ιεεεἱεεεε

πετ εεειι ΠεεεεΜ ΙΒι·ε Νεεεεε Βιεεεεεεε ΤΒεεἱεΙιεὶε εεε

ΠιΙεεε, εεεεε εεε ι·1ιιεει·εεεεεε Με ΠεεεεεΙοε εεΒΜΙἱεΒει· Ρο
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Μ.ι.οτειι ειιιιϋε1ιο1ιτ, ιιιιά ειναι· ιιιιιεε άιε Αιιε(ιι1ιε1ει(ιιιις ιιιιο1ι

:Πε Ζε1ι άεε Αιι('ειι(.1ιειΙιεε "ιιι ;;εεει2Ιιε1ιειιι Βεο1ιιε 1ιεειιιιιιιιειι

ά1ιτ(`ειιι άειιιι ιι112ιι 11110118· ινετάειι άιε Ει·ίοΙ€ε ιιι Β'τε.;,ςε (ζε

ετε1Ιτ, ινειΙ άιε Ριιιιειιτειι οάει· άετειι Αιιρ;ε1ιάτ18ε ειι ΜΙΒ άιε `

Βιιι1ειιειιιιΒ· (οτάει·ιι.

1)1ε Βε1ιινε1ι 1ιεε1τετ 1ιιι Η.. θε11ειιει· θει-ιειιε εο1εΙιε Μειω

ιιιι1ιιιιειι νοτ:ϋεΙιο1ιετ Απ, ειιε1ι ιιι Βιιε1ιιιιά 1ωιιιιι άει· Βιε1ιτει·

ειπε Ιεο11τιιιιε· άεε Α11ιο1ιο11ιιτειι άεΙιτειιι·ειι; ε1ιετιεο 1ιιιιιιι πιιι:

ι·ιε1ιτ.18ει· Βειιιιτειιιις άει· ειιιεε1ι188ιεειι Ρει·ειρ·;ι·ειρ1ιειι άεε Βάι·

εει·Ι1ε1ιειι θεεε1ιεε ιιι Πειιτειο1ι1ειιά Βοριά ειιιειι Τι·ιιι1ιει· νει·

πεεε.ιιε;ειι ννετάειι. Πι Βιιεε1ειιά Μ. ειπ ειο1ο1ιεε θεεει.2 ιιι

νοι·1ιει·ειιιιιι8·, πιιι· ('ε1ιΙειι ιιοο1ι άιε εεειςπιειειι Αιιγ1ε, ε1ιειιεο

Πεμ. άιε Βιι.ε1ιε ιιι Οεειετι·ειο1ι. 1110: εο1ε1ιε Πειεειιιι1ιιιιειι Μι

Ιειι, Με ιιι Αιιιετι1ιε. Μιά άιε Βι·ίοΙΒε άει· 'Ι'τιιι1ιετ1ιεΙιειιά1ιιιι€

ειεΙ1ιιιι ιιι άειι 1ιεετειι ΑιιγΙειι εε1ιι· ιιιιιιιρ;εΙΙιεΓτ, ννιιτάε άοε1ι ιιι

ειιιειιι άοι·ιι€ειι Αεγ1ε ειιι Ττιιιι1ιειι1ιο1ά 30 Με! Μεάει· ιιιιι”ι;ε

ιιοιιιιιιειι ιιιιά 1ιειιιιτι1ε άιε Αιιειει.Ιτ πιιι, πιιι ιιικ:1ι άεπ. νειι

εε1ιιειι Τι·ιιι1ιειιεεεεειι ιιι ει·1ιο1ειι.

ι

Με 'Ι'ι·ιιι1ιετιιιηΙε εο1Ιειι πιιο1ι Ιιειιιε νοι·11ιειΙε Με 11ιτειιι ῖ

Βειι·ιε1:ιε ει·2ιε1ειι ιιιιά ιιπτ άεπ ιάειι1ειι Ζινεο!κειι Πιιει· ννιιιι

ειιιιι1ιειτ ά1ειιειι, άεε1ιιι.11ι ιιιιιεετε Πιτ Βεειε1ιει1 νειι 1νο1ιΙι1ι9.ιιι.ς- 1

Κειτεειιιι·ιε1ιιιιιι€ειι οάει· νετειιιεπι ιι1ι1ιιιιι€ειι, άειιειι Με πω(

1ιο1ιε Πιιιει·ει.άωιιιιε ιιιειιινειιάειι Μιτου.

Ο1› Με ειιιιιΜιο1ιε Βειι·ιε1ιε νειι Τι·ιτι1ιειαεγΙειι άειιι Ζινεο1ιε

70τάει·1ιε1ι εειιι άϋι·ίτειι, 1ι1ει1π. ειπε ειιιιτιι;ε Για”, Μ. (ει.

νι·ο1ι1 :ιι 1ιεΓάιο1ιτειι ειι.ε1ιι, άεεε άιι1ιει άιε 1ιιιι·εειι1ιτειιεε1ιε Σει

ιιιιιε Ιειο:1ιι ιιι ιι·οο1ιειιειι Β"οτιιιιι11επιιιε ιιιιειι.ι·τειι 1εϋιιιιτε; άοο1ι

Ιω.ιιιι ιιιε1ιτ νειι άετ Παπά Β·ειν1ειιειι πειάεπ, άεειε ε.ιιε1ι πω· .

1ιει νοτιι1σ.:1ιτιβει· 178.01 άει· Ρετιιοιιειι εει.ιειιετειο1ιε Αι·1ιε1τ εε

1ειιιτει: ινει·άειι Εεεε.

Πιτ άιε Αιι('ιιει1ιιιιε νειι ΡΠεε·1ιιιςειι ιιι άεπ Αεγ1ειι εοΙΙιε

πιιι· ειιι Μιτ1ιε1ιεε θιιιιιε1ιτειι ιιιιά ειναι· ε.ιιι 1ιει-ιτειι άεε ειιιεε

Ρηε1ι1ιι.ιετε ιιιιιεεεε1ιειιά εε1ιι, ιιιιι άιε Βε1ετεε1ετε.ιικειι Α11ιο1ιο- ;

Με». 1ιιι1ιεειΙΙε, Βρι1ερτ11ιει· ιιιιά ιιιιάει·ε θε1ετεε1ιτειι1ιε ιιιιειιι

εε1ιειάειι; (ιιι ειο1ε1ιε ιιιι1εειειι 1ιεεειιάει·ε νει·ρΠεειιιιΕεεεγΙε

ιιιιτει· 1.ειιιιιι€ ειιιεε 1ττειιιιι·πειε ι.εεεε1ιιι(7ειι πειάεπ

Μ» ι·ειιιε Α11ιο1ιο1ι1‹ετ ννϋ.ι·ε ειπε 1άειι1ε 1Βιιιι·ιειιιιιιιε, ννειιιι

8·εε18ιιετε Γειιι111ειι πιιι ι1ιτειιι 111ιει·ειιε νει·εάεΙιιάειι Βιιι(1ιιεεε

εισ1ι άει· ε1ειιάειι Κτειι1ιειι ειιιιιι1ιιιιειι: 1ιιι Κι·ειεε ιι(›ειιιιειιιει·

θΙιεάει· ειιιεε νειι ε;εειιιιάειιι θε1ετε άιιι·ε1ιάτιιιη;ειιειι ΡειιιιΙιειι

ινεκειιε ιιιΠεειε άει· ιιτιιιε νοπ ιι·111ιειι θεάειιι1ιειι σκιά Βιιιιιιιιιιιι

εοιι ;ιερειιι18(ε Κι·ειιιΙιε 1ιεΙά ;;ειιεεειι. Ρεει.οι·ε, 1.ιιιιά11ιετε.

1μειιάΜι·ι1ιε, άιε ιιι 11ιτειιι Ηειιιι, ννο άιε Α1ιετιιιειιι ειπε σουμε

εννιιιιΒειιε Με εε11ιεινετειάιιά1ιε1ιε Βιιο1ιε ιιιε1ι άιιι·ιιτε11τε, 11ϋιιιι

  

ι.ειι Μ( €εειαιιετει· ΙιιάἰνιάιιιιΙἱεἱιιιιιε μι· ιιιιιιιε1ιειιι Α11ιο1ιο

ΙΗιει· Ιειο1ι(: άιε 1ι1ειιεειιιιε ει·ιιιϋΒ11ο1ιειι: άει.(11ι· ιιιϋι;ε 1ι1ετάιιτο1ι

ειπε Αιιι·εςιιιιΒ· ιζεεεεειι ννει·άειι.

(8ε1ιΙι1εε (οΙΒ·(:ι.

Υει·ιιι1εο(ι1εε.

- Με θεειιιιιιιιιιε.1ι1 άει· Κι·ιιιι1ιειι1ιι άεπ (ΗΜΙ

1ιοειιΜΜει·ιι 81. Ρετει·ε1ιιιι·εε 1ιετι·ιιι: πιιι 1. .Τιιιιι

ά. 1. 7878 (62 νειι. Με ιιι ά. νεται.), άει·ιιιιτει· 378 'Ι'γρ1ιιιιι -

(14 ιιιε1ιι·ι, 019 Βγρ1ιι1ιε - (4 υνειι.ι, 199 θε1ιιιι·1ιιε1ι - (2 ιιιε1ιι·),

81 Πιρ1ιτ.1ιει·ιε -· (28 νειι.), 68 Μιιιιετιι - (17 ινειι.) ιιιιά Μ»

Ροε1ιειιΚι·ει.νιΚε - (14 ιιιε1ιτ Με ιιι άετ νοτπ).

Μοττε.11τΜε-Βιι11ετ1ιι 8ι:. Ρετει·ε1ιιιτεε.

Πι· άιε 17οο1ιε νοιιι 26. Μάι Με πιιι 1. Μ” 1902.

Ζια1ι!άετ Βιετ1ιε(ΜΙε:

1) ιιιιοιι θεεε1ι1εο1ιτ ιιιιά Α1ιει·:

'=' .=ιΞΞΞΞΞΞΞμέ.έ·έ
'ωθδιΠΖθΠ¦ἔο$ωω$=ῇωω”Ξ°Φ¦

__/__` =>ει·ει·ι>πι·εωι-ι·-=>-ει·ιεέ

1178εἶἶ“ἶἶἶἶἶΞἶἶἶ7ἔἔ
Φμ··ω:ιεεεεεε:2=>

-1152967101δ89111214 12 28 δ? 49114 4830 80 Ο δ

Η) _ιιε.ε1ι άειι 'Ι'οάεειιι·ειι.ε1ιειι:

'Η 1ι.ειω.ιιι.1ι.0, 'Ι' ρ1ι. Μιά. 18, Ρ`ε1ιτὶε τεειιι·τειιε Ο, '1'ι·ρ1ιιιε

ε1ιιιεἔεειἰιιιιιιιιιιεάετ οι·ιιι Ο, Ροο1ιειι 1, Μεεει·ιι 28, 8ε1ιει.ι·Ιεειι 4,

1)ιρ1ιτ1ιειάε 21, Οι·οιιρ 2, Κειιε1ι1ιιιει.ειι 8. Οτοιιρϋεε 1ιιιιιι;ειι

ειιαιιιιάιιιιι.ς 27. Βι·γειρεΜε Ο, θιι·ιρρε 7, Ο1ιο1ει·ε ιιεἰιιτἱεε

Ο, Βιι1ιι· Ο, Βριάειιι1εε1ιε 11ειιιιιεςιιιιι(ι, Αειιιει· ΘεΙειι1ιτ1ιειι

ιιιιιι1επιιιιι 0, Ρε.τοι;1:ιε ερ1άειιιιειι. 0, Βοτι1αε.ιιΜιεπ Ο, Αιι(1ιι·εκ 0,

ι Ηγάι·ορ1ιοΜε Ο, Ριιει·ρει·ιι1Ηε1ιει· 1. Ργ5.ιιιιε ιιιιά Βερι.1εει.ειιιιε 5,

'Ι'ιι1ιετοιιΙοεε άετ ΙΔ11ΠΒ'Β1) 118. '1'ιι1ιει·ειιΙοεε ειιιάειει· Οηςιιιιε 14,

Α11ιο1ιοΙιειιιιιε ιιιιά 11εΠι·ιιιιιι (τειιιειιε 1. 1ιε1ιειιεεοΙινν1ι.ε1ιε ιιιιά

Αιι·ορ1ιιειιι('ει.ιιτ.ιιιιι 61. Πιιτιιειιιιιε εειιι1ιε 19, Κι·ιι.τι1ι1ιεπειι άει

νετάιι.ιιιιιιςεοι·ςιιιιε 80, Τοάιςε1ιοι·ειιε 88.
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Αιιϋργτιιι-Β1εειιο1ι1οτιά ο1ιιιε Λεια

ινιι·1ιιιιι8.

Ηεειι·ιοΜειιοι.ιπι Με. Μι Νασειι-,

Μιρειι- εοννἰε 1ιε1 θειιί2αΙ(ι|ιιταιιρειι.

  Ηιιιιίρ

  
  

ΔΝΝοΝοιειι .ιιιιιπιιι .ιιπτ ννετάειι ιιι άιζίΒιιοΒιιιιιιάιάιιε ή» 1ξι.[ιι10ΚΒιιω"

:81..Ρ01.0Γ8011Ι8, Νενε1η-Ρτ. 14, εοινιε ιιι ειΙΙειι ιιι- ιιιιά ιιιιεΙ5.ιιά. Αιιιιοιισειι-θοιιιρι.οιτειι ειι€ειιοπιιιιειι.

7911901111" Εω150(Μ
ΜἱΙ‹1ινὶι·1ιειιάεε Ργιοεει((ο(άετινει(.

ΒεειιιΠιιεει πω· άιε ετ1τι·ιιιι1ει.ειι

ιιτιιευιι.

?τει νειι άοιι εο1ι1ιάΙἰειι‹-ιι κά»

νι·ιι·1ιιιιιεειι άεε Ρ)'1'ΟΒ:1.11015.

ι

ΚΠΟΠ.Ε & (Η. !.ιια|ιιιιωε1ιΜειι απ:

Ι κι .ηη-υ

 

.οοοοοοεοοοὸδδ
. Πι ιιἱιιειιι ;ι·ιιεειειι Μπεν( ει" 1·'ἰιι1Ξἱιιι1.

η Πεει·1ιιικειι ει" 1ιιι1(ιικ·1ιειι Μι·ιιιιι1ει ινιι·ά

ι ειπε νοι·πι1;;11ι·1ι ειιιι;ετ10Μειε

Ψεεεει·1ιειΙειιετάΙτ

ρτεΙεννεττ1ι νει·κειι1°τ.

Ζε 1ιεεε1ιειι Με ειιιιι 10. Αιιειιετ. Ν9.1ιει·εε

1ιιι Αιιιιοιιεειιοειιιρτοιι· Ν. 111ιιιιιιιεοιι. 81.

Ρετει·ε1ιιιη;, Νεινε1ιγ 20 ειι1ι. Ο1ινιά'ι·ε

Χ. Υ. Ζ. (108) 8-1.
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1ΝιιΚεειιιιετεε Αιεειι-, Βι

εειι-Νιιεεει·. @με ΒΙΜ

σ ετιιιιι(1ι, Ριιιιιειι1ιτειιΚ1ιει- 1

πιο,

'ν 1ιτιιιι1‹1ιοιιειι ειε. 1

Ζιι 1ιιι1ιειι ιιι εΙΙειι ΜιιιετεΙινεεεετ1ιιιιιάΙιιιιΒειι, Αροι.1ιεΚειι ιιιιά ΒιιοΒιιετιειι.

(1) 12- θ.

989898^8ΐ89χΨχ?ΧΖ?ΨΧΨ8°Χ?ἔΣ
 

δε.εειιιτ2 ΠΠ· _(εάειι Βεάει·1.

ματιά άιιι·ο1ι άιε Βιι.άεάιι·εειιοιι. 1

Νετνειι ιιιιά Πάικ

0ε$ειεε1ιιιά ιιιι1' κάμω. Βειπ. ε;ειιο1ι. Εεεε,

Γι., 1ιεΙε1ι, ιιὶειιι. εο1ινν. ιι. άοοΙι ννιιι·ιιιε μπι,

Ιιεττ1. ΒιιοΙιειιινε.1ά. Ηίι(ε1ε ιιιιά 1νο1ιιιιιιιεειι

8ε1ιιιε1Ιπιιε-νετ1ιιιιάιιιιε

Βει·ΙΙιι-Βιιεειιιιιι ιιι 5 Βιιιιιάειι. Πειιιιρίει·

νει·1ιιιιάιιιιε Με εΙ!ειι Βιο1ιιιιιι€ειι.

Μπιτ. ει·(1ιε11τ 1ιιι.ει·ιι. Βειεε1ιιιτεειι, Μ.. Ρειει·ε1ιιιι·ι;, ΚΙειιιε Μοι·ε1‹ιι_ῇε 8.10. Ρι·οερεετε

νει·1:ι.Β· νειι ΔιιΒ·ιιεώ Η1τεο1ινιιι1ά ιιι Βει·Ιὶιι.

Βοε1ιειι ει·εεΙιἱειιειι.

Βι1ι11οιιιοκ νειι 0ο!ετ-8οιι(ειιιιιιά.

Βά. Χ111. Με ΛοΗοΙο;1ο

άεε εικιιτει·ι θε1ειικι·1ιευτιιεΗειιιιιε.

ιιεΙιει 1ιι·ιιιεε1ιειι Βειιιει·1ιιιιιεει1 :ιιι εειιιει.·

Τ1ιει·ιιριε

νειι θαι1ιεει·π 1)ι·. Α. Πειι:ει·.

ιιπ νοι·ννοιτ νειι θε1ι.-Βιι.τ1ι Ρι·οϊ.

Πι·. 8 ε ιι ε ι ο τ.

1902. 5 Μ.

ει. :αν Πει Ηι1εεεΜεά ω Μάι·εο(ιειι.

1ιιι Βειιιιτ2ιιιι€ άει· Α1αειι άει· Μεάιο1ιιιι1

Αετ1ιει!ιιιι€ ά. ρι·ειιεε. Κιάει;ειιιιιιίετει·ιιιιιιε

νειι Ο1ιει·ετιι1ιεει·π Πι·. Δ. Μ1ιιΙ1ει·.

1902. 1111 (5 Ηο12εε1ιιι.υ. Β Οιιι·νειι 7 Μ.

Δάτεεεειι νειι Κτειι1:ειιράεάει·1ιιιιειι2

Β1ιεε Β1ιιιιι, .ΠιιτοΒειιωι 58,κιι. 15.

 

Απε·

(71) θ-Β.



ωὰ

'ιιι

@Με Μ ~
Πιιι·Οοτοιιέι·, 585 Μ. ιιι α. Μ., τϋΙιιιιΙιοιιει ΙιεΚιιιιιιιειι

Ε11εοιι-ΑιιεοπΚιειτ1

Μι Βιιιιιιιοιι νοιι 'Ι'ι·οιιι‹ι οιιιΕει·ιιι. Εικοιιιιιιιιιι 'Γτοιιι‹ι-!€‹ιιι‹·οι:ιιο-'Ι'ο22ε.

0 (Αιιιιιιιιο, 0Μοτοεο, Μιιιατιιι, ΡτιιιιειιΙοιιιοιι, ΗειιιικτωιΜιοιτειι, Νοι·νοιι

Ιιιιιιοιι, Πιιιιιιποε, 8οιινν21οιιοιιιετιιιιιιο).

Βτειι11εεοιιιοιιτ Ι. ΒειιιΒ·οε. 0 ι
0οΙιετι·ιιιιοΙιειιιι εοΙιϋιιο Ιιιιρ_ιο, ιιιιιΒ·εΙιειι νοιι 80.000 Ωιιιιάι·ιιι.ιιιειοι· Ωσηε” εοΙιιιιιιιαπι ι

Ριιι·ιω ειΙιει· Οοιιιΐοι·οιι. Νειιιι Βιιιι·ιοιιιιιιι€ νοιι Ιιιι:Ιιττ ιιιιά Ιιγάτοι.ιΙειιΙι·ιιιοΙιοιι ΒΜει·ιι,

Ζιιιιάει·ιιρρειι·πιοιι νοΙΙειιιιιιιι,ι.ιε Ηγάτοιιιει·ειριο, 200 Ζιιιιιιιοι·ιι πιιπ ΒιιΙοιιε, εΙεΙαι·ιεο!ιε

Βειειιοιιιιιιις. ιιιιςιιιιε ΤτιιιιιινιιεεειςιιοΙιε. ΛΙιιιιιιικ, ιι·οι·ιιοιιοε ΚΙιπιιι, ΜιτιοΙιιιιιιΙιτ ιω

ΑιιεΠιιιςο, Βιιιιι·ικ. ΧΠΠ. Ιιιτει·ιιιιιιοιιΜεε Βιιινιιωιιιιιε-'Γιιι·πιει·. ιποιπο 2000 Κ. Τιι.<.>;Ιιι:ιι

παει Οιιι·οοιιωτιο. 00ιιιιιΙοιο ΙΝιιιιιιιιιιι νοιι 11 Κ. ιιιιίνιιιι·ια. ΠοιΙιι·ιιιιικιΙιο Ι.σ.ιιιιιιιι·

Πι·. Α. πωωιωιι. ΑιιεΜιιιι'ιο ιιιιιΙ Ρι·οερεοιο ι;τιιιιε άιιι·οιι πιο 0ιι°0ι·ἱι0ιι.

Με Τι·ιιιΚοιιι· Μπι Με “πιο Μπιτ ιιοιιτειιιο!ιι. οι» ιιι--ει

  

ε

ιΙιο1τειι.

ΥΙΟΙΙΥΗ0ΡΙΈΜιΚτιιιιΙεΙιειτοιιω·νοτιιιιιιιιιι€ε-0ιΒιιιιο.Με

 
 
 

Βπι1οιιννειΙοτ

° πιιπ. θυιιινειτ2ινιιΙιΙ. 420 450 πι. Μ. ιι. Μ.

ιιιιωνιιιιπτω. τιωιιωιιιωι, ιιοι·Πιιιιιιοι· |.ιιιιΚιιτοι·ι

Βι·οεοιιϋι·ο άιιι·οιι :Με Βιιτιεοοιιιιτό.

έ

Μ8.80ΙΙΒιιιι‹Ι«ΗΒιιτιιιο.

(75) ιιι-ε.
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ΜΒΒΣΕΠΒΒ ΒΒιι_ ΗΠΒΕΒ-ΣΠΒΤΣΤ0Τ.

 

Μιιιιπιωπριτου·Νιιο!ιιιιιιιιιιιιμ>ιιπιιπιιιικοΙΝιιισ@πουπιοι.Σιιο!Ισ.

ποια0ΕΙιΒΒΤΙΝΒΝιιιτοιι-,ΙΙειι:ιιΙιΙει.εοιι-,Μιι€οιι-Κι·ιιιιΕΙιοιτειι νΙ0ΠΥ0Β.ΔΝΒΒ0ΒΙΙιΙιΕΙ.ιιιιοι·-ιιιιιΙιὶιιΙΙειιΙιΙπεοιι-ΚτιιιιΙε

 

Μοάειιι ειιι,ει·,ιιτιοΙιτοιο ΑπειιιΙΙ: Γ. εο!ιντοπικοιιο ΗεΙΙΒ·χιιιιιιιειάΙπ ΜιιιιεειμχιιΙοοιι·ι

εοΙιο ΙιιοΜιιΜοι·, 'Ι'ι·οοιωιι-Ποιειι1ιιίτι·οιι·Ι'ιιιιι·οιι_ ι·οι·20ιςΙιο!ιο Πιιίοι·ιιιιιτιπιιμε

ΜΒΜ! ιιει· ΜπιπιιιΙιειάει· Πιιι·ειι. Βιιιιιι.πει· ιπιπ Επι!. ΜΜΜ· Β Α. Β.

ι98ι 5--2. Μειι. Βι·. @Μετά Κι·ιιιιο, Ϊ· θ θΪ'ι

ιπι π τι ή 04 -Βέει11 Νιιιι!ιοιιιι.

,,!π!ιιιιιιιι“-νιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι. 'ι ε

η ° οιιοτ Διιιιιιοιιιιιιιι ,ειιΠο-ιοΜΙι '
-ΑΙ"ΠιθΠΙΠω παπι" νι·ἱι·‹ι νοιι ιιιιέ ;;οΙιειεττ ιιιΥὅΗ

πιπειΠι!εο!ιειι :ιι 5 Κο., 1 Κα. '/ε Κο..

01 Και Μ" Κο, υπό πι ΟτιΒιιιιιΙΠιι

50000 Μι 00 ιπιπ., 45 μπι. υπό 30 μπι.

σ; ειπει· 'Ι'1ιιοΙιγάι·οοιιι·Βϋτιιπι ειιΠοιιιοιιι1ι-ίοι·ιιιιιΜεΙι -

πωπω (,,ΙοΕιΠι2οΙ"-Β'οτπιιι.Ιάειιγά), νοι·2ΠεΙιο!ιεε Πιιτἐ

ΑιιιιεεριιΚιιιπ, νοιι ιιιιε 8οΙιεΓετι ιιι ΟτἰεἱιιιιΙιιἱιρειοΚιιιιἔεπ

- 2ιι 25 μπι. ιπιπ 50 μπι.

χ( ω” Δι·Βοιιιιιιιι ιιιιοΙιγάι·οοιιι·Βϋι·ο-ειι1ίοιιιοιιιι:ι ο1 -»ΙΒΜΗΙδΙΈ8Π πιω (,,ϊοΒτ!ιγο!"-διΠιςι·), Ιϋ5Ποιι ιιι Κει!ιεπι εοκιοεκιναι:

ιπειιι ννιιεεει°, 80 0/0 5ιΙΙιει· ειιιιιειΙιεπά, Ιιετνοττειἔειιὸειεε

Ατιιι€οποττΙιοιΒιιπι, νοιι ιιιιε 8εΙιειετι ιιι ΟτιπιτιειΙΠέεο!ι

εΜειι Ζιι 10 μπι.

κ: - ' ιπεο1ιιΒιι1ο ιιι Τει.ϋΙειιοιι ἑι Ο,Ι μπι. €ει·ιιοΙι

από €οεοιιιτιο.οΜοε, Κιιτεννεἔ ,,Ιοπ1Ιιγοι.“

Τιι.Μεπτειι εοπιιππι, ιιειιε Γοι·ιιι απ· ιιιτετιιε

Ιοιιιιιχοι-Βιιτι·ειοιιιιιι€, ιιι Οτι€ιπιιΙεο!ιειοΙιτεΙπ

:ιι 50 ΤειιιΙεττειι.

0 σ ά τ ,Ι ΠΕΒ Ι"-Β1 ” 1 Β”1 Ιι_ 0-0 “ισ ἔοἔιιιιό.οΕἱεςἔ?ἱιι ΤιιΒΙ;2ἔἔΐιο Ξ 0_Γ'ΒιΕἶΡἔετΞοΪι-0ιιΐιΙ-ἔΖἔ€

εςΙιπιεσΚΙοε, ιιιιιιαιτι Εκει (ΠιΙοτοεε ιιιιτΙ Απειεπιιο, ιιι Οτι

€ιπιιιεοΙιιιοΙιτε!π 2ιι 50 ΤειΒΙετιεπ.

Μθτ880Ια (πιιπ Μειιι-Κι·ρεο1-ΔιιγτοΙεοΙιιΒι1ε. ειιτιι. 40°/ι› ΜειιιΚι·οεοΙ,

;,9 ΠοειιιίεοτιοτιπιιιιιτεΙ ιιι ποτ Πιιτιιτειο, ιιι ΟτἱἔἱιιιιΙπϋρειοΚιιτιἔειι

Ζιι 50 εΓπι.

Η οο:Ιει· Βιι08.Πρτο1-Δ:ητο1 εο1ιιΜΙε. οιιιιι. 40',# ΕιιαιΙ ι Ι, Πι

;:Βιι08801 πιιιιιέτ:ιΙιοΙιε νετννειιιιιιιι€. Εκει $ιόπιιιιιιιε ειέ, ιιι ΟἩἐΒιειΙιιΙΕ

ρειαΚιιιι€ειι Ζιι ω €ι·πι.

Η εο1ιιιιι1ε. ειιιιι. Ι0°'ο 100, Ει·εειππιιιτεΙ πεε _]οποίοι·πιε, ιιι

ΟΙ0ἀ':1ΑΠγτ0Ι ΟτιΒιιιειΙει!ιρειοΚιιπ8έιι ιιι 50 μπι. νοπ ιιτιε 8εΙιεΓει·ι,
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ΙΜ._ι
ιιοτει1ινεεεετοποιο

 

81Ιιιι11οιιοπΜι

νοττ.ιιτΙιιΒιιιιεΜειιΑροτΙιεΚεπιιτιάΜιιιετιιΙΜιεεεπΙεροτ.

πιειω»

. ΪλζἱεεειιεοὶιειΙΙΙἱοΙιε-ΑΒιιειιιάΙιιπ8επ Μια· νοτετοΙιειιόε Ρτέρι-ιτιιτε, ννοΙοιιε επιε

εο)ιΙιεεεΙιτ:Ιι νοιι ιιιιε ιιΙΙε:ιιι Ιιει·εεετεΙΙτ ιινει·ειειι ιιιιό ι1ετεπ ΖειοΙιεπ ιιτιε εεεετ2Ιιο!ι

εεεΝιιιιΖι πω, νετεετιόειι €ι·ιιιιε ιπιπ ιτειιιΙιο_

ιι:Μιιγοι-θωο!!εο!ιειΓι ΟΟΓᾶἶἶἈΗιΪΙἔΠΒἙΒὲ.&‹ξὅἘ4-Β.

ΔΒ.8ΕΝΗΑΙ.ιΤΜΕΒΕΙΞΕΝΨΑΒΒΕΒ

ιπειιι

  

 

έκ·Ιτιεε11ιοπιΑ1·εοτι-ιπιπΕ3ιεθιιεε1ιε1τονοιιι:
Κεώ

  

  

-.>

Ι

  π* .-τ



ε Ψ'εεεεεεεεεεεχΧΈ
Χ

Χ Ιιιτεπεἰνετεε 1(τεΐτ18επεειιι1ττε1. Ηετνοτ

ε

12512θ-12. ~

ειἔειι‹1 τοιι1εε1ιεΨ1τ1ειιπε.ΑΒεο1ιιτ τεἱε1οε.

ἐ ιιτκΙ 11211100

|ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΥ 1

[Με Ηεττειτ Αετ2τει1 Ρτοϋειπ ιιηά 1.ἰτοτειτιιτ ΜΜΜ

τ1ι1το1ι Με ΡειϋτἱΚειτιτετι Β811ΘΡ δ£ 0ο.,

Βετ1Μ δ. Ο. 16.

Ζω Μεση Μ ειΠοιπ Αροτ11εΚεπ ειπό 1)τοεμιοτ1ετι.

 

  

Εκττει:τ. Τ1η·ιιή

Ρ Ε Η Τ ο 8 8 ' Ν 5πιοοΜιτειτ. Ήιεεε1πιετ.

εεε. εεε‹:Ι1. ΒΜϊι11ιι· νοιι όει· ΓΗ88. Βε11ϋτάε πεετε11ει.

Πιιεε1ιΜ11ο1ιεε, ε1ι·1ιετ Μι·Κειιόεε ΜΜεΙ μεμε:

ΚειιοΜιιιετετι, Κε1111ιορί- από ΒτοποΜε1κετετι·11.

Μτ.ει·επιιι· Μ 1ιει·νοιτε;ς. Β1:Μει·πι Πειιτεο!ι1ε.πι1ε ιι. Οεεεειτε11:1ι-11ιι€ε.ι·ιιε.

Αετιτ11ο1τε θυϊε1:1Μεπ:

Ρι·οί. Πι·. Βτιιε1 |·'1εο1ιει· 65'Μιεεϋπτρ).·

Με 1ν1τκιιιη; άεε ..Ρει·Ιυεε1π·· ννει· εΜε 1111ει·Μεο1ιειιάε; ινειιιιΕ1ε1ε1ι1ε1ι

"Με ςετε‹1ε εε.εειι ΜΜΜ, ι1εεε άει· Κευο11Μιετεπ εΜ1ι Μ ε1ιιΜειι Τεεειι Μ εΙυειι

ε1ιιίκε1ιωι Κωιεττ1ι νει·ννειιι1ε1τε, εε "σώου 61ο Αι:Η11ε εο πι11τ1ε, ‹1ετ Βο1ι1ε1Μ εο

Ιοο11ετ, 11εεε Με Πι·εε1ιι·εε1‹ειι‹1ε άεε Κειιο111ιιιετεπε, Με ΒΜεπει·άοιι Μιά Με Με·

11011118 Ηι·ε110Κι1112. νοΙΙεαΜε1Μ ννοεΠεΙεπ.

Πι·. ΜΜΜ. 1181. Βεε1τ1‹εει·ι1. ει. Π. ΚΨείεεειιωιημ.·

Νπα1ι άειιι 1ὶεΙ›ιπιυε1ι άεε Ρει·1ιιεε1π πω· εε ΜΗ· Βε1Μ Ει·ινεώιειι ρ1ϋιι11ο1ι,

Με 8111111010: Με Με Νώε 1ιει·τ11ε!ιε Ευϊτ Με ε1ιιειιι Α1ρειι-θ1ρ1ε1. 1Νεεε 1.ε1ο1ιι

αιΜιιΜΜε1ι ΜΙ πω· 1›εεοιι‹1ει·ε ειιι1,ι1ει· Μι 1ι1Γο1Βε Ιετηε_Μ1ιι·18ει· Βτοιισ111ε11ωπιι·ι·1ιε

επι 111011(110110111 ΗΜ 1ιγεειιι 1ε111ε.

ΙΝ. Α1ϊι·οτ1 1 11Ηετ (λ'εαΙιεπεεω:

ΜεΜ Πι·τ1ιε11 ;.ξε1π 11811111, 1111” Με Ρει·Μεε1π εΜ ΜΒΜ! ΜΙ, Με Μ ΚΜ·

εεετετ Ζε1τ άειι "κι ΒεοΜ εο ε·εΐ11το1ιτετεπ Κειιο1ι1ιι1ετεπ Μ ε1ιιειι ιιιη.ςεΓΜιι·11ο11επ

'Με Γεετ ιιιιιιιει·1Μει·ειι Βι·οηε1ι1ε1Βετεττ1ι ΙΜετει1Π11ιτευ νετπιε.8. 1011 1ιεκπιε πω·

2ε1ι ΙιεΜ ε.ιικ1ετεε ΜΜΜ. υνεΙο1ιεε ε1ε1ι άεε ε1ε1ε1ιειι νοτιιηςεε ι·1ΜΜεπ ι111ι·Πε.

Πι·. Ει·1ε1ι Κ. νοιι ΜιιΜπετ (Β$ο·Ιο/είαΙ, 82είετιιι.):

Με άι·ε1 Με Ρει·τιιεε1η εε1ιεπάο1κειι Βι·οιιοΜεΙάεπ. ἀενοπι Με Με Κ1Μει·π,

ΖΗΜιεπι 211 άειι εεΙυνετεεειι Που-ιιι” ιιηά ]ει1εεπιε.1 ετιν1εε εἱεΙι ΙΜ· Ρτερει·ε.ι Με νοιι

πιιεε;ε2ε1ο1ιπεπετ 1ν1ι·Μιπε; άει· ετειι·1κε ΗιιεπειιτεΜ ΜΜΜ Μ »κοψω Βιιιικ1επ Βει·ε1τε

ε1› Μιά Με θυοτει1οιι 1ιεςειιιι ε1‹·1ι ΜΗ ειι νει·ι·1ιι.<.ςετε. Με Ί'ειιιρει·ετιιτ Πε! Μ.

νω·1‹ευΓ πω· ᾶιιι·‹·1ι Με ΑροΜε1εεε, εονν1ε «ΜΜΜ ίο1εεπι1ε Βη8·ι·οε-Περ61ε:

Η. Β1ετεε11ιιιρΓε1, Λρο11ιε1κετ, Ή”ετεε1ιευ, Μει·εικ1Κοινε1ιε 186. Απ!. Μει·ε1ιι

ΜΜΕ, 2ηυο11ιε11επη κι”. Ρειι1 8εεΒοι1ε, Αρο111ε11ετ, Πρ, Κε111επτ. 28.

11ει·εεειε1Ιτ. Μ άει· ΚοΜΜειισ1επεεεΑρο11ιε1ιε Ε. Τεεεε1ιιιετ, Βετ1Μ (Ε. 199

$εγσ1ε1επτεεεε 16. 12?) 26-12.

 

 

 

”Μει!1οιιι1501ιεΓ νετ1ειρ Με θ001°ε Έ11183110 Μ 1.ε1ρε18.

101Μ111Ν111: Μ ει·εο1ιἰειιειι:

Ηειτισ1ευε1ι

σ1ει·

μ1ιγε11ω11ει:1ιεπ Τ1ιετ1ιμ1ε.
11ιι1ει· 1111Μι·Βιιιις 1ιει·ι·‹›ι·ι·›ιΒ+·ιι‹1ει· Μ1Μι·Ι›ε1ι‹=ι·

1ιει·ειιεςεἔε1›ειι νοπ

ΜΡ. Μ. Βο1ι1εο1ιε1:1ετ υ. Ρτίν.-βοο. Μ. 1εοο1ι.

Βρει1ε11ειτ ΤΙΜΗ. Βετιι1 2.

Ρτε1ε Η Μιὰ.

 

 

(Ρτεἰε (Με θεεειΜΜτινετΚεε 58 ΜΜΕ).
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1ιι ι1εΜ νει·1εεε νοιι δ. Β'. Βετε

Μεπιι, 1ν1εεεεάεπ. Με Μ 111. ΑΜ'

Ιεε;ε ειεοΜεπειι υπό «Με Με

Βιιε1ι1ιεπό1υπη;ειι επ Βε21ε1ιεπζ`

εεΜ (εεειι

ΜΠ88 ιι.εεΜε Βε

ΜιπεΙυη,ε, ΜΜΜ 221181”. Γοτεο1»ιιιι€επ

ἀετεεεπεΙ1ι ν. Πι·. Η”. Βι·1ΜεΙΜειιιι,

Αιιετ.ιι1τεπι·ετ Μ Η11άεπόε - Βει·1Μ

(ωπο. Ιπιπε-Μιτ. Β1ι·εοιοτ άεε 1ιιεε1

ΜΜΜ 218 .4 Μ.» Ηει1:ειι εε1ιοπι Με

Μ11ιει·ειι Αιι11ε8επι άετ Αετ1ιωε.1ε1ιτε

εεε 1›εΙ‹ειιιι1ειι Αιιωτε 11ει·εο11Πειεε

ΑιιΓεε1ιειι ,ε;επιεε1ιτ. εο πιο" ά1ευευε

Αιι1Μεε Με Με ΠεεΙε 11επείε1ιιιετ

ενει·ι1ειι. »Με 1Μετ Αει1ιιιικ εεεο1ιτ1ε

Με" Με. (80) 28- θ'

 

απ:: ε1.τοΘε:::1.

Μι·

Λο11οπ-Βεεε11ει:1τε11 Μ· ι:1ιεπι1ει:1ιιπι ΜΜΕ

Ττετε.Ρεό.αο1:. & Μ., Με

1ειεἰπε οη.τεπ1εο1ιε Β1εεπι-Ε1υνε1εε

νει·1α1ιιι1ιιιιε;. Με ε1ε Μι ΒΜτε νοτ

Κοιιιωτ. Μ! Μουτ Με Πε11ιιιΜε1 Μ

Με" άειι Ρ'16.1Ιεπ Μ ενε1ε1ιειι Β1εει1

εεΜ·ειπ:1ι Μι11ο1ττ. Με. ΗεεΜετοε;ειι

»Με νοιι ΜΜΜ Β1εεενει·Β1ιισιιιη;ειι

επι εοΜ181151εΙ1·-1Μ Κϋη›ετ ιιτυ,ςε

εει”. ,

θεΙἰε1επ νν1ι·ι1 ‹11εε Ρι·ϋ.ρετετ Μ

ΐο18επι1ειι άτο1 Γοι·πιεπ:

Η11εεΜ (οοιιοεπιτι·1ι·ιεε εετε1ι1Μτεε

Ηεεωερ;Ιοϋϋπ ?Μη θεεο11ΜεοΚεεοτ·

τ18ειιε: ο1ιεπι1εε1ι ι·ε1πεε θΙγοετ1ιι

2ίΡ/‹›, Με1εεεννε1ε 10%.

'1'τοι:1κειι Μ Ριι1νει·.

Ττοο1κευ Μ Ο1ιοεο1εάεκεϋ1επτεπ.

Ζιι 1ιεΒεπι Μ ει11επι ετϋεεετειι Αρο

τ1ιε1ιεπι πω! Πι·οςιιεε1ιεπόΙυεεειι

(20) 12%.

| ΖΕ-ΞΕε.ε
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Μ. ΗοιπιιιιοΓε Ηειοιιιειτο8οιι ·
(ὶετεἱιπἰἔτεε εοτιεειπτἰττεε ΗεειποἔΙοΒἱη (Π. Η. Ρετ. Ν: 81,30” Τ0.0. εΒεττήεεΙι τεἰπεε

(ὶΙγεετἱτι 200 ΑτοιπειτἰεεΗε Με ίΞεεεΙιιτιειεΚ$Ζιιεε1τΖε 10,0 (ΑΙεο!ποΙ 2”..).

ΑΜ ΜιιτΜΙσοηεΙοε, οι·εειιιοΙεοηΙιεΙε1εεε, ε1ΙΜετΙεεΙιεε Νεω- ιιτισ Κτ8Γ1πειιπ88

τιι1ττοΙ 1,111· ΚΙιισοι· Μια ΕτννεοΙ18επε Ι:ε18εΙιννΔεΠειιιετ8πεοπ 1ι·ε;επεΙ ννο1οποτ·

Απ 1ιιιοι·π-›ΙεΙιτ,

Βεειοιτάετ8 ιιιιεΜΒεΙιτΙἱεΠ ἱιι ω· Κἰηιὶοη›ι·ει.›ιἱω.Ξε

Ηεεωετο8εΠΗοπππτεΙ ετιιΜΗ ειυεεετ (Μιπ ν€3ΙΙἰΒ τεἰηεπ Ηειεπιοἔὶοϋἰτι ιδΒΘΡίΠ8Πϋ ΪΓΘΪ

νΟΙ1 ΟθΙ1 ΠΠ ΒΙΒΗ:: ΚΡΘΙ88ΠόΘΙ1 Β80ΐ3ΘΠΘΙ1) ιπ›εΗ ΜωιητΙἰεΗε $ειΙΖε όεε ἴτἰεεΙιει1 ΒΙιιτε5.

Π18Ό08011άΘ1°Θ 8110Π (Πθ Ψἱ0ὶ°1ί3ἱε°ΘΠ ΡΠ08ΡΠ01°88Ι20 (Νειττἱιιιιτ ωπό ΚεΙἰιιιιι), εωνἰε ὸἰε

τιὶεΙπ πιἰτιεὶετ ννἱεΗτἱΒει1 ΕἰκνεὶεεετοΙἶε όεε δετιιιι1ε ἱπ1 εοιπεεππτἰττετ υπό ἔετεἰηἰἔτετ 11Π2ΘΡ88ί32ΒΘΡ

Ροτιπ (ε1!εο 11ί0Πΐ3 νΘ1°σ.811ί3Η. Πὶε Ι‹ΠτιετΙἱεΗε νετόειιιιιπε, εεἰ 5ἰε πιω όιπεΙτ 58ιιτε-Ρερεἰπ οόετ

Ηἰτ2εετειὸε ετ2ει.ι€τ, ἱετ νοπ ὸετ τιετϋτΙἱεΗετ1 ννεὶτειιιε νετεεΜεόεη. Ρε τοττε, ΑΙΒιιτιιοεεη ιπιεὶ μερ

τοπἱεἰττε ΡΜρειτετε ννετάεπ, »Με νοἰτ-Μϋτιεἱ1ει1, Νειιιπεἱετετ- απο υικΙ (3ε10η-5ττειεεΒιιι€

τιειεΙπ€εννἰεεετι Ι1ει!σετι, 0ΒετΗειιιρτ @κι εΗτεΙα τεεοι·Μττ; Ππε Ι›)ἰειττΙποε ετΖευέετιόε ννἰτΚιιτι€ ἰετ νοπ

:ει&ι!τεΙεΠεΠ Αυτοτετι 0251 ε5ΙεΙΙτ. Ι)ιπεΙτ εΗε ΚΠηετΙἰεΙπε νετό.ειυιιιι€ ννετόετι ιννεἱἴεΙΙοε 5τοΒε εετ

εετ2τ, ννε!εΙιε Π1τ ὸὶε ΡἱιιΒἰΙὸυπἔ νοπ ΖεΠετ1 011 ΟτΒετιἰειι1ιιε νοπ ΠόεΠετετ ννὶε0ἱἱἔΚεἱτ εἱτιό.

$εΗΙει€επό ννἰτό εΠεε ὸιιτεΙ1 ὸἰε €τοεεεπ ΕτΪοὶἔε ιπὶτ Ηειεπτετω€ετι Ηοττιπ1εΙ €ετειόε Πι εοΙεΙιεπ ΡΜ

Ιει1 νοπ ΚΒεεΜτἱε, ΒετορΠιιΙοεε, ΡΒόεττορΗίε ετε. ετε. ϋεννἱεεεπ, Βεἰ ννεΙε!τει1 νοτὶτει· ιιιιτ2Ιοε ρερ

ποπήεἰττε Ρτερειρειτε, εοννἰε [.εΒεττΙιτειιι, ]οὸεἰεετι ιι. ε. νν. απΒεννεπάτ ννυτάεπ.

+- Η:1ετπειτ:ο€ετι ΗοττιπιεΙ ΜΜΜ ΑΒ ὸἰὲὶτετὶεεΗεε, εὶἰε τ218ΙίεΒε Νε!πιιη8 εΓ8€1ιπΖειιόεε ΜἰττεΙ

]εΙιτειιιε,ὲε.Ιιτεἰτι 00.115 ΠΠτετΙότεεΕΕτιΒεεηοιηι0ι:ιι ννετόετι. Πει εε εἰτι Ι180ίϋΙίΟΠ88 0τε811Ι

80ϊ188 τοόυετ. ἰετ, ττετετι 11ΙΘ111εΙ8 ἰτἔετιό κνεΙεΙπε διϋτιιηΒετι εἰτι, Π18Β88011άο1°ο ΙΠΟΠΙ1

εὶετ ΙσεΞ Μπι€ετεπι Οε!πειυεΙιε νοη ΚΠΙ18ΠΙ0ΠΘΠ ΕΠΒΘΠρ1°θΡ8ΡΜ5ΘΙ1 ιιηνει·ππεἰὸΙἰεΙπε

Οτεεεωιιε. +

 

 

Ψειτηυτιἔ να· ΡἑΙεεΙιστιἔ!

Μ. ννειττ1ετι νετ Με ΖειΗΙτεἰεΗεΠ ΝειεΗειΙτιπυπεετι ιιι1εετεε Ρτερετειτεε, Μεεεεοιπ

€Ιετε νετ εοΙεΠετι ττιἱτ Αθω1ΘΡ-ΖΙ.Ι88Έ2. δω τερτ:1εειπἰτειι οιπ ἔΘΨϋΠΠΙἱΟΠΘ

Μ10Ι1111°18. Μ εοΙεΙιετι ΒΕ Με ΗεειποἔΙοϋὶη τιὶεΙπ ἰιπ ΒΘΡΘΠΠΒΊΘΡ, εοτιάετπ1 Πι

όετ ΠΜ όετι ΕΧετετἱοτιεετοἰἶετι ςΗἱρρυτεευτε, Ηεπι1ετοΐΐ. Πτ1εΙΜΒε Ρεττε:ιιιτει1, (Σεπ

ετε. ετε.) ΒεΙειετετεΠ, ειΙεο ΠΠεθΓΘἱΠἱεΐΞΘ11 Ροτιτι ει10ιειΙτετι.

00 Μ10ιι 4ει!ιοτ, Με Με θτἱἔἱιιο!-Ρτ8ροτειΙ ΗεπιποΙΜπ 00000 ιιι ΜιιΙτοπ.
 

νΘΡ8ΠΟΠ8(1118Πΐ18 ετεΙΙετι ννἰτ (Μη Ηεττε·πι Αετ2τετι, ὸἱε εὶεἱι όιιτεΙ1 Εἰἔετη›τοὶ›ετι εἰπ ΠττΙ1εΠ

ΒΠόετ1 ννοΙΙετ1, !ζετι1ε ει·ειτ1ε Με Π·ετικο ειπ νοι·ΓΠειιπ8· Με ΒΜεΙ1

κνἰτ Βο!ε!τε νοπ υΠεετειπ νει·εειι1‹ὶτ-[)ερι“›τ: Αρ0ΐ3ΠΘΚΘ 811ΐ ΘΡ088-00Πί18

ΙΙΙ δΌ. ΡΘΐ381°ΒΌΙ.Πε Ζω κ·ετΙειιηζεπ.

ΊΉεΘ8-0088Π: θέι1εΠΙ180 0,2 ΤΜεεΙϋΠε! ΠΜ ό” ΜΠεΙι μειιιἰεεἱπ ςΤι·ἰιτΚτειιη›‹·τειτυι·?) 81°δ8·

απο ΚΙτισοι· ι-2 ΚἰησωΙοΡω-Ι (ι·‹·ἰιπΪΗ, Επ·ννεεΙιεεπε με ΕεεΙϋΠεϊ

τ21€Πε!ι νετ ‹ἱειιι Ρ:55«·π, σεφ-π ε‹·ἰπ‹·ι· ‹·Ε.=ς‹·ιπτΙιΙ1ιιιΙἰεΙι ετ:ιτΚ ιιισι›‹·τἰτειιτι·εευτι

‹Ιεη ννω-κω..Κ.

νωκωτ Πι ‹Ιεπ ΑροτΙιεΚεπ 01 ΟΗεἱΠ8!-ΡΙ880Ϊ1ΘΠ. 00/2 (Με. ιιι 1 Ηι1Ι›. 00 Κωρ.

/"Ο(Μ./?)” (ε. Ο . Ζε?Πού (δ'ώεε:ε22).

  

 

@ο "ε". θεό.. Η ΜΕ.. ΠΕΠ ΗοτεεεεεΒοτ7Βε. Βι1δοΙΐ νέο.ιι;ι:0. /ΒἑιεΙιὰτιιεΙιοτοὶ ν. Αλ'$/€επεε!ιο. Κα(Μεείπου!ιοτ'οτ*Ρι·. Η 15.

 



ΧΧ!!!!. οι!ΗΒΗΑΝθ. Ρ Η Η δ Β Η Β Η Β Β Νοτιο Ρο!;ιο Χ!Χ. .Ιτι!ιτε.

!!!!!!!!Ι!!!!!Η !!!ΠΒΕ!!!!!!Π!!!Η'
οιποτ· οιιι· Κοιιιιοτιιιιι νοιι

Ποτ'. Πτ. !!ιιτ! !!ο!ι!ιι. Πι·. !ιι!ιοιιιιοο !!τιιιιιι!ιιι!ο.

.!ιιτ1οιιτ !Ποτροι! Πρ..

Πι·. !!ιιι!ιι!! Μιτου".

8ι. Ροιοτο!ιιιτιτ.7 Υ
 

Μο «ΒΕ. Ροιοτοιιιιι·εοι·Ποτ!ιο!ιιιοο!ιο ν!!οο!ιοιιιιο!ιτ!Η» οτοο!ιοιιιηοι!οτι .' ιι.”ΜΜΜ..”τωι ο "'!. .11. 1ι""=.Λο .

8ο ιι τι ο!ιοιι τι. - Ποτ Μ;ιοιιιιοπιοικητο!. τ” ιιι Βιιιο1μιι@ 8 Μι!. Πιτ Μ” οιποτ 1115!! οιιοοο!ι!!οιιιι!!ι:!ι οτι στο ιιι:!ι!ιιιιιι!!ιιιιε νοιι ι Σ., Μια” !ιι

πω, 4 τω!. τω· τω! !ιο!!ιο .!ο!ιτ πιο!. Ροοπιιιι!.ο!!ιιιιΒι ιιι ιΙοιι Ν!!αο2οι: 88.Ρο!.οτο!ιιιτε' Νοτνο!ιγ-Ρτοοροο!:.λδ Μ, ιιι ι·ιο!ιτοτι.-κ ο τι!" !!!!”Έθ

ΜΑΜ” 20 Ποι·Ε _ιο!ιτ!ιο!ι, ΙΟ ΠοτΕ !ιο!!›_!!ι!ιι·!!ο!ι. Ποτ Σιιιοτή·.1οιιητοιο οοπτιο ο!!ο οιι!'ι!!ο Β.οοοοι!οιι !ιοι!ισ!!ο!ιοιι Η!!:!!ιο!!ιιιι8οιι ΜΜΜ το” οτι

Πιι·ι!!ο 8 πιο! Βοηιο!ιοτιο ?Σοι!ο ιιι ΗΜ ιιι 18 Κορ. οι!οι· 35 Ρ!”οιιιι.-Ποιι ι!οιι Ε ι” ο!ι Μ” το !ι το ιι 0ο τι Βοι!οι·.ιοιιι· Πι·. Βιιο0Πνο11οο!ι!ιι 8ι.Ρο

Διιιοτοιι ινοττΙοιι ΗΜ τοι.ο!π!1.οι!ιτοι·θτιςιιιοΙιτι!Μ! ιιιςοοοιιι!ι.- τοι·ιι!ιιιτ8, ι?ο!.οτο!ιιιτΒοτ 8ο!ιο, Ροιοτ-Ροιι!!ιοορ!!ο! ιιι τ!ο!ιιοιι Βιιι·οο!ι

Βο!οι·οιο ντοτσ1οιι ποδι ι!οιιι 8ο!:ιο νοιι 18 Μι!. ρι·ο ΒιιΕοιι !ισιιοι·!ι·ι. ιιιιιτιοοιι "οιιΕ88. Πιιτ.ννοο!ι ιιιπ! Ρι·ο!ιος νοιι 2-3 Πιιτ.

*Μ δ!. Ροιοτο!ιιιι·8. (ό. Μ!!! 22. αυτή

 

 

ΠΑΜΕ: Βι·. !!ιοι.οτέιι!ιο!ιι: ννο!ο!ιο Ε;!ιέοι·οο! ο οιιιο Βο!ιοιιι!!ιιιιις ι!οτ θοτιοι·τ!ιοο άειι· ννο!!ιοτ Βο!ιοτι ιιιιιι οιιι!ιτο

'Ι'Ιιοτοοο!ιοιι οιιι ι!οτ Βιο!οΒιο Με θοιιο!ιο!ι!ιιιο οιιι! Με οτ!ιιιΙιοιι Βιοτιοττ!ιο!ιιο!ι !ιι!ιο!ι·ιοτ θοινοιιο? - Β!ιο!ιοτοτι2ο! οτι οιιι!

Βοορι·οο!ιιιιιςοιι: Αι!. Βο!ιιιιιι!τ. ιιιπ! 8ττοιιο!ιιιτιτοτ: Πιο Γο.οοοο ι!οιι Μοιιοι:!ιοτι !τιι ιιοτιιιοΙοτι οιιι! Ιιτιιιι!ι1ιιιι'τοιι ιιοτιιιιτΙο,

πω. !ιοιιοιιιΙοτοι· Βοτ!!ο!ιο!ι:!ιι!8ιιιιε ι!οι· !ι!ιιι!οο!ιοτι Πιιιοτοιιο!ιιιιιμιιιοι!ιοάοιι - Ηοιιι!!ιιιο!ι άει· 'Γ!ιοτορ!ο ιιιιιοτοι· ΚτοιιΕΙιο!ωτι.

Ηοι·πτιιιιτοι.το!ιοιι νοιι Γ. Ροιιιο!ι!τ ιιιπ! Ε. Βιιιιιιιιι€. - Α. Βιο!!!'οτι: Ζιιι· ροι!ιο1ο !ιιο!ιοιι Ατιιιτοιιι!ο άειι !ι!ιιι!!ιο!ιοιι Α!ιοτο. ~

νι”. Βιιετο!τι: νοι·οτ!ι!ιιιτο οο!!ιι!ειτο Βιο!!ννοο!ιοο!!ιι·ιι.τι!ι!ιο!ιοιι. - Βιιιιιτο: Ι.ο!ιτ!ιιιο!ι οι· Ρ!ιγοιο!οι.ι!ο ιΙοο Μοιιοο!ιοιι. -- Ρητο

!ιο!!ο Με ΧΙΙΙ. Αοι·2τοττιςοιι ι!οι· θοοο!!οο!ιοι!. Μν!!ιτιι!!οο!ιοτ Αοτιτο ιιι Β!ςιι. νοιιι 19.-22. .Ιιιτι!. ·- νοι·ιιιιοο!ι

!:οιι -- !!!οι·ι.ιι!!ι!ιτε-Βιι!!οτ!τι 8ο. Ροιοι·ιι!ιιιι·Βιι. - Αιιιοιςοτι.

- Π!οεοτ .Ν !!οει «το θ άει· !!ονιιο ι!οι· Βιιιιο!οο!ιοτι Ποι!!ο!τι!οο!ιοιι Ζο!!οο!ιι·!!!οτι» Μ!. τ

 

 

 

Χ ι

ιιι-ι· Μι'. Λοι·21οιοιτ »πιο οιιι ο., τι. ιιιπ! 4. Βορτοιιι!ιοτ ι002 !ιοιι οιιι! οο!ι!ιοεο!!ο!ι :Με ι Α ιιοο!ο!ι :Μο ο!8!ιο!!

ιιι !!'ο!!!ιι ετοιιιιιιιιοτι. Ώ!ιήοιι!ιτοτι θο!!ορ;οτι, ιινο!ι:!ιο Φο Λ!ιο!ο!ιι.

!ιο!ιοιι, νοτιι·ι!.ιτο ιιι !ιο!ιοτι, ντοι·ι!οτι ο;ο!ιοιοιι, !!ιτ Τ!ιοιιιιι τιι!!.

!ιιιττ.οτ Ιιι!ιο!τειιιιιτο!ιο ιιι!ι· !ιο.!ι!ιτιος!!ο!ιοι οιιιιοιιιιοτι :ιι νιτο!!οιι.

Ροι·ιιοτ ινοττΙοιι ιιιο_ιοιιιΕοιι Ηοι·τοιι, ιιιτο!ο!ιο νοτιττιςο ιιι !ιο.Ι

ιειι Βοο!ιιιιι:!ιι!Βοτι. 8ο!ιοι.οιι, ι!ιο Μοτιιιοοι·! το !!ιι·οτ νοτιτ·ιιΒο

οι!οι· ο!ιι Αιι!.οτο!*οτιιι. ιιι ι!τιιο!ιτ'οττ!ιτοττι .ιιιιιιιτιιιο (ιιιπ ο!ιιο

δο!ιο !οι!οιι Β!ιι.ιιοο άει·! !ιοιιο!ιτιο!ιοτι ιιο!ιι) 2ιιττι Αοτ2τοιοςο

τιιιιιιι!ιτιιιιιοτι ιιιπ! ιιο!'οτι τιιιο!ι τω!! νοτιι·οεο άειι Βοοτοι.ο!τοιι

ο!ιιοιι!ιοτιο!.ι.τοτι.

ε!. Ζ. Ρώπα ω· θιοεο!!ιιο!ιοτ'ι Ε!νΙ!ιιιι!. Αοτιιο.

Ι)ι·. Μ. 'Ι'τογιιιοτιιι

!!!!Βιι, Τ!ιτοιιιο!Βοι·-Βοιι!ονοτο Νι·. 3).

Νο!ο!ιο Ριτιμοτιο!ιτο Μ· ι!!ο Βο!ιιιτιι!!ιιιιιι ι!οι· Βιιιιοττ!ιιιο

ω· Πο!!ιοτ ιιο!ιοτι ιιπε ο!τι!;ιο Τ!ιιι!οιιο!ιοτι- ειτε ω·

Βιο!οι;!ο Με Βοτιο!ιο!ι!ιιιο ιιιπ! Με !!οτ!ιιι!!οτι σο

ιιοττ!ιο!ει:!ι !τι!!!ι:!τ!οι· 0οννο!ιο'!

νοιι

Πι·. ν!ι:!.οτ $ο!ιιι!ι.τ,

Μ. Ροιοτο!ιτιι·ιτ.

(Ντιο!ι ο!ιιοιιι !ιιι νοτοιιι δι. Ροι.οτιι!ιιιτ οτ Αοτιτο οιιι 29. .Το

ιιιιιιι· !θ02 Βτο!ιιι!ιοιιοιι οτιι·ος.)

 

Μοιιιο Ηοττοτι!

Πτιτοτο!ο!ιι. πιειι Με !ιιιιιττι ιιι !ιοινιι!!!ειιιιιιο ΙΜοτο!.ιιτ

ι!οτ !ο!2τοιι 10 .Ιο!ιτο !!!ιοτ Μο Πιοιιοττ!ιοο Με !!!'οι!ιοο

οιποτ ΒιιτοΙιο!ο!ιι ιιι Βοοιιε ειιι! Μο Βο!ιοτιι!!ιιιιε οιιι

Βοιιοττ!ιοιοο!ι !τιί!ο!τ!.οτι 8οιιιιοΙοτειιιιο, οο

τιιιιεο πιοιι ετιιιιιιοιι Μπιτ ι!!ο ι;τοοοοιι Μο!ιιιιιιΒονοτοο!ιιο

ι!οιι!ιο!ι.οιι, ττε!ο!ιο ιιοο!ι ειιι! ι!!οετοιιι θιο!ι!ο!.ο !ιοττοο!ιοιι.

Ποιι ορ!!ιιιιοι!οο!ιοιι Αιιοο!ιιιιιιιτιεοτι τω! οιιι· οιιιοιι Βο!ιο,

Φωτ στο Βοτιοττ!ιο!οο!ιειι Ετ!ιτοιι!ιμτ.Βοιι άοε ντο!!ι!!ο!ιοιι

θετιιτο!ο πω! οο!ιιοτ Νιιο!ι!ιοτοτ8οιιο ο Ιοιο !ιτ Ιιο!!

Βιιτ» εο!οιι, _ιιι οοεο.τ ιιι οιιιπο!ιιοιι πιο !‹!!ιιιοο!ι οσου

τιιοιι!.ιτοιιι!οιι Βιοι!!οιι ι!οο Ρτοοοοοοε «ιι!ιετ!ι οιιρι Κο!

ιιοτ Βο!ιιιιιι!!ιιιιε !ιοι!ϋτ!οιι», οιο!ιοιι οτι! στ» ειιι

ιΙοτοιι Βο!!!ο` ροοο!τιιιο!;!οο!ιο Αιιοο!ιοιιιιιιΒοιι νοιι εο!ο!ιοτι

Ι.οιιιοιι Βοοοιιι!!ιοτ, ινο!ο!ιο ιι!!οο Μ6ε!!ο!ιο ε.ιι€οντιιιιι!ι το

!οε!ιο!ιοτ Τ!ιοτιιριο» !ιοτοιιοιι ιιι τιι!ιοοοιι ε!ιιιι!ιοιι.

στα ντο!ο!ι' ι!!!ϊοτ·οιιτο Αιιο!ο!ι!.οιι !ιοττοο!ιοιι «ποτ Μια

ι!!ο ιιοτίο!8τοιο!ιο!ιοιι Μο!:!ιοι!οιι» οιιι Βο!ιο.ιιι!

!ιιιιε, τω» στο Βο!ιοιιι!!ιιιιΒοοιιιιοτ, !!!ιοτ ι1οιι Ζο!ιριιιι!ιτ,

ιτοιιιι ι!!ο !ο!ιο!οιι ι!ιοτοροιιιιοο!ιοιι Μοοειιο!ιτιιοιι οιιπο

εοιποιι !ιο!ιοτι οιιι! οιιι!!!ο!ι, ιτιιιιιι οιιι οιιιιο!ιιο Ρο!! ιι!ε

«εο!ιο!!!» ιιι !ιο!.τοο!ιιοτι το. τω τιιιιιι ι!ιι.ιιιι ιιοο!ι

στο Αιιρτο!ειιιιΒοιι τΙοτ ιιοιιιοιιι!ιο!ι ιιι ι!οιι !ο!.ποιι .Ιει!ιτοιι

οιι!Εο!ιοτιιτιιοιιοιι « πιοοο τιιοιι τ» οιι!:!εοτιοττ!ιο!εο!ιοτι Μιτ

το!, νοιι ι!οιιοιι Με οιιιο !τιιιιιοτ ετσεοοτο νοττιιΒο νοτ

ιιοτιι ιιιιι!οι·οιι !ιο!ιοτι οο!!, 80 !ιο.ιιιι τιιιι.ιι ιι!ο!ιτ Βοτιιι!ο Μ·

!ιιιιιριοιι, οι!" οιιιο Βοντιοοο ο!ιι!ιοιι!!ο!ιο Αιι!ιοοοιιιι8 ι!οι·

Αιιίοο!ιοτι οιιι! Ζ!ο!ο οιιι θοιιοττ!ιοοι!ιοτορ!ο ΑΙ!Βοιιιο!ιιΒιιι

άει· Μαιο εοντοτι1οιι οοι ιιιπ! ι!ιιοε ιιι ιιτιεοτοττι τ!ιοτοροιι

!.!εο!ιοιι Ηιιιιοο!τι οιιιο Βοινιοοο ο!ιτοοι!νο Κ!ιι.τ!ιοι!. πιω.

Πιι‹! !ιοι!ιιτ! ιιιο!ι!. ττοτοι!ο ι!οι· οιιι ι!!οοοιιι Οο!ι!ο!.ο ι!οτ

Οχιιο!ιο!οΒιο ρι·τι!α!οο!ι ι!ιο.ι.!μο Απι εοιπ !ιοοοιιι!οτο οιποτ

ο!ιιοοι!νοιι Κ!οτ!ιοι!., πο!! Με 8οιιοττ!ιο!εο!ιοιι Ετ!ιτοιι!ιιιιι

μια τιιοι.!!ε!!ο!ι, οοιιτο!ι! ιιι ι!οιι 8ρτοο!ιοιιιτιι!οιι Με τιιιο!ι

ιιι οιιι· Ρτ!νιιτρτοιιιο εοιπο Βιιιιτο Αιι!`ιιιοτ!ιειι.ιιι!ιο!ι ιιι Διι

ορτιιο!ι ιιο!ιτιιοιι οιιι! εοιπ ι!ιοτοροιι!;!εο!ιοο Ιζόιιιιοιι Βοι!

οιιι” οιιι Ρτο!ιο ο!ο!!οιι? '

Α!!ο ι!!οοο Πιιιοι!ιιιι!ο !ιο!ιοιι τιι!ο!ι νοτοιι!οοετ ιιι ο!ιιοιιι

!ιιιι€οτοιι νοτιτοΒο οιιιο Με !ο!ιο!ο θοιιοττ!ιοοι!ιοτο.ριο

!ιοτ·1!!ιτοιιιιο ΡτοΒο τιιιίοιιντοτίοιι ιιιπ! οΜιι!ιοιιοο!ιι, ιιι ω·

Ηο!ΐιιιιιιε, ι!οοε οιιιο !ο!ι!ιο!ιο !)!οοιιιιο!οιι οο τιιιιιιο!ιοο Βο

!ο!ιτοιιιιο ιιιπ! Ν!!ιο!ιο!ιο ειιι· 8ρι·ιιο!ιο !ιτ!ιιΒοτι ι!ι1τ!`το.

Πιο Ρτοεο, ντο!ο!ιο !οιι :πιτ 8οοι.ο!Ιτ, !ιιιι!ιοι:

«θιοΜ ειε Βοι ι!οιιι !ιοιιι!Βοιι Βιιιιιι!ο οιι

οοι·οο Ψ!οοοιιο 8οντιεοο Ε'ιιι8οτιο!Βο Πιτ

ιιτιεοτ ι!ιοτιι.ροιιτ!οο!ιοο Ηιιιιι!ο!ιι, ινε!

οιιο οιιιο οτι άειι· Ηιιιιτ! ο!ιιτοΙτιοι· 'Πιετ

οοο!ιοιι οπο ι!οτ Βιο!οΒιο τ!" Οοιιο!ιο!ι

!ιιιο οιιι! ιιιιε ι!οτιινοτιιο.!ιοιι τι!" οιι

!ιτο.ιι!ιτοιιθοννο!ιο ιι!ι!ο!ιοτι οιιι! οτι οιποτ

Βιι:Ιιτοο!ιιιιιτ τιιοοτιιιιιοιιί!οο!ιτοιιΙοοοοιι?ι

νοτοιιο!ιοιι νιτ!τ οο ι!ιο88 Ε'τοΒο ιιι ιιιιο!γε!τοιι οιιι! ιιι

!ιοιιτι!ινοτι.οτι. Ητοτ!ιο! πιοεο ιο!ι ιι.!ιοτ 8!ο!ο!ι !ι!ιι2ο!!18οιι,
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άεεε του υο.ουτοτεοιιοο Ευϋυτουυυο ουεοτυ.οετ. υουο, ιντο

0οοτυοοοετ: «Ντουτ υιιι Νουοο ου ουτ

τΙοο,ΙΙ.ου, οουιτουυ ουτε Βυτοοο1ττο υοου τυοτ

υ.ου.*Α··υτ ο.υυιιοουου.» ·

`Βο1τουυτΙτου τετ οου 0οιιοΙωττ1τυο οτυ Ρο.υοεττ, τυο!

ουου τυ οου ινοττοιιο ττυουτντοεουτΙου Μουυ

υου1 τΙου 1τ'ο1το οτυο ΑΠοοττου κ1ου 8ουτοτυυ

υττιιτο1ιουνουυυίτ (ννουτυοτυιιτ), ΒυΠττΙ12),υτιά

νου οΠου Με μια 1ιοτυουυτ 8οινουιτουου Μτ1τυοουΒο.υτο

υοου, υιοΙουο ετουυ ιυουεουΙτουου Κουρου εο1ττ1ιυττου ινου

οου τυουυου, :του υοουειτου Οπου ρυυο.οττττυου Αοορττου

ουυοτουτ υοτ: ου Βουτ ιιττιυττου υυυ ...τι ιυουοοτιττουου

8οτι1οττυυουτ ου. Αιιί τ1ου εουοτ τ1υττουου θοτο.ττυο- Μου

ΆΒουυουυυοοου, οοεοΙοτουου τυι Τυτου1τουρου νουιυτιο οι·

ιιτο1ιτ 2υ_Βοοοτυου. Αιιου ωττ Τυτουοουυυυ τουτου ου ειτου

υιοτοτουοτυιιυ εο τουι;ο νοι·υιουυου οτε οτε υοτ τ1ου

1ῖιιιυ`Γιιυο υιτττ1υ_ουτυοοουουΝττυυτυοτουτο1του

άεε υιουοουττο1ιου Εττουο οιιτυουυουουτ

οτυο·(Βυιυιυτ').

Αυοεουυοτυ Με ΟυΒουτοτυιιο Βοτο.υο οο Δου 0ουοττοττττυο

το υοΙτουτε ντοΙου θιουουοιττουου ουοτ υοου 2ο 21ιουτου,

ειτε υοου υοου ι1ουυ νουεουτοΒο νου Βυπιυι') τυουοο1ι

1τουοο Βτιιτοουιιιυ Με Νττυυυιοοτιιιυ ευ νουι.νοιιοου ιιυττυ8.

1ιυτυουυτυ 1ιοττο που τ1τοοοο νουτουυου εοτυο πιουμε

τοτττ8οιι 8οτιτντουτο1τοττου. Ητου Βουττυυτ 11'ουτυοτυι')

Με Ψουτττουετ., ι1τοοο 8ουιντουτεττοττοιι ονοεουτττοτι οτυ8ο

Βουυττυυτ ου 1ιουου, τυ‹1οτυ ου οτυο νουυοοειουτο Μοτυοοο

ουειτττιοτο τυοουτο. Ι.οτ.2τουο υοετο.υο οο.υτυ, ττοοε Μ' ου

άουτ Βτοτοουιιτυ τυο 8τοτουο ΜουΒο Ρορτουο.Βου υιι

εοτυτο.

Ι)ο.ο Ψουτυοτυυ'οουο νουΓουυου υιιτ τυι 1.ιιυτο οου

Ζοττ έ- ιντο υυυ οτυτυοτ οου 08118 τΙου 1)τυοο τετ- τ1τνουοο Μο

τττττουττοιιου ουτουυου,- τυοουι οτειττ 1ττοιιεουουυτυτεουυιυ

Κχοτουι (ΜουΒο°), Γ. .1. Μο Οουυ"), Αοοττοο- υοου.

Ηγουοτυουουυττεοτο1τοτττΚτοτου8), τοεοτυοτ οττινοτοουο1

υοου ΠυτυοΒου (Τυυυο"), Ηοιυπιουτ°) υ. Α.) νου

ννοιιοτ ινιιυοο° το . ·

«Με οτιι Γουτοουυτττ ουτ οτοοουι 0ουτοτο ιντυο οττεοτυοττι

Με Ψο.οοουυιουυ'οουο 8ουινοτυουτυτοουυτυ ειιι

Βοοουου,· ιυοτΙ οτι. υτουτ υυυ Ιοτουτου οτι υοοουο.τΤου του,

οοιιοουυ υοου του. Νυτυοοο που θτυοουτυ ουτουιυο

οΜου ρυο.ρουτυτ υυυ υιττ ΑΒου Βουιουετ, οτυοιι υοουτ ειι

του Νουτυοοουτττυ τυο 0ουο1τοττττου οτιυετοτττ (117οοοου

υυειιιυ“), Α: Πο1το") τι. Α.). ο

Βου ορυτυοουετο*ΡτιυΙυτ υοτ ιι.τΙου τ1τοεοτι Μοοτυοοττουου

τιυτ1νουυοοεουυυΒου υτοτυτ ο.υου τυιιυου νυτοοου τ1ου Ρο;»

τουδο·1ιο.1τ άουτ Νοτιυυοοοιιο, ιινοτουου τι... ννοουο

τυι1τυ ττου θιουο1το1τυου το ευ υουουι 0υοι1ο υυτουυττττ, υοου

Μου υυττ 11τττο οτοοου Μοτττοιι Δου θιουουουττυο υτουτυυυ

Φωτ ουιτουου Κοτιυου τυουυου, οουτΙουυ οοτυοτ υπο οοτι

8οουοτου, ονοτουο τυο υυυ το Βουτυοου Ζουτ υοΙιουυουΒου,

υοττι-ιοτιουτοτι Κουτι.

· ο!). νττου τ τι οτιυ: Ζυυ υ'ι·ου1τίυι·τει· θουοι·υτιοου1ουυττο

0ουτυΙ. Ε. Θ”. 1896,·Νι·. 48, Η. 1915. Δ

τι Ε. Βιι ιιιιυ.: Νοτυυτουοοτιουνουο8.υιυιτ11τιΒ τυ Ρι·ουυτ'ιιι·τ.

οι 1τ1.:1890, υυυ .1. νοττ'ο 1·1οιιιάυιιου Μ. 1. Η. 414.

981 Ε. Βιιιυυι: τ. ο. ·

0 Ε. Βυιιιιιι:,- Ότο Μτ1τυοοι· ο.ιιτοιιιου άου Βου. ΒουΙοτιιι

υο.ιιτου1ι Αυττιτυο;ου. Ε!. Αυτ1. 1 τοουοοοιι 1887.

° το ©11- ουττιοτιιι: 11το οοοοιιτ1. Θου. τι. Ψοτυο, Αι·ου. υυυ

Θτυο.Ι4..Βά. Χ111,1891; Βοτυεττο1ττυυε άει· ·θοιιο1το1τ1του υοτ

ΡΙοττοιι1τιι1τιιι·. Πουτ. ιιιο‹1. τι οοτι. 1891, Νι·. 50.

6111 ο τι του Ε1τυ Βοττι·ειο ε. Ι(ιιΙτιιι· Με θουοΙοο1τυιιοι. ΟτυΙ.

τ.1:1γυ. 1 8.· '

°τ ΠΡ·. Ήουι1°ουθο.υυ (1..ουτ1οιι): 1.οιιοοτ 1896. Βοτ. Οτυ1. Γ.

θζυ._189β, Πι·. 59. Μ

.τ Κτοΐου:> ΒοοτουτοΙοε. Βτ.ιιτ1τοιι 2. Ε'υοΒο Η. ι.νοτυ1. (του.

Ροετοουυτττ Α. Μ οι υ τ τ τι , Βου!. 141τιι .

ι Ψτ'Ι'υυυο: 0τυ1.“τ'. Β8.0τοι·το1οετο. 13ο. 14, Νι·. 1.

Π” Ηο.υιιτυοι·: 1)ουτ. υιοτ1. Μου. 1895, Νυ. 51.

'Η Α.,ννοοοουιιιου υ: Βου!. Μπι. Ψοου. 1897, Ντ. 82.

01119. Ποτυο: Ζυυ υοοτοι·το1. 1)το.::ιιοοο «τ. Θουο1του1τυο. Ρι·ο

το1τοττο ο. άουτ. 1τυυτΙ. νουοτιιο τυ '8τ.. Ροτοι·ουιιυΒ·. 1800. 8ττυ.

12. Ντιπ 1901. “

Βοττι·. 2. (του. υ. (Ντι.

ΝοουΤ 1895. “ -

. -;υτ·

Αυου οοτυοτ το οτυοιυ ρουτου,υοτττΒουι Νουυυοοοιι, τυ2ουτ1

ιττοοου ιιτουτ τυπιιου ντου” τιιιτο·Νουο ουοοτ2τ`οιυτυο, νου

υιιι8 ιτου 0ουο1το1τττυο τυ υτουοοτυου Κυττυυ, ντο τέτο

το υ ω), Βυ ιυ υυ 10 τι. Α. υοουΒουτοεου ,υουου,'υυυ οτυο

νουυο1τυτοειυττοοτε 1τυυοο Ζοττ υοττουυιιυνοουοου; οουου

ινουτ8ο 'Γου.;ο Βουττεου υυυ ι1το Κυττυυ ουτ1ιττττ τι υοου

ιντοεουοου Αυ2ουτ υουτο.1Ιουτ1ο Ρττοτυουυου, οοε'οου.ιιυτο

Ιυνοτιιττουετουτυου (ννουττιοτιιι") ιιοά υοου

1-2 1Νοουου(το υοου (του Οιτττο Με Νττυυυοοουο υυυ

ιιιυοουου 11τιιοτττυοο, οιιτ` ννοτουο ·του τιτου υτουτ υττυου οτυ

οουοιι υοου) τετ τυο Κυττιιυ ο.υΒοοτουυου υυυ Βο1τυοτ οτο

·1Ψοττου211οτιτυυο υτουτ τυουυ, νουυυυττιττου ινοτ1 «Πο Ρττυο,

»ντο ετου Βιιυιτυ'") ουοουττουτ, 1ιοτ τυυουι Ψο.ουοτυυιυ

«οτυου του ετοεοτυοτ οοτιττο1τουου8τοΓτ

ο.υεουοουυ.» . .

Οτι οτοεου υΠιοτυοττοο1ι ουοοιιοιυτυοιιο ο οουττο τ τ ο τι ο»,

τυο Οουουουυουίουτουτυτο1τοτυυΒ υοιυτυουετο Έιτοτυοόοου

ουττουο 0υττυοο (ο. Β. υοτιι τ1οΒουουοττνο Ρυοοοοεο ουοου

θιουο1το1τυου οοτυοτ) οτο ττττιυουι1ο 1το1το ορτο1ου, νουτυοΒ

του υτουτ ου οοο;ου. .1οοουτοττο τ.υττετ τυο Λυυο.υυιο οτυοο

«οουττο1τουου», οτε τοτυτ υοου ιιτουτ υττυου ουίουοοτι

του 8το11οο, ινοτουου του υοου Αυττττυουυε 1ιοτυου υπο ποιπ

Πιιτουοουτουο νου τ1ουι νου Ψο.οοουπιουυ οιιτοοουτου

Τοιετιι (νου νοτουουυ υοου ορο.του ι1το Βοιτο οοτυ εοΙΙ)

Με «ι1τορυτυουτοουοο 0ουο1το1τυουτοΧτυ»

(νου δτοψτετρτιν = ουτϋιττοιι) υο2οτουυοιι "οποτε, ντο! υυυ
Κτττυιιυο σου νουυττ1τυτοεο υοτ. ο

Δυο υοετοιι Βοοοττιου στο θιουο1το1τ1του τυο Βυυτοουυο.ιιτυ

υοτ Κουρουτοτυρουο.τ.ου, 8.180 οτινο υυυ 36-37° Ο. υουυτιι.

Βοου νουτι·ιιΒου οτο ουιιο υουυουοινουτυο 8ουττοτειιυ8 εεττ

ινοτοο Αυττττυτιιυεου. ΘιοΒου οτου1τουο ΕυινττυτυουΒου εοΙ

του ε.το υοουτ ουιρττιιοΙτου οοτιι. Πουου Με νου 8οττου

ττου θιουοτυουττου τοτουτυτο 1Ντιτυιυουιοκτυιυιυ 1ιουυοουου

υοου ουτΤο1τοιιοο 0οοοιιουτυο σου υυϋουτο 1λίουτυοτιυ

οτο ουτ;οιιττττττΒο νουοουτοοουυοττ ιτου Αυουυου πιο ευε

ετοιι υοου ιυττ ιτου ννοουεο1ιιοου Αυτ ιιττι! Ζυεο.ιυυιοιι

οοτ2ιιυΒ ιτου ιτουινουτ1οτου ΝουυυΜου το ·ΕτυτττουΒ ουτο

εοΙΙ. Νιιου :του υιιιτ'ο.οοοιιιτου Πυτουοιιουυυοου του ?το

εου, 0υου ιιοά 8ουΙουουυιιιιτου"), τουυου

8τοττιοουιιοτιτου υυυ 8ο1ιοΕΓου"), Α. Πο,1το”`ι

υ._Α. ιντυ1υτ οτυο '1'οτυρουο.τυυ νου 400 Ο. υοτ Ειτροοτττοιι

νου 12 υυυ τυουυ 8τυυτ1ου ο.υτ θουοτυου1τουουοοιιοτοιι υτουτ

υυυ ουτυντο1τοτυυεουοιυυιοιιο, οουοουιι υοου ουτοτ1τοιιι1.

Αυ τττοεου 8το1το οοτ ο.υου υοου οτυου τιιτουοοεουτοιι

οιτρουτιυουτοΙΙου 8τιιι1το νου 8τοτυοουυοτοου υυυ

8ουττττου2°)·Βοοοουτ. 13τοεοΡουοουου υο1ιου υτττυττου

υιιουινοτοου 1τϋτιυου, ττει.εο οτο 0ουοτυουτυου τΙου τυοτετ.ου

τυ (του 0ουουυυοοτυουυρτο ιιιιο;οινιι.υοτοτι Μτττοτ το τΙου

τ'ουτ1ττυυυυο, ντο οτε Βοννϋυυττου ου Ιυτοοιτουου ΒουΓ8.υο1ιτ

ννουτ1ου,5-10 Μτυιιτου Ντου ου ιυτοουετουου νουτυοΒου.

Πουου οου Υτυυτουυευο.ι1 οου 0ουοτυου1του τιουυ

οοτιου υοου εοτυοτττο Αυοτο1ιτου. 'Ποτε ττου ντο1τοοτι ουτ

εοΒουετουουοου ΜοτυιιυΒου τυουυ ετοτι ε. Β. 1)οοττου

Ιοτιι*') «Μαιου υοου υτουτ νου ιτου Αυιιοτιυιο τ”υοτ

τυο.ουου, οοοο οου ντυυΙουυουοο ττου τυττοτυουοου

Κοτυιο οτυου ο·οοουτ1το1ιου Αυττιοττ ου οου Αυτ

οου νοιι τυυου υονντυ1ττοιι Κυουττυοττου ο.υοττυο». -

Αιιου υτιυυιτ οτιι :το ουτουττοττνου Β'ουοουου »ντο

Ν) Κτοτ'ου: 0τττυτ υοου Βιιιιιυι.

Ν) Β ιιυιιιι: Οτυτ. Γ. Θου. 1890. Νυ. 50, Β. 1259.

]έ)2 Ε. ιν ο υττι οτ υι: Νοτιιυίοι·οοτιουνουοο.ιυιιιτιιυ,ο· Μττυοτιου

10111. Βουιιυ: νο1τ'ο Ηιι.ιιουυου Μ. Ι. Θ. 484.

Π) Ε'τιιΒιο υ, (Πι ου υυυ! 8ουΙο.ο·ου1ιο.ιιίου: Βοττυο.ο·,

ε· Βτοτοετο υυυ ροττι. Αιιοτ. ι1οο Βου. Ρυοοοοοοο. Αυουτν τ'ττι·

1)οι·υι. τι. Βγου. Β‹1. ΧΧ11ΙΠ, Ηοτ`τ 1, 8.5 υ. Ηοττ 9 υ.8,8.270.

Π) 8τοτυοοτιυοτοου ιιοά 8οτιτττ'τ'ου: Ζιιυ Βτο1οςτο υτοει

θουο1το1τττυο. Βου1. υυυ. νττοου. 1895, Ντ. 45.

'") Α. Πο1τοτ 1. ο.

Μ) 8τοτυοουιιοτοου υυ‹1 8ουτ1τ'τ'ου:

Με 111, άουτ. Πουιιιοτο1. 0ου,ο·υοοοοο.

Μ) Ποοι1 ουτο1 τι: 1ο Ο. Κ ττ ο τυ ου'ο Κυι·υοο 1ιο1ιυ·

υιιοτι ότου τημιο1τοτοετο. 1901. Θ. 802. `

νου1ιοιιο1ιιυΒου

στ
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Βιιιιιιιι"), ειε1ι επί ειιι ννετι1ιειιπ'εεπεε Βερε

τιιπεπτ πεε εειπε ειιεεεειι ΒεεεεεΙιεπιιΒεπ ετπιεεπε, εε

ννιεεε νει·ειιεετιιπ8επ πει· θειιοΚοΙτΙτεπ επ (ΑΒεεπννεε1ιιιιι8

εει· νιτιι1ειιε), ινεππ Με ιΙιτε νιτπ1επε επε!ι πιε1ιτ νετ

1ιει·ειι.

Επι11ιε1ι εει ιιοε1ι ειπετ Ει8επεε1ιε.ίτ άετ Πιοπε1το1τ1τεπ

εεεεειιι, ενεΙετιε ι1ιι·ε εοΒεπειιπτεπ 1πνε1πτιεπείοι·

τπεπ εε1τιπ'τ ππε επτιπ Ιιεεεε1ιτ, ειιεε 1εεετει·ε επί Βε

ειέπετειι ίι·ιεε1ιειι Νε1ιτεοπειι εεετεε1ιτ. ννιετ1ετ ε.πΠτειιπεπ

ππε ετεπ 1ιι.πΒε Ζειιι νιι·ιι!ειιτ επ ει·πεΙτεπ νετιιιεεεπ

ςΨεττΙιειιιι 1. ε.)

1)ιεεε Ιτπι·εε Βε1τεριτπΙετιεπ εετ ινεεεπτΙιεΙιετεπ ΤΜΑ

ειιε1ιειι εεε άετ ΒιεΙεειε πει· 0οπε!το1τ!τεπ Μ1ι·ίτε μπε

ι;ετι, πιπ εεε ινειτει·ειι Ετεττετιιπεεπ Με ει·ίετι1ετΙιε1ιε

11ιεετεΠεε1ιε θτππε!ε.8ε εεεπεεεεπ. Μι εεΙιε τ1ε.1ιετ _ιετ.εΙ:

πεετ επι· Βειι·εε1ιτιιπρ εεε νει·1ιε!τεπε πετ Βοποτ

τ1ιειεε1ιιπίιειττεπ θεινεπε.

ΖιεΙιειι ννιτ εππει·1ιετ Με Βετειε1ι ππεει·ει· ΒεττεεΙιτιιιι8

ειπ εετιεε 8επΙειιπ1ιεπεεεινεεε, εεε ιι·ιεε1ι ΜΜΜ ινστ

τ1επ ει.

Νεε1ιεειιι Με Ρι!εε, Με Με Βπιιιιιι (1.ε.) επεπτϋε1τμ

ειιι «ειιιετ ετπιπειιτ ιπνειεινειι Κτείτ επεεε

ι·0ετεω τιιεε1ι εινιεε1ιεπ άεπ ΒριτΙιεΙιειι ιπ Με Τιείε

εεινπε1ιετε. ππε ενοτειιι 1Νετι1ιειιιι (Ι. ε.) εε ετοεεεε

(Ξιετνιετιι. Ιειει, ίπ Με εεετετεπ Γεεετ!πεειι εεε επ εειιι

ι1ιε1ιε.Ιεπ ιιπά επεειιεεΝιεΙιεΙειι Βιπεεεε

ινεπε1τϋι·ρει·ε ειιιεεει·ιιπ8επ ειπε, ιιιεε1ιεπ ειε πιει· ιπ

άετ ινεπεπε πεετιιιεεεπεειι Με1ιι·εειΙιΙ εει· ΡειΙ1ε Πε.Ιτ

ππε «Βεινιιιιιτ τπεπ άεπ ΒιπετπεΙτ. Με σε

Νιι·ε Κτει'ι 8εετεε1ιεπ εει». (Βιιιιιιιι 1. ε.)

Ι.ετετετε'1`1ιετειιε1ιε τετ εε επΠε!!επε, Μιεε τπεπ ειε1ι

ππινι!!1τΙ1ι·1ιο1ιΓτεεμ ινειε πιπες Με! εει· θιτπιιε εειπ?

Ειπε ρ‹ιεἰιινε Απτινοτι; νετιιιεε Μι ΜΜΜ; επ εεεετι, εε

Μ!! ιιπι· ε1ιετ εεπειιιεπ, Με σε πιει· ειιι επεερικ1ιεΙιε!επ

Βιπεεεεινεεε!ει.;ετ, ιιεεειι εει· εετεετειι ΒεεεΙιεΙΤεπ1ιειτ

Μεεεε (ὶεινεεεε εει ειιιεεΙιιεπ Οτειιπειι, εεινιεεε «πιι

ι;ειιι1εεπεε Νε.1ιτΙιεεεπνετιιΜτιιιεεε» ιιιιτειπε

ΒοΗε εριεΙειι, ινε!ε1ιε Με «ιτινιιεϊνε Καπο» Ιει1ιπιεπ. -

ΝεοΜειιι ιιππ Με θεπε1το1τΙτεπ ιεε Βριτ1ιεΙ ειπεεετιιιι

εεε, εεε. ειιι ειι1ιεριι1ιεΙ1ιΙεπ Βιπεεεεννεεε!εεετ ειιεε

Ιιιπει ειπε, «τπίετι ειε νετιπεεε ειπεε επει·ιειεε1ι ε1ιειπο

τε1τ:ιεε1ι ννἱτΙτεπεεπ 8τει'ΕνεεειιεεΙρτοεπεεεε ειπε ιιιεεεεπ

πείτε Απεινειιιεει·ππε ινειεεετ ΒΙπεεεΠεπ ειπε Μπι (ΜΜ

Ιετεπ εεεεπ εεε Οι·τ εει· Ιπνεειεπ 1ιετνοτ. Πιεεε ΨΗ

Ιτιιιιε ετεττεε1ττ ειστι τω: ι·εειιτ πειτε Επείετπππεεπ. 01'083θ

8ε1ιννετιιιε ννειεεει· ΒΙπτεεΙΙεπ επτε1ιεεεεεπ εεε οΙιετε

ΒιππεεεινεεεΙεεετ πει· ιππειττεπ 8ε!ι!ειττιπεπτ. ππε επε1ιεπ

νοπ Με ππε επτετι εεε ΕρικτιεΙ1ιιεετ επ Με Γτειε (Πιετ

Πεεπε επ 8εΙειπεςεπ.

1)πτε1ι Με ΗειιιΒΙτειτ. εεε Ε'10εε181τειτε- ππε ΖεΙΙεπ

εττοιπεε ειτε πεε ΒρΜιε!εττετιιιιι ειιι·ε1ι ειιιιιππετ Βενετ

1επ, επεειπεεετ εεΓεεετι εεει· εΙειεΙι ιπ ετεεεετεπ 8ε!ιε1

1επ εεεε1ιεεεπ. - Βε1ιι· ίι·ιι1ιεειτιε εεειππι Μιιιπ νοπ

άεπ ερετΙιεπεπ Πεεεττεειεπ εεε ιιι·ερι·ϋπεΙιεΙιεπ ΕρΜιεΙ

πεει·επεεε εεε ειπε Βεεεπετειιοιι, ννεΙεΙιε τεεετι Εστι

εεΙιτειιετ ππε πει· ννειιετεπ Αιιεει·ειωτιε εει· Κο1τ1τεπ ιπι

θιεννεεε ε1π ι·ε.εε1ιεε Εεεε εετειτει». (Βπιπιπ 1. ε.) -

Πεε πεπεεειΙεειε Εριι!ιεΙ πετ Με 8ττπετπτ πεε ΡΠεε

τει·εριΝιεΙε ππε 1τιιππ ετεΙΙετιντειεε εε ετετΙτ ννπεΙιετπ,

ι1εεε Με1ιεπιτΜ νοτιεετε.ιιεεΙιτ ινετεεπ Ιτε.ππ. .

Ψει·εεπ )ετετ Μιτε1ι ιτεεπεννεΙειιε ΕτειΒιιιεεε Με

8εππιενεττιε1ιτππ8επ εεερτεπετ ππε εεε Βριτιιε1 επτε1ι

ειπε πεπε ΕπιιεεεΙΙεπιππΙι.τειιιοπ Βε1οε1τετι.. εε 1τϋππεπ

Με θεπο1το1τ1τεπ ινιετ1ετ Πι Με 'ΠεΓε τ1τιτιεετι ππε «ειπε

Με Βεειειν εεε ε.Ιτπτεπ 8τεειππιειι (Βπιιιιπ 1. ε.) πετ

1ιειΕπιιι·επ. ΘεΙιπετ εε )ετΙοε1ι ποιπ ΟτΒεπιειππε οππο

$1ετιιπεεπ Με επετει:επ ΖεΙΙεπΙεεεπ εεε ΒρΠ.1ιεΙε Μπε

ει.εεεειι ππε πιπ εειιι 8εΙττετ ινει;επεεΙιινετπιπειι, ειιι;

ειπειιι Ψετι Με θιεπε1το1τ1τεπ επεεἱΜε «επ Με [Με επ

”).Β.Πτιι πι: θι:1ι1.Γ.θγπ. ιεεε. Ντ. εε, ε. ιεεε ππά
ν ει τ 'τι Ηε.πτ11ιπε1ι. Μ. 1, θ. 483 Π”.

εεεεειιι, εε ιεε ιιεε1ι ειιι·ρεει· ΨεεΙιετι άετ πει·ιπεΙε Ζε

Μπα εει· θιεινεπε 1ιετεεετεΙ1τ ππε πει· εεπεεΡτοοεεε ιιι

Ηει1ιιπε πεετεεεεπεειι. π · ' .

ΕΙε Πεμ, πιπ εε ποε1ι ειπιιιεΙ Ιτπι·ε επεειιιιπεπεπίεεεεπ,

ἰπ εειπ εεετιεπ εεεεπι1ι1ετιεπ Κειπρίε άετ Θεννεεε ειπ

πεπι θιεπε1το1τ1τεπ εεε Βεει.τεεετι εεε ΟτΒειιι·ειιππ_ε

νετ Με θιεπε1το1τ1τεπ: · 4

Ι) επτε1ι νετΙεεππε ππε νετετερίπιιε εετ Βείι!πεΚετι)

ιιπΙ Ιενπιρ1ιεειι€ε νετιιιιιτεΙετ πετ ινεἱεεεπ ΒΙπεεεΙ-·

επ ε ιι Ιε1τεΙιειτειι οι1ετ ΜΙεΙιεΕι επεεεει·πε1τι:

επ πτπειιιΒεΙπ; 4

2) εεεπτε1ι. εε.εε άεπ Οοπε1το1τ1τειι ιιι άεπ ννειεεεπ

ΒΙπεεεΙΙεπ ειιι εεΙιτ ρερεοπτειεΙιεε επιπτ

ιιιιιτει·ιεΙ Βεπετεπ ειτε. ειε - Με ΟοποΙτεΙτΙτεπ

εε11ιετ- τ1πτε1ιι1ιι· ειΒεπεε ειερΙιτΙιοτιεεΙιεε

θιοπε1τεΜτεπιεκιπ ιπ ι1ιτετ Ρει·τεππινιοΙτεΙππε

επεπεειιινεοπειι ππε επ Ιιεπιιιιεπ;

8) επτε1ι ίτπΙιεειτ18ε Βεεεπετειιοπ ππε ΜεεερΙεειε εεε

8ε1ι|ειτιιπεπτεεΙ1Βεννεεεε επ Μοε1τιι·επ ππε επτ

Πεεει·εεεε επ εινιπεεπ- ππε ς

4) πιπ άεπ επεεετεεπεεπ, νοπ εει· Μετα εεεετιεεεπεπ

θιεινεεεεειιοΙΙεπ επ εΙιπιιπιτεπ. °

Με ε. Μετπεπι 1ιειιιι Κειπρίε εει· Θεννεεε ιπι εεπτεπ

8τεΜπιπ πιπεετε Με ει8ειιι.Ιιε1ι ποειι Με Ριεεει·ιειπρετε.

τπτεπ νοπ 880 Με 40,6" Ο. ει·ινειιπεπ, ιπιτ ννεΙειιειι Με·

ΟτΒεπιεπιπε απ! ειπιΒε 'Εεεε Με ειεττεεΓιιιιεειιε ΙιιΕεει;ιοπ

πετ εεττετειι ΟτΒεπε πεεπτινοττ.ετ ππε πε.ε1ι Απε.1εειε

εει· ΕτΜιτππεειι εειιπ Βτπτεετιτε.πΙτ (νετε!. εεεπ) Μεεειι

Ριεπετιειπρετετιιτειι ειπε Με θοπεΙτε1τ1τεπ ε.ετϋΜεπεε7-

επιπιιιπεετ ειπε Με Ροτι.ειιτινιεΙτεΙππε Ιιετπιτιεπεε 1νιτ1τππε

νιπΜειτεπ.

Ι.ει‹1ετ Μπι. ιπεεεε Με 1τΙιπιεεΙιεΕτΓε1ιτιιπ8, πεεε Βετε

Μιιιετπεε Ριεεετεπεετϋε1ιε εεε" νοπ ΙιειτειετιΙΙιετιετ Ιιι

τεπειτε1τ άεπ νετΙεπί ππε Με Ι)επετ εει· εεπετι·1ιειεε!ιειι

ΙπΓεειιοιι 1τεππι τιιει·Μιεπ εεειπιτειεΙιτιεεπ. )ει Μιεε Με

θ. ΝοεΙ”) ιιεε1ι 1τϋτε|ιο1ι εεεε1ιτιεεεπ, «ε ιε (Ξεπε

1το1τΙτεπ εεΙΙιετ άετ ΒιιιινιτΙτπιιε ΙιεεΙιει;ει·

Γε1ιτι!ετ 'Γετπρετε.επτεπ εεἱ ιπειιι·ννϋειιεπτ

Ιιε1ιετ Ειτρεειτιοπ επ ττοτεεπ νετιπϋ8επ

ππε 1ιιετεει πιε1ιτειπτπεΙ ιιι ιΙιτετ νιτπΙεπε

ειπε Ειπεπεεε ετ!ειεειι».

Ψειιτι Με ΚΙιιιιεε1ιεπ ΕτΓειιτπιι€επ 1ιιετειιι ιιἰειιι πιπ

άεπ Κπ1επτεΙεεεκρει·ιιπειιι.επ, Με ειε νοπ Ε'ιπεει·,

011011 πω! 5εΙι!εεειιΙιεπίετ. ΐετπετ 5τειιι

εε1ιπειεει· ππε 8ετιεΗετ, ΠεΙτε π. Α. (Ι. ε.) ειπ

εεεεεειι ινει·ι1επ. πεετειιιεΗτιιιιιεπ, εε Με; ινετιΙ εει·

1ιεπρτεϋ.ε1ι!ιεΙιετ.ε θι·πιιι1 Μιτιπ Ιιεεεπ, πεεε εε ιν‹›Ιι! 1τεπιιι

εεΙιπΒεπ εεω·ιε ιιπΓ Ιτπιιει.Ιιεπειιι ννεεε εε επιιειιεε νε

εετε.ιιοπε1ιιΜπιιεεπ Ιιει·επεεεΙΙειι, Με ειε ειεΙι εεε ειικω

`εεπ ιιι πεπι «πππεεΙιε.Ιιιιιεετεπ ποεπετΒετιι

ειι·ι;ετι ΝΜιτεοιΙεπ άετ 1ιπιπεπεπ 0θΨθ11θ

ειιτΜεΙ;ειι». (Ο. Νοε! 1. ε.)

Απε1ι νετιππι1ιε Με. εε.εε εεε ειιηι1ιτΙιετιεεΙιε

θεπο1το1τΙτειιτοκιπ, ινε!ετιεε Με ΟοιιεΙτοΜτεπΓει·τ

ειιτννιεΙτεΙππε 1ιειππιτ, ιπι ιπεπεεπΙιεΙιειι θι·Βειιιειτιπε ιιιεΙιτ

ιιι εε εεπεεπιτὶτιετ Ροτιπ Με ιιπ ΚπΙτπτε!εεε επί Με

ΡιΙεΙτοΙοτιιεπ ειπινιτ1τεπ !τεππ, ινειΙ πετ ΡΙ11εειεΙτειτε

ππε ΖεΙΙεπει;τοπι 1τπ θιεινεπε επ Ιεειιείτ νετ Με εεΙιτ.

Απε1ι ινιΙΙ πιπ· εεΙιειπειι. εεεε Με Βιιϊει·επε εινιεεΙιεπ

Ειτρετιιιιεπι. ππε Μιπιεετιετ Ετίε1ιτπιιε (εει ετιτοπιεεΙιεπ

θοπει·τ1ιοειι) επιπ 'ΠιεΠ ε.πΓε Ψεεεετιιιεππ'εεΙιε Πιο

πο!το1τ!τεπτοιιιπ 8εεεπεεεπ ννετεεπ τιιπεε. ινεΙειιεε ινιε

ΜεΙτεε1ιε.πων") Βείιιπεεπ πετ πεεειιει·ει.ινε

Νεπτιτιε επ ετεεπεεπ ιιπ 8τετι‹1ε ιεε ππε Με ποτιπε!επ

Νετνειιίππετιεπειι πετ ΙιεΓε11επεπ Οτεετιεεεετιπιττε εεπινετ

εεΙιε.ειει.

Η) Ο. Ν ο 1: 1: ΚΙ1π1εε1ιει· Βειτ.τεε· επι· ΒιεΙοςιε π. Θειιε1το1ι

Ιτεπ. 117ιεπ 1ιΙιπ. Βιιιιεεε1ιιιπ. 1901, Πεεεπι1ιει·.

") ΜοΙΙ.εε !ι ειπ ο νν: Πεεει· Με θεπεΒοΗτειιτειτιπ ιιιιι1

εειπε )νιι·1τιιπς ιι.πϊ'ε Νει·νειιενετειιι. 1Μιπε1ι. πιω. )νοετιεπεε1ιι·.

1899 Ντ. 81.
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Ιιι Ει·Βιιππιιιιε άεε επειι θιεεεετεπ ιπιιεε Ιεπ πιπππίπεειι,

άεεε ειπει·εειτε ννεεεει·ιιιιι.ππ (Ι. ε.) άιιι·επ εειιιε Ηπ

τει·επεΙιιιπεεπ ει·ινιεεειι επ πιιπεπ ΒΙιιππτ, άε.εε άιε διεπει·

ΙιοΙΙΙιεπ ιιπ 8τειιάε ειιιά ειπ ερεειπεεΙιεε (ΙΜ πιι πιΙάεπ,

ιισεΙεπεε ιπ άει· Βιιπετεπε άετεεΙΙιεπ ειιτπεΙΙεπ ει *).

ΚΙειπειε Μειι€επ άιεεεε 0ΙΙιεε εοΙΙεπ ΕιιτιιΙπάιιπΒεπ επ

άει· ΑρρΙΙοπτιοπεετε1Ιε, ΡΙεπει·, ΒεπινεΙΙιιιιΒ άει· πιιεΙιετ

8εΙεπεπεπ Ι.ιιπρπάι·πεειι, επει·πε ΜιιεπεΙ- ππά θεΙεππ

εοπιπειπεπ ει·πειιρειι; - ιιπά άε.εε Με! Ι;εεΙιιιποιιι

επάετει·εειτε, απ! θιι·ιιπά εειπει· Ππτει·ειιεπιιπεεπ, εΙοπ πιιι·

8επΙιιεείοΙΒει·ππΒ πετεεπΙΙΒτ ΒΙειιπε, άειεε άεε θιοποποπ

πεπΙ.οιιιπ άειιΙΙΙοπε ππά Ιιεετιιπιπιε νει·επάει·ιιπΒεπ άεε

Νει·νεπεγειειπε ει·πεπ8ε ππά πω: `

1) πει ε.ειιτει· Ιπιοιώεετιοπ: Υει·ειπάει·ιιιι8επ

άει· ΖεΙΙεπ άει· νοι·άει·πάτπει· άεε Βποπεπιπει·πε, ιπ

8ει·ιππετειιι θι·ε.άε άει· ΖεΙΙεπ άει· Ιπιει·νει·τεπι·εΙ

πεπεΙιεπ ππά ιπ εει·ιππει.ειπ (πειάε άει· ΖεΙΙεπ άει·

Κει·πε άει· ΟπΙοπ8ετε ιιπά ΙΙΙι·πι·ιπάε;

2) πει εΙιι·οπιεεπετ Ιπτοιιιεε.ειοπ: επ ει·ει:ει·

8Ι.εΙΙε Βι·εοπειπιιπεεπ ειιιει· άεεεπει·ειι νοπ

Νειιι·ΙΙιε, ειιιιειΙεπ Βεεεπει·ειΙοπ άει· πιπτει·ειι

Ψπι·ιεΙπ ππά άει· ΙΙιπιει·επι·ππ8ε άεε Βπεπεπιπιιι·πε.

ΙΙΙ'εππ ιιπ· πεεΙι άΙεεει· πΙειπεπ ΑπεεΙινιιεΙΙππε επ ιιπ

εει·ειπ ειςεπεΙιεΙιειι Τπειπε ειιιιιοππεπτειι, επ ιιιιιεε ιεπ,

πεεπάειπ Μι άεε παπι ει·ΙΙι·ιιιιΙαε 8οπΙεΙπιπειιτεεινεπε Ιπ

εεΙπειπ νει·πιιΙΙιεπ άει· 0οποποππεπΙπνειειοπ εεεεπππει·

εεεεΙιΙΙάει·τ πεπε, ποεΙι ειπ Μπι;; πειιπ εΙιι·οπιεεπειι

Ρτοεεεε ειεΙιεπ πΙεΙΙιεπ.

ννει·άεπ άιε Βεπιιι:ενοι·ι·ιοπτιιπΒεπ, Με ιεΙι ειε εοεπειι

πει άει· εοπτεπ Ιιιίεειιοπ εεεεπΙΙάει·τ Ιιε.πε, «Με άιι·εετε

Με: Ιπάιι·εετε θενιεΙτννΙι·πιιπΒεπ πεερι·ειιετ, ιιιιι·ά άιε

8επΙεΙιππειιτ ιπ ιπι·επ Βεειι·επιιιι€επ εεε άει· θιοιιοπεπΙ:επ

επ επάεάΙ8επ ιιπιπει· ινιεάει· εεεισι·ι, ννιι·ά Ιιιιιπει· ιιιεάει·

«ειπε Με Βεειάιν άεε ιιοπιεπ 8τεάιιιιπειι (Βπ ιπ ιιι ) πει·

πειεεΙππι·ι:, εο επτννΙεπεΙΙ ειεπ άεε πΙΙπιεοπε Με ειπεπ

επτοπιεεπεπ θιοπει·ι·ποε. `

Ε'πι· άεε Ψειπ πΙΙάεπ, πιω εε εΙεπ πιιι ειπε θισποι·ι·Ιιοε

άεε ππτει·επ ΑπεεΙιπιττεε άεε θεπιιεΙτοΙιτ°ε ΙιεπάεΙΙ, πεπειι

ιιπάει·επ εεΙτεπει·επ Μοιπειιιεπ, άιε Μεπειι·ιιετιοπ, άει· Απο”

ιιπά άιε Ηεπιιι·ι ιιπτ άειιι Ψοοπεππειτ άιε πειιιπεετεπ ππά νει·

πεπεπιεενοΙΙετεπ Υει·επΙεεειιπΒεπ ιιπ άιε ΑιιεΙιι·ειιιιπε

ειπει· ΠΙει·ιιε- ππά Αάιιειι€οιιοι·ι·ποε.

ΙΙΙΙιε Βιιιπιπ (Ι. ε.), Κτϋπι8%) ιι. Α. πεεπ8εινΙεεεπ

πεπειι, ινει·άεπ άιε ειπε ΒεΓε.ι·πτειι Αιιεεεπειάιιπιζεπ άεε

ΙΕπάοιπει.ι·Ιιιιπε ιιπ ννοεπειιΙιετι ππτει· άειιι ΒΣιππιιεεε άει·

θεποποππεπ εεπι· ΙιειΙά πι τειπ «πιιπ ΒεΓει·πιε θεει·ειε

ιιιιι8εινεπάεΙτ ιιπά νει·ιπεΙιτειι εΙεπ άιε θιοποποππειι ιπ

Ιππεπ εε ειιοεεειν, άεεε οΙι Ιεάε 5. ΖεΙΙε θιεπεποππεπ

επιπεΙΙ. Ι)Ιεεεε Ε'πετιιπι ΙΙιεει; εε νετειεπεπ, άεεε @άει·

ΙοπιιΙε Βειε Βεπιιει, ιιππ ειπε Επτειιπάιιιιε νοπ ιιειιειπ ιιπ

ειιΓεεΙιειι.

Πε πει άει· εππ·οπιεοπεπ θοιιοι·ι·Ιιοε πιε άιε εεεειιιιιιιτε

8οπΙειιππειιτ ει·πιεπΙιτ Μ, εε ππάει; ιπεπ ιιπ ιπιπι·οεπορι

εεΙιεπ ΒιΙάε πιιι· ειππεΙπε, πΙειπει·ε Ρει·Ιιεπ, Βπι·εοπεπ

οάει· ΙιιεεΙπ πείεΙΙεπ. Απ άιεεεπ ΒιεΙΙειι ειεπι ιπε.ιι επει·

άεππ άεπεεΙπεπ Αιιίπειι νοπ $επιπενει·ι·Ιεπιιιπεειι: εε

εεΙιιεπτετεε ΡΙΙε.ετει·ερΙΙΙιεΙ, ΙοΙιεΙε πεπ

Κοεμεπ π. ε. ιν., άιιεινιεεπεπ ιεάοεπ νο!!

Ιτοιπιπεπ πάει· εππεΙιει·πά ποτιπεΙεε ΕπιτπεΙ,

«ιιιτεεπάε άι·ιπεςΙ άει· Ρι·οοεεε Με επί ειπ

ιεΙπε ιιι·επΙΒε Απεπεπιπεπ πω” άιε 8επΙεΙιπ

πιιιιτ ιιπά ιι” εππεριιπεΙιεΙεε ΒΙπάει;εινεπε

ΙεΒει· πιπε.ιιε πειτε: ιπ άιε 'Ι'Ιείειι ΙΒιιιπιπ

Ι. ε.)

Πε. άεε ινειπΙιεπε θειιιι.ε.Ιε ππά εεΙιιε Νεεππετεοπείι

νειετ:πιεάεπε Αι·πεπ νοπ ΕρΙΙπεΙ ττεθειι ιιπά άΙεεεπ Ερι

 

") Α. Ο ε. Με π Ι πω.: ΒΙΙ'ει·ιιιπ ιπεάιειι 1899 νοι.16.Νι-.εε ιι.

?Ο ιιωιιιιιι€ι άιε ΒεΙιιπάε ιν π. ε ε ε ι· πι π π π ε. ΟΒΙ". ιιειεΙι θ.

Ν ο π Ι. Ι. ε.

Ή πάεπε·ε ππά Κι·ϋπ ιξ: Βε.Ιιτει·ιοΙοι;ιε άεε ινειπΙΙεπειι

θειιΙτιιΙοειιιεΙε. 1897. 'Η. 2, . 881.

ΙΙιεΙιεπ νειι άετ Νε.τιιι· εεπι· άΙΙΤει·ειιτε Ριιπετιοπεπ :πεε

Ι.ΙιειΙΙ: ειπά, εε ει εε ΙεΙεπι: πεει·ειΙΙΙεπ, άε.εε άΙε (Ξεπο

ΙιοΙιΙιεπ ΙιεΙά ει·6εεει·ειι, ππΙά Βει·ιππει·επ Ψιάει·ετεπά ειπ

τι·επεπ ιππεεειι._- Βιιιπιπ (Ι. ε.) ινιΙΙ εε εοΒιιτ εεπεΙ

πεπ, Με επ ειιιιΒε Επιι.πεΙιεπ ππά Βτπεεπεεινεπε άεπ

Πιοποποππεπ Βεπεπππει· ιιπιπιιπ ειιιά. πεπιεπππεεινειεε

ιιιιιπιιιι ννει·άεπ Ιιάιιπεπ.

Ι3ιιεε 8ε.πε _ιιινεπΙΙ-πετΙεε, πιιι Ιιι·ειτ.επ 8ε.ΜπεΙιεπ επε

εεεπειπετεε ΕριππεΙ, άεεεΙεΙεπεπ εΙι.ει·πάεε, ειι·υρπιι·επάεε

άει· «ιιινιιεΙνεπ πω» άει· θιοποπεπΙιεπ ινειιι€ετ πιο"

επιπά επι€επειιεειΖεπ ΜΙππεπ, Με νοΙΙΙειεΙΙιεεε, Βεειιπάεε,

ιιιιΙΙ ιοπ πιει· πιιι· άει· νοΙΙεπιπάιεπεΙΙ πεΙπει· ει·νιΙΙππτ

πε.πεπ.

Ιιπ ΑΙΙπεπιειπεπ ποππ ιπειι επεεπ, άεεε άεε Ο; Μπ

άει·εριιπεΙ άει· θοποποππεπ άεπ Βετιπεειεπ; -

εεεεΙιΙεπτετεε ΡΙΙιιειει·εριιπεΙ άεπ 8τϋεειειι

Ψιάει·εΙειιά ειιτΒεεεπ :ιι εει.πεπ ρΙΙεει. Μ. εεΙΙιεΙ άεε

εοπει εε ειιι·Ι.ε ππά ειπρππάΙιεΙιε Ρει·ιπεπειιιπ πει·ειτει άεπ

Θοποποππεπ, Με άιε Βι·Ιεπι·ιιιιεεπ ι.;εΙεπι·ι πεπεπ, ει·οεεε

Ηιιιάει·πιεεε, ιιιάειιι άιε ΡιΙπε, πεε άιιι·επ Βιτρει·ιιπεπτε

νοπ Οπετι·ιει·2°), ΙΙΙΙει·ιπειπι (Ι. ε.), Βιιιιιιπ”)

ειι:Ιιει· ει·ινιεεεπ ει, επί άει· θει·οειι. Ιιειπεπ 8ϋπειι€επ

Νεπι·ποάεπ επι;ι·εΙΤεπ ιιιιά ειοπ άεεεΙπει πιιι· πεεεπι·πιππτε

Σεπ. Ιεπεπά ει·πε.Ιτειι ιιπά πω. επί ινει€ετε Βιι·εεπεπ

πιπ επεπτειιειι πϋππεπ.

Ιπε θεριι.εΙ άει· επτοπιεεπειι θοποτιποε ειπά

Ιει·πει· ποππ άιε Ει·πι·εππιιπεειι άει· Τιιπε ιιι ιεεππειι.

Βιι άιε Βοπει·ιποιεεπεπ Τιιπειιειπτειιπππεειι άει· Τπει·ιηιιε

άιε επιεειειι 8επιιιΙει·ιεπειιεπ ιιι άεπ Ψε8 Ιεεεπ, μπε

επεεεεπεπ νειι άειιι εοπινει·επ Ιιπιιὶεοπεπ ΒΙΙάε ππά άειιι

Ιεπεάειιει·πάεπ διεεΙιτ.πιιιπ, ινεΙεπειπ ιπειιεΙιε 'Ι'ι·ϋ.8ει·ιιιπεπ

νει·ίεΙΙεπ πϋπιιεπ, εε ει!! ιεπ πιει· πεεΙι άεε νει·πεΙιεπ

άει· Τιιπεπ εεεεπππει· άει· θιοιιοποππεπιπΙεειἱειι πιιπ

επιπιι·ειι.

Ηεπεπ άιε θοποποππεπ ειπιπεΙ Ιπ άεπ 0επιπεΙΙειι Μπ

ειιι“ειει€επά άιε ΤιιΙιεπ ει·ει·ΙΙΙειι, εε πιιάειι ειε Ιιι άεπ

πει·ιεπ ΟχΙιπάει·εριιπεΙΙεπ άει· Με ππά πΙιιιτειεπεπ

ΒοπΙειιπΙιε.πτ. Με ΒεάιπΒιιππειι ειοΙι ινοΙιΙ επ ΠιπΙεπ ππά

ιπι· Ζει·ειϋι·ιιιιπιενει·π επ πεπιππεπ.

Με ιπ άεπ Ζιιειειιά εεπτει ΒπΙπππάππε; €ει·ε.ιΙιεπε 'Πι

πεπεεπΙειιππιιιιτ Ιιιειει εοπι· ΙιεΙά πι άει· Ι·ΙΙΙ.ιιριεεεΙιε ιΙπει·

επ άεε ΒΙΙά «ιιιιπεάεοπτεπ θιι·ειιιιΙειΙοπεεεινε

πεε» άει·, ινοπει άιε ιιειεπΙιεπ νει·εννεΙΒΙεπ 8επΙειπιπειιι8

ΙιιΙιεπ ιιιιτει· ειπειιιάει· νει·πΙεπειι. Βιιι·επ ΕιιιΙεπει·ιιπε

νοπ Επιεπιιάιιπεερι·οάπετεπ νει·άΙεπι εΙεΙι άΙε Τιιπε ειπ

ειππεΙπεπ 8ιεΙΙεπ, ειπ πειιππειειι ειπ 0ι·ι.ε άει· ει·ει.επ

ππά ετει·πετειι ΙπΓεειιοιι -- πιιι Ιειπιιιιιε Με·

ι·ιιιιιε - ιιιιά πιΙάεπ ειοΙι πιει· εεποιι Ιι·ϋπεεΙιιε εποπ

Ιειι·ε Ιιειιπε νει·άιοπιιπΒεπ Με.

Πει ΒιιΙριπειΠε ιεΙΙιιιιιεε. ποάυεε., ιιιεΙεΙιε ιε

ιιιιοπ άει· Ι3ε.ιιει· άεε Ρι·οεεεεεε πιιΙά ιπεπι·, πιιπΙ ινεπι€ει·

“Με ειιιεεερι·πετ Μ. ιιι εεπτ ιι·ιιπεπ 8ι:ει.άιεπ ειοπ πιιι·

ιιπ ειπεπ πεει·επετειι ειι·εοπεπινειεεπ, ει". ΙΙππει·πι·εΙΙ:επ,

πιιεεει·ει ΙεππεΙιειι 8επιιιει·ιΙιεΜεπειτ άει· Τιιπε ει·Ιιειιπειι

Ιεεει· ποιιιιπτ ιιιεΙιιει· Αιιειεπτ πειεπ ιιπ άΙε 'Ι'πει·εριε άει·

θιεπει·ι·Ιιοε ειπε τεεπτ ει·οεεε Βεάειιι.ιιπε επ ππά ιιι0επτε

Ιοπ ΒΙεΙοπ πιει· εοποπ πειιιει·πειι, άεεε ιεε νοπ άει· Βιοεπι

πεπάεπ 8εΙριππιτΙε ΙεΙππιΙειιι ποάοειι εΙπε ΒεειπΙΙιιεειιιιε

άει· τπει·ερειιιιεεΙιεπ Μεεεπεπιιιειι ιιπππιιΒιε ι;ειιιεοΙιτ Με

εειι ιιι6οπτε. πω» πιει·νοπ ερειει·.

ΙΜ. ιπ άεε ΤιιπεπΙιιιπεπ ειπε ει·ϋεεει·ε ΜειιΒε εΙΙι·ιεεπ

8εει·ειεε ρι·οάιιειι·ι ινοι·άεπ, εε Ιιειι Ιειπτει·εε άεε Βεεττε

πεπ ιπεΙΙε ιιε.επ άειπ Οετιιιιιι επάειιιΙπεΙε, ιπειΙε πεεπ άειπ

ΟεΙΙιιιιι ιιτει·Ιιιιιιιι επειιΙΙΙεεεειι.

Αιπ Οειιιιιπ επάοιπιπεΙε ποιπιπι πιιπ «Μ άειιι

Μεεεε, Με άεε ι·ει·σεπάε, πεοτει·ιεπ-ιιπά Ιειι

ποεγτειιπε.ΙΙιεε $εει·ετ επΙΙΙεεετ, άιε άεπ

εει·άεειι ιιππ τειι. π εεοπάειιε ω” άειιι Ρει·Ι -

ει θΙιε;ι·ιει·: Πε Ια ΡιΞι·ιτειιιτε πΙειιοι·ι·Ιιιιςιπάε. Ιιιιιπε·.

Πιεε. ΙΗθ2.

"Ι Β ιιιππι: αει. ι'. θ”. 1896. Ντ. 50, Θ. 1261 Η.

:· · ”:23:ειπ



· 253

!ιοιιειιιιι ειι;ειιε ΠειΒιιιιι; ε!ι!ιερεε!ιιιιε νει·

ινιιε!ιευιιεειι Η ει!ιιειι, ειιι· θε!ιιιιιε. Με

Τιι!ιειιιι·ιιιιεειι νει·ις!ε!ιειι ι·ιιεε!ι ειιι! !ιιε!ιειι

!εε ιιιιτ ι!ιτει· Πιιιεε!ιιιιιε ειιι! Με ιτειε Οστε

ιιιιιιιιεε.!ιοιι ι!εε 'Γιιιιειι!ιιιιιειιε ιιιιι ‹!ει· Βει.ιε!ι

!ιι6!ι!ε ιει ειει.ιι·ι.». (Βοειιει·!ειιι”).

Βει· Ζιιιει:!ι ειιιεε ι!ει·ιιι·ι.ιεειι Αεεειι!ιιεεεε κι εε !ι!ιιι·,

ι!εεε ει· ειι:!ι ιιιιιιιιιι.ε!!ιει· ειι!Μειι€ι. Μ κι ι!εεεε!!ιε

Βεειτε!ιειι Με ΙιινεειειιεΒε!ιιει ι!ει· θειιο!ω!ι!ιειι ειιι! Με

Μιιιι!εειιιιεεε ειι εεεειιτιιιι!ιειι, πιο εε Με Βε!ιΙειιιι!ιιιιιιε

ειπει· ι!ειιι Μι!ιι·ιιε!τερ !ιεεεει:!ιιει ιιιι ιιειιιειι ειιι! ε!ιι·οιιι

εε!ιειι ΒιιιΜιιιιι ι!ιιιιι.

Βειιιιιι·ε!ι ιιιιεε ειιι Οειιιιιιι ιιιει·ιιιιιπι ειιι! ειιι Ιειιιιιιιιε

ι!ετ 'Γιι!ιε ιιι Ρο!ι;ε ι!ετ ειιιιι·ει.ειιι!ειι !ιινε.ειοιι ειπε Βιε

ιιοειιιιιιΒ εεε. νειι!ι!ε!ιιιιιις ειειιιιιιιι!ει, ειι”ο!ει ιιι ιει!ειιι

Β'ιι!!ε ειπε Αιιειιιιιιιιιε ι!εε ειε!ι ιιι ι!ειι 'Ειι!ιειιεειιε! ετ

Βιεεεειιι!ειι !ι)ιιειε (Ρχοεε!ριιιιι).

Πεινε!ιιι!ιε!ι ειιι!ιειι εο!ειιε Βιιετι.ιιιιειι ι!επι θεεει.ει!ει·

8ε!ιινει·ε ιο!Βειιι! ιιι ι!ειι !)οιιε!ιιε ειιι! ιιιιι!ειι Με οι!

ιιειιοιι !ι·ι1!ιεειιιε «ειιι ιιε!ειειι Ριιιι!ιι. ι!εεεε!εειι

εινει, εειειιιει·Βει·ιι!ιι·ιιιιε εε!ιοιι ι·ε.εειιι!

εε!ιιιιει·ε!ιεΕιε 8!.ε!!ειι, ινε!ε!ιε εΜειι

ι·ιιιιεεεειιιιιεει!ειιΕ'ιιιιει·ιειιειιι!ειι ειιιεριε

ε!ιειι». (Οιι!πιιιιιιι").

ννιε Βιιιιιιιι (!. ε.), ΖινειΓε!, Μειιεε3°ι ιι. ν. Α.

Ιιε.ειει·ιο!οΒιεο!ι ιιιιεΙιινειεειι !ιοιιι·ιειι, εε!ιειι Με θοιιοΙιο!ι

!ιειι ιιι ι!επι Ειι.ει·, ιιε!εΙιει· ειε!ι ιιι εει· νετεε!ι!εεεειιειι

Τιιεειι!ιε!ι!ε ιιοι:!ι !ειιιΒε ει!ιειΙιειι !ιιιιιιι, ιιι νει·ειι!τιιιεε

πιιιεειε !ιιιι·ιει· Ζω :ιι θιι·ιιιιι!ε ιιιιιι ννιι·ι! Μεεει· ει"

ειετι! Βε!ιιιιιιειι. Βιεεεε Ρεειιιιιι ει·ιιιιιει·ι Ιειι!ιιιι`ι ιιιι Με

Βιιρετιιιιειιιιε ιπι Ζιιε!ιιιιιιεεε!εεε, ιιι ινε!ι·!ιειιι Με θοιιο

!ιο!ι!ιειι, εε! εε ιιιιιι ιιιιε Νε!ιι·ιιιιεειιιιιιι€ε! οιιει· ειπει· ει".

ιιιιτ!ιιιιιε Με Μειι!ιι!ιοτιεο!ιειι Οοιιο!ιο!ι!ιειιιοιιιιιε ιιιιι:ει·

Βε!ιειι.

ιΘε!ι!ιιεε Μπι.)

 

8!!ι:!ιει·ειιιειεειι ειιι! Βεερι·εε!ιιιιιεειι.

Αι!. Βε!ιιιιιι!ι ιι. Βιι·ε.εεειιι·Βει·. Με Ριιεεεε εεε

Μειιεε!ιειι ιπι ιιοι·πιε!ειι ειιι! Κι·ιιιι!ιΙιε!'ιειι Ζιιειειιιιε

πιιι ιιεεοιιι!ετει· Βετιιε!ιειι:!ιιιΒιιιιι; ιιει· !ι!ιιιιεε!ιειι Πε

ιετειιε!ιιιιιεεπιει!ιοι!ειι. Ι. ιι. ΙΙ. Με!. Βω-ιω ιιιει_

Α. Ηιι·εε!ι ινε!‹!.

Ιιι ι!ειι πιε!ειειι Ι.ε!ιι·ιιιιε!ιει·ιι ιιει· !ι!ιιιιιιε!ιειι Πιιιει·ιιιιε!ιιιιη;ε

ιιιετ!ιοι!ειι ιιιιι!ειι Με ?ιιεεεε ειιι· ειιιε ι!ιιε!ιιιιι;ε Βειιιιιιιι!ιιιις, ιιιιιε

ννο!ι! ιιιιι·ιιι εειιιειι Θι·ιιιι‹! Με Μιεε Με ειιι Γιιι· Με ι·ιε!ιτιεςε

Βειιι·ι!ιει!ιιιιε ι!ιι·ει· ριιι!ιο!οει!εε!ιειι Ει;ειιεε!ιει”ιειι εε εε!ιννιε

ι·ιι:εε θιήεει ι!ετειεΙ!ειι, Μιεε ιιι εειιι·ιιιιεςιει· !θ'οι·ιιι ειιιε !ι!ει·ε

Βιιι·!εε·ιιιιε· ιιιε!ιι ιιιϋ;!ιε!ι ει. Ειι !ει ιιε.!ιει· !ιεε!ιει ει·ϊι·ειι!ιειι,

Με" Μειι Τ!ιειιιιι νοιι ι!ειι νει·ι`. ειπε Βε!ιιιιιι!!ιιιιε ιιι ειιιεπι εε

εοιιι!ει·ιειι ιλ”ει·!ι ει·ιεΙιι·ειι Μι, ινε ειιι ιι!!ε !)ει.ιιι!ε ειιι8·εειιιι

,εεε ιιιιι·ι!, Με Μι· ιπι ι!ειι Ε":ιεεεε ιιι !ιεοιιιιε!ιιειι θε!εεειιΙιειι

!ιιιι!ειι !ιϋιιιιειι ιπιπ ειπει· ινιιι·ιιιειιιιιι· ιιει· Βειιιιιιιε ει» Με Κ!ιι·ιι!ι.

Με ιιιιι!ειι ιιιι ειειειι ειιι. 6 ε. Τε. τει-ειιι ειιει;ειιι!ιι·ιειι 'Γε

!'ε!ιι νει·εε!ιειιειι Τ!ιει! Με ιιιιι!ιι·ο- ιιιιιΙ ιιιι!ιι·οε!ιοριεε!ιε Ποιοι·

ειιι:!ιιιιις: ιιιιιι!ε!ιει. ινετιιειι Με ΒειιιιικιιιιΒειι ει·ει·ιει·ιι ιιιιιει·

ιιειιειι ιιιιιιι ιιΙιει·!ιιιιιρι ιπι Βιιιιιιιε κι ιιοι·ιιιιι!ε ειιι! ει!ιο!οειεε!ιε

Γιιεεεε ειι ιιειιι·ι.!ιει!ειι ιιιιι! ι!ειιιι Με ι!ειι κι·οϋειιιιι ιε!ιειι νι!ιι!ιι·

ιιε!ιιιιιιιι8·ειι ειιις·ιι.ιιε!ιε!ιειι Βιδειιεε!ιεΐιειι ειιι! ιἰετειι νει·ννει·ι:!ιιιι18

!ιεεε!ιι·ιε!ιειι. Πει· ιιιι!ιι·οεεεριεε!ιε Τ!ιει! @εεε ιι!ε!ιι ειιι· Με πιει·

ριιο!οειιιε!ιειι Ο!ιιιι·ιιειετε. εοιιι!ει·ιι ιιιιε!ι Με Μιηςιιοει:ιεε!ι ινιειι

ιι ειι ιιιι!ιι·οε!ιειιιιιιε!ιειι Ηεεειιοιιειι.

ιει· ννιι·ιι ειιι' Με ερεειε!!ε Ι)ιεςιιοειιιι ιιει· ω" ιιιειιιιιςΓιι!ιι

εεε Ριιτιι!ιε! ι!ει· ρ!!ειιιι!ιε!ιειι Κοει ιιιε!ιι. ειιιςεςειιΕειι, πω:

ι!ιιιε!ιιιιιιε !ιετεε!ιιιι.:ι ει. Μι. Μεε ι!ειιι Βιιε!ι ε!!ειι ει·εεεε Πιιιιειι

ειοιιειι νει·Ιιε!ιειι ΜΗΝ ιιιιιι εε!ιοιι ειιι!ει·ινειιιε (νει: Με ει! ε ιι

Η ιι Ι ε ε ιι ο ε ε !ι) ειιιε ε.ιιε!ιι!ιι·Ιιε!ιε Βε!ιε.ιιτ!!ιιιιι: ετΓε.!ιι·ειι ω.

Η: Π!. Αεεε!ιιιιιτ ιιιιι!ειι Με εΙιειιιιιιε!ι ιιιιειιιι·ειιι!ιει·ειι Βε

ιιιειιι!ι!ιειΙε ειπε ι!ειιι!!!ιι·ι.ε 8ε!ιι!ι!ει·ιιιιε·. ννειιιι€!ειιι!ι Μειιει·

ι") Βοεἀει·!ειιι !.ε.

Ή Ο εΙιιι ιιιι ιι: Με Ι)ιε.Βιιοεε ειιι! ΒεΙιειιι!!ιιιιΒ ιιει· θοιιοι·

ι·!ιοε εΜειι Ψε!!ιε. 8οιιιιει·ε!ιι!ι·ιιεΙι εεε Πει·ιιιιιτο!ο8·. Ζειιεε!ιι·.

Μ. Π. 1899, 8. Μ.

*ή Ε! ειι€ε ειιι! Κι·ιιιιιει 0 ' Βεειετιο!εειε εεε ινει!ι!ιειιειι

θειιιιιι!!ιειιιιΙε. Ι!ειρειες 4897.

Αεεε!ιιιιτι: ιιει· ιιιιιιειιει·ειι:!ιε!ε !ει ιιιιι! ι·Ιει·"Ύνιιιιεε!ι ιιιιιιε!ιειιιι

ιιει·εειιιιει Μ. ‹!ειιεε!εειι ι·εε!ιε ιι·ιιε!ιι!ιι·ιιιι:ειιά ι"ι!ι· Με κιιιιιι‹

ειι ιιιεε!ιειι, εε ι!!ιιειι·ιι·ι ει· ι!οε!ι Με Πιιειι!ειιε!ιε!ι!ιειι: ειπει·

εειιιι ιιιιεει·ει· Μεε!ιοιιειι, ειιι:!ει·ει·πειιε ιιιιεει·ει· Κειιιιιιι!εεε νοιι

άεε ε!ιειιιιεε!ιειι νοι·8·ειιι€,·ειι ιπι Πειιιιι, ειιιιιε! ιιι ιιειι νει·εε!ιιε

ι!ειιειι Ρει·ιιειι ι!εεεε!εειι.

Πει· Ένει·ε!ι εεε !ιιει· εοι·ι;ι'ει!τι,ις ειιειιιιιιιιειιςειτε.χειιειι Μετε

Με !ιει;ι. Με: ιιιιι·ιιι. ιιεεε ιιει· ρι·ιιειιιιε!ιε Απε Με Γιιιε·ει·εειεε

!ιιιι!ει ,ςε!εχειιι!ιειι ε·εινιεεε Βειιιιιι!ε ιιι εεεε!ιτειι ειιι! ειι Πιι

ι.ει·ειιε!ιιιιιΒιειι ειι ει·ειι'ειι, Με ι!ιιιι εειιει. νιε!!ειε!ιι ειιιΒιιιιιιι;ειι

εΜειι.

ννιι- εννειι'ε!ιι ιιιειιι, Μι." Με Βιιε!ι Ιιιιει·εεεε ειι·ερ;ειι Με

»οι ι!ειι ι·ε.ειιεε!ιειι Αει·ειειι ειιι! ιιεΙιειι πιιπ Βρειιιιιιιιε ι!ειιι

!ειειειι ΙιειΙ ειιιιςεπειι, ιιει· Με Βε!ιιει·ιο!οςιε ιιετ !ϊ'εεεει-ι ιιι·ιιι

εειι εο!!. σε !ι ε

ΗειιΜιιιε!ι ιιει· 'Ι'!ιει·ιιριε ιιιιιετει· Κιιιιι!ι!ιειιειι. 7 Βιιιιι!ε

!·!ειιιιιει;εΒε!ιειι νοιι Ρ'. Ρε ιι 2ο !ι!! ιιιιι! Η. Β ι ι ιιι -

ειπε. Ι)ι·ιιιε ιιιιιεειιι·Ιιει!;ει.ε Αιιι!ε.8ε. ιιω·ιωξ ω!!

Θ. Γιεε!ιει·. .!ειιιι. 1902. Ι. ιιιιιι Π. Βιειει·ιιιιΕ.*ι

Μι· ιιιιε !ιε ειι Με !ιειι·Ιειι ει·ι-ιτειι Βιει'ει·ιιιιε·ειι <<Ιιιι`ε!ιιιοιιε

!ιι·ειι!ι!ιειτειι» ει· Π!. ιιιιιεεε.ι·ιιειεειειι Αιι!!εςε Με !ιε!ιιιιιιιιειι

ιπι νει!ιιι;ε νοιι Ριεε!ιει· ι.Ιειιιιι ει·εε!ιειιιειιιιειι Ηιιιιιιιιιιιε!ιιι, Μπι

!ιει·ειιε Ιιειιιι Βι·εο!ιειιιειι ιιει· !ιειι!ειι ει·ειειι Αιι!!ιιςειι 8·ειιιι.ιιι>ι·

εεεριοε!ιειι ινοι·ι!ειι Μ.. Ηιει· ινο!!ειι Μι· ειιι· ι!ιιτειιι ιιιιι'ιιιειι!ι

ιιιιιιι ιιιιι.ε!ιειι. ι!ε.εε Με Ι. Μειει·ιιιιε· ιιιιιι ειιι Τ!ιε!! ιιει· Ι!. Βιε

!'ει·ιιιιε ι!ειι ει!!ε·ε ιιι ε ι ιι ε ιι Τ !ι ει! ειιι!ιε!ιειι, ει! ι!εεεειι

Βεε.ι·ιιειιει·ιι εννει Ιειιιει· !ιιιι·2!ιε!ι νει·ετοι·ιιειιε !ιει·νοιι·ε.ι;ειιιιε

Μι!ιιεΙιειιει· θε!ε!ιτιε, Ζ ι ε ιιι ιι ε ε ιι ειιι! Β ιι ε ιι ιι ε τ, ειι!ι!ι.ειι.

Πει εε ινει·ι.!ινο!!ει· ει·εε!ιειιιειι Με ι!ιι·ε Βει!ιεε!ι!ει;ε, Με νοιι

“ειπει Βι·ι'ιι!ιι·ιιιιε,· ειιι! νο!!!ιοιιιιιιειιετ Βε!ιει·ι·εε!ιιιιιε ιιει· νοιι ιιι

ιιειι !ιεει·ι›ειιειειι ΑΙιεε!ιιιιιιε εειιε·ειι. Η. Β ιιε!ι ιι ε ι· Με Με

Κεριιιι! ιιει· θειιιιιιιιιιρΓιιιιε· ιιιιιι ειιιιει·ει· ιιιιιινιι!ιιε!!ει· 8ε!ιιιικ

ιιιιιειιι·εε·ε!ιι !ιεει·!ιειιει, Η. νοιι Ζ ! ε ιιι ε ε ε ιι Με ει.!!ιζειιιειιιε Βε

!ιιιιιιι!ιιιιις εει· ΙιιΕεειιοιιε!ιι·ειι!ι!ιειιειι ειιι! ιπι ερεειε!!ειι 'Γ!ιει! Με

Βε!ιειιι!!ιιιις ιιεε Αιιι!οιιιιιιεΙιγρ!ιιιε, Ε!εε!ιιγρ!ιιιε, !ι.εειιι·ι·ειιε

ιιιιιι ιιει· Ρεει.

Βειιοιιιιει·ε !ιει·νοι·!ιε!ιειι ιιι6ε!ιι:ειι Μι· ιιοε!ι Με: νοιι Οι!. ι· ι: ιι ε ι·

ι.Ιειιε) ειιι ε·ι·οεεει· 8εε!ι!ιειιιιιιιιεε ειιι! 8·εειιιιι!ει· Κι·ιιι!ι Μπι·

Ιιειι.ει.ε Κεριεε! «Με ιι!!,εειιιειιιε Ρι·ορ!ιγ!ε.κε» ειιι! Με Βε!ιειιι!!ιιιι€

ιιει· Βιρ!ιι.!ιει·ιε νοιι Ο ιι.ιιει!ι οιιι ει· (Ρι·ει.τ). ιιει· ε!ε!ι ιιιιι·ο!ι

ιιιιε ο!ήεειιν ειιι! εεειιιτει ειιι ι·ειε!ιε ει8·ειιε Βτι'ει!ιι·ιιιιι.: ιι!ιει·

‹ιειι Νιιιεειι ιιει· 8ει·ιιιιιΙιε!ιειιι!!ιιιιι; Β.ιιεεει·ι. Ε!ι·ινε.!ιιιειιε- ειιι!

ιιιιε!ιε!ιιιιειιεινει·ι!ι εε!ιειιιι. ιιιιε Με νοι·ειο!ιι; ιιι ιιει· ιιε!ιι· ρωιι!ε

ιιιιιτιεε!ιειι ΕΟΕΕ"38!!8ΠιΠΠΠε ιιει· ι·Ιιρ!ιι!ιει·ιεε!ιειι ΑΠε!ιιιοιι ειιι!

Με ιι6ιιιιιςειι !ι"ε!!ε ιι.ιιεε;ιε!ιιεε νει·ινειιι!ιιιιε ιιει· ρι·ορ!ιγ!ε!ιιι

εε!ιειι 8ει·ιιιιιιιι_ιεειιοιι.

!Βιιιειιι _ιει!ετι ρι·ιι!ιι.!εε!ιειι Απε εει ιιοε!ιιιιε!ε Μεεεε ινει·ι.!ι

νο!!ε Βιιιιιιιιε!ννει!ι ειιιρΐο!ι!ειι, Με ιιι 20 Ειει”ει·ιιιιι.;ειι νοιι πινει

16 Πι·ιιιι!ιιιοιςειι ει·ι:ε!ιειιιι ειιι! 90 Μ!ι. Μπεστ. Ύνεγει·ι.

Α. 8ιε!!ειι: Ζει· ιιει!ιο!ο8ιεε!ιειι Αιιε.!:οπιιε ι!εε !ιιιιΜιε!ιειι

'Α!ιθ!'8- ΟΝιεε!ιιιι!ειι Ι. Β'. Βοη;ιιιειιιιι. 1901).

ινιε νει·!'ιιεεει· ιιι ιιειιιει· νοι·ι·ειιε ιιιιιι.!ιει!ι, ειιτ!ι!!!ι νοι·!ιε

ε·ειιι!ειι ῖνει·!ι ειιιε Βει!ιε νοιι $εειιοιιε!ιε!'ιιιιι!ειι (ιπι θειικειι

149!. Με εειιι !ειι!ει· 2ιι Γι·ιι!ι νει·ειοι·ιιι=ιιει· 8οιιιι ι'νι1ε!ιε!ιιι

Β ι ε ι Γε ιι ιιιι Ιιε.ιιι'ε ιιιε!ιι·ει·ει· .!ει!ιι·ε ειιι Βιει:ι:ιιιει· Κιιιιιει·Ιιοεριιε!

;.:εειιιιιιιιε!ι: ιι. ειιι· νει·ϋιιειιι!ιε!ιιιιιρ; !ιεει.ιιιιιιιτ !Μ.Π.ε. νιε!ι'ε.ε!ι ειιι‹Ι

ι!ειι Βε!”ιιιιι!ε.ιι Με ιιιι!ιι·οε!ιοριεε!ιειι Πιιιει·ειιε!ιιιιιεειι ειιεεεε!ι!οε·

εειι..Πιιιι ινιι·ι! ι!88!ιι·1!!1, Με νει·ιε.εεει· ιπι: ι·ο!!ειιι Β.εε!ιι. επι,

ιιι ιιιεεει· Βιι.ιιιιιι!ιιιια ειιιε Μειιιι·ε νοιι Βι·ιε!ιι·ιιιιιςειι ειιι' ιιειιι

θεειειε ιιει· ριιι.Ιιο!οι;ιεε!ιειι Αιιιι_ι.οπιιε εεε !κιιιιι!ιε!ιειι Α!ι.ει·ε

ιιιιιι Με ειιι· !ιιιιιιιι”ιιςειι ινο!!ειι, ειιιε @Με Βει!ιε νσει·ι!ινο!!ετ

!‹ι·ιιιει:!ιει· Βειιιει·ιιιιιιΒ·ειι, Με ειιι· ι!ειιι Ιιε!ιιι.ιιιιτειι Κιιιιιει·ιιι·ιι

νει·ι!ιιιι!ιειι.ιιιει!ει·Βε!εει!ιιιιιειι. Με Βείιιιιι!ε ειιιιι ιιιι·ειιι Ιιι!ιε.!ε

ιιιι.ε!ι ιιι νει·εε!ιιει!ειιε Αιιιιιει!ιιιιιέετι ε·εεοιιι!ει·ι ιιιιιι Με Βι·ιζειιιιιεεε

ειξειιει· Πιιτει·ειιειιιιιιςειι ιιιι !ιι.ει·ε.ι·ιεε!ιε Αιιιςιιιιειι !ιιιιειι

εε πω.

Πιο ΚιιριιεΙ εεε Πιρ!ιε!ιει·ιε ιιιιιι Τιιιιει·!ιιι!οεε. Με ιιιιει· Με

Ηειι°ιε άεε ννει·!ιεε ειιιιιειιιιιειι, ει·εε!ιειιιειι ειι.ιιε !ιεεοιιιιει·ε

ινει·τ!ινο!! Μιι·ιι!ι ιχειιε.ιιε ε.ιιει.ιοιιι!εε!ιε ιιιιι! !ι!ιιιιεε!ιε Πιιιει·ειι

ε!ιιιιι,ε·ειι, ιινοιιει νετϊ ειε!ι ιιιε!ιι. ιιιιι· ειιι ιιει· ινιει!ει·Β·ε!ιε άει·

θεειιοιιερι·ειο!ιο!!ε ιιιιιι εεε !ι!ιιιιεε!ιειι νει·!ε.ιιιε !ιεΒιιιιι;τ, εοιι

ιιει·ιι Με ινεε!ιεε!εε!ειεςειι Βειιε!ιιιιι€ειι !ιι·ιιιιεε!ι !ιε!ει1ε!ιτει. ννιι

ιι·ο!!ειι ειιι· ειιι' Με Πτιιει·ειιε!ιιιιιεειι ιιιιει· Μγοεει·ιιιιιε, Νερ!ιι·ι

ιιε ιιιιι! Ριιετιιιιοιιιε Μι !)ιρ!ιι!ιει·ιε ειιι! Με ε,·εΙκτιιιϋεε Ριιειι

ιιιοιιιε ιιιιι1 !.ιιιιι·ςειιεενει·ιιειι !›ει 'Ι'ιι!ιει·Βιι!εεε ιιιιιιιιετ!ιειιιιι ειε·

ιιιιιε!ιι. ιιιιιιειι. Βεο!ιι εειιιετ!ιειιειι·ειι;!ι εε!ιειιιτ ιιιιε Με ιλίει·ιιιιιις

8ι.ε ι'!'ειι 'ε νει· ιι!ιει·ιιιεεειεει· Αιιεεεε!ιιιιιι;ειιιι·ε!ιτ !ιει 'Ι'ιι!ιει·

!ιιι!οεε. Μιει· ε.ιιε!ι !ιει Πιρ!ιτ!ιει·ιε, ιιειιιι, ιιιιι επι !)ιε!ιι!ιει·ιε

ειι ει·!ιι·ε.ιι!ιειι, ιιιιιεε, Με νει·ι'ει.εεει· ιιιειιιι, ειιιε ιιεειιιιιιιιιε

Αιι!ιιε;ε άεε Κει·ρει·ε ε!ειε!ιι'ιι!!ε νοι·ιιιι.ιιιιειι εειιι, ινε!ειιε ειε!ι

ιιιε!ιτ ιιιι!ιει· εεειιιιιιιιιειι !ιιιιει.

. Πιο ιι!ιι·ιε·ειι Αιιεειιιιιιιε ιιιιιιι!ε!ιι ιιιιει· Ηγι!ι·οεερ!ιε!ιιε, Νεριιτ!

Με, Κι·ιιιι!ι!ιειιειι ι!εε θε!ιιι·ιιιι, Ηει·ιειιε, ιιει· Ιειιιιι;ειι, ιιει· Κεσ

ε!ιειι ειιά θιεΙειιιιε.

Πιε Αιιεεεειιιιιις εεε Υνει·!ιιεε ιετ, Με Με ε.!ιει· ιιι Μεεειιι

νει·!ιιΒε ει·εε!ιιειιειιειι Βιιε!ιει·, ιιιιιει.ει!ιιιι'ι. νν ε γ ε ι· τι.

'ή Βε!ιει1Μιιιι8· ιιει· Ιιιίεει.ιοιιε!κι·ιιιι!ι!ιειι.ειι.
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Ψ. ΕΙιετειιι. νει·ει·ΙιΙιει·ε εεΙΙιι!ει·ε 8ι;οιϊινεε!ιεεΙΚι·ειικ

Δ · ιιειτεε. (Βε!ιε).

Πεε Βι'ιεΙιΙειε ει ειε άειιιΙειιιιιεεε.Ιιε σε· Ρι·-ειιε Κειιιε

εεεεΙιι·ιεεεε; ιιι θ Βι·ιειεε εεΙιειιάεΙε άει· νει·ι'. Με ΡιιτΙιοιεειιεεε

άει· ΓεττΙειειεΙιειτ. άει· θιεΙιι: ιιεά άεε Πιε.Ιιετεε. ννϋ.!ιι·εεά Με

Βει:ειεεεεις άει· Βι·εΙει·εε άεει ΖεΙΙρι·οτο Ιεειιιε, Με άει· (Με:

άειε ΖεΙΙΙιει·ε ειιι.ιεινιεεεε ειιιά ιιιειει ει·Γ., άεεε εε ειεΙι εει

άει· ΖιιεΙιει·Ιιι·ιιιιΙιΙιειε ιιιε ειιιε Βειιεάιε·ιιες άει· ιιιιιει·ειι Αιιιειιιειε

άει· ΖεΙΙειι Ιιε.ιιάεΙτ. η

Ψ ι ε ιι ε ι· τ.

Βεεεε. Ιιειιι·Ιιιιειι άει· ΡιιγειοΙοειε άεε Μεεεε!ιεε. Βά. Π.

(1901. γοι.ιεΠ. ι

"Πεενοι·Ιιεε·ειιάε Βεεά εεεΙΙ: ειεε εεεε ΑεΠεεε άεε Ιιει·ειιε

ι·ιιιιιιιΙιεΙιει εεεειιετεε εΠεΙιι·ιι. ά. ιιιιγε. ε. Με. Οιιειιιιε» άεε

εεΙΙιεε νινί”. Με· ή ιιιιειι.ει·ε ΒιιιρϊεΙιΙεεεεε εὶεά άεεεειι άειιι·

Μιεειε.

ινι ε ιι ε ι· ε.

Ρι·οιο!ιοΙιε άεε Με Λει·ειειεεεε

άει· θεεε1ΙεεΙιεΕτ Μνιειιά1εειιει· Αει·ετε ιιι

Η18·ει νοιιι 18.-22. .Ιιιιι1 1901.

ειιιε 8ιιιιιιιε.

Μιιωοειι, ει. .Ιεει. 1901. ε-ι ειιι νοιιιιιττεεε,

ιε άει· 88. 1οιιιιεειεειΙάε.

(ΒεΙιΙιιεε.)

Πιεειιεειοιι:

"Πι·. ΚιιρΠ'ει·: Ιει Νειιιεε άει· Οοιιιιιιιεειοε ΙιεΙιε Με εε

Πιι· ειεε εεεεεεΙιιιιε ΠΜειιι: Ηειι·ε Πιι·εειοι· Ί'ιΙιεε; ειιά

Πι·. Ηεγει·-Ρορειι ει» Με εε ιειιΙιεειιιεε εεά ειιι' Με εε

ι·εε·ιε Με” εε ειεςεΙιειιάειι Αι·Ιιειιεε εεεει·ειι ε·ει·ιεετειι

ΠεεΙ‹ ειιεειιειιι·εεΙιεε.

Πι: θειι ϋ ιι Γειά: νοι·ιι·ε.8ειιάει· Μ.: Με εεε:: άιΠει·ειιιεε

Βεεειειιεεεε·εε «Πιιιεοιιιεεε», «Ροτειοι» ιιεά «ΑΙΙιε!ιοΙιιιει·»

εΙιννεεεεεΙεά ι;ειιι·ειιειιι. Με ννϋι·άεε Μεεε Βειιι·ιά'ε άεεεεΠιε

Ιιεάειιιεε. Ιιι ιιιεΜειειεε!ιεε Ει·ϋι·τειιιιιε·ειι ειιά ιιι Γεω ειιιεε

άιε ινιεεεεεεεεΐι.ιιεΙιε ΝοιιιεεεΙειει· ειιι. Ποεεεειιεεε ιε Αεναεε

άεεε εεει·εειιι. ιινειάειι: ειιι Πιρεειιιεεε ει Ιιειε Ροτειοι·, εεε

άει·ιι ειιι ρεγεΙιοιιειιιιεειι Πεεειιει·ἱι·τει·. άει· Με ιε Ιεεε·ειι Συνι

εεΙιεεεειτεε εΙιεΒιιιειιτ ει εεά ειιι· ινε.ιιι·εεά άει· ΡΙιεεε ρεγ

ειιιεεΙιει· ΑΙιει·ειιοιι ι.ι·ιε!ιτ, ει· ιετ άειιιι εΙιεε ειε ρεγειιιεειι

Κι·εεεει·. Πιεεει· Βιεινειιά ιετ επειτα εει· τΙιεοι·ετιεεΙι νιιεεεε

εε!ιεΜιεΙι Ιιει·εειιιιετ, εοεάει·ε ριεΙαιεειι - ειιειι ει» Με 'Ι'ι·ιε

!ιετεεγΙε - ινιεΙιτι.ε·. .Πε Εεεε ειιι· ειιοι·τιν ειιεεεερι·οοιιεεε

ειι·ειιΙε.ι·ε Ρεγειιοεειι. ιε άει·ειι (εγω-ι ειεειεεΙιει· Βιιιι!τειιοεε

ριιε.εε άει· Κι·ιιεΙιιε ιιεειει· ιι·ιεΙιι, ιι·ειιιι·εεά ει· ιε άει· Πε τεε

ειοιιερει·ιοάε ε.Ιιετιιιιι·ι ιιεά ειιει·Ιιειιρτ οι: ε·ιιι·ειεΙιτ ειειιιε. Με

ει·εε!ιει·ει·Ιιεεεε ινιι·ά. Πεε ειεά εΙεο ιιιεΙιι. ρει·ιοΜεεεε

'Ι'ι·ιιιΙιει· ειιι. ΡεγεΙιοεε ει.ιειιιιεειιι εάει· εεειιιιιιιι·ι». εεεάει·ε

ειειιιεΙιεΙιεεΙι θειει.εειιι·εεεε, Με ιιι άει· Ε`ι·ειΙιεἱτ εειιιεεειι - ιι·ιιι

Ιιειι, ιιιιά.ιιιι Τι·ιιιιιει·ιιεγ1ε - εε.ειι οι'τιιιεΙε Ιεεεει νοι·ειιε

ΙιεΙιει· Γεειιιει.ι· (ινειιι·εεά άει· άεριεεεινειι ΡΙιεεε) ιιειεει· εεε

άει· ιιιιει· άειι Δειιε εεΙιεε ιισει·άειι. Πε εει ειεΙιτ ειιΙεεειε εει

Πιιιιιοιιιειιειι. Οιι·εεΙε.ι·εε Με. νοιι αειοι·ιι!ιεειιει· νει·ιιοειειεε

Με» εε ειιι·εεΙιεε, Με ιεεε ειε ιιιοΙιΙ εει «Ροτε.τοι·ειι» ειιι.

νοΙΙειιι Βεειιτ εοεετε.ιιι·εε Ιιεεε. Μ

Πι·. Μεγει·-Ροιιειι: νοι·ιι·εεεεάει· ιιετοετ. άε.εε ει· ιε εει

ιιειιι νοι·ιι·ειεε ε.εεάι·ιιεΙιΙιεΙι ,ε;εεεει., άεεε Με ι·ειεεε ΑΗιοΙιο

ΙιΙιει· νοε άεε εειιιιεεΙιτεε ιιιιτ ρεγειιορειιιιεειιεε Ζιιειεεάειι

ΙιεΙιιιι'ιειεε εειι·ειιετ, νοε Ρεγειιιετει·ε ειιεεεεειιιεάειι ινει·άειι

εοιΙεε. Μ. Ιιειεε νοι·ειεΙιεε νοε Αεετε.ΙΙ.ειι ννει·εε, Με ιιι

Ιιιιιτοι·ι', ινει·άειι 25- ρΟι:. Θειιειιιε ειι,εεεεεεε, ννΜιι·εεά ιε

ΠΙΙιΙιεε, ινε ιιεγειιιετι·ιεεΙι-ει·ετΙιειιε 8ιειιιιιιιι; άετ ΚιεεΙιεε

ετετιιιιιάει, 66 ρΟι. εεΙιειΙτ ινιιι·άεε.

ΗΠΒε ιι·ιι·ά νοι·εεεεΙιΙεεεε ειπε ιιιει· άεε ΠεριιεΙεγετειιι ειιιειι

· ιι.

Πι·. ΕΜ. ΒεΙιννει·τε-ΒιΒε: Ιιι Βεεεις ειιι' Με Αεείΐι|ι

ιεεε;ειι άεε Ηειιιι Πι·. Βειι ϋείεΙά εει εε ει·ινε!ιεεε, άεεε

Με ε,·ι·εεεεε Πεεει·εειιι, Με άεε εεε άει· Πιρεοιιιεειε εειι;τεε,

ειειιι Ρει·ιοάιΙιει· εοιισει·ε ΙΒριΙερΜιει· εειεε. Ιε άεε ειειει.εε

ΡεΙΙειι,-άιε νοι·τι:εεεεάει·ειιιι ετ.εάιιεεΙιεε Κι·ειιΙιειιΙιεεεε ειιιει·

εεεειιει·ειι ΒεοΙιε.ειιι.εεε Ιιιιιιε ·ιιιιτει·ειειιειι ιι6ιιεεε, Ιιε.ττεε ειιιε

ιε άει·-άιιεεεά νει· άειιι ΑΙΙιοιιοΠειιιεε εάει· ννειιι·εεά άει· Μρ

εοιιιειιιεεΙιειι Ρειιεάε ιερἰΙεριιεεΙιε Αειιι;ΙΙε εεεΙιε·ειεεε Εεεεειι.

Ψεε Με ειιεοΙιιιε ΑΙιετἱεειιε ιιεά άειι Α1!‹οιιοΙιειιιε ιιιι ΑΙΙε·ειιιει

εεε ε.ιιΙεεεε. εε εει εε ει·ννεΙιεεε, άεεε εε ΑιιιΤεεεεεεεε ε8.Ιιε, Με

εε ΑΙΙιεΙιειιειιιιιε Με εεάοεεεε Ει·Ιιι·:ι.ιιιιιιεε ειιίΙ`εεετεε εεά Μι.

ιΉι· €ενιιειιι.ιε·ε Αι·εεειεεεε νοι·Ιιι·ε.ειιτειι. νοΙΙΙιοιειεεε ιιοι·ιιιε|ειιιιτ

ι·οιιιιειειιι Νει·νειιεγετεει εεεεειε Μεεεει· νει·τι·ϋιεεε άεε .Μεσ

ΙιοΙ Με οιιεε ενεεειιιΙιεΙιεε 8εΙιεάειι Με Με ιιοΙιε Λεει; νι·οΙιΙ

Ι) ννειΙ ειε ινειιιεει· άει·ε!ι άεε ΑΙΙιοιιοΙ εεεεεεάιε·ε πετάω;

ει ειιει· ννοΙιΙ ειιιιιειει, νι·εΠ ειε εει· ι·εεΙιτεε. Ζει: Πεεεε εε

ΙιεΙιεε ι·ει·ετιιιιάειι. Πειε ΑΠιοΙιοΠειιιεε νει·ίιεΙειι εει· Ι.ιειιιε,

Με εει·νϋε εεΙεει.ει εεά ινειιιε·ει· ινιάει·ετειιάεΠιιιιε ειιιι·εε.

Βιιιει· ευΙειιεε Αεεεεειιιιι.ι· εει εεεϋ!ιιεεάε . ΒεεεΙιι.ιιεε· εε

εεΙιειιΙιειι ιιιιά ειεΙιι ε!ιεο!ετε Αεειιεειιε ΑΠει· εε νει·Ιειιεεει

νιει ειι νιεΙ ιιιει·άε ε·,εει·ιιιιιιεε! Με εεεοΙειε Αεει.ιεειιε Ιιε!ιε

ειιιε· εεννειε Με ει.ιεε!ιε ε εε ειειι εεε άεάιιι·ειι ιιεειιεε ειε

ιιιειιτ ρεεε ειι ι·εειιιι'ει·τιεςειιάε θειιεε! .

Πι·. 8ο ιι ε ιι ι ε Ι ά: · Με ΙιεΙιε άειιι νοι·τι·εε·εεάειι εεεειιεΙιει·

Ιεάιε;ΠεΙι ε;εε·εε άεε εεννεειιεειεάειι θεει·ιιεεε άει· Αεεάι·ϊιεΙιε

<<Πιρεοιεεεε» ιιηά αΡοτειοι·» Βιιιιιιεεάιιεεεε ει!ιοΙιεε. νει!

ειε εεεε άιιι·εΙιειιε εκει - Με θοΙιεςε Με γει·. ιιιιειιεειιιεειι

εειιειιιτ - ιάειιιιεεΙι ειεά, εεεάει·ιι ρι·ιεειριεΙΙ ρεεε νειεειιιε

άεεεε Ρι·οοεεεεε εεε·εειεεει: ειεά. `

θειι·εε Β ά. 8ειι ιιι ετε: ΠριΙερειε ΙιεΙιε Μι Με Πι·εεειιε άεε

ρειάεάιεεΙιεε 'Γι·ἰεΙιειιΓεΙΙεε ε.ΙιειειιιΙιε!ι ειιει·ιιΜιετ εεΙε.εεειι,

ινειΙ ιιι Μεεειιι εΙιεειεειιιειι Βιειιε Με ΒεεειεΙιειιεε ΒριΙερειε.

Ιει·νετε εεεΙι Πιι· Με ρΙϋιεΙιεΙι ειεεεεεεεάε Πιιςι·εεε ειε. εεεει·

Μεεε εει·εεεεεοι.ι·ειι Με εεά Μεεε Ε`ι·ιιἔε εεε Ιιἱει· εε "Με

ΓϋΙιι·εε ινάι·άε. Πεει·ιεεεε Εεεε Με νοε Βά. Βεεννει·ιε

ει·ινειιετ.ε Με ειιι εΙεοΙιεΙἱεε ιπι ερετει·εε ΑΙιει· εειιι· ει:

ιιιοιι1εεωνεάει· ιι·εει άει· Αι·ιει·ιοεεΙειοειε (εΙεοιιοΙιειι)4 ειιιιε

εειιι·ιεεεε ιινει·άειι ι·ειιιι. άει· άει·ειι Μεεε νει·ειιΙεεει:εε ειιι·εει

εειιεε ιετει·ειιιιεΙΙειι (ει·ι.ει·ιοεεΙειοτιεεεεει $ειιι·ιιιεείειει·ε.

Πι·. 'Ι'ιΙιειι·: Πεε ΑεείεΙιτεεε·εε άεε ΟοΙΙΒε·εε Με γε ι·

ειιιιε ειιειιιιιιιιειιά, ΜΗ Με εει· Ιιεειει·Ιιειι, άε.εε ειιεεει· άεε

ΑΙιεειι·τειι ειιειι Με ιιιοι·εΙιεειι Πεεεεειιι·ιειι οάει· «Νεει·εειΙιε

ειεεεεε» άειι Ιι·ι·εεεεετεΙεεε νει·ιιΙειεεε ινιιι·άεε, Μι εκει 'Εγ

Βεέ:ινοε Τι·ιεεει·ιιεχΙεε ννοιιΙ ειιι· Ιιειεε ΑιιεειεΙιτ ειιι” ρι·ειιτιεεΙιε

Ιιειι·ιιει: ΙιεΙιεε. Πιεεε Πεεεεει·ιι·τεε ιιε.εεεε ιε οΓι'ειιε Τι·ιε

ιιει·εεγΠε ειεΙιτ.

Πι·. Κιιε ιεειιονι· “Με εε Πι·. 'Ι'ιΙιιιε Με Ριεεε° ει: εε

ιιιειιι. ι·ιειιι:ιε Μ: Ρε.τιειιιεε. Με ιε ειεει· Ιι·ι·εεεεειεΙιι νοιι

Πιι·ει· ΡεγεΙιοεε εε!ι·ειιι ειιιά. ιιεειιτιεεΙἰειι ειιι· 8τει·ιιιιεε ιιιι·ει·

ινιΙΙειιεΙιι·εΐι. Τι·ιεΙιει·ειεγΙειι εεειιεειιιε!ιεε?

Πι·. Μεγει·-Ρορεε: Ιιιι ΑεεεΙιΙεεε εε Με Τι·ιιιιιει·ιι.εγ1

Με” ιιιεειιι Μ ε γ ε ι· άει·ειιι' εεϊιιιει·Ιιεειιι, άεεε νοε 8 ε ιι ει ι ά τ

άει· νοι·εε!ιΙεε ε·ειιιει.ειιι. ινει·άε, ΑιικοιιοΙιΙιει· ιιι Γειει!ιειιιιε

Ιιε.εάΙιιεε εε εειιιεεε. Αιιειιιιεετε Αει·ετεΓεειιΙιεε Ιιϋεειειι

εοΙειιε εεε·εεειειεΙιε Αι·Ιιειτ ιιΙιει·εεΙιειεε.

Πι. Η ε γ ε ι - Ρορεε εειιΙεε·ι νοι·: .

Πε. ιιιε 22. ε. εοειι είεε Βει·ει!ιιιεε· ιε άει· ΑΙΙιο!ιοΙίι·εεε

εεει.τιιιιάεε Μιά εε Με εε ι·ει.Ιιεειιι, Με Αι·Ιιειτεε άει· θεω

ιιιιεειοε ιε θεεΙιειι άει· ΒεΙΜιιιρΓεεε άει· 'Ι'ι·ιιεΙιειιεΙιτ άειιι

νει·ειιι εε εεει·ι:ι·ε8·εε, άεεεεε ΒιΙάιιεε· ιιεά ΒεειΜ.ιεεεε· ιιι

ΑιιεειεΙιτ ειεΙιτ. Ψεεε Ιειετ.ει·εε "Με ε·εεειιιεΙιτ, εε ιιιίιεει.ειι

Με Αι·ιιειιεε άει· Οοιιιιιιιεειοιι ειιιιειειιι· Με ει·Ιεάιε·ι: εεεεεεΙιεε

ιιιιά εά εετε. εεΙει.ιε νι·ει·άεε.

Πει· Ρι·εεεε Ρωι. Πειιιο εεΙιΙερ;τ νει· ΓοΙειεεάε ΒεεοΙιιι.ιοε

εε ΐεεεειι: .

«Πει ΠινΙϋ.εάιεειιε Αει·ετει.ει.ι· ειιι·ιεΙιτ. ιε Αεει·Ιιεεειιει;

άει· ινιειιιιειιειι άει· ἱε Αιιι·εε·εεε εεει·εεετειι ΑΠιοιιοΙ

Πεμ άειι Η'ιιεεεΙι ειιιε, άεεε ιε άεε !ιεΙΝεεΙιειι Ρι·ονιιι

εεε ιεεε·ΙιεΙιει ειιιά εει· Βε!ει.ιιιιιι”ιιειε άεε 'Ι'ι·ιιεΙιεε Τω

Ιιει·εεγΙε εεει·ϋιιάει. ννειάεε ειδεεε.»

Πιε θεεεΙΙεειιει”ι. ιιιιιιιιιτ Με ΒεεεΙιιιιοε εε.

Πι·. Μ ε γ ε ι· - Ρορεε εεεΙΙτ άεε Αετι·εε. Με Οιιιιιιιιιεειοιι ιιιϋεε

ειε Μειιιεε Οιι·ειιιει· ε.εεει·ιιειι:εε, ινεΙειιεε Ιιειειιιιεεεειιἱεια

ννιι·ά εεά ειιιε Β ιι ε ιι ε ι.ε ι·οι·ετε!Ιεε εοΠ, ιιιε ειιιε· Με Ζε!ιΙ

άετ Ρετιεετεε ει·ιεειιι·τ εε εειε. . ι - ·

Πει· Ρι·εεεε ννεεάει άε.εεεεε Με, άεεε Με ΒιιειιειΞειι Με

ΑεΓεεεε εἰεεε Αεει·ΑΙΙιοιιοΙνειειεε ε·ε.ι·εε, ιιιεΙιτ ειιιε· Με Λεϊ

ε·εΙιε άεε Αει·ετεεεεεε.

Πιε θεεεΙΙεεΙιει`ι εειιιιεεει ειειι άιεεειι· Αεειειιι εε.

Πι·. Κ ερ Πε ι·- Κιιάε Μ: άει· ΑιιειεΙιτ. άεεε ειιεΙι Με θεω

ιιιιεειεε ειιι· Βε!ιε.ειρΓιιιιε άει· Τι·ιιιιιιεεεει. εἰειι Μεεει· Μειεεεε

εεεεΙιΙιεεεεε Με!. .

Με Ρι·ορεεΜοε, Με Αι·Ιιειτειι άει· Οοιιιιιιιεειοε Με ει·Ιεάιει

ειι Ιιετιεειιιεε, Με νοε άει· θεεεΙΙεεΙιεΠ: εεεεριιι·τ ιιεά εοιειτ

Με θειειιιιεειοιι εεΐε·ειϋει:.

Β. Πει· Ρι·εεεε νει·Ιιεετ ειιιε Ρι·οιιοειιιοε άεε ειιι ιιει·εειι

Ιιειιεε ΕιεεΙιειιιεε νει·ιιιεάει·ι.εε θε1Ιεεεε Πι·. Πιιιι·ιΙιι-Ιιεε

εεινει·άειι, εεεἱιεΙἱεΙι άει· θει·ριιιεεΙιει·ει:

Ιε ειεειιι ειε άειι Ρι·εεεε άεε ΠινΙε.ιιάιεε!ιεε Αει·ετεεεεεε εε

ι·ιειικειειι θειιι·ειιιειι Με;" Πι·. Πιιιι·ι!ι άειιι· άεε Πειιει·Ιιειιά

εειιιιιεε άει· θει·ρίιιεεεει·ει ειιι' άειιι Ι..ειιάε. εε άει·ειι Βιεάει.ιιι

ιειιιιι.=; ειιεΙι Με Μεάιειεεινει·νιεΙτιιες ειεΙιει· Ιιειεε 8ειιι·ιι.ι.ε

ι.ιει;Ιιειιι ΙιεΙιε. Ιει ΘεεεειΙιειΙ, Ιιετιειι Με 8εἰτεεε ειειεει· Αει·ετε

ει·ΙιοΙιειιεε ΑιιΙι!ει;ειι Ιιειεει·Ιει ε·ιι·ιιειιιεεε Πι·ΓοΙε .<.ιεΙιε.ει:, εε

άεεε Με θιιι·ιιι'εει·Ιιει· εε εοειι ει·ϋεεει·ει· Πενει·εειιϋ.ιιιιΙιειι: εεε

εεεεεροι·ετ ί”Μι!τεε. ΙεεΙιεεοεάει·ε ινει·άε άιιι·εΙι Με θεεεεεειο·

ιιιι·ιιεε νοε Αροι.ιιεΙιεε εε εοΙεΙιεε 0ι·τειι, πιο εἱεΙι Ιιειε Λεει;

Ιιείὶεάετ, άει· Οιιι·ρίιιεεεει·ει άει· Αιιοι.Ιιειιει· νοι·εειιεΙι 8εΙειειετ.

Ιει ΗιεεΙιεΙι Ιιιει·ειιι' ειεΙΙι Πι·. Π ι ιι τι ιι Με Ρι·ορεεΠ.ιοει

1) Πει· ΠινΙειιάιεο!ιε Αει·ετετεε· ιιιϋε·ε ειιιε εειοιτ. εε Με Ξεν

Ιειιιάιεειιε ΜεάιειεεΙνειννιιΙιιιεε; ννειιάεε Με άειιι Αεεεεεεε, εε

εοΙειιεε θι·ιεε, εε άεεεε Ιιειε Αι·ετ εεεεεειε ει, ειιι· νει·ιιιει

άεε;; άει· θει·ιιίιιεε!ιει·ει εειτειιε άει· ΑροεΙιεΙιει·, ιε Ζειιιιείτ

·-"=τε__.-“ · . ...-- -` ε
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Ιιειιιε Βειιεειροι!ιεΙιε ιιι εσιιεεεειοιιιι·ειι, ειε ειιιιεεεειοιιιι·ιειι ειιει·

ιιιεΙιτ ειιιιει· ειι ει·ϋιι`ιιειι, Με Με εεεεΙΙιετ ειιι Αι·ει ειεΙι ιιιεεει·

ι:εΙεεεειι ιιει. Π

Σ) Βει· Ι.ινιιι.ιιειεειιε Αει·ειει.ε,ε.· ιιι(ιρ_·ε ειπε Οοιιιιιιιεειοιι νειι

8-5 Μιεεει·ιι (ειιε Ιιειιεει·ειειι οεει· εοΙειιειι Λει·ειειι, ννειειιε

Ι83.ιικει·ε Ζειτ ω· ω" Ιειιιιεε ρι·ειιτιοιι·ι ΙιεΙιειι) ει·ιιειιιιειι. ειε

εειιι πεεΙιειειι Αει·ειειεςε ειπε νοι·ιε ε `ειιεειιειτιιειτειι |ιεττε

εεεεεει·, ινεΙειιε ΒΙιιτει ειιι· ει·ιο|Β·ι·ε ειιειι Βι-ΜιιιιρΓιιιις εει·

Οιιι·ρίιιεεΙιει·ει ιιι ι.ινωιε ειι ει·ειειι“ειι ειιιε.

Ζιιιιι 8ειιΙιιεε ει·ιιιετει. ειειι Πι·. [Πε Με εει· ενειιιιιεΙιειι

Οοιιιιιιιεειειι εειιι ειειιιΙιε!ι ι·ειειιιιιιΙτιεεε ΠειιιετιιιΙ ειιι·νει·ι'ἰιςιιιι€

επ ειεΙΙι>ιι. ·

Ι) ι ε ε ιι ε ε ι ο ιι.

Όι·. 'Ι' ι· ε γ ιιι ει ιι ιι -Βιεει ετιιΙε.ι·ι εισιι ε· ε ε· ε ιι εειι νοι·εειιιει.ι.

ειπε Οοιιιιιιιεειοιι ευ ει·ννειιΙειι. Πι· εειιι, ι;ε,ι;ειι εεε Οιιι·ριιιεειιει·

ιιιιιιιι ιιιεΙιιε ιιι ι.ιιιιιι, ινειΙ :Με ΝεεειιεΙιιιιειι εειιειιε εει·

Αει·ετε μεμε εεε Οιιι·ριιιεειιει·ιιιιιιιι ιιιεΙιτ.ε ιιεΙΓειι οεει εε ιιοειι

ειιιι·ιιειι ινιιι·εειι. Π” ειιιειρ;ε ΜιιτεΙ εει.;ειι ειεεειι ΠεΙιειειειιε

ιιει 'Γιιειιιιει(ειιιιιιε ειπε 0ι·ι:ειιιεε.ιιοιι εεε Αει·ε

τεειειιεεε, εμεειεΙΙ ιιει ιιιιε Βιειιει·ιιιι€ εει· ΒιεΙΙιιιιε εει· 1εω·

εριεΙεει·ειε, θι·ιιιιειιιιε; νειι ΗοεριτεΙει·ιι ειιι.

Πι·. Αρριιι,ε·-ινοΙιιιει· Μ. εειεε" ειιιε Μιιεει·εςειιιιις

εει· Οιιι·ρίιιεειιει· ειιι·ειι Οι·ειι·ιιιιΒ· νειι ειι·ειι επι Νεεεεεειι ειε.,

ννειΙ ειιι·ειι ειπε εει·ει·ιιι.ςε νει·ι'οΙειιιιε εει· ιιιι·ριιιει:Ιιει· εειεε

Αιιεειιειι ιιιιε εει· ειε ιιιιιεεεειιεε Νιιιιιιιιε ειιι· ιιοοιι ιιιιιιειιεετι

διο ει·εειιειιιειι εε.ιιιι εειιι ΡιιιιΙιειιιιι ςΙειεΙιειιιιι Με Μετιγι·ει·,

ινεε ειιι Ρε!! ιιι ννοιιιιει· ιιενι·ειει:. ινε ειιι Μειιιι ινε,ιι;ειι 001·

ρι'ιιεειιει·ει ειιι θειειι,ειιιιεε ιιεειι·ειι'ι. "Με Πιιιει· ει·οεεειι εειπε

ι·ιε·Ιιειιειι €εΙειιε εε ειιιεπι ειιεει·ειι Ιιιεινιειιιιιιι. ιιιιι ιπι θειειιε;

ιιιεε :ιι εεειιεΙιειι ιπιε ιι·οειι? Πει ιιιιι εστι ειι ειιιιειιιιιι·ειι. Πιε

ιιεειε Βειιιιιιιριιιιιε· εεε θιιτριιιεειιει·ιιιιιιιιε εειιε ιειιιιι ειιιει· ε; ιι -

τειι θι·ε·ε.ιιιεε.τι ο ιι ε ε ι· Α ει·ει.ε. ινειεΙι”ε ειιειιιιιιιιειιιιεΙ

εειι ιπιε ειεΙι Βειιιιι!ιειι εοΠειι, ε·ειι·ιεεειιιιει”: ιπιε ιιι€58Ιιειιει

ιιιοιιε,ε ιιι ιιιι·ειιι ?εειι ειι εειιι. εε.ιιιι ννιι·ε ειε θιιι·ριιιεεΙιει·ει

νειι εειεε: ωεετ”.

Πι·. Κ ει; Ι ει·4ΝειιειιΒιιτε, εειι νοι·ι·εειιει·ιι Βειειιιιιιιιειιε,

ιιιεεΜε ιοΒ.ιιιιιειιιιιεειι, ειιεε Με νει·οτειιιιιιεειι ειπεπ Οιιι·

ριιιεεΙιει· εΙιει· εειιεεειι, εεειιι·ειι εειεε ειε εειι Βειι·ειιειιεειι εειι

Νιιιιιιιιε ειιιεε Με.τιγι·ιιιιιιε νει·εειιεθειι ιιιιε εεειιι·ειι Ηιι· ΑιιεεΙιειι

ιιει εειι @εειεε ιιεΙιειι. Νιιι· ειιιειι 0ι·εειιιεειιιοιι ιπιε 'Γεειιιι,ε

ιιει εει· Αει·ειε Μπιι εειιι ΠειιεΙ ιεεειειιει·ε ινει·εειι, ιπιε ι'ει·ιιει·

ειιιο!ι ειε Βεειι!ει;ε ΒεΙειιι·ιιιια εεε Ι.ιιιειι.

π». νοεε-Βι,εε ινειιεει ειειι ε·εςειι εειι ει·ειειι Ριιιιει. εει·

ΠιιιιΉιεε!ιειι Ρι·οροειιιοιι. ιπι-ιιι νιεΙε εεεετεΙιειιε νοι·εειιι·ιΓι.ειι
ιιι›ει·Ν Οοιιεεεειοιιιτιιιιε νειι Α οιιιεΙιειι ειιιει.ιι·ειι, Με ννοιιι

εειιιι·ει·ΙιεΙι ειιι ιιιιιιειινε εεε Ειι·Ιειιειεειιειι Αει·ειειεεεε ει»

ε·ειιιιεει·ι εειεε" ιιιιιεειι.

Πι·. Η ιι ε ο ιι_ι ε ε· ει· -ΡειΙιε, ιιιεειιι εειι·ειιι' ε.ιιιιιιετ!(εειιι, εεεε

ιιιιιιιει·ιιιιι ει.ιιιειε ε;επειι ειε Οιιι·ρΐιιεειιει·ει εεεειιειιειι ιιιιιεετε, ειι.

ειε ειωι εεΙιιιιι. ιιεει·0ιεεειι, ιιιιιιιει· ιιιειιι· ειιι· ΒιιιιΙιε εεΙειιιεειι

ιινιιε. ΝειιιειιτΙιειι ινιιι·ειι ιιιει·ιιει ειε ΑριιιιιεΙιει· ειι Ιιειιιοιιει(·Ιι

τιμ", εε. ειε ιιιεΙιει· εειιοιι νει·ιιιιιι·ειι. Με εειεε ειε εεειιι·ειι,

εειεε ειε ειπε ΑροιΙιει(ε (οιιιιε Λεει) ει·ιιιιεειι, ειειι εεε Βεειιι

εει· ?εειεε Ρι·ειιιε ει·ννοιιιεε.

Πι·. θεε ι Κο ΐι·'Ι'ειΙεειι. Με Ιιιε.ιιιι ιιιιειι εειι ΑιιεΠιιιι·ιιιιε·ειι

νειι 'Ι' τε γ ιιι ε ιι πι, Α ρ ιι ι ιι ε, Κ ιι με Ι ε τ, ειιι· ειιεειιΙιεεεειι. Μι

ιιιιιιε ειιιτΙιειι ιιιε.ιιειιιιιεΙ ειιιεειιι·ειτειι ιιιιιεεειι, εειπε εειιιιι ειιει·

ιιιιι· εειιεεΙιεΙιε Γο!,<.ςειι ι.>ιεεειιειι. Με ΙιεΙιε ειιιΙιει· Βειιι·ιι.ιε @εειι

εεε Οιιι·ρΓιιει:Ιιει·ειιιιιιι ει: ειιτειιο.ιιε ιιιΙεειι.

Πι·. Α ριιιιι ε-ινοΙιιιειι· Βετοιιι ιιοειιιιιεΙε, εειεε @εε Βειιι29.ιι

εειεε· εει· Αστειο, ειε Β·εςειι εειιι θει·ριιιεεΙιει·ιιιιιιιι ι;ει·ιειιι.ει

ιει, ειιι· εκει" εε εεε ειεεεε ΠεΙιει ειιιινιι·ι(τ. ιιιιε εε ειιιε

εειιΙι·ειεΙιε Βιι'ειιι·ιιιιε·ειι νιεΙει· Αει·ετε εειαιιιιιι, νεο εεΙΙιετ ιιι πιο

εειιιιιιιιτειι εειι”, πιο ιιεειιννειεΙιειιει· Ρι·ιιειιιειιιι·ειιιιιιιε· ειε

Οιιι·ριιιεεΙιει· ιιιειιτ ειιι· νεπιιιιινοι·ιιιιιε· Β·εεο€ειι ινει·εειι Ι(οιιιιιειι.

ε Πι·. Β τι· ε ιι ωεετ -Ποι·ρει. θειςειι εεε Οιιι·ρίιιεειιει·ιιιιιιιι

ιιιε!π εε ειιι· ειπε ιιιιει: ΑιιιιιΙε.ι·ιιιιρ; εεε ΡιιΙιΙιειιιιιε Με

Φιιειιιιειωπ εει· Αει·ετε, ειε νει·ίοΙΒιιιιρ; εεεεειιιειι Με ειιιε

Αιιι€εΙιε εει· Αειιιιιιιετι·ει:ιοιι ιιιιε ιιιειιι. ειιιει· ιν ι ε ε ε ιι ε ε ιι ε ιι

ΙιεΙιειι ει·ετιιεΙιειι θεεεΙΙεοΙιείι.

Πι·. εειιι. Με” ιι -Βιιιε. 8οΙειιΚε Ιιειιι θεεειε εειιι· εεε

Οιιι·ρίιιεεΙιει·ιιιιιιιι εειει.ιι·ι, ιει: εε ιιιιιιιϋι.ι·ΙιεΙι. @εειι εειι Οιιι·ρίιι

εειιει· 8·εεει:εΙιειι νοι·ειιι.τειιειι. ΙΒι·ετ εοΙΙιε ειιι θεεει:ε εει·ιιιιει· ιιε

8ειιειι νιιειιεειι, εειιιι ι(ειιιιτε ιιιιιιι ει·ιοΙε·ι·ειειι ιιιιιιεεΙιι. Μοιιιειι

ειιι ιιυ.ιιιι ιεεει· ΙιεΙιει:ιε·ε Μειιεειι Κι·ειιΙιε ΙιειιιιιιεεΙιι. Πει

εειιι". που" εειιι εειι ιι: εειι ιιιειει:ειι ειιιιωι εειιννιετιιςειι Βε

ιινειε Γιιιιι·ειι Μπιι, εειεε ειιι·ειι ειεεε ΗειιεΙιιιιι; .Ιειιιιιιιε ειιι εει

ιιετ θεειιιιειιειι εεεεΙιει.ειετ ινοι·εειι Μ.. Με ει· ειι·ειιΤιι.ΙΙι€.

Ι)ει· Ρι·ιιεεε εειιΙει;τ. νει· ειε Ρι·οροειτιοιι εεε Ηει·ι·ιι Πι·.

Πιιιι·ι Ι( ιιιιιιει·ιιεεειειιι.ιε·ι ειι Ιειεεειι.

Με Υει·ειιιιιιιιιιιιιε· Με εειιιιι ειιινει·ειειιεειι.

Πε. Ο τ το ιν ειε ιι ε ι· -Βιιιε.ιι εειι εειιιειι ε.ιι€ει(ιιιιειμειι νοι·

ει·εις: ..Ρι·ειιιιει·ιιει· Λεει Με Βρει·ιειΙιει -- ειπε Ε'ι·ιι.ιεε ιιιιευι·εε

ρι·ιιΜιε(·Ιιετι Βει·ιιΓειειιειιε··. (Μ: ιιι εειει1εοιιι ω( 8ι.. Ρετ. Εεεε.

ννοειιεειιι·. ει·εειιιειιειι). .

Πιεειιεειοιι:

[Μ. Τι·εγιιι ει ιι ιι -ΒιιΞε ερι·ιειιι ειεΙι, ειιειιεο Με @εειι ειε

Πειεει·ε8·εΙιιιι8· εεε Οιιι·ριιιεειιει·τιιιιιιιε, ι;ε,εειι ειε εει· ει·ειΙιεΙιειι

Βεειειιιιε εεε. Βιε ιει. ιιει· ειιι·ειι ειιιειι ΖιιειιιιιιιιιειιεεΜιιεε ω·

 

ΟοΙιεεςειι ιιι ε·ι·εεεει·ειιι νει·ιιειιεε ειι ιιεΙιει·ι·εειιειι. ΑΙιειιεειιεεειι

Με ειε Γειιιει·ε Α” εεε ΒεεΙειιιε νειι! Ιιειιιιι _ιε ιιιϋειιοιι εειιιι

ειιι ινειιιε·ετειι ειιι·ειι ειεείριιιιει·ιεοΙιε Μεεεπε.ιιιιιειι εειιεειιε ενετ

ΙιεΙιει· οεει· ετε.ιιΜιειιει· Αιιΐειειιιειιι·εριιιει ειιι·ειι θεεετεε ιπιε

θι.ι·ιιι'ειι. Αιιιει·ιεε ιιιιιεετε εεε ειιι Βειεριει ειιι· Νεειιειιιιιιιιιιε; εειιι.

Ειε ιιει ειειι εστι, ιιιι Ιιειιεε εει·'“ΒεεΙειιιε, ειιι ιιιειιιιιω, εειιι!

εειει·, ιιιειει ιιι εειεε ει· ε ιι εοιΙεςιεΙειι νει·ΙιεΙτιιιεεειι ΙεΙιειι

εει· Αει·ετεετειιε ειιειςειιι|εει., Με ειιι·ειι Βενοι·ιιιιιιιειιιι€ εεε

Βεειιιι”ειειιιιειιιις εει· Αει·ειε ειι ει·ι·ειεΙιειι ιιιιιαΙιειι "Με Πιο

ι”ι·ειε Βιιιννιε!ειιιιις εει· Ρει·εϋιιΙιειιεειτ ιιιιτει· εει· ει.ειε ιιιιιιιιιι

ι·ειι Οοιιι.ι·οΙιε ειιιει· ε·ι·οεεειι θειιιειιιεειιε.τ'ι. ινιι·ε ειε ιιεετειι Βε

ειιιω.ι.ε ειιειι ιιπ εεε ειιιιεε!ιε νει·ιιιιΙιειι εει· Αει·ετε ετεεεειι.

Πι·. Α ρ ιιι ιι ε -νΨοιιιιιιι·. Πιιε ΒρειειεΙιειειι0ιιιιιι ιετ ειπε Με

ννειιειε;ε ιιιιε εεεειιει·ειειιε Βιιιι·ιειιτιιιιε·. εοειι εοΙΙιεει ειιι· Πιειε

ιιιΞειι ειειι Με εοΙεΙιε Ιιεεεἱειιιιειι. ειε εἰειι ιιει· ειιι. ειιιειιι Εεεε

εεεειιΜιιΒ·ειι, ιιι ννειειιειιι ειε ειιι·ειι Ιειιε·ει·ε Ζειε ι'οι·ιεεεεεεεεε

8ι.ιιειιιιιι ειπε €εινιεεε Β'ει·ιιε·ι‹ειι; ει·Ιε.ιι€ι ιιιιιιειι. ΒρεοιεΙιεε ιιιιε

ρι·ειιιιεειιει· Αι·ει. ιιιιιεεειι ειιεειιιιιιειιιιιιΙιειι ιιιιε ει·ετει·ει· ιιιιιεε ειιι

ιχεεειιε εει· ;;ι·οεεειι θειιννιει·ιε·Ιιειιειι, ιιιιτ εειιειι θα εει· ιειει.ει·ε

ιιει 8ι.εΙΙιιιιε εει· Βιε,ε·ιιοεε ι·εερ. ιιει-εει· Βειιειιειιιι:ε εε Μπιι

ρι'ειι Με, ιιιιι ιιι $εΙιιιιε ιιεΙιιιιειι νει· εειιι ΡιιιιΙιειιιιι. ινειιιι εε

ειειι νει·ιιιειεειι 1εω, οιιιιε εεεε εειιι ινωιιε εεε Ρε.ιιειιτειι ειι

ειιι·ειι ε·εεεΙιε.εει ννιι·ε, εο εοι! εει· ερεειιιιιει. ειειι ειιιει· ιιιειιι·

οεει· ινειιιεει· εΒιεΙΙιε·ειι κι·ιιιιι Με ειε .Βε!ιειιεΙιιιιε εειιιει·

«ιιι!ειιιει·ειι» ()οΙΙε,ςετι ειιιιιεΙιειι, ειιιει· Κι·ιι0ε. ειε, εοι εε ειιι·ειι

ινοι·ι.ε. εει εε ειιι·ειι Βειειιε ιιιιε Θε·Μι.ι·εε, ειιννει!ειι

Με ειιι· ειιεειιιιιιιεεννειεε, ε.Ιιει· νιεΙεπειειιε με”, Ιιεινιιεει.

εειιι· ιιιιιιεννιιεετ εειιΜ ινει·εειι Μπιι ιπιε @ιιει ιι·οι·εειι πι.

Πει· βειιεε.ι·ει, Με εει· «Μειιιει·ε», εειιι: ιιι εειι ΑιιΒειι εεε Ριι·

Μιειιιιιε ιιι εοιεΙιειι Ε'ΜΙειι ιιει:ιιι·Ιιειι εειι ι(ιιι·εει·ειι ιπιε εεε

εειισιεει εειιιειιι Αεεειιειι εοΙο εεε!. Αιιςεε-›ιιειι εε.νοιι. ειι=ιε

ιιι ιιιιειι εει· ΒρεειεΙιει. ειειι νει·εειιειι ιιιιιιιι, ει·ιοι·εει·ι εειιοιι ειε

ΟοΙΙ(-ιρ;ι ειιι εειι. εειεε Βιιιει· εειι Αιιεει·ιι εεΙιει:ει Με

ΑΠεε (Με, ιπιε εεε Αιιεειιειι εειιιει· .ΟοΙΙει;ειι, εεε Αιιεειιειι

ιιιιεει·εε Βιιιιιεεε Γει·εει·τ ιιιιε ει.ιι1ει.

Πι·. Ιε ι· Με ο ιι -Τιιιεετι ερι'ιε!ιι. εΙιειιίιιΙΙε νειι εοΙοιιειι Πι.ΙΙειι,

ινε ειιι·ειι Ζννιεειιειιιι·ι6.ε·ειει ιιιιε ε.ιιιιιιειιε Πιιιεςε ιιιινοι·ειειιι.ιεε

Αειιεεει·ιιιιιι·ειι εειιΙιιιιιιιε ΓοΙΒειι ιιιιειι ειεΙι ειειιειι.

Ρι·οΓεε ε ο ι· Βε ιι ι ο : Μι Με νιεΙΙ·ιι.ειι θειεεειιιιειι εε -

ιιει, ιιιιι. Ιιειιεει·ειειι ιιι Βεειειιιιιιι;ς· ειι ει·ει.ειι, ιπιε Μι Μπιι

ειι€ειι. εειεε Μι ειε ρ;τεεειε Ηοειι:ιειιιιιιιε Μιπ: νει· ειιιειιι Με.ιιιιε

εει· εειπε ειιιε εειιινιει·ιε·ε θειιιιι·τ. Ιειιειι, ιιιοι·ε;ειι ειπε θε.ιετεει;

ειιιι·ιιιιιι·ειι εειιι· ειιιε Αιιιριιτε.ιιοιι ι·ιιεε!ιειι. ιιιιει·ιιιοι·,εειι ειιιετι Τικ

ριιιιε ιιειι:ιιιεειιι ιιιιιεε. ΙεΙι Νώε θειεςειιιιειι: 8·εΙιεει. ειι εεΙιειι, ινεε

Με ι ιι εΙι ι. ι ε; ε Αει·ειε ειε ιιιιιιεει·ειε ιιι ιιιτει· Ρι·ει(ιε εκεινοι·

εειι ειπε. 4 `

Ψιι·ερι·εεΙιειι ειε Πειιει·εειιειιιιε· εεε, ειιεε ·.Γεεετ εειι Αιιεε

ι·ειι ιιι εειιιειιι θειιεΙιειι ιπιε ννιιΙιειι ιιιειιτ ε1ϋι·ειι Με, ω"

Με εεεει· νει· εειιι Αιιεει·ιι ειε Αειιιιιιι8· Ιιε.ιιειι ινιιε, ειε ει·

Με Με ΟοΙΙε.<.πειι εειιιιΙειι; Μ."

Πι·. νοε ε -Βιε,·ει, ειιιιιιτ ει» ειε Ιιεεεεινιιι·ειρ,·ε Ροιιιι, ιιι εει·

ειε νοι·ννιιι·ι'ε 8·ειιιεεΙιτ ινιιι·εειι. Ι)ιεεε νοι·ννιιι·Γε, ειε εειιι θρε

ειο.Ιιετειι ςειιιε.ειιτ ινει·εειι, ειπε ειιι·ειιειιε Βει·εειιιι€ι. Πεε νει·

ι.ι·ειιειι εεε ΡιιΝιοιιιιιε εειιι ρι·πετιεεΙιειι Απ: Με· ι'ι·ιιΙιει· ρεεε

εει·. Ιιι εειι νει·ιιε.ιιιιιεεειι, Με ειε εοεεειι Ιιεερι·οοιιειι νιτιιι·εειι,

Ιειεει ιιιειιι. Νοε εει· ειιιεεΙιιε Απε. εοιιεει·ιι εει· ε ειιεε

8 εειι ε Βε ινιι·ε εε.ι·ιιι νιεΙι”ιιεΙι ι.χεειιιιει,ει, εειεε ινιι· ιιιιε Με·

Μ· ειι Αειιεεει·ιιιι€ειι ιιιιιι·ει‹εειι ιιιεεειι, ειε ειι ΖινιεεΙιειιιι·ειςε

ι·ειειι νει·ιιιιΙεεειιιιες ε·ειιειι. [Με εεε ευΗιε ιιιειιιειΙε ι·οι·ι(οιιι

ιιιειι εἱιι·ι`ειι.

Πι·. ιν ιι εειιι· -Ιιιεε.ιι ιιιειιιτ εειιι 8ειι1ιιεε, εειεε ει· ινειιι,εει·

ροειι.ινε νοι·εειιιεεε εειεε ιιιιιεΙιειι ννοΙΙειι, ειε Πε.εει·εεειιιιι

εειι νειι Βειιειι εει· θεεεΙΙεεΙιε.Γτ οεει· εει· Βεριιει·ιιιι€ ειιι· Ροιεε

Ιιε.ιιειι εοΙΙειι. Πι· Ιιε.Βε "Με ιιει· εεετειιειιεε Μιεετειιεε τ.ε.εεΙιι,

εοιιεει·ιι Με εειι·ειιι' ιιιιιινειεειι ινοΙΙειι, ιν ο ιιιιιει·Πειι ιιι ιιιιεε

ι·ειι ει·ειΙιεΙιειι Κι·ειεειι ιιιιε ε.ιιεεει·ΙιεΙι νοιι $ειτειι ιιιιεει·ει·.θε

εει.εε·ειιιιιι,ε· εει· Ηειιει ειιιειιεεεεειι ιιει, ιιει Ιιεεεει·ε νει·ιιε.ιιιιιεεε

ειι εειιειιειι.

Πει· Ρ Με" ε: [Με θεεεΙΙεεΙιει'τ ιετ εειιι θοΙιεεειι Ψ ιι ε -

ιι ει· εειιι· εε.ιιΙ:Ιιει·, εειεε ει· ειπε ιιι·ειιιιειιεε Ρι·ε.ιι·ε ω· 8.ι·ειιι

οιιειι ΜΜΕ εειεε” ω. (Με εε Με εεννιεε ιιιεΙιι· παει. εειεε

ειε θε ΙΙ εεε ιι εει·ιιΒει· 8τιπιιιιειι Με ιΙιτει· Μιιιε ειειι ευε

εει·ιι Ιιει·ειι, ειε ειιεε Με ε.ιιεεει·ε ΜεεειιεΙιιιιειι ειιι· Βειιιιιιι

ριιιιιε· νειι Μιεεει.ειιεειι ειιινειιεειι. Βει· νοι·τι·εε· εεε θοΙΙεεειι

εειεε ει· ννιι·ε εε.Ιιει· νειι εειιι Με Αει·ει;ετε.ιεε πιιπ Ιιεεοιιεε

ι·ειιι Ιιιι;ει·εεεε ειιι· Κειιιιτιιιεε ιπιε ειιι. Βγιιιρει.ιιιε ειιί,εειιοιιι

ιιιειι ννει·εειι.

Πει· Ρι·ιι.εε ε 1εω: εειιι Αει·ετετε;ι;ε ειπε εειιι·ιε νοι·, ειε

νειι εειιι .Τιιι·_ιειι·ει· ΒιιιΙιεΙιεειιιΙ(ειεενετειιι «ΠΒ·ειιιιιιι» ειιιΒ·ε

ιιιιιιειι ω, ιπιε ειε ιιιι ννεεειιτΙιοΙιειι ιοΙΒειιεε 2 Ριιιιετε ειιτΙιεΙτ:

Ι) Πιε Βιιτε, ειιι ειι.ιιιιΙιειιε Αει·ει;ε, ιιει εει· νει·οι·ειιιιιι8·

νειι ΑιεοΙιοΙ ιιιϋρ;ΙιεΙιετ νοι·ειειιι.ιε ειι εειιι, Με ειιιε εοΙειιε ινε

εε ιιει· ιι·ιζειιε ειι€ειιτ Ιιει:ιει· ειι νειιιιειεειι, ειι. ιιιειιιι εειτειι ειε

ει·ει1ιεΙιε νει·οι·ειιιιιιε; νειι ΑΙεοιιοΙ εειιι Πι·ερι·ιιιιιι· ιπιε ειιι· νει·

ει·ειιιιιιε εεε Α1εοιιοΙ-Μιεειιι·ειιειιεε ιιει εει· Μιιιει·ΙιεΙιειι Βενει

Ι(ει·ιιιι8· ι·ιιιιω. ·

2) Με Β ι ι τε. εει· ΙενΙειιειεεΙιε Δει·εωτ.ες εειεε ειιτειι ει

ιιι>ε εειιιει· Μιιε!ιεεετ ειιιε οεει· ειιιιε·ε ροριιΙε.ι·ε θειιι·ιι'τειι νει·

ι1ιεεειι ιεεεειι, ειε ιιιιι:ει· εεε νοΙΙι νει·τιιειΙτ νιτει·εειι ιιϋιιιιιειι



ο Μ ω.

ιιιι«Ι Με Με Ιοιοι.οι·ο ΙΙΙιοι· Με 8οΙιΙΙιΙΙΙΙ:ΜοΙΙ. ιΙοιι ΑΙουΙιοΙε ειιιΙ'- Δ' φ

Ι‹ΙΙιι·οιι. Πο «ΙΙΒ·οιιιιιιιυ οι·ΙιΙοιοΙ «ποπ οιιιο 80ΙοΙιο 8οΙιι·ΙΓιοιι :κι τ

ΙΙΙιοι·οοιιιοιι, άι·ιιοΙιοιι ιιι Ι8.εουιι ιιιι‹Ι Μ· ΙΙιι·ο νοι·Ιιι·οΙΙ.ιιιιιι· ιιι

ιιοι·ιςοιι.

Βοι· Ρι·ΙΙεοε Μ. Μι· ΙΙΙοιιιιιιιο;, Μαιο @οι Αιιιι·ιι.ε, άει· «Ποπ τι -

πιο» οϋεοΙοΙιιιι. ννοι·ιΙοιι ιιιιΙοοο, Μ: άει· Αοι·ιτοι.ος οι:

ογιιιροτιιιοοΙι ΙΙιπι οι.. Ψοι·οοΙιΙΙΙΒο Με ΑΙιοιιιιοιιο-νοι·οιιιοο

«ΒΒιιιι πιο» ιιιιοΙι οιιιά - ιΙΙο Βι·ΓΙΙΙΙιιιιι; Μι· ΒΙΙ:ι.οιι άειι: Ιοι2ιο

τω. Με ειιιοεοι·ΙιοΙΙι ιΙοο ΒιιΙιπιοιιο οοι·ιιοι· 'Ι'ΙιοΙ.ιεΙιοιι ΙΙοςοιισΙ ειιι

ιιοΙιοιι ιππεε, οποιο! Μ οιιι νοτοιιι πιο Κιιιιιιιΐο Ε·οι;οιι ιΙοιι ΑΙ

οοΙιοΙιιιΙοοΙιι·ιιιιοΙι ιιιιιοι· ᾶοι· Αο:Μο «Με Αοι·ιτοιο.ο·οο ιιι ιΙοι· ΒΗ

ιΙιιιιΒ· ΙιοςιιΙΐοιι κι.

Με νοι·οοιιιιιιΙιιιιΒ· 80ΙιΙΙοιιοΙ. εΙοΙι ιΙοιι Αιιοι'ΙΙΙιι·ιιιι€οιι άεε

Ρι·ΙΙοοιι ειιι. Σε ινιι·ιΙ ΙιοεοΙιΙοοοοιι ω· <‹Πεοιιιιιιι» ιιι ιιιοιιοιιι

Βιιιιιο ιιι ο.ιιι.ινοττοιι.

8οΙιΙιιιο άει· Π!. ΒΙΙ.2ιιιι8.

Υοι·ιιιιοοιιιοο.

- Βοι· Ι)ιι·οΙιτοι· «Με ΠοιΙιοιιιοΙιΙοροι·ωιιιοιιτο Με ΙΙΙιιιοι.οι·ιιιιιιο

Με Ιιιιιοι·ιι, θοΙιοιιιιι·ιιΙΙι Πι·. Βιιο;οοι πι, πι: ειιι Ι' ο Μι Η ο

ποιο Ιιοιιι·Ιο.ιιΙιο.

- Βοι· Ριοϊοι-ιοοι· ιΙοι· ιηιοοιοΙΙοιι ΡοιΙιοΙοιςΙο ιιιπ! ΤΙιοοι·ιο ειιι

:Ιω ιιιιΙΙΙ5.ι·-ιιιοιΙΙοιιιιεοΙ.ιοπ Αοιιιιοιιιιο, Πι·. Β·οιι·ο ιιιι Ι ιι ω.

ιιοιοΙι ΑιιοιΙΙοιιιιιις ω· 25ΙΙΙΙιι·ιο·οιι Ι)ιοιιιιιΐι·ιοι »ω ινοΙιοι·ο Ι'ΙΙιμ'

.ΤιιΙιι·ο ιπι Βιοιιιιτο Βοι ιΙοι· ΑοιιιΙ0ιιιΙο ΙιοΙειοεοιι ινοι·‹Ιοιι.

- Βοι· ΙιοΙιοιιιιτο ΜΜΜ· 8γρΙιιΙἱιΙοΙοπο Ρι·οΓοοιιοτ ?ο ιι ι·

ιιιοι· ΙιοοΙιοιοΙιιιι;τ 6οιιιιιι6.οΙιπ ιιιιοΙι νοΙΙοιιιΙιιιιο· οοιιιοο 70. Βο

Ιιοιιο_ιο.Ιιι·οο εοιπο Ιω Ιι τι Ιι ο. ι ΙςΙι ο Ι τ πιιίΉιιο:οΒοιι. Με εοιπ

ΝιιοΙιΙ'οΙΒ·οι· Μπι ιΙοι· ΠοτιιιιιιοΙοἔο οιιι Η6ιηιιιιιΙ Μ.. Βοιιιο Πι·.

Η ιιΙΙοροιιιι, σΙοι· ιιιιοΙι ειοΙιοιι 60 .ΤοΙιι·ο Με Ιοτ κοιιοιιιιτ.

ιΑ. πι. 0.218.)

. -- Ζιιιιι ΝιιοΙιΐοΙςοι· Με ι·ωτ. Π. Ε! ΙΙΙΙοι·, ιΙοι· οιιιοιιι Βιιι“ο

ειιι Μο ΠιιινοτοΙΙΙΙτ ΙΙΙΙιιοΙιοιι Με Ι.οιι.οι· ιΙοι· Π. ιιιοιΙΙοιιιιοοΙιοιι

ΚΙΙιιΙΙ: ι;οι'οΙΒτ Μ, ννιιι·‹Ιο Ρι·οι'. Ψ ΙΙ Ιι οΙιιι Η ι ο (οιιι ΒοΙιιι

«Με ΙιοΒιιιιιιι.οιι Ι.οιρειι.ς·οι· ΑιιΔιοιιιοιι), .ΟΙιοι·ιι.ι·οι. άειι· Ιιιιιοι·οιι

ΑΙιι.ΙιΓοιΙιιιιο· άοο Κι·ο.ιιΙιοιιΙιιιι.ιποο Β'τΙοιΙι·ιοΙιο:ΜΙτ ιιι Ι)ι·οοιΙοιι,

Ιιοι·ιι ω.

- Ρι·οι'. οιιιοι·. Ι)ι·. 77. 'Ι'ιιι·ιιοννοΙιι Με :ιοί οοιιιοιιι (3ιιτο

ιιι :Ιοι· Κι·ιιιι οι·ιιοιΙιοΙι οι·Ι‹ι·ειιιΙ:ι, τΙοοΙι οοΙΙ Ιιοι·οιτ.ο Βο88οι·ιιιι€

οιιιο·οιι·οιοιι εοιπ.

- Πιο «Ι.ιιιοο.ιι Βοοιοι.γ οί' ΒοιιιΙοιι» Μι ιΙοπι ΡτοΙ'. Πι·. ν.

Κ 6 Ι Ι ι Βοι· ιιι ννΙΙι·ιΙιιιι·ς πι: εοιπο 2.οοΙοςιοΙιοιι Αι·Ιιοιιοιι Φο

ιισΗοιιο ΙΙοιΙιιιΙΙο νοι·ΙιοΙιοιι, ινοΙοΙιο ιιι ‹Ιοι· ΜΙιι·οονοι·οιιιιιαιΙιιιιε

άειι· 6οεοΙΙιιοΙιιιίι ΙΙιιιι ροτοϋιιΙιοΙι ΙΙΙιοι·ι·οιοΙιι ινιιι·‹Ιο.

- Με Οο.ιιάΙάειτοιι Πιτ Μο ιιι ΙΙ'οΙ8·ο ΑΜοΙιοιιο Με Ρι·οι'.

Κο ροοι οτΙοσΙιειοιι Ι.οΙιι·ιιιιιΙιΙ ΙΙοι· Ηο.ιιιΙιτειιιΙιΙιοΙιοιι ιιιι ιΙοι·

ΠιιινοιιιιτΜ Ψιοιι οιιιο «Πο Ρι·οΙοοεοι·οιι Ε. Ι.οιιε ιινωω.

ΒιοΙιΙ (ΙΙοιροΙι;ι ιιιι‹Ι Νοιοειοι· (Βνοι:Ιοιι) ιιι νοι·οοΙιΙοι8 εο

ΜιιοΙιτ ινοι·άοιι. Δ

  

1 ιΙοι·

; Η ο ιιι πι ο ι· ιιπ ΑΙΙ.οι· νοιι 74 .ΙιιΙιι·οιι. Βι· πω. ιπι. .Ι. 1895 ΒΙ°8ΠΙΚ·

ι ΙιοιιοΜΙΙιοι· ιιι ιΙοιι ΚιιΙιοοαιιιά. ιιιι‹:Ιι·Ιοιιι οι· Με!. 4Ο .Ιει.Ιιι·ο Ιιιιι·

  

- νοι·οιοι·Ιιοιι1 ΙΙ Ιιι Κιιιιιιιι οιιι 22. ΜιιιιΙοι· Ρι·οοοσωι·

‹Ιοι· Αιιιιτοιιιιο :ιιι ω· ιΙοι·Ι.ιποιι Πιιινοι·οιΙ.Μ Πι·. ΝιοοΙειι

Β'οιΙοτοιν ειιι ΙΙ‹·ι·ιρυ.ι·ειΙγοο ιιιι Μ. ΙιοΙιοιιειιιΙιι·ο. Ι)οιι Ανα·

€ι·ιι‹Ι Μαιο οι· να ω.. 20 .ΙειΙιι·οιι οι·Ιειιετ.. - 2ι Ιιι θι·οιΓονναΙά

Γι·ΙΙΙιοι·ο Ρι·οϊοοεοι· Μι· ΑιιιιΙ.υιιιιο Πι·. Ε”οι·ιΙιιι ππι ὰ

άιιι·οΙι ειιι ‹Ιοι· θι·οιΓοννοΙάοι· Πιιινοι·ιιΙΙ.Μ. ιΙιο Ι.οΙιι·ι.ΙιΜιεΚοιτ. Με·

...Μι Ιιιιιιο. - .ΙΙ 1ιι Ροι·Ιο Πού'. Πι·. Ρ οΙοιιΙΙο ιι, θΙιιι·ιιι·ρ·

οιιι Η6ιοΙ ΒΙοιι, 66 .ΓιιΙιι·ο Μι.

- ΒριιΙοιιιιο1οαιοαΙιοε.Αιι :Ιου Ροει.οιιιτΙ ιιι Ιιι -

ό Ιοιι ιιι άει· οι·ειτοτι ΙΙιιΙινοοΙιο ΙΙΒΙ2 Ροι·οοιιοι·ι ιτοοτ.οι·Ιιοιι (εο

ρ.·οιι 15748 Ροι·οοιιοτι ιιι ιΙοι· νοι·ιιιοοΙιο από ι.ςο8·οιι 2582 Ρεπο

ιιοιι ιιι εΙοι· οιιιορι·οοΙιοιιάοιι ννοι·Ιιο «Με ι·οι·Ιι:οιι .ΙΙιΙιι·οο). Απε

Π ΙΙ ιι ΙΙ Ι ι· ο Ιι ο ιι πιω οιιιοΜοΙ, «και οιιι οιιιοπι ιΙοι·ι. οιιιςοκι·οΓ

Ροιιοιι ΒοΙιΙΙΙ°ο ιιιοΙιι·οι·ο οειΙΙΙΙΙΙο ιιιΙ τϋάι.ΙιοΙιοτιι Αιιοςο.ιιΒο νοτ

εοΙιοιιιιιιοιι ειοΙοιι. _ '.

- Ι)Ιο Ι·Ιοοιιιιιιιιι2ειΙιΙ άει· Κι·ιιιι Ιιοιι Ιιι ‹Ιοιι Οι ιιι Ι

ΙιοιιυιΜΙΙοι·ιι Ηι.. Ροι.οι·οΙιιι τι” Ιιοιι·ιιε οιιι 8. .Μπι

ιι. .Ι. 7851 127 ιινοΙΙ. Με ιιι ΙΙ. Ι'οι·νν.Ι. ΙΙιιι·ιιιιι.οι· 899 'Ι'ι·ιιΙιιιο -

(2Ι ιιιοΙιι·ι.θ44 $γρΙιιΙΙιι - (25 ιιιοΙιι·), Ι85 $οΙιιιι·Ιιι.οΙι - ιΙ4 ννοιι.Ι,

68 ΠΙμΙιτΙιοι·ιο - (Ιβ ιι·οιι.). 58 ΙΙιιοοι·ιι - Ο! πω.) ιιιι‹Ι 48

ΡοοΙιοιιΙιι·ιιιιΙιο - 18 ινοιι. Με Ιιι ιΙΟΙ' νωω.ι.

Η

ΜοττοΙΙΙ:Μο-ΒιιΙΙοϋπ ΒΙ;. Ροτοι·εΙιιιτεο.

ιιπ Με ΙΝοοΙιο νοιιι 2. Με 2ιιπι 8. .Ιιιιιι 1002.

ΖιιΙιΙ ιΙοτ ΒιοτΙιοΓιεΙΙο:

Η ιιιιοΙι θοιιοΙιΙοοΙιι. ιιιπ! ΑΙΙ.οι·:

Ι'
ο

Η==ι- ι-ι-ι;ε..-ιξιξιζωέ

Ιιιι(Ιιιιιοοιι:Φοῇῇῇῆῖῇ-Ξξῇῇῆο

_____`==·-›>π>ο>·›η>·ο>οω>πηεῇ

ΙΙ.8..τοιοινοοοοιοι
ο·ο5·ο:·οοεοεε:οέ

39Ι8%7Ι7178θΙΙΙ8148 18545050 474823θ4

2) ιιιιοΙι ὰοιι 'Ι'οιΙοοιιι·ωι:Ιιοιει:

'Η Ιι. οιιιιιΙΙι.0, ΤΕΡΜ. πω. 19, ΙΙ'οΙιι·Ιο ι·οοιιι·ι·οιιο Ο, 'Ι'ιρΙιιιε

οΙιιιο ΒοοϋιιιιιιιιιιιμΙοι· οι·ιιι Ο. ΡοοΙιοιι Ι, ΙΙ:ιοοι·ιι 22, 30ΙΙΙΙΙ.Ι80Ιι 11,

Ι)Ιριιι.Ιιοι·Ιο ΙΟ, Οι°οιιρ Ο, Κοιι0ΙιΙιι18Ι.6ι1 8. Οτοιιρϋιο Ι.ιιιιιςοιι

οιιωιιιιάιιιιις 81. Βι·γοιροΙο.ο Ο, Θι·ιρρο 8, ΟΙιοΙοι·ο σ.ιιιιι:Ιοιι

Ο. ΒιιΙιι· 1,ΒιιΙΙΙοιιιΙοοΙιο ΙΙοιιιιιςΜο θ, Αοιιι.οι· θοΙοιιΕι·Ιιοο

ιιιιιτΙοιιιιιο Ο. Ριιι·οι.Μο οριιΙοιιιΙοο Ο, ΒοΙιΙιι·ειιιΙιΙιοΙι. Ο, ΑιιΙΙιι·ιιι θ.

ΗγιΙι·ορΙιοΙιΙο Ο, Ριιοι·ροι·ο.ΙΙιοΙιοτ 1. Ρι·ΙΙ.ιιιΙο ιιιι‹Ι 8οιιι.Ιοιιοιιιιο 3.

'Ι'ιιΙιοι·οιιΙοοο άειι· Ι.ιιιιι;οιι 84, ΤιιΙιοι·οιιΙοοο Μιάοι·οι· θι·ςιιιιο 14

ΑΙΙιοΙιοΙΙειιιιιιι ιιιπ! ΠοΙΙι·Ιιιιιι ι.ι·οιιιοιιο 4. Ι.οΙιοιιεοοΙιινΙΙοΙιο Μιά

Ατι·οιιΙιὶει Ιιιίοιιτιιιιι 50, ΙιΙιιι·ιι.ιιιιιιιο ιιοιιΙΙΙιι Ι8, ΚτιιιιΙιΙιοΙιοιι ιΙοι·

νοι·τΙιιιιιιιιςοοι·μιιο 96. ΤοΜιςοΙιοι·οιιο 81.

  

Δισκοποοποιοοπο μια· ννοι·οοιιιιι Ε." ΒιιοΙιΙιοιιάΙιιιιε Μ.. κ. ι.. ιποικοιι ω

κ'5τ. Ροιοι·εΒιιτ8, ΝονοΙιγ-Ρι·. Μ, εοινιο ιιι εο!!οιι ιιι- απο ο.ιιοΙΙΙ.ιιο. Αιιιιοιιοοιι-ΟοιιιριοΙτοιι ιιιι€οιιοπιιιιοιι.

“
 

Ζιιι· Βο!ιοιιιΙΙιιιι€ Με 80ιιΙιοιι

θιοΙιΙ:οιιίοΙΙο

οοινιο Μου· ιιιπΙοι·οιι ιιιποΙι Ιιιιι·ιιοιιιιι·ο ΙΙΙιιΙΙιοεο ΜΜΜ

Ιοιι ΒοοοΙιννοι·οοπ Μ

”8ΙϋοπιΨ

Με ΚΙΙτιἰεοΙι ιιιιἀ ννΙοοοιιεοΙιοΓτΙἱοΙι

Ιιοει; οι·ρι·οΙιτο ΜΙΙ:Ι:οΙ.

ΤΙιεΙιοΙιο Ποοιε ἱπι ΑιιίοΙΙ 5 θι·ο.ιιιιιι ιιιιτιιΙοετοιιε.

Ι.ΙΙοι·ιιΙιιτ ετοΙιτ Ι‹οετοιιιοε ιιι Πιοιιετοιι.

7οι·οιιιΙΙΙο ΙΙΙιοιιιιιοΙιο Ψοι·Ιιο,

.#σ 27οπροεο||εο|ιαΠ.

Ο1ιοτ1οττοιιΒιιτε,·.

  

  

  

έ ΜΙΒ ΙΙΙοΙΙἔοιι Νοϋοιιοι·οοΙιοιιιιιιιΒοιι (Α5οοεοΙιιΙάιιιι8·' Βοι

κ. πιο;

ο

  

”ΙΙικγΙ”
ποιοι. πιο ιιιιΙΙΙΙΙιοιιι ΔιιωΙΙΙιιιιΙ.

ΒιιΙιοιιΙοιιο Ιιιῇοοιειοιι οιιοΙι ει·οοοοι·· Βοοοιι ν.άι·ά οΙιιιο

  

υ.. Α.) νοι·Ι.ι·ο.Βοιι. . Π

,,Α'Ι'θΧ ΥΙ.·· @ο ει: ννοιιιε· ἔιΙΙι8·. άο.εο εοιπο Βοοοιι

0Ιιιιο ΟοΙ'ο.Ιιι· 40-50 ιιιο.Ι Β·ι·ϋποοτ ε·οιιοιιιιιιοιι νοι·ιΙοιι Κόπ

ιιοιι Με τ1ιο_ιοιιΙΒ·οιι :Ιου ΙΙΙιΙιοΙιοτι- ο.ιιοι·εωιιοοΙιοτι Δι·οοιι
ρι·ΙΙροι·ο.Ι:ο.Ι Ι *

ΑΙΙο Κι·οιιΙιΙιοΙΙοιι. ΙιοΙ οΙοιιοιι Αι·οοιι οιιΒοποιεΙ: ω:

(Πο.ιιτΚι·οιιΚΙιοιοοιι, Αιιο.ιιιιο, Νοι·νοιιΙπτειιΚΙιοιτοιι οπο. (νεπ

ΙοιιΙ”οιι οιιοΙι Μή θοΙιτο.ιιοΙι νοιι ..Λ Τ!) Χ ΥΕ” ΒΙΙιιιιΙ:ιε.

Βοειιο: 0,Ο5-02 Οι. ρτο ἀἰο οιιΙιοιιΙο.ιι. · · -

ΕΙΙιοτοΙ:ιιι·: Βι·. ν. 8οΜΜ (ΚΙιιιιΙε νοιι Ρι·οΓ. Επιπιιη Βοι·

Ιιιιοτ ιιιο‹Ι. θοεοΙΙεοΙιοίΙ 5. ΠΕΠ Ιθ02; Ρι·ινο.Μοο. Βι·. Γ.

ΒΙωπκπ2ΙιαΙ (ΧΙιιιιΙ‹ νοιι Ρι·οι'. Ι.οιράαι) ιΙιίιΙοιι1. ·

7οι·οιιιιςΙο ΒΙιοιιιΙιοΙιο Ψοι·Ιιο,

.#0Μουρο.οοί|.9σ|ι οί!.

ΟΙιειι··1οττοιιΒιι τε.

  



. 26?

 

 

  

ΠἱοἱεπτπϋΗ!ο,
  

  

  

ΜπάοηΙτοΐ

Πι·. ΡΠοεεπετ·,

  

ΒΑΠ Κ)88!ΝθιΕΝ.

Πι·. ν. 8οΜετιι'ε ΑπεϊειΙΙ Π1τ Μειςοπ-, Πειτπι-, 8ϊοί1°ννεοΗεοΙΒΜπΚο

υπά ΝοιιτειεῖΙιεπἱΚοτ, Επτίαϊυπρε- από ΜεεϊΚυτεπ.

ΑοΙτεεΙοε !‹Ιἰπἰει·Ιι Β·ι>ΜτεΙοε ΙιιεΙἱΙιιι πιω ΡΙΑΜε.

(5οϋΠ”ιιε·ι νοπι Ι. Αρτ!! Με δ.

(50) 8-4.

Βι·ρι·οΜοε ΑΜΜΜι·υ·ΒΜουιπ.

ΗοεοΙιιιιΜΜοε.

εί:6τ! ΑρροϋΕ υπό ν....1.ω......= ἰι1

Ιιεὶυοτ ννθωθ.

  

ΟΡ. ^βοηά, Μι· Μισ.8επι- πω! Πετω!ιωπκο, Ριιι·Μετ.ι·. 80.

Πτι· Νοι·νωι- πω! Ηιτισι·ε ΚττιπΙιε. ΒΜ8. Απ”

Βιιιι.-ΒιιΠι Πι·. Ψιι.οΜοΙά.

- . τ _

Μ. Θ·σΝ.σ . 2°:....Σ.2%Ρ

ΒΡ. ΗθΟκΘΡ, Μ: ΝοτυοπΜ·επΚε. θεττεπωτ. 4..

πω· Νοτνεπι- πω! Μπει·ε ΚτπηΒε. Πι·. να» Μεειιοιι.

; ΨμΙΜπἱὶΙιΙεττ. 48.

Π): Νει·νεπ

Βοημι·εττ. 30. .

" Βιιι1Μοι·Ιιιπ:ι δ'5ΙΙιι Ρωιοτιιιιιτι, Π” ΜΠΟΝ: Πει·

0.'. 80Ρ·"..2, ά:ιιιιικη.:=- υπά Β$οΠνι·ου)ι<εΙ·) Κ1°ΜΗΜ πιω Κοι·νϋεο.

Φ Ρι·οηρωτο πω! ΔιιιιΒιιΜϊ 6ιποΙι Με Αιιηιι1ι.Μπο. °

  

    

Μιὰ ΠιιιΜ0 Κτε.πΚε. ΒαΙισιω

  

     

πω! Μιιει·ο ΚτωιΚο. Βοιππου
  

  

ΗΜοΜι·. - Ρι·οεροΜο €τειΠε.

Πι·. Ι·'τΙιτ. τ. Νο|ι!οι·ιι.

ΟΡΓΙΙι·)1- υπό εοε‹·Ιιιιτ:ι‹·!‹Ι‹›ειοε

. Ιι·)ι()ιγο)οω·ι=Βε.

Βοεΐ.ο ?απο ΐίιι· ΜΜΒΡο

ΠοΜΠηοΜπουο:Μυπμ

 

ΘΑ 1.2Έ.ΤΝΟΤΕΝ (Τ1ι·Ε5.:1:τπ€ετ.ι)

ΒοοΙΒΜ πω) ΙιιΙιπΙΜοτἰυιιι.

ΚωΖω 1. Με1 Με Μισο Ξ.ορτο111ϋετ·.

Ρτοερε:οτε: οιπ) ΑυεΚϋΠἴτε Κοετετιί-τεἱ όιποΙι

(48) 10- θ

δειεἐΠΠΞ

ιΠο ΒΜοἀἱτοοΙὶοπ.

 

θε$εοοϋιιΙ στι! ΜΜΜ. Βοἰ2. εοεοΙι. Επι»,

Η.. ΜΙεΙα, ιιὶοπι. εοΙπν. ιι. άοοΙι π·ξιι·ιτιο ΕΝ".

Μει·ι·Ι. ΒιιοΙιοπ»νο.Ι6. Η6τοΙε πω! ΨοΙιηιιιι,εοπ

ΠΠ· _)οάοτι Βεάειττ. ΒοΙιποΙΙ2ιι8-νει·Βιιιάιιιη

ΒετΙἱπ-8ειεεπὶιε Μ 5 εω...ιω. Β:ιτι1ρίω·

νοι·ϋἱιιἀιιτη; :πιώ .Μαι ΒἱοΙιιιιιιΒειι. Απε

Βιιιιίτ οττΙιεἰΙΙ: Ιυτοτη. ΒεἱεοΒυι·εειυ, Βτ. Ροτει·εΒιιτε;, ΚΙεἱηο Μοτε)αι_)α 8,16. Ρτοερεοτε

Β·ι·ειιΙε ε1ιιττ·Ιι Με ΒΜεάΞτεοτΙοπ.

 

,,Νοποε Κιιι·Μυε" ΠΠ· ΜειΒοιι- υπά ΒιιτπιιΙιτειιιΙιΙιοἱΙ.οιι,

Μιτου Μπα· 8τοΠινεοΙιεοΙοοπττοΙΙε), ΠἱπΒοΙοε,

(Π) θ-4.

__Κἱ$$ἱΏ9Ωἶ'.ἔ.ἔΩΡ.!ἔἴ.Ϊ
ΡοΝειιοΜ (Ειι1ΐοπιιυεε

ΗΜΜ, ΙΙοι·ι- πω! ΝΜ·υπΙο·ειιιΙο

ΙιοΗωι, ΝοιιτιιεΗιοπἱο (ΜπεΙΙιιιτοιι). ΕἰιιτἱοΒτυυ€; Με· ΒΙοΜτο- ιι. ΠμἱτοΙΙιοτιιρἰο

Πι :Νοκ Ροτιιιοιι. Λρι·ΕΙ - ΙΜοοιιιΜι·.

  

Ρτοεμεο1ο.

Πι·. Ο. Π:ιρροτ.

 

 

 

0τειιιιἰεοΙιοε ΕΜΜ

Πε.ιι€ωι-Α1ΒπωΙπε.τ Ποι·τοΙ

(π.ιιεκποωε1η.

ΕΜ εἰεειιτεἰοΙιεε ΒΙιιτρτε1ρετειτ, ννεΙ

ο)ιεε ό.ειε Εὶεετ1 ὶπ οτἔειηἰεοΗετ νετ

Βιιιόιιτιἐ εηΙ:Μ.Ιτ, ΒεετεεΚτὲίτἰἔυιιἔε

ιτιἱττεΙ Η1τ Κὶπὸε;° ι1Πό Ετκνειο)1εεπε,

εττεΒτ ΙεἰοΙπ άειι Αρρετἰτ υτιὸ Βε

Π3τάεττ εΠε· νει·όειι1υΠ8. Ηειοτιπιτο·

ἔετι ΗεττεΙ ἰετ νετΜιιιΠἰοΙι Πι άετ

ΑροτΙιεΙ‹ε Πι Πϋε5ὶ€ετ υπό ττοοΚε

Ποτ Ροτι11, ]ετΙοοΙ1 ὶετ εΙειε ΠΠεεἰἔε

) Ι)τειρετειτ, ννεἰΙ ΙεἱοΒτετ νοπι (ΜΒΑ

) τιιεπτυε ειυΐεεΠοιπτηοη, όεο1ττοοΚε

Μπι νοτ2υ2ἰεΗοτι.

?οτ Νασ|ιαΙιοπωση) ποίπί 9επ>ατπύ.

(Μ) 1ο- θ.

Μ. Αο1ιο:ϊ.

ΒΒΔ ΝωιιΙιοἰιιι.

  

οοοοοόοοοὁοοο
Πι σἰιιοιιι μ·ι·οεπισιι Κιιι·οι·Ι :ιπι ΡἰιιΙἱὶιιά.

Μοοι·)›ιικοιι επι ΜιΠΜ·)ιοιι Βίτειικ!ο, κνἱι·‹Ι

ΗΜ ϊοτ2ϋωἰυΙι οΙιιμι·Μ!ιΙΜο

Ψει88οι·ΙιώΙει1ιετπΙτ

ρτοΙεννοι·τ11 νοτΚειιιΓτ.

Ζιι ΒεεεΙιειι Με :πιο ΙΟ. Αιιειιει. ΝΜιοι·οε

Πιτ Ατιπιοιιυεηοοιτιρτοἱι· Ν. ΜΜΠεεοιι, δι.

Ρο1οι·εΒιιτε;, ΝωνεΙαγ 20 ειιΙ›. ΟΙινἱΠι·ο

Χ. Υ. Ζ. (108) 8-2.

οοοοοοοοοσοσω

φα)Ι')8.έ' ζώ Μιειιεξ ώ

Βοοϋειι ει·εο!ποπετι.

ΒὶΒΙἱοΙΙιεΚ νοπ ΟοΠοτ-8οΜετπἱπΩ.

Π!. ΧΙΠ. Μο ΛοΙἱοΙοἔἰο

άεε εικιποπ Οο!ετικτΜουτπΜΜπυε.

 

ΜΜΕ Κι·ἰτἰεο¦ιοπ Βεπιει·Βιιιιεθιι πι ευἰιιυι·.

ΤΜπιρἱο

νοιι ΒιοΒεειιετ Βι·. Α. Ποιι201°.

ΜΗ νοι·»νοι: νοιι ΘεΙ1.-ΒΜ;Ιι Ρι·οϊ.

Πι·. Β ε ιι ει. τ ο τ.

1902. 5 Μ.

Μ. Χ”. Ποτ Η8):ζε)Πεισ ευί Μέτει:Ηεπ.

ΜΗ Βει1ιιτ2ιιπ8 άοι· ω..." άει· ΜεἀἱοἱτιΜ

ΑΜΙιοἱΙιπιἔ ‹ὶ. ρι·ευεε. Κι·ἰοἔειπἱπἱετοι·ἰιιιιιε

νοιι ΟΒοι·ε1Μ:εω·ιτ. Μ. Α. Η‹·ΙιἱΙΙοι·.

Ιθί)2. ΠΠ θ ΗοΙΖεοΜι. ιι. 8 Οιιι·νεπ. Τ” Η.

-Ιπι Ι)οιπεοΙιωι ΑΙοκο.ιιάετ-ΗοωρΠιπΙ ΜΝ!

ΝειοΙιννοἱε οττΙιεΙΙτ Μεσα· ειιι· Ζοὶι άΙοπτετ

ω... ΠΙοεοι· υπά ΡΠοεω·Πιιιιου Μι· ιΠο

ρτὶνατο Κται1ΚοιιρΠο;;ο @θεση ΖειΙιΙιιιη:

νοιι 50 Οορ.).

Δάτοεεεω νοιι Κτε.ιιΕοπρΠο8οτ1υιιου:

ΒΙὶεο Νεο. .)Ιστοιιακο.π 58, πω. 15.

8οΙιννοεθ.οτ Οοι:ετ. 8οιιιΜ:11:, Πστορ6. σε.

Μ8.1·Μιευοκαε Π. χ. Θ, πω. 20.

Πι·.”. ΟωΙιω·1:ιε ΜΗ:.Βο1801.1, Γε.τηκε

οικω γππιιο. π. 30, Με. Π'.

?πιι1 Πεεε11Μεε ΗΜ. ΙΙοι·ι.πωκ. μ. Η

π. Μ.

Γιαπ Πετὶε ΚΜσει·ι1, θα. ΒΜι!Ηιοΐε8.1°.

Ηιισε ό. ΐἰιπιιἱεοὶιοπ Κὶτο)ιο 6-8,Ω.19.

Πω Β. Δ. Βο8οε1αννεΙ:Με., 15»ωιωτ

Ρω·‹ιιΙοΙ‹Μ Ιθ, Ω". 6.

Κατω ΨΜΒΙοι·, γτ. Ωοιιιιιοιιιι ΜΡ. οι Πω:

·ι·αιοΒιιοποκοϋπ γι. π. 4. Μ. Π.

 



  

  

 

    

 

κ Ε.: ι .Ο ι.- : μ:

Θ°Ξ ,έ Ξ Ξ.Ξέ.Ξ

κ 1 Ε. = Ξα `_/ 1 Ξ .ἐμὲ

11:11 Οστοϋετ, 13% Μ. ιι. εἰ. Μ., τϋΙιιιιΙΙο1ιετ. Βε1αιιιητεε ' α ω: ωἐ Β 13 Φ +->

Βιεοτι-ΑτεοΠϋεκ1 .ΣΟΣ ε:_=Φω ε

11|-. Βιιπιι1ειι νοιι '1'ι·ωΝ.ο ειιΙΓετιιτ. 1·)Μ·ιιΜ1ιιι Τι·ι·ιι1υ-Βοιι‹·οευο-'Γε2πο. 1 Ο = =έ·21-· .Ξ ἔ

(ΑΜπτἱο. 0Μοτοερ. ΜεΙε1τια,ΡτευοπΙοι6επ, Ηειιι1κτωτκΜητοπ,Νοτνοπ- 1 [τ] Ξ ·Ξ Ξ ω Β ἔ<: 8

Μιάου, Πιει1ιοτοε, 8οΙΜεο1ιοιιιετϋπσε). <ί Ε Β Μἔ.ἔ ἔ ὅ

. . = κ.: ···· °
Ε1τειΒΙιεεεωθητ Ι. Βει11,9:οε. ] α”. > ἐ° έΞ ἐἔ=ε.-ῇ;.

ΠεΒοττεεο1ιοπι1 εο11ϋιιο 1.ειεο, ιιι11€ομεη του 150.000 0ιιπάτατωετει· 8τοε:1οιιν, εο11ο.111ςοπ 1 ω 2.ἔἑ..ο ο 8)11έβε

Ρευ·Ιω Ντιπ· θοιι1Γετοιι. Νει1ε 1Βιιιι·ιοΜιιιι;; χοπ 1.ιοΙιττιιυό 1η·άι·οο1εμι·ιεο1ιοιι Β2ι€1ετιι, Σ Β ο 0.2 εφ .Με Ε

Ζπηι1επιρρει·ειιορ νο11ει11τιόιε;ο Ηγι1τοτΙιετεριε.. 200 Ζιιιιιιιω·ιι ιιπά Βε1οηε, εΙο11κι·ιεο11ε _: = Ξ. :....1 Δ..

Βε1ειιο1ιιιιιι8, οιεοπε 'Γτιιι1εννειεεεμμιο11ε. Α1ριιιοκ. 11°0€τ1το1108 Μἱιιμι, 11πτε1ριιιιΜ μη· ο: ῇ (ΕΣ Ν ε σ. __ο ε:

Αιτει1111€ε. Ηροι·1›ι. 17111. 1111ετωι1ιοηε1εε 1.ενντι1επρ1ε-'1'ιιι·ιπιει·. Ρι·οιεε? Ξ000 Κ. Τ1.1.211τ·11 << < Έ ε: Μ θε επ:

εννοώ 0ιιι·οοικοτω. 00πιρ1ε:10 11οιικιοιι του ΙΙ Ια. :ιιιΓυνΙΙι·1ε. Μοα1ιοι11Μ:1ιο Ι.ι:Ηιιιη: = Π Ξ__ε7 ε ω :π '

Με Α. ΠιιιποΙοΙΙι. ΑιιεΚι1Μ1υ ιιπά Ρι·οερο‹τω εκι1ιε όιιτο1ι Μ: 111τι·0110ΙΙ. . Β Ξ ω μ···δέ Βο·· ω ε:

. . . ' χ· ' ,-. Ό

Με Τι·ιπΚουπ· πιπ! Με @απο Μπι· μοϋι·ευοΜ. (ω) μ;-1ο. ] Σ ωἑἐ ..Μέ 58,2

_1+.ά-. -ν . -.. Μ. .. . -......-- Η Ο - Αν:: Ε::

ε ε: 1 .Ξ «ςΞε @έ
. ω- ,- Μς) .Ξ εδ.._)

Η Ξ Ξ Ξἐ= .ή .ω ›.

- ἔ Δ ?Ξ εΕ .·Ξ.ἔΞἐ

88.18011 ΔΜ'αιιιε ΠΜ Με 10. 0ο1:οΒοι· έ Έ'ι·οφιοιιπ: 10-20000. . ὶ < (ώ ρ Ώ α?

δηιι1ουάοι· Ηειωιον.Δ1ιειιϋ.1Σ1εειιωιΜιιιι.Με Ε1ιιιιεεε Βει·11ιι-ΗὶΙ‹1ρε1ιειιτι-061π-Ρκτιε. Η ῶ = ω φ ··Ο ε:

81:ιι1ι1-_ Ποστ- πι. ΒοοΙΒΜοι· ωοάει·πωω· ΕΙππ·ιο1ιιιιιη;. Επί!» πι. 'Ι'0Π8.11ι-ΚΙ11°0Π1Π1ιΘΝ1., Π) *Σ Β έ.: ε . ε

ννειΙάι·. ΠωἔεΒιιιη;. Πειι" Κιιι·1ιι:.πε. Μιννι1-'Γευπ1ε-Ρ1522ο.1'ΙιεΜετ. 1311110. Βεμπειι. θε- Ζ Ε:·) σ: :Ξ-- έ-σ

ΜΒΜ. ειιι· .Πιε‹1 π. Ρ1εοΙιοι·ει. - Ρι·οερεοτε όιιι·οΙ. Π1τε1:1. Βπηιιοιι-ΠιτοσΜου. < ··σξ 1.8 ξΐΔε..» εε

7 - -..-- -.-- ;:Ξ::Η8.-Νω

_ ή. ”-' - 8Ο ε:

. . . Β Φ Ξ με

Μοἀἰοὶιιἱεο1ιετ νσι·Ιει€19η Τ1110Π18 ιιι Ι.οιρ2ιε. ·δΒ φΞέ

$1001Μπ ετεο1ιἱεη: ῇ .. .

άετ 'Ε.

“ Μ! 11Π11Β 118 1111811 θ" °°“ 1
ν0Π

ΡτοΓ. Μ. Α.Κε.υ1οοι· .

‹Ι3‹›η›ω.›.

 

-..ἶ Θεο1ιετο ΑυΙ1εεε. Σ

Ετεΐο1° Βειιιι1.

(Κποτ:1ιεπ, ΒΜάετ, Μιτε1ω1ιι ιιιπ1 Βίιιςωνε1ι1ο.)

114.11 πι" '1'1ιοἱ1 Μι·Μ;μ .11›1›ἰ1‹1ιιιι;;σιι.

ΜΚ. 17,-, Βε1α. ΜΒ. 19,-.

+ (Βιι.πά 11 ετεο1ιε1ιπ Αιιΐε.118· 1908). +

 

1.Μ..€39[11-ΕΒΕ1ΜΑΝύ ΜΒ; .Η ε.....€ω.

Βοοϋεπ οτ·εο1ι1οιι:

' ' ' Η 'τ'.··1 · .ΙΙ .Ισ -

Μπϋιιο1ι σου ρι·ειΜιει:1ιοπ 1110010111. ..μ.;·;...·:·....··.;:;.:..

Μ" Μι· μι·=ι1ιΙἱκ‹·1ιοιι Λοι·Μο. Ηει·Αιιε;οεο1›οιι νοπ 1'τοΙ'. Βι·. .1. Ηο1ιπει11ιο.

.1πι1ιη;;Μι.»; 1002. μ. Β". εε1ι. Μ. 10.-; Ιιι 1.ε1τυ.νω16 ;;οϋ. Μ. 11.~

1Ινιι118τοΞπ. '”ῖἔΕΐ"Ε.°:°°· Με 8Κο1Ποεο Πι Μου Βο1ιειπε1

111119 111111 ΕΝ181011ΗΠΩ.·Μ.1'...1."ἔἔἔΣἔἔ.”..-ἔἔ'ἔ ἔἔἔ"ἔἔἐἔ`.'ἑξἶἶ¦ἶἰἰ

@τ οθιδ1ιεραάΞεο1ιο 01ι1ι·ιιτ81ε», Χ. Β‹1.) ΜΗ ΑΒΒ11ι1ιιιηςειι Ιω Το” μ. 8°. εο11.

.7 .

ν. Ζοἰεε1,"°.1;,”'1.Νιι·ϋυο1ι ω· νοποτἱεοΜπ Μπηκ

('1'ι·1ρροι·. ΐι·ιιοι·ἱκ‹·1ι‹·ε (1ι·ει·11Μ1ι·. ΗΗ›1ιἰ1ἱε). ΜΗ @Ο Τεχωω”1

 

81η.:ι11ετιΑροτ1τεΚετιαπόΜ1ηετει1ννειεεετάεροτ

 

 

  

ΑΒ.8ΒΝΕΑ1.ΤΙΘΕ8Ε18ΕΝΜ'ΑΒΒΕ11.

Μ-Ιτιεο1ι1εωΑτεετι-ΜιάΕ11εεη,;ε1πεΙτενοιι.

Κε1ηεπιὲ11ι1111ο11ε1ιΜ111Θ1°81Ψ888ΘΡοπο

(92)8ν6οττέτ111

 

 

Μ1τόέ1εου- 1το1ι Κταιι1ιεπρ116Βοτ1υποπ:

Οιιιτε ΟιιΜ·.αοιω, (1ορτ1 :και μ. 17, κια. 10.

Δ1οιιιικ1:·ιι Κιιεκτ1:ιονν. Ηικοπε.ωπ:κΜ

Π. μ. 61, π. 82.

τ1ιικηζοτι. μ. Ψ'. μπι. Μ. 10. --: Πι 1.ε1ιιυνειιιι1 Β·εΒ. Μ. 11.20.

 

1[οι1Β. Μή. 0116.. 21 1ποπ.=1 192 1·. Ηει·ξυ11ςοϋο1· ΙΝ. Ππάο111ΣνακΜια1ι. Βιιο1ιάι·τώΜι·ο1 ν. Α. 1ν1ωιοο1ιο. Κετ1ιω·1ποπ11©ΐοτ Ρι·. 16111.
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ΞΙΑΙΙΙΙΙΙΑΝΙΙ. Ρ Β Β Η Β ΙΙευε Ε'οΙιιε Χα. ΙυΙιι€.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
υυτει· πιει ΚεευετΙου νου

Ρι·ει'. ΙΙι. Μι! ΙΙεΙιΙε. Πι·. ΙεΙιειιυεε Κι·ειυυΙιεΙε.

.Τιιι·_Ιειν ΙΙΙοι·ρυΙ.Ι ΙΙΙιιιι.

Πι·. ΒιιιΙυΙΙ° ΙΝευειειι.

81.. ΡειειεΙιυι·ιτ.

 

Με ΙΜ. Ρειει·ευιιι·εει· ΠειΙΙι.·.ΙυΙεεΙιε ΙνοεΙιευεεΙιι·ΙΓι.» ει·εεΙιεΙυηεάευ -" Δυουυεωεπω-Διπηε ο “ν” 8110 μ" “Ε” #

θυ υ υ Μι ε υ ι!. -- Πει· ΛΙιουυειι;ευ"μ·εΙυ ἱεΙ. Ιιι Βιι"1"Μ 8 ΗΜ. Μι· ιΙυε;ΙιΙΜ.εΙ. ιιιυιι υιιεεεΙιΙΙευεΙΙεΙι ευ άΙε ιιεΙιΙιευιΙΙιιυε νου Χ_ μ Μιὰ” ιιι

.ΙυΙιι·, 4 ΗΜ. Μι· Με ΙιεΙυε .ΙυΙιι πω. ΡοεΕ2.ιιεΙ8ΙΙιιιι% Ιυ ιΙειι ;,υάει·ει·ιβι.ΡεΙ.ει·ευυης,ΝεννεΙη-ΡιουρεεΙΝ Μ, ιιι ι·ΙεΙιτευ.-Π ε. Μ" Μ·ΙΡΙ.0

ΜΙυε"υ 20 ΙΙει·Ε ]ΒΙιι·ΙἱοΙι. 10 Πει·Ιι ΙιεΙΙηεΙιι·ΙΙεΙι. Πει· Σιιεει·Ι.Ιουηπ·εΙυευυνΙε εΙΙε ευΜιε ΚειΙυει.Ιου ΙΜΜΙ8ΙΙΙ:Ιιευ ΜΙΙ.ι.ΙιεΙΙυυεευ Ιιιιτει ιιιυυ ευ
Ειιι·ΙΙΙε 3 υυυΙ εεερεΙΙ.ευε ΖειΙε Ιυ Ρει.ΙΙ. Μ. Η Κου. οιΙει· 36 ΡΓευυ.-Πευ Ι ΙΙευ ε εε ε Ιι ΙΙ Ι ι.ε Με Ιι ι·ε ιι (Ισ υ ΚειΙυεΙ.ευι· Πι·. Ει.ι.ιΙ.0ΙΙ ΎΜπεΙι Ι" 8Φ.ΡΘ·

Αυιοι·ειι ννει·ιΙευ ΗΒερει·υπΙιεΙΙκεΙΙιιει·θι·ΙεΙυεΙυι·ΙΙΒε! ιιι8ειιευιΙΙ.- Ι.ειεΙιυια,Ρει.ει·ευυι·χει· 8εΙΙε, Ρει.ει·-ΡειιΙΙιουριωΙ ιιι ι·ΙεΙιτευ 8ρι·εεΙι

ΙΙεΙει·υτε ννει·ιΙευ υυεΙι ΙΙειιι 8υτ.ιε νου 18 ΚΜ. ρι·ο Βο8ευ Ιιουοιιι·Ι. εΙυυιΙ1 Νουι.υΒ. ΙΙΙΙ.Ι:ννοεΙι υυε ?πιπες νου Β-8 ΙΙΙιι·.
Μ 2 Μεει. Ρειει-ευιιι-8, δε. .Μη εε. .ΙΙιιιι 

 

Ι11ΙιεΙΙ.: Πι·. ΥΙετοι ΗιεΙιιιΙΙ.ι: ΙΥεΙιεΙιε ΓΙυε·ει·πεΙ ε ΠΠ· Με ΒεΙιευἀΙιιυρ; άει· Ποιιοι·ι·Ιιοε άει· ΙνεΙΙιει· ιςεΙιειι υυε ειιιΙι.ιε

'Ι'υιιιεει·Ιιειι υυε άει· ΗιοΙοι;Ιε ιΙΘΒ ΙΙουοΙωΙιΙιιιε υυε Με

Βεερι·ευΙιιιυΒευ: ΜεΙυιΙιεε εε Ιε νου;

ει·ΙιεΙιειι ,ε;ουοι·ι·ΙιοΙεεΙι ΙιιΙΙειι·ι.ει· θευνεΙιε? - ΒΙΙεΙιει·υυεεΙΒευ υυε

ρυι· ΑυιΙι·ε Ουετειι. - Ρι·οιοΙιοΙΙε άεε ιΙειιιεεΙιευ Με” νειειιιε :υ Μ. Ρε

ιει·εΙ›ιιι·.·.ι ή Βι·ιει' υυε ΙνΙεεΙιειΙευ. ΧΧ. Πουε,·ι·εεε ΠΠ· ιιιιιει·ε ΜεΙΙιεΙιι. - ΑυιεΙΒιευ.

Βει· Χ". Δει·ιΙεΙυιι ινΙι·ιΙ ειυ 2.. 8. υυε ε!. ΗερΙειιιΙιει· Ν”

ιιι Ι·'εΙΙΙυ ειει.ιιΙυιΙευ. ΠΙειειιιι.ιευ ΟοΙΙεριειι, ενεΙεΙιε άιε ΑΙιειεΙιτ

ΙιιιΙιευ, νοι·ι.ι·ϋ.ι;ε ιιι ΙιεΙΙ.ευ, ινει·ιΙευ εΙιειευ, ΙΙιι ΤΙιειιιυ πιιι

Ιιιιι:ει· ΙιιΙιεΙιευιιμυε ιιιΙι· ΙιεΙιΙιιιϋεΙΙε ιεε ευεευιΙευ ιιι ννοΙΙευ.

Ρει·υει· ινει·«Ιευ άΙειειιΙεευ ΙΙειιευ, ινεΙεΙιε Ψοιιι·Με ευ ΜΙ·

ιευ ΙιευυεΙουιΙε·ευ. εεΙιεΕευ, Με· Πιιιιιιυει·Ιυτε ΙΙιι·ει· νοι·τι·υεε

Μ" εΙυ Αιιι.οιεϊειιιι. ιιι ΙΙιιιεΙιΙ'ειΙΙΒευι .ιιεωυ«ΙεΙυιιι· εΙυε

θεια» @Με ΙΙΙιιι.ιεε @Η ΙιεεεΙιιΙεΒειι υεΙυΙ πιιι Αει·ΜεΙ.ιιιζε

ιιιΙι:ιιΙ›ιιιιΒ·ευ ιιυιΙ εοΙ'οιτ. ιι:ιοΙι ιΙευι Υιιι·ιι·ιι€ε «Ιευ Βεει·ει.υΙι·ευ

εΙυειιΙιΙΙυιΙΙρειι.

ε. 2. Ρι·ΙΙιιεε εει· θεεεΙΙεεΙιεΙΈ ΙιΙνΙΙΙ.ιιιΙ. Αειυτε.

Πι·. Μ. 'Γιεγιιιυυιι

(ΒΙευ, 'Πιι·ουΙ'οΙΒ·ει-ΒοιιΙενει·υ Ντ. 3).

ΙΙΙεΙοΙιε ΓΙιιυει2εΙυε Μ· ιΙΙε ΒεΙιευιΙΙυιιυ εει· ΒουυιιΙιοε

σει ΝεΙυει εεΙιευ υυε εΙιιΙυε ΤΙιεΙεεοΙιευ εεε εει·

ΒΙοΙουΙε εεε θειιοΙιεΙιΙιυε υπό εεε ΙΙειΙιεΙΙειι εο

ιιυιιιιοΙεευ ΙυΠεΙιΙει ΙΞειιΙιεΙιε'Ι

νου

Πι. ΙΙιετοι $εΙιυΙτυ,

8τ. ΡετειεΙιιιιρ;.

(ΝιιεΙι εΙυειιι Ιιυ νειεΙυ 8ι. ΡετειεΙιυι ει· Αεινετε πιιι 22. .Τει

ιιιιυι· Ι902 €εΙιεΙιευειι σκιες.)

(5ουΙυεε.)

ΝεεΙιιΙειυ Ιου υιιιι Με ΒΙοΙοεΙε εεε 0ουοΙιοΙιΙιυε υυε

Με ΥειΙιεΙιευ άει· ΒοιιοιιΙιοΙεου ιυΙΙειιτευ ΟιευυΒεινεΙ›ε

ιιιεΙιι ουει· ιυΙυιΙει ε.ιιεΙυΙιιΙΙου ΙιεεριοεΙιειι Ιιευε, ινοΙΙου

Μι πι· ΡεειΙεευυε ιΙει ΡΙυ8ειΖειΒε άει· ΠοιιοιιΙιοεΙΙιε

ιιιριε ΙΙΙιεΕΒΘΙ1811.

Ι'ΙΠε υυε ειΙΙ' εειιι θεεεετειι ειεΙυΙιτΙΙου Μ, εριεΙΙ ΙιεΙιτι

ΚειυρΓε εετ ΟεινεΙ›ε ιιιΙΙ εου θουοΙιοΙιΙιειι ειε « υιιτϋι

ΙΙεΙιε Β 88.0Ι.Ι011» εετ ει·ετειευ εΙυε εευε Ιιεινοι

ιεεευιΙε ΒοΙΙε. Βιιιιιιιι (Ι. ε.) εεετ. εΙε.Ιιει ε.ιιοΙι Ιυ Βε

ευε ευΙ ειε ΗεΙΙιιυε ω· ΒουοιιυοιεεΙιευ Ριοεεεεε εεΙιι

1ιεΙΙευι1 "ΑΙΜ θιουοιιΙιοευ ΙιεΙΙευ, ιν ευυ ειε

ΙιεΙΙειι, ευεεεΙιΙΙεεεΙΙεΙι (Μιτου Με υειΙϋι

ΙΙοΙιε ΕΙεεετΙου σει 0εινευε. ΟΙιυε ΙΙιτε

ΙΙεΙΙΙΙΙΓε ΙεΙ. Με νσΙΙΙΒε ΕΙΙιιιΙυετΙου ιΙει

ΟυυυΙιοΙιΙιευ Ι1υιΠϋΒΙΙ0Ιι”.

Ινευυ ινΙι· ιΙΙεεειι Μα υιιΓ υιιεει ΙΙιειειρευτιεοΙιεε Ηευ

ιΙεΙυ ΙΙΙιειΙιυΒευ, ευ ιιιυεεευ Μι ετειε ΙιεεΙιεΙιΙ; εεΙυ Με

ιι ιιΙΙΙιΙΙεΙιε Βεεοιἰοιι :ιιι ΙιεεΙΙυεΙΙΒειι. ΒΙεεεε Μυ

ιιευ Μι· εΙιει ιιυιιΙευιι, ινευυ ινΙι· ειιευιι ΙυιΙΙνΙΙΙυεΙιεΙ

ιευυ ΙιεΙιειιιΙεΙυ υυε υυε εΙυειεεΙτε ιΙειυ ΙυεΙνΙευυιυ, ευ

εειειεεΙιε ιΙειυ ΙεινεΙΙΙΒειι ΒιειΙΙιιιιι υυε τΙειυ ε.υετοιιιΙ

εεΙιευ ΒΙΙ.2 εεε 8οιιοιι·ΙιοΙεεΙιευ ΕιΙειιιυΙιιιυ€ερι·ουεεεεε ειυ

ρυεεευ.

Βε!ιευυΙ.ΙΙεΙι ΜΙ ΙΙΙε ερεεΙεΙΙε ΤΙιειεριε άει· ιζουοιιΙιοΙ

εεΙιευ ΛΙΙ'εοιΙουειι επι Ι‹ιειιΙιευ ΙυιΙΙνυΙιιιιιιι ιΙιεΙ Ηευρτ

2ΙεΙε ευ νοιίοΙε;ευ:

Ι. ΠΙε ειιΙηεοΙΙνευ Β880ΙιΝΟΜ8Π ευ ΒεεεΙΙΙἔειι.

2. Πω ΠιιιεΙοΙΙΒιεΙΓευ ‹Ιεε ΙυΓεετΙουεριιιεεεεεε ευ νει·

ΙιΙυιΙειιι.

8. Με ΕΙΙιιιΙυειΙου άει· ΟυυοΙιοΙιΙιευ ευ υεεσιιζευ.

Μ. ‹ΙΙε ΒεεεΙΙΙΒυυΒ εΙει ειιΙηεοΙΙνευ ΒεεεΙιινειιΙευ εΙι·Ιι

ευιιι ειϋεετευ 'ΕΙιεΙΙ ιιιιιοΙι ειιιε ιυτΙοιιεΙΙε ΙοοεΙε ΒεΙιιιυ‹1

Ιυυε ειιεΙεΙιευ ΙΙΙεετ, ιΙειευ ΙΙειιιρτειιΓεευε Ιυ άει· Βεεει

τ.Ιευυε άει· σειιεει ιιιοι·υΙ ΙιεετεΙιι, ευ ινΙΙΙ Ιου ιιιιεΙι Μει

ΙιεΙ ιιιεΙικ Ιε:υ8ει ευΓΙιεΙιευ υυε ευιιι ιινεΙτευ ΡιιυΙιιε ΙΙΙιει·

8εΙιευ.

Πιυ Με ΠιυεΙουειειΓειι υει ΙυΙεο1Ιου ευ νειΙιΙυεειυ,

@Η Με ιι·εεευτΙΙεΙιειε ΛυΓ8ε.Ιιε: ε. Ι Ι ε 8 ο Ιι ει υ Ι Ι ο Με ε Ι

ιευ, ινεΙοΙιε εεε ΑεεευεΙιευ Μι θιουοκοΙι

Κου Ιιεε11ιιεΙ.ΙΒευ κου Μου, ειιε2υεευεΙΙειι.

Ιυ εει· Ι.ΠειεΙυι εΙιι‹Ι εΙυε @Με ΙΙΙευειε ΡεΙιτοιευ ει

ινΙΙ.Ιιυι, ινεΙεΙιε Μπι ΠιιιειεΙιΒιειΓευ εει· ΙυΓεεΙΙου Ηε.ΙΙ Βε

Ι›Ιετευ εοΙΙευ. Ιου ΙΙΙΙιιε Ιιυ ΝεουειεΙιευόευ υιιι 7 Ηειιριίεο1ο

ιευ ειυ υυε υευυε ε.Ιε ειεπειι ΗευρτΓεοιοι: υ εε εεττ Ι ο Ι. ε

Ο οιιυ ε νειυοι.

ΞεΙιι οΙτ Μιὰ ιΙΙεεειυ ,,εΙ.ιιοτε υ" ΥειΙιοτ ε.υεΙι

νου 8εΙιευ εει· νειυυυΙΙΙυειευ ΡειτΙευτευ ΡοΙΒε εεΙειειει.

Λεει ]ε‹Ιειιι ΑΜΙ, υειιι έιϋεεειεε ΒεοΙιεοΙιιυυ8ειιιεΙει·ΙεΙ

υυε ιΙειι νειεεΙιΙευευετευ Βεν6ΙΙιειυυεεεευισΙιτευ πι· νει·

ΓΙιευυε ετεΙιτ, Μιά ευεεΙιευ ιυΙιεεευ, εεεε ΙεΙεΙει εΙιευεο

Μι ‹ΙΙε Πυνειυιιυίτ ιΙει ΒΙιεεε.Ι.ιευ Ι182ΙΘΙιΙ1088ινοΙ50 εει·

ΙιεΙΙιεΙΙΙΒτευ Ρειεουευ ΙιεΙυε θιευιευ Ιιε.τ υυε ‹ΙΙυεεε



Βιμ

πνοιιι€ειποιπιο νοι·ιιιιι πιιπ ειε Ποιιετιτειιιιιπε ποε Ατιπιεε,

ειππ ειε οιπο Βοεοιιτιιπιτπιιε ποτ ροτεϋπιιειιοπ ι·'ι·οιιιοιι

επεοεειιοπ πππ, ΒοεοΙιποιοο εειιοπ τοπ ποπ Πιππειιπποεπ

πιοεοε νοτιιοιοε ππτοιι Οποπιο π. ε. π.

Μι ροτεϋπΙιειι ποοο επτ θεπιιεο πιο Ετιιιιιτπιι€ Βο

πιοοιιι, πεεε πει πιπιιπιειιοτιεοιιετ Βο ιιπππιιι πο:

ποε ειτιοιο Οοιιπενετιιοι οι ι ο ι π πιοπιε πιιιΖι πππ νοτ

οτππο (πιο ειιιεπ πιοιποπ Κτειιιικοπ πιιι Βοποττιιοιεειιειι

Ετι€τοπιτππποπ οιιπε Απεπειιπιο: ,.νετπιειππιιε με

Ιιοιιοτ εοΧποιιοτ Εττοεπποεπ ιπε!. Οοιτπε"

πππ ιε.ιπτιοπιτο τποιποπ Ροιιοπιιιιπεπ, ΓοΙιε εε ειππ πιπ

οιιιο θοποττιιοο ποε 0επιτειτοιιτοε ιιιιπποιι, τοποιπιιιεειε

Πιτ πιο Βε.ιιοτ ποτ Βοιιειππιιιπο πιο 8οιιοιπο τπιι: ειοτιΙοτ

Μει.τιγ πππ Ψοτιοιιιιπεοποπ πο” ειπε πππ ινοοιιεοΙο πιο

'Ι'επιροπε ρετεϋπιιειι. Πιο Ροιιοπιιπποπ ιιοποτπιποπ πιο

ειτοποειο ννοιεππε πιο 'Γε.ιπροπε πιοιιι επεπτιιιιτοπ. Με.

οποτ Νπι2οπ ππτοιι εοιειιο '1'ειπροπε, ιιιιεεοτ πετ Πππιπ8

ιιο1ικοιι πεπ Οοιιπε επεπιιιιιιιτοπ, ιιετιιοιεειιιιιτι πω,

»ειιι ιοιι ερειοτ ποοιι ετινε.ιιποπ.

Με επειτοτ Ηε.ιιρι.Γεοιοτ, πεε Αεοοππιτοπ ποτ

Οοποποιτιοεπ επ νετιιιπποτπ, ιππεε ιπ ειπεπ ιτιεοιιο π

πππ ίτιεοπτοειπινιεοποπ πειιοπ πιο νοτιποι

πππε πι1οτ ειιιτΙτοτοπ πππ επειτοπεοππειι

Κετρετιιοπεεπποοπ (ΤτορρεπειοιΒοπ, Ρω.πιπιιτεπ

π. ε. π.) εοπεππι πιοι·ποπ, πει Ιοι2ιοτο τοιπ τποοιιε.

πιεοιι, ππτειι Ετποιι;;ππε νοπ ΠτπειτεοΙινιοπιτπποεπ ιπ

ποπ νετεοιιιεποποπ Αιιεειιιιιιιοπ πεε θιοπιιοιτοιιτοε, πεε νι

τιιιοπιο 8εοτοι ποιότποτπ πππ επι· Ιπιοει.ιοπ ποποτ 8οιιιοιπι

Ιιππιιιε2ιτιτο ιιιιιτοπ ιτϋπποπ.

-Βιιιιοτ ιει ιπ ε.ΙΙοπ Γτιεειιοπ πππ ι”τιεειιτοοι

πινιτιοπ ΡιιΙΙοπ ειτεπεειο Βοι.ιτπΙιεπιο ειιι

πιοο τιοιιιιπο Ροτπετιιπ8. Θε.πε ιιοεοπποτε

ειιι. πι” Πιτ πιο Ζοιι. ποτ Μοπεττιιειιιοπ.

Με πτιιιοπ Ηεπριιε.οιοτ ιιιιιτο ιπι ροιπιιοιι

ειε Βεπιιοτιτοιι ποτ επεεοτοπ Οοπιιιιιιοπ επ.

Με νιοτιεπ Ηε.πρι:ιε.οιοτ: πιο Βοτοε Πιτ

ειπε τοιιοποΙΙε Ετπιιιιτππἔ πππ ονοπιπειι, πιιπ

Βιοιοιι2ειιιε Αποοτπιε, Οιιιοτοεε σποτ $στοριιπΙοεο Ιιεειειιτ,

ειπε Βοιιπππιππο πιοεοτ ΟοτπρΙιοειιοποπ.

Με ίππιιοπ Ηοπρτιο.οιοτ ιιοποιοιιπο ιοιι πιε

Βοεειππε πετ Βιιτπιιπποιιοπ, ινοΙοιιο ποινιιιιπ

Ποπ Με ποτπιοπετιιεει; ιιοετοιιτ ΒΙοιοιιποιιιε Βοοιοιπο

ποττιιοε - πιο Βοτεο τω· ειπεπ ννειειιοπ, ιιτοιιεεπ ειπει.

Με εοοιιετοπ Ηειιριιπει:οτ ποππο ιοιι πιο νοτ

ιποιπππε ιιΙΙοτ ιιππιιι2ο1ι ιπειτπιποπτειιοπ ΠπτετεπειιππΒοπ

πππ ιιιοι·ειροπιιεεπειι Ι.οοειοιιιετιιΤο, πει ποτ Βο.π 2

οοιιιο Ττιρροτ ν6ιιιε ιπ Βπιιο εεΙοεεοπ

ινοτποπ εοΙΙ, πππιιι πιο πειιιτιιοιιοπ νοτπ Οτ8π

πιεπιπε @ποπ πιο Οοποιτοιτι:επ ιπε Γοιπ Βοίιιιιτιοπ ΒοΙιπι2

ΙτιηιΡοΙ1 πεπ Ρτοοοεε Ιοοειιειτοιι Ιπππποπ.

Πιιπ οππιιοιι ειε ειοιιοπιεπ Ηεπριιοοιοτ: πιο

Ε'οτποτππο, πειεε ποτ Μιιππ ειοιι Βιοιοιιποιιιο οιποτ

Βοιπιππιππε ππιοτειοιιοπ ιππεε, ιιο2ιειιπτιπεννοιεο εειπ

Βρετπιε., ννεΙοΙιεε ιο ειπ Ρτοπιιοι: νοτεειιιοποπετ Πτιιεεπ

ιει. (Βοιιιι.ι"), οιιιοτ ιπιιττοειτοριεοποπ πω. ιπιοιοτιοιοει

εοιιοπ Οοπιτοιιο επ ιιιιετννειεοπ πω, πεπιιι πιε.π ειπε εοιι

ειοπιο ΙπιοοιιοπεπποΙιο επεεειιιιιιοπ Κειππ.

Βεπεπιεππ εοιιινιοτιεοτ ΒοειεΙιει ειππ πιο νοτιοιπππο

ποε πτιιτοιι ΖιοΙεε ποτ 'Ι`ιιοτοριο: π ιο ιπι"οοιιοπε

οτι·εοει· πω. ιιιτο Τοιτιπο οιιε πεπι Οτ8ε.πιε

πιπε ιοτι.οπεοιιοιιοπ Με ποπ ππτε1ι πιο Οο

ποιτοΜεοπ οπποτιοιιτειοπ $οιιοποπ επ τοπο

τιτοπ.

Ιτπ οτειοπ Απποπιιιιοιτ Ιτιιπει; πιοεε Βοιιοπριιιπ8 ροτε

ποιε, πο. Με Ξειιιιποτππεοπ ιιιιοτ πεε νοτιιοιιοπ ποτ ιππ

οιτι.οπ θιοντοιιο επεπτιιοιτιιοιι πιο οιιοτιιιιοιιιιειιο Ι..ειπετιιπις

πετ ειπε ιπ πειιεεΙιιεπ ιιοτνοτιιοιιεπ πππ εε ποοιι Νεοπτ

ποπ ιποιπο ειιπποτοεεοπ Βοιιινιετιειτοιιοπ πιοοιιοπ πιιτιιο,

ιιπεετε ,,οιιοπ“ πιιπ ,,ιποποτποπ“ ποποιεοΜτοπιππτοπποπ

Μπιοι επ ε.ρριιειτοπ.

οι Βοιιιι: απ. τ. (πρι. ιεοο, Ντ. εε. ε. πι.

 

Ι.οιποτ Ιιεπειι πιο νετιιιιιιιιιεεε πιοιιι; επ οιππωπ, πιο

εε επί ποπ οτειεπ ειππ πεπ Λιιεοιιοιιι πει; ιπιπ πιιτΓιοπ

πιο νιοιιιιοιιεπ ΜιεεοτιοΙοο πππ πιο ιιιιο·ιι Ηπππετιεπ εοιιι

ιεπποπ Μοπιεειτποπιο ιιιοι·ιιιτ ειιι οιιιοτ Βειοετ εειπ.

Νιοιιι. πεε Αιιιππιειι ποτ

ιιοπεοπποπ ΘοποιτοΙτιτειι ιιπ ειππ ιει: εοιιινοτ,

εοππετπ πιο πε.πετππε Εοτιεειιε.Γιππ8 πετ

εοιιιοπ ειπε ποπ επιιορι- πππ οπποιιιοιιεΙοπ

Βιπποεοννοιιειοποπ (Ψοτιιιοιτπ").

ΑΜ (ιιτπιιπ ποτ Βιοιοοιε πεε ΟοποιωΚιτπε πππ ποε νοτ

ιιοΙιεπε Βοποττιιοιεειι ιπιιιιτιτιοτ (ὶοντοιιο ινιιτε ποτ πεειιετ

ιιοποππο ιιιοτεροπτιεοιιο Βιπετιιι εοιοτι πιιοιι ετε.ιι:Βειιοιιι:ετ

Ιιιιοοιιοιι οιιιοε νοπ πεπ εοπεπε.ιιπιοπ Οοπριτπποειπιιιοιπ

οπ:πιινοππεπ, πππ Μπιτ επ οιιιοτ Ζοιι, ινοππ πιο Βιοπο

ιιοιιιιοπ ποοιι πιοιιι Ποιοι;οπιιοιι Βειιιπποπ ι.ιοιοτ ιπε Πιε

ινοιιε οιππιιπτιπποπ. Ι.οιποτ ιει ποιοιι νοτειτοιοιιεπ νοπ

2 πππ τπειιτ Βι:ιιπποπ (Ριπποτι"'), Κοιιοτι;") π. Α.)

πε.ειι ειιιιιι.;ειιειιιιοτ Ιπιοοιιοπ ποτ εποπ εοιιτ ππινε.ιιτ

εειιειπ1ιειι, πο πιο 0οιιοιτιιιπποπ νοτιπϋπο ιιιτοτ ,,ιπνε.ειι·επ

Κτπ.ιι" εειιππ επ πεί οιπποπτπιιΒοπ ειππ, πππ ιπιιεειε,

πιο Κοπετι ε·ιοι: .πιιπ πει πιοεοτ Βρεισοπριτππ8 ειπεπ

Βτιοιο επ ιπιιιοπ, πιο ποεπτπιπιο 8οιιιειιπιιε.ιιι ποτ Ιπιοο

ιιοπεειοιιο πιο ιπε Βιπποεςοπ·επε ιπποιπ 2οτειστι ινοτποπ.°

Αποιι ιει πιο Απεειοιιι ειπεπ μπε Γτιεοιιοπ Ρο!! πει Βιτ

ντο.οΙιεεποπ ιιι ποπ οτει.επ Βιιιπποπ πετ Ιιιι”οοι.ιοπ ιπ Βο

ιιεππΙππο επ ιιοΚοιπιποπ, "οιιι Κειπιπ επιιιποιιπιοπ.

Απποτε νοτιπιιι επι πιο Βοοιιε :πιτ πεπ ποππειιοτοποπ

Μπποπεπ, πετοπ ΚιειΤοππο θεπιτειιιοπ ιιπιοτ ποτ θειιπτι

(ποε. Βιοιεειοεε) ιπιι Βοποττιιοιεοιιοιπ Υπειιιοιεειιιοιτπ ιπ

Βοτιιιιτπιιε πειτοιπιπεπ ειππ.

Ηιετ πειιιιιιτι Ριπιτπει") ππειτοιιιο πεε ετοεεο νοτ

πιοπει, πιο Ροτποτππε ειπε8οερτοοιιοπ επ ιιιιιιοπ, πειεε

"πει ποποοιιοτοιιοπ Μιιποιιοπ Βοποττιιοιεοιι

οτι:τοπιττετ Μιιιι.οτ επειι πιο Οοιιιιπιιεπ

(νπινο) οτοπεϊειττ οποτ ποοιι εοτειιιιιιε

επιιεεριιεοιι 8οτοιπιει ποτποπ ιπιιεεοπ“. πιι

πιιι πιο εε εειιτ εοιιινοτ ιιοιιιιο.τοιι ΒιιπΒιιιιοεποποττιιοοπ

πππ ιιιτο νιειι”ε.ειιεπ θιοιε.ιιτοπ πππ Ωιιιπριιοιιιιοιιοπ ιππο

ειοπ) ιιπ εριιτοτοπ Αιιετ νοτιιιιι.οι; ινετποπ.

13ο πιο Ρτοποπ ε.ιιοτ 8οινοιιπ1ιοιι ιπιι τποιιτ σποτ πιο

πιποτ πποπιιοει;επ 8ττπριοτποπ ποτ Οοποττιιοο ιιι Βοιιιιππιππε

Κοιπτποπ, επ ιτιιι επ ιιιιε πιο π·ιοιιιιεο ΡτιιΒο ιιετε.π, πιε

Πιτ ποπ Βοπειιοποπ ΜΗ Βοοιπποιειο πππ επι τπειειοπ Ετ

ιοιπ νοτερτοοιιοππο Βοποππιπποειπειιιοπο ππεεπενε.ιιιεπ.

ιΝοιοιιο Βειιιιππιπποεπιοιιιοποπ ειππ πππ πιο πεειο:πει

ετοιι, οποτ τιοιιιιεοτ πεεε.ει, ινοιειιο Βεπιπέςπποεπ τπιιε

εοπ πιο Ιοι€ειΙοπ Βοιιιιππιππδειποιιιοποπ ετιιιιιοπ, ππι πω”

Οτιιππ ιιπεοτοτ Κοππιπιεεο ιιιιοτ πιο ΒιοιοΒιο πεε (ιππο

ΚοιτΚιιε πππ οιιι θιτπιιτι ποε νοτιιοιιοπε 8οποττιιοιεο!ι

ιπιιειτιοτ Οοινοιιε ειε ΒεοιΒιιοι πππ οτπ ιπειειοπ Ετίοι8

νετερτοοιιεππ ιιε2οιοιιποι; επ ινοτπεπ'Ρ

Βιιίοπ πιτ Με, πππ πιοεε ΕΓ8.88 ιιοππιννοτιεπ επ Κόπ

ποπ, ποοιι οιπιποι ιοπο 6 Ρπποιο ιιιιοτ ποε Υετιιειιιοπ

Βοποττιιοιεοιι ιπέιειτιοτ πιεννοιιο ιπε θεπειοιιιπιεε οπτιιοικ,

ποιοιιο ιπι ιιειτπ ΚειιπρΓο ποτ Οοινοιιο επεπιππιεπιπεεεππ

εειιιιπετιο:

1. Ιποοοιιεε.ιιοπ ποτ Ιιιίοοιιοπεοττοποτ πιιτειι ΙποιπΖειΙιεε

Ιππιιτοιιοπ @απο Ι.ειιΚοογιοεο).

Σ). ΒοΒιιπειιΒιιιιε ποτ Απεπτιιοιιππο ποε πιοριιιιιοτιεοιιοπ

ΘοποιτοΚΚοπιοπιπε.

Θ. Γτιιιι2οιι;ιεο Βοποπετε.ι.ιοιι πππ Μοιειριε.ειε πετ Βοιιιοιπι

Μπι.

4. Βιιπιιποιιοπ ποτ πιοποιτοιαιτοπ ππτειι Απποεοτπιιο πππ

Απειοεεππ8 ποτ οιιοτειοπ ΒοιιΙοιτπιιε.πιεειιιειιιεπ.

6. Γιοιιοτιεπιροτειπτοιι.

"ιι Ε. πι” ι.ιιειιπ: οιιοππε 1898, Ντ. 48, θ. 12Π.

πι) Γιπ ο· ο τ: Με ΒΙοποττιιοο ποτ Βοππο.Ιοι·εππο ιι. ε. πι. 1888.

Μ) Η. Με οτι: Ριιε.τιποιοοιιιοτπριο. 1897, 8. 512.

ει) Ρ ιπιιιιε: Ρωιπποπ πιοιιιιπο Ε`τεΒοπ επι· ΝοςεΙ

νο ι ι: 'εοιιοπ Τιιοοτιο. ν ο ι ιι ιιι ο π π 'τι Βιιπιπιι. Μ. νοτττεςο,

Ν. Γ. Ντ. εεε/εεε, Β. 268.

οποττιποιιιιοιτ



8ο ιτειιιιειι ειιι· μια ειιεειιιειιι εεεε.ιιειι εεεειι, άε.εε

ειιε άιειειιιεειι ιοεειΙειι Βεεεεάιιιιιεειιιειεοάειι Με εεειΒ

εει ιιιιά εποε; νετερτεειιετιά εεεειεειιει ινετάειι ιιιιιεεειι.

ινεΙεεε Με ειιιτ;εεειεΙτειι Ηεεειιοιιεριιεεειι άετ θεινεεε

εεΒιιιιετιι;ειι ιιιιά ειε ιιεεεεειιιειι.

Ι)ιε Εεεειιεειιοιι άετ Ιιιιεει.ιοιιεεττεεετ άιιτεε ιάειιι

:ειιι€ε Ιιιιιιιτειιοιι ιιιιά Με Αιιεετεειιιιιιε άεε σειριιιω

τιεεεειι Ποιιοιτοικιτειιιοι:ιιιε ιιιιιεεειι πιτ ειιιειννειιειι μια

άειιι Οτεε.τιιειιιιιε ιιεετιεεεειι; ειιεεειετιε ιι0ιιιιετι ινιτ άειι

Ιει2ιετειι άιιτσε εΙΙΒειιιειιιιεετερειιιιεεεε Μεεεεεειιιειι ιιι

εεεεετε Υετεειιιιιιεεε ετιιιεςειι. ν ο τ ε ι ι ε ιι Β ι τι ε ε ιι

άειιι εεετ ιιι άειι ετετειι Τεεειι ιιε.εε επιτ

εεεειειετ Ιιιίεειιετι ιιιιά Αιιεετιιεε άετ

Κτε.ιιιτεειε ιτειιιε ιοεειε 'Γεετε.ριε ειι1Βε

ιντιιιάτ ινετάειι.

Αιιάετε ιιεεειι Με νετεει.Ιιιιιεεε ιιι άειιι εοεειιιιιιιιτειι

,,ροειεειιιειι Βιεάιιιιιι“ (Οειιιιε.ιιιι Ι. ε.) -

ειναι ιιι άετ 2. ειε 3. ))*οεεε ιιεειι Αιιεετιιεε άετ επιτ

τιιιεεεειι Αιιιειιεεετεεεειιιιιιιθειι - ειτιετ Ρεεεε άετ Ετ

Ιετειιιιιιτιε, ενειεεε ειειι ιπι Αεειιιιτειι άεε ιι6ιιεειιιάιιιτιιε

άετ Βει:- ιιιιά Ετιι2ιιιιάιιιιεεετεεεειτιιιιιεειι άοιιιιιιιειιιιτι.

ιιιιά άετειιι ιιιιιιτειει, άεεε άιε Βεεειιετειιοτι ιιιιά Μετε

ριεειε άετ 8εειειιιιεειιι ειιιετεειιε ιιιιά Με Ειιιιιιιιειιιοιι

άετ Οοιιεεεεεειι εεε άειι εεετειειι $εειειιιιιιειιιεεειεειειι

ειιάετετεειιε ιπι @Με ειιιά. ,, Ηιετ άετ! ιιιεει

ιιιιτ, εοιιάετιι ειετ ιιιιιεε, Με Οε.Ιιτιε.ιιιι εε.ει,

υιιεειτιιτειιιετι άιιτι1Πι σε άιε Αάτιεκε ετ

ιττειιιτι ειιιά οάετ ιιιεει°° (Μιά, Με Μι τιετιι ειιι

πι, υιιεεεϋιιιιιιετι άετιιιιι εε ρετιιοιιεειε Βει2ετεεεειιιιιιι

εεε νοτΙιεΒειι). άιε Ιοεειε '1'εετε.ριε ειιιεειεειι.

ιιιιά εννετ, ιτειι· ειιι. άειιι Αεινεττειι εετειιεε

ινειιιε εττειεει. ινοεΙ ιιεετ εε πιιιιιεεεε νετ

ειιιιιιιι ινετάειι Ιτειιιι, ιιισΒΙιεεετ ειιετΒιεεε

ιιιιά ετιιιιάΙιειιιτ

ΙΜ ετΓεετιιτιεεεειιιιιεε Μιετειιά άετ Μετιει.τιιειιοιι ειιιε

νετιιιεετιε ΛιιεεεΙιει‹ιιιιιΒ (Με.ειετ") νοιι θειιοεοειιετι

ειε.τιιιιιάει ιιιιά ιει2ιετε, Με ιοε εεεειι ετινεειιτε,

ιιι ειιιιιε-εετϋεειι Αιιεεεεειάιιτιεειι ρι·ιιειιιιε ειιιιτειιιιειι

ιιιιά ειιιε νεττιιεετειι ιτειιιιειι, εε άετ! νοτ_ ινειιτειιά

ιιιιά ειιιιεε Τεεε ιιε.ειι άειι Μειιεεε ιτειιιε

Ιοεειε 'Ι'εετεριε νοτε;ειιοιιιιιιειι πετάω.

Πεεετειιιιρι ειιάει άιε Μειιει.τιιιιιιοιι_ ειιιε εε ειοε ειιι

Πιετιιε- ιιιιά Αάιιεκδοιιοττεοειι ειιιιάεΙι, ειιιε ειιιιιάιεε

στα. εοινοει Πιτ Με Ρειιειιιιιιιιειι ιιιε ειιεε Πιτ άειι εο

ιιοττεοιεεεειι Ρτοεεεε Με εοιεεειι, εεεεειι·ειεε εειιοιι νοιι

άετ ιοεειειι Τεετε.ριε. ινειεεε άιιτεε Με ιιι ιιιιτεετειι Ιιι

ιετνειιετι ιιιιιττειειιάειι. Ιειιεάειιεττιάειι. θα εεετ τειειι

Ιιεεειι Βιιιιιιιι€ειι ιιιιΙιεεεειιιε Πτιιετετεεειιιιεειι ετιειάει.

Ε'ιιεεειι πιτ Με ιιιιιεει:εειιτειι 'Γεει.εεεεειι εεε άετ Βιο

ιοειε άεε θοιιοιτοιιιιιιε ιιιιά άεε νετιιιιιιετι άετ Βοιιοττεο

ιεεε ιιιιιειττειι Οεινεεε ειιτ πι: άετ ι)ιειιειτιιειιοτι ιιεεετ

ιιιε Αιι8ε, εε ειειιειι Με Τεεεεεειιετι ειιι ιιιιεετ ι.εετερειι

1ιεεεεε Ηετιάειιι, ιιιειιιετ Ατιειεει ιιεεε, Με άιτεειε Γοτ

άετιιιιε εει Πιετιιε- ιιηά Λάιιεκδοτιοττεοειι

ειιιε ιειιιροι·ετεΑιιεεεεειτιιτιι; άετΜειιειτιιε.

ιιοιι -- ειιιε ιειιιροτετε ,,ιτιιιιειΙιειιε Μειιο

ρειιεε“ (Οιιετιιιιιειιιτειι"") ευ ιιτπειι€ειι, άειτιιιτ άειι

θειιιιεεεεειι ιιιεΙιι ιιιιιιιετ ινιεάετ άιιτεε Με ιιιειιειτιιεΙιειι

Βιιιεινειιειι ιιιιά Βιιιιιιιιε;ειι ειιι ,,Βιιτιετιεςετ, ρεριετι

ειιιιιι;ετ Νεετεεάειι° ειιι;ειιιιιτι. ννετάε. - Νιιτ

άεάιιτειι. άεεε άιε θοιιοιτεΚεειι δεινιεεεττι:ιε.εεειι ,,ειιει.ιε

ιιιιιι8ειι°° ιιτιά μιειαεεειιιε; άιιτεε εεει.ετιι;ιάε ιιιιιει :άιεε

ιεάτει ινετάειι, ιτειιιιειι ινιι· ιιιιιειι ιιεετεε.ιιρε εειιιοτιιιιιειι!

Αεί Θιτιιτιά άεε θεεεετειι ιτειιιι ιεε άειεετ ιιιιτ άιε)ειιι

με Βεεεεάιιιτιιτειιιειιιοάειι Με Με 8εειΒιιειειειι ιιιιιι επι

ιιιειειετι ι·)τιοιε νετερτεειιειιά εεεειεειιειι, ινειεεε ιιιι

Βιετιάε ειιιά Πιτ ειιιι€ε Ζειι ειιιε ,,ιτιιιιει.ιιειιε Με

τιερε.ιιεε“ ειι ετεειι€ειι: ιεε ιιιειιιε Με ενειετιιειιεεεειι

 

ιιτ ει( ιτε τ: αει. τ. θ)ιιι. ιεεε, Ντ. εε, ε. Με.

") Γ ρ ε ιι ει ε. ·τ τι κ τι ε· ιι : Βεντριιικε.·τοπιιειε εειιριεεκιιεεειπ.

2-ε ιιε:ιεειε. Ο-ΙΙετερ6γρτε 1899. ιι Βρειι·ε 1896 Ν! 48.

. Θ!.

.Ιοάιιιιτοιιοιιιι)εειιοεειι ιιιε Οενιιιιι ιιιετι Με Ψ ειιιε Μ.)

ιιιε.ειτειιτοάι”), (ιτε.ιιιιιιειιιτειι ω. ε). Βεεεάιεεε

ιιι)εειιοιιειι ιιεεειι άετ ΕτεειιΒιιιιι; ειτιετ Κιιτιετιιεεειι Μειιο

ρειιεε Με Μεεεριεειε άεε 8εειειιιιεειιι€εινεεεε εεειιιιειι

εεε ιιιιά άιιτεε Οεεειιιιτιιιιε εεε. Νειτι·οιιειτιιιιε άετ εεετ

ειειι $εειειιιιεειιιεειιιεετειι Με θοιιοιτοιιιτειι εει6άτειι ιιτιά

ειιιιιιιιιτειι, Εεεε ιιιιτ Με ειιι ννειιετετ νοτειιε άετεειεειι

εεεειεειιει ινετάειι, εεειιεο Με άιε Πεεετεεεε·ετειιιιιιιε

άεε Πτετιιε ιιιιά εειιιετ Χεεεεετετρειιε Με άετ εε Ιειεει

ειιι” άειιι )λιεεε άετ Βιιιι:- (Βιιι2'"') Με! ΕγτερεεεεΙ1ΘΠ

τεεοτειτεε.τειι ειιτοεοιιεεεειι .ΤοάΙϋειιιιε.

Ιοε 8ιειιεε, άε.εε Με Ρετειχειτιιιιε άεε ννιι.εεετ

ειιιε ιι°εεεειι θοιιοιτοιιιτετιιοιιιιιε, άεε Νεεειεεεειι άετ

ειιειειιάειι ιιετνεεειι 8γιιιριοιιιε ιιτιά Με ετιιοιι ιιεεε ινε

ιιιεειι ιιιιεειιοιιετι άειιι.ιιοε εειιιετΙιεετε Αιιιεεεεετιιιιε άεε

ειι€ετιιειεετι ειιειεειινειι Βειιιιάειιε ιιιιτ άετ .ΙοάΙϋειιιιε ειι

ειιεεετειεειι ειιιά.

Πιο .ΙοάειΚεεειιειεειιοιιειι Με Ψ ειτε ιι-Με.εεετι

τοάι- θιτεπι ιιιειιιιτε.τι εεεειι ιιοεε τεεετ νιειε Οεειιετ.

νιειε νοιι ιειιετι εε.εειι άιεεειεειι εεε τειιι ιεεοτειιεειιειι

θτι1ιιάετι ιιεετιιειιρι ι;ετιιιεει ειιε;εινετιάι οάετ ειιιά εποε

ειιιι€ειι ιιιιεεεεειειιιετι οάετ ιιιιεεεΙυειτιετι νετειιεεειι Με

άετ νοιι ιειιειι ε.εεειτοιιιιιιειι.

)Νειιιι ειιιε ειτε εειιιε Πιιιε ειιεινιιειτ ιιιιά ειεε εττετιε

ερ Με νετεεετιι“ιειι άετ .-ιρριιεειιοιιεννειεε, ινιε ειε ε. Β.

Οτειιιιιιειιιτειι ειι€ιεετ, ιιειι, εε ννιτά πιει.ιι πιιτ ιειιειι

ειιιτιεάειι εειιι. 8ειεεενετετειιάιιεε ιει άιεεε Βεεειιάιιιιιεε

ιιιεεεοάε ιτειιιε Ρετιεεεε, εε ιει εεετ ειιιε ινετιενοΙιε Βε

τειειιετιιιιε ιιιιεετετ 'Ι'εετεριε ιιιιά άιιτιτε. τιειι€ιε ειιιεεε

ιιιετι ιιιιά επι εεειεςιιειειι Ρειιιειι ειιεςεννειιάι. Με ειιιε

ινετιενοΙιε Βετειεεετιιιιε εΙειεειι.

Με τιεειιΒε Αιιεινε.ει άετ Με εριειτ ειετεει ειιιε

εεετ ετοεεε Βοιιε ιιιιά εε ιει ιειάετ 2ιιτ Ζει: ρεεε ιιιεει

τιιιι€ιιεε ρτιιειεε ΑιιεεΙι.εριιιιειε. ινειιιιι Μεεε ΒειιιιιιάΙιιιιε

ειιεεεειει Μ, ειιιιιιειεΙιειι. Με πι!! ιιιιεε άεεετ εε

Βιιιιιι;ειι ειετ ιιιιτ ειιι ειιι ριιιιτ ρτειιιιεεε ινιειιιιεςε Ε'ιιιεετ

ΖειΒε ειιιειιινειεειι.

Βοεειά Με Τιιεεεεεεειιεε ει1εεετει. ειιιριιιιάΠεε ειιιά

(ΞειριιιΒιιιε ιειειιιι‹:ε) οάετ ειιι· εεεειι ιπι Βοιι€ιεε ιειιε

πινει εςετιιιιιιιτειι εει ειιιετ ιειεετι Βετιιιιι·ιιιιε τε.εειιά

εεειιιετεεειιειι $τεΙιειι εειιιιιάειι ινετάειι, εε εεεε·ιεε Με

Ετειετιιιιε ε;ειιιεειιι, ι1888 Με Ιιι_ιεειιοιιειι εει ειιιιεετ

νοτειεει; 8802 νοτειι8ιιεε νετιτει.;ειι ινετάειι, ειιεε εεεε

ιεε Με εεεοιι ινιιιιτειιά άετ ετει;ειι Βιιειιιιε ειιιε νειιε

ΒρτιιΖε ερριισιτειι ιτειιιιειι. Βιε ειιιιτειειιάειι Πιιιετιειεε

εεειιιετεειι ειιιά 8ετιιιΒ, Ιιειτειι ιιεειιειειι Πε 5ι.ιιιιάε ειιι,

εε άεεε ιεε ε. Β. ιιιειιιε Ρετιειιιιτιιιειι Βειιε πιεις ειιιειι

ιειοτιεεε εειιειιιάειιι Ιωιιιιιε, οειιε εε _ιειιιε.!ε εετειιι. ευ

εεεειι.

Ττοιεάειιι τειιεε ιεε .Ιεάεπι, άετ πιεσε "ειιιε ΕτΓεετιιιιε

ιιιιά Πεειιιι;; εει, ειινε 10 Μιιιιιιειι νετ άετ ετειειι Αρ

ριιεειιοιι άειι Ρειιειιιιιιιιειι ειιιε Μοτρειιιιιιιιιιεειιειι εει

νετεετειεεειι.

Ιει άε.8εεειι άετ Ρτοεεεε ειιεεειιιιεεειιεε ειιι άειι Πιετιιε

εεετετιει, ειιιά Με Τιιεεεεεεειιεε ιιιιειιιριιιιάιιειι, εεττ.

Με ά`ιιεειιεεεειιεε ιιιιιιετιιεεειιεε ιιιοει ειιεεεεεινειιειι,

εε ετΖειι€ειι άιε Ιιι)εει.ιειιειι εει” τεεειιάε

$εειιιετεειι, εειεει ινειιτι ιιιιτ ειιιιΒε ννειιιεε Ττοριετι

ιιιε θε.νιιιτι ιιι)ιειτι ννοτάειι ειιιά. Με ειιι άε.εετ εει άειι

,,ιιιιεοιιιρΙιειτιειι" Πτετιιεεοιιεττεοειι ειιιε ,β ιι ιι ε ετ'εεεειι

8ιειεεεειι"). ειιιε Νιειτειιιιάτεει εετεεειειιι, ιιεει·Βε

Βειιεειι ιιιιά ερριιειτε άειιάεάειΚοεει (5- Ι0- 20 ρΟι.)

ιεΒιιεε, ινοεει ιειι ειτειιε ειιι $ειιιι;ετ'ε") ιιιιά θει

τιιειιιι'ε (ι. ε.) ιίοτεεετιιι.ειι εεει.ε, _ιεάεεε ιιιειιεειιιει

τ) )νε.ιτειι: Αεεάετιιιε Βενειε άε ιιιεάεειιιε άε Βειςιειιε.

Μ”, .ιιιΠιεε. σε. ρεεε Γ. Π. .Ίε6ε.1 ν: ιι ε: "κι εοιιροε)· ο

ειιχτριιειετοιιιιιιικ·ιε ιιετιριιεκιιεειιιιεικι". Βρειτε 19ΟΙ, Ντ. 50,

μια. 1547.
ει) Μεεεειιτοάι: νοιιιιιιειιιι'ε θειιιιιιιιιιιε Με. νει·

ιτιιετε Ν. Γ. Ι89Ο, 1894, Ντ. Με ιι. Ι8.

^°) Βιιιι: νοι·ιεειιιιεειι ιιεει· Ριιιιτιιιεεειοειε.

9) Με εε τ: (ΗΜ. τ. Θ”. 1894, Ντ. 25.

.._ι:Ε
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τυ!τ σετ Αυινο!ουυυο, σει.εε 1ου, ινουυ υουυ νοτουεεουου

σου Αυειν1εο!ιου σοε Πτοτυεουνιιυι ιυ1τ σοτ ννυττυου 8οσιι

!οευυΒ ε!ου ο.ιυ1υυετου Μ ιιττοτυιυυσ ο!υ 1117!σοτετουσ υοτυοτ!τ

υειτ τυοιουτ (ουουυοτ Οουττιιοτ1οιιου σοε Μυεου!. ο1τοιι!.

οτι11ου 1υτοτυ1) ουσ ιι1ουτο!οιο!ι υειουο1ουτ, 1ιυ Νου

εουο.υοτ,εουου 8ροου!ιιιυ (εο!υετνοτετουσ!!ου υυτοτ

Βοουυουτυυο σοτ ρο1υ!ιουετοιι δυυυοτυο1τ), σ1ο Ροττἰο

ιυ!τ σετ Κυοο!υτιυιτο !οιουτ Ιὶκ1το ουσ ιυιτ σου 11υ!ιουου

Μοτει!!σι!ειτοτοτου*) Ντ. 18--21 σ!!ιιτ1το. Ιου υιι!›ο νου

σ!οεοτ Α1ιννο1ο!ιυυε Μο 1τοοιισ Ψθ1(111θΠ 5ουο.σου Π1τ σ1ο

Κτυυ!του οοεο!ιου. -

Νιιτυτ!!ου υοσειι·Γ ο!υο εοΙουο Βουουσ!υυεευιοτ!ιοσο ν1ο!

Ζο1τουΕινουσ ουσ ιιυου ο1τι1Βο Οιοσυ!σ, μια υοεουσοτε

υυΓειυεε, υ!ε Μου εἱου σ1ο οτ!οτσοτ!!ουο Ε'οετ!ε!το1τ ου

οοοιουοτ υο.1, υτιτ ουοτ σου νοτυιιε, σειεε υιου σιο-Κτιιυ

1του εττουΒ ιτισ1νυ!υο.!1ε1τουσ υο!ιουσο!υ !τουυ ουσ ε1ο

οιιιο Ιϋ.υεοτο Ζο1τ ιιυτοτ Οουττο!!ο υουτ11τ.

1)11 1ιυ ·Αυεο!ι!υεε ου σ1ο Ιυ1οο11ουου υυε σοιυ Πτοτιιε

ετυτ!‹ο ΑυεουσοτυυΒου ιιυεΒοεου!οσου ινοτσου, υι11εεου

σ1ο Ροτυ1οοε νιι€1υειο, ινιο οε Μοο1τουτοστ. Πιτειιυ

ιΜι τ!!‹οτ1 ιι. Α. ουΒοΒουου υοιυου, ι·οοο!ιιιυεευ; τυ.ιυρο

υιττ ινοτσου. Οοινουυ!!ο!ι υουυτοτ υιουυ1οτυυ ετοτυ ιυ

2 ιιΟτ Α!ιιιυυ‹ι!8!νοοι1υ Βοττουυτο 1νιιττουοιυεουο. Λιιεεοτ

σιοεου Τοτυιιουε ετου!ο 1ο!ι υ!ιιτοτυοτ ετοτ!!ο Μο.τ1ν υυσ

ετοτ11ο Μουτ ουτ!”οττοτο 1Νειττο, Με σ1ο 8ουο1σο @πιο ευε

ι;ο!υΙ!τ 1ετ. Πιο Μιιτ!ν ουσ '1'οιυρουε ευυεου σ1ο 5ο

οτοτο ειυ!, 21ουου συ!ιοτ σ1ο Βοττ- υιισ Ι.ο!υινοεουο ινο

υ!οοτ 1ιιΜ1τ!ο1σουεουο1τ, ο!ο1ο!ι2ο1τ!ε υτ!υΒου ειο νοτ

ιυϋΒο ιυτοτ εισεττ1υο!τοιισοιι 1νιτ!ουυο υοετουοιισο νεο!

ιιο!οοτυττ!ιο πιο Αυ!ιο1Ιου ιιυσ 1ιυυιου1!!ε1του τυο υτου!του

ΟιΕιιιιο. Ποιεε συτου οιυο σοτοττ!Βο $ουο1σουτοιυρουοσο

του: σοιυ ο!ο1ο1ιυο1τ18 1υ υυινουσυιιο ου υτ!υΒουσου Μι

υοτυ σοτ Ρο.τ1ουτ!υυοιι ου! σουι Ρ!ειυυυι !υο11υει

τιιιυ (Ρ!υ!ουε") ονουτυο!! εοοειτ τυοεε!Βο Βο!ειετυυο,τ

νου ουου ινο1τοτο τ!ιοτυροιιτ!εουο Ε!Τοοτο οτυ!ο!τ ινοτσου

υουυου, εο1! υ1οτ υιιτ οιυεοσουτοτ ννοτσου.

Ιου υ1υ Μουτ ιιυειυε!ουτ!!ου υο! σου Ιιιιοοτ1ουου ιιειο!ι

11Μι!του -Μειο1τουτοστ--θτοι.τυυισιτι!τοτ! υιισ

ι!ιτοτ !Ιουσυουυυο ο1υ ννου!υ ο.υε11!!ιτ!!ο!ιοτ Βοινοτσου,

ινο!! ουου υοου εο ν!ο!ο Αοτ2το ε!ου υυεεοτετ ε.υ!ουιιοιισ

εοΒου σ1οεο Μοτυοσο νοτυτι!του, μι ο!υΤΒο εοι.;υτ σ1οεο!υο

Με εειυυ ,,ιιιιου1τυτ81εου" υο2ο1ουιιου.

Λιι1 υ!!ο @Βου σ!οεο Βουουσ!ιιυοευιοτυοσο ν01°ι:ου1°υο!ι

1οιιΑυετ!Πο,Βοσουυου υυσ Οουττονοτεου ο111211Βο!ιιιι1,

νοτυ1οτοτ υι1ιι σοτ ΗειΙιιυου ιυοιιιοε νοτττιιΒοε. Νυτ ου!

οιυου Ριιιιυτ ιν!!! 1ο!ι υοο!ι ο1υ ινου12 ο1υοουου.

Ξτο!!τ ιυιιυ Με υι11Βοτ!ιο!!τοιι 'Τυο.τευουου τιιιε σοτ 1310

Ιοειο σοε θιουο!του!ιυε ουσ Με !|οτυο!του σετ Βοιωτ

τυοιεου 1ιιυο1ττου Οοινουο σου νιο!Γυουου Μιεεοι·

το!Βου υο1 σου εουετ υυ11ουου Βουουσ!υυεειιιοτυοσου

οοεουυυοτ υυσ1οτεουτ Μου σου θτυυσου σοτ Μιεεοτ

Μοτο, ειο !ειεεου ε1ου 1ο!Βουσο οινο1 1Ιουιιτοτυυσο υοτειιιε

τ1υσου:

1) στιεε τυο υυ!ιο!ιου συυτιου ΜειιυΒου ιιυεοτοτ ει!του

υιισ υιοσοτυου, εουετ ουεΒοτοιουυοτ ουτ1εορτ1εου ιι·!τ!ιοιι

σου ο.υτ18ουοττυοιεουου υ11ττο! !πι Η!υυ!ιου ουσ τυο

ετοεεο Ψισοτετοιυσε!ιτο.11 σοτ θουουο!τυου (ιο!ι οτιιιιιοτο

υιιτ υιι σιο $τοιυεουιιοισοτ-8ουτι11οτ'εουου ΕΧ

ροτιιυουτο) ν1ο! ου 1ιιιτιο Ζο1το1ιι€οινιτυτυο

υου, υυσ συεε

2) σιο ιτιοσ1οιιτυουτοεου Ι.οευυΒου ινου! σιο τω! σετ

Ουοτί!υουο σοτ Βου1οιυιυου!. υειυεουσοιι Κο1τυο ειουοτ

Ζοτετοττ υουου, σουςοΒου Μουτ σιιτου σιο υυ2οτ

εττ1ττο 8ο!ι!ο1υιυυυ1ουοτ!!υουο 1υε ειιυορι

τυοΙιει!ο Β1υσοοοιι·ουε!υοοτ - σου ο!Βουτ!ιο!ιου

81112 σοτ θουο1το!τυου --- οιυσιτιυΒου υουυτου, ννο1! ειο

*11111υσ!οι·'ε Οιιιτι1ος. Π!!υιυτοτου ιιτιου Πι·. 1ν1οσο

ιιι ο υ ιι.
Π) Ρ1τι1ευε: Ειυο ιιουο 111οτ!ιοσο σοι· Βουο.υσ1υυττ ουτ

211ιισ11ο1ιοι·, ιιιιυιουτ11ο!ι οιτειισυτ!νοτ ΒοουουυΠοοτ1ουου ιι. ε. ιν.

Ζο1τεουτ. Ε. Θου. ιι. Οι”. Βτ1. 311, 1898, δ. 18.

Ο

υοου 1υιυιοτ ιτι1τ ο1υοτ ν!ο1 το Βοτ!υοου ΤΕοίουνν!τ!‹υυἔ

ιιυεεοτυετοτ ε1υσ.

(1ιουστου σοου Γεω υ!!ο ειυτ!Βουοττυο1εουου Μιττο! ὶυ

σ1ο (ι1τυρρο σοτ ,,Ηυυτουουυι!σοτ" (Κοτοτου!ο.ετ!ου1 ιιυσ

οτιουΒου σ1οεο!υου, ννουυ ε!ο ιυ!τ σοτ 8ου!ουυυιιυτουοτ

11οιουο 1υ Βοτυ1ιτυυο !τοιυυιου, εο1οττ ο!υο του ιιο τ τυο τι Μο

Βου1ουτ νου τυοσ!οουιουτοεου Νὶοσοτεο!ι!τ1Βου ουσ Α1

υυιυ!υοτνοτυὶυσυυΒου, ινο!ο!ιο 1υτοτεο1τε ο!Ιο 1το1ιυουτ.οσ

τουσου Ε1εουεουυττου σοε 1ιυ Πουοτεουιιεε οιιυ.τοττε.Βουου

Μοσ1ουιυουτε οΙοιουευιιι ουΓειυοου. Βιοεο

συ σ1ο Α11τουουι!υυιυ1υυτνοτυ!υσιιυιτου συε .Ιοσ υυ,ιτοετοττ

ριιεε1του !υεεου. Αυεεοτσουι !ετ σ1ο Τ1ο1ουιν1τυιιυο στο

εοτ Ιυ_ῇοοτ1ουου τοιου!ιτυο.τ ω. Βιιτεουν"), Ο νοιυ -

ιυειτιυιι11").

Αυεεοτ σου .1οσυ11τουο!ιυ_ιοοτ1ουου 1τοιυιιιου υο1 τουιοτ

Πτοτυεἔοιιοτι·!ιοο υοο1ι 51118 σ1ο!ου!Βου Βουουσ!υυοτειυο

τυοσου Ιυ Βοττυουτ, ινο!ουο τυοτετ ο!υο στο 8ου!οιιυυειυτ

:οτειοτουσο ουσ σει.υυ ινοιυσε11ου ε!οιο!ικο1τιο οσοι· εο!ιτ

υιι!σ σιιτου1 ο!υο !υ.υΒσυ.ιιοτυσο υυτ!εορτ!εουο 'ΓιοΓουιν1τ

!τιιυε ουτ!υ!του (νοτι;Ι. ιιιιου Ου!υιιι υιι 1. ο. [πιο. 28/29).

Ι)ιιεε οε σο Μοτο υιι!' σ1ο Οουιυ!ιιυτ!ου σοτ Βοι1οιιιυτεΙ1

υινοι Β'ειο1οτοιι (Ζοτετοτιιυο σοτ Βο!ιΙο1υι!ιοιιτουοτ11ττο!ιο υιισ

ειυτ1εορτ1801ιο 'Πο!ουινιτ1τιιυο) οιυ!τουιιυτ, 1τειιιιι ιιιιιιι συιτουε

οτυουυου, σοεε ιοσοτ σοτ υοισοιι Ροοτοι·ου Πιτ ευ·υ υ11ο1υ

Βουουιιυου υυτ Βιιυο συτι“τ1ἔο Εττ'ου;ο υ!οτοτ.

8ο εουου ννιτ ο. Β. συεε σ1ον1ο!οορτ1οεουο ο!ουττο!ν

τιεουο Βουουσ!υυΒ υιιου Αροετο!! υυσ σιο ουσοτου

ου! τυοτυι1εουου οσοτ ουοιυιεουοιι Αοτευυεου ει11ο1υ υοτυ

!ιουσου Βουουσ!υυοετυοτ1ιοσου ουουεοννου18 ου!ττοσου

ετο!!ουσο Βοευ!τυτο 8ουου, νν!ο σ1ο τοιυ ουτ1εορτ!εου νν1τ-1

Κουσου, σ1ο Βο1ι!ο1τυ1ιουτουοτυ11ουο υ!ουτ Ζοτετοτουσου,

ιυοσ1οοιυουτοεου Βρτ1!υυΒου, 1υ!οοτιουου υ. ε. ιν.

Ζιιιυ Βο!ι!ιιεε υιο!υοε νοτττυοοε ιν!!! 1ου υοου 1τυτυ οὶυο

!ιιε Οιου1οτ σοτ οιτροτ!υιουτο!!ου θουοττυοο!οτεουυυε εο

υϋτοιισο Ρι·οοο υοτ11υτοιι.

Λ!ε ιου ουου υυοτ σ1ο Βοσ1υουυιτου ερτυο!ι, ινο1ουο

ουιο θουοττυοοτ!ιοτυριο ου οτ1`υ!!ου !ιιιτ, ιιιυ ο.υτο1τυυσ

ιιυεοτοτ Κουυτυ!εεο υυοτ σ1ο Β1ο!οι;ιο σοε θουο!ιουυυε

υιισ υιι!" θτυυσ σοε νοτυο!τουε οοιιυι·ιτυο!εο!ι οτυτου!ττοτ

Οιοινουο, Με 8οο!ι,τιιο1. υιισ !5ι·1ο!ι; νοτερτοο!ιουσ υουο!ουυοτ

ινοτσου ευ !ιοιιυου, οτιντι!ιυτο Ιου, συεε ιν1τ ο1υοτ Ρυνιεο

σοτ υοιτ11τ!ιο!ιοιι θοινουετουοτιοιι, ιιυιυ!!ου σοτ 1.οοο!!ευτ1ου

σοτ Ιυτοοτ1ουεοττοΒοτ συτου !τ!οιυεο!!18ο 1ιι11!ττοτ1ου 11ο

ονι!ο Ι.ου!τοοντοεο! μου ιυιιουτ!οε οοεουυ!ιοτ ετουοιι υιισ

σ1ο1.οου!!ειιτιου Ιοισοτ ιιιιτ υιι! ο!υο εο1ιτ υυνο!!!τουιτυουο

11το1εο ιιυτοτετϋτυου !τουιιου. Αυου υει!ιου 81ο ιζουοττ,

στιεε 1ου ιυ!ου 1υ ιιιο!υοιυ νοτττοιζο ο!υοτ νιο1νοτυτο1τοτου,

ουοτ σιιτουουε υοο!ι !ινιιοτυοτ1εουοιι Αυυιιιυιυο ειυοοεου!ο

εου, στιεε σ1ο Οουο!του!του, ιιτυ υιι θιοινουο ευ θιτυιισο

ιτουου, ο!υοε ο18οιιοιι $το11ινοτυεο!ρτοσυοτοε υοσυττου.

Β!οεο υο1σου Ρυυυτο υουυου Ειυοτι ουουεοιν·ου!ε υο1τιο

σιοου πιο σ1ο Τ!ιυτεοο!ιο, συεε υοουο!!ου σοτ 111Πσοτετουσε

111υ181το1τ σοτ Θουο1του!του Με. ,,Ε'1ουοττοιυροτο.τυτοτι“

ΒοΒου11υοι· υοου !ου!ιιι!το (Ξιοεουετιτυο οιτιετ1του υιν1εουου

1τ!1υ1εο!ιοτ Ετ!ειυτυυο ιιυσ σου Ου1τυτοκροτ1πιοιιτου επι

Τυοτυιοετοτου. ·

Α!!οε σ1οεοε υει.τ υι!ου νοτου!οοετ σ!ο Β'ικι1,το υιιίιυινοτ

Του, ου ιι·1τ, το1υ τ!ιοοτοτιεο!ι υοττυο!ιτοτ, αυτ υυεο

τοτυ τυοτυρουτ1εουου Βυετοοιιο υιουτ σοου υοου οιυ1οο

Ει·1ο!ιτο οτυι.υΒου !τουιιου; σουιι οο!!υο;τ οε υιιε ου!

Μ1118111011ΘΙΙΙ 117886 τυο θοινουετοο.οτ!ου του υοο!υ

11ιιεεου υιισ ο!υο !οου!ο Ι..ου!τοοντοεο οι! οτυουέςου

ουσ το ιιυτοτ!ιο1του, ουυο σ1ο οτ1ττου1ττου Οοννουο εο!υετ

Μου! ιιι Αυετι11 ευ υουιυου, ευ υειυου ινιτ νιο! Βουκου

υου. Πιιυυ ννυτσο οι.ιιου νιο!!οιουτ σ!ο !ιγροτυοτ1εουο

Αυυουυιο σοτ Οουο!ιου!τουοοιι!ιιο, ινοΙου' !οτυτοτο σιιτου σιο

Μ! .Ι ο υ ο ιι ιι Β τι τ ο ο υ τ· : Ι)ιο Βουο.ιισΙυυο· σοε 11υσουιοττιιιυιο

του. 1υτταυτοτ!υου Ιτι_!οοτ!ουου. Οτνοο! Ηοτ1!υ.ρ 1900, Β. 1:18.

Βοτ'. Μοιιοιτεεο!ιι·. τ. Θου υ. Θ”. 1902, Βσ. ΧΧ!. Ηοτ'τ 1, 8. 87.

1110 τοιιυιυυτ11το.τ1 Ι. ο.

Μιεεετουσο

!τουιιυου υοι σοτ .Ιοσο!!τουο!!οειιυε !ουυιυ ιυ Βοττοιουτ,·
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ποοεπε Ι.ειιπποογποεε άετ Τπιιιοπιο ειιιιτπιετ ειιι· Βπιππεππιιπιέ

πιοπιιππιειι, ειπιε Κπιιτιιπιε ετπεπιποιι.

Με Απιπινοππ ειιι' οπιιΒο ?τεμ Ι‹πιπιεπ πιιοπιπ οπιπππιιιππιι

πωπω, άςιιιιι οιιιο εοπεπιε ποοιιπο Ι.ειιπποηποεε

πωπιιιοιι ινιτ εοιπ "ιιι πιπιιιεππιοπι οττειιι:ειι ιιπιά πινω

επειπ:πιτειιιε πιιπ οιιιοππι νοτιιπιετΒεπιειιάεπι πισπιστοιι Ριοπιεπ·

επιεπιιιιά.

Ειπε @Με Βιιιπιο νοπι .πειπιτεπι Βπιιιιπιπο πιιιι.πι ιιιιππιπιτπι,

άιιεε άπο π.ειιπποεπποεο ιιιιά Τοπιιρετεπιιτειειε;ετιιπιΒεπι μια

εροοιπιει:πιο Ειππεπιεοππειππεπι άσε Τιιπιετππιιπιπιε ιπιπειι ιιπιά

ιιιιτ άιεε+ιππι ιιππειιι επιπαιππιοπι. Επι πππιτεπιπ:πι ει εε Ρτοί.

Ι)πιπιπ Μ” άιιτοπι οι;ροτιππιοπιπεππο Βιιιάιοπι ι:ςεπιιπι€επι άιεεε

Αιιεοπιειιιιπιπιειι ιιι ιεπάει·πεεεπι, ιπιάεππι οτ άιιτοπι εεΙπιεπάει.τ

Βεεπεππτε Ρτοιεππιοιππτειοπο άεε Βιιοιππιιε ρτοάιιι,ιοειιε ιιπιά

ιιπιά ηιιιιειιε, πιει. άιιτι:πι Πειιιοι·ιιππιιιππιοεε, ινοποπιο ει· πιιι

ριιεπιτπιπιπποπι επιπιοιιτιιιι ιιιιιι·ιττε, άιοεοππιοπι πιω οτ2ιεπτε.

Οπι πιιιά ιιι »πιο πιειι πιιιιι άιοεπι οάπιτ €ιπιιιπιτπιε

Ρτοποπιιει:ι.τετπε πιοπε.πιιι.ει. ειπιά ιιι άετ (πιοπιοττπιοε

π.πιετιιριε ειπε Βοππο επι επιποποπι, νεπιιιιιΒ παπι πιιοπιπ επι

επι€επι, Μ. ιιι ειιε πιεπιι=πιει;επιάεπι θιτιιπιάειι ιιιοπιπ -ειπροτι

ππιοπιιιτι πω” πιε άπιτπιε επεπι ω” νιεπποιοπιι ποπιπιεπι ιπιι

Ηιιιπιπιοπι ειιι άπο επι€οάοιιποιεπι π.πιεοτετιεοπιοπι Πεπιετπο;;ιιπι

άειι άιεεετ Πάρε ιπι ειιιετ πεπιπιιεοπι-εκροπιπιιοπιιεππεπι Βιιιάιο

"Μπιτ επι ποιου. νιοπποιοπιι: Βεπεπιι.ζεπι ννιτ ιιιιοπι άιιιιιι

επειοπιιοιπιΒ επι ειπιεππι ΕτΒεπιπιιεε, ινεποπιοε άπο ιιππειιππιιι.ππιοπι

ιιοσοπιιιιιτιο 'Ι'πποεο, άιιεε άιο ετπιάπιπε Κπιτροπτειπιρετε.ιιιτ

πιοππιππιοπιά ειιι' άιε ΕπιπινιοπποπιιπιΒ άετ (ποπιοπωπιπποπι "ιιιπ

ιιπιά πιει πνειπεπετ 8πειθετιιπιιτ ιπιτε νιιιιιιιιιι Ζοτειιϋτι. -

ιπι ροειιινοππι οάετ πιοεπιπινοπιι $ιπιπιο πάει.

 

Βπιοπιετιιπι:επιιεπι ιιιιά Βεεπιτεοππιιπιπιεπι.

Μεπιιάιοε πιο πε νοιιι πιειι· .ππιάτ6 Μετα. ιΡιη·ιε_ ο_ Ν.ιιι.ι_

Βάπωιιτ. 19θ2ι.

νοτππειτοπιάεε, ιιιεπιτ ιιπε 800 Βεπτειι πιι.εεοπιάεε, Βιιοπι άεε νιποπιπ°

πιοπιιιπιπιιειι π'ι·ιιιιι6επεεπιεπι Επιτγιιιιοποιτειι πεπ άει· Βεει:πιτειπιιιιιιι;

άει· νετει:πιπεάεπιεπι θπιτιιοπιετϋι·πιπιπτεπι ιιπιά Κι·επιπππιπιιιοπι άει· Βιοεπ

επιππιπιιε κοινιάππιοι. Νιιοπι ω" πιιιτιοπι πιπεποτιεοπιεπι π·)ιπιπειι.ιιιιιτ

ιεπεπιτ νω. οιιιο εοπιι· ιιιιεπιιπιι·ππεπιε Βιιτειεππιιπιι.ι; άετ Αιιιιτοπιιιε

άει· Βρι·ιι‹:πποτιτπιπιο ιιπιά άει· Ρπιγειοπιιιτπε άει· Βιιπιιιιιο, άπο άειι

ι;τιιεει.επι 'Ι'πιειπ άεε Χ'Ψετπποε πιιπάοπι. Πισω Αιιεπ'ιππιι·Ιιοπιππειπ ω"

πιιι· πιοεπεπιε πιεπ.τι·ιιεεπ ινοτάεπι, άσε άπε ι.τοπιιι.ιιε Κεπιπιππιπεε άετ

Ρπιγεποποι,;ιε άιπ.ε νεπεπε.ιιάιιιεε άει· ιπετεοπιιοάοπιεπι Απτει·ιιτιοιιεπι

άει· 8ι.ιιιιπιιε εεπιτ ετπειοπιτει·π. ιιιπ άει·επιππιεπι θεπιιιιιιςππειτ πιο

επ·πιτειπιτ νω. άιιτιιιιπ άπο πιπιπιπιπτεπεπι θρτιιοπιετϋτιιιιι:επι ιιπιά

Κπειιπιπιειπεπι άει· Βιιιι;επιιιιππιε πιει ρι·οπεεειοπιεππειι Βιιπιι;ει·πι.

Β.εάπιετιι. Ρπειάπιπετπι Με. Βιιε Βιιοπι ινιπ·ά ιπιιι. πιοπιειιι Ιπιτεπεεεε

εεπεεεπι ιιιιά ιιιιιιπι πιιιτ πιοεπειιε οιπιρποπιπειι ινει·άεπι.ς ΙΙ

ι ει!! θ Γ.

Ρπ·πιπιιπιοππε

άεε άειιτεοπιεπι ιι.τιππ1.Ύοτειιιε πω. 8τ. Ροι:ετεπιιιτε.

Νιι.οπιιτειιι;:ιιιιιΡτοιοπιοππ άει· Μιά. ΒιιΖιιπιις νοιιι

17.Ποοεπιιπιετ 190π.

ν. δ ο πι τ ε ιι ο πι. ινιιπιτοπιά άει· ΤΠιπιιιεερπάειιιιε πιπι νετι:επιι;τε·

πιειι δοπιιιπιει· πισω: παπι πι.ιιοπι ιιπιπει· άειι Αι·πιειιει·πι άει· 'Τπιοι·ιι

ποπι`εοπιεπι πάε.πιτππι ειπε Επειπιο νοπι 'ΓΗιπιπιεπιιππεπι επι πιεοπιάεπιιοπι

θεπεπτεπιπιειτ ιιιιά ινιι.πιάπε, ιιιιπει· άειιι Ειπιάτιιοπι άει· Βπι·πι'εοπιεπι

Ατπιειτ ειι>πιεπιά, Βιιιιιιπ.ιιιε άεε θπιιιιιιι ιιι άειι επ:πιννει·ειι ιιιιά

εοπιινετεπεπι 'Γγρπιπιεπιπππεπι ιιππ. Νεοπι άειι Βι·π'ιππιτιιιιιιωπι ινεπεπιε

κι εεπιιιιτπιπ. πιιιπιε. επεπιε παπι ιιιιοπι ιιπιπετ άεπι πάιπιάτιιτ:ππ. άιιεε

άεε 0πιιπιιιι ιπι άει· Βοπιεπιάπιιιιιτ άειι 'π')·πιπιιιε ειπε Βιπιρίεπιππιιιι;

νοπάιοπιι ιιιιά ειπει· ιιιι·πιπ ιιπε Απιπιιιγι·οπιιιιιιπι, εοπιάει·πι ιιπε ειιι

ΜΜΜ, ιι·επι:πιεε άπο Τεππιπιετιι.ι.ιιτ ιιππ ειπε 8πιιπ“ε πιετιιπιιιιάι·ιιοππειι

ιιιιά άειι νει·ππιιιπ' ιι.πιππιππιιπ·ιειι πιπι Βιεπιάε πει. παπι Ιε·ιπειε επι

ννϋπιπιπιοπι άπο Οπιππιππιπιοπιε.ιιάππιπις ππι άει· 2. κω-ιιε οιιι ιιπιά νει·

ιι.πιίοπεπιε Μ) Οπιππιιιι πω» ειπιεπι Τε;; Απιεπιάε; ππιτπιπ εεππεπι ιτε

πειι «πιο Μοτι;ειιτειπιπεεποπιεπι ει·ετ ειιι 2. Τε.μ ιιιιοπι άει· νεται»

°πι Ο. Ποπιιιι: ει. Ρετ. πωπω. Ψοοπιειιεοπιτιπι: 1501, Ντ: 24.

πιπεά. θεεεππει:πιιιίτ επι Οσπρια. 8ιτ2. ν. θ. Βοπιι:. ΗΒΟ.

ῇΐζέ-ι--.--7ΐ-Τ· ··

π'οπαιιπιά· άεε Οπιππιιιι πιιπ. Ιπι ειπιιι:.τεπι Πιπποπι πιοπιιιιπωπι ἔσω"

2-4 ιιιιιπιιι:ο θιιπιεπι ιιιπ άειι ;ωνιιιιεοπιπειι ιιιιιιω ιιι ετειεπειι,

Με ιι.ιιε άειι πιετπιπιιεει·εποπιιεπι Τεππιπιστιιπιιτοιιι·νεπι επι ιΠ8θπιθΠ

ιει. Ιιι ιιιιάετεπι πω” ινειΓ άει· πάιιιιπιιεε άεε Οπιιπιιπι πιιοπιι. εο

ππι άπο .Μεση πιιπποπιά ιιπιά ινάιιάπε παπι άιι.πιιι πιιε κιιιιι άεπιιιιτ.ινεπι

Αιιωι πω· Τθιιιρει·ιιιιιι· πιιιιιι·ε.τιιιο Βιπάοι· ιιιιά π.ιι0ωιππιθΠΙΠ ω”

ἔιιπεπιπ πιειι: ιιππ.

π. ιι πιππ. παπι πιιιπιπι νοτ σ. Η .πιιπιι·επι ειιειιππιιιιοπι πιππ. ?τε ιι ·

ι ο ιι πι ιι ιι ε ο ι·. Η ο γ ο ι· ιιππά Ρ οι τ ο τε ειπει Βιιπιιππιοπιιι·πιειπ ειπει

'Γγπιπιιιεπιπιπιειιάπιιπιε πππι Κιπιάεεεππεπ· νετϋιΐεπιππιοπιιι. Ψπτ πωππιεπι

πιιι.π·πι ππιιτοπιεππιπιπ: ειπει· ει·πιεεοπι ππειπιε πιιιοπι τετεοπιιοάεπιειι Με·

ιπιοάεπι πιεπιιι.πιάεπποτ Κτιιπιππιοιπεπ'ιιππε κιι «ποππ Βοπιππιεεε. ιππεε πιιιιο

Βιιάπιτ ιιιιά ππιπιππετει Οπιιιιππιρ·ιι.πιοπι Με Μετά Βεπιιιπιάπιιιιαεπιιο

ι.πιπιάε άεε Τγπιπιιιε ιιπιεεπιεπι. Ρπειπάεππι πω”. ιοπι Με θπιππιιιι πιει

Βεπιε.πιάΙιιιι.<ιπ άεε τω” πιειπιοπιιιπιοπι ιιπιά πιιπ άεπιιεεππιεπι πιιιιιπιπ

ειιιιιωιι άεε Νιιοπιιπεπιετ επι πιεειπιιιιιεεειι επιειιοπιτ. άπε π'ο>πιει·

2επιιι·πιπιιι· εονι·ιπιπιεπιιπ, ιππεε ιιιιι.πι (Με θπιιπιππι πιιι·· ειιι Μπιτ τω

ιιπιπιιινοπιάπιπι πιι·ιιιιοπιπ. πιπιι άειι εεινιιπιεπιπιπεπι Βάσει επι ετπιεπεπι.

παπι ινοπιάο άεε θπιιπιιπι ιτποιοπιπ:ιππε ιιιπ·πιπ.ιιπε Απιππωιιιιε επιιιάιιτιι

ιιπε 'Ι'οπιισιιιιι ειιι ιιιιά Μάι άιιεεεππιο πιιι· ειιι ε·ιιτπιε πποι·επιιππωπ.

Οοππιιπιειι πιιιπιο ισιι ιιπιπιπι ππιιι·ικ>ιοπιιιιιε άεεεεππιειι πιιι· πιεοπιιιοπιι.ει.

οπιιι;πειαπι άπο Ποεεπι ιιιοπιπ π‹ππιππι ε·οιι·πιεσιι ειιιά. πάιπισιιι π2ιιππιι·ι

πιειι Κιπιππο “πιο παπι ιτεινπιπιπιπιοπι πιε-πιιε θπιιιιιιι οπιιιε επιπιππιτπιτε

Ροπιι;επι άιινοπι επι εεπιπ>πι. πιιπ Αππειειπισιιιοπι πιιιπιειι ννιι· :άειι εοπιοιι

ντιπ· ο.-π2 .πιι.πιτεπι άιεεεππιεπι επιπεπι Βοειιππ.ιι.πε Με άπο

Κ ο τ πι ι μι· ιιιιιιτοτπιοιπωιι ι;ειεεπιεπι.

Και: πι. Βε πεπ νοπι άει· επιπιοιιιιιιιοπι Απιινεπιάιιιιε Με Πάω"

άπο Βσιάε επ-ιιι·οεειπι. ιιι πιιιπιε ντιπ· .πιιπιπ·επι ιπι π·ππιερπιιιπ ιιι Πιππεπι

νοπι Κειιοπιπιιιειεπι επιπισιιιιιπιε θπιπιιιιιιιιιοοιιοπιεπι νετειιπ:πιτ. ιιπιει·

ιπιι θεπιιπεει άειπ·εεππιειι εεπιτ πιπιεπι Απιιισοεεε ειι·πι πιιπ‹ποιι εεεεπιεπι

πιπιά .άπιπιει· άιιιεε ΒεπιιιππάΙιιπιεειιιεππιοάε επιπιτ ιιιπ επιιπποερπιεπι.

πιιιπιππι. Απε Αεειεπ.ιιιιι· άετ πποίπ'πιιιι.ιιιι'επιππειι πίπππιιπτ

ιπι πιοι·πιιιπ πιππιε ιοπι πιππ Οπιιιιππι ειιπιπιιιιιι.ιι ιπι_ιιπιιι·ι>πι ιιιιιεεριι. :ι.πιοτ

νιεπε Απιεσεεεε πιιιπ·πι επιποπιεπι ππι_ιεοπιοπιειι οι·ποπιπ. μπε ιι·ιιτάο άει

πιιιιΙε εοεάι· «Με Οπιιπιππι ιιιιι·ιινεπιππε ππι_ιιοιι·π, άοοπι ινιιι·επι ιιπε

Βοειιππιιιε ινειιππ ει·πιιιιππιιιτειπάε.

Κετιιιιι·. Ψπιπαπιε Ποειε Οπιππιππι νιπιιι·άε επιπιπιιιτειπι ι·ιιι·ιιπιι'ιιπει?

Ιπιι Βοπιιιιιετ πιει ιιι-Μιά" Με Αι·πιειπ νοιι Ρεκιιπά πιιε άει·

Α ιι Πε ο πι τ'εοπιεπι πίπιιιιππ πιπιστ Οπιιιιιιιππεπιειιιάπιιιιε πιει Ρπιειιιπιο

ιιπε ιπι ννεππιπποτ ιιειοπιπιιινεπεεπι επτειιοπιπ Μιά. άει.εε άει· Ρποοειιπειιιι2

άειι· δτει·πιπποπιππειτ πιει Ριιοπιπιιοπιιε πιειι 0,6 ει·ιιι. Οπιιιιιιι ιιι άει· εοπιιιιι

ιιπιιτοπιππιι·πεπι νετάιιιιπιιιπιε; ειιπιοιιτιιιι @πιειι οάει· ιιιεπιτιπιιιπε ιιι

παπι πιει·πιπιιτεεεπει ινιι·ά.

Κ οοπι. παπι νει·ιιπιπ'οπειε 1-3-5 ετ. ιιπε Βιιι2οπάοεπ-πι ειπει· ιπι

ττει·πιιιτει· νοπππιππιπιιιπι,<ι·.

Χοπ· πι ι πι.. ππι ετινιι,πιπιπει· Αι·πιειτ »τινά οιιιο π.ϋειιπιε νοπι ι :ΒΤ

εππιπιποπιππιπι: ινιτ πιεπιππιεπι άει· πειοπιπει·επι πιοι·υπιπιιιιιπιε καποιο

ι :40. Ι)πε πιι_ιοαπποπιεπι ινιιτάι>πι ιιπιπει· άειι ιιιιεεετεπειι πεεπιπιεοπιοιι

Κιι.ιιπεπεπι «πιιε ποιπιπι ποππ νοπι! πιεπιιιιιτιωπιπ ιπι άεε Ππιπει·πιιιιιΜεππ

εοινοπιε άειι Απιάτιπιιοιι πτεππιππ·πιπ. Μάθε ιιιιι.π πω. ειιι πιτιπιοπιι>ε

π--3 Γ] Ζπιππ ιιπιιπ`ιιεεεπιάεε (πεάεπιι :ιπι άει· ππιπει·ιιοπιεεποππε πιππ.

ινοππ:πιοε εισπι νει·πιιι.ππιιιεειιιιιεειε ιππεε πιιεππ. ππι οιπιειιι ?ειπε

πω; Απιεωεεπιιπάιιπι,πι; οπο; Μ" νετ Με θοάοιιι επ·πιοπι νεπεοπιινιιπι·

άειι ά. πι. επιπιιιπι ππιπιειιτε Ζω πιειι άει· Ιπι_ιεοπιοιι νει·ει·επιτειι επιε

άει· Απιεοειεε ιιιιπ'πι·ιιι.. πάει ετπιοιιιτ εποε ιι.ιιοπι ιπι άιεεετ τω"

ειιι πιεπιτοπιειι·ειιάει· Βιιιππιιεε άεε θπιιπιιπι πτεπτειιά ιιι ιιιιιοπιιιιι.

Ν” άπο Βεπιπιπιάπιιπιε άεε 'π'γιιπιιιε ιιιιπ. Οπιιιιιιι ε.ιιπιοιι·ιιπ'ι, επι

Με ποππ ιπι ιιιοιπιοιιι Υπιι·πι·ιπεο πιιιοπιειινπειεοιι ;τεειιοπιπ. άιιεε

οιιιο Απιπππιτειιιιι.τ άεε νετπιιιιπ'εε άιιτεπι άειι (?πιιιιιπι πιιοπιπ πιεινιτπ‹ι

ινιτά. 43 τω. ιιππει· πιιε επιπιπιεεεεπι πιιπ άει· 2.. 8, 4. ιιπιά ό.

πνοοπιε επι. ππ'επιπι επι νιεπε ?Μιά επι εο πιοεπιπιιιιιωπι 'π'ει·ιιιιιιεπι

ιπιτ Με εττοποπιειι. πιιιπιπι επιππινειπ·πιι:πι νοπι ειπει· Απιππιιτειιιις

άειι νετπιιιιπ'οε άιιτοπι ()πιιπιππι άπο Βειάε εοιπ. Πε πεπ. π'ι>ι·ιιετ άπο

Ζιιπιπ άει· πιιιι·2άιι.ιιει·πιάοπι Τγρπιιιεπιπππο πιει άει· Οπιιιιιιιπιεπιιιιιάπιιιιε

άιιι·οπιιιιιε π-πειπιο επιπεεετε.

Βοπι το πιο πι. πνιιιιιι π'πιπιςεπι Βιε άπο Βεπιπιιιάπιιπι; πιιπ Οπιι

ιιιιι επι?

Κετπιιι.ι· Η" πιο άπο Ρετ. ιιι άπο Βεπιιιιιιππιιπιπτ ιιοιιιιιιεπι. ά.

πι. ιιιοιεπ. ειιι Βιιάι: άει· ει·εωιι ππ'ο‹ιπιε. ιιιιά ιπι άειι· κινεπτειι

πνοι:πιο.

πιππ πιιπι. Ζιι πιοοπιιιοπιππ·πι κι πετπιει·, άιιεε πιειι Βεπιιιπιάπιιιιι; άεε

Τγιιπιιιε πιιπ (ππιιιιιιι ιιιιά Βιιιπει·ιι ειιι εει·ιπιβετει· νοι·πιιετ επι

π(6ι·ρει·ι:επιπ:πιπ πιεοπιιιοπιπει ινπτά, ιιπε πιει Αππινοπιάιιπιπτ ιττοεεειι·

πω” νει·εοπιιεάειπετ ιιιιάει·ει· Απιιιιιττειιι·ιι..

Κιιι·πι π ιι;. [επι πιιιπιο ειιτεοπιιοιπιιιι ιιιιοπι άειι Βιιιάι·ιιοππ ιτεινοπι

πιειι, άιιεε ιιπιπετ Βιιάει·πι πιπιά Οπιππιππι άειι· νει·πιιιιπ άεε Τγρπιιιε

ρ;εππιιπάετι Μιά.

Βετο ι ετπ‹ιιιιάιεπ. ειοπι πιπι _ιειιι:ι.πιά άει· Οοππειτοπι νει·ειιπιπιο

πιιπ άει· πιππ Αετ2πο-Κιπποπιάοτ ιιιιππει.τειπιειιοπι πι-πΟ ρθι.-πιτειι Πι

ειιπιπ.ι; άειι-ι Οπιιιιιιι ιπι θπγοεπιιι ειιιιιιιοπιπ πιππ. πνεπιτι επιιτπ‹ε πιιι

ειιπιι.τεπι άεε Οπιππιππι οιιιο εο πιεάειιι:επιάε πποπειιπιπτ ειιι άει· Ιπιιοο·

ιιοιιεει.οππε πιετνοι·ι·ιιπ'οπι. εο πιειι εποπι άπιεεπιππιε :πιειι νοπι άπειειιι·

Ι.ϋεπιπιιι,· επ·ννιι.τπεπι. δ. πιειι πιιι· ειιι πιππ πιει ειπιπιππι Ριπει·τιετεπιπε

πιει· οιιιο άεπιιτπιαε π.πιειιπιε πιι_ιισιτι, πιιιπιπι «τα ει" άπο ότι

πιειι” νοι·επιπππε ππειπι Πτιπιειπ ειιι", άειι Ρετ. εοπιοπι 2 'Ι'ιι.8·ε

ιιιιοπι άετ πιι_ιεοιιοπι επιιι·πι.

νοιι.



ειιι

Βι·ιει ειιιε Ήιεειιεάεπ.

ΧΧ. Οοιεει·εεε τω· ιιιιιει·ε Μεάιοιιι.

νοπι 15.-18. Αρι·ιΙ 1902 :ιι ινιεειιπάειι.

νοιι

Πι·. ιιιεά. Α. Ρι·ιιεειειι,

ι'νιεεεε.άειι.

(θειιΙπεει.

Κ επι ι πε ι· (Βει·ιιιιι ερι·ιιειι ιιιιει·: «Ο ι ε Βε ε ἰ επ π Η Θ: θ Η

2ινιεειιεπ Ιπιεει.ιοιι πιιά άει· θιΥεεεειιΜεο·

Ποπ άει· Πειιιιοεγτειι». ΠιειΤοάι·εεειιοπ άει·ΙεθιιμΠ·

εγι.επ. π·ειειιε ιιι ΒιιεεΙεπά άπι·ειι Οι :ι ρ ι· ι τε ο ιι ε π· ε ιιι (Με

ειπε·ειιειιάε Βειι.ι·ρειτπιιε· εειιιιιάεπ Με, ιιοππτε ΚειπἰΙΙ θ Γ

ειιρει·ιιιιειιιεΙΙ ιιει·νοι·ι·πιεπ ‹Ιπι·ειι θπιιιιι·ειι πιιά 'Ροιιιπε ι·ειι

διπερτοεεεεεπ. θεεριιγιοεοεεεπ. Μιιειιι·επά. ΒιιειΙΙεπ Ρ τι ε ά -

Ιερά εεε, 'Ι'γριιπε- ππά Οειιιπιει1ιειι, ΒειειΠιιε ργοογε.ιιεπε

πιιά Πιριιτιιετιε- Τοκοιά. Πε.εεε:επ ινιιι·άε ειε τι ω ιι ιι γει·ειιιιιεεε

άπι·ειι Τειεπιιε-'Γοκιπ πιιά Βε.οιιΙεπ άει· Ηιιιιπει·ειιοιει·ε. Πε

Κ ιι πι ι π ε ι· άιε ιΤοάι·εε.ειιοιι εποε πειειι Τει·ρειιτιπ- πιιά Η6Ιιειι

ετειπ-Ιπίεειιοπειι ππά Αιιεεεάιι·πιιεειι ρεοιπιειιτετε, εε Μ,<;ει·ι.

ει· άει·ειιε, άεεε ειιιε εεινιεεε Βεειειιιιπε· εννιεειιειι ιπίεειιοιι

ιιοά .Τοάι·εεειιοιι άει· Τιειιποι:γτειι εεετειιτ πιιά άεεε άιεεε, ειιι

ε·επειι άει· Αιιειειιτ. νοιι θεει·ιι γ πιιά (ιιιρι·ιεεειιειγ επ ι,

ιιειιιε Βεεει.ιοιιε-, εοιιάει·ιι ειπε Πεε·επει·ειιιοιιε Πι·

εειιειιιιιιιε; άεε Βιιιτεε κι. Πιε ρειιιοΙοειεειιε Βειππ ιι κ:

άεε Κιιοειιειιιιιιιι·ιιε άιιι·ειι 'Γοπιιιε ι·ει·ιιιιιεεει

άιε άοάι·εεει.ιοπ άει· Πειιιιοεγι.επ. Ρι·οι'. ειιιειι”

ειιιε Β'ι·ε.ιιιιιιιι·τ ειιι Μειπ εειιιεεε πεπ άεπ Αιιει'ιιιιι·πιιρ;επ

άεε Βεάπει·ε ειι. Με (ιιιιιιά άιιΕιιι·, άεεε Τετειιιιε-Τοπιιι Η ει π ε

θιγεοε;επι·επειιοπ εερε, ιιιιιι·ιε ει· άειι επ, άεεε άειιιει Εειιεο

εγτεπ επι· ΒιΙάιιπε· νοιι ΑπιιεεεΡΓεπ ιιρει·ιιειιρε ιιιειιτ ιιει·ειιεε

κο,ι,ιεπ ινιιι·άειι. Πιε .Τοάι·επειιοιι ιει ειιι Ζειειιειι ρ ε. ε ε ε. ε· ε ι· ε ιι

Ζπειεπάεε επι· Πϋειιιιε άει· ιιι άειι Εεπιιοεγτεπ ειιτιιειΙτεπεπ

ΚοιιΙειιγάι·ετε. ·

Με άει· Βεάειιιιιιιε άει· Ι.επιιοεγιειι εεεειιιιιι.ιετε ειιιε επειι

ειπ ιιιι:ει·εεεε.πιει· νοι·τι·»ιε· νοπ Με. Πι·. Η ιι ι Ι ει· - Μιιπειιεπ:

«Βεάειιτιιπε; άει· Απτοιγεε ιιει ειπι εεπ Ιιι·ε.ιιι;

Ιιε.ιτειι Ζιιετιι.ιιάειι.» Πι· ι'ιιιιιτε ιιπε. άεεε άιε Πεπιιοεγτ.επ νει·

άεπεπ άε ΠιεεπεεΙιεθ.επ ρεειιεειι. ινειειιε ειειι ειιιειι· πιι1· Μι

ε ε ι.: ε ε τ ο ι· ιι ε ιι ε πι θεννειιε ιιετιιε.ιι,ε·ειι. Πειε ι‹ειιιι πιειπ ειιι

Ιιεειειι πει Ριιειιιιιοπιειι υπά Αιιεεεεεειι ιιεορειειιτειι. Πιε νει·άιιιι

ειιάε Κι·ει'τ ιετ ρει άειι νει·εειιιεάεπεπ ΒιιΜει·ιεπει·τεπ ειπε εειιι·

ι·ει·εειιιεάειιε; άιε ΗειιιειιιιιΙάιιιιε πει άει· Ρ ιι Πι ι ε ε ει. Β. ιι·ει·άε

πιο ιι ι άπι·ειι άεπ Τπρει·πειρεσιιιπε ιιει·νοι·ε·ει·ιιιειι. Βει Μ ε -

ε ε ιι ε ε ι· ο ι ιι ο ιιι ειιιά εε ιγιιιιι·εειιειιιιι·:Ιι ει π το Ι γ ιι ε ε ιι ε

Ρ ε ι· ιιι ε ιι τε. ννεΙειιε άιιι·‹:Ιι Βεεειιιιιιάιιιιρ; άιε Βειπειιιιι·ει>ει·

ιιιιιιάει·ιιιι;; ιιπ Πιιεςειι ι·ειπι·εεεΙιειι. Λεει· επειι Ο Χ γ ά ει. ι ι ο π ε -

νο1·ειιιιι:ε Ιιιιιιιιειι ειιιοΙγιιειιιι ννιι·ιιειι. - Η άει· Πιεεπεειοιι

Μπορω Ρι·οι'. Π' ει ,ε ε ι· ι -Ρι·ειιΙιι'ιιι·ι: Με!. άιε Περει·ειπειιιιι

ιιιππε άει· ρειιιοΙοειεειι-επεπιιιιιεειιεπ Πιιιυι·ειιοιιπιι,ε;ειι πιιι. άειι

ι‹Ιιιιιεειιειι Η ιι Ι Ι ε ι· ε.

Ριοι'. Ο ιι πι ρι·εε ιιι-Κ'νειιιιε.ι· ερι·ειεΙι ιιιιει·: «Πιε Νε.τιι ι·

άει· ΟΙιει·εει'εεΙιειι Κι·γετεΙΙε» Επι· άιεεε ιιοιιιιιιεπ

άι· ει ΗεπρτειαεπεεΙιειρειι ιιι Βετι·πειιι:: άιε ΠιειιΠιι·εειιιιιιε, άιε

ειιειιιιεειιεππά ριιγειιιεΙιεειιε Πιειιειιιιειτ. Πιε ειιιά ά ο ρ ρ εΙ ι

ρι·εειιεπά υπά εειιι· ιειεΙιτ ΙΒεΙιειι; νοπ ριιγειιιιιΙιεεΙιειι

Αιζειιτιειι ινιι·ιιι ιιεεοπάετε άιε Ύνιιι·ιιι ε ε πι ειε ειιι, ινεΙειιε

ειε ιιει ει:π·εε προ: 80° π·ιιεεει·Ιϋειιειι ιιιε.εΙιε. ΑΠε ειιειιιιεειιεπ

πιιά ριιγειιιεΙιεειιεπ Πιι;επεεΙιε.ι'τειι ιιϋιιιιειι άειι Κι·γεωιΙΙειι εε

ποιιιιιιεπ ινει·άεπ άιιι·ειι ειιιε Βειιιε νοιι Βιιρει.ειπιεπ ειε άει·ειι

Ρι·οιοιγρ άεε θ›π ειιιε ιιι επειιεειιειι πι. Ιπ ιιιιιιΙιειιετ Ψειεε

π·ιι·ιιειι θει·Ιιεε.πι·ε, Ριιιι·ιπειι.πι·ε ιιπά Οιιι·οπιειιπι·ε. Με ιι·ειιιειε

ειιιιι·εειει·ιειιεειιε Πιι.ιεπεειιει'ι:ειι άει· Κι·γειιιΙΙε ιιοιιιιιιειι ιιι Βε·

ι:ι·ε.ειιι: άιε Ρ'ειιιςΙιειτ Ρ ε. ι·ε ε το Νε. πεπιειιτιιοιι ε ε. π ι· ε, ιιι

ειειι επίειιερειειιει·ιι πιιά εεΙΙιετ Ριιι·ρεπιειιεειοπεπ. ιιεεοπάει·ε

άιε Χ ειιτιιορι·οτειιι ι·ε:ιε Ποπ, επ ιι·ερειι ππά επάει·ε.

Πε.πποιι πι 2ινειΓειΙοε, άεεε άιε Ο ιι ε. ι· ε ο τε ε ιι ε ιι ιζι·γετιιΙΙε

άεε Κτιοειιειιιιιιιι·ι‹ε ειπε Βιιι· ειε ε εεεεεΙιειι, άεεεειι Νειτπι· επι·

Ζειι: ειρει· ιιοειι ειπε επ ρεετιιιιιιιειι ει. Πε ιιεει άει· θεάεπιιε

ιιιιιιε. άεεε ιιι άειι Κι·γειιιιΙειι ειιι Βεεει·νε- Ειπε ιεε εππι

Αιιιιιιιιι νοπ ΖεΙιειι νοι·ιιεει. άειπειιι;ερι·εεΙιειιά ι'ει.πά Ο π ιιι ρ -

ι·ε ειι τ. πει ΙιεεΙιει·εάιεειι Οε.ειιεκιειι Ιιεπιιε εειιι· ερει·ιιειιε

Κι·γειεΙΙιιιιάιιπε·.

Βιπειιι εειιι· Ιεριιειιειι Ιιιιει·εεεε εεεεεπετε ειπ νοι·ι;ι·ει; νοιι

Ρι·οι'. Η Ι ε ιιι ρ ε ι· ε ι· ιιπε Βει·ιιιι, άει· ιιιιει· άιε «Π 6 ε Ι Ι ε ιι -

Ιιειπενει·Ιιε1τιιιε εε άει· Ηε.ι·ιιειιιιι·ε ιπι

Η ει ι· π» ερι·εειι πιιά άει·ιιΙιει· ειιιε πειιε, εειιι· ινιειιτιρ;ε Πιιτιιει

Ιπιις ιιιειειιιε. Ρι·οι' ΚΙειιιρει·ει· ειιιε; νοπ άει· Ρι·ιιεε ιιπε: Με

Βειιιπ άει· Πι·ιπ περειι άετ ε ιι ε ιιι ι ε ε ιι ρ;εΙϋετεπ Ηιιι·πειιιιι·ε

Με ι·ει·ιιειΙΒιιιεειπ5ιειε επ ει·οεεε Ηει·τιειι.πι·ειπεπεειι ιπ ρ ιι γ -

ειιιε.ιιεεΙιει· ΙεϋδυΠ€ ειιειιεΙιεπ? Πιε νιεωειωι.ι

άεε Πειι·ιιε ε.ιΙειιι εειιιιι;ι: ιιιεΙιτ ειιι· Βι·Ι‹Ιε;ι·ιιιιε. Κ Ιε ιιι ρ ε -

ι· ε ι· ετειιιε άειιιει· νει·επειιε ιιιιι: ε ο Ι Ι ο ι ά ε. Ι ε ιι Βιιιιει.ειι2επ

ιπεεεεοιιιιει·ε πιιι. Ο π ιιι ιιι ι, πρ. Βι· ιει. επ άεπι θειιιιιεεε εε

ξεκκ

 

ιιοιιιιιιεπ. άεεε άει· Ηει·ιι ερειιι'ειιε ο ε! Ι ο ι ά ε Ι ε ΒεεειιιιιΤειι·

Με πω, ινειεΙιε ει· εειιιεπι ιιιειιει· πιειιι: εεεειιτει.ειι Ε' ε. ι· ε ·

ε τ ο Η' νεράιιιιΙα. Πιεεει· νει·Ιειιιι άειιι Πι·ιιι άιε Ει8·επεεΙιε.ιτι

Ηιιι·πεε.ιιι·ε ιιι Περει·εε.ιιιειιιιε· επ ειιιιιεΙτειι.

Β ο ε ε π ι' ε Ι ά -Βι·εεΙιιιι εεεειιε.ιτιε;τε ειεΙι ιιι ειιιειιι νοττι·ειἔε

ιιπε άεπι Ρετι.ε·ειιεΙι:άει· Νιει·ε ρει' ρει:ιιοιο

ε; ι ε ε ιι ε ιι Ζ π ε τ. ει π ά ε ιι. Νεειι εειιιεπ Ππιει·επε1ιππεεπ

ειιιιιε1ι άιε ΝΙει·ε ιπι .ΑΙΙ,ε;επιειπειι εε,ε·επ 18 Με ι· ω, Ν”

ειειι πει ρ ε ι ιι ο Ι ο ε; ι ε ε ιι ε ιι Ζπετε.ιιάειι πειιι; επάει·τ.

ΑΜ άειι Β'εετε;ειιιιιι άει· Νιει·ειι ε ι· ιι ιι ιι ε ιιά ινιι·ιιι. ιι π ι·

άει· ΑιιιοΙιοι, ν ιε ι Ι ε ι ο ιι τ ειιιειι άεε ΡιιΙοι·ιάειιι. Ε" ε τ τ ε ι· τ

π ι ε ά ι· ι ε ε ιι ά ινιι·ι‹ειι Οεπτιιιιι·ιάιιι υπά ΟιιΙοι·οιοι·ιιι. Βει

άει· θιιτ-Βιιιννιι·ιιππε επι άιε Νιει·ειι Μιά, ιιιιειι άει· Τιιεει·ισ

Β ο ε ε ιι ι ε ι ά ε. :ιιει·ει άεε Ειιγειεε άει· Νιει·ειι:ιεΙΙεπ, άειιιι

άεε Κοιιιειιγάι·ε.: άει·εειρεπ ιιιοριιιειι·ι. ερειει· ιι·ιι·ά ειιεΙι άεε

Βιννειεε ειπε άειιι Κάι·ρει· Ιιει·ειπεςεποεειι Μιά, ιγειιιι άεε ειΠεε

πιειιι εςειιιιε·ι, :Με ει·ετ άιε ι'ε τ τ ι ε ε Π ε ε ε ιι ε ι· ει ι ι σε

άει· Νιειεειι ειιι. Πειιιιιιιειι κι άιε ι'ει;ιιεε Πεε·επει·εκιοιι ιιι

ινιι·ιιιιειιι‹ειε ειιι Β ε ε: ε π ε ι· ιι τ ι ο ιι ε -νοι·ιε;ε.πε. ειιιε Η ο ·

ιιιΙιπε.εΙιππΒ· άει· ΖεΙΙι·εεει·νειι.

Γι: Ρι·ειι-Ρι·ειε ερι·ε.ειι: «Περει· άειι Βιιιι'Ιπεε

ιιιεειιε.πιεειιει· πιιά ειιει·ιπιεειιει· ΙΒιιιιγιι·

Κπιιε;ειιεπΓΒιιιτειι·οιιιιιπά θείεεετοππε>.

Ρ ι ε ιι ιιπτει·επειιιε άιε Πιιιιι·ιι·ιιιιιιε·επ νοιι Μεεεει ε, ριι.εεινειι

Βεννεε·ιιιηςεπ, Κιιιτε πππ ινε.ι·ιπε επί Βιιιτει:ι·οιπ πιι βείει.εετο

ππε. Πι· εκ ει·ιπιειιιιι·τε επ 'Ι'ιιιει·ειι. άει·επ Βιιιτ άειιιιιιιιιι·ι. ινε.ι·.

πιιά ιιεοιιιιε ιτετε άιε ΑιιεΒπεεεεεειιινιπάιρ·πειτ άεε ΒΙπτεε επ @ει

ειιει· Ζειτ ιιπ ιιιειιι·ει·ειι νειιειι. Πιεεε νει·επειιε "Με εεΙιτ

εειιειι·ι'ε Βεεπιπιτε. Πε εει,ε;ιε επι, άεεε άιε Πεεεεε·ε ιπι άειι

Πιιτι·ειιιιτει.ει·ι Β ε ε ε ιι Ι ε π ιι ι ε; ιι ιι ε: άεε ΒΙπεειι·οιιιεε ειιι

άιεεειι πιιά ν ε τι ε. ιι ε; ε ε. ιιι π π ε; ιπι Βεπειι ιιει·γ·οι·ι·ιιιι. Πιε

Βειιειιιιιεεε:ιεε άπεεεειι ΒιεΙιτ ΒεεειιΙειιιιι,ε;πιιε ιπι Π ιι ι ε ι· Ιε ι ε.

Ψει·Ιεπεεειιιιππε ιιπ θ ε ιιι ι· ιι. Ρε.ιιεινε Βεννεε·πιιε;επ Ε: ε -

ε ε ιι Ι ε π π ι ε· ε ιι άιε Οιι·ειιιε.ιιοιι ιιπ θειιιι·ιι. ννιιε πππ άιε

ιιι ε ι· ιιι ι ε ε ιι ε ιι Βιπιιιιεεε ειιΙεπιζε εε ιιοιιιιι.ε Ρ ι ε ιι ιιεειι

ιι·ειεειι, άεεε ιπι-Μ ιπι πι ε ι· ΒεεειιΙεππι€·ιιιιε· άεε Βιιιιει:ι·ο

ιιιεε ιιει·νοιι·ιιιτ.

Ιμεπε.ι·πε-Βει·Ιιιι: «Πιε Βιιιιιιπιιεει.Ιιει·εριε άει·

Η ε ιπι ρ Ι ε ρ; ι ε». Πιε εε,εειιιιιιιιιε « Β ε ιι ιι ιι π ε· ε »-'Ι'ιιει·εριε

ιιιιάετ πιω θι·ιιιιάιεεε ιιι άει· :ι.πειετιιιεειι ππά ριιγειοΙοειεειι

ιεετε·εειεΙιτειι 'Γιιιι.εεεειιε, άεεε άιε Ργτειιιιάεπιπιιιπ ιι ι ο ιι τ.

άιε ειιι Με” ιιιοωι·ιεειιε Πειιιιπ,ε·ερειιιιι άειι·ετειιτ. Αιιεεει ιΙιι·

ειιιειιι·επ ιιοειι ειιιε Β.ειιιε νοπ Η εεει· νειιιιιι πε ιι, νγεΙειιε

άπι·ειι άιο ειιΙιεοι·ιιεεΙειι θειιιςΙιειι. ιιιεεεεοπάει·ε άιιι·ειι άειι 8ειι

Μπι πιιά άιε νιει·ιιιιςεΙ Μπι Βιιειαεπιιιε.ι·ιε ιιει·ερειεΙιειι. Βειάε

θειιιι·πιιειιιιερΙιει·ειι ιιιιιιπειι νισει·ιιι·ειιά Επι· ειιιειιάει· ειπιι·ετειι πιιά

ιιειάε ει.ειιειι ιιπε ε ειιι ε ιι Βιιιι·επιιτΜειι ιιι ῖ'ει·ιιιιι‹ιιιε. Πε @εεε

άεπιιιειειι ειιιι·ειοπρειιΙε.ι·ε ππά επιτεργι·ειιιιάειε Βε.ιιιιειι άιε

ει. ιι ε ι; ε ε τ: ιι ιε ι ι τ, ά. ιι. ειππειιιιιι·ειι ννει·άεπ ιώιιπειι. Α ε ε ο -

ο ι ειι:ιο ιι ε -Περιιιιεειι, ά. ιι Απιιιε.πίπιιι; νοπ ινιιΙειιειιιιρπΙεεπ

ιιι άει· (ιειιιι·ιιι·ιπάε άιιι·ειι εεπεοι·ιεειιε Πιιιιιιιεεε. πιω-ι επι· Πι!

άπιι; πεπει· ΒειΙιπειι. Πει·ειιιι ι'πεεεπά Ιιειιιι πιειιι ειιι Μιιιιιιπιι

πειιι άιιι·ττιι ίι·ιιιιιειιιρ· ιιεςοππεπε, εγειειιιειιεειιε ΠειιππΒεπ, άιε

άει· Βεάπει· ι;επιιιι ειιεειιιειιιάει·εειετ. εειιι· νιει πιειιι· ει·ι·ειειιειι.

ειε πειιι ιιπ εΙιεειιιειιιειι ε.ιιιιιιιιιιιτ. Πεε ειιι ιιιειιτ. ιιπι· νοιι άειι

Πιι.ιιιιιπιι8·επ άει· Βιιι·ειιιιτερειι, εοπάει·ιι ιιπειι νοπ άει· πιοτοι·ι

εειιειι Αριιειειε, νοιι Ρε.ειειΙιε-Ι.ειιιιιπιιεειι π. ε. ιν.

Η ο ρ ρ ε - Β ε γ· Ι ε ι· (Πει) ιιιειι ειιιειι νοι·ι.ι·ειε επι· «Ρε.ιιι ο -

Ιοειε άει· νοι·ιιιιε ι·ε·ειι ειιάειι θιιγεοεπι·ιε~›. Πε

Ιιειιάειτ ειειι ιιει άιεεει· Βι·Ιιι·ε.ιιιιιιπε πρι ειιιε ρεεεεεει·ε ΖπεΙιει·

πιιεεειιειάιιιιρ· οιιπε άε.ιιει·ιιάε θειιιιάιειιπε. Με απο ιιεειι άειι

Βεοιπιειιι.πιιεειι άεε νοι·ετε..<.ιεπάειι πει εειιιεεΙιτ εεπειιιι·ιειι ΑΙ

εοιιοΙι1ιει·ιι ρεεε 1ιιιι,=ι·επ Με.ι·εειιεπ ειιι' ππά ει· ε;ε.Ιι άειιει· άει·

Βι·ιιι·ιιιιιιπιιι:,· άειι Νε.ιιιειι: «ν ε. ι; ε ιι τ. ε ιι - Ο Ι γ ε σε ιι ι· ι ε». Πι

άει· πω» νι·ιι·ά ειε ειιι Ιιε1ιιιιε·ετειι πει νεεειιππάιι·επάεπ Πεπ

πει·ιι ρεοιπιειιιει. Πει· Ζπειιει·ε·ειιιιΙτ Ιιεει·ειετ ιιιειειε πει· ειπε

1 για, πω· ιιι ειπετιι άει· πι, νοπ Η ο ρ ρε - δε γ Ι ει· ρεορε.ειι

ιειεπ ΕιιΙΙε εεει·ιη.ι ει· Νε ρω. Πει· Ιει·επιιιιε.ιιε Ζπετεπά άε.π

ει·ιε ιιπι· ειιι ρεεε 'Εεεε. ποτε ι·ειεΙιιιειιει· Ζιιιιιιιι· νοιι Κοιιιε

ιιγάι·ειειι. Α ε ιι τε ι· ΑιεεΙιοιιετιιπε πιει· ιιι ιι ει ιι ειιι ?ειιιε

ιιεειιινειερε.ι·, άεεει.ιειι Ιιε.ιιάεΙτε εε ειειι ιειει; ιιπιπει· πιιι εειιΙεεΙιε

ει·ιιειιι·ιε Ροιειιοι·ειι ιπι: νει·ει·ϋεεει·εει· Περει·. Μγοεει·άιι.ιεειιε

νει·ειιιάει·ιιπεειι οάει· εοιειιε άεε Ρειιιιιι·εεε νικιι·ειι ιι ι ε ιι ε ιιιι.ειι

νι·ειερει·. Νε.ειι άει· ΑπειεΙιι: Η ο ρ ρ ε - Β ε γ ιε ι· ε ιιε.ιιάειι. εε ειειι

ειιι ειιιε Π ιι τε ι· ε ι· ιι επ ι· π ιι ε· άει· επειιειριιάειιάεπ Οι·Βειιε.

π·εΙειιε πει ειιιει· Βι·πειιι·ιιπε άεε Οεεειιιιιιτ-0ι·ε·επιειιιιιε εοίοι·τ.

ι·ει·εειιινιπάετ.

Ιιι άει· Πιεεπεειειι επ άιεεεπι νει·ι.ι·επε ρει·ιειιιειε Με. νοιι

Ν ο ο ι·ά ε ιι πειιι· ειπαμε νοπ ιιιιιι ρεορεειιιετε ιιιιει·εεεεπτε

πε1ιε νοπ Α π ε·ει-θ1γεοεπτιεπ, άιε άιιι·ειι ριϋπΙιειιεπ δειιι·εειι

ιιει·ι·οι·,εει·ιιΓεπ ινιιι·άειι πι:ιά ερειιεο Με γει·εειιιι·επάεπ.

- Β εεε π εε-Βει·ιιιι ι;ιεπιει·ιιτε, άεεε άιε Πε Με ι· άερει ιιειπε

ΒοΠε @Με εοπάει·ιι ννειιι·εειιειιιιιειι πω· άεε Ρ ει ιι ει· ε ε ε.

ΠεΙιει· ιιιιπιεεΙιε ΒεοΙιε.ειιιιιπεειι ειιιει· ερειιΓε.ιΙε 2ιεπιιιειι εεΙ

τεπειι Βι·Ιετε.ιιιιπιι;; Ιιει·ιειιτετε νοιι Ο ι· ι ε ε; ε ι· ιι -Ιιειρειε. πειιι

πω: «Περει· ειιιε ςεινει·ιεΙιειιε νει·ε·ιι'επιιε·

εει άει· Βεπειιινιι ει·ειιι'ει·επιιι; πιιι. Ρειι·8·



ΙιΙιειιγΙΙΙιιιιιιιιιρι·ειιειι·ιιτειι, ινεΙεΙιε ιιιιτει·

άοιιι ΙΙΙιιιιεεΙιειι ΒιΙτΙε ειιιεε Βι·οιιεΙιιε.Ι

ε ε Πι ιιι ε. ε ν ε ι· Ι ιι ιι Ι' κ». Εεε ΙιειιιΙεΙΙ εΙεΙι ΙΙ:ιΙιεΙ ιιιιι ειιι ΒΙΓ

τιεεε Ε'ει·ΙιειοΙΙ-ΖινιεεΙιειιι›ι·ι›‹1ιιΙιε, ινεΙεΙιεε, ειιιεεε.ιιιιιιετ, ιιι ει·

ριεεΙιειι ΑεΙΙιιιιιιε.ιιΙΙΙΙΙειι ιιιιτ ΒεΙ“ιιιιΙΙ νοιι Αει!ιιιιειει·γεΙ.εΙΙειι

ΙἱΙΙιι·Ι. Πιε Βι·ΙΙι·ε.ιιΙΙιιπιζ ΙιεΙ ΑεΙιιιΙιεΙιΙιειι ιιιιτ ιΙειιι 8οιιιιιιει·

ΙΙιιι.ει·ι·Ιι, ιΙειιι εο,ι;ειιιιιιιιι.ειι «ΗειιιιεΙιει·» σε όει· @πιω Ε'ιιι·ΙιετοΙΙ

ιιιι.Ιιει ι· ε ε ο ι· Ι: ιι· Ι Μπι, Ιιεεε όει· Βεάιιει· 2ινειΙεΙΙιε.Ιτ. .Ιε

άειιΙ'εΙΙε ΙιειιάεΙι εε ειεΙι ιιιιι ειιιε ιιιιει·εεεε.ιιι.ε ε·εννειΙιΙιεΙιε Βι·

Ιιτειιιιιιιι€, ιι·εΙεΙιει· Ιιει ω- ΡιιΙιτΙΙιε.ιιοιι νοιι ΒειιεΙιννιι.ειι·ειι

ιΠειεεΙιεειιεει·νειι εεε.) Ιιεεειιτιει·ε ΑιιΓιιιει·ΙιεειιιιΚειτ ειιιιιιιιειι- '

άεπ πι.

Β ι ε ΙΙ ε Ι -θϋΙΙ.ιιηςειι Ιιυι·ι‹:ΙιΙειε ϋΙιει·: «Ε κ ρ ε τ· Ι ιιι ε ιι - .

τεΙΙε ΠιιιετειιεΙιιιιιε;ειι ΙΙΙιει·όειι ΒιιιΠιιεε

άετΝιει·ειιπιιεεεΙιεΙιιιιιεειιΙ'ΙΙιεεΙεειιι

εεΙιε Ιιειιιιιιε;εΐεΙιιρ;κειτ εεε ΙΙΙιιιεε». Βει

ΝερΙιτιιιε, ιιειιιειιιΙιεΙι εει Η ι· ΙΙ ιιι Ι ε ΙΙιιιιετ ιιιιιιι ειιιε ειιιι·Ιιε

ιιιοΙεΙΙιιΙειτε θειισειιτι·ιιΙΙιιιι εεε ΒΙιιΙεε. ιι·εΙεΙιε εἱεΙι ‹Ιιιι·εΙι ειιιε ·

ειιιερι·εεΙιειιιΙε Μ·Μει·ριιιιΜεει·ιιιειΙτικιιιι;; ιΙοειιιιιειιΙΙι·ι. Π ι ΙΙ -

ΙΙεΙ ειιεΙιτε Με Ι)ιιεΠε ειιεεει· νει·ιιιεΙιττειι ιιιοΙεΙιιιΙ:ι.ι·ειι Πειι

Ι·ειιΙι·ιιτιοιι άεε ΒΙιιι.εε εκρει·ιιιιειιτεΙΙ ιιι ει·Ι'οτεεΙιειι, ιιιιιειιι ει·

Ιιει Ί'ΙιΙει·ειι Με Νιετειι ιιιιεεεΙιεΙΙ.ειε ιιιιτΙ Με εΙεεΙι·ιεεΙιε Μι

ιιιιιςεΓΙιΙιἱ;Ι‹εΙι. ιΙεε Ηει·ιιιιιε ιι:ιεΙι Κ ο Ιι Ι ι· ιι ιι ε ε ιι Ιιεει.ιιιιιιιιε.

Βε 2ει€ιε εΙεΙι ιιιιιι, ιΙΙιεε Ιιειιιι Βιιιιι·ιΙ.ι. ιιι·ΙΙιιιἰεεΙιει· Βι·εεΙιειιιιιιι

και ιιιι νει·ςΙειι·Ιι ειιι· Νι›ιιιι εει· ΘεΓι·Ιει·ιιιιιιΙω ιΙεε Βιιιιεε ειεΙι

Ιιιιιιιει· ει.·ιι·Κ ει· ιι Ι ει! τι ε; τ, ειε εΙεειι·ιεεΙιε ΒεπιιιιεεΙ'ΙΙΙιιαΙΙειι.

ιΙε.;εεειι ιν ε ιι ι ε, ν ε ι· ΙΙ ιι ιι ε ι· τ. εειμε. Αιιε εειιιεε ιιιΙιΙι·ει

0Ιιειι, εειιιεε ιΙιιι·εΙιεεΙΙΙΙιι·ιειι ιιιι‹Ι ειιιινειιάείι·ειειι Πιιιει·ειιεΙιιιιι

οιι ιιεΙιι Β ι ε ιι ε! άιιΙιει· ι1ειι ιιιιειεεειι.ιιι.ειι ιιιι‹Ι ιιειιειι ΗεΙιΙιιεε.

εεε εε ειε τι ι·ε;:ι ιι ι ε εΙιειι Βεειε.ιιιιιΙιειΙε εεΙιι ιιιιιεεειι, ννεΙ

εΙιε Ιιει ‹Ιει· Πι·ειιιιε Με ΒΙιιιεειιεειικι·ιιΙ.ιοιι νει·ΙΙιιάει·ιι.

ΒεΙιοΙε -θι·πε: «Ζιιι· ΙιεΙιι·ε νοιπ ΟτεΒιιιιειιιιιε».

Πει· νοι·ττιι€ειιιΙε Ιιιιτ ΙΙΙιει· Μι ΓΔΜ νοιι θι·ετιιιιειιιιιε ειιι.

ειιι;ΠεεΙιειι 5εΙιΙΜάιΙΙεειιιιιΙιΙεΙΙ.ειι, ει·ει με άΙε, ΙιεΙιειιάεΙτ. Πει· 1

Ειιτ'οΙε και· ειιι εεΙιι· εεΙιΙεεΙιτει·: εε πει ευιι·Ι‹ει· Γεττι·ει·Ιιιει

ειιΓ, Βε!ιενεο!ιε ιιιιάΑρρειιιιιιιιιιςεΙ Πι·ει Ι·"ειΙΙε ειιάετειι Ι.6άιΙιεΙι.

ΒεΙιοΙ2 ειεΙιΙ :Με νοιι εει· 3εΙιΙΙιΙάι·ιιεειιιΙιει·εριε σε άεπ Οτε

ιιιιιεπιιιε, ιπι θεε;ειιειιιε ειιιιι Μικοεεειιι, μι· εειιιεε Βι·Ι'οΙΒ·.

- Ιιι όει· ΙΠεειιεειοιι Ιιειιιει·ΙΙιε Ρι·οΙ'. Ν ε. ιι ιι χ· ιι -Βιι·ιιεεΙιιιι·ς,

ειπε ιιιε.ιι ιννιεεΙιειι ειιιιειιιιεεΙιεπι ιιιιιΙ εροι·ειΠεεΙιειιι

θι·ετιιιιειιιιιε ιιιι·ειιι; ιιιι:ετεεΙιειάειι ιιιϋεεε; ιιι ειιιειιι νοιι ΙΙιιιι

ΖεΙιιι .ΙειΙιτε Ιειις ιιιιι δειιιΙᾶ‹ΙιϋεειιιεΙιΙειτειι ΙιεΙιειισΙεΙιειι ΓιιΙΙε

Ιειιι.,ε.ειιειιιιτει· Α" ΙιιιΙιε ει· ειιιειι ειιεεεεειοΙιιιειειι ΙΒι·Ι'οΙ;; ιιιιιΙ

Βεεεει·ιιιιε· Μια $γιιιριοιιιε ει·2ΙεΙτ.

Η ο ε· Ιι ε Ι -ΒιεΙειεΙά εριιιεΙι ΙΙΙιει·: «Β ει· ιι ιιι Ι. Ιι ει· ε ιιι ε Ιι ε Ι

Η ο τ Ιι ιι ε Β ιι ε ε ΙΙ ο ιν Ι Ν. Μ· ΐιιεετ ‹ΙΙεεε Βικι·ειιιιιιιιις Με .Ιο

όοιΙιγι·ιιι-ΙιιτοκιΙαιτιοιι ΜΙ'. ΒεΙιοιι Ι“ι·ϋΙιει· Πειτε ιιιειιι. ειιιΙ ειπει·

εοΙεΙιειι ΑιιιιιιΙιιιιε Ι'ιιεεειιιΙ, Με ΒεΙιειιιιΙιιιιι.ς ω· Β ε. ε ε τι ο ιν ΈΩΙιεΠ

ΚιιιιιΙΙΙιειτ ιιιιι Ηει·ιιιιι νοιι εεΙιιΙΜΗΙεειιΙοεειι ΗειιιιιιιεΙιι νετ·

ειιεΙιι. Πει· Ι'οι·ιι·:ιεειι‹ιε νει·ειιεΙιτε εε ιιι εΙιιειιι Ρε.ΙΙε ιιιιι Η ι Ι ε Ιι

ειπει· ΖΙε;.;ε. ιιι .ΙεΙιε άετ ΒεΕΜάι·Ιιεε Ιιει·ιιιιΙιι ινει· ιιιιιΙ ΒΙιιιιΙιτ

πιπ άιεεει· ΤΠ ερΙε ειιιειι ΒτΙ'οΙΒ· ετ2ιεΙτ 2ιι ΙιιιΙιειι. - Ειπε

εοΙΙ:Ιιε εΙιιιεΙιιε ΒεοΙιεεΙιιιιιι; ιεε ιιεΙΙΙΙΙΙεΙι νοιι ιζετιιι€ειιι Ινει·- .

 

:σε

Ι Με, ιιπά ιιι εει· Πιεειιεεἱοιι ιι·ιιι·άε ειιιοΙι άει.ι·ε.ιιΙ' ΙιιιιΒ·εινιεεειι,

' ειπε Με ΙΙΙ ι Ι ο Ιι ε εΙΙι εΙ Με Βεεεει·ιιιιε ΙιετΙιειιζεΐΙΙΙιι·Ι Ιιε.Ιιειι

ΙΙΙ5ιιιιε.

Β! ιι ιιι -Ρι·ειιΜ'ιιι·Ι. ΜΜ. εριεεΙι ΙΙΙιει·: «Ν ε Ιιε ιι ιι ι ε ι· ε ιι -

ΙΙιεΙιε τ εεε. Ι.ιει Με άΙεεετιι ερεειεΙΙειι ΗεΙιΞειε Ιιειιι·Ι5.Ιιι·τε

Ι·'οτεεΙιει· Με ιιι ιΙειι ΝεΙιειιιιιει·ειι εἱιιε ΒιιΙιεΙιιιι2 ειιωεεΙιτ, εε

ι·ειι Ιιι_ιει:τΙοιι ΙΗγεοειιι·ιε Ιιει·νοτιιιιΙ“ι. Ι)ιεεε ιιιιιιει·ι. Ι-8 'Πεμ,

ΙΜ ι·ειιιει· ΡΙεἰεεΙιιιιιΙιτιιιιἔ ιι·ιιι·τΙειι νοιι ΗειιιιιιεΙιειι άειΙιει Με

θ ρΟΙ.. Πειιττοεε ειιειι·τεεΙιιεΙΙειι. ΒΙιι ιιι Ιιε2ειεΙιιιει: εε Με ιιπι

ΜιΙιτεεΙιεΙιιΙιεΙι, άειεε Με ΝεΙιειιιιἰετε εεΙΙ›ετ ειιι Κο!ιιεΙιγει·ει

ετοΙΙ'ινεεΙιεεΙ ΙιεΙΙιεΙΙΙιςτ Μ; ιι·οιει!ειιι ε·ιεΙιτ εε εινειΙ'εΙΙοε ειιιειι

ι·ιεΙιτΙΒ·ειι ΝεΙιειιιιΙει·ειιόιεΙιειεε, ννεΙεΙιει· ειιι ιιιειεΙειι άειιι

ΗεΠιιι·ε-ΠιιιΙιει.εε ΜιιιεΙτ. Β Ι ιι ιιι ΙιειειεΙιιιετιΙιε Ρ Ιι γ ε ι ο Ι ο -

€·ιε άετ ΝεΙιεπιιιἰει·ε Με τει·ι·ε ιιιεο,ε;ιιιτε ιιιιι1 Μ: α” ΑιιειεΙιι,

εεε είπε ιιι ιι ει· ε δ ε ε ι· ε τ Ι ο ιι ΙΙετεεΙΙιειι 8ε.ιι2 ιιιιΙιεινιε

εειι εει.

ΒΙιειιΐιιΙΙε ιιιΙΙ ΙΙειιι ΖιιεΙιει·ετοΙΙ'ινεεΙιεεΙ Ιιεεεεϋ.Ι'ΙΙΙ.:Ιε εἰεΙι ειιι

εεΙιι· ιιιιει·εεειιιιιει· Υοι·ιι·ιιι; νοιι ει ε Ι (ΚιεειιιΒιι·ιιι. Ηιεεει· νει·

Με;; απ;; ΙειΙοοΙι ειιιειι εοΙεΙι ερεειειΙΙετιεεΙιειι ΟΙιιιτιιΙαει·, Μ"

ει· εισΙι πιι Β'8ΙΙΙΙ.ιΜΣΠΙ ΗεΙ”ει·ιιι. ειιι άιεεει· ΗΙιεΙΙε ιιιεΙιι. εΙΒ·ιιει. Βε

εει εεεΙιεΙΙι ιιιιι· Ιιιι·νση.εεΙιοΙιειι, άεεε εε Βιιι.Ι εεΙιιιιεειι ω,

ειιιε ινιεΙιιιεε ΖινΙεεΙιειιειιΙιετιιιιε εεε ΖιιεΙιει·ειοΙΙιι·εεΙιεεΙε. Με

Η Ιγ οιι ι· ο ιι ειιι ιι ι· ε, ινεΙεΙιε Με ειιικη.ι·ε ΙιεΙιιιιιιιι.ε, ιπι Οπω

ιιΙειιιιιε ΙΙι·ειεειιόε ιιιτει·ιιιειιιιιι·ε ΗιοΙΤινεεΙιεεΙρι·οιΙιιΙΙΙ. Μ., ειιι-ι

άοιιι Η ιιι·ιιιιιιΙι ΜΙ κιι ΙεοΙΙι·ειι. Πιιιιιιι. ιεε τω· ιΙιε ΒιιΙΙειιιιι

ιιιεε ‹Ιει· ΙΙΙιχειοΙοι:ςΙε εεε ΒΙοΙΙιεεεΙιεεΙε ειιι Βι·ιιεεει· ΒοΙιι·ΙΙΙ;

νοι·υνει·ιε εειΙιειι.

ΝΠ· ιιιιιεεειι ΙιΙει· ιιιιεει·ε ΠεΙιει·ειεΙιτ. εει· Β.εΙ'ει·ιιΙε άεε «Νεε

_ΙΙΙ.Ιιι·ιε·ειι ιν ι ε ε Μιά ε ιιε ι· Οοιιςτεεεεε εεΙιΙιεεεειι. ΙΒε ινιιιπΙειι

ιιοεΙι ιιιιιιι‹:Ιιε ιινει·ΙΙινοΙΙειι Μιι.ΙΙιειΙιιιιεειι ;;ειιιε.εΙιΙ, άοεΙι ιι·ιι€ειι

ειε ειιι.ενειΙει· ειιιειι ιιι ερεειεΙΙειι ΟΙιει·εΙαει· οάει· Ιιι·ειεΙιΙ.ειι ιιιεΙιιε

ΙνεεειιιΙιεΙι Νειιεε. Αιιε άειι νοιι ιιιιε ι·είει·ιι·ιειι νοι·ειεςειι @Με

πω! ειιι· θειιιι€ε Ιιει·νοι·, ΙΙειεε εει· ΧΧ. Οοιιει·εεε ΠΜ· ιιιιιει·ε ιιΙιει·

Μειιιειιι, Με Με εειιιε νοτειιιι,ςει·, τεΙεΙιε ινιεεειιεοΙιεΙ'ιΙιεΙιε

Βε!εΙιι·ιιιι,ε·, ιιιιιι Αιιι·εειιιιε Ιιι·ιιεΙιΙ.ε. ΒΙεεε ειπά ειιιιι ΤΙιειΙ ε.ιιεΙι

άετ ιιιιτ άειιι Οοιιςι·εεεε νετΙιιιιιάειιειι Α ιι ε ε τ ε ΙΙ ιι ιι ε; 2ιι

ι·ετάε.ιιΙιειι, ιι·εΙεΙιε ιιι ΙΙειι ΒΙΙιιιιιειι άεε Οιιι·Ιιιιιιεεε ιιιιτει·ρ.=ςεΙιι·εεΙιΙ

ιιπά νοιι άειι ει·ετειι ‹Ιειιι.εεΙιειι Ε'ιι·ιιιειι πιπ άεπ ιιειιεετειι ε!εε

Ιι·ΙεεΙιειι Αρρει·ιιτειι ιιπά ιιιειΙιειιιιεεΙιειι ΙιιεΙτιιιιιειιτειι εεΙιι·

ι·ειοΙιΙιεΙΙιε; ΙιεεεΙιιεΙα πω.

ΙΙΙΙ εε Ι› ω ε ιι εεΙΙιετ ρι·:ιιιςτε ινΜιτειι‹Ι εει· θοιι ι·εεετιιε·ε

ιιιι εεΙιϋιιετειι Ρι·ΙΙΙιΙΙτιΒεεεΙιιιιιιοΙιε, εε ιιεεε άεπ ε ΙτειεΙιειι

Ουιιε;ι·εεειΙιειΙιιεΙιιιιει·ιι σΙΙε Ιιεετ.ε ΘεΙε;;ειιΙιεΙτ. εεΙιοιειι ινε.ι·,

Με Νιιτιιι·εειιϋιιΙιειΙειι ιιιιεει·ει· νει·εεΙιυνειιάει·ιεεΙι ειιεεεεΙ.ιπτε

τειι ΒΜετειιιιΙΙ ειιι! ΙΙιτει· ιιΙΙΙιει·ειι ιιιιά ννειτει·ειι Πιιι€εΙιιιιιε

ΙΙειιιιειι :ιι Ιει·ιιειι. 8οινοΙιΙ εει· ιιι ιιιεεειιι .ΠιΙιι·ε εε εεΙ'ειει·ι.ε
Ι Ι.ε γτΙε ιι Με ειιιΙι!τειεΙιε ιιιιιΙει·ε Βειιιιει· ΙιοΙιειι ιιι ιΙιι·ετι Διι

ερι·ε.εΙιειι Ιιετνοι·, Με εει·ιι Εετιιάε ιιεεΙι Ινιε εΙι ε. άοιι «Πε

'ΓΙιειΙιιεΙιιιιει· εεε ('οιιιςτεεεεε εεΙιοιι Με Ιε.ιιςειι .ΙεΙιι·ειι Ιαιιιιειι.

ΑΙε Οτι. άεε ιιεεΙιει_ιεΙιι·ιεειι Οοιιι.ςι·εεεεε ιΙΙι· ιιιιιει·ε ΜεΙΙιειτι

ινιιι·‹Ιε Β ειιι Ζ Ι 8 8ειι·ΙΙΙιΙτ.

Πι·. ιιιειΙ. Α. Ρι·ΙΙ εειιι.ιι.

Ψιεεεεάειι 19./6. Μπι 19θ:2.

-.ειιιιεοΝοειε .τευε:ειωι·1· ινετεειι ιιι ε." εεειιιιειωίωιε νοιι κ. π.. κιοικιεικ ιιιΉ

8τ. ΡετετεΙιιιιε_ ΝενεΙιγ-Ρι. Μ, εονιιιε ιιι εΙΙειι Ιιι- ιιπά ειιεΙειιι‹Ι. Αιιιιοιισειι-Οοιιιριοιτειι ειι€ειιοιιιιιιειι.

 

Ζει· ΒεΙιειιιΙΙιιιιΒ· εεε εετιι:ειι

θάεΙιτειιίεΙΙε

εοννιε εΝετ ειιιιιειειι «Με Ιιετιιεειιι·ε ΠΙειΙΙιεεε εειιιεε

Ιειι ΒεεεΙικει·ι1ειι ιεΙ

”8ΙϋοπεΨ

άεε ΚΙ1τιιεεΙι ιππι ννιεεειιεεΙιεΓΙΙιεΙι

Ιοεετ ειιρι·οΙιτε ΜιΙΙεΙ.

'ΗΒΙιεΙιε Ποειε ιπι ΑιιΓεΙΙ 5 Οτειιιιιιι ιιιιιιόεετειιε.

Ι.ΙΙετετιιτ εΙεΙιΙ ΚοετειιΙοε ιιι ΒιειιεΙειι.

Ιειειιιι,ιμε ΒΙιειιιιεεΙιε ΨειΙιε,

αλ·Μπι;σεε||εσ|ιεΠ.

ΟΙιειτ1οττειιΙιιιτε·.

`Δ.|Χ/Χ|'ΧΔΖ/`.κ%νΧΑ.%ΧΛΛ.%ΧΓ||Ν/Μ'|

”ΙΙοιγΙ”

ιιιιιιιιι. Με ιιιιεΙιειΙιιιιε Διειιιιι·έιιιιιτει.

ΒιιΙ.ιτ·ιιΙειιιε ΙιιιεεΙιοιι ειιιι·Ιι ΒΤοεε0ι· Βοεειι ινιι·‹Ι οΙιιιε

Σ. εΙΙε ΜεΙιΕμιι ΝεΙιειιενεοΙιι>ιιιιιιιεςειι ΙΑΙ›ι·‹-εεΙιιΙΙΙιιιιε. Βει

~ ειιιιΒ· ιι. Α.) νει·Ιι·εεε·ιι.

..Α'Ι'θΧ ΥΕ· ιεΙ »κι ενι·τιιμ· ΜΙΒ ιΙε1εε εειιιε Ποεοιι

οΙιιιε θυΓειΙιτ 4Ο---ΒΟ ιιιειΙ €ι·ί3εεε·ι· ε;ειιοιιιιιιειι ενετάειι Μικ

ιιοτι Με ι1ιειειιιε·ειι Με ΙΙΙιΙιεΙιειι ιιιιοτέτιιιιεοΙιειι Αι·εειι

ΙιτερετιιΙε.

ΑΙΙε Κι·τιιιΜιειΙειι, Μι ιΙυιιειι Αι·εειι ειιεςεεειΒ·Ι ιεΙ

ιΠειιιΙΚτειιΜιειΙειι, Αιιειιιιε, Νι·τνειικτειιΙεΙιειΙειι Με. (νετ

Ιε.ιιΓειι ειιι(·Ιι Ιιεἰ θεΙιτειιεΙι νοιι ..Α ΤΟ Χ ϊ Π· ειιιιεΙιε;.

Βρειε: Ο,Ο5-Ο,2 Οι: μπι Με ειιΙιοιιΙειι.

-Ειίει·εΙιιι·: Πι°. Π'. .εωεΜ (ΚΙιιιιΚ νοιι Ρι·οΓ. £αεεαο·) Βετ

Ιιιιει· πιω, θεεεΙΙεεΙιεΓΙ 5. ΜΑΗ 1802; ΡτιτεΙ(Ιου. Βι·. Γ.

ΒΙιιιπωιΗιαΙ (ΚΙιιιιΙ‹ νοιι ΡτοΓ. ΜιμΙειι) ιΙιΜειιι.

ΨοιειιιιιιΙε ΒΙιειιιιεεΙιε ΨειΙιε,

Μ:Μ·ηεεεε!2.εο|ι κι”.

ΟΙιειι·1οττειιΙιιιιΉ.
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ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΒΔΝΑΤ00ΒΝ
Ιιττοιιεἰνετθ8 Ιἰι·Ξἱί“τἱἔιιιι,<;ε1ιιΜ;θΙ. Ποτνοτ

ι·ει€οπά τοιιἱεοΙιθ Ψἱι·Ι‹ιιιι,<;. ΑΒ8οΙιιτ τοἰΖΙοε.

Που Ηεττευ Αοτ2τοπι ΡτοΙκ:Π οιπ! Μτοτειτιιτ ἔτε.ιτἰε

Ώ

ἐ

ὶ

υυε! ίτειι1εο . ἱ

όιποΙι εΠε: ΡειΒτἰΚειΠτετι Βέ1Ι1ΘΡ δ£ 00..

ΒετΠι1 δ. Ο. Μ.

Ζιι ΜΜτιπ Πι :Μου ΑροτΙπο!;οιπ υπό Πι·οἔυοτἱοτ1. .

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

(23) 20-·Ιδ.

Υ)!ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ` .

ΜΜπ
Εἱ.επρι·5ρευΜ ...Η ετ·Βιιι1όε·11επ1

Ρ¦ιτ›<ρἰι«›ι·. ΒΙΒΗ Μη Αρρτ-Ιιἱ;

ΜΜΜ. Ι›οοἰητι·ἐ1‹·!ιὶἰμ·ἰ Μ Ιωἱυοι· ¦

ΎνεἰεΘ Με: νε·τά:ιιιιιτη;.

ΒεἰοΙΜ τοεοι·Μι·Μιι·.

Κ

Μἰὶιῖ, Μ" οἱοΜυ· νΕτΚεπιΜε Ι..ωωπε.

Ρτεἱ νοπ ῇ··εἰυι· ιιιπιι1εοηεΙιη1επ

Νοϋσηκε·ιτ!μιιη·.

ν6ΙΙι; 8εεοΙίωειοΙιΙοε.

 

Βειὰοτιννοἱ1οτ

ὶπι‹Ι. ΗυΙιινειτ2ννοΙ‹Ι. 420” 450 ω. Μ. Π. Μ

σΙΙΒοπ5ΙιτΙοε ΤΙιετπω!Βασ, Ιιετ0ΒιιπΙου ιυἱΙΚυτοι·Ι '

ΙΒι·οεσΙιἱἱ1·ο άιιτττΙι Με Β£10ε‹·0ΙΙιἱΙύ.

(π.) Ϊ0-0.

8:ιΜοιι 1. ΑρτἱΙ Με ΕιιιΙο 0οτοΙιοι·. _

Ἀ 70> ς- _`_ἶζ° Υ

 

  

 

  

 

@Με πω ~
Μπἰ-0οτοΒε1·, 585 Μ. ιι. ά. Μ., ι·ϋΙιιηΙΜιετ ΜεΙωιιιηθε

Β1εο11-ΑΡεοηΒεισ

Με δωηάει1 ν” 'Ι'ι·σΜο ει11ΐοτητ. ΕΙευιι!κιΙιιι Τι·οιιἱο-Κι›ιιι·ι·ςπιο-']”ε22ε.

(ΑΜππω, ΒΜοτοεο, ΜειΙειτἰει, ΡτειυεπΙοὶιὶεη, ΗειατκτειπΚ!ιοΠτοπ, Νοι·νεπ

Μάοη, ΠἰεΙοοὶοε, 8οΙιν5οΙιο:υεΜπάε).

Ε3τω)Πεεοτηθητ Ι. 12ειιι€εε. ·

ΠεΒεττι1εοΙιεπά εοΜ3ιιε Ϊ.ει;;ο. ιι11η;εΒοιι τω 80.000 0υεΜτατευετοι· εποεπετι1, εοΙιο.1Πε;οιι 1

Ρειι·Κο ΜΒΜ 0οπΠ“ετεπ. Νοι1ο ΠιιήοΜιιιι€ νοπ Ι.ἰοΙιτ- υπό Ιιγἀι·οοΙεΙ‹Ιι·ἱεοΙιει1 ΒΜξει·τι,

Ζεπάετιιρροτ:ιτοιπ νοΙΙεΙϋ.ιπάψο Ηγἀ1·οτΙιετειρἰε, 200 Ζἱιιιιιιω·ιι Μιά ΒεΙοι1ε, εΙεΙαι·ἰεοΙιε '

ΒεΙειποΙιιιιιιὲη οἱςειιε 'ΤτἱυΚννειεεειηυεΙΙο. Μμἱιιοκ, 1τ«Μιοιιοε ΚΙἱιιι:ι, ΜἰιιεΙριιιιΙ‹τ ΠΠ·

ΑιιεΗἱὶεε, Ημοι·Μ. Σ'ΙΠ. Ιιιτετπει1ἱουειΙεε Εειννπτεοιιἱε-Τιιτ·ηὶει·, Ι'ι·Νεο 2000 Κ. Τ€ψΙὶοΙι

"σοὶ 0ιιι·οοικει·ιε. 00ιιη»ΙΜο Ροιιωἱοπ το" Η Κ. ειιιΐννϋι·ϊκ. Μι·ιΙἱι·ἱυἱεοΙιο Ι.ΜΙιιιη;

Πι·. Α. 0ιιπποΙοτϋ. ΑιιεΚϋι1Γτο ππά Ρτοεροσω μπώ. άιιτοΙι Με ΙΝι·οοϋοπ. - 0

Με ΤτἰπΚουι· ννἰΜ «Με @πιο ΜΝ ροϋτευοΜ. (80) 16-11_

  

ΜΒΒΣΕΠΒΑΠ Η ΗΠΒΕΒ-ΣΠΒΤΙΤ0Τ.
Μοάεττι εὶιιεοτἱοΙιτοτο ΑτιεπέιΙτ ί. εοΙιποιΙἱεοΙιο ΗοἱΙἔμιιιιεεΙἱΙμΜπεειπ;;ο.οΙοο€ι·ἱ

εοΙιε Ι.ἱοΙιΙΙ›Ξἱ‹Ιοι·, Ττ0οΧω-ΗοΜε1ιιίΙωτΓειΙιτοπ. νοΜἱΜΙἰΝΙΘ ΙΗιῖοτεϊἱΙΜιιιιἔε

ΒεεΜετ Μιά ειπ!. Ι.εΙιει·

Μεε1. Βι·. 1·Ξάυετά Κι·ειιιε.

 

 

Μιωι ἀει· ΜειτἰεπΒειἀει· 0ιιι·ωι.

(98) 5-8.

ἀπκ8Χ8κκ8κκκκκκ8κκἀκώκπκκκ

  

  

Ιπι άοιπ νου·Ιεικο νοπ 3. Ρ. Βοη;·

"πω", ΧΉε8Μ.άο1ι. π.. Μι Π'. ΑΜ'

ΙΑ.<ζο οιεοΙιὶεποπ Μιά ὐιιι·‹·Ιι :Με

ΒιιοΙιΜιι6Ιιττη;επ 2ιι ΒοΖἱοΙιοτι:

”088 εεὶτι Χνεεοπ

π. εεἰιιο Βε

ΜπτΠιιιης, ι1αοΙ1 22_ῇϋΙιι·. Ρ0Ι°80ΉΙΙΙηζθΠ

ἀπι·ἔεε1οΙΙτ ν. Πι·. π. Βι·ΠεοΙπωιιιιι,

ΑιιειεΙτειιι·ιτ Μ Ηἰὶᾶεπεὶο - Βει·Ιἱι1

(νοι·πι. Ιειι1ε_ΜΙιτ. Πἱι·οοΙοτ 0οε ΜΒΜ

Μάοε) 218 8.4 Μ.» ΗειΜπ εοΙιοπ άΙο

Γι·ἰΗιει·επ ΑΠΗΒ.€811 άει· Α8Η1πω!οΙιτο

«Με ΙΜαιπτιτοπ ΑιιΙοτε ΒετεοΙιΙὶΒΙοε

Αιιί”εοΙιεπ ρ.ςειιιω:Ιιτ.. 80 πω” ᾶἱε πειπο

ΑιιΠειςε :Με Με Βετ·ιτ.ο Βε2οἰοΙ1ι1οτ

ννοι·άεπι, »Με Μ” ΑειΙιιικι ΒεΒεΙιτἰ‹ε

Μπι Μ. (80) 28-ΙΟ.

1ι τοοοοοοοοοοοοο

Μ οἱιιοιιι ;;ι·ωεοιι Κιιι·0ι·$ :ιπι ΡΠΙΗΜ.

. Μοοτ!›ιιεοιι ει" ΜΙΙἱκοἙιοιι ΒΜ·ωιάσ, ΜΝ

- Νικ νοτπΙΙΒΙΜι 0ἱιι;0τἱ0¦ιἱοἰ0

Ψα88οι·ΙιώΙ8.1ιετε.Ιτ

ρτε1εννεττΙι νοτ1ζειιιΓτ.

_ Ζιι ΒοεοΙιειι Με ιιππ 10. Αιιευετ. ΝΜΔεκε

Μι ΑιιποιιωηοοιπρωΕπ· Ν. ΜετΠεεωι, 8ι.

Ρο0ωεΒιιι·ε, ΝοννεΙεγ 20 πι!» ΟΙινίΠπο

Χ. Υ. Ζ. (108)

οοοοοοοοοοοοο

Ιπι 1Ιοιι1.εο]ιοιι ΑΙοιῆιιιὶοι·-ΗοερἱτειΙ αὐτό

ΝεοΙικνοΙε οι·Ι:ΙιεΕΙτ Μα πιιι· ω. ιΙίοιιε1

' ΐτοἰο ΡΠοεοτ πω! ΡΠοΒοτΙιιιιοιι ΠΠ .Πο

ρτὶνετο ΚιωιΙωτιρΠοεο (εορ;οιι ΖΑΜιπη:

νοπ 60 Οορ.).
 

Μτοεεου νου ΚταιιΕοιιρΒοἔοτὶηιιοπ:

Ο.πιτε. Οιι·Ιπποπει, 0ορΗ:κοκ. χ. Π, ιιια.Ιθ.

Δ1οιιιπάτε. Κιιειιι·1ιιονν, Ηιικ‹»ππεεοκΜ

Ν. μ. Μ. Μ. 82.

Β1ὶεε Μου, .Ηκτ«›ποκειε 58, πο. 15.

8κκκ8ᾶκκ%κκκκ
Η

Π)

 

ΜεΚτειιΚεπιιΙεπεᾶ!ἱοιι!ειηει·

Με81.Ρετστεϋυη;οι·8εκπειι·ιτοι·-Υετοϋπε,

ΚεεηειτεεΙιεἰεἈεῇει4,πω...12.

νοτΙοἱΜΜΙΒππρΐεΜυπρ;εἰπεεΑτ2τοεΜαι·εὶποεΜΜΒ·ΙΜΙεεάεενετεἱι1ε

ΜεπιτΚι·ειπΚευρΠερ,·οπιοιΙιυνεπάΙ,ςοπθοΒ·ευε1ΜόοΜε:Βο!Ιωτ.ϋΙιΙε.Νίκαια::

ωειιτειτ2ευ.ΤτεςΒο.Ιιτοπ,ΚτϋοΙκοιι.Ψειππευ.ΒΠεΒουιε1.Ιι·τὶμτ.ιοτεειο.

Π”ΧΙ'811Ε8Ι118€81°Μ:τΒΒΙὶοΙιν.10Με6ΠΜ(8.11Βοπ11τιι€οπν.12Με2)€οϋίΈπετ
Με»νει·ννιιΙιετὶι1ὶετΠἰεπεπεεεαπόΓι·οἱτε,=;ενοπ2-3[ΠιτάεεοΙΒ

ιιιερτει:Ιιεπ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

  



 

.__ζ-__..._...ΨρΕ Η Τ ω 8 8 εειοἔἔἔεῖἱΒΊΣἔἔοΠΙιἔικτ.

εεε. μεει·ιι. ΕιιιΓιιιιι· νοιι άει· ιιιεε. Βειιϋι·ιΙε ι;ιεεωΙιει.

Πιιει·ιιιιΔΙιεΙιεε, ειοΙιετ ιιιιιΙωιιιιεε ΜΜΜ εποε:

ΚειιοΜιιιεωπ, Κοιιικορ1°- ουσ ΒτοιιοΜεικεται·ι·1ι.

Ι.ιιει·:ιιιιι ιιι ιιοι·ι·οιτιις. ΒΙ:Μετιι Πειιτει:Μειιι!ε ιι. Οοειειτοιοιι-Πιι€ει·ιιε.

Αει·ιιιιτ:ιιε (Ξιιιιει:ιιτειι:

ΡΜ. Ηι·. Ει·ιει ΡιειαΙιει· (Νιι·ωεωιι·ιι):

Με· Ψιι·ιιιιιι€ Με -ΡΘΡΐιι83ιιι·· ιιει· οιιιο ιιΒει·ι·ιιει·Ιιειιόε; νιιειιιι€ΙοιοΙι Μι

ιιιι·ιιι ςει·Με εειμειι Βιιιιιι, ιιιιεε ιιει· ΚειιοΜιιιετειι ειοιι ιιι ειιιικειι 'Ι'ιι€ειι ιιι ειιιΜι

ειιιιιιοιιοιι Κιιιιιιι·ι·ιι ι·ει·ιι·ιιιιιΙεΙω. ει) ιι·ιιτι1ειι Με Αιιίιι.Ιιε εο ιιιιΜο. Με 8οΙιΙειιιι εο

Ιοο!ιοι·. ιΙιιεε Με ΒιεοΙιτεοΜειιιλε Με Κειιοιιιιιιειοιιε, Με Βιιιιιιι·ει·ι1οιι ειιι! άιο αιτο

ιιειιι1ε Βι·ετιι:Ιιιιιια. ιοΙιετ8ιιιιις ΥΥθΞΗΒιθΠ.

Πι·. ΜΜΜ, Με!. Βε:ιτΙιειιι·ιι ε. Π. (ΙΙ'ει.εεειι2»ιιημ.·

Νιιωι άουι Ηειιι·.ιιιοιι Με Ροι·ιιιεει|ε και· σε ιιιιι· Ιιειιιι Βι·ννευΙιειι ιι!ϋιε.Ιιοιι,

Με ιιιιιιιιειι· Μι Με ίι·ειο Ιιει·ι!Μιε Μπι και ειιιειιι Α! ειι-θΙριο!. Πιεεε ι.ειωιι

ειιιιιιιι.;!ιειι Μ! ιιιιι· Ιιειιοιιάει·ε ειιι”. τὶοι Μι ιιιι”οΙΞε Ιειις]ιι ι·ιΒιιι· Βι·οιιοιιιιι!Ειι18.ι·ι·Ιιε

ειιι ιιιοτιιιιι·Ιιειιι ΕΙιιι Ιιγειειιι Μάι».

ΙΜ. .Νίτσε Νιου (.'οιι!ιαιιεωι).·

Μειιι Πι·ιιιειΙ ειιι άιιιιιιι. άεεε Με Ροι·ιιιεειιι ειιι ΜΜΜ πι. Με ιιι Μι·

2ι:εΙυΓ Χοπ ιὶειι ιιιιι θεια εο εει“ϋι·οΙιιειειι Κι-ιιοιιιιιιειειι ιιι εΜειι ιιιι€ει'ΜιιιιοΙιειι

ιιιιι| τω ιιιιιιιετιιιιιιι·ειι Βι·ιιιιο!ιιιιΙΒιιι.ιει·ι·ιι ιιιιειειιι'ιΠιι·ειι ι·ει·ιιιιι€.- Ιοιι Ιιειιιιο ειιι

Ζω Ιιειιι ειιιιει·ειι ΜΜΜ. ιι·εΙοιιεει ειοΙι ἀεε εΙειοΙιειι νοι·ιιιιςεε ι·ϋιιιιιειι ι!ϋι·ϊιε.

ΙΜ. Ει·Ιοιι Ε. νοιι :ΜΜΜ- ιΒιι·ΙηΕΙψ .9ιειστιιι.χ.·

Με ιΙι·ει ειιι Ρει·ιιιεειιι Ιιειιιιιιι1εΙιειι Βι·οιιι:ιιιιιιΞειι. ιιιιιι·οιι πινει ειιι Κιιιεει·ιι.

ειιιιιισιι ειι «Με εσιινιετεωιι Ροιιιιειι πω! _ιε·ιιεειιια! ει·ιιιιεε ειιιιι Πιι· Ριιι€ριιι·ιει Με νοιι

ιιιιεεεεεισιιιιειι-ι· ΚΥιι·ιιιιιιε; ιιει· :αστειο Ηιιειειιι·ειι ιιιιιιιιι ιιι ιιιειιι€ειι Βιιιιι6ειι Ιιετειιε

Μι ιιιιι! Με δεοι·ι>ιιοιι Ιιεςιιιιιι ειι·ιι ΜΗ ιιι ι·ει·τιιιςει·ιι. Με 'Γεω ι5ι·Διιιι· ιἱοΙ Μ. ι

Χ'ιι·ιιιιιιι' ιιιιι· ιἰιιιοΙι αιε ΑμιιιιωΙιειι, εοινιε ι!ιιι·κ:ιι ι'οιεςειιιΙε ιι€ι·οε-Βοιιόιε:

Η. Βιιιι·ετιιιιιρίει, ΑμοθιοΜι·, Ή'ει·εοιιιιιι, Πιιι·ειιιΙΚοινειιιι 180. Μ!. Πιιι·ιιιιι·

ΜΙΚ. ΛιωΙΙιεΕοι·, Ποπ. ΡιιιιΙ 8οοιιοιΙο, Αμοι!ιοΙιει·, Βιμ, ΚιιιΙιειι·. 20.

"ι·1°ΕΡΒΙΟΗΕ ιιι Μι· Κοιιιιιιιιιιι!εεπιι-Αμοιιιο!ιο Ε. Τεσει·ιιιιοι·, Βιιι·Ιιιι Ο. Η,

8ει·ιιιι!ειι·εεεε Μ. Θ?) 26-12.

ΙιειΙτενοιι

ΜιιιΙιοΙιο11ΜΙΠοτει1ννειεεετετι·ε·ιοΙιτ.4

  

ιεειιεε

Πιεθι11οπιΑτεο11-11110Ε

νοττετιιι€ιιιεΜειιΑρ‹›ιΙιεΙ‹ειιυπόΜιιιετιιΙινειεεετόεροι.

19%8-6.

 

ΑΒΒΕΝΗΔΕ'Ι'ΙθΕδΒΙΒΕΝΨΑΒΒΕΒ
 

ΙΠΘΠΙ

0ε1εωΕιιιι! ιιι! Βιιιωω. πω. εεει:Ιι. Ιειιέι=π_ 1

ο

Η.. ΒεΙοϋ, ιιἱειιι. ε‹:ιιιν. ιι. ιιοριι ινιιι·ιιιε Με. ι

ιιοι·ι·Ι. ΒιιοΙιειινιιιιΙ6. Η6ιεΙε ειιά ΚΥοιιιιιιιιεειι

τω· _ιει!ειι Βιιάιιτι. ΒοΕιιιεΙΙπιιι;-νοι·ΙιιιιιΙιιιις

Βει·ΙΒιι-Βιιεειιιιι ιιι 5 ΒιιιιιιΙειι. Πιιιιιρΐοι·
νοι·Μιιιιιιιις ιιιει·Ιι εΜειι Βιοιιιιιιι€ειι. Αιιε- η

 
'Σ'

.Κέ

ι

 

 

    

μιιιιιΙΒΙοοιιειι 2ιι 5 Κο., Ι Κο., ι/ε Κα,

Πι κα. '|ιι.ι Κο, Μιά ιιι ()ι·ιμιιια!Πει- .

Η “Με 2ιι 60 μπι., 46 μπι. ιιιιό Θ!) μπι. Ϊ

κ( οι.ιετ 'ΓΔΜ γάι·οοιιι·ϋΠι·ιιω ειιιίοιιιοιιιιι-2οι·ωεΙι:ΙεΙιγ.

ε_οΙΒΜτι.0ί0Γ"Ι άιι.ιιιιιιι ς,,1οΜΙηο1°-Ροι·ωε1άοΙιγι:Ι). νοτιιιιξΙιοιιεε [Μι-ιιι

Αιιιι·εερτιιιιιιιι, νοιι ιιιιε εε!ιείοι·ι ιιι β)ι·ιΒιιιιι!εΒρει:Κιιιιμειι

28 %εέ"π :Μ 50ιιιξέεΐεια ιιι Κο ι `

χ( ο οι τω”. πιει ι γ πω:: ι·ο-ειι :Λεπτα εο ιι- ι

ΜΙε ίιιἱοΙιιΙιγοὶ°'-8ἱΙΙ:ιετ), ΜεΙιιτιι ιιι ΜΜΜ εοινιε ινιιι- '

ιπειιι Ννειεεει·, 80 Μ» 5ιΙϋει· ειιιιιιιιιειιό, Ιιετνοττεμπιάειεε .

Αιιιι€οιιοττιιοιΚιιιτι, νοιι ιιιιε €ε·Ιιειστι ιιι Οτιι;ιιιιι!ΠΑειιιι

εΜειι 2ιι ΙΟ μπι.

, κ: ° ιιιεοΙιιΜ1ε ιιι Τ οι πε ε (Μ ., .ιιιιιιιι μεσιιιι1εοΚεεεΐ Ι:ιτεννειε ἶ,Ἑ2Ι:ιιἔἶΙἔ1Ρ'- '

'Ι'ιεϋΙει.8ειι μιιιιιιιιι, ιιι:ιιε ι·`οι·ιιι κ” ιιιτει·ιιε

ιι:Ιιτ!ιγο!-Βιιττοιοιιιιιι€. ιιι 0ι·ιΒιιιε!εοιιεκιιιοΙιι

ιιι Η) ΤεΡειιειι.

· ε _ε ί· ει" "Ιοιιι.ιηο1"-Β ειε ι εο1ιιι.ει1ε' ειιι. Μι' ι· ιη ι
ΜΕ (ΠΊ . ἐρΒιιιιά. Επσμ ιιι Τει:ΙΒι::ιι ει ΟΛ έ, ΗετιιΩἐ-0ιιΐιἔΒΒε- `

ευιιιτισ.οιεΙοε, ιιιάιι·ιι·ι Μι (ζιιΙοτωεο ιιιιιι Αιιεετιιιε, ιιι ιπι

εξιι·ιειΙεοιιεειιτο|ιι :ιι 50 ΤειΒΙειιειι. '

. α· ω!" ΠΟΠ-πτεεοΙ-Α11Η.0Ι80ΙΗΜ18. ειιι». 40%· ΜεΙει-Κτοεο!,

”Μθω80ι Πεειιιίεοτιοιιειιιιιιε! ιιι άει· (3ιιι·ιιτειο, ιιι Οτιειιιε!εβριιυΚιιιιρετι .

:ιι 50 ειππ.

ι ς( οσοι Βι.ιοιε1γρω1-Δτητο1 εο1ιιιο11ε, Με. 40% Ειιι:ειΙγ ιο!. Μι·

”ΕΠοΗι80Ι 2ειΙιιι5ι·ει!ιοιιο νετιιιιοιιόιιιις. Εκει διοιπειιιτιε απο., ιιι Οιἐἱιιει!ειΒ

ρεοιιιιιι€ειι :ιι 50 μπι.
ε κ: εο!ι1ΜΙε, εοιιι. ΙΟ°/ο _|οό, Ετεειτ:πιιττεΙ άεε 1οόοίοι·ιιιε, ιιι

10(1-ΜΑ"χωΙ θι·ιειιιεΙειϋρεοΚιιιι€ειι ιιι 50 μπι. νοιι ιιιιε ΒιεΙιοΓει·ι.

ιιιιιιι“ι ει·ιιιοιΙι. Ιιιιειιι. Μιεειιιιι·ειιιι, Μ.. Ρειει·ειιιιι·χ. ΚΙοιιιε Ποιειιιψε 8.1σ.Ρι·οερει:ιε ι ε; ώ

ει·ιιι.ιε ιιιιι·ι·ιι Με ΒΜει!ιι·οοιιοιι. ΠΠ ι5-6. ' Ξῇ έ ι
_ .... ".-.ω -- - -- ·- -·- - - ι =$- ` ' α:

ΦΗΥοω· =% ειε:
ΠΠ(1 ἑ"' °· ε ..Ε ε =ᾶ

" ιι - ἐ :°° -· . ε = ι·
= ε ' Φ

,,ιιιιιιιιιιιι -Πιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι.ε« · ω" Απειιιοιιιυπι Πο-Ι ειιι τ- Ξ = Ϊ Ξἔ Φ ° °·= ·

.,ΙσΙιτιιιι0Ι · Αιιιιιισιιιιιιιι ω..." Μπι ...:°2..ι....€. ...Ψ3.ι. ει.: τ; 2

= ε έ::

.·ε Η ε::Φ

 

  

Ειεειιιιιε

  

ι0ΗΥο

ι0ΗΥιιιιιιιιιιιιιιιιιε

εε

α:

π
π

κ

Β

..ε

4

κ

ε.

.ι·ιιΓιιι.ιιιιικ

ιτειΜε.

Μ. Αοιιετι

ΒιιιΙ ΝειιΙιοἰιιι.

 

Β ννιεεειιεοιιειιΙιοΙιε ΑϋΙιειιιόΙιιιι€ετι Μπι· νοτετειιοιιὸε Ρτεριιιπιτε, νιιεΙοιιο ι-ιιιε- η

ει·ιεΙιεεε!ισιι νοιι ιιιιε ιι!Ιειιι ιιοτεεετεΙΙι ινστάεπ από ειπεπ ΖειοΙιοτι Με εεεετ:Ηο!ι

ει:ει.·ιιι11:ι ειιιτι_ νετειειι6ι:ιι έτειτιε υπό ιτιιιιΚο. '

ι

ιοιιιιιγιιι-θεεειΠεοΜΗ 00··ιει:ιεεεειε.ε 1
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Π. ΗοιιιιιωΙ'ε Ηειοπιειτο(οιι
Οει·οἰιπἰἔτοε οοΠο(:Πτ(Μεε ΗΠ(:ιΠοξξΙοϋίΠ Β Π). Κ. Ρετ. Νε ΜΒΜ) ΤΙΜ), οΠετΠἰεεΠ τοἰΠεε

(Πγοετίι1 20,0, Ατοιπ1(ιτἰε(:Πο ΠΠ(Ι Πεε(:ΠιωιοΙ(εΖιιε2Με 10,0 (ΑΙοοΠ(›Ι 2"..,).

Α1ε ΜιιτΠΗσεΠ(1οε, οι·8·εΠοΙεοΠΠε1τΙΞεε, (11ΜοΜεοΠοε Ν(1Πι·- (μια Κι·εΓ(1εΠΠΒε

τΠ1ττο1 Π” ΚΙΠ(Ιου ιιΠ(1 Ε1τννεοΠεεΠο Πο! 5(:Πνν(1(+Ποει1εωΠ(1οΠ 1ι·8·οΠ(1 ννοΙ(:Πει·

Α” ΠΠοντοΙοΠ6, .

ΜεοΠ(Ιοτε ιιιιοιιτϋοΙιι·Ιἰ(τΙι Πι Ποτ Ιἰἱιι‹Ιοι·ι›ι·πΧἱε.-~ε_~·

ΗΑειιιειτο8οΠ ΗοΠΠΠΗ εΠΠΠΠτ ειιιεεετ (ὶεπΠ νϋΠἰ€ τ0ἰΠοΠ Ηειοτιποἔὶοϋἰι1 68ΒΘΕἱΙἱ8ἱΕΌ ΪΡΘἱ

ν0Π όεπ ΠΠ ΒΙΙ.1ί3Θ ΚΡΘἱ8ΘΙ1ἀΘΠ Β80ί3ΘΗΘ11) Πο(:Ιι εαπΠιΠτ!ἱοΠε διιΙΖυ (Με ϊτἰεοΠοΠ ΒΙιπεε,

1ΠεΠοεοΠ(1οτε εΠοΠ (Με νν1οΠΙΠεοΠ ΡΠοερΠοι·εωπε (Νειττἰιιιιι (Πω Κωωιιη, εοκνἰο ΕΜ:

ΠἰοΠτ ιιιἰΠὸυτ κνἰοΙ1τἱςει1 Εἱνν€ἰ585Ι0Ηυ (Ιοε δετιιιΠε ἰΠ οοΠοει1τ(Μ(+τ ΠΠ(Ι ἔετοἰτιἰἔτυι· 11η2ετ86ΒΜ10τ

?ΟΠΠ (ειΙεο ΠΠΠΠ3 Υ01°ά811ω). Με !(ΠΠε(ΙΜιο νετ(Ι.ειιιιιιψ. ευἱ Με· ΠιιΠ (ΙΠτοΠ ΒΠΠτε-ΡερεἰΠ ο(Ι(·τ

Ηί(208τει(Ιυ υτ2(·ιι€τ, ἰετ νοΠ Ποτ Π:1τ(ΜΜιεΠ κνεἰτειι1ε νοτεοΠἰεἀυιτ. Ρε (ΟΠΠ, ·Αὶἱ›ιιιττοεεΠ ,ΠΠ(ὶ Περ

τοΠὶεἱττο Ρτὲ1ι›ειτειτε κνστ(!0ι1, Μάο ν()ε(-ΜοΠ(κω Ν0ιιι11εὶετυτ- (Πει ιιΠ(Ι (Σι1Ι1Π.-$ττειεεΠι.ι(€

ΠειοΙ1ἔεννἰεεεΠ ΙκιΒ(τΠ. ΟΠρτ!ιαΠρτ Μάι( (Ητε!(τ τεε(›τϋἰι·τ; Π1τε· ΒίπιττΠοσ υτΖωιιευιιόε νναι(ΠΠέ ἰετ νοΠ

ΖεΙ1ΙτεἰοΠεΠ Αυτοτει1 ί(:ετεεετοΙΙτ. ΠΠτ(:Π (Πε ΜΙΠετΙἰοΙκ· νει·(ΙΠιιυιι€ νν(·τ(ΙυΠ 2ν»·(ΠεΙΙοε $τοθε Ζε(

εετ2τ, κν0!οΙιο ΠΠ (Πε ΝΘΠΒἱΙ(ὶιιιιΒ νοΠ ΖεΠ(·Π ΠΠ ()τ8εΠΠειΠιιε νοΠ ΠϋοΠετετ ννωι.Π€ιωτ εἰΠ(ὶ.

8(:ΗΜεθΠ(! ννἱτ(Ι (ΠΘε (Ιιιτ(:Π (Με μ(›εε(·Π Ρ:Η(›Ι€(· ΠΠ( ΗΠ(·ιΠε1τωἔεΠ ΗοιΠιΠεΙ ἔυτιι(ὶο ἱΠ ε‹›ΙοΠ(:Π ΠΠ

ΙεΠ νοΠ ΗΙΠιοΠἱτἱε, 50τορΠΠΙοεε, Ρ2ὸειτι·ορΠὶε· (πο. Μο. ΠυκνἰεεεΠ, Μή κνεΙ(:Πει1 ν(›τΠοτ Πιιτ2Ιοε Περ

τοΠἱεἰττο Ρτ11ρειρετο, εοννἰε Ι-εΒει·(ΙπειΠ, ]ο(ΜεεΠ Π. ε. π. ειΠ€ωνειΠ(Ιτ ννιιτ(ΙΘΠ.

0 ΗειετΠειτο8εΠ ΗοΠΠΠεΙ Ι(:1ΠΠ Με (ΙΜ((·τίεοΠεε, (Με τΒἔΙἰοΠε ΝειΠτυΠ;.Π εΕ88ΠεεΠ(Ιοε ΜἰττοΙ

]εΙ1τειιιε,ΈιΠτώι1 0ΠΠ(: ΠΠτοτΠτε(:Ι1ιιΠΒ 8εΠοΠΠΠΠΠ Π(ετόεΠ. Πει εε υἰΠ Π8ΒΠΗὶ0ΠΘ8 0Ι°ε°8Ι1ὶ

80Ι188 έτο(Ιικτ ἱετ, (Γεω. ΠΙΘΠ18.!8 ἰτς(9Πό ΜΜΜ δτότΠΠ,ςεΠ (·ίΠ, Π18ΒΘ80Ι1άΘΕΘ ΠΠΣΠϊ1

Μ( Βοί ΙΗΠεετειιι Οοϋτειιι(:Π(τ νοιι ΚΗΠΒΕΠΟΠΟΠ ΒΙεεΠρν8ρει·ετοΠ ιιΠν(τι·ιιι(τἰ(ΙΙἰοΠε

θι·ε·ε.ετΠιιε. +

 

ΨειτΠΠΠἔ· να· ΡὲὶΙεοΠΠΠΒ·!

Μ( κνιιτΠοΠ νο( (Μη ΖειΠΙτοἰοΠοΠ Νει(ΠειΠιΠΠΠ(έοιι ιιΠεοτοε Ρτε1ρειτι1τοε, ἰΠεΒεεοΠ

(ΪθΓθ ν0Γ 50ι0ΠΘΠ ΠΜ ΑΘΠ1ΘΡ-21188ΕΖ. 5ἰο τερτε1εοιιτἰτεΠ Πω· ,9,·εννϋΙ1ΠΙΙοΠο

ΜΪ8θΪΙΙ1ΠΒ'. Μ ε(›Ι(:ΠοΠ ἰετ (Με Ηειει11οἔΙ‹›ΒἱΠ Μάι( ἱΠ εΘΡθΪΠἱεἰθΡ. 50ΠὸθΓΠ ω

άετ ιΠἰτ (ΝΠ ΕΧ(:τοτίοΠεετοΗ(Π ‹ΗὶΙ›ριιτε:4ιιτυ, ΗειτιιετοΡΕ Π(1οΠτἰἔο Ρ(·(τεΔιιτεΠ, 025€

(πο. (πο.) ΠοΙειετετ0Π, (Νεο ΗΠἔθΡθῖΠἱΒΈΘΠ ΡοτιΠ εΠ(ΜΙτσΠ. '

Π Ή( Μ" (Ποτ, (Με «Με θτᾶἔἱιιο!-Ρτ8ροτεΙ ΗΠΠΠοηεπ ΜΜΜ! Π οτιΙῇιιὶτοιι-.
 

 

νΘἙΒΠΟΠ8€μ18ΠΒ8 ετεΠεΠ κνἰτ (10Π ΗεττοΠ Αυτ2τ(·Π, (Πε εἰοΠ (ΜΜΜ ἱὶἰἔεΠρτοϋοιι εἱΠ Πτ(ΠειΙ

ἱ›ὶ!(ὶ(·Π ννοΙΙεΠ, 8οτΠο ε1·8.Π8 ΠΠ(1 Ι"τ8.Ι1Κ0 ΜΗ ν01.ΐί1811Πε ι1Π(Ι ΒιττεΠ

Μ( $οΙοΠο ν(›Π ι1Πεοτειιι Ν'‹·ι·εειΠ(ὶτ-Ι)ὸ[›£›τ: ΑροϋΠοΚε ΕΜΠ οΕο88·ο0Πω,

ΙΙΙ 8ΐ3. ΡΘΈΘ1°8ΌΙ11°ε Ζω νετΙειΠἔΠΠ.

Τ88'08-ΠΟΒΘΠ: 8&11εΠΠΒΘ Ι-2 ΤΠε·(·Ι6Πο! ΠΠτ (Ι(·τ ΜἱΙο!1 Β(·ιιιἰεοΙττ (ΤΠι1Ι(τυιιπροτιιτυι·α Β'1°ϋ8·

88το Κ1Π(1οι· ι-2 ΚἰΠὸΘτΙΟΗΘΙ (τεἱΠῖΗ, Βι·ννειοΠεοΠε με. Ι:.εε!ΜΜ

Μ8Π(Π νοτ (ἰοιΠ ΕεεοΠ, κνοἔι>Π ε(·ϊΠοτ (·ἰς(·ΠτΙπ1ιιιΙἱοΠ ετ:ιτ!( ειρροτι(ΑΠ1°08θΙΙ

(ΝΠ ννπι(ΗΠΒ.

νωωυτ Πι (Μι ΑΙ›οτΙ1εΙ‹(·Π ἰΠ ΟΕΙἔ!ΠεΙ-Ή"Ι88ΟΪ10Π. @Με Π”. :ιι 1 ΗΜ» 80 ΚΠΡ.

Μ0(Μ.47 (ε. Ο . Ζε?ΠΜ (δώευεύ2). Π (Π.) π» θ.

 

Κουα πάω. Οιι6., Ή Ϊιόιιει Π. ΔΠετεΠεεεΒοτ [Π. Βιι(1οΙΙ' ννωωι.. ΒιιοΙιὰι·ιιοΙ(οι·οἱ ν. Α. νν1οΠοο!ιο. ΚΜΙιω·ἱΠοΠΙιοΓοτ ΡΙ°- κ Μ'

  



_ ΠΟΥ α

Η ρ[η'ΜΜΗΜΒΒ Ν... νο... κα. ΗΜ.

ΜΠΙΠΙΝΙΒΒΕΒ ΜΠΕΙΗΜΒΒΙΡ'Γ
οοιοτ άοι· Βοάο.οΜοο νοο

Ρι·οΓ. Ρ:: ΚΠοι·! ΒοοΠο. Πι·. 1οοοοοοε Κι·οοοοο!ε.

οίον( οτ Μ). Βἱρμι.

1 ” ω. Μάο" Ήοιοοοο.
8ο ΡοιοτοΒοηε.

10001. οοιικοοο.

 

[Πο «ει. Ροτοι·οοοι·εοτ Ποάἰοἰοἱοοοο ννοο!ιοοοοοι·ΜΜ οτοοοοἱοηοάοο- ΑΒοοοοωοο"-ΛοΜοΕ8ο “η” ο11.1ο.οχ·ο1·,ο π

8ο ο οι ο ο ο ά. - Ποτ Δ'βοοοοοοοοωΡοο1. Π:: ὶο Βο,"1ε.οά 8 πιο. ΠΜ· ά" »πιω οιοο οιιεοοἰιΙἰοοοΙἱοΙι οιι άἰο ΒιιοΜιοιιάΙοοε νοο Κ. δ. ΕΝΕ” Η:

Μ", 4 Κο!. ΠΜ· Με ΙιοΙοο .Ποτ ἱοοΙ. ΡοοποετοΙΙοοε; ἱο άοο ΜΜΕ-επ 88.Ρο1:οι·οοοης,Νοννεον-ΡτοοροοοΝΜ.ιο ΗοΙιτ.οο.-Πο πο. Μ'ΙΙ:Μ

Μπάσο:: 20 'ΒΡΕ ]Μιι·Ιὶοο, 10 Ποι·Ε οο!ο_ῇΜιι·ΙὶοΙι. Βοτ ΈΜΟΜοοεοτοωοοννΞο οΠο οιι1'άὶοΙ€οάοοΜοο οοιοΒΙἰοοοο ΜἰΕΕἱιοἱΙοοΒοο οπο” ιοοο οτι

ΐάτάΙο3 ιιπ! 8οοροΗ.οοο ΖοΠο ἱο ΡοιΝ. Μ. 16 Κορ. Με: 35 Ρίοοο.--Ποο άοο ε οικ·.ΜΔΠ.ε Μ ο το οάο ο Βοάοοτοιιι· Πι·. Βοᾶ01ἰΨοοοοΒ Μ 88.Ρο

Λοοοι·οο ννοι·άοο 26 8οριο·Μ.οοοϋεο3Ιιτοτθτἱεἰοο!οτΒἰΒο! ποαοεοοά1.- αοι·οοοι·ε' Ροτοι·οοοι·οοι· θώκο, Ρο:οι·-ΡοιιΙοοορἱτοΙ ιο ι·ΜΜοο δρωσο

Κο!οι·ιτο ννοι·άοο .Μο άοιο 8οτιο νοο 18 οιπ. ρω Βοοοο οποιο". οΙ.ιιοάοο ΠοοΒος. ιαπωωο οοά Γιώτη; νοο 7-3 οι".
Ή ει. Ροτοι·οοοι·Β, (1εω ο. .ΙοΙἱ 1902 

 

Ιοο8ΙΙ.: Πι·. 8. Ποτ.οι·οοτ8·οι·: νοΙοεοοἱΙειΜτοο οάοι· Ποοε-Βοοοκοι·Ποο. - ΒΒοοοτοοεοΙΒοο οοά Βοερι·οοοιιο;οο:

Μ. ν. ΖοὶεεΙ2 ΒοοοοάΙιιορ· άοε οπ1οοΙΙοοοο Ηοτοτὸοτοοιτὶομοτε οοά εοἱοοτ ΟοοιμΙΙοοΠοο. - Οοοοο: νοι·ιτοΒο του Αοτ2το οοοι·

ρονεἱΚοΙἰεοοο Οοοο1ίο. - Ρτοϊ. Ι·'ϋι~οτἰοςοτ: Με 8τϋτο οΒοο άοι· θοοοΙιΙοοοιεΓιιοοιἰοοοο άοε Μοοοοο. - Ρι·οτ.οΙιοΙΙο άοε

ΧΙΙΙ. Αοι·2ιοΒοςοε άοι· θοεοΙΙοοΙιοΠ. ΙΑνΜ.οάΙοοοοι· Αοι·ιτο Πι Μονο. νοοι Ιθ.-2°2. .Ϊοοἱ 190!. - νοι·τοΠεοΙιτοε. -

Μοι·ιοΙἱιΜο-ΒιιΙΙοιΙο ει. Ροτοτεοοηε;ε. - Αοιοὶεοο.

 

Βοι· Χ". Αοι·οΙοίο8· ννἰτά ειο Σ., Β. οοά ε!. 8ορ$οιοοοι· 1902

ίο Ι·'οΙΙΙο ειοτιοοάοο. Βἰοῇοοἱςοο θοΙΙο;;οο, ννοΙοοο άἱο ΑοεἱοΜ

Ιιο.Βοο, νοτττϋ.Βο :ο οο.Ιτοο, ννοι·άοιι κοοοτοο, Μ· 'Γοοοιο ποπ

|ιοι·2ει· ΙοοοΙτεοιιςοοο Μι· οοΙάιοϋεΙὶοοετ ιοεοοάοο οι: ννοΙΙοο.

Ροτοοι· ννοι·άοο άἱο_ῇοιιἱΒοο Ηονι·οο, ινοΙοοο νοι·Ι.τάε,ο :ο ωο

1.οο οοοοεἱοοτἰεοο. 8·οοοτοο, Με ΜοοοεοΠρτο ἱοτοτ νοι·ιτοεο

οάοι· οπο Αοιοτοΐοτοτ, ἰο άτοοΜ'οι·ιάςοοι Ζοετοοάο(οοτ οΠοο

Βοιτο ]οάοε ΒΙοιτοο @Η οοεοοτΙοοοο οοΙο) 2οοι Αοτοτ.οτοςο

ποΜοοτΕοοοιι οοά εοΓοπ οο.οο άοτο νοι·τ.το.Β·ο άοο Βοοι·οτ.οϊτοο

οιοοιιΜοάΙοοιι.

ά. Ζ. Ρι·άεοε άοι· θοεοΙΙοο!ιο!τ ΜνΜοά. Αοτιιο.

Πι·. Μ. Ττονοιε.οο

(Πρ, ΤοτοοίοΙεοτ-ΒοοΙονοι·ά Ντ. 8).

ζ!οΙΚεοο!!ε1ΜΙοο απο· Ηοοε-8οοοΙουΠοο.

νοο

Π:: 8. Ποιοτοοι·οοτ.

Με ὶο Βοο1εοοΙοοά άὶο 8τοεεο ΒοννοΒοο8 οοΠ.οοοοτο,

ΙΙοὶΙετΜτοο 2ο Βο.οοο Π” Βοοοϊοάεϋοοτο;ο, ερτο.οο

εἰοο νΣτοοονν εοΓοτι οοε 8οΒοο άοο ΑοεάτοοΚ ΗοὶΙ

ετοΜοο, οι· ννοΙΙιο εΙοτΙ: άοεεοο ΙὶοΒοτ άοο ΑοεάτοοΚ

ΙΙοἱτοεΙο1τοο εο!ιοο. Νϋοοτεάοετοινοοἰεοτ νποτάο ίοττ.Βο

Γοοτοο άοε ΠοΗ Με άοτ ΒοΚοτορίοοε άοτ Τοοοι·οοΙοεο

οι Βττὶοοτοο8 νοο Ξοοοτοτἱοο πο εοοοοο οοά Με άἰο

ΙΙοϊΙετο18.οο Μο.Ιοοονν οοά Βορροττεοοὶτο οοίΒοοοοτ

ινοτοο. ινοτάοο εοίοττ οΠο 8οοννὶοάε11οοτὶΒοο οιπο άοο

ΗοερὶιοΙοτο άο.Ιοο οοοτεοίοοτι, οϋοι· ννοτ Ι‹οὶοο Ηοὶ

Ιοο8 ὶο άοοεοΙοοο οπο. άειε ννοτοο οοοο άΙοεοΚτο.οΚοο.

Με 8τοτοΙὶοοΚοὶτ οπο εοΓοττ οοοποο ΖΗΤοτο οιιΓ, εο άοεε

οοεοο!οεεοο ποιά». ΚτοοΙ‹ο οοτ Πο ΑοίοοεεετοάΙοοι ουί

2οοοΙιποοο.

Πο .ΙοΙιτο 1899 Κοιο ὶο ΒοτΠο άοι· οτετο Οοοετοεε πο·

ΒοΚοπορίοο8 άοτ ΤοοοτΙ:οΙοεο Με νοΙΙ(ε

ΚτιιοΚοοὶτ Ζοεοιοκοοο οοά άοτ ΙοοοΙτ ο.ΙΙοτ οΗὶοὶοΙΙοο

Βοάοο Βιοε άοΜο, εο νὶοΙ Με τοϋΒΙΙοο, νοΙΙ(εοοϊΙετάττοο

οι Βοοοο, άοοο Με εοὶ άοε ,,εοονοι·οοο ΜὶΜοΙ“

πο οτίο!ετοὶοοοο Κοπορίο ΒοΒοο άἰο ΤοοοτΚοΙ‹›εο Με

νοΙΚεετοοΜιοΞτ; Μο ποοο ποπ άοο ΡοοΚοο οπο.

-~ ...._ άΜ` -'!!ά_'

Ιοιρίοο ΓοττὶΒ €οινοτάοο, εο ινοτάο ποοο πιο άοτ Τοοοτ

ΚοΙοεο ιΠοεοΙοοο ΒΙο.ο2οοάοο ΒτίοΙΒο οτοἰοΙοο «Μ» Βου

νοο νοΙΚεοοὶΙετΜΙοο. Ποε Κοεο!τοτ άἰοεοε βοοετοεεοε

οοοο άΙοεοτ Ηὶοοτοοε Μο »νετ οὶο οτἰΙΙοοτοε. ΖννοΙ

.Μοτο άοτο.οί ννοτάο ειο! άοπο ΒοοΕ;τοεε Ιο Ι.οοάοο νοο

ΠεοτεοοΙοοάε 8οὶκο οϊἱὶοὶοΙΙ ιοἰτΒοτοοἱΙΙ., άοεε οε απο ΒοοΙοεε

άοε .Ιο.οτοε Ι900 πο ΒοεΜ νοο 49 νοΙοεοοΙΙετοττοο οοά

16 ΡτΞνοτοοϋΙετοττ.οο κοὶτοτννο 5600 Βοο.οο Μ, ννοΙοΙιο Με

νὶοτοιοΝΒοτο ννοοοεοΙ ρτο .ποπ 20.000 Κτοο!το οοΓοοο

ιοοο Ι‹0οοοο; ἰο .Τοοτοείτἰετ ννοτάοο οοοΙι Ι9 νοΙΚε!ιοΙΙ

ετο.Ι.τοο οοϋΠοοι οοά 16 εἱοά "ποτ ρτο]οοτὶττ.

ΑΙΙοΞο οοί άοοι Ι.οοάοοοτ Οοοετοεε Μπι Μο ΗοΙΙ

ετοττοοΓτοοο, εοΙιτοὶοτ ν. Ι.ον_άοο, οὶοΜ Βο.οε 2ο

οποιο ΒοοΜο. Βὶο Βο2οἱοΙιοοοΒ άοε Οοοετοεεοε ,,ίοι·

ρτονοοτὶοο οί οοοεοποροοο“ άοοΙα εἰοο οἰοοτ @οι ιοὶτ

άοι· άουτεοοοο Βοιοἱοοοοοἔ ,,Κοτορί ο·οοοο άΙο 'ΓοΒοτ

ΚοΙοεο Με νοΙ!κεΚτοοΚοοΝ“. Μο ΡτορονΙο.Χο άοτ .'Ι'οοοι·

Κι1Ιοεο Μ. άοτοεοποοεε ποοΙιτ Μ άοο νοτάοτοτοοά οπτο

τοο Με άἱο Τοοτορὶο άοτεοΙοοο οοά Μο ΤοοτειοΙο εοΙοετ

εοΙιἱοο ΚοΕοο 8οτΒο 2ο κοο.οοοο. ΨϊοάοτοοΙτ Ιιοττο πο”

ω άοιο Οοο8τοεε άοο Αοεερτοοο: ,,ΙΉο '1'οοοτΙ‹ιι

Ιοεο ὶετ οἰοΜ οΙΙοὶο οἱοο ΙιοὶΙοοτο Κι·ο.οΙ‹

ΙιοΞτ,εοιι‹Ιοτο ἱο ὶΙιτοτο ΑοίοοΒο οἰοο άοτ

εοι Ιοὶοοτοετοο οοὶ!οοτοιι ΚτοοΚοοὶιοο“.

Ηὶο2ο οοοιοτΙα ν. Ιων ά ο ο ι): ,,Βοι· ΟΙοοοο ποοοΜ

εοΙὶΒ".

Ποτ άοοιεοοοο ΗΜΙετϋ.Μοοοοννοοοο8 ννοτάο

πιο άοτο Οοο8τοεε οποτ νοο ποοοτοτοο 8οο.οο. οοά οο

εοοάοτε άοτ οοο!Πεοοοο οοά ϊτοοοϋεἰεοοοο, νοΙΙΙ(οιοτοοοο

ΑοοτΚοοοοοε 2ο 'ΠιοἱΙ, Ξοάοεεοο ποτ εΙο άσσο ΒοΒοο

0οοτ άοο ο.οάοτοο ΡτοΒοο ΖοτϋοΚ οοά ννοι·άο Βοτο.άο

νοοι οτοτΙἰοΙιοο 8τοοάροοΚτο οἱοΙιτ νοΙΙ Βο

ννϋτάὶεϊ..

ννοΙοοο Βοεο1τοτο Ιιο.·οοο οιπο Μο νοΙΚε

οοἱΙετοιτοο ἱο ΒοοτεοοΙοοά Με εοονοτο.ιιοε

ΡΜοοΠρ Μο Κοιορϊο ιοἰτ άοτ ΤοΒουΚο!οεο

Με νοΙΚεΚτοοΚΙιοΠ οιιϊοοννοἱεοο?

οΠζή

άοο: Εἱιιἰἔοε ἰὶοοι· άοο Τιιοοι·οοΙοεοοοοοετοεο ἰο

Ι.οοάοο. οἰτεοο. Γ. 'Μο. Βά. 8, Ποπ 1, 1902.
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01ο Απίποοτποοοπ1πΒιιποοπ 1π Φο νοΙοεοο11ετο1.1.οπ τ1σο

τοπ ε1σο 1τπ 0τοεεοπ πππ (Βοποοπ ποσο ω] οο1ποπ οτετοπ

8το.π1οπ το” Τπτοοπ'εσοοπ Ε1πτοο11ιιπε ο" 1.πποοπ

οτ1ττοποπποοπ πππ Φοεο1οοπ 1οπτοπ:

1) 1.ο1σοτο, οπσοε1οπε οιπ” ποε νο1ππιοπ ο1ποε Ι.ορροπε

οποτ εντο1οτ οο1οοτ Ι..ορροπ οπεεοποοπιο Ετ1ττοπ1τππο.

2) Ι.ο1σοτο. ινο11οτ ο.1ε 1) οοοτ οοσοε1;οπε Με πιιε νο

1πτποπ @ποστ 1.ο.ρροπ οπεοοποοπτο 1Στοτοπ1ιππο σποτ

εσοννοτο οϋσοε1;οπε ειιι( πο.ε νο1πιποπ οοιοε 1.ορροπε οπε

Βοποοπτο Βτ1ττοποππ8.

3) Α11ο Βτοτοποπποοπ, Φο ποοτ 2) ο1ποπεΒοοοπ.

τ1ποο νοτοπποτιιποοπ ποε ΜοτππποεΒοτοπεοοοε οοπο

1)οτπρίππΒ πππ οοπο Βοεεο1π ε1ππ ποοο1 π1σοτ οοτοσο

ε1σο1181.

Ποσο ποτ $το21ε1.11τ ποε Βο1σοενοτε1σ1ιοτπποεοτπτοε, Φο

»το ου( ποιπ 1.οπποποτ ()οπετοεε ππτσο Β1ο1ο1ο1π1*)

οτίποτοπ, εοοννο111τοπ Φο ποτσο 5οποσοτ1ππιοοοοππ1ππε

οτο1ο11.οπ ΑπΓοποεοτ1ο1Βο οο1 Αοεσο1πεε ποε Ηο11νοτίο.ο

τοπε πν1εσοοπ 68 ρΟτ. τω) τποππ11σοοιι) πππ '14 πω.

(οο1 πτο1ο11σοοπ νοτε1σοοτ1οπ). 01ο Νοσορτο(ππο ποτ

Ηο11οτ1”ο1Βο οπ1“11ιτο [οιποτ οτο1οο1, ποεε ποσο ΑοΙοπ(

νσπ 2 .Ιοοτοπ νσπ 100 Κτοποοπ ποσο 38 μα.. οπο.

44 με». οτινοτοείοο18 ε1ππ. »Μο ποπ Ζπεοιπτποπετο1

1πποοπ νοπ Βποο1τποππ*), Φο οπε ποιπ νοπ ΕΠΠ28Π

οο11ετο1τοπ ο1ποοοοποοιιοπ Ζοο1οπτποτοτ1ο1 οπ Κο1εοτ

11σοοπ (5οεππποο1τεοτπτ Βοινοπποπ ε1ππ, οττο1σοοιι Φο

Βο11οτίο18ο οο1 Αοεσο1πεε ποτ (?πτ Φο 110οο νσπ 74ρ(11..;

Φο ο11εοτπο1πο ΒοποτοτΓο18-8το11ε111τ απο: ποσο Αο1οπ1

νσπ 2 .Ιοοτοπ ο1ποπ Βοποτοτίο1ο νοπ 48 μα. Αοοποοοο

Βοεπ1τοτο οτ1ποοπ Φο 1πιοτοεεοπτοπ Βτο11ει11τοπ νοπ

Βο1σοο') 11οοτ Φο Ηο111ϋτεοτοο ποτ 1.οπποενοτε1σ1ιο

ι·πποεοπετο1τ ο" Ηοπεοετοπτο Μο Φο 1Στοοοπ1εεο ποτ

ετοτὶετ1εσοοπ Βοοτοο11ππο ποε Μο1.οτ1ο1ε νσπ Ψ ο 1 σ ο ο τ 'ε 5)

νο1οεοο11εο111ο Κτοπ1τοποο1τπ 1ο (10τοοτεποτί.

72 πω. τοερ. 40 μα. Λτοο1τ.ε1“οο181το1τ.

Απ( (1ιτπππ Φοεοτ οί11σ1ο11οπ ()πο11οπ 1ετ οο1 Α11οπ οι

11ο11οοοοππ1ππο (3οετοπποποπ ο1π 1) ο π ο τοτίο18 νοιι τποοτ

ο1ε τπππ 40 ρ(11;. ποοο Αο1οπί νοπ 2ινο1 .1οοτοπ οιπ

Ζο1τποοο π1σοτ οτο1ο1τ ννοτποπ. Νοσο Αο1οπ1 ποτ

Βοοοππ1πποεποποτ νσπ 18 1111οσοοπ 1ο ποπ νο11τεοο11

ε1.οποπ οοοοιι οοοτ ππτ (Με πτο1 ν1οττο1 (72 πω.)

το” ποπ Βοποτοτ1οπ Ποοοτιν1οεοποπ ο1ε οτοο11είοο18

Φο Ηο11εΙο11οπ νοτ1οεεοπ, ποσο πτο1.1οοτοπ ε1ππ οτοο1τε

ίοο18 8οο11οοοπ 29 ρ01;. πππ ποσο ν1οτ .1ο.οτοπ 28 ρ01.

Νοοτποπ ντο· ο1εο ω, ποεε 1ο ο1ποτπ .Ιοοτο 20,000 1ο

Φο νο11τεοο11ειο1τοιι πο Ιπ111ο1ετοπ1ππι οπ(οοιιοπιπιοπ ννοτ

ποπ,εο ππποπ ντο Μο ο1ποτ πτο1τποποτ11σοοπ

Βοοοππ1ιιπεεποποτ Φο Ατοο1τεΐοο1ο1το1τ 1τοτοοετο11τ οο1

14.000, ποσο πινο1 .1οοτοιι οοοοπ π1οεο1οο ποσο οτοο1τοπ

8000, ποσο πτο1 .Ιοοτοπ 5800 πππ ποσο ν1οτ .1οοτοπ

5600. 8οτπ11. οοοοπ 1πι 1π1οο1ετοπ1πτπ 1το1πο Ηοτετο11ππο

ποτ Ατοο1τε1οο1Βοο11 οτ1οποπ ποοο πτο1τποιιοτ11σοοπι

Απ(οπτ1ιο1τ. 6000, ποοο εκνο1 .1οοτοπ ετο181 Φο Ζοο1

ο" Ατοο11επιι1οο18οπ ου( 12.000, ποσο πτο1 .Τοοτοπ του(

14,000 πππ ποσο ν1οτ .1οοτοπ ου( 14.200! ΑΙ1ο Φοεο

Τποοτ1επ10εοπ τποεεοπ πιππ Ροπε1οποπ οτ1ιο1τοπ νοπ ω

νοτεσο1οποποπ (1οεεοπ, Φο εσοοπ Μ1111οποπ οπεοοΒοοοπ

οο.οοπ (οτ ποπ Βου πππ Ππιοτοο11. νοπ νο11τεοο11ειο.τΙοπ1

οπο. νοτ1οπετ τποπ τω) νοπ Φοεοπ Οοεεοπ Ε1πτ1σοιππο

νσπ Οο1οπ1οπ 111τ Ατοο11εππίο1ι1Βο πππ 81ο

σοοποοπεοτ τπτ Ξσ1ιο·οτ1ττοιι1το! Ππεττο1τ18

ο11οε εοοτ 1οοοπεενοτιοο Β`οτποτππΒοπ, Φο )οποσο ο11ο

εο1ιτ ν1ο1 (1ο1π νοτ1οιιΒοπ. Με Β11π οι 1το1ποεινοοε οτ

"1 Β1ο1ο1'ο1πι: Βοοοπιρ(ππο ο" Εππεοποποοι11πΙοεο Με

νο11τεοτοπο1ιο1τ.. Ζο1τεο11ι·. 1'. '1'πο. οι 2, Η. δ. 1901.

δ) Β π ο· ο 1 το ο π π: Π1ο Ει·ίο1εο ποτ Γιο11π(ιοοοοππ1ππο οο1

1.ππ οπεσοιν1ιιπειιο11τ. Βοτ11π 1901.

1) ο1οο ο: Ζπτ κοπο ποτ Βτ1'ο1εο ποτ Ηο11ε1.ο:1οποο

1ιοππ1ππ€. Ζο1τεο1ιι·. Ε. 'Πιο. Βπ. 2. Η. δ. 1901.

δ) ννο1οοοι·: Βο111·οοο οιιι· 11'τοεο ποτ νο11σε1το11οτο.2.1οπ

Βοτ11π 1901, "το Ποοοτ Ηο11εΙοττοπ ιιππΤποοτοπ1οεοπ-Βοοοππ

1ππο. (Βοοπππ1ιο1τ Νικ 21, 1901.

θο

ππἱοο1ὶσο1 15ο ινοτποπ εσοοπ ν1ο1ο 81.1τπιποπ 1οπτ, Φο

πο τπο1ποπ, ποεε Φο ν1ο1οπ ο11111οποπ, Φο οιπο Βου πππ

Ποιοτοο11 ποτ Τποοτ1τπ10εοπ νοτοπεΒοο1 ε1πι1, π1σοτ Φωτ

ο1πετοπτποπ πιο ποιπ οτοτοττοτοπ Υοτὶ1ιο11 πππ ποεε 111οπ

(πω. νοττ1ιο11ππο νσπ Ροπε1οποπ ο1111Βοτοο1τοτπτποπ

πππ οοεεοτο Βοεπ1το1ο 1ο εοο1π.1ογο1οπ1εσοοτ Βο

21οοππο οο1 Βοοοπ1ρίππε ποτ Τποοτ1ιπ1οεο Με Υποκε

οτοποοο11: οτο1ο1οπ εν11τπο.. ·

8το111: τποπ ποπ 8οινοπποποπ 1Στ(ο1Βοπ ποτ Ηο11ετοττοτι

οοοοππ1ππο Φο 1.ο1σοοποοίπππο νσπ Β 1τσο- Η1τεοο

Γο1π,Απ11οπ,Βτοποτπο1, Βοοοε, Βο111ποοτ,

ΒοπτπΒοτ1:οπ,Νοοεο11π.Α.Βοοοποοοτ,ντο1π ποπ

1π ροτοοΙοε1εοοοπ Ιπειο.ιιιοπ εοσ1τιοπ Ι.ο1σοοπ, Φο τπο1ει

το” π1οπτ1οετοπ εοο1ο1οπ 51π1ο, ποπ Αοττπετοπ ποτ Αττποπ

οποοοπτιοπ πππ 1ο 1το1ποπ 8ροο1ο.1-Κτοπ1τοπ

οοπεοτπ οοοοππο1τ ντοτποπ, οοΒοοο11το τποοτ

1τπ1ϋεο 1.οσο1ρτοοοεεο 2ο 11πποπ εοιπ οι 40-60- 90

ρΟτ., εο οτννο1ει ε1σο ποοο ω· Βτίο18 ποτ ,,εοπνοτο

ποπ νο11τεοο11ετοττοπ-Βοοο.ππ1ππΒ“ 1ο ο1ποπτ

εοπποτοοτοπ 1.1σο1ο. Ττοτοποτπ οοοτ οο1εε1 οε, Φο Απ

ετο11.εοοοοππ1ππο 1ιο111 Φο Τποοτοπ1οεο. Ψοοτοππ ο.οοτ

Βτοοτποτ Φο ΡοτποτπποετοΙ11, ποεε ο" Τποοτοπ1οεο

Με οι: εο1ποτ Ηο11ππο, Φο ινοτιπ οτίοτποτ11οο .Ιο.οτ Φο

'Πιο πνοοτ1, οτι $οποτοτΕππι πιτ νοτινο11οπ οοοο, 1ετ (οτ

(Με νο11τε1ιο11ειο1τοποοεοιι ο1πο Ηο11οοοοππ1ππο νσπ

ππτσοεσοπ11τ11σο 13 ννοοοοπ ν01118 οπετο1σοοππ1 1)οπ11τ,

Με( Ψο1σ1τοτ, 1ε1; ο1π 21ο1 οττο1σο1, τπ11; ποιπ Φο νοτ

ε1σ1ιοτπποεοπετο11 οπο ποτ Ρο1.1οπτ(?) επ1τ1οποπ εοιπ πππ

οπ1τ1οποπ εο1ο τπ11εεοπ1 (Μ: ο 1101.. σποτ ποσο ινοπ1Βοτ?

Βο1σοο).

01ο οτίο1οτο1σοο Βο1ιοππ1ππο, Με Ποῖ

ΙππΕ; ποτ Τποοτοπ1οεο_ 1ε1: εοπ111; π1σοτ Βοσοο ποτ

νο11τεοο11ετοιτοπ, ε1ο 1ετ Φο 1)οττινο11οτ το:ο1:1ο οο

οοπρ1.ο1,8οοοο ποε (1το1ποοπτο1ε πππ ποτ Οοο

το1ττοτοπ1οεο ποε Ιππ1ν1πππτπε.

Κπτ2 νοτ ποιπ Οοποτοεε 1π Βοτ11π οτεοο1οπ ποε ετοεεο

ν11οτ1τ νοπ Οοτποτ'ο) 11οοτ Τποοτοπ1οεο Πω οι ποιπεο1

οοπ ερτοσο οτ ε1σο π1οοτ οπε επ (1ιππετοπ ποτ Βοποτ.ο

τ1οπ οτι οτΓο18το1σοοπ Κοπιρίο πιο ποτ Τποοτοπ1οεο, ο1ε

νο11τεοτοποοο11. "Μο (1τ11ππππ8 νσπ Ηο11ε111τ.ιοπ

1ετ ο1πο οο.1οο Μο.εετοοο1, ποτ οποττπο Απ1ινοππ

νοπ ΜΜο1π πιιτι1οε, ποτ 12τίο11ο ποτ εοοο1ποοτ,

»πππ »το π1σοτ οπσο 1πτ Φο ποοοτο Ζποππ11 ποε

Ρο11οπτοπ Βοτοο ττοΒοπ, π1σο1; εο1πο ννοο ππποενοτ

οϋ.11π1εεο οοε εοτπ, 1οπι ο1ποπ Τοο11εο1ποτ ΡπτεοτΒο

τπτ Φο Ε'οτπ111ο οοποοτποπ πππ 1οπ (οτ 1οπεοτο Ζο11

ο1ποτ τπ1πποτ εσοοπ11σοοπ Βοτπ 1ετοο1181το11

επίποτοπ, ονο111.11ο11 τπ1τΑτοο1τοπ οπ Ρτο1οπ οοεσοο111εοπ,

Ροτποτππεοπ, Φο 1ο1ο1ιτοτ οπεοοερτοσοοπ Με οτο111τ ε1ππ.

(1οτποτ ινοτπτ νοτ ποπ επ ντο11. Βο1ιοπποπ 11ο11"πππ

Βοπ, Φο πππ ποτ Οτοππππε εο1σοοτ Απετο1τοπ νοτ1τπορίτ.

ννοτποπ, ποτπ11 Φο Επ1.1.οπεσοππε π1σοτ ο1ποπ ο11οπ 1ιο111

εοπ Βοσοεσο1οο οοτνοτι·πΓτ. Νοσο ο11' ποιπ, »νεε 1σο Με

)οτο1 Βοεοοοπ οοοο, τππεε 1σο ιιοτποπτ11σ1ι Φο Βονοοιι11οο

1πΑπεε1οοτοοποτπιποπο πτο1τποποτ11σοο0πτπο.ποτ

ο1ε επ Βοτπ οοΖο1οοποπ; ποτποι 1το.ππ :ποπ ποτ ο1πο

Βοεεοτππο, οοοτ Με( π1οτπο1ε, εο1οετ οο1 1ο1σοτοπ Ρο.11οπ,

ο1πο ποί1π111νο Ηο11ππο οττο1σοοπ. 01ο Ρο.1:1οπτοπ τνοτι1οπ

ο1ε το1οτἰν Βοοο11τ οπ1;1οεεοπ, 1:οοτοπ 1ο Φο ο1ιοπ νοτ

1ιο1τπ1εεο, 1π 1οτο ετο.πο18οπ 11νοτοετοιτ.οπ - εε

ε1ππ τπο1ετ Ατοο1τοτ - επ εσοινοτοτπ Το;οινοτο, 1π 1οτο

πποοεππποπ Ψοοποπεοπ οπτοσ1: πππ οε Μ. 1το1π1117ππποτ,

ποππ ποτ Ρτοσοεε οο1π ιν1οποτ νοπ Νοποπι οο81ππτ. 13ε

ε1ππ τπ1τ ο. Β. Ρο11ο οοτ1σοτο1, ντο ο” Βοτ.το11οππο ο1ε

οοοο11τ οπ1.1οεεοπ ινπτπο πππ 14 Το.Βο ποτοιιί ντ1οποτ

Β1πτοπε1:οπ οο1το“..

Απ( ποιπ (1οποτοεε 1ο Ι.οπποπ πτοτπτο Κοοο") 1ο

εο1ποτ επτοσ1τοο1τοπποπ πππ ο1πίοσοοπ 111ίο1εο νοτ ο1ποτ

Ϊ) Ο ο τ π ο τί '1'ποοτοπ1οεο. ον1οπ 1899.

1) Κ οσο: 01ο Βοοοιπρ(ππε ποτ 'Ι'ποοτοπ1οεο. Βπ. 2, Η. Ε»,

1901. Ζο1ιοσοτ. Γ. 'Πιο.
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Πεεετεειιιιιι:ιιεε εετ Ηειιειιιιτειι,

ΒιτιτιειιιιιεΒειι εετ πειιι€ειι πι (ιιπε ισιτιιειι εεε εεε

ειιιπι;ε Ζειειιειι εεε ΒτιειΕεε εει, ιιιι.εε ‹ιιιτειιεειιιιιιιιιοιι

20 ρΟι. εετ Κτε.ιιιτειι, πειειιε ιιιιι. Μειιιειιιιε.ιιι€ειιι Αιιε

πιιτι ιιι ειε ιιειιωειειι Ιτετιιιιιειι, ειε Βιιειιιειι νετ

ιιετειι“.

,,ΖειιιειιιιιεεειΒ ιιεειιπειεειι“, εεε: ιΝειειιετ, ,,ιεεει

ειτε ιιιεε ιιιιτ εετ Βει 20 ρΟι. ετπειιε Βτι”οιε; εετ πει

ιετε ιιιειιιι εετ $ειιιιτειιτιι.ι ιιπε - εεπ θιειιιιειι ειιιιειιιι

Βεειειιιι Ρετιιετ ιιιιιπιειιεει2ετι ιπι, άεεε ιειιετ Νεειιπειε

ιιετιιιιετ ι”ειιιι, ιιι πιε νιειειι νοιι εεε 20 ρω. ιιιι‹ι ιιι

πειειιετ Ζειι ειε ΒιιειΙιειι πιεεετ ιπι Αιιεπιιτι ετεειιει

εεε. Ειπε Ετειιιιπιιι8 ειιιειι ιιιειει ειιετ νιεΙιειειιι

Βειειιε ιιι εειιιετ εειιτ εοτειιιιιι€ετι Ατιιειι, ιιι εετ ετ

εεε εεπ Εεεε 1899 ιιπε ΑιιΠιιιε 1900 εοεττειιιττειι 778

Κτιιιιιτειι Με εεε .ιιιιιτειι ι894-98 ειε Ζειιι εετ πιτιτ

Ιιειι ιιιιιιιεειιειι Ηειιιιιι€ετι ειιι νειιετιιιιιιι€ετ

ΑιιΠιεεεετιιιιε εεε Αιι€ειιιειιιιιειιιιιιειιε ειιι! νιιιιιρειιι Πισπ

μπε εετ ιεεε.ιετι ιιιιιι€ειινετιιιιτιετιιιι€ετι πι ο ρθτ. εε

ιιιιΤετι. Ετ εειπ ιιιιετ εεειειειι ειιιειι: ειε Ετιε.ιιτιιιιεειι

ειιιε ι”τιιιιετειι Νεειιιιεειειιι.ιειιιιεειι ιιιιιιιιιειι ιιιιετ εεΙιιει

τιιεεε πιει ιιοειι ιιείετ ε.ιιειιεει.2ειι“.

"ΠΜ εεε ειιιε, εεπ; ΒιεειιΕ),ειε ΒτιεΙΒε εετ ιινειε

ιιιεεΙι-ιιιιιτειιεειιειι ΒειιιιιιιιιιιιιΒεπιειιιεεε εεε ..εεε νετιι

εεε Μιιωιετ πιτ ΒειτιιιιιρΠιιιε εετ Τιιιιετιτιιιεεει“

,,Βε τιιιι8 ει8ειιιιιιιιιιιιειι ιιετιιιιτειι“, εεΙιτειιιι τιειιετιιιιιεε

πειτιτετ ιιι θετιιετεεετι. ,,ιιιιεε .Ιετιιιιιι‹ι, εετ εε ειίτιΒ

Πιτ ειε Εττιειιιιιιι€ νοιι Ιιειιειιιιιειι ειιι€ειτειειι, τιεπι

8ειιιιιει κι, ειεεειιιετι ιιιιιιιιιειιτ ιιιιτ Με ειιιε ρετιιειιε

Αιιπειιτ ειιπιεειιειι. Αιιετ ιιιειιι πετ ιιιιτ ιιΙιειιι, Πιει

ειιετι Ηειιειιιιιειιιιτπειι Πει ειειι ιιιεεε Ετιτειιιιιιιιεε ιπι

ΙιειιΓε εετ Ζειι ειιιιιιιιιιιειι ειιιι€ειιτιιιιει εεετ πιτιι ειειι

ιιοειι ειιΠιτιιιιΘετι. Βε εειιετι ιιιιιιιετιιιιι ειιι 8επιεεετ

Μιιιιι ‹ιεπι ειιε2ιιερτεειιετι, πεε ιειι ειιειι ειιετε, εειιιι ειε

ιει2ιεε 8ιτειιιιιιι€ ετπετιετ νιει,>πειιιι πειιι:

πι". Ηειι ιιι Βεειιε ειιι ειε Βειιιι.ιιιριιιιι€

ιιετΤιιιιετιιιιΙεεε νοιι εεε Ηειιειιιιτειι. Βε

Με: ιεεεειι ιιιετιιι ειιιε πειιιιιτιιειιε Βειιιει

ειιι“τιετιε ιιιιειι. Πιε ιιιειιετ ιτι Ι.ιιιιεειιιιειιετε.τιειι

ετ2ιεΙιειι ,,Πειιετετιει€ε“ ιαιτιιιειι ιιιειιι ειε

"Πειιετιιειιιιιιεε ιι“ ιιεπειειιιιει: πετάω, νιειΠιειι ειιιε

ειε ιιιιτ ειιι Ηιιιιιιιεεειιιειιειι εετ ΤοεεεΠιιιε. Σε ειιι ειι

ιιετ Με Μιιτει, πειειιε εεειΒιιε'ι ειιιε ειε Ηειιιιιι€ πι

νειιετικιειι, πιτ ΜιιπιτιιιιιιΒ ιιετιιιιπιπειιειι ιιιι‹ι ειε εειειιε

ιιιιι'ειιιιιιει πειιι; ιΝειειτετ ιιπε Ρει.τιιεειιιτε ειε

Τειιετιιιιιιιιιιειιιιιιειιιιι€ ιιι ετερρειιΓετιιιι€ετ Βιιτειιιιιιιτιιιιτ;

ε. ιι. ιιι ιιιιυιι€ πιετιετιτειιτειιιιειι Οιιτειι νοιι Τιιιιετιιιιιιιι

ιιειιειιιιιιιιιε°°.

Με θτιιικι εετ ιιιι€ειιιιιι·ιειι 'Ι'ιιειειιειιετι ιτειιιιιιετι πιτ

πιει $ειιιιιεε, τιιιεε ειε νειιτειιειιειιιιτειι ιιι Πειιιεειι

ιειι‹ι ειειι ιιιειιτ εεπειιτι ιιιιεετι ειε ,,εειινετιιιιεε

Ρ τ ι ιι ο ι ρ “ ιπι Κειιιμι”ε ειιι εετ Τιιιιετιιιιιεεε ειε ν ο ι ιτε

ιττε.ιιιτιιειι, ειε ειιιε πετ Με ιιε.ττιειιε Αιιπειιτ

ετιπιεειιειι, πει! ειε ιτειιιε Ηειιιιιι€ειι εετ ιπι

ιιε.ιιιιιιετΚιιιεεε, εοιιιιετιι ιιιιτ ειιιε Ηετει.ει

Ιιιιιε εετ Ατεειι.ετειιιεκειτ εττειειιειι. Πειιει

τιιιιεε ειιετ ιιοειι ειε Ρτεεε ειιΓεεπετι”ειι πετιιειι, πιε

νιειε νοιι εεε Κτειιιιετι νετ ιιιτετ Αιιιιιε.ιιιιιε ιιι ειε Θε.

ιιε.ιοτιειι ιιοειι ιιι 8επιεεειιι θτειιε ετπετεεΠιιιιε Βεπεεειι

ειιιε. Αιιεεετεειιι ιει εετ Αιιειιτιιειτ νεΙιτειιειιειιιιιε

πειιι ειπε ρεεεειιιι εεπειιιιι, ιιειιιι πειιι ιιε.ιιειι ιιι ιιιιτ

ειε Ρτειειετιετ ιιιιιι Ε'ειιτιιτετεειιετ. Γετιιετ πετιιειι ιιιιτ

Βει ειτειιΒετ Αιιειεεε ειε ιειειιτειι ιιπε ιειειιτεειειι Β'εΙιε

ιιι ειε νοιιτειιειιεειιιωι ειιΓεειιετιιιιιειι, ειε εειιπετειι τιιιιε

ειιι τειειιΙιεΙιειιι ιιτιειιιιιτετιι Αιιεπιιτι ειιιε ε.ιιεεεεειιιεεεειι

ειιιε τιειιεειιιειι ιιπε ιιιεεε Κτειιιιτειι Βετε.εε ιιετιιιτιειι ιιι. ιιι

ιιειιειιι Μεεεε εετ ΡΠεΒε εεε Ετιιειιιιι8. Β'ετιιετ πιιιεεετι ιιιεεε

εειιπετειι Ριιιιε νοιι 'Ι'ιιεετιιιιιεεε ιιι ιιιτειι ε.ιιτιιιγειειιι

εειιειι νετιιιιιιιιιεεειι νετιιΙειιιετι ιιιιιι ιιιιειι Ατιειειιτ εετ

Ό Βιε ειε: Πιε ΗειιιιτιΒ· εετ 8ειιπιιιιιειιειιι. Πειιτ.Μειιιειιιει

Ζειι.<τ. Ντ. 101-108 ι901 επι Ντ. 8-6 1902.
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,,ιιιι. Με ι ,,οτιιιειιεκειι Βεειετιειοεειι" ιιιιτειι ιιιτ ιιειειιιιιτεε $ριιιιιιιι

ιιιιιιιετ πειι.ετ ειε 'Γιιιιετιιιιιεεε νετιιτειιειι. Αεί ειε Βε

εειιιΒιιιι8 εετ Ιείεειιοτιεεειειιτ Πιτ ειε θεεετιιιιιιιιειι.

ιιιιειι ειε νειιτειιειιειειιειι εειιιιιι πετ ειιιειι Ιτιειιιειι Βιε

ιιιιεε ειιιε.

ννειειιεΒιειιιιιιε ιιιιιιειι πιτ ιιι Βιιεε

ιε.ιιιι ιιι τιιεεετ ιιτειιιιειιιιειι Ρτεεε εετ Βε

ιτειιιριιιιιτιιιετ Τιιιιετιτιιιεεε ειτιειιιιειιιιιετι?

Ειιι ΒΙιει‹ ειιι ειε Βτεειιιιιεεε εετ ΡετεειιιιιιΒειι ιιιιετ

'Ι'ιιεετιιιιΙεεε, εειι εετ Εειιιειιιιιιε εεε Κεειι'εειιετι Βε

ειιιιιε, ιιιιεει ιιτιε ειιιεειιιετιειι ειιιειι ιιειιετι θττειι νοιι Βείτιε

τιιιιιιιι€ ιιιιετ εεε θειειειει.ε ειιιριιιιιιειι. Ιει ειιιετ ιιιιτειι

ιιιεεε Ετεειιιιιεεε ειε ΖειιΙ εετ ιιιι€ειϋειετι Βιι.ιιιεει Μει

πετ 8επετιιειι? Νειιι, ιπι θεεειιι.ιιειιι πιει; νι|ειε

ιιιε.ντ**). .ιε ιτιιι.τετ πιτ ιιι νιειειι Βιειιι.ιιιι

εεε εειιειι, τιεειε τιιειιτ 8ειιπιετιΒιτειιειι ι.ιιιιτιιιειι επι

νετ εεε Βιιοιτειι εετ Ε”ετεειιετ ειιι”, ιιεειο ιιιιιιι“ιεετ

πιει: ειιιε, πιε πιε.ιιειιε Ατιειειιτ, ειε ιιπε

ιιιειιετ ειιι Αιτιεπι πετ, ιιιιιι:ειιειιιιειι_ ειιι

Ιττιιιιιιιι ι;επεεειι ετιετ ετει εεε Βεπειεεε

εεεετί. πι” ε. Β. ειε Βιιιειειιιιιι€ εετ Ι.ιιιι8ειιιιιιιετ

ιιιιιεεε ιιιιτειι ιιιιιειιιιιειι εετ Κειπιε ειιιε Πιτ ειε Μειειειι

ι”εει;ειειιεικιε ΤΙιετεειειιε, εε ιιειιειι ειε ιιειιετετι Ατιιειτειι

τιιεεεε πιειιετ ι”τε.Βιιειι εειιιεειιι. Βεεεειιιε ιετ πι: εετ

ΠειιετιτεΒιιιι€ εετ ΤιιιιετΚιιιεεε νειι Βιιιε ειιι εεε Μειι

εειιετι εετ ΡΜ!. Βετ Νεειιπειε εετ ειιιιτείεειειι ΒεειΙιειι

Πει, πιε ιιεεετιιιετε Μεειιετ εε ιιιετ ιιεπιεεειι Μι,

ιιειιιε ιτε.ιιιιι ιιεειι ειιιε Βεεειιιιιιι8 Πιτ ειε ΒιειΒιιεεε εετ

Τιιιιετιιιιιεεε, πετιιιςειετιε ιιιειιι ιιιειιτ ιιι ιιειιι Βιιιιιε πιε

ειιειιιιι.ιε. Ι)ιεεε πειιιιιετι Βειεριειε ιιιεεειι ιεειιιι€ειι, ιιττι

πι 2ειεειι, πιε ειε θειιιριιειτιιιιΒ εετ νετιιιιιιιιιεεε ειιι

εετ ιετιεειιτειιειιιιειι Βτιτειιτιιιιιεε ιιι Βεπιεεειιι Βιιιιιε πι

τιιτιιιιιι, πιε νιει εε ιιι εετ 'Ι'ιιιιετΚιιιεεειιιτεΒε ιιεειι

πι ιιιιιιι πω, πειιι; ιιιιτ τειιι πιεεεεεειιειιιιειι, εεικιετιι

ιιιιειι ιιεπι€ιιειι τιιιιιιειιετ Ε'τειιειι νοιι εετ ινειιεειεειιετιιιειι

ρτειιιιεειιετι Βετιειιιιιιι€.

ιιι ετειετ Ι.ιιιιε εειιτειι εε ειε ΥειιτειιειΙειιιιιειι

Πιτ ΤιιεετΙτιιΙϋεε εειιι' νοιι ‹ιειιειι πιε ειε Βειιιιι;

πετιιιιιε εετ ιιεειι ειιειιειι Ρτε8ειι πι ετπετιειι πειτε.

:ΜΙΒ Ι)ειιιεειιιιιιιτι ιτειιιιειι πιτ ιιιιιι ιιι ετεεεετ Ζειιι ειε

Βεειιιιε.ιε εετ ΨιτΚεεπιιτειι εετ νειιτειιειΙειιιιτειι ιπι

ΚειιιρΓε πιι1. εετ Τιιιιετιιιιιεεε ιιιιιι πιτ ιιιιιιετι εεεειιειι,

ιιεεε ειε ιιιιτ ιιι ι;ετιιι€ειιι θττετιε εεε Ζιει εττειειιι ιιε.ιιειι

- Με Ηειιειιι.ττειι. Βιιι;ιε.ιιιι, Ρ'τετιιττειειι. Οεειτειειι

ιιιιιι ειε ε.ιιεετειι Ι.ιιιιιιετ ιιε.ιιειι ιιιειιι ειε ΜιΙΙιειιετι ιιετ

εεεειιειι Πιτ εεε Βιιιι νοιι νειιτειιειΙειιιι.τειι. Βει ιιπε ιιι

ΒιιεεΙειι‹ι ετειιετι ειε νετιιιιιιιιιεεε εε, τιε.εε ειε ειι€ειιιειιιε

Μειιιιιιιε ιπι Ρτιιιειρ ειιιεειιιεεεειι πι εειιι εειιειιιι. ιπι

Κετιιριε ιιιιι εετ Τιιιιετιιιιιεεε ιιι ιιειιιεειιιετι Βιιιιιε πι

Ιιειιτιειιι πιε ιιι Πειιιεειιιιιιι‹ι. Εε Πεμ ειειι ιιιιιι ιιιιετ,

πιε πιτ πι ιιιεεετ εε πιτιιιι€ειι Ρ'τε.Βε 8ιειιιιιιιτ ιιειιιιιειι

ιιιιιεεειι επι εε ιιιιιιειι πιτ ιιπε νετ Αιιειιι ΚΙετιιειι πι

νετεειιιιιιετι, πιε πει Κι·ιιτιιτειιι›ειιειι πιτ ιιιιετιιιιιιρι Πιτ

ειε ι;επειιιιιιειιετι Κτε.ιιιτειι ιιεειιεειι. Νεειι θτειιειι

ιεειιιιτεπ ιτειιιιιιι ιιιιιι ιιι Βιιεειειι‹ι 1 Βειιι ειιι 1600

Ιίτετιιτε, πιιιιτειιιι εε ιιι Πειιιεειιιιιιιιι ι Βειι ειιι 800

Κτειιιτε πειιι! 5ο ετοεε ιετ ε.ιεε εετ Μειιεει ιιπ Βε

πειιιιιιειιειι Ηεεριιιιιετιι ιιει ιιπε! Βετιιιτιειι ιιιιιι ιιιιετ

ειε ωειικετ, θειειεειττειιιτειι, Αιιτειιοιιιτετ ιιπε νιειε

Αιιιιετε ιιει ιιιιε ιιιειιι εετεειιιετι Ε'ιιτεετεε πιε ειε 'Ι'ιιιιετ

ΚιιΙϋεετι'? ιιι Ι)ειιιεειιΙειιιι ριε.ιειτι. ωττ Μειιιιειεειιιι

εεεε.τ Πιτ νειιτειιετειιειιετιι.ιτειιι

8εΙΙιειι πιτ ιιιειιτ ιιει ιιπε ιιιιιετ τιιεεειι νετιιιιιι

ιιιεεειι :Με ιιιιεετε ΚτιιΠ;ε ειιετει εετ ιιιιτιιιιι τιειιι:ειι,

ειε ΖειιιΙ εετ Ηεεριιιιιετ ιιι νετετεεεετιι

ιιπε ιιε.ιιει ι;ιειειι Γετιιετιι, ιιε.εε ιιι ιιειιεειιιειι πειι

τετε Ζιιιιιιιετ ειιι; πιειιτ πειιι ιιπε Ι.ιιΠ. Βειιιιιιτ ιιιιιι ειε

ιιε.τιιι ιιε.εΙι .ω εετ νοιι τιιιτ ιιεεειιτιειιειιειι Ηειιε-8ει

ιι νιἴειειιι εντ: Βιε πιεεεεεειιείτιιειιε Τιι5.ιι.<.ιιιειτ ιιι Βυτι

ΒειιιιειΙετιι.τιετι. 'Ι'ιιιιετΒιιιεειε. νει. Ι, Ντ. Π, 1902.



272

ΠεΒοτιοΠ"') ειΠΒετιετιιετ ΠετάεΠ ΠΠά ΠΜιτ ΜΜΜ.

ΠΠτ τετ άιο ΙΠἰιιεΙετεάιεΠ, εοΠάετΠ Πιτ

ε.ΙΙε 8τεάιεΠ άετ ΤΠεετΙιΠΙοεε? Με ΑτΠεἰιε

τειιιμειι άοτ ΤΠΠετΚΠΙόεεΠ ΙτάΠΠεΠ Μτ Πι ΙιοΙιεΠι

θτειάε ιΠ ΗεΠε-8εΠΠιοτιεΠ ΙιεΠοΠ° Πιιά άετ Ρτο

εεΠιεειΠ άιεεετ ΚτεΠΙτεΠ Μτά ΠιεΙιτ εειιτ ΠΠτι1εΚει.εΙιεΠ

Πε.ΠεΠΠΠοτ άεΠ ιΠ νεΙΙτεΠει!ει.ειιεΠ ετΠιοΙιοΠ Πει ΙΙιτετΙιΠτΠοΠ

ΒειιΠΠάΙΠΠΠεάεΠετ. ΒεΠει ινετάετι ε.Ποτ εΠεΙι άιε 8ειιινετ

ΙττΠΠΙτεΠ ΠΠιοτΙΠΠΠΠ; ΠιιάεΠ Πιιά άιε Ετ!ειειιιετΠΠΠ, ΠιεΙειιο

άιεεε ΚτιιΠΚετι ΙιειιιοΠ ινετάεΠ, Μ. οιΠε ΠιοΙιι. ΠΠ Μποτ

εεΠετΠετιάε; ιιι νιοΙεΠ Ρ51ΠεΠ Π·ετάοΠ Μτ ΠΠΠΙι Ι)εΠετ

ετίοΙΞε ετΠιεΙεΠ. ΟιεΠεεΠΠΠεΠ !τϋΠΠεΠ Πι ΗΠΠε

ΒεΠε.ι;οτι εΠ ΠιεΙιτ ειιεεεεεΙιΙοεεεΠ ινετάεΠ, Πειι Μτ

ειε ιιι εΠειι ΠΠιοτ ΠΠΠΠ ΠΠΙιχειοΠιεεΙιεΠ νετΠεΙιΠιεεεΠ

εοΙιεΠ, Με εε άιε ΒεειιοιιεΠ νοΠ ετιΠεΠ Ι.εΠτεΠ ιιι ρε.

ιΠοΙοειεεΙιεΠ ΙΠειιιΠιεΠ ΠεινιεεεΠ ΙιεΠεΠ.

Με ΑΠεεΙιειΠΠΠ8 νοιι Ρε.ΠΠ ΜιΠ") Πι εειΠειΠ εΙΙετ

ΙειΠι;εΠ Βετιι:Με, ινε!εΙιετ ΠεΠτε νοΠ ΙτοιΠετ Με τΠεΙιτ

ΠΠ8εΠινειΓεΙι Μιά, άεεε εε ιιοτεινεΠάιε τει, άιο ΤΠεετ

ΙτΠΙΠεεΠ ιτι ΚτεΠΚεΠΙιεΠεοτΠ νοΠ ε.ΠάετεΠ

Κ τιιΠΙιεΠ ΠεεοΠάεττ ΠΠιοτΠΠΠτιΠεεΠ, εΠιερτιεΠι

ΠιεΙιι; ΠειΠΠ άετΠ, »Με τΠΠΠ Π. Β. Πι άεΠ ΚτεΠΙιεΠΙιεΠεετΠ

ΠΠά ΚΠΠΠτεΠ ιΠ ΒετΠΠ ΠοοεειοιιιεΠ Ιτε.ιιΠ, ινε ειιτοΠιεεΙιε

Ι.ΠΠΠεΠΙττειιΚε ιΠιτ ΠΠά οΙιΠε Πε.ειΙΙετεΠ ΑΠεννΠτί τΠιι

ειΠάετεΠ Κτε.Π!τειι ιΠ οιποπι ΖιτΠτΠετ ΠΠεεΠιΠιεΠΠεεεΠ.

ΑΠεεετάειΠ ΙεεεΠ Μι· Πι άετΠεοΙΙιεΠ Βεττειιι:ε, Με Π·εΠιε

άιε 'Ι'ΠΠετΙτΠΙοεο άΠτεΙι ΑΠετεεΚΠΠΠ ιΠ ΠεεειιΙοεεειιεΠ

ΒιιΠτΠεΠ νετετειι;ει Μτά. ,,Βε Πι ΠιεΠετ ΙτοὶΠ ?ΠΠ Πε

ΙιτιιΠΠιι Πεινοτάετι Πι άετ ΒϋΠιρΙετ'εεΠοΠ ΑΠετειι; Πι

θετεετεάοτΓ, Πει ινεΙεΙιετΠ οιΠε ΑΠειεεΚΠΠΠ ιΠ άετ ΑΠετε.ιι

εΠεεΠεΠιιΠεΠ ινετάεΠ ΙτειιΠιε, οΠΠοιιΙ ΠΠΠεΓειιιτ 7000 Ρε.

ιιεΠτεΠ ΠιεΙιετ νετράεει. ΠοτάοΠ ειΠά. Πεεει ιΠΠεε Πε

ΠιετΚι ιΠοτάεΠ, άΠεε ειειΠάιε ειΠε ΑΠΠΠΠΙ Ι.ΠΠ

εεΠΙιτειΠΙτετ ιιι άετ ΑΠειεΙΙ. ειεΙι ΠοΓιιιάειι, Π ει ινε!

οΙιετΠ ΤΠεετΚΠΙοεο Πιιτ ετεεετετ ΨειΙιτ

εεΠειιιΙιεΙιΚειτ ειΠεΠΠεεΜιεεεεΠ τω.

ΙΠ Ι.οΠάοΠ Πι νετ 50 .ΙειΠτεΠ άιο ΒιετΜιεΠΚειτ

48:1000 εεννεεεΠ ΠΠά και ΠοττΠετ ειε Ιθ:-1000; ιΠ

άειΠεεΙΠεΠ νετΠεΙτΠιεε Πι εΠεΙι άιε ΒιετΠΙιεΙιΙτειτ ΠΠ 'ΓΠ

ΠετΙτΠΙοεο Ποιε!!εΠ. ΙΠεεεΠ ΠΙΠΠΠεΠάεΠ ΕτΓο!Β Πειι Ποπ

άοΠ ετΠιοΙτ Ι)ειΠΙτ άεΠ τιεοτεεεΠ ΜεεετεΠε1Π Πει άετ Πω

ΠιιιτΠΠε; νοΠ ΠγειεΠιεεΙιεΠ ΕιΠττοΙιιΠΠΠοιι, Με θειΠεΙιειι

Πειι, ννεεεετΙειτΠΠΠ, Πιιά ΠετΠοΠΗἱειι ΠΠι ΠειΠ ίεΠειι

τετ ινοΠΠΠΠεεΠ τε ττοειτοΠε. ΝιεΙιτ τΠιτ ΠΠτεοΜ

εε!ιἱει›ι ειΠεΙι ειΠ ΤΠειΙ άετ ΗγειοΠΠτοτ άιε ΗοτειιΠιιΠ

άετΠΠε άοτ ΤΠΠετΚΠΙοεε ιΠ Ειι€Ιε.Πά ΠιεΙιι; εο εΠί άιε

ΒεΠΠΠάΙΠΠΠ άετ ΒεεεετΠΠΠείεΠιΠειι ιΠ ΒιιτιιιιοτιοΠ, ειε

ΠΜ άιε ΠιιτοτετιΠΠΠΠΠ ΠΠΠοιΙΠε.τοτ Ι.ΠΠΠετι

ΙιτεΠΙτοΠ ιιι άεΓι1τ ειΠεετιεΠιειο Ηοερι

πι”

8οΙιε·ετ τει εε, τιιιιοΠεΙΙε ΜιιιεΙ ΠΠ ΠΠάοΠ, ΠΠι Με

ΤΠΠετΚΠΙοεε τΠιι Ε.τΓοιε ΠΠ ΠεΚΠΠιρΓεΠ. θειΠΠ ιιυε άετ

ινοιι Μτά άιε ΤΠεετΚΠΙοεο Με ΒεεεΙιε.Πι νι·ετάεΠ,

εΠεΠεο ΠτεΠιέ Με άιε εοειεΙο ?τεμ ιο ΠεΙϋει Μτά,

Πιιι: άετ άιε 'Ι'ΠΠετΚΠΙοεε ιιι ΠεεΙιειετ ΒεΠιεΠΠΠΠ ετεΠι.

ΜΝ; Εττιι·ΜΠΠΠ νοε νοι!τεΙτει!ετει.τοΠ εττειεΙιεΠ Μτ ΠΠ

ι·οΙΙει.51ΠάιΒ ΠΠεετ ΖιεΙ, Πιο ΤΠιιετΚΠΙοεο ειιιΠΠάειΠιτΠετι;

Μτ ΠιΠεεεΠ ΕΠ ετϋεεετετΠ ΜΠεεειΠεε ΙιγειεΠιεεΙιε Μεεε

τεεεΙΠ ιπι ΑΠεε ΠΠΠετι ΠΠά Μ. ἱειεε ΕΠΒιεΠά,τΠιιΙ.οΠάοιι

Πε Π Π τε τ Π ε τ· ἔε τ: ΗεΠε-θειιιΠιοττεΠ, ειΠτ'ιιεΠε ΠΠά ΠΣΙΙιτ.ι;ε

Ρει€2Πέξτε ΠΠ· 8εΙιΜΠάεϋεΙιτιεο. ΤιιΠετΠιιΙοεο-θοΠει·εεε. Βετ

ἱΠ 59 .

Α τι Πι ο τ Π Π τι ε. Βει άετ ΒεΠειΠάΙΠτι8· άετ 'ΓιιΠει·ΙτιιΙοεο

εριεΙετι άιε νοιι ννιΠ πει·ΠιιΠ ειΠιζεΐιιΠι·ι.εΠ ΗιετερεΠ

τιεεΙιεΠ ΜεεεΠτιΙιΠιεΠ ειπε ετ ε Π Π Πι ε τ ν ο τ· τ ε τ.: ο Π ά ε

ΒοΠε ΠΠά Με Ιετειιι ΙΠεεεΠ ειε εἱεΙι ιΠ _ιεάειΠ ΚτΠΠΠεΠ

ΠιιΠεο, Π: _ἱεάεΠι ΗΠ.ΠεΙιεΙτε ειΠεΐΠΕιτεΠ. Με εττετε!ιεΠ

άιιτειι άἱεεοΙΙιεΠ ιΠ ΙτΠτΠει· Ζει: ειΠε ει·ιιϋιιιο ΚτεΐιτειιΠε;

ΠΠά ΒΙὶΣτΚΠΠ€ άετ ννιάει·ειΠ.ΠάεΚτΠΓε ΠΠ ()ττ.μιΠιετΠιιε,

ινοάΠτειι άετεεΠιε άἱε ιΠΠει·Ι‹ιιΙϋεεΠ ΜϊεοιιοιιεΠ Ιοἱετιιετ

ιιιιετΜΠάεΠ Με”.

Η) Ρε Π Π Μ τ. Π: Ι)ετ ΒτειΠά άετ 'Ι'ΠΙιετ!ιιιΙοεε-ΒεΠΠιιιρΓιιΠε

ΠΠ Ρτιιιιμιιτε 1902. ΒετΠΠ. ·

ειιι άετ 8ριτΠε, ινοιιιιι Πιτ Πιιεετε ΒΙιεΙτε ινεΠάοΠ τΠΠεεοΠ,

ΠΠι ΠΠ ΙετΠεΠ, Με Μτ ΙιεΠάεΙΠ εοΙιοΠ.

Πε Μ. ΠιεΙιτ. ιΠειΠε ΑΠειεΙιτ ΠεινεεοΠ, ΠΜ άὶεεειΠ Αεί

εε.ιΠε άεε νοΠι ΠΠτΠεΠιιετεΠ 8ιεΠάρΠΠΜε Με

εκει Μάι ΠεΠΠε ΠΠ εεΙιειΠεΠάο ΙΠτετεεεε τω· Με ΠιτιιΠ

άΠΠΒ νοιι νοΙΙτεΙιει!ειϋ.Μ εε Πιτ Ι.ΠΠΠοΠΚτε.ΠΚε

ΠετειΠΠΠει.ιιΠιΠεΠ, εοτιάετΠ ΠΠτ ΠΠ νετΙιιΠάετΠ,

άεεε ΠΠ Πειι Βοιιειιάε ΕτΜιτι.ΠΠΠεΠ ιΠ εοειειΙΙιχειο

Πι εεΙιε τ ΗιΠειειιτ ΠΠ άιεεε ΠεΠεετε $εΠερίΠΠΒ τΠεΠ

εε!ιεΠιτεΠΠάΙιεΙιετ θεειιιΠΠΠ8 ΠεΙ:ΠΠρίτ ννετάεΠ. ΖΠτ Ηε

ΠΠΠΠ άετ ΑτΠειιείεΠιεΙτειι; άετ ΤΠΠοτΙτΠΙΠεειι, ινεΙεΙιεε ΖιεΙ

άιο νοΙΙτεΙιειΙειετιεΠ`]ειΠι ΠΠτ ΠΠ ΑΠΒο Ιιε.ΠεΠ, ΙτεΠΠΠΠ

Μτ ΠΠί ΜΙΙιΠετο Ψοιεε άΠτεΠ ΕιΠτιεΙιτΠιιΒ νοιι Η εΠε

Βε.ΠΠι;οτιοΠ ιιι ιιΙΙειι ΗΠεριι;Μεττι, ιιι ε.ΠοΠ ΗΠΠεετΠ,

ιιι ΠεΠειΠ θτειάε οτεοιΠεΠ ΠΠά εΙειοΜιι.ΙΙε άιε !ιο!ιεΠ ΖιεΙε

Πεἱ άετ ΒοΚετΠρϊΠΠΠ άετ ΤΠεετΙτΠ!οεε οττειεΙιεΠ; άε.εε

Μτ ΑετΠιε - ΠΠά ΠΜι.τ ιιι τεειιι ετεεεετ ΑΠΠε.ΠΙ -

Πετε.ΠΜΙάεΠ Πιτ άἱεεε εε ΜεΠΠΠο ΡτεΠε, Πιτ ΜΠεΠε

ΒοΠτεειι1εΠά άεε 8τοεεε νοτάιετιει: Πει, Πιο @Με εινιΙι

εὶτι:ε Πειι ιΠτετεεειτι; ΠΠ ΠειΠεΠ. ΓοιΠετ") Πει ΒεεΙιτ,

ινετιΠ ετ εε.ε,τι:

,,Ι.ειετιιιετεεΗεΠΠΠΠΠεΠ ΠΠ οτινοι:ΚοΠ

ΠΠά ννοιιΙΝιετοΠ ΠΠ ΠειιτειιτεΠ, ε.!ιετ

εειιενετινιτά εε εοΙΠ, ΒΠιιΠΠεεΙιτε ΠΠ

.ΠοιττεάιεεΠ ΠΠά ΖΠι.τεεεετεε ΠΠτιιεΙτ

ΠΠΠιεΙιεΠ."

Ζετε!το_ιε-ΒεεΙο, Με.ι 1902.

ΒΠεΠει·ΠΠΠοιεειι ΠΠά ΒεερτεειιΠιιΠειι.

Μ. ν. ΖειεεΙ. Βειιε.ΠάΙΠΠΠ άεε τΠε1ΠΠΙιεΠοΠ ΗετΠτϋΙι

τεΠιτιρρετε ΠΠά εοιΠετ ΟοΠιρΙιεΠΠΠΠ. $ερ.-ΑΙ›άτ. ειτε

άετ «νιΠεΠετ κιιιιιι‹» 0902. Πι·ΠιιΠ ΠΠάθει1ΜιτΠεΠΠετε).

.ιιι άΙοεετ ΙιΙειΠεΠ, Π!) θειι;εΠ ιιΠιίΠεεεΠάεΠ, ΒεΙιτὶΓτ ΠεερτιεΜ.

άετ Υ'εττ'., Με άετ 'ΠιεΙ Πεεειμ, ιιι εγετειΠειιεεΠετ ννειεε Με

ΒειιιιΠάΙΠΠΠ· άετ θοΠοττΙιοε. ννεάετ ΠοΠε ΒοιιιιιιάΙιιΠ εΠιει.ΠοάεΠ,

ιιοειι ΠεΠε θεετεΠιερΠΠΠιο ει» άεε ΕιΠεει.ΠεΠ άετ 'Ι' ετειριο Πιετ

άεΠ Βτει;εΠεΠ; άΠεεεε Πι ΠΠεΙι εοΠΙΙεεεΙιοΠ Πει άετ ΤτιρροττΠε

τιιριο άΠι·εΙιεΠε ΠτεΙιι. άεε ετειο Βτϊοτάοι·ιιἰεε - νιεΙΠιεΠτ τει.

ειΠε !ιι·Π.ιεεΙιε ΑΠεΙεεε ΠΠιετ άεΠ ειιιρί'οιιιεΠεΠ ΝιιτεΙΠ ΠΠά

ΜετΙιοάεΠ Με ειιτεί'ε.ΙττιςετΠ .-λοι.νε.8εΠ Πιτοτ Π: ι τ Ι; Ι Η: ιι ε τι νοτ

ΠΠε;ε εεεεΠιιΠετ εεΠειιιΠει·εΠ, οΠΠΠΠε ΠΠτ ΒεειΠΠιεριιιιΠτεειοεΠ,

Πειι. Π·ετιιινοΙΙει·. ΙΠ άιεεει· ΒεΠιεΠΠιι€ ΙτεΠΠ Με ΒΠειι νοιι Η.

άιιτεΙΠεΠε εΠιρΐοΙιΙοΠ νι·ει·άεΠ ·- εἱτιε ιΠοιιιτιιΠεΠάε, εΠ_ιεειινε

ιιι·Μεο!ιο ΒεΠεΠάΙΠιι€ εΠΠιΠιιΙιε!ιοτ Πε!τε.ΠΠτετ νεττ'ειιι·εΠ (πιει

τΠειεττειι·ι. εε εεεεΠΠΠετ ντεΙεΠ ειΠάοτειι.

νν ιο Π ε τ τ..

ΘεΙιειι. νοτιτειΠε Πιτ ΑοτΠτε ιιΠοτ ριιΠειΙιεΙιεειιε (Πιε

Πιιθ. (ΒΠε·ειτΠΠΠΠ).

Με ΚεΠΠιΠιεε άετ ΠοΠετεΠ ε!ιετΠιεειι-ριιγειιιιι!ιεεΙιεΠ 'Πιεσ

ι·ιεεΠ ΠΠά Μει!ιοάεΠ εοΜε άεΠ ΖΠεε.ιιιτΠεΠΠΠΠε· άει·εεΙΙιεΠ Με

άεΠ ΠιοΙοι;ιεεΠεΠ ΨιεεεΠεεΠεΐιεΠ εοΗ νοτ1ιε.<.τεΠάοε ινει·Ιιτ νοτ

τΠΜεΙΠ ΙιεΠεΠ. ΙΒε ιεε ΗιεεεεΠά ΠΠά νετεΠΠΠάΙιεΠ τ.τεεε!ιτιεΠεΠ

ΠΠά Ιαιιιτι άΠτειιειΠε ετΠρΓοιιΙεΠ ννει·άεΠ.

ιν τ ο Ιι ε τ τ.

Ρτοί. Ε' ιι τ Π τι Π ι.: ε τ: Βιε ΒιετΠΠΠεΠ άοτ θεεειιΙοειιτείΠΠε

ΠεΠειι άεε ΜΠιιΠεε. ΖΠειιε ΠΠΠι ΤΙΜ! ΠιΠεεει.τΠειι:ει.ε

ΑιιΠεεε. ανω, ιεοι. Αιίι·εά Ηδιάετ. εεε θειι.εΠ).

Πιο Πειιε ΒεΠτΠεἱΙιιΠ.Π· άιεεει· Κι·ει.ΠΜιεΗ.οΠ, ννεἱειιε Πο τεεΠτ.

ειιι θτεΠΠ.<.τεΠιετ ΠΜεοΙιεΠ ΠιεΙιτει·εΠ ΠιεειρΙιΠεΠ άΠτετοΙΙεΠ, εεἰ

άετ ΑΠΠΠει·ΙιεετΠΠειτ. εΙΙει·θοιιεε·εΠ ΠεετεΠε ειΠρι'οΠΙοΠ. Διιπε

ιΠΠιεΙιο ΠΠά ριιγειοΙοειεεΠε νοι·ΠοΠιετΠΠΠΠ·εΠ ΙειιεΠ άεε Βιιε!ι

οιΠ. Πτιι·ειΠ εεΙιΙιεεει; ειεΙι ιΠ άτει ΑΠεειιΠΜε εε;Ιιεάοι·ι; Με Ρε·

τΙιοΙο;.τιε ΠΠά 'ΓΙιετΠρἱε άετ ΠτιιΠΜιιι.ΓιεΠ ΒτιιΠεΠνετιιιειε, άετ

ΙιτιροτοιιΠ, άετ ΒιετὶΙἰιϋι άεε ΜειΠΠεε. ΑΠε ΜιιιιεεΙιεΠ θεειειικε·

ρΠΠειε Πιιάειι, Πεει.ΠιΠι ε.ιιΠ.ιιετΠιιιτιιιιά τειεΙιε ΒιΠειιετίε.Ιιτιιιι

,ε,τεΠ, ιιΠιΓΠεεεΠάε Βτϋττετιιιιετ. Π·εΠει κα. εεΙΠει. επι ιΠειεΙεΠ

εε Πεάε.ιιοι·τ,άτιεε άἱεεεε εΠΠΠε ΟΠριι.εΙ Ποειι Πο ντεΙ ΠΠΠΙει·ΙιεΠ.

ΠΠά ΠιιειειιετΠειε ΠιιΓιινεἰει. ΗἰετεΠ Με άιε ΜιεεΙιεΠΠοιτ. άετΒε

ΠΙΠιεΙιιιιιη; ΠννειΓεΙΙεε άεΠ νι·εεεΠΙΙιεΙιεΠ ΑΠΕΙιειΙ. ΒειιΠιάΠοινιιεετ

εειΠ, Ρι·ϋάει·ιε, εει εε ειτε ινΠΙιτετ, εει εε Με τε.Ιεειιοτ ΒεΠειιΠ,

Π) Ε" ε τ. Π ε τ: ΒιιΠεεΠτιιΠετΠιιΙοεε.

 

ΒτΠτωτιιττ ΗΒΟ.
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1111·εε1ε Ε111ε1ε1111111; 11ε1· 1111111·11ε11, ε111ε εε111ε1 11111 1111ε1118ε11·

11111 111111 1111ο11Βε111111ε1ε11 Ρ111111111ε11 ε1:111ε1 111111ε81·ε11111:11ε 111111ε11111

111εε 1111ε 11'εεε11ε 11ε1· εε111ε..1.1·1ε11 Η1111111ε111111111111ε 1111111111 11111

11ε11111 11111' Με 111·11ε11111111εε 111111 1ε1·1·11ε111 11ε11 111111ε1:11ε11111νε1·111ο11

Αιίε111111 Μεεε1· 111·ε.111111ε11ε1ε11τε.

111 1 ε 11 ε 1 ε 11 11.

Ρ1·1111111111111 111111 11111. Δε1:1ε11111εε

11111· θεεε11ε1111ε11Ι.11111811111εε11ει· Αει·ε1.ε 111

1118·ε 110111 19-22. 111111 1901.

111ε1·111 8111111111.

1111110111. 111111 20. 111111. 19111. 3 11111 Ν111:11111111118ε.

111 11ε1· 81. .111111111111ε81111ε.

1. [Π. Ραο111:·111”ε111111: ..11·1·111111111·111ιμο11 111111

11111·11111ε1111·ε1···. (111 Μεεε1· Ζε11ε1·111111 ε1εο111ε11ε11).

2. Ρ1·111'. 111. Ζ111.1ε νο11 1111111.ει111ε1 11ε111ο11ε11·111 11111

Β111111ε 1111

 

11111·111ε 1111ε 'Γο1·11111111ε, Μεεε111ε11 ε11111ε11 ε1ε11 211 νε1·11111111ε11 111

111· Απ, 11111ε11εεε11 1111· 11ε11 Ο11ε1·11111111ε11ε1:11. Βε11ε1111εε1ε11,

111ε11ε111111111111ε1111111ε11. 1)11ε 11111ε1·1111 111εε1 1111111 81111 ε1ε1111ε11·ε11,

1111 εε111· 1118101110 111111 1111. εε 1111.ε 201ε1:11ε νο111111ε11-ννεεεετ

111111111111111, 1111111. εεο111111ε11·ε1111 111111 1ε1 6111111111· 111ε 111111ε1·εε

νε1·1111.11111111111·11111. 11:11 111111 111 1111111111 (1111.1·111ε1 11ετεεε1ε111..

11. Πι·. 111'. 1111111111 11-111ε11: ,,Γ1111ε1· .111·1111111ε 11111· 1111181111

ε1·111ε11111111111··. (ΙΜ. 111 111ε11111 2ε11εο111111 111εε111ε11ε111.

Ι)1ε1111εε1ο11:

111. Η 11 111 11 ε 1 11-Β11111.1 Βε1· Ζυεε111111ε1111ε1111· 211.11εε11ε11 Μετεο

1111·1111111ε 111111 1111111 111ε Α1:1111111 811ε11·1ε11 11111 1111 11111 ε 11ε2ε11:11

11ε1ε11 Ζ11ε1111111ε ε111 111111 :111ε 1111111εο11ε11 Ο1·111111ε11 111111 11111'

01111111 11ει11ο1ο111εο11 1111111111111εο11ε1 Β111111111ε 1111111111 1111111ε 1111111·

εε11ε111111·11 ε1·εε111ε11ε11, 11ε1· 1111 11εεε 11.111 1111111 1117111111 11111· 1111111

1111.111111:11111111 Με 111η;ε1111111·1111111·1111111ε ο11ε1· 111 ε1111εε11 1111111111

11111111 111ε εε1111ε1ε 1ϋ11111ε11ε Α1111.1111ε ε111ε11·111. 1)11εε Νε11111·111ε.

111ε111·εο1111οτε 11111111 111ε Βε11111111111111ε1·ε 111111 1'ε1111ι11 11ε1· 11ε1·111

ε111εε11 Α11111111ε 111111ε11111ε11 1111111111, ε111 νο11_1ε11ε1· 6118110111. 111ε

11.11ε11 11111·1111ε ε111ε111. 1111εε 111ε 11εεε111:111111ε ν1111111εεε1:1111ε; 11ε1·

11111$11εεε «ρω·1111:111εε Α1111.1111ε» 1111 1111111ε Βεεε111111ε1111ε11. 111111

Η111·11εε 11111. 1)1εεε Νε11111·111ε ε1·111111·1 11111111 11111111, 11·111“111· 1111111·

εε11ε Β1·111111·ι111Βε11 ε111·εε11ε11. ν1111ε11111Με Με. 111 1111111ε11ε111

11111111 11εο11111:11101011, 111ε111 ο11ε1· 1νε111εε1· ε1·1111ε1·ε11, 11111111ε11ε11

Α11111111ε11; 1111111ε1111 11111 11ε11ε1111ε11111111ορ111ε ο1111ε ε111 111111ε1·εε

Β11111εε·11ε11, ε111ε11 11ε1·11111ε;ε11 8111111111111ε11εο111ρ1ε11 11ε1·ν111·211111

11111, 11111111 ι111εε1·ε11 1111111ε1:11ε11 11111'11111·ι1118·ε11 111ο111. ε11ε1·ε111111.

111111'111:11ε, 1101:1121°8111281ε 11111111111111ε211ε1111111ε, 111ε ε111 1111111 11ε1

11εεο1111ε.8·11εε1ε1111εε 111111 1611111111· Νε111·11111.1ε11ε1111111ε111111.1 11111111

111·111ε1. 1111111111, εε1ε11 ε1:1111111111ε1ε11 111111” 11111 111111 1111ε.1.1·1111ε1111

11111 11111εε11-11111·1111111·11ρ111ε11 211 ε1·11·1111ε11.11111εε 1111ε1· 11ε11111ε11 111ε

Με Ο11111·11111ε1·ε 11ε1· ρε1·1111:111εε11 Α11111111ε 1111, ι1111.ε1·εε11ε111ε11 1111111

1111 (11εςε11111ε11 111ε 111111 111111111:11ε11 Αι1ε111111Βε εε111· 1111ε1111111ο11

01111111, 11111 111ε11 εε ε1:1111·ε1ε 1111·εε11ε11ιι1111ζε11 ε11Γ11ε1ε11 111ε 11οο11

.1.11·1111111·ε Α11111111ε. 151·111·εε111111, 11'1ε11ε1· 111ε 211111 Το11ε. 1111 11ε1111.11'

εε,1111ε881· 11ε1· 111 ε1112ε111ε11 ε1111:11ε11Γ1111ε11 οο11ε111111·1ε11 11111εε11

111111 11118ε1111111·11111.11·ο11111ε, 1111011 1101311 11111εε 1111111111" 111·111111·1111ςε

111111111εε. 111εεε1· 1111 111 11111· 111121111ε11111ε1111ε11 Αι11111111111111:1111ο11

211 ε111:11ε11: εε1 εε 1111.εε 111εεε 1111·ε 1.111ε11ε 111 111111 1111111111, 111ε

εε 111 1111111111 111111ε11 εο11ε1111, 1111111· 111 111111ε1·ε11 Ο1·11·1111ε11 (1111εε11

1)1111111 11111. 111ε Ν1ε1·ε11 1111111 ε111.1·11 211 νε1·111111111.18·ε11 111111, 1111

111111 1ε1 11111111 ο1111ε Α11111111111111·1ε 1111111 νε1·11111·πε11ε Νε11111·111ε 211

11ετ11ε11ε11:11111;ε11 111111 11111 Με Η111·11ε11111ε11εεε11ε11111111; 1:11 1101111111.

Πι·. ν. Ε) 11 εε111:11·11 1: 111ε Αι111`11εε11111; 11ε1· 11118ε11εε111ε1111

1111111.1111·1111111ε 111ε 1:"ε1Βε 11111111· 11111111111111.111111 νο11 11111111· θε.ε11·111ε

ε11το111ο11 111111 11111111· 1111ο1111:1111ο11 1ε1 νο11 11111· 1111111111 11ε1· 1111

εε111111· 2111111 .111111·ε11 111 1111111 811111ε 1111·11111111·1 111111·11ε11, 1111.εε ε111ε

Α1.11111111ε 11111· Με;;ε11ε1:11Ιε11111111111 11111· 1111 211 81111111ε 11111111, 1111

211ς1ε11:11 ε111ε 2111· 1111.1:11ε111ε 111111·ε1111ε Κ1·11111111ε11 111ε 1111101011

111εε, Ο11.11·111ο111 1111ε1· 11ε1·111111ϋεε Α11111111ε 1·111·11εεε11. Ν1111 ε11111

1111111· 11111111 11εε11111:111ε1 1101111111 Με 1111εεε1· Α1111.11ε111ε 11εε 1111

κε11ε 11111· 1111111111 νε1·111111ε1·11118ε11 111·ιε1·1οε1:1ε1ο11εο11ε1· 11111111· ε1

11:ε11ε11 111111ε11. 111111· ε111ε11ε111. 11111· Με 1·'1·1111ε. 1111 111ε Α111111ε111ε

Ε'ο1ςε 11ε1 Α1·1ε1111ε1·1ε1·οεε 1ε1 1111111· 1111111· 11ε111ε 11111111· 11ο1:11 1111

11ε111111111ε11 1·111·11111εε11 1111·11ει111ε11 111111ε1111ε11 Νε11ε 111111 11111ε1ε

1111111; 1ε1·11111111ε11. 11111 11;111.1111ε Με 1ε121ετε Μ11·11ε 1111111·ε1:11ε111

11ε11 εε111, 1111 1111· Με 11·11112ε11111 11ι1111·ε1ε1111ε Α1·1ε1·1εεε1ε1·οεε

11511111; 111ε Ε`1111;ε ε111·ο111ε1111ε11 111εε111·1111ο11εε Με Α11:1111111ε 011111·

1111111111 1111111ε1111 εε11ε11. 111 111εεε111 81111111 11111·11ε Με 1·'1·11Βε

1111121111·ε1·1ε11εε111, 1111 11111111. 1111ο11 Με Α1·1ε1·1οε111ετοεε 111 1111111

11111111 11 Η ε1·11ε11 11111111 1111111 111111ε 1:εερ1ε1111ε11ε. 111 Βε:118·

Με Ι11111111οεε 1111111· 11111·11ε11ε11 1111.111111111111111ε 111ε1111 1ο11 Με Απ

ε11·111 11ε1 11ε11εε1ε11 Α111111·ε11, 11ε11:11ε 111εεε Βεε111111ε11ε1”111111ε 111ε

1111ε1.111111·111.1ε 1111111111ε1·1111Βε11 1111εε11ε11.

Πι·. 111ε 11111 Η'. 111 111εεε111 Ε”1111ε 11111111ε11 εε 1111111 11ε111 111111·

Ιοε 11111 1ο111ε1:11ε 111·ε111:11ε11 Α1·11·111εε1ε1·11εε 11111· 11111111 1111.1:11

11ε1ε1111.1·.

4-11-.1.-:--.=Β. .-- .Η εε ε

11111” 1
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ε 1

Ρ1·111”. 1)11111ο: Βε1 11ε1·11111111εε1· Α1111111111ε εο111ε 11111 1311111111

1:ε1111ε.111εει1111111ε 1ε1 Με Α11·ο11111ε 11ε1· Μ11111ε11εο111ε11111111111

111ε 11111 1111111181ε1· Γο1111ει11ε1111111 ει1ε11€1111ε11. 011 1111111· 11111 111εεε11

1(1·11111111ε11ε11 11111111 1111111 1ο1111ε 011111· 11111·11ε11ε Α11·111111111 11ε1·

11111·111εο111ε11111111111. 1ο111111111111. ε1εε11ε1111. 11111111 111111 11111ε1·ει1ο111111

εε11 νο11 (11ε1·111.ε11. 'Ι'11:111111111ε1,Β1111:11111111 1111111111

ε 111111 εε111· 211ε11'ε1111111. '

111. Η11111ρε111: Α11ε 111111 Π111ε1·ε111111111111ε11 νο11 11111·111ε11

11111111 11111101. 1111εε 61111111 111111:1111111εε11ε Πε111111118 11111:111111111·11

ε1:11111ε1:11 1111ε Β1111 11111111· Π11·1·111111.1·1111111ε νο111ε11111ε1:111 1111111111

1111111111, 111ε 11111ε11επε11 111.1ε1· 11111111 11111111 111111 νο1·1111111111ε1111ε1·

1)111·1111111·1111111ε 1111ε111111η11. 11111 111111111·1εο11 1111111 εε1111.11111ε

Β'1111ε 11111 1)111·111ε11ο11111ε 11.111' 1111111111 1111111·οεεερ1εε11ε1· 11111111·

ε111:11111111 1Α11·ε11111ε 11111· 1)111εε11εε1111:1111 111ετε11ε 111 1111111111 εε1111ε

1·ε1· Α11111111ε 111111 1111111111 1111ε1.11ε11 11εε1:1111ε11ε11 1111111111.

111. 81:1111111111: Αι1ε 111111111·ε1:11 11161111. 811111 111111ε 211111

1111 11ε1·νο1·, 1111εε ε111ε Α1.1ο11111ε 111 11ε111 81111111 11.11εε11ο111111ε11

1111·11, 111ιεε 111εεε 111111 Α11ε111·111:11 11111111· 1:111·11111ε1111ε11 11111211111111118·

1111.1ε1ε111. 111 11111111:11ε11 Ρ1·1111111·ε1ε11 111111ε1 1111111 8.11ε81111811111ε

1111112111111111η1, 11111 11111· 1111111 11111 ε111ε1· Α11·1111111ε ε111·ε1:11ε11 11111111.

111111111ε1111μ1εο11 111.εε1 1111111 ε111ε Α11·1111111ε 111ε111 1111ε1111ε1εε11. 111

εε11ε11ε11 1111111111 111111ε1. 1111111 11:11:11 ε111·11111ε1:11ε11 121112111111ι111ε1111

(111ε1112ε11. 11111111.) εε11111111111·ε Α111111111ε.

Βι111111ε1ε111-Ποη111.1 1:111.11111. 11111111, 11εεε 1111111111· 111111 Με

εε11111111111·ε Α111111111ε 1111ε11 Νε11111·111ε 11.1111εεε11ε11 11ε1·11ε11 11111111,

1111111 1111111 εο11111ε Α11·ορ111ε11 11ε1 8ε1:111111ε11 ε1111ε1. 111ε 11111111.

Πι·. 11 111 1· 11 11 Π: 111ε Α1·1ε11οεε1111·11εε 11ε1· 111 Μεεε111 Ε'1111ε 1111·

111ε1:11 1111111 1111.1:1111ε1ε11111·, 111ε Βε1:111111 11ε1 Β1·11ε1.1111111ε 11ε1· 111ε111

εεε111.11111, 111εο 11111111 111εεε 11111811 1111ε11 €ε1ε.εεε11 11ε1·11ε11. 111111·

11.11ο11 11111 11εε1ε11111111ε1· Α1·1ε1·111ε1:1ε1·11εε, 111ε ενε11111ε11 111ε1ε1111111ε

11111' 1111111 Β1111ε11 ε111ε1·ε111ο111εο11ε11 Ν1ε1·ε11ε1:111·ι111111111ι1ε ε111ε1:111

11ε11 εε111 1161111111. 11111·11ε 111ε1· Με Α11111111111ε 11111111· 111111ε1:111111

Α11·1111111ε 11ε1· Με1.1ε11εο111ε111111ει11 111181111111ε1 1111111, 1111 εε11. ε. 111

.111111ε11 ε111 Ν1ε1·ε111ε111ε11 11εε1111111 111111 Με Ρ11.11ε111111 11.11 1111111111

ε1:11ε1· 111·111111ε 211 1111111111ε 811111.

111ε Α11·1111111ε 11ε1· 1111111ε11εε111ε11111111111 1111. 1111111·11εο11 1ε111ι 11111111

11ε111εεε11 11ο111ε11,111ε Π111·111ε11111ε11111111111 1ε1. 111ε111 1111 1·οεεο111εο11

11111ε1ε1111111 1111111111. 1111. εε 111111· 1111 11νεεε111111:11ε11 11111” Με 11111Βε11

ε1:111ε11111111111 1111118111.

4. Ι)1·. Με γ: Πε11ε1· 111181111111·ε11ε 11ε1·111ε111ε1·. 1111 111εε111· Ζε11

ε1111111'1 ε1·εε111ε11ε11).

1) 1 ε 1: 11 ε 111 11 11:

Πτ. 111ι11111ε111 11ε111ε1·111. 211111 111111, 1111.εε 11111 1111ε11ε1111ε11ε

1111111 Οο1111.1ε1·ε1111·ε1ε111111 111111 εο111111ε11ε111 Α111·1.ε111ο11 1111111 11111·

Με 111111ε11111·ε11ε Αο1·1ε111:1111ι1εε1ε11οεε 111 Βε11111:111 211 21ε11ε11 ε111,

Με 1111 11ε111·18ε11 111111 1111111; 111ε11111ε11 Ο1ε111111ε1111111 01111011

ε1111εε 81.ε111111ςε1·1111εο11, νε1·ε1111·111ε1· 11:1.11ε. εε1111111:11ε1· 1111111,

Ρ1ε1111εεε111ε11111εε 81ε1·1111111) ιε1111ε. 11ε11118ε11ε 1111111, εε 111111

11ε1· 1111111111· Κ1111111, 11'1111ε 11111 1ε11111111εε1ε1111εε 11ε1·1ο111ε1, 11111

1111111111 11ε1· ε11:11111111ε Ο1111:11ε1·111111·ε1ε1111111`ε111ιε. 11ε1111111ε11·11 1111

1ορ11ε1111 1111111 Ν11ε1111ε1ε 11ε11111ε·. 111 1'11.111111 εε111ε1· Βεο11111:111ι111ρ;

ε111 11ε111 11111 11ε1· Νεε1111·ε1ε 111111 Οο11111ε1·111111·ε1ε111.11Γεε 1116811121

11ε11·εεε11, εε 1111111 11ι1ε11 111111111·11 8·1>ε11ο111 1111111ε. 1111111· 111ε εε·

111181. εε 1111111111. ε11111 11ε11111ε111 1111 Με 11011111 ?Με ε111· 111ο111

11111 1ε11111111ε. εο1111ε1·11 Ο111111εε1ε1111εε, 11111 11111· 111ε θο11111ε1·111

1111.1111ε11 11111111 111ε111 111 Α11ερ1·111:11 ε;ε1111111111ε11 11·ε1·11ε11, 211 1111111111

Α11ε11111111111; 11ε1 1111111 1111·εεε1ε1111111 Κ1·111111ε11 _1ε11ε1111111ε 11011011

Με 21111 111118ε1·ε1ε111 1111.11ει1 11111εε1ε.

2111· Ρ'1·1111ε 1111.ε11 11111 1:11111.1ε111111.1ε11 11ε121`ε111ε1·11 1111 1111811·

111ε111ε11 1111ε1· 1111ε1111. 11ε111ε1·111. Η., 1111εε 1111111 111·111:11ε1:11ε11 11121

ε1ε11 θε1εεε11ξε11 ε111· 1ν1111111ε11111111111 11111· ε11111ζε1· 1111111:Β·ε1111ε

11111111· 111ε1ε1. 11111 111ε111ε1·ε 11118ε11111ε11ε Ηε1ε1ε111ε1· ε111ε 11111· 211

11ι11·2ε 11ε11ε11ε111111ε1· 11ε1111111·ε11, 1111 111ε Α11·εε1ε 1111ε Λο1·1ε11· 1111ε1·

Ρ111111111111111ε1111111ε, 111ε 'Γ111.11ε1111ε1111111 11ε1· θε1“11.εεε, 11111 Ρε1·ε1

11111112 11εε '1'1·1111ε11ε 11.11ε11οει1ε 111111 ε1111111:11 11111111 Με 11118·ε1111

1111111 11111111- 1111ε1 '1'1·1ει1ε111Μ11ε1ε1111εε. 1111111ε1·11111 11111·.1ε 1111ο11

111 Μεεε11 1111111111, 11111111 11111111 1161111111. εε11ε11 ε111 Α11ε1· 11111 15

80 .111111·ε11 ε1·1·ε111111. 1111 111.11εετε1· Εε11ε11ε1111ι1ε1· 111111 11111111· 11ε11

111111δ11ε1:11ε11 Α1·21 11111111· 11.11Βε11ε1111. ε11111 1111εε1111ε 1111111" 11ε1··

111111 ε11:

1. 111ε ο11'ε11ε 11ο1·11.111ε11 11111111.

2. Β1>1111111111ε1εο1 1111111· θε11111111111ε11ε11.

Β. 13ι11111ο11111ε1ε1111εε.

4. Α111·1ε1111111111εε1ε11οεε.

δ. 1ε11111111εε1ε11οεε.

Θ. 11ε1· 1111111111 1)11ε1. 11.11. Β11111111.

7. 11111 Α111111ε1111 Αο1·111ε.

110 Ρ1111ε 1111111111· Α1·1 11111 Η. 1111 11811111 11111· 1111111 11ε1111εο111ε1:

1111111 12 11111 Ρ111111ο11111ε1ε11οεε, 11-8 11111 θε11111111111ε11ε11, 111

1ε111 1111111· 11111 Ρ1111111111111ε1ε11οεε. 0111111111· 1)ι11:1. 1101111111 111 4 11111

1ε11 ε118·ε11111111111111. 111111 ο11ε1· 1:1111111111111. - Τ1·1111εροε1111111 11ε1·

(1ε111εεε 111 2 1111111111, - 1ε11111111εε1ε11οεε111 2111111ε11. - Αο11ε11

1έ111Η1εε1ε11εεε 111 2 Ε'1111ε11, - Α111;11ε1111 Α111·1.11ε 111 Ρ111111ο111111ε 1

11 .

11111 11ε11 111 1111ε ε1111.1ε1·ε 1.1ε11ε11 1111·1111111ε1·1111ε11 1111111111 1ε1111ε11

ο1`1, 111111 111111 1111111 211 11ε11ε11ιε11, Με 1111111111ε1111ε11 ε11111·11111ε11ε11

1111111111 11ε1·1111111.1ε άεε 1111Βε11111·ε11ε11 Ηε1·:1“ε111111·ε 11111 Με 0111.
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ποοο. ποι· 1·ιοι·ιπιιοιιο1 οιο. Μοι·1ιοι·ι·οο1ιοιιποο Μοι·1ιιποι ποι· π...

ογοιοιιοοιιο, οιοιππ1ο οποι· °Βι·ποι,ι.ιοι·ιιποοιι πιιι ποιιι Ριιιιοιπιπ

ιπιιιιιιιιπιπ οιιι' ποι· Μιιιο π... 8ιοι·ππιπ οποι· ιιπ 1ιιι1ιοπ 2

8 181!. - Βιιιι·1ιιοτο θγοποοο ινιιιπο ππι· ιπ 2 1ι`ιι11οπ ιιοοιιο.οιι

ιοι. »οι ο11οιι ππποι·οπ ιο1ιιιο οιο, ιι·ο.ι ππι· 8 Μπι επιιιοι. πππ

1οιοιιι οπι'. '

Ποο πιοιπποοιιοοιι οο ΜΜΜ.. 1ιι·οπιιοοοιποπι 1ιοππιο ππι· π.

8 11'8.11οπ ιοοιο·οοιο11ι ινοι·ποπ, ιο1ι1ιο ιιιοο ιιιιοιι ποιοι.

Ποπ· Ηοι·πιιιιοιιο1 π... ιιπι· 2 Μιι1νοι·; οιπιππ1 1ιοοιιιιιπ "στο

Ρπιιποποιοιοποοο οποιοι· ΑΜιιι.ο1ιππο; ποι· Ηοι·ιιιο οππ.

ινιοι.ιι.ο οιππ πιο πω.. οποοιιοποποι· Ηοι·πιο 1οι· »οι «πω

ιιοδοιινοιπ Οι·ςοπιιοΓιιππ, _ιοποπιο1ιο ο1ιπο (ιοι·ι6.ιιιιοιι πππ οιιπο

Γιοιπιοοοιποπι πιο ποο ιιοοοπποι·ο ποι οιιιοτ 'Ι'ι·οποποοιιιοπ ποι·

Ηοιο.οοο οιιιιι·ιιιι ο.ιιοι· οποιι ιιοι _ιοποιπ ιιπποι·οπ ?οιιιοτ νοτιιοιπ·

ιποπ ιιοππ. Απ ποπ.·.ιοπιιο1ο Ηοιπι'οιι1οι· ιο: οιιο1ι Εκει ποι.μιιιγοιπ

Ι.ππο·οπ- πππ 11οι·πιιοιιιππ επ ποπ1ιοπ, πιο θγοποοο πππ Το.

οιιγρπιιο οιιιιι·ιιι, ιπ οιιιοιιι οοοοοπ νοπ ιιιπι 1ιοοιπιοιιιοιοπ Ρ'ιι1ι

1ιοοιοππ ιιιο1οιοιι 'Γοοιιγοοι·πιο.

Πι·. Μογ οι·ννιοποτι.. ποοο ιπι 1.ιιιιι'ο ποι· πιοιιιιιιι·ιοοπ Βοοιι

ιιοιιιππποποιι ιιοι ποιπ Κιιιπιιοπ οιο1ι ππ1ιοπιποι ποπι1ιο1ιο νει·

ιιπποι·ιιπ,ποπ 1ιιιιιοπ οιιοιιιιποπ ιπιιοοοπ ιπ Απιιοιι·οοιιι οοιποο ιπ

ιοποινοπ Κ8ηιοι·ινοο1ιοι1ιιιιιιο. Αιπ ιιιιιιιι11ιποιοπ οι·οοιιοιπι πτιο

Αιιοιιιοιιιοιι οιποι· Αποοπιποιιοπ π... οινοιιοπ Αοι·ιοπιοποο.

πω. Πο1ιιο ι'ι·οοι οιι πο.ο 8ο1ινιιιι·οπ ιιπ .Μοπιπιπ νοι· 3

.Μ1ιι·οπ οιιοποο οιιιιι·1ι ποινοοοπ οιιι.

Πι·. Μογ "πιο... ποοο ο11ο Βι·οο1ιοιπιιποοπ @πιιπ .ιιι

81οιοιιοπ οοιοπ πιο γοι· 3 .Μ.ιιτοιι.

δ. Πι·. Β 11 111 ιι Βιιιιι1·.1ι11]οιν. «Πιο Ηοι·1ιππίι: πω· ινοιοοοπ

Βιιιι.1ιιιτροτο1ιοιι».

8. Ριοι. Ρο ιο ι οο_π-8ι. Ροιοτο1ιπι·ις. Βοτιο1ιιοι ιιιιοι· πιο Επ

ριιο1ιοιιπππΙππι.ο ιιο.οιι Ε' ι π οο π.

7.ϊΡι·οι. Κοοο1οι· ποιποποιι·ιτι2 ιπ 1.ιιιιοποοπιοπιιι1πιιπο πο

οι·ιιιοπο Ροιοπ ποε 5. Μ‹›πιιιο, ινο1οιιο - π... οιπο πιπ Οο1οπ

ιι·οπονοι·οιιιπ. ποε ιιπποι·ο πιιι·ο1ι νοι·ιπιιιοιππε ποι· ΡΙοοοπιιι ιιπ

ποι· Αιιοοοπ11ιιο1ιο ποε 11ιοι·ιιο - ιπιι οιποι· ππι· οιπιιι·ο Ωιιο.πι·οι

Οιπι. οι·οοοοπ 1ι'1ι1οιιο ππ1ιιιι·οπι, ιπι Ποοι·ιιςοπ οιιιοτ ποπ: πιο ιπ

ποι· Βοιιοιι1ιπιι1ο οιποι· 18οιιπ .<.;οιο,ποπ ιιιιιιοιι πππ νοπ ιπιπ ποι·

1.οποι·οι:οιιιιοιπ οπιιοιπι ννοι·ποπ ινιιι·οπ. μια.. ιιπποι·οπ Οτι.οο

πιιοιιιιιι1ιο1ιοι· ππ1ιιιοιι·ιι. ·

8οιι1ιιοο που 8ιιπππο: νοι·1οοιιπ8 ποε Ρι·οι.οοο11ο ποτ 111. πππ

Η!. 8ιιοπιιο·.

8οοι·οιιιι·: Β π ο; οι πιο. π π.

ιιοι·πιιοοιιιοο. ·

- Ποι· οι·ποπι1ιο1ιο Ρι·οιοοοοι· οιποι·. ποι· θοιιπι·ιο1ιιιιο ιιπ ποι·

Μοοιιιιιιοι· υπινοιοιιιιι νιιιι·1ι1. 8ιο.ο.ιοι·ιιιιι Πι·. Μ πιο οι οι·ν ιοι

πιιπι Θο1ιοι πιι·:.ιιιι ιιοιιιι·ποι·ι ινοι·ποιι.

- Πει· ιιιιοι·ο Αι·πι ποι· νοι·ννο1ιιιπο ποε θοιιιιιοπ ποο Οοπι

πιπππιι·οπποπ ποο ννο.ι·οοιιπποι· Μι1ιιιιι·1ιο2ιι·1‹ο Μι· πιο νοι·ινο1

ιιιπι.: ποε ιΜο.τοο1ιο.ιιοι· 1ιοοιππποιειγ·οπο πιιι1ι1. 8ιοοιοι·ο.ιιι Πι·.

8 ο ιι πι ιπ ι ιοι πιιπι Ο ο ιι ο ι ιπ ι· πιο ιιοι'8ιποι·ι ινοι·ποπ, ποιοι·

νοι·ο.οοοιιιοπιιπι; ιπιι Ππιιοιπι οοιιιοι· Βιιιο ποπιιιοο. - Ζπ οοι

ιιοιπ Νοοιιιο18·οι· ιοι ποι· Ρι·ιι.οοο ποι· Επιριππι.οοοοιπιπιοοιοιι ποι·

ιο.ιπ·ιι.ι πιο πιι1ιιιιι·-ιποπιοιπιοοιιο Ρι·ιιροι·οιο πππ 1ποιι·πιποπι.ο

Βιιιπιοι·ιιιιι Πι·. θ ι 1 ι ο ο ιι ο ιι ι. ο οι·ιιοιππι ινοι·ποπ.

-- Πει· Οοηιοιιι·πι π... 20. Αι·ιποοοοι·ρο Μπι. 8ιο.ιιι.οι·οιιι Πι·.

Κοιπγοοιι ιοι πιιπι Μοπιοιιιο1ιποροοιοι· ο... Κο.

οπποΓΜιιι18τοο2ιι·ικο οι·πιιππι ννοι·ποπ.

γ -- Πει· Πινιοιοποπι·οι ποι· 28. Ιπιο.πιοι·ιο-Πινιοιοπ ινιιιι1.

8ιπο.ιοι·ο.ιιι 8οιιπιοιπο.ππ ιοι ειππ θο1ιι1ιοιιποο Μοπι

οιπο1ιποποοιοι·ο ποο Κιοινοι· Μι1ιιιιι·ιιο:.ιι·ιιο

οι·πιιιιπι ιγοι·ποπ.

- Πο.ο 25_ιιι.ιιι·ιο·ο .1ιιιιι1ιιιιιπ οοιποι· Ι.ο1ιι·ιιιιιιιο·ιιοιι

ποιοιπο· οιιι 22. .Μπι π. .1. ποι· οι·ποπι1ιο1ιο Ρι·οιοοοοι· ποι· Ρ1ιοι·

ιπο.οιο ειιι π... Κοιοοι·ιιο1ιοπ Μι1ιιιιι·-Μοπιοιπιοοιιοπ _ Αιιο.ποιπιο

Πι·. 8. Α. Ρτοιιιιι γιο1ι.

- Βιπο ινοοοπι1ιο1ιο 11οιοι·ιπ πο: Ποοιοι·οιι.ιι·

πι ι π ο ιιι ι· Μ οπ ι οιιιοτ ..πιο ο;ορ1ο.ιιι. Βοι ποι· Κοιοοι·

Ιιοιιοπ Μιιιιιιι·-Μοπιοιπιοοιιοπ Α1ιοποιπιο ιοι οπ πιοοοιπ Βο1ιιιιο

ππιοι· ποπι ι'οι·οιι: ποε πω. Πι·. Βοιπ οιπο 1ιοοοπποι·ο Ποιο

ιπιοοιοπ ιιιοποι·ι;οοοιπι ννοι·ποπ, νιιο1οιιο απο Ρι·οιοοοο

ι·οπ 8οιιιιιι πιιπ. Α1ι›ιι1ιι, 8οιι·οιι πιπ πππ Κοο

ο ο ι· ο ιο π· ιιοοιο1ιι.

- Ιπ ποι· Κο.ιοοι·1ιο1ιοπ Μιιιιιι.ι·-Μοπιοιπι

οοιιοπ Αιιοποιπιο ιιοι.ι·ιιο·ι πι.. Ζιιιιι1 ποι· Κι·οπ εοιι

ροππιοπ 478, ...ο πινει· ειππ πιο 8ι.ιροππιοπ πιι- Βιιιποπιοπ

νοπι Π. Οιιι·οπο :ιιι ιπ ποι· 1181ιο νοπ 880 πω. πππ ιπι ν. Οπτ

οπο νοπ 500 πω. πιο απο ιιοπιοοοοπ.

- 1' οι·οιοι·1ιοπ: 1) Μ Μο νο1οπι15..1ππι8ιποιοι·ο.ιιι

Πι·. Α1ιιοι·ι Ηο.11οι·. Που· Ποιιιποοοοιιιοποπο πω· ειπι θ.

Μοτο 1828 ιπ Ρονν1οινοικ ..ο 8οιιιι ποο Πι·. πιοπ. Α π ι.οπ

Η ειιι οι κοιιοι·οπ, 1ιοοιιοιιιο πιιο θοπν.-8γιπποοιιιπι επ Βονο1.

ποιοι; ιιπ 1. 8οιποοιοι· 1845 πιο Ππινοι·οιιιιι Ποι·ρο.ι ιπιπ Βιο

πιιιπι ποι· Μοπιοιπ, πιο: οι· ιιπ Μοι 1851 ιπιι ποπι Ποοιοτει·οπο

οποοινιι·ιο. Πι·. Η ..που ινιιι·πο .πιω πιο Μιιιιιιι·οι·πι Πιπι

 

ποιοι· οπι Κι·ιοπ·οιιοοριιο1 ιπ Βονο.1. πιο.οιιιο π... Κι·ιιπ1ιι·ιοε :Με

Αι·πι ποο Μιποι‹ιοοιιοπ Ιπιοιιιοι·ιοι·ο,ςιπιοπιο πιιι, ιιιπο;ιι·ιο 1857

πιο 1885 οιο Κιι·πιιοριοιοπι·πι ιπ Ηιιπο1ι1 πππ Κιιι·ποοπ πιιπ

ινιιι·πο 1885 8ιοπιριιγοιιιιιο ιιι Βονο1 πιιπ ιι·οιρι·ο.ιιιιοιι·οπάει·

Αι·πι. Ποτ νοι·οιοτι›οπο ιιιποιιοπιι·ι πιι€1οιο1ι ι887--88 ειε

_ιιιπι.οοι·οι· Αι·πι ιιιιπ 1880-88 πιο Οιιοι·οι·πι :ιιπ 1·1οοριιοι.ι πεπ·

Α1ιο·οιποιποπ Β'ιιι·οοι·πο. 1πι νοι·ιεοπ .1οιιι·ο ιιο,οιπι.;· Πι·. Η ο 1 -

ιοι· πιιο 50ιιι.ιιι·ιπο .1ιιιιιιιιπιπ οοιποι· ιιιιιιιο1ιοιι Ρι·οιιιο. πιο οι·

ποοιι πιο :ιι οοιποιπ 1οι2ιοπ Κι·οπιιοιιιοι;οι· ιοι·ιοοιοιο. - 21 Πι

Κ ι· ο π οιο.πι :ιιπ 11. .Μπι ποι· πιο". Αι·πι ποι· 8οι·ποοοιιι

ποοο ?επι Βπι· :οιιι ιιπ Α1ιοι· νοπ 48 .Μιιι·οπ. Ποπ Απε!.

ιι;ι·οπ 1ιιιιιο οι· ιπι .1ιιιιι·ο 1878 οι·1ιι.πει. οι ιιι Ν ο γι· ο ο ο ι 1

ιπι θοιιν. '1'ιι1ο.,ποι· Κτοιοοι·πι Ε ι·ιιοι 8ο γ 1ο ο ιιπ Α1ιοι· νοιι

38 .1ιιιιιοπ. Ποπ Αι·ιιαι·ειπ 1ιοιιο οι· ιιπ .1ο.1ιι·ο 18.08 οι·ιοπο:ι. -ο

4ι1πΜιιιοιι πιπ 8. .Μπι Πι·. 'Γιιοιπ ο.ο Μ7ιι1ιοννοιιι ιπι

87. ι.οιιοιιοιοιιι·ο. επι ποιπ .1ιιιιι·ο 1875 ρι·πιιιιοιι·ιο ποι· νει·

οιοι·1ιοπο ιπ Μιπο1ι; ποπ Αι·οιιμοπ 1ιιιιιο οι· ιιπ .Μιιτο 1880 οι·

1οποι. - 5) Απι 1. .Μπι οι·ιιιιιπιι ιπι Ριιιοοο 8οοιιιο. ποι· Ποιοτι

οο1ιοιιοοι·πι ποο 81ιιιοιιο1ιοι· Κι·οιοοο ιθοπν. πιο) Πον ι .ι

Βπτοιοι π ιπι Α1ιοι· νοπ 32 .1ο.ιιι·οπ. - 8) ιπ 8οιιπΐοι·ο

πο1 πιπ 5. .Μπι ιπ οιποιπ Απι'ιι1ι νοπ 8ιοποικοι·πιο ποι· ιι1ιοι·ο

Αι·πι ποο '1'πιιι·ιοοιιοπ 1.οπποοιιοι'ιο1ιοοριιο1ο Πι·. Νιιιο1 οι ι

Βιιιιι1ιιιο; ιιπ 84. Ι.οποποιοιιι·ο. Ποπ· νοι·οιοι·ιιοπο πο: οιιι

28ι.ιιιπο ποι· Ο1ιοι·1ιοινοι· Ππινοι·οιιιιι πππ ινιιι·πο ιπι .Μ1ιτο

1888 ιιπ ποι· Μοπιοο-81ιιιιιι· ιοοιιοπ Αιιοποιπιο ιπιπ Ποοιοι· ο"

Μοπιοιπ ρι·οιπονιι·ι. -- 7) π Α ιπι ο πο Πι·. Πιιοι11γ,ιτιι

ιιοι· Ρι·οι'οοοοι· ποι· πιοπιοιπιοο1ιοπ Ροιιιο1ο_ο;ιο πιι Αιπιοπο. -

8) 1π Π ι· 1 ο π οιο π ποι· οποοοι·οι·ποπιιιοιιο Ρι·οιοοοοι· ποι· Οιιι·οιι

ιιοι11ιπππο Πι·. ιν ι 1 ιι ο 1 πι Κ ι ο ο ο 1 ο ο ο1ι. 8οιι 1875 Αι·2ι:,

ιιοιιιιιιιι·ιο οι· ειππ 1881 πιο Ρτινιιιποοοπι πι. Οιο1οι;ιο ιπ Πι·

1οιπι.οοπ πππ νι·ιιι·πο 1888 ειππ Βιιιι·οοι·πιποτιπο πιοοοο 1ιοοιιοο

οι·ποπιιι. Μι· 1ιο ιιιπποιο π.. Βι·ιο.ποοι· Ππινοτοιιιιιοιι1ιπιιι Πιτ

Ο1ιι·οπιιι·ιι.π1ιο ππέ 1ιοι οοιποιπ Νοπιοπ ιπ οοιποιπ 8 οοιιιιιιιο1ι

πιιι·ο1ι οιπο Βοι1ιο πιοιιιι€οι· Αι·ιιοιιοπ οιπ ποιιοι·πποο οποπ1ιοπ

οοοιο1ιοι·ι. - η ·

- Ποι· Ρποιοοοοι· ποι· 1ι·ι·οιιιιοι11ιιιππο επ ποι· Ππινοι·οιιιιι.

Ε'ι·οιοιιιο;, Ρι·οι'. Πι·. Βιπιπιπ8·1ιο.πο, πιπ ιπιι ποπι Μαιο

πιοοοο Ηπ11ιιπιιι·οο ιπ ποπ Βπ1ιοοιο.ππ.

- Ζππι οιιοοοι·ο1·ποπι1ιο1ιοπ Ρτοιοοοοι· πι.- Αιιοιοιιιιο Απ ποι·

Ηοοιιοοιιιι1ο ιιι 1.ο.ιιοο.ππο ι.νπι·πο Πι·. Β οππ οι·πιιππι.

_- Απ ποι· Βοι·ιιποι· ιποπιοιπιοοιιοπ Ρειοπ1ιιιι 1ιο1ιιιιιιι·ιοπ οιοιι

Ρι·οι. Πι·. π...ι..ιι .1ιιιο;οπο ιιππ Πι·. Απο1ι” Μποπιιο

Ποιο γ. Ποτ 18τοιοι·ο ιοι ποι· ιιο1ιο.ππιο ιοποιοιιι·ιο·ο Αοοιοιοπι

Βιιποιι' νιτι:ιιο ιπ'ο πππ Οποιοο πιπ ποιιιο1οοιοοιιοπ Ιποιι

ιπι; οι· ιιοι ιπι νοι·ιποπ .1ει1ιι·ο ποο Ρι·ιιπιοιιι «Ρι·οιοοοοι·» οιιιο!

ιοπ πππ πω. οο1ιοπ ποπ ιο.πι;οπ .Μιιι·οπ ιπι Ποοοπιοπνοι·οιπ πι.

Γοι·ιοποπτοο οοιπο 1.οιιι·ιιιιιιις1ιοιι οιιιο.

ο Πει· θγπϋ.1ιο1οπο Ρι·οι'. ν. Ειοοιιι οι·π ιπ θι·ο.πιι“ι·ιιιιοι· ιπ

Ρι·ιι€) 1ιο.ι πιο Βοι·ιιιιιπο· πιο Νοπιιιο1ιοοι· Ρτοι'. Πι·. Αποιοιι

Κ ο π οι·'ο ειιι ποι· Ππινοι·οιιιιι Ηοιπο11ιοι· ιιπποποπιιποπ.

- Ζπιπ οποοοι·οι·ποπιιιοιιοπ Ρι·οι'οοοοι· πι· Οιιιι·πι·ι.πιο ιιπ ποι·

ιΞιι·ιιιοι· Ππινοι·οιιιιι ιοι ποι· Ρι·ινοιποοοιιι Πι·. Ε1ι·ννιπ Ρο γι

οι·πο.πιιι π·οι·ποπ.

- ιιι Μιιπο1ιοπ ινιιι·πο ιπ ποι· 1πιππιοΒοοιι2ιιπο· νοιπ 27. .Μπι

οιπ Απιι·ο,ο,, π.. ιιιο,ιςιοιππο· ιιι οι·οιιο1ιοπ, ιιπ πιιοιιοιοιι Βιιιι πι..

Βι·ι·ιοιιιιιπο οιποο 1.οιιι·οιπ1ι1οο ειιι Ηοιπϋορπ.ιιιιο ιιι

Μιιποιιοπ οποι· ιιπ οιποι· ιιπποι·οπ Μιγοι·ιοοιιοπ Ππινοι·οιιιιι νοι·

πιιοοιιοπ, ιπιι 51 ποο,ιοπ 41 8ιιιπιιιοπ οπιζοποιπιποπ.

- Πο.ο 1πιοιιποιιοπιι1ο Οοπιι·ο.1οοιπιιο 2ιιι· Βο

1‹ιιιπριιιπο ποι· 'Γιιιιοτοιιιοοο πιω π.. οι·οιο Ζιιοιιιπ

ιποπιιπιιιι οοιποι· Μιιο1ιοποι· ιπ π... 'Ι'ποοπ νοπι 22.-28. Ποιο

ποι· π. πωπω οιιιιοιιοπ.

- Πιο οι·οιο οιιιπιιοοιιο Μ ιιοιοι·-θοιιιιι·ο.ποιο.1 τ.

π. Μοοιιοπ, πιο ιιπ πτοιοοιο· θο1ιιιι·οππο οιπποι·ιοιιιοι, ιοι πω

1ιοιι οι·πιιποι. ννοι·ποπ. Ποτ Βο.ιι ποι· Αποιο1ι Μπι ο.ιιι'80,000

Βιιιιοι επ οιο1ιοπ.

- Ζιιι· Βιπι·ιο1ιιιιπἔ πππ Πι·ιιο.1ιιιπο οιποο Βιιιι ιοι·ιο1ο -

,οι ι ο ο ιι ο π Ι π ο ιι ι ιι ι ο π... ποι· ροι·οϋιι1ιοιιο Βιιι·οπιιιιι·οοι·

11ι.'Ι'. 8ιιπιπ ποι· Ππινοι·οιιιιι 'Ι'οιπο1ι 100.000 Βιιιιο1

ποοροπποι.

- Πει· ποι·πιοοιιο Νιιιιιι·ιοι·οοιιοι·- πππ Αοι·πιο

Οοπ οιοοο, ννο1οιιοι· νοπι 7.-12. .Μ1ι π. 8ι. ιπ Ηο1οιπο -

τω.. ιπειιι, που.. 1,014 Μιιἔιιοποι·, πππ οιοοο 58 :πιο Πιιπο

ιιι:.ιιιι, 70 οπο Νοι·ινοποπ, 158 οπο 8οιιννοποπ, 200 :πιο Βιιοοιοππ

πππ Ριπ1οιιπ.

- Βριποιπιο1οοιοο1ιοο. Απ ποι· Ροοι οιππ ιιι Ιπ

πιο.. ι:οοιοι·ιιοπι νοιπ 8.-9. Μπι 7818 Ροι·οοποπ, νοιπ 10.-18.

Μοι 5500 πππ νοπι 17.-28. Μπι 4218 Ροι·οοιιοπ; ιπ Οιιιπ ο.:

ιπ ι·1οπο,·1ιοπ8· νοιπ 18. Μιιι οιο ιπιπ 12. Μπι 192 Ροι·οο

ποπ. - Μ .1οροπ, οιιι Ροι·ιποοοι. οι·ιιι·οπ1ιι.οπ ιιπ ποι· Ροοι

γοιπ 5.-28. Μπι 452 Ροι·οοποπ. νοπ ποποιι 880 οιοι·11οιι. - ιιι

Ε) ο· γ ρ ι ο π. ιπ Α 1 ο ιι ει π π ι·ι ει, οι·ιαππιιιοπ νοιπ 7.-22. Μπι

11 Ροι·οοποπ πππ οιοι·1ιοπ 8. πππ νοιπ 28. Μο.ι Μο ειππ 5. .Μπι

οι·ιιι·οπιιιοπ 4 Ροι·οοποπ. - 1π Μπι ιι π πο, επι' Μ :ι.π οπο ο -

Επι, οι·ιιι·οπ1κιοπ νοπι 8.--18. Μπι 8 Ροι·οοποπ πππ οιοι·ιιοπ 4

Ροι·οοποπ. - Πιο 01ιο1οι·ο. ιοι·ποτιο π. Οιιιπο. οιο Μιιιο

.Μπι 814 Ποιοι· (ιπι θιιπποπ ειππ οοιι: Αιιοιιι·ιιοιι ποι· Οιιοιοτο

22 18πι·οριιοι· ο;οοιοι·1ιοπ). Μ'
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111151·15- 12 111511.1. 55 11111551·11 - 14 111511.) 111111 46 Ρο1:11511111511115 , ΠΓ ω θα θ νοπ] 'Β | Η ι

(8 111511. 11111111 1151· νο1111.1 1 2111111181· 81,01·1151'111111;

π _ μέ -! 11 1111511 (155511151:111. 111111 Α1151·:
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Φ 1 ,., ο 1 11 1 5115 , 101111 , 11115 11151511 ', 1·ο11ρ11115 1111111111·

Η' Ν' Μ' 1 Τ 1 1 Τ 1 1 ἶ 1 1 Τ 1 έ" 'έ 5ι11211111111111ς 28,111·γ111ρ5155 2, 1111111115 5, 01151515 1151511115. Ο,

Ο 1* ή Φ Ξ.' 'Ξ ε; Ξ Σ Ε ΕΞ Π Ξ Ο 1111111 1,1) 1115111155115.115111111.111:15 Ο, 11511151 θ51511111115111115

414 ω; 721 1821118117· 18 7 2,1 68 1,5 52 .111 8;; 8.2 ε, 1 1111111115 Ο, 5111111111 51111151111511 Ο, Βο1.2111·11111111511 Ο, 1111111151 Ο,

, 1 Ηγ111ορ11ο1115 Ο, Ρ1151·ρ5151115151· 3, Ργ1111115 111111 Β5ρ111:111111115 13,

Σ) 11111011 @Η Ίωθει118110110Π: 'Ι'111151·1:111555 1151 111111ἔ511 89, 'Ι'111151·51111155 5111151111· 01551111 22,

'Η 11. 51111111.11.1. 'Ι' 11. 111111. 25, 5511115 151:11115115Ο, 'Ι')·ρ11115 Α111ο11ο115111115 111111 115 11111111 1151115115 - 11511511551:11111111:115 111111

51111511551.1111111ι11121151 51111 Ο, 1111511511 1,11151151·11 28, 81111111·151111 5 1111551115. 1515111551 59, 1151551555 55111115 115, Κ1·1151111511511 11511

Π1111111151·15 14, 0151111 1, Κ5111:111111111511 2, Ο1ο111111115 1111115511

51115111111111111 22, Β1·115111515.11 5, 1111111111 θ, 0111115115 5511111511

Ο, 1111111· Ο, 1Βρ1115111155115 11511111ς111511, 11511151· 115151111111511

1111111111111ιε Ο, 1151511115 5ρ111511111:5 Ο, Βο12111·11111111511. Ο, Α111.111·5.κ Ο,

1'51115111111ςε55111115 102, Το111.5511ο15115 311.
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` 111118 11. Α.) 1151115555.
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,, 1111115 1115111111· 4Ο-5Ο 1111111 51115551· 55115111111511 1111111511 111111
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'1'118111:115 1111515 1111 11111511 5 0111111111 11111111551.5115. 09818: 0.05-0.2 011- 1119 ΦΘ 1111110111”

.Ι1115151111: Πι·. Ψ. 85711111 1Κ1111111 11011 Ρτρ1`. 1511115111) 1351·

Πτο1·8·11"· 818111: Κο5·ω"108 211 Πωη8·ωη_ 111151' 1118€1. 0555115511511 5. Μ11.Ι'Ζ 18021 Ρ1°1115131100. [Π. 11”.

Β[Μπσ11Μ111 (Κ1111111 11511 113101. 5511111511) 1111115111.
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.%71:115115555||εο|15Π. #6.,1,ΡΠ96,88|Αςσή@Η

Ο115τ1οττ511111115,1. Ο1151·1οττ51111111·ε.

-ή (Ψ 1.5.1 -ΩΗ

1'51·15.1.1,1 111111 1111811111 1111·51:111115111 111 Β51·11η,

85511511 5155111511511.

Β5υ115511111118511 111111 Π1115111ι1511ι1115511

111151 1115 1111111 (11γ551115115).
1115 Β11111511111511115 11111 115111 1111115511
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1 1111111 1111 Ο51115151. Β11ρ511111111151151·ρε. Ζ11

? 1111.11111151185515111 111 1151 111111112111111-Α11111111

1 111111: 1155 Κϋ111ἔ1. 13151155. Κ1·15,5·51111111

1 5151111155.

1902. 81. 8. 111111 8 'Ι'1115111, Α1111111111118511

1111 Τ5111. 111111 1111515111. 10 Μ. (ν51·ϋ11`5111

Ξ 1151155555 111111 115111 1115111515 11511 111111511

' 85111111111111555115. 20. Η51'1).
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1·"151 11511 11111111· 111111111,1ο111111111511
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ΜεεΙΜεπετ ΚιιτειιιεειΙΙειι.°

οι'. ^[30Μ], "Η Πεεοπ- από ΠειιιιιΙιτιιι!ιο, Ριιι·ΙιεΙ.τ. ειο.

ΠιοΙοπιιιϋιι!ο,

Πι·. (ΜΜΜ: , Α""ΜΜΒ0_

Πι·. Ηεο!ιοι·, "Η Νοι·νειιΙιι·ιιιιΙιε, θιιι€επΜ.ι. 4.

.-Μάθη"οπ €ΒΞΙΕΣιἔἐἔΕ:ιιιἑιιιιιειε ιωιιιιω. Ι)ι·. νιιιι Ποειιοιι.

ΠΡ· Ρ'θ88"ΘΡ, έΈι;.Β(1:€€:.ε%· πιο ιιιιιετο κ1°ειιΒε. Βοτιπειιβ

Πι·. 8οιιϋι:,
Βιιιιωοτιιιιιι Μιι Ριιιιοι·ωικι. Πιτ ιιιιιειο αει·

Χ- Ρι·οηιοοω ιιιιι1 ΔιιοΒιιιια «Μπιι Μο Διι".ιι1τιΕι·πο. °@

  

 

Μι· Νετνι:τι- Μπι ιιιιιοτε ΚιιιιιΙιε. ΒΙΗι;. Διακ

Βιιιι.-ΚιιτΙι Βι·. ΉιοτιοΜ.

Μι Κει·νειι- ιιιιιι ιιιιιειο Ιζι·ιιιΙιε, Βοιι6ιιε

ι1οιιιιιιιμ- ιιιι<Ι 8ιοΠινεοΙιεοΙ-; Κτιιιι!ιο Με! Χστι°ϋεε. '

ΒΔ 11ιΖΠΝΟ-13Ν (Τ1:ι·Ε5.:ο1τι.ε·επ)

ΒοοΙΜιΙ πω! ΙιιΙιειΙειτοτἰιιιιι.

ΚωΖω 1. Μει1 Με Ε1ικ1ο Βερτε111Ειοι·.

Ρτοερε:οτε υπό ΑυεΚΠιιίτε Κοετειιϊτει Μπιι

κι» 1ο- 7.
«Με ΒπιὶοἀἰτοοΙἱοπ.

ΒΑο κιεειΝοεΝ. Η

Η

Πι·. ν. 8οιιΙοι·ιι'ε ΑπειειΙΙ Μ· Μεις;οιι-, Βειι·ιιι-, 8τοΐιννοοιιεο!Κιωικο

υηα! ΝευτεεϊΙιοιιΜοι, Ειιτιοϊ'τυπμε- από ΜειετΚυιοιι.

ΑοΝοειεε Μιιιιεο!ι μΙειιοΙοε ΙιιεπΠιιι ειιι ΡΙΜ2ε.

Θεϋπιιω, νωιι Ι. ΑΡΝΙ Με Ε. 0ΜοΙιοι·. - Ρι·οει›οΙ‹ιο ρςι·8.τιιι.

(50) 8-5_ ΙΙι·. Ει·Βιι·. ν. 8οΙιΙοι·ιι.

Ο ο ο Ψ·
ι κ τ ι ᾶ η δ

0

,,Νοιιοει Κιιι·Ιιιιιιε" πι» Πιι€οιι- από Βιιι·ιιιιιι·ιιιιΕΙιώιοιι, Ι·'οι.8ειιοΙιΒ (ΒιιΠ”οττιιιι€ε

καιω ιιιιτει· 8τοΠ'ννεοΙιεοΙοοπτιοΙΙο), ΙΝιιΒοίωι, θἱοΜ, Ποτι- πιω Νιοι·οιιΒιιιιι!ι

Ιιοἰτοιι, Νειιι·ιιεΗιοιιιο (Μ:ιεΠιιιι·οιι). ΠιιτιοΙ1τιιιιε "Η ΒΙοιαι·ο- ιι. ΗμΙτοΗιοιιιι›ἱο

ιιι ιιΙΙειι Ε`οτιιιοιι. Αρι·Π - ΠοωιιιΙιοι·. Ριοεροσω.

(81) 14-5.

  

 

 

 

 

Μ. Ο. Βιιρροι·.

 

0 ΜΜ20100 έ Υ

Μιιἱ-0οτοΒει·, 585 Μ. ιι. ά. Μ., τϋΙιιιιΙιοΙιετ ΜεΙωιπιιτοει ί

Βιεθιι-ΑτεοιιΒειεΙ `

Μι Βτι111άο11 νοπ Τιοιιτο ειιιτ'οι·ιιτ. ΕιιιοιιΜΙιπ ΤΗΜυ-Βυιιι·σειιο-Το2ιο.

(ΑΜτπἱο, 0Μοιοεο, Μει!ατι:ι, ΡιειαειιΙοι0ειι, ΗειιιικτεπκΙιοιτωι, Μινωι

Ιοικ1οιι, ΒιεΙιεϊεε, 8οΙινν8οΙιο:ιιεΜπάο). '

12τεϋ11εεοιιιεητ Ι. Βειιι€οε.

ΠεΒει·ιεεο!ιοπά εοΙιϋιιε Μι;;ε, ιιιιι€·εΒειι νοπ 80.000 0ικιάι·:ιτπιοτοι· €ιοειιοιιι, εοΜιττψειι Ν

Ρειι·Ιω :ήτοι θο11ιΓοτειι. Νοιιο Βιιιι·ιοΜΜε νοπ ΠοΜ- Μιά Ιιγάι·οεΙειιΙι·ιεοΙιοιι ΒΜοι·ιι, ε

Ζειιάειαρρει·Μοιι νοΙΙετειιιόιμ Ηγάι·οτΙιειειριε. 200 Ζιιιιιιιοιιι πω! ΒειΙοιιε, οΜιιι·ιεοΙιε Η

ΒοΙοιιοΙιιιιιιἔ, οἱεοιιε 'Ι'ι·ιιι!ονειεεειςιιο1Ιε. ΔΙριιιοε, τι·οοκοιιοε ΧΙιιιιιι, Μειω1 ιιιιΙα απ Ν

ΑιτειΠϋιζε, Βροι·ιε. ν111. Ιι1τειι1ε.1ιοιιε.Ιεε Εενντιτειιιιἱε-Τιιιιιἱοη Ρι·εΠεο 2000 . 'Ι'51ε!ιοΙι

Ζω 0ιιι·οοιισειω. 0οιιιιι1εω Ροιιεἰοιι νου 11 Κ. ιιιιΙΜιι·ιει. ΜωΙΙοἰιιἱεοΙιο Ιιοιιιιιιμ·

ΙΝ. Α. (ΗιποΙΜΠ. ΑιιεΜιιιίω ιιππ! Ριοεροοκο πωπω Μπιι Με ΙΗι·οοϋοιι.

Με ΤτἱιιΚουι· Μια! Με “πιο Μιι· 9εϋπιιιο!ιι. (80)16_12_

  

ΙΕ;;; πιο". 0ιι6.,

 

  

«ΜπιιΕεκεειιΠϊι·«Μι·ιιτω·

Υοι·ιΙ:ιιιιιιι;;·.

Μιι·8οΙΜι-Β6τοΙΙιιιιι;
ΜεΜΙιει!Μ·Ιιιιιοιικει

ι·οιιιΙοιι"Μυ40ΓΝ. (109)12·-Ι.
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ι›ωιμιωιωι80Μίι·υιιω·ι·ι-ιΜωωιοιιΒσεΜιιιιε

ΑΒΒΕΝΗΑ1.Τ10Ε8Β18ΕΝΨΔ88ΕΒ. -

Σ·Ιιιεο11ιειιιΑι·εοιι-υιισΒ1εοιι8·ο1σε1τονοτι Κο1ιιοιιιειιιιι11ο1ιοτιΜ1ιιοι·ε1ννεεεει·οι·το1οΙιτ.

  

 

 

Ιιιι Ποι1τέ:ιιβιι ΑΙοιε.ιι0οτ-ΗοωΡιωινιτά

ΝιιοΙιννοιε οιτΙιοΙΙτ Μιπ πι· Ζωτ @πεπει

ΐτοἱο ΡΠοι;οτ πω! ΠΙοεοι·ιιιιιοιι Μι· άπο

ρι·ινειτο Κιιι.ιι!ιοιιρΠοεο ω·οΒοιι ΖιιιιΙιιιιε

νοπ 50 0ορ.).

ίΠοΗΠ "502 0'- ΗθΤα"Β8800ϊ ως Ε!! Μ] ΐ νναιι ω. ΒιιοΜιιιοΙιοιοι ν. Α. ννιοιιωΙιο. ΚΜΙι:ι.τιιιοπιιοΐοι· Ρι·. .Η Π·
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ΧΧ!!!!. 1.ιιιιιωΝε. δΊ!. Η Η Β Με!! Ι·'οΙ€ε ΧΩ!. Ιει!ιι·ιι.

!!!!!!!!!!!!!!!!!Π!! !!!!!!!!!!!!!ΠΒ!!"!
ι1ι1Μετ σε! Κει!κι:ι.ιιιιι νιιιι

Με!. Πι·. Και! Βο!ι!ο.

.ῖιιι·_ῆονν !Ποι·ρε!!.

Πι·. Βιιι!ο!!” Ώσπου!.

Οι. !ο!ιειιιιιεε !!ι·ειιιι!ιε!ε.

Β!ιιιι.

ει. Ρο!οι·ι!›ιιι·ε.

 

δω «Μ. Ρο!οι·ε!ιιιι·ιμι·Ποι!!ι:!ιι!εο!ιο ννοο!ιοι1ει:!ιι·ὶ!'!› στεο!ιο!ιι!_ιοόοιιη." ΔβοηηθωοΠτ-.-Δπῖω-ῇὲε 'ον·ω 8.11· 11ι.ΘΝη,ε ή

8ο π: ι1α!16 ιι κ!. - Πει· Δβοηηθωρη!"πώη Π!! !ιι Βι:!”Μ,ιω, Β Μ»! ΠΜ· !!88-!!!!.!.8!ι πω!! ιιιιεεο!ι!ιωιε!!ι:!ι Μ! Με !!!!ο!!!!!Μ!!!!ι!!!Η νοιι κ_ Σ.. Βό0]Μ1·Π1

“Μη 4 ΚΜ. Μι· ι!Δε ΜΜΜ !!ι!ιι· Με!. Ροε!ιιιε!ο!!ιιιιε; ιιι Με .,χωρ"η

ΣιΕπι|.οι·ιι 20 "ΑΕΕ _!ε!ιι·!!‹.!ι, 10 -ιιι·Ε !ιε!!›_!ι!!ιι·!ι‹ι!ι. Πει· Σιιιοι!!οπηπο!ι

!"ϋι·ιΙΙο 3 πω! Βοειρε!!οιιο Ζο!!ο Μ Ρο!!! πι! !8 ΚΜ. οΜι· 35 Ρ!ειιιι.-Ποιι

 8!.Ρει.ιιιιι!ιιιι·ις_ Νεννε!ιγ-Ριοερεο!Ν !4_ ιιι ι·ιο!ι!οιι.-Π σ. τι!! π !.Π!!Ρ!!θ

ιιονν!ο ΑΙΜ ιιι!`ι!!ο Βοι!ιιο!!οι: !κηϋΕ!ιο!ιοιι Μ!!!!!ιε!!ιιιημειι Μι.!ε! πιειι ειιι

Με εεεε!ι!!!!ε!”ϋ !ι το ιιι!οιι ΗοΜο!οιιι Πι·.Ειωο1[Ώ'επω!ι ιιι ε!.Ρο

Διι!οι·οιι ννοι·ι!ειι 25$εριι·ι!α!1πϋΒο!!ιι·οιθιἱε!ιιιι!ιι·!!Με! 2118'θΒΩ!.ΜΗ.- !οι·εϋιιι€_ Ρο!οι·ε!›ιιι·Μι· Μια!. Ρο!οι·-Ρειι!!ιοεο!ω! ει! ι!ε!ι!οιι Ηρι·οι:!ι

Κο!οι·ι!ο ννο!°(!θι: ιιΜ.!ι Μπι 6ιι!ιο νοιι Η! Μι!. μπι Βοεισιι !!0ιισιἰτ!.

__ Φ! 28

Ι11!ιε!!.: Ο. ν. νοεε: Ζιιι· Βιι!ειε!ιιιιιε_ Μι· Βρ!!ει›εἰο.

ε! Ρο!ει·ε!»ιιι·ε. κι. Με ω!!

 
ει.ιιιιΜιι Μοιιιιιε, !!!!!ννοο!ι ιιιπ! Ρι·ο!!ις νοιι 2-3 υ!ιι·.

1902
 

- Ή!!ο!ιοι·ε.ιι:ε!;;ειι ιιιπ! Βοερι·ει:!ιιιιιςειι: θι·ιιιιΜ!εε Μι·

ΑΜ.!οιιΜ Π!ι· Κἰ!ιιει!ετ, νοιι !!!ια!!ι!ε.ε Πανε!. -- Με Βει·ιι!ε!ιι·ιιιι!ι!ιο!!ειι Με 0!!ι·εε ιιιπ! Μι· οϋειειι !.ιι!!ννοε;ο. νοιι Πι·. ΜΝ!.

Ε'ι!εάι!ο!ι !(ϋρ!ια ε-- Η!. Η!ρ: Με Βει!ειι!ιιιιι; Μι· .!οιιειιι!ιοοι!ε ΠΠ· Με !ι!!ιι!εο!ιο !!Μι!!ι:!ιι. - Ρι·ο!ο!ιο!!ε άεε νω·ο!ιιε

θ!. Ρε!οι·εΒιιιΒιει· Αετε!ε.- Ρι·οτο!ιο!!ε Με ΧΙΙΙ. Αοι:!ε!πεεε_όει· θεεε!!εο!!Μ! Μν!!!ιιι!!ει:!ιει· Αει·ειο ιιι Β.!ε_ιι

νοιιι !9.~22. .Ϊιιιιἰ !θΟΙ. - νοι·ιιι!ει:!ιτεε. - Μοι·ωι!!!!!.!ε-Βυ!!οι!ιι Θ!. Ρε!οιε!›ιιιρ,·ε. - Αιικε!ρειι.·· - - -

 

Ζω· Ειι!ε!ε!ιιιιιιι Μι· Ερ!!ορε!ο.

νοιι

θ. ν. νοεε.

Βε!!ι1οιιι Με 0!ι!ι·υιΜιι εο2ε!ε!. Μεε Μιο!ι !!ιι· ΕΜ

Βι·ο!!ι·ιι Μι· νειΙιιιι!` Μι· Ερ!!ορε!ε Βοο!ιιΒιιεε! ννειΜιι

Εεεε! !ετ Με· Παει: ιιιιο!ι Μι! Ειιτε!ε!ιιιιιεειιιεεο!ιοιι

Μ! Βρ!!ορε!ο !ιι ε!ιι ιιιέιιοε $!ιιι!!ιιιιι Θετι·οτειι. Νιο!ι! ιι!!

ειιεο!!οιι ιιιϋεεειι Μι· ειι!ει:!ιε!ι!οιι, ω! ε!ι:!ι !ιιι

ε!ιι2εΙιιοιι Ρε.!!ε ν!ο!!ο!ι:!!! Η!!!”ο νοιιι ι:!ι!ιιιιε!εο!ιοιι Β!ιι

μι!!! ει·ινειτοιι !!εεεε. Ροι·ιιιιι!!ιειι Με ιιιιεει·ο Ριεεε

ειιιιο!ει·, ει! ιιι!!εε!ε ε!ε !ο!Βειιι!οιιιιεεεει: !ιιυ!ειι; Ιε! ι!!ο

Πτεει:!ιο Μι· ορ!!ερ!!ει:!ιειι νειειιι!ει·ιιιιιι Μι· οΙιιιυι·ε!εο!ιοιι

Βοεο!!!Βιιιιε ειιξιειιἔ!ἱι:!ι? Ιε!, ίπποι, 88110880!! θιι·ιιιιι!

νοι!ιειιι!ειι ειιι Αιιιιε!!ιιιο, ι!ιιεε ιιιπ!! Ειι!!ειιιιιιιε Μι·

Βο!ιει!!!ο!ι!ιο!!, Μι· Οιι;!ιιι!ειιιυε (Με ειι!ε!ειι‹!ειιε Βρειειιιο

ρ!ι!!!ε νεϊι!8 Βο2ιν!ιιρειι !ιϋιιιιειι·? Ζιιι· Κ!ιιιε!ε!!ιιιιΒ ιιιυεε

Μι !ιἱει· ει!! Με ρι!ιιο!ρ!ο!!οιι ιιιπ! ριεο!!εο!ι ιν!0!Σ!!!ΒΘΙΙ

Πιι!ετεο!!!οι! ειι!`ιιιει·!ιεει1ι ιιιιιι:!ιοιι Ζιν!εο!ιοιι Μι Πιειι.ο!ιε

Μι· ερ!!ορ!!εο!ιοι1 νει!!ιιι!οιυιιιι ε!ιιοιεο!!ε πω! Μι· Πι·

ειιο!ιο Με ε!ιι2ο!ι1ειι ορ!!ερ!!εο!ιοιι Αιι!”ιι!!ε. Με Βο!εριο!

Μι· Με Αιι!ει!! ειιιε!6εειιΜιι Πιεειο!ιο ν!!! Μ! ε!ιιειι Γε!!

πιο!! Β!ιιεινιιιιἔει·') ο!!!ι·ειι; ι!!εεει· Αιι!οι· !!ε0!38.0!1

το!!! ε!ιιειι Κιιιι!›ειι Μεεοιι Αιι!!!!!ο !!ιοιερευι!εο!ιευ Μειεε

ιιιι!ιιιιοιι ιιειι!ο!ιειι καιει!. Ε!ιιοε 'ΜΒΜ ει·ιι·ευ!ιιε Μι· Ρε

!!ειι! πι!! Μπι 09%!!! ε!ει!ιοιι Ηυ.ι·ιιάι·ιιιιμ'ε ιιι!!! πι!! εκει!!

ιςο!`ϋ!!!ει· Β!88Θ,8!8!0!! Μινι!!! ε!ε!!!ο ε!ο!ι ε!!! Αιι!”ειΙ! ειιι.

Με ινο!!ει·ε ΒεοϋΜ!ι!ιιιιΒ !!εεε νοιιιιιι!!ιειι, Μεε Μι Αι!

!”ει!! Μι·ι:!ι Με Βε!2 Μι Μει!”ϋ!!!οι1 Β!εεε ιοΜο!οι·!εο!ι

!ιοι·νοι·Μι·ιι!ειι νιετΜ; !!ει!180ιι18εε ινιιιΜ Μι· Κιειι!ιο

!ι!!!ιει Μπακ! Με! Μι·ο!1 2ο!!!Βοε Ειι!!οοιοιι Μι· Β!εεε

ιιιιιΜ οιιιο !!!!!ει!ει!ιο!ιιιιις Μι· Αιι!!!!!ε νει·ιιι!ει!ειι. Με

Πε!πει!!!!!ιιιιι; Μι· Β!εεε νει· Με!! !ι1 ι!!εεειιι ΡιιΙΙε Μι

ΗΜ, ινε!ο!ιοι Με ε!ιι2ο!ιιοιι Ασία!! ιιιιεΙσε!ε, ι!!ε Ειπ

ίειιιιιιιε; Μεεο!!›ει1 !ιοιιιιτο ειιιι€ιο!ιε! Με ΑιιεΒι·ιιο!ι ο!ιιεε

ΔιιΓε!!°ε νοι!ι!ιιι!οι·ιι. Μο!;ι Με!ειιιι! Μι· ερειειιιορ!ι!!ε 08·

ε8.ιιιιιι!ευε!ειιιι! Με Κιιιιι!ιοιι οΜι· εε!Μ ορ!!ερ!!εο!ιο νοι

 

!! Ηιιιι!!!Βιι:!ι Μι· ειπα. ΡιιιΙιοΙ. Μ!! 'Γ!ιοι:ι.ρ!ε νοιι Νο!!ιιιε.εςε!.

Β. ΧΙΙ, Τ!. Ι, ΑΜ!ι. Ι. '

 

 

Ι)!σεει Ν Με! «!!!9 'Ι Μι· Βενιιε Μι· !!ιιεε!ει:!ιοιι !!!ει!!ι:!ιι!ει:!ιευ ΖΘ!!80!!!°!!!ι·ιι» Μ!. 3

€5.ιιι!ειιιιι€ Μι! Μ!! Θε!εεευ!ιε!!ευιεεε!ιευ ειιι!ει·ιιι Α!!

ννειι1ειι ιπι!!! ει! ειιιειι!ειι Αιι!!!!!ειι Βε!ϋ!ιτ! Νεων!. Με Βε!- _

ερ!εΙο εο!ο!ιοι Οε!εμοιι!ιε!!ειιιειιιο!ιοι: !ιϋιιιιειι εοιιε!!ι!ο ιιι!!!

εειιεοι!εο!ιο Βο!2ε, ΕΧ0058θ' Πεβει·ει!ειισηΒυιι€ειι, .νει€!!Ρ

!υιι€ειι ει!!! ε. ιιι. Μιιειιι!! !νει·άειι. Πε !ιειιι11 ιιι!!ιιιιτει·

Βο!ιιι!ει!!;!ιε!!ειι Μιο!!οιι σ!!! ΒΘ!ΘΒει!!!!ο!ιο ΠΓ88.ο!10 ο!ιιεε

Αιι!ιι!!ε νοιι Μι· Πι·εειι:!ιε Μι ερι!ερ!!εο!ιοιι !'ει!!ιιι!ειιιιι€

ει! εο!ιο!ι!ειι; ι!!εεεε !ωιιιι νοι!ιοιιιιιιοιι, ποππ εε ε!ο!ι ιιιπ

Με Μετα! Μ! ε!ιιοιιι Κι·ειι!ιοιι !!!ει!ιιιιιρ! Βοο!ιεο!ι!ε!ειι

Κτειιιρίε.ιι!”ε!! Μ.ιιάε!!. · ε

Αι!! ι;!!εεειι οι·ε!.οιι Αιι!ει.!! Μιιιιοιι Μι!!! ινε!ωι·ιι !"ο!διοιι, !

ο!ιιιε Μεε σε ιιι€58!!ο!ι νι$1ιε ε!ειε ΥΘΓ8!!!ιι!8$θ!!ι!θ Μοπ1οιιιε

Μ· Μάσι! Μιιοιι Ατ!!:ι!! Με!!ι1ι!!ε ει! ιι1Μ!ιειι, εο Μεε

Μι· ειε!.ο Ρειιιιιγειιιιιε ειιεο!ιο!ιιοιιά εε!!›ε! ο!Μιι Με!.

Μιιε!ε!!!, Μι· ευ ι!η!ιιι!εο!ιοιι Ψἱ0ἀοιο!!!!8ὐι1!18ειι ίϋ!ιι·!.

Με Τ!ιε.!εεο!ιε ι!!εεοι ι!η!ιιι!εο!ιοι1 !ν!οι!οι!ιοΙιιιιἔ Μ! Όθ·.

!ιειιιι!!!ο!ι ειιι· !!ιρο!!ιεεε Μι· ε!ι:!ι Π!! Κϋιροι·- ιιιι!!ειι!”ειι

Μι! ΤοΧ!ιιε εο!`ϋ!ιι·!, Με Βο!ιιι Βιιο!ο!ιοιι ο!Με έων!εεοιι

Μειιι!ιιιιιιιι Με Βιι!!ει!ιιιις Με _ΘΡ!!θ!)!!!80!18!!·Α!!!!!!!,8 Βο

ι!!τι8οιι. Νεο!! Β!ι!εννε.ιιεοι· !”ε.!!οιι ‹!!ο ε.ιιε!ϋεειιι!ειι Μο

φωτο Με οιε!ειι Ιιιειι!!ε Μ!!! Μι· ερ!!ερ!!ει:!ιειι νει:5.ιιι!ε

ι·ιιιι€ 2ο!!!!ο!ι ειιεειι11ιι1ειι. Μ!ι· εο!ιειιι! ιπι θεεειιεε!ε !ι!ειΖιι

ι!!ο ερ!!ορ!!εο!ιε νοιειιι!ει·ιιιιε ιιι!!ιιιι!ει· ειι!ιι· !ε.ιιΒο Μετο

!ιοιι ει! !ι6ιιιιοιι, ο!ιιιο Μεε ε!ε ε!ο!ι ἱιι ε!ιιειτι Αιι!ε!! Με

εοι!. ινι!!ιι·οιιι1 Π! ι!!εεει· !ει!ειι!ειι Ροι!οΜ ΜΜΜ μι!"

ρειο!ι!εο!ιε Αοιιιι!!ετειι!ο, ρε!!! πι!!! ειε. νοι!ιοιιιιΜπ

!ιι3ιιιιοιι. .

Βε !ε! !ι!οι· Με!!! Μι· Οι! Βοιιειιοι· ει!! ε!ιιο Β!εοιιεε!οιι

Με νοιι Νο!!ιιιειΒε! Μεο!ια!Τοιιειι ΒοΒι!!ῖ!"ε Μι· ορ!!ερ.

!!εο!ιοιι νει·ϋιιι1ετιιιιε ο!ιιευεο!ιειι; εε Βοιιι!Βιι Μι· ΗΜ

νιε!ε, Μεε απ» Αιιεο!ιιιιιιιιιιε ι!ει!ειι!Βειι ;Αιι!οιοιι, νιε!ι:!ιο

οιιιο (!”ιιιιο!!οιιο!!ε?) νοι·ι!ιιι!ει·υιι€ Με εςεεε.ιιιιι1!ει1 Θε!ι!τι1ε,

!ιι ει·ε!ει· Με!!! Μοι· Με Οοι!ωι, πι· ΕΣι!ι!!1ιιιιιθ Με

Βρεειιιορ!ι!!ιο !ιειειι2!ο!ιοιι, ειιι Με!.οτι Βοει!!ιι6ο! οι·

εο!ιε!ιι!. !!!!ε Με! πιειι! ε!ι:!ι ιιυιι Με ΕΙ!!ζ8!0!ι!108 ι!!εεει·

νοιειιι!ειιιιι€ ει! Μιι!ιοιι ιιιπ! ινε!ο!ιο Μοι11ειι!ο Ιιϋιιιιοιι

Μι Πιτ τΙ!εεε!!›ο νει·ειι!ινοι!!!ο!ι ιιιιιο!ιειι?

Τιο!2 ΜΒειι!ο!!!ι;ει Αιιεο!ιε.ιιιιιι€οιι (Μ ιι ι· ι ο) ιιιιιεε Με

ιιοιιι·ορε.!!ι1εο!ιο Βε!ι18!;!111Β,!!!ε ε!ι:!ι ιιι ι!!ιοο!οι·
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6161616111661 61161 666Ι611:16111661 1161611666 11666611,

1161 111 616161 1.11116 66116661 1161666. Ν8.011 11011 61611611

66166 Ε11161166666 1'011 Β61161161116 11611611 186 1'01'·

1611611616 1161166111161 (66166161 112 1111161161 111111 74.

1116666) 533 Κ111110Γ, 1166 66666 196 1111 1116616166 16

11111161 1116611611 61611166; 78 1116166 66116611661, 6611111111

89, 1161611661 46, 16161611 111111 66161666661611 29, 8168111111

1161611 1161 106 11111. 6661 Β11161166661). 1166611666

161 666 11661166 26661616661161166 1181' ΕΡ11θρ81θ 1611 661

1111616166, 80 1666 Ρ616 11111181' 6611 1616666166 1166

808 661166116611611 Μ1166616 88 11161 11811 116161, 116 11111

1119 11161161, 100 1161 1111111611616, 132 1181 1161111616 8131·

166ν611166616 Μ1611ι16616166116 (111 11 6 111 11 6) α).

11116 61666161 Β66661666 1111 616 116161.616116 661 Β61

1011810 811111 1611161 Τ16616611 1108 8611116616, 8616111666666,

1118 166116 1161116116 666 116611 661 1161611, 1611611161 66611

1111166161111 61111166 11161666 1111116116. Ο161661611611661 181

1166 ν1111166 νθ1'801111Ι11111611 111161 8661611 80101101' 1161161

2611666, 1118 661 11616666661611 66116116 1611611 11116666,

661611 8166111666 6161 66111161 161, 11111 6116 11611116 16

6111611 26616611 ν611161161161 Ε.11661161116116ν611161161666 26

88132811 0161661616 111111 1161161). 1111 1161111 161 1'011

11611611) 666 66611 Ρ1666 1) 666 1661166 2666166166

ν611161111666 1611 8111166666 66111 661166666161111611166 ΡΜ·

6666611 11111 θρ118111.18011811 1161111166 (801181Π11111' 1111666111

661161 116161) 1161661 11616611; 616 1166661611 1118881' 00111·

1111161166 1111111 Μ6116 26 661 Α666166666, 118.88 616

1161166616, 1.166 21161 1116 1166. 6666166 161111 6616611166, 81.818

61116 11166 6116161611661161 Ρ611666661611116 661. 111666

616111 111 1116161 11116166 616661 (Μ6116°661166) 116116 11111

66616111166161 1116661666 1110 1161166616 66161 666166616116

66616111166116 01181' 1611166116 Η1161612666 66166666, 6166

Ε1611611666. 616 66111 11161 1166611666 16161661.

Β61 661616111661 1161661166 1161 Α118.11111θ88 111.661 81011

11116116 66666 1116 11116616 61161166, 666 6111661116 111111·

1116611111 16116 16 1111166161 166666 1116111616 6616111, 6661

616166 '1166 01181' 6111 1111661611 116116661166 6666166611. 11111

666 81011 111111 66611 Α112θ1011θ.11 61661 6161616666

1166 6166111661611 Η1166116611116 (661161161166 Α6611116611166,

Ι.16116116661611611, 81611616, 811'8.1118Π1118 010.) 66 61111611

11111 1118 11166616 661 1161161611 6161 111 661 Ρ6161161 1181'

116166116161166 66116611661166 11616116 11111 1166111 811111 111161

616.611666 Ρ611666661611116 1611661166. 86116616 Ο66611

11011116) 661 666 16161111 11661166 ν01'1(0111111011 6611 616

61611 611211616666 Β1166111611611 6616161· Ε66661161111666 116

Κ11166661161 66116611166111 6611166111, 1161 11161661 Α11616111

116611 616 Μ6116-Ρ1666'6616 Τ1166116 Υ101 11.6 111111111

61:1616116111611 6611611666. 1110111 11111' νθΓ1812Ι1118θ11 1188

8611116616 111111 11611166 11111166 261 Β616161666 661 1161

166616, 66666111 61161 Υ611612666611 661·1616161 116161. 1116

661611 6616116 '1'16611166 6661 1116116661 661161616 116126

66666166166 Κ16166116111166, 611661 11166 116161· 116111 Β661111

1181' 11611616 61166616 2666111166626166666. Ε.Χ11θΓ1111θ11·

1611 116166 81Θ 266161 ν011 Β161111-86666111 6126661,

ν611111116161 Β1161161116611161161616616616666, 166111661666

116161111666666 616. 661666 66 111111 Μ661611111ν6166166 661

16611661 26 11166166. Ο1616161661 1161 61666 νθΓ81111.110

66 11611666 1171θ1181'11011 666 11661116 661161 .16116 116611

Α61116166 1.181' 6116611111661611 0120681811 11616116 111161

6666111111 61161 66161 6161611116116 11612666 1161 6611661666

11611 2666 Α616116 6616161166 881111. Α661 6111 Μ6666166

1166611 616116611611616 Β661661166666 11611 Β.611611661166616

1161, 1116 6611611 Β1661166661 6.16 66611 Ο6666

1161111 1661611666; 1611 61166616 11111' 6.11 11811 11611 11611

1.11Θ118Γ1, 116 118.011 ΕΧ1Γ110110Π 611166 1161166611 26166 616

6611 21161 161166 166161666611 616166161161166166 66116611

8011011 1116111616 6161111611. Μ6161 66116161 81011 1110 1161166

2) Η1ὶ11111111011 661· 8 66161166 Ρ6111616616 111111 1116111616 1166

1161166661. 156. ΧΙΙ, 1. 11.

1) 1.66 6611666166 616. Ρ8Γ18. 1891). Α 161111.

1) 1116111 116661'6 Η61·61111:1 1111. ΙΧ, 111111. 8.

δ) Ο!. «Ι1611·111161 661· Ν61ν661116611161166». 3. 11611. 1902.

616 66611 νΘ1'101Ζ11116 6611616161 ΝθΓΥθ11 66611 616616 66

1116666 166611611666616616111 211 6616161616. 1161111111 11111

1111 111161 66166 61166616, 6666 86111880 1111116 21161161166

1111 816666 6166 1110 6611661166116 Υ616.61161666 211 612611

666, 66 1161116611161 11166161, Β161, Α161611; 11611 6661611

1166 61166166166 Ι6166111166116611161166 6611611166 811161

1661, Τ161116 61116111166116, Κ66611166166, 1111111118 6611 81

611116 1611111 1161166616 161ν612611·16666.

1)10 116116 661· 8Π1111118 161 111 616661 Β661616116 66611

111611 11111116 66111611, 1116161 11111116 66 81011 11611 6111 6166

11166116 Η11'11· 1666. Η11111ι661ν616666166666 16611616, 1116

666 Ε.11181.811811 661· 1161166616 1166111666.

1611 16116 1111 Ο1166616166666 1161661111 1110 ν61661116666611

Ε.6161611666661166 661 6611661166166 ν61661161666 26 61112

21166. 118 661 1611 1166 6661611111 11.6 661· Η1166 61666

1111121161 166166116166 ?61166 616 61661166166 1616611

661161661661161 (166161166661116 26 6111616111.

1. Η. 29 11. 11. 11661161, 6166 1616611616 Β61661666,

161 1116 1161 14 161166 61616 61166611 6611111666; 16116 11111.

15 161166 61666 616166 66116611611166 1161611, 661 11111

Ρ6166611661666 111111 2661166666 1111 1161166 2616666661 116

6666, 616 81'111 66116 6111 1118 66116166 11111661 161166121611,

1161661 1116111611 6161 661 1116661 (11666166111666), Β'16111611

1108 ν611161611116, 6666 Β611661661116ν611661 1111 6 1111661611

16161611. 1111011 66111 1111666166 6116611161116 Μ6111611611. 1161111

61666111 1161611 1111 1.661 11011 13 .18.111'811 116166 11116

6611161666, 11666 1111 1611 1900 8111 166611, 661 6661111

616666 1166666 1116 661 61616, 61161 11611 61166111616611

Κ1'1111111181'1 16161 1111116111, 11111111 1116111661) 11611 26116661166

1166161161 11111166. 1111 8661616161 6666611166 1611166 6616116

66 11616 13111. 6611 11661666116611 11111611 6611111 2666161666

6166666 1108 Π61616.1166 11161· 1161 Η11661161261 1111116111' 61

6662 26161116 6616161666 1161) 26 66661166, 66666116

1116661116116 6161 11661 6161661116! 1116 2616 1161 1902, 1116

Ρ8.1. 6161 1611 1616161116. Α6616116611661 11666 61611 11611

16616161166, 6666 616 .16111 611116 Υ01' 116111 616166 1161611

Ρ6.1. 616 86116116111661116 61111166 16116, 1166 1611111 116111

66161 61116111 Ρ118.81.9Γ 6616111 1161. Β61' 1611612166 816116

661661661666, 116161 611111 66.. 10--12 6111. 111161 66111 11166

1.118 6661161166 6111616. 61116. 66 661 0116626 1188 8011611161·

666 8611616616166 166116166116 6166 Ν8.1'110, 11111.

6661116161 1)661666166 111111 11111611661611611

11611161 1. 1)1θ 116161666116116 666 11161116 6611661611, 6111

6161111166, 16161116611166 Ρ8.118111811 26161 66661 1161 66116

66616666 Α1111616166666 1166 661 1161111, 1161111161 66116

666166116 ΗΥρ8θ81118818 (1111 1361611666 666 86161612) 1111

ΒθΓθ1011 661 11611611 11666, 6111166 61111116 Β.θ118Χθ 11.11 11811

11616166 11111116111116166. 816166666611661166 1111166666, 1.666

6611111, 1111111 16 1161666 1166666 6161611 661 6111111611.

11116666 1'1111 111111 81611116 1161666 611161 111 11111666 66

8111111.

Κ612 2666111111666616661, 1161166116 66 81011 6166 11111 61666

166666 1116111666 1116611, 661 161 16 16111611 0111 '1'16611111.

6661116 61111166 111111 616 .16111 6611161 66 1161166616 61

1116111116. 1361 21116116 1161611 1161 6161 16 16116 6661 66111

616166 661, 616 66616166 1166666 81011 6611111 Π1116616111611

1188 1161166 Α1'Π18, 16 66111 616 1116161116 1166611666, 11611

61166. 13191 6616 Ρ8111011 _1661161161 66116161 6.6116166166161

1116166616 181 111112 1198 2111661611 6616 616166 111111 21161166

11616116 1616166111166 1316111666 2611166616 11131' 2666111

1116616116 11111 6661 11661116 61666111. 116 11111 111111 1118

111666 118.011 66111 111616.6661166166 8166161166 1111 11111116

66111166 Ε'6116 1111 666 1161611. 8616666 1110 11616116 1161·

1616162611 6611.161611,_ 18 6111 61616616 11116166 6666111

11161666 11116666, 6611 6611166 111111 1116616611166111661, 6611611

11.16 61161 1166 6111616166161 111116 6116666116 11611166 111111

616 Β6116661666 661116 1961611011 16 661 1111611666 11116

86116.1111611161166 16616116. 11116166 81011 6161 1110 11616116,

1166 6662 66ν6116611161 6611161611 116.116, 111111 1666611 81011

6166611166 66161 1110 11166166111661666 Τ11616616 1116111 616

6111111666, 66 111161 1111311188 Ε1661116116 6661166666 νθ1'8.11·

11--- 6ί.”- -ω
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Ιο.ππ!!!ιο οι! ο!πο! 'Ι'το!!οπο!!οπ νο!. Βστ ο!!!!·πτο!πο!!ο Ε!π

μ!!! νι!!τπο, πο! ποτ πιοπεο!ππο!! !ιστοπ!!οτοπ Βο!ειπ!ππο

πππ ποπ! πωσ!! Α!!πο!!ισ!ππππ!οππο πο!! Ρο!!οπ!οπ, !”οτποτ

πο!π Ρσ!!!οπ οο!!!!π!!!οπποτ πππ οπ Εμ!!ορπ!ο !!το.σπ!προ!!!

τοπποτ Μο!πσπ!σ (Α!ο!ι!!ο!!ππιππ, 8γρ!!!!!π) ππτο!ι Ιππ!!στ

ποππ ποτ π!ο ορ!!ορ!!πο!ιο νοτο!!πστπ!!ο !ιον!!τ!!! !!!!!ιοπ

ποπ πω!!! πσ!ιτ πιο!!τπο!!ο!π!!ο!! νοπ ε!!!ιο!!εοπι Ε!π!!ποπ

ει!!! πο!! Υστ!ππί πο!· Κτο.!!!!!ιο!! πο!π. !)!σ Ιο.ππο !.π!σ!!ο

ροτ!οπο ποτ Ε!ι!!ορπ!ο οιι!!πο!!οπ ποιπ στοισπ πππ οντο!!οπ

πππ!!! (18 .!!!!!το! ποππ π!ο 'Γ!ιο!ποο!ιο ποτ Α!!!!!!!ιο!ο!!ο!!

ποτ Κτ!!!πι!!”ο νο!!! οι!!!!οπο!ι Ττο.ι!!πιι. π!ο!ι! ο!πο!ι!!!!οτπ.

!!!!!ο ο!ιοπ ο.ππο!πο!!ποιοοπο!!!, πο!!οπ Ε'τοππ πππ Μ!!

τ!ο π!ο !!το!!ο!ιο ν!ο!στ Ρο!!ο νοπ οπο. !π!ορο!!!!πο!ιοτ

Βρ!!σρπ!ο πι!! Βοο!!! !π ιν!!!ιι·οππ ποτ Κ!ππ!!ο!! !!!!στο!!!π

ποπσ!· Εποοιι!!π!!!!π. !Επ !ο! ππ!! ποο!!!!σιι!!οποπ, ποππ π!ο

ορι!ορ!!πο!ισπ Κτ!!πιρίσ πιο Ι!ππ!!εο!σπ !!! ποτ Ρι!!›οτ!π!π

ροτ!οπο !!οτνοτ!το!σπ, !!π Απο! νοπ 12-16 .Ι!!!ιτοπ.

34%! π!σποτ ορ!!ο!ι!!πο!!σπ Ιππ!ν!πποπ πο! οπο!! πο!!! !!!

ίι·ί!!!οο!οτ Κ!ππ!ισ!! Κτππ!ρ!ο οο!!π!ι!, 2ιν!πο!!οπ πστοπ Υστ

πο!!!!!!ππωι πππ ποιπ Απί!το!οπ ποτ Ερ!Ισρπ!ο ο!πο π!ο!!!

οο!!σπ σ!π Ζσ!!τοπ!π νοπ 10-!6 πο!!τοπ !!σεοπ πιο.

Β!πο Βτ!!!πτππο Π!! ποπ, πο! !!!σ!!ιοπ Κ!ππστπ πο !ιο!!ποσ

!!οτ!!ο!π!πσπ ποτ Κτ!!!!!ρ!ο !!!ι·π !π!! πο!π !!π !”τ!!!!οπ Κ!!!

ποπ!!!!οτ νοπ 8ο!!!ποπ!! ποο!!πονν!σποποπ οτπο!!ιοπ Μππ

!!ο!!!ι!!ππ .οοεο!ιοπ, ποτ !π ποπ προ!οτοπ !Νο.ο!!π!!ιπ!!ιπ

_!ο!!τοπ π!π!!!.

Ε!π νοτο!ο!!! ου! π!ο πο!!ο!οο!πο!ιο Βοποπ!ι!!ιΒ ποπ

Βο!!!!πο!!τπ!!!πο Π!! π!ο Ε!ι!!ορπ!ο, πο!!! πποπσ!!!ο οπο!!

_!ει.!!το!!!.πο οπτ!!ο!!!!σεο!!, απτο !!!σ!ο!!!ιοπο!!!ο!!π πι!! ποιπ

Ι.οπ!!ποπ ποπ Ζπποπιιπσπ!!οποπ πιν!πο!ισπ Ξγ!!!!!!!π πππ Το.

!ιοπ πππ Ροτ!!!!πο. !!!!οππ οπο!! οπποιοο!ιοπ ινοτποπ !ππππ,

ποππ !ι!οτ ιν!ο ποτ! ποο!! !ποπο!ιοπ Θ!!!σπ !π ποτ Κσ!!.ο Ιο

8!πο!!οτ Βοινο!πο !ο!!!!, πο νοτ!!!!!! πππ πω!! π!ο ο!!!πε!!

ο!!ο !!!!π!πο!ιο Ε.τ!!!!!τππ!; πππ! Οπο!!!ιοπ οπ π!ο !!!!!!!ππ!οοπ

!!ο!!ο Ι!!ο!!!!ε!!ο!! ο!ι!ποτ Βο!πο.

Βπο!ιοτππιο!οοπ πππ Βοο!ιτοο!ιππποπ.

Οτπππτ!επ πω· Δπο!ο!π!ο Γ!!! Κππο!!οτ. νοπ Μο. Πι!!! π

Ι)πνο.!. Απ!οτ!π!τ!ο ποπ!πο!ιο Πο!ιοτπο!2!!πο. Ζι!ιο!!ο

Αππ!!.πο !ιο!!τ!ιο!!.ο! νοπ Πτ. Ε! το!!! που πρ, π. ο.

Ρτο!οππο!· π! Ρτο!!!πτ8 !π Β!. Μ!! 78 !π ποπ! Το!!!

οοπτ!!ο!!!οπ Λ!!!!!!πππεο!!. ωι!!!!ποι·ι. νοτ!πΒ· νοπ Ροτ

π!ποππ Ιππ!!ο. !901).

νο!·!!ο!.!οππο πο!!!πο!ιο Πο!ιο!·πο!.πι!πο; ποπ Όπ νει.!'πο!!οπ

Θ!·πππ!!ππ σο !ο!!! !π !!π!·πω· πππ !!πορροτ !·`οτ!π ο!πο νο!·!!·ο!!'!!ο!!ο

Βο!·πιο!!ππις οι· !'!!!· Κ!!!ιπ!!οτ πο!!ιννο!!π!ο;οπ Αποιο!π!ο ποπ

Κποο!!οπ- πππ !!!!!π!ιο!πγπ!ο!!ιο. Ποιο Άπω!! !π! !!οι!ρ!πο.ο!!!!ο!ι

Π!! Κι!πι!!π!!!π!τοππο !!οο!!!!!!!!!, !ιο!ποποπ σο π!ο!! οπο!! οπο!! ποπ

Απππ!!8·οπ πο!ποτ Πο!ιστοο!ποτ (Ρ!·οί. Ι)τ. Ε". Νοο ! π οπ, πο!·

π!ο Ι. Απποεο !!!!οι·ποι.π! πο!. πππ Ρτο!'. Πι·. Β!·π ο ο θ!! ιι ρ,

Πο!ιοτπο!ποτ ποτ νοτ!!ο!!·οππο!! Αππο.!.!ο) ε!!! !!ονν!!!!τ! !ιο!. !ο

Πο!ιο!πο!:!!!ιο; ποπ Ψοτ!!οπ π!!!ππ ε!!π ο!πο τοο!!! εσΙπποοπο !ιο

πο!ο!!!ιο! ννοτποπ. 8

1)!!! Βοτπίο!!το.π!!!ιο!!οπ ποπ 0!!τοπ πππ πστ ο!ιο!·οπ Ιου!!

!!!οΒο. νοπ Ι)τ. πιοπ. Ε'τ!οπτ!ο!! Χορ!!ο !π

80!!!!εο!!. ίν!!!οο!ιοποπ. πω” νοπ π. Γ. Βοι·,ς!!!οππ. 1902).

νοτ!!οο;οππο !ποποο·τορ!!!ο !!!!πο! ποπ 2. Βοππ πω· νοπ Ρ!·ο!'.

Η!. Ο!!.ο Κοτπο!· !ιστοππ!!οιπο!ιοποπ «θ!ιτοπ!ιο!!!!πππο πω·

θοεοπιν!!!·! πππ !!!το θι·οπω.!ο!!!ο!ο». Ποιο!! !!ο!πο 'Ι"!!!!!!ε!!ο!! !π

ο!ποπ! πο ο·τοπποπ Οοπ!.ι·ππ! ποτ Ιππππ!!·!ο, ιν!!! Βο!!πο·οπ, πι!!!

ποπ! πω!. π!ο θο!ο οππο!! ο·ο!ιο!οπ πιπο!!ο!!π! ν!σ!ο Βο!τ!ο!ιο

ποτ νο!·πο!!!οποποι! ππππ!!!οοινο!!.>!ο ππτο!! ο!!.τοπο Αππο!!!!.πππο·

!!οπ!!οπ πο !στποπ. πι!!! πιο ππε!!.πο!!!·, ο!πο Απο!!! πω· !π π!ο

ποπ Βο!τ!ο!ιοπ !!οπο!ι!!!!!!μοπ Ατ!ιο!!οτ πιο Ο!! πππ ΒιιοΙΙο επ

!!π!στππο!ιω!. Ι)!οπο θο!ο!!·οπ!!σ!! πο! Κ ο ο !! ο !π το!ο!!ο!!! Μπππο

!ιοππιπ!. πππ ο!!! !!!!οτ!! ο·οπο!!!!ποπ, πο!! π!ο!ι!. πι!! !!!τ ποπ Ο!!!

Βοτγπ!.!ο!οιοο!!, ποπποτπ οπο!! Η!! _!οποπ Απ! νοπ !!ο!!οπ! !!!!οι·

!!!ο πο!. Ποπ οτο!οπ πππ ο!·πππ!σπ Τοπ!! ποπ Β!!ο!!οο !!!!ποπ

π!ο Βοτπ!'π!!τ!!.π!!!ιο!!οπ πο!! 0!ι!·οπ πππ πω· οποτε!!! Τιπ!!!ινοπο

πο! Ιπππο!τ!οο.τ!ιο!!οτπ ω!!! Η!!ππ!νοτ!!οτπ: Βστο!ιοι!, ο!ιο!π!πο!ιο

θτοππ!ππ!ιο!τ!ο. !πο!!!!!πι·ο;!πο!!ο Ιππππ!τ!ο, !!ιπππ!!·!ο ποτ $!ο!πο

πππ !πι·ποπ, Βοπεον!οτ!ιο, Ηο!:!ιοο!·!ιο!!ππο,· πι!!! νοτυνο.ππ!ο θ!»

ιιιιο!·Ιιο. !!ο!γει·ο !!!οο!ιο Ιππ!!π!!·!ο, Ιππ!!!!!ι!ο πω· Ε'ο.!·πσπ!πο!στ!

ο.!!ο!!, πω· Επι! οπ!νπ!ο!!`ο πππ Ζ!!ππινο!!!·οπ πω. !'νο!!οτ!!!π πο·

πρτ!ο!!! νο!! .π!ο Βοτπ!'π!!!·οπ!!!ισ!!οπ πππ Αποο!!πτ!!!!οπ νοτπο!!!σ

πο!!οτ Βο!·ι!ίο. !)!ο το!ο!!!!!!!!!!!οπ ο!Β·οπο!! Βτ!ο!!!·ι!ποοπ ποπ νοτ

!”ποποτπ, π!ο νο!!ο Βοτ!!ο!!πιο!!!!!!ππο· πω· νοπ ππποι·οπ Απ!οτοπ

8·ο!!!πο!!ιο!! Ετ!!!!ιτπποσπ πππ !:!ποτπ!ο!!!!!ο!!ο Πο!·π!οΙ!ππε νοτ

Ιο!!!ο!! πο!!! πω!!! ο!ποπ π!!!!ο!·!!ποπ !!νοτι.!!. 8 Η

πο οτ.

ν!. Η!π. Ι)!σ Βοποπ!ππο ποτ .Τοποπ!!!οοτ!ο Π!! π!ο Κ!!

!ι!πο!!ο Μοπ!ο!π. (Ρ!σιο!!οτ).

Βο! ποτ !!οποπ!ι!ιι!;, π!ο π!ο Εϋππποπ!!!σοτ!ο Γ!!! α!!! !Ισπ!ο!π

πο.ππι·ο!! !!!!!, ποππ π!ο ο!πο !πτ!!!πι·ι!!!.ο ν!σΙο!· νοι·Εππο·ο !!!! Οτ

8·ππ!ππιπο ππ!!!!!ιπ! πππ ποιπ νοτο!ππππ!ππ ππ!!οι·ι!!ο!!!, !π! πω·

ι!!·πο!!πο!ιο !!!ο!·!!! πστπο!!ιοπ !”!!τ'ει !Βι·ο!ο πππ!! !!0ο!! ο!π !!οπο!!τ!!.π!!

ω!. Ι!! Απ!ιο!τοο!!!. ποτ πω· Ζο!! πω!! ππι·ο!!!ιππ π!ο!!! οππο

πο!!!οπποποπ ι!!οποο!·ο!!πο!!οπ Θι·πππ!ειςοπ, οπ!!ιο!ιτοπ π!ο οπο ποπ

πο!!ιοπ ο!ιο·ο!ο!ιο!σπ Ππιο!·πιιο!!ππο·ππ!ο!!ιοποπ οπο!! ν!ο!!'πο!! πω!!

π!ο !!!!!!ππο!!οππικοτ!!!ο θοπο.!!!ε!!ο!!. Η. πι!!! π!ο οπο!!! --π!!!: νω

π!ο!!! !!! πω· Βοπ!!!πο· πω· πι!! !!!ποπ ο!·πο!!οποπ Ποπι!!!π!ο -

Γ!!!·'π ο!·π!σ πι!! !π πο!! Κ!!π!!‹οπ οποοννο.!!π!. νι·!πποπ ιιιιπ ποπ

π!!! π!ο!! πιιτο!!!!ι!π ,!;ο!!·οπ π!ο 8!!πιπ!οι!, απ! Η!! ποπ θο!'ι·!ο!·πρ!!πτ!

ο!σ., οο!ιο!! !!οπ!ιπιο.!ςο ο!πο ο!!ο·ο!πο!πο !!οτ!ιτο!!ππο !π πω·

πω!!! ποπ ο!πο!. Ατο!οπ νοι·Ιο.ποο!!.

νν ! σ!! ο ι· !.

Ρ!·ο!ο!πο11ο ποπ νοτο!!!π 8!. Ρο!οτπ!!ι!!·οοι· Δοι·ο!ο.

70'7.8!!ιπππο.!π 2. Αρτ!! 1902.·

νοτπ!!ποππο!·: Τ ! ! ! π ε. Βοοτο!!!.τ: Η ο Ι!! ο.

1. Η ο!Ιο.!: !!!π πο!! νοπ 8!!!ππ!!ιοππ!!!!ι!!!ππο· ππ!·ο!! πο!!!ο

δω!!πι!!!π.

'Ι'το!π ποτ Βο!ιιν!ο!!Β!!σ!!, π!ο ο!ποτ Κο!!!!!ορ!πο!ποππ!τ!!!!οπ

!ιο!!π !ο!ιοπποπ Μο!!πο!ιοπ !!ι ο!ποι· οτϋποοι·οπ νοτπο.!π!!!!ππ!; π!!

!ι!!!“ιο!, ποππ !ο!! !π!!· !!!ο!!! νοτπο.!;οπ ποπ πο!! !!!ποπ οι! οο!!!·ο!ι.

Πι· Μοτο! π!ο!!! ππ!· προο!!!!!π!!πο!ισπ, ποππο!·π οπο!! π!!!;ο!πο!ποπ

Ιπιο!·οποο. Πω π!ο !!!ο!ιο·ο!!ιο!!ο Πο!!!ο!!π!το.!!οπ επ νοτνο!!π!!!π

π!ο;οπ, !!!!!ιο !ο!! ο!π!,<,ςο Βι!!!:Ζοπ οπεο!'ο!·!!ο;!, πιο!ο!!ο π!ο νοτ

!!!!!!!!!ππο !!!ππ!.!·!!·σ!! πο!!οπ.

Ε!! !!οο! !!!οτ ππο·οπο!!ο!!!!ο!! ο!πο Ρ!!!ο.!!οπ ποπ !!!!!!!οπ $!!π!!!!

!!!!!!ποπ !π ποτ Μοπ!ππ!!π!ο νο!. Ζ!!ο!ο!ο!! πι! πο!! $!!!!!π!!ιο.!!π

πιπ ε!!! !ιοπσ!!!οπποπ νστ!!!!το!. !!!!!ο πω!!! πππ ο!πο πο!ο!!σ

Αποι!!ο.!!ο πο!! Βο!!ο!!οπποπ !ποοπι!!ιοπ!τ!, !!!!!!ποπ 8!ο πο!·π.π!ι

οι·πο!ιοπ, ποππ Ρο!!οπ! Ι.ιο!!!·ο!· !π! πππ ο·οποπνν!!τ!!!;· ο!!!!ο Βο

πο!!ινοτποπ ποππ Απ!! νοι·π!ο!ι!.Β!ο ννοι·ποπ πο!! πο!!!π! πο!οτ! !ιο

ιιτ!!!ο!!σπ !!!!!!!ποπ, ποππ οτ ο!νι·ιι.π πρτ!ο!!!. Ζο!!Ισπ ε!!! !'το!!ππ

!!ο!!π! Ι, 2.

Ν!ο!!! ι!ιο!!!·, π!ο 8!!!!!!πο !π!. !·ο!π; !ποπ ιν!!!·πο ποτοπ πω!!!

ποπ!!σπ, ποππ !!!οτ !!·ο,·οππ ννοΙο!!ο Λ!!ποι·πι!!!!.! νοπ Βο!!σπ ποπ

8!!ιπ!!!π!!ρπτο.!οπ νοι·Ι!!!ςσ?

Βπ.!! Ποπ!. !!!!τ!!ςο!ιο !π ποτ Ν!!!!!τ πο! Βοο!!ο. Ποπ 8!!!ππ!!!!!ππ

!π!, πι!!! οτιιν!!.!ιπ!. !π πω· Ε!!!!ο!!!π!ο, π. !!. !π πω· !·!ο!ι!!!;οπ

Ρ!!οπο!!οπο!!!!.το !!!!!!·ι. Νο.!!!τ!!ο!! Ιο!πο!! π!ο Ρ!!οπο!!οπ !.!!!τπ!ο!!!..

Ποπ ν!!!τπο π!ο Αι!ο!!!ο.!!ο π!ο!!! ο!π!!!!!! ω!! πο!!! !ίο!!!!!ορ!”π!!!οπο!

ο!!!ποο!ιοπ, ι.νο!!π πιο!!! ποπ 1.ο.τγπ!! ππι· πω!!! ποτ Ρ!!ο!!ο.

!!οπ !ιο!τοο!!!ο!! ννο!!!ο. Ε!! ποππ!!! νοπ τοο!!!οννοο·οπ πω· π!ο

Α!!ιι!ιππ,<; !ο!ποπ, πι! πι!! π!ο Η!!!!'!ο ποπ Α!!!π!ππο·πτο.!!!ποπ

!!!ιτ!ο· !π!:.

8ο!!ο!π!!πτ ποππ ππ!.ω· ποππ! ποτ!!!ο.!οπ νο!·!!!!!ιπ!πποπ !ιοι·ο!!π

π!ο !!!!!!ιο θ!ο!!!π ποπ Δ!!!!!!ππεπ!ιοπ!!τ!“π!πποπ εο!!!!ο·οπ.

να!! πι!. πππ π!ο Πτποο!!σ π!οπο!· Ρ!!!ο.!!οπ ποπ 8!!!!!!!!!ιο.πποπ

π! ποτ Μοπ!!!!!!!π!ο?

Ε!!πο Ρ!!!!!!!οπ πο!! θ!!!π!!!!ι!ι.πποπ ποππ !!ο!·!·!!!!τοπ!

1. πω! ο!πο! θοΙσπ!!οποο!!οπ πο! Ατγ!!πο!·ρο!.

2. νοπ Νοπο!!ππ!!!.!·οπ !ιοποππο!·π !ιππ!!!·τ.!ποτ Νο.!!!!·. Β!! !!·!!!

!!!ο!·!ιο! !ιοτο!!.ο !'τ!!!!πο!!!ο· ο!πο Βο!!νοι!!!!ποππ!ο!·ππο ο!π, οπο!! ο!!!

πο!!! ννστ!!!νο!!οπ ππ!ο·ποο!!πο!!οπ Μοτ!!!ποΙ πιο.

π. νοπ ο!!!οτ Οοπ!!·πο!ι!!· ποτ Αππ!!ο!ο!·σπ.

4. νοπ ο!!!οτ !!!!!!!ππ!!Β· ποπ Ροπ!!οππ !!!!!π Οο!!!!·οο!πτ πω·

Αππποι.οτοπ.

Π!ο Ι.!!!.!!Π!!!ΠΒ' !!ο.ππ πο.!!!τ!!ο!! οοπ!ι·π1οι· πππ ροτ!ρ!!οτο!·

Νο.!π!· οο!!!.

Ο!!!ιο πιο! π!ο Π!!!'οτοπ!!!ι!π!οεποπο π!!οτ π!οποι· Μπε!!ο!!!!ο!~

το!! σ!ποποο!!σπ, ιν!!! !ο!! οι·νν!!!!πο!!, ποππ !!!ο!· νοπ νοτπ!!ο

!·ο!π !!!ο!· !!!ο!·, πω!!! οπ π!ο!! ιιιπ ο!πο !!οτ!!!!!ο!·ο Βο!!!πποι·ι!πο_

!ιοππο!!σ. 8!ο νν!πποιι, ποππ ο.!Ιο Κο!!!!ιορ!'ι!ιππ!!σΙπ ο.!!ππο!·πο!π

Μ. οτ!οο!!!γτοο!πσππ ππ!·ο!! πο!! Ν. Ιο.τγπ!!;οι!π !!!!'οτ!ο!· ποπ

Βοοπτ!·οππ νοτποτ!.ς! ινο!·ποπ. Ποτ ο!εσπ!!!!!!π!!ο!! οοπ!ρ!!ο!!·!ο

νο!·!οι!! π!σποπ Νστνο!! ππποο!!π! πι!! ποιπ $!πιππι ποπ νοο·ι!π

νοπ πω· Βο!!!!.πο!!ιο!!!π !ι!π !π απ. Βτι!π!!ι!!!!!ο πππ νοπ ποτ! !πο-

Ι!!! οι!!!!ο!! πο!!! Κο!!!!‹ορί!ι!·!πο!!!!π πι!! πο!!! ν!οΙοπ Οτο·οποπ !π

Βστ!!!!!·ππο·.
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Αεεεεεεεε ιιιεο νειι ε" ερεειειι πιειιι Νει·νεε εειεει; επιιιπιιιι

ιιιεεπιειι Βι·ιιι·ειιΙππιεει, ιιεειι πιει·εεΙεε ιπι Με Ει·ιιι·ειιιιιιεε ειιει·

πιει· νοπιιεεειιπιεε Οι·ι;ειιε ειεειεεεεεεεε ινει·πιεε.

Βοισιιε θι·ιεεεε ειιιπι: Με ννιι·εειειιιπιε, πιει· Νεεεεπεειιειιπειιιιι,

πιει· Βιιπ:ιιειι, πιει· θεεεριιερειιε, Με Τι·εεεεε, Με Οιιπ·οιιιιειι, Με

8σειιιιπιι·ιιεε, Με· Αοι·ιειιεοεεε. ι·εεπιεπιιινε εεεσιιινιε. Με ΡΙειιι·ε

ειιπι εειιιιεεειισιι Με ΜεπιιεειιιιεΙΜιιεεε. Ιιιιι·σιι ειιιεε επιισιιειι

νει·ιειιι πιει· Νει·νεπι ννιι·ιι Με Πιεειιοεε εωωιιι ει·ει·εινει·ι.

Με επιπ:ιι Με ιιιιπιιεσιιε ιιιειιιιιιι ειιιει· ΒιιιιιειεεεΜεεειεεε

μειιπιεειι. -

ΝισεΕ εεΙιειι ιει ειε εεε ει·ειε Βιιιιρτ.οπιι. Μιε εεε Με ε»

ιιπειιιιιιιιιι- ειιιειι πιει· πεειιιιιιιιιειι θι·εεεε ιιιεΙπιει.

· ιιι πιιεεειιι Ε'εΙιε ιιιιιιειι ννιι· εε ειπ πιει· Βι·ει·ιιεεεεε· άει·

βειιιιπιπιι·ιιεε ειι ιεειι.

Βενοι· ιεε ιεπιπιεε πιιι' Με Κι·εεεεεεεεειιισιιτε ειεεειιε. ιεϋσετε

ιεε πιιι. ειιιιι:ειι ννοι·τειι Με ινισιιιιεειειι Βιεεειειιιιιιισε

ιιειι:ειι ιιεπ·νοι·ιιεεεε, ννειειιε Με Βεσιιιι·ειιειε.ειιιεπι€ειι ειιιιι·εια

ιει·ιειι·εε.

Πιε πεειι:ιιπε Κεειιιιιιεε πιει· ειεεειεεε Ριιιιεεε πιεπ·εειεειι ιει

εοινοιιι ι”ιιι· Με νοι·ιιει·εειι;ε Με ειπειι ει» Με 'Γεει·εριε ειπιετ

εεΙιειι νειι ειιι.εσιιειπιειιιιεπ· Βεπιειιιιιε8.

Ζιιπιειε 2ιιιεσιιε ιεε εε ει·ιοι·πιει·ιιειι. πιιιεε νειι· ιιεε πιεε Βοεεε

εεσιι-θειιιοιιεεεειι θεεειεεε ει·ιιιιιει·ιι. ιεε ιε.ιιι.ει:
ι 1. Βει ειιειι οι·πιι;ειιιεπιιιεπι Βι·ιιι·ιπειιιιιιεεε πιεε Βεσιπι·ιεεε. ινε!

εεε επιπ Μιιιιιιιιιιε· ι”ιιει·ειι, ει·Ιιεε·ειι ειιιιεΐιιιει. Με Β'ειεει·ε εε

Με Επ·ιι·ειτει·ει· ιιεπι ειει ερε.ιει· πιιε_ιειιιιςειι εε Με νει·ειιι;επει·.

2. ενειιπι ιιειπ:ιι ειεει· σοιπιριειεπι ι.ιιιιιιιιιεπ.τ. πιεε Βεπ:ει·ι·εεε

πιει· Ρι·πισεεε ι·ιισειιιιιιιρ,· Μπι εε εειιι Με Ει·επιιιιιιπ.ε ιιι πιιιιε·ε

Ιπειιπτει· Βειεεπιιπιιε·ε νει· εισε: εε πιεειιιεπι επιειισιιει ιει·ε Με

ιιπ.ειπειι Με Γεεειε σε· Με Απιπιιπστοιεε ιιιιιι ει·ει ερειει· Μειε

ε' εε ε" Αειιπιειοι·επι.

. Βε εειιεειι Με Αεπιιιειπιπειιιεεειε ειιιειε πεειιιιιιιιι. ιι·ει·‹ιειι

ιεε ι ε·ειιιιιιπιι. ειειεειι:

έ)ε επειεει εισε πιεπειιιε, ειιιε ιιιοΙοειεσεε νει·εσιιιεπιειιιιειι.

πιει· Πιτ Με ειιιιιι.ι:οιιιετιεσιιεε ειιιεεεΙε·πιιπιρεε εεετιιιιπει:εε Γεεεπιι.

Με Αεεεινειεει.ιιιεεει· πιειιιοιπιειεσιι-εεειειιιιεσεεπι Ροι·ιεειιι ειειι

ι'οιεςειιπιε ιςΙιιιιεσιιε_Βιιπιει· επι νεπεειεεεεει

1. Βει _ιπεπιει· οι·ειιπιιεεεεε Μιιιιιιιιπιπε πιεε Βεσπιπ·ι·ειιε εεε επι

ιιε.σιιει Με Λειιιισιιοπι πιεε εοιι·εεροιιΜι·επιπιεπι Βιιιιιιεεεεπιεε ειπε'

,ι.εεεοεειι; εε ισιιιιι εεε ιιιιει· Με επεε·ϋιιειισιιε θΙειειιεεε·ιεειε

ιεεε. Με πιιιπ·π·ιι Με ειιιει.ιειιιιι πιει· Αιιι.οεοιιιειεε εεειιιιιιιιι ινιι·πι

ιιεπι 8εννϋιιιιιισΙι «Οιιπιενει·επεΙιειιπ;» ;.πειιειιει νι·ιι·πι, εκει ειε

επιεεειινεεειι. [Πε Απιπιπισιιεε ει. πιοι·πιιεΙ.

2. Βειιιι ε·ειιει·εε νοι·πιπιιιπιπεε πιει· Κιιιειιεειτ ειιι·πι Με Απιιιιισ

ιιεε ειιιιι;ςεεοεεε; «ιεε Βιιιιιιιιειιεπι ι·ει·ιιει·ι·ι; ιιιισιι εει Ριιοεειι·

πιιιενει·ειπεεειι ιε πιει· θεπιενει·ειειιιιιιε.

δ. Βειιιι ι·ιισιιιιιιιιιιεεε Ρι·οσεεε, ει·ιε.πιε;τ πιεεΒιιιιιειεεεπι ειπ

ιιεειιετ Με Αιιπιιιετιοιιει'ε.ει;.ιιιιειτ ννιεπιει· εεε ει·ει ερειει· Με Αιι

πιπιστιειιειεειεεειι.

4. Πιε Βεινεειιιιεεειϋιιιιιε ιιεπιιι εεε νειι νοι·ιιιιει·ειε επιι`

πιειι Αιιειειι πιει· Αεπιιιετιοιιειε.ιιιπειιειι εεεπ·επειιιεεε οπιετ π>εει·

ιιιιπ·επιειιι Με Απιπιπισιοι·εε εισιι ει·εοιπ ιιιιεειι, εετ' Μεεειιι Λεε

πιιι εεεσιιπιιιιιιι ειειεειι.

5. Ζε _ιεπιει· Αεειιιστει·ειιιιιειεπιιιει εεεειιι εισιι εειιιι ιειιπςει·ειι

Βεειειιειι ειεε Αειιιισιοιειισοειπιισιει. ιιι·οπιεπεε εεε Βιιειιιιεειειι

ιπι πιει· ΜεΜεπιΙιειε εΙειιιειιιι εχει Μπι.

Με Κι·ειιιιεεεεεσιιιειιτε Μεεεε πιω ει ειιιι τοι ειιπιε:

Ρε.ιιειιι, Με ειε εειιεπι ειπι ιιπιιιιιεει· εεειιειιει· ε.ειι, εεε

ι·ει· ιποιιι Βει·ιιι”ε, ει·ιιι·ειιιειε ειε Π. Νονειιιεει· πιεε νει·ι;ειι€ε

εεε διιιιι·εε, ιιιιειιπιειιι ει· ιειπ.>;ε επινοι· εε ειιιειιι θπιιισει·ιε ειε

(ιιιονειιιι€ει·ιειιεεε·ιι·Ιπι Μαιο, ειε Αιιιειπιεεεσιιινει·πιειι ιιιιπι Ιειειι

ιει· Ησιεει·ιιειι.

Αει 18 πιεεεειεειι Μπιιιιιιε ετειιιε ει· εισιι πιιι· ιιι πιει· Βιιι·επιιι

ειιιιι‹ιε ιπιι·. Βε νι·πιι·πιε σοπιετεπιπτ.: άεε Αιειιιειι εκει εειιιιιπιει·ι.

επ-ιιιι 'Ι'ι·επιρειιειειρειι ειι·ιπιιιιϋε. Οιιει·εσιει·ιειιεειιε Πειεειιιειτ.

Ι)εε ιιπιιιε Βιιιιιιιιεειιπι ρειειιεσιι, πιιιισει ιζε.ιιε Βει·ιπιιζε Βιπεπιι·

ειοεεε. ειπειε ιιε.ιιε πιεπ Μιιτειιιπιιε.

ι)ιεεει· Ζιιειειιιι πιει” Με νει·πιιιιιιιιιιι€ ιιι·ιισιι, πιειεε ιε πιει·

Βπ·ιιεειιιιιιιε ειιι·ειε ιιιπ·Ιιτ ιε θι·πιιιιιιι€ εει. ι)ιε Βιιιιι.ε·εεοεεοριε

νοιιι (ΤοιΙεε;ειι Η ιι π; ε τπι επιε.ε·ειιιεπι εε εεεει.ιν εεε: εεειιεπι

ιππιιιιιιε Πι·. ιν ε ε ι ρ ε ει ι εε ειε άεε ιειιεπεε ι)ι·επειιεε εισιιιε

Αιιιιοπιιιεε σοιιειπιιιι·ειι.

Πιιιει·πιεε νειεπ·ιιιιειιεει·τε ειειι πιει· Ζιιετε.επι. 8σιιπιε ι·οει ει·

ετειι Τε,εε εε εει· ειπιε 'Ι'επιιιιει·ετιιι·ει·εεεεεε· νοπεεπιπιειι, Με

Αιιιεπιιεεεειιιι·ει·πιειι ινιιι·πιειι εειπιεπιιεεπει· πιει εε ιιεεε εισιι ειιιε

π.:ειιε εεπιετιιεπιπιε δειιπιιει·ειιει'ιι€εειτ πιει· νει·,ει·6εεει·ιειι 8σιιιΙ‹ι

ιιι·ιιεε σπιιιειετιι·ειι. Πε.ε ιεπειε πιεε θειιειειιεε εε.ιιε. ‹ιεεε πιει· ,εεεεε

Βγιιιριοιιιειισοπεριεκ νοε ιιιει· ιιει·ι·ιιιιι·ε. Πιεεει· Μειειιιιε εσιιιοεε

εισιι ιιιιεε ΟπιΙΙειπε επι ιιιι ΑΙΙειειιιειεειι εε.

Νιιι· ειεεε επ:ειειι ειιιιιιε πειιιεεΙεπιπ ειπ εειιι. ΙΒε νειι· εεεεε

ιιειε νεπει·ϋεεει·ι πιει· ι·εσει.ε Βιιρρειι, πιει· Ιιιιι‹ε ιιεεε εισιι ιεειπιιιι ι

πιιιι·σειιιιιιειι ιιιιπι πιεσε ινιιι· Με ι.εειιιιιιιε; ιιειιε.

Μειι ιιοιιιιιε ει‹·ιι πιειι Ζιιεειπιιεεεεειιε ιιεπ· εε ει·ιιιιιι·επι, πιεεε

πιει· ιιιιι‹ε ιιιιριιεπι τιειει· ειε εεννϋΙιειισιι, ειεο ειειει· πιει (Πει

νισιιιεπεερ. 8ιει·ιιιιιιι Με· ιιιιπι πιιι.πιιιι·σιι ειιιιιι·ιισιι εεεοπιπιεπ·ε πεε

ει€πιει νειι· ειεειι Βι·ιισιι εοινοιιι πιει Με Τι·εεεεε Με ειισε Με'

πιειι Βεσπιι·ι·ειιε ιιιιεειιιιεεπι. Πεεει Ιιεεε ειοε Με ΜϋεΙιεεεειε

ειιιει· ειιτειιιιΜιειιεπι οπιει· ιοικιεσιιεπι Μιειιιιιιιε ιιισιιτ π.ς·εεε νοε

πιει· Ηειεπι νι·ειεειι. Πιεεε ιετειε Μιιπειισειιειτ εεε εεεοεειεπε Ρωι.

 

 

'Ι' ιιι ε π; ιιει·νοι·, ‹ιεε πιει· Ρετιειιτ επισε σοιιεπιιιιι·τε.

Με ειπε Πι·ιιειιιιιιιιιιιιιιε· ερι·ιισιι _ιετιπισε νει· ειιεε Πιεπ.:επι πιει·

Πιεευιιιπι. πιιιεε Αιεεειεεεσεε·ει·πιεε ι·οπ·ιεεειι. ε.ιεπι Με 'Ι'ι·εειιεει

σοιιιρι·ιιιιιι·ι εειιι ιιιιιεετε. Αιιεεει·πιειιι εεειεε ιεε· τει· ειεεΠπ·ιιειπ

Ιεειιιιιιιπι· Με Τιιετειισιιε επι επιι·εεεειι. Μιεε πιε.ε Ε'ιεεει· ειπεπ·

θειιιρι·εεεειι πιιιπι .ιοπιεε.ιιιπιιιεεεεεΜπιιιε επιπιισιι;;ιει;, Με Με·

ιιιπιιιι; εεει·, Με εσιιοε ιιι Με ειειειι 'Ι'πιεεπι ιε ειπε νοΙιε Βε

ειιι·ι·ειιειειιιιιιιιιε· ιιεει·εεεεεεειι επει·. ιιΙεπι άεε Βιιιιιειεειεπι εισιι

πιενεπ·ιιισιιι: ιιι πιει· θεπιιιι·ει·ειειιιιιιε εεϊειιπι, εισε εεεειιιι. εισεε

εεεεει·τε. Με Βρι·ε.ειιε νειι· πιεπιιιι·σε ιιιιιιιπιισιι εειιι· ει·εσεννει·ε

οε8·ισιπ·ε εεε εεειιεπιε Βιιιιιιπιειιπιπι σειιιιιεεεειοι·ιεσιιε Βεννε

ειιιιε·επι ειιειιιιιι·τε.

Πε σε πιειι Ρετιειιιεπι Με Εεει·ει· Με επιιιιιιιε ειιιε Εεεεεει”ι·ιι.ε;ε

ιει, πιο ει;; ιιιιιιιιιισιι εειιι· Με! ειε πιει· Βειεσιιειπιιιεε:, Με Μπι-εε

πεπιιι πιεε Νει·νεε ιιιιεεεεεε.ιιει πιει· Ι.εεεεειειιιι.εεειτ ιιειει· ιιειιι

Πι·πισιπε εεειεεειι ιπε.πιιι? .

Πει Με ειειειιιιρ; ειιπιι·ει· Βρεσιιιισειιεεεε ιιειιιεει· ειεειιι.ιειειι,

ειιιιιΓεει ιεε ιιειιι Ρε.ιιεειειι Πι·. Με ειε επι επιεειπιιιι·εε.

Οπιιιεπ.τε ε ιι ιι ι πι ιιιιιι;ε πιειι Ρειιειιτειι εειιπ· πιειιειι ιιιιτει·

επιπ·ιιι ιιιιπι ιιι·ε.ι· ειιιιι θειιιιιεεε εεειιιεςι, πιεεε πιει· 8γιιιιιτοιεειι

επιιιιιιιειπ νοε ειιιει· θεεσιιινιιΙει ιιει·ειειιιειε. Με πιιι·εσι πιετ.ει·

πιειι θιιιιιιιιειιιιιιει·ιι ειιεε. [Με εσειεπι _ιεπιπιεε Με ειιιεπ· Ήι.ιιεοειιιιε

ειι εεπιιεειι. Βειειιιεπ Νεεειιιιτει·ειισιιιιιιε· Με ιεε ειιιιειε Τει8·ε

πιει· εεεε εεειιιει·ιε. ιιοειιιε νοε εει· νεπ·ιεειιιιιισεεε (ιεεσεννιιιει.

ιιιειιτε ειιτπιεσιιι. ννει·πιι·ε, ππιιπι εετ εισε ειειιει· ιιιειιτε νει·

πιιισετιεεε ε;εεειειι. ι)ι·. Βειιι εε ιι, πιειιι ιεε ιιειι Με Β"ι·επε,ε ιιι

ιιεειιις πιιι Με Ι)ι·ιιιειισιιι‹ειι πιει· ιιρει·ετιπιε νοι·ιεπετε, €ιεεει.ε

ι;Ιεισε Ρι·οϊ. ΤιΙιες εοσε εεννει·ιεπι ειπ ιιιιιιεειι.

Πιιιει·πιεε νεπειεπε· Με Ζει; άεπ· ειιιζειπιειιιε Ζιιειεεπι εεεεει·ι.ε

ειπε, εει· πιεε Βιιιιιιιιεεπιπιεε μι· ιιιπ·ει. Με θεεεειιιειι. εε Με

ειπε πιειιιιισεε Βιισει·ειιιιιι πιεε ιι·ειεε Βεεπιεε ειε. ειε Ζεισιιειι,

ιιε.εε εεεε ιιει· Μ. ιιιτειιιιιε ρ;ειιιειιιτ εει·, ιιι ιιοΙπ.πε ιιεεεειι

ι;ιεεειε Με ιιισιιι ιεεεει· ινπιι·ιεε επι ιιϋιιεειι πιεπι ειιιρίειιι ιειιι

ειϋειισιιετ Με ειειι ορει·ιι·ειι εε ι:ιεεειι.

Πε ει· ιιιιιι Με Ορει·πιιιοιι εει·ιι ιιι εειιιει· νειεπειεπιι. :ιεε

ιιιει·ειι Ιεεεειι ιιιοιιιε. επι εειιισετε ιεε ιιιπι ειι Ρποι. Ζπιεε·ε.

Ιιειπιει· εει· πιεσε πιει· Αιιεεπιπ;ε πιει-ι Ρειιεπιτεε ειισε Ζπιεεε

επιι“ειιεε πεεεειι Με Ορει·ιιιιπιιι ,εςεννεεεε ιιπιπι Με» εισιι εεειιι·πιιιιι;

πιεειε ειιεεεερποσεεε. Με Ι.ειιιιιπιιιιε ιιιιιι·πιε νειι εεΙεει νει·πε·εεειι.

Ρειιεετ νιιιιιπιε ιεε Βειε ι.>πεεσιιισιιι, ειπ .ιοΜριε ιπεπι Οοιιιιιι·εε

εεε εεεειιπιειτ. Με εεετ ιιππ νωεπιε εοιι 14 Τε.ε·ειι πιει· Ζεει.επιπι

εισιι ιιισιιι εεεπιπιει·ι ιιιιτιε επει· ειιΜισιι Με Βιπειιι·ρειιιοιι πιεε

ιιειιεε θειιιΙπιπιι·ιιεειιιερρειιε εεεσειοεεεε ιπε‹ι Με 22. [ιεε. εεε

ιζειιιιιι·ι ινπιι·πιεπι, ειεο ειπε ΡΑ ιιιοειιιε εεειι Βεπειεπι ω· Με

ιειιιι,πε. Βε εοιι ιιεε εει πιει· Ορει·ιιτιοιι πιει· Βειιιιιπι εισιι εεειει

Με ιιπιεειι. Με ει· νοι·εει· νοε εεε νει·ιιιιιιεει: νιιιιι·πιε.

Με πιιιτει·ειιειιι:ε πιειι Ρετιειιιειι ειε 8. .ιεειιει·,ειεπι ειινε ει”

ινεσεεε πιεσε πιει· Ορει·ειιοε. Βε νειι ιε εοιεπ·ε ειπιε νει·ιιπιπιει·ιιιιε·

επι Βιιιπιιεεε.πιπιε ειπ πιοιιειειιτειι. Με Με Βιιεενειιοιι πιεε ι'ι·ειειι

Βεειιεε εισε ειιιεε·ε81ιειιεε ιιε.ιιε. νι·οιιιιι·σε Με διιιιιιιιε εει·ειιε

ι·ειιιει· ιιιε.ιιις Με Ηπιιι”ιιιπιι,πε Με· ιιοσε ενειιει·ε Βεεεει·εεε πεε

π.εεεειι ινιιι·ςιε. Ιδιεεε νει·ειιεεειειιιις ειπ εισε τιιε.ιειισιιιισε εε

ειιιιιιει.

Αιιι Η. Γεει·ιιειι· εεε ιεε πιειι Ρετιεειειι ιιιιιι εεε εει· Με

Βιιιειιιεεειι ιε Με ιιιεΜιιιιιιειε πεει·ιισιιι. νοΙιετεπιΜΒ ε·ει·επιε,

εεει· ιιεεοΙπιτ εεινε,ειιιιεειοε.

Ιπι Μεεει· 8τειιιιιιιι· ιει·ιιιιι·ι·ι. εε εεε ειε ιιειιιε; "Με εε

πεσει πιειιιιισε ι·ει·ι‹ιιι·ει πει·εσιιειιιι. ειεπι ιιι πιει· ι·ισιιιιεεε θειι

τι·εισιιοεε- οπιει· Ριιοιιειιοεεετειιιιπιἔ εισιι εειιεπιει.

(ιιιισιπιισεειι ενειεε ειιιι·ι πιιιε πιεε Ρε.ιιειιιεε, Με ειε πεεεειιειι

ιιε.εεπι, ινειιιι;. Βι· «Με επι,ε·ει· ινιεπιει· ειπ Οιιπιιε πιιπ εεπι εε

ιιιει·Ιπι εειεει ιιε.ιππιι ειπιειι Ππιιει·εσειειι εινιεσεεε _ιετει ιιιιπι εεε”,

ειιεεει· ·:ιειΙειειιι ειιιει· ιεισιιτει·ειι ιΣι·ιιιιιπιειιι·ιπειι..

ι)ιεεει· ΡπιΙΙ ιεε ιιιεο εεΙιεπι ι;επ-ιεεει. Με θεεειειιιιιεει8

εεε. πιει· πιιιι·ειι Με Βοεεεεεσιι-θειιιοεεσεεε Ε'πιι·ιιιεΙε πιο

ειπιιιι·ιεε νει·ιιεπιει·ιιεπεεε εε εεειει:ιε·ειι. Απιεεει·πιεει εει€ι. ει·

ιιιιεε, πιεεε Μι· ιιι ιι.ιιιιιιεεειι Ε'ειΙειι εισει. ειιεπι Με” άεε σοε

εει·νετινε νει·ιιιει·ειι Γοι·ιεειεειι Μιιι'ειι.

ΙΞε ιει εεε! ννειιι·εσιιειιιιισιι, πιε.εε ειε εσειιεΙιει·ει· Ειιιι.ει·ιιι'

ιιιει·εει ε.πισιι πιεπι Ρπιειιεεε εει·ει:ιει ιιιιιιε, ιιπει.πεεεει·ι: εει ιεε

επει·ειιι Ζεινεπι:εε πιει· ι.ςειιιεε ιιιεσει·ι·εεε εει·ετϋι·ι ννοι·ιιεπι

ινεπ·ε.

(Αει:οιιειει·ει).

Πιεσιιεειοιι.

Ί'ιιι ιι ε Πεμ νι·πιι·ιιι Με θρει·ειιοε εεειειειι.

ΗειΙε. π: Βιε ννιιι·πιε πιει· ιιιιιπε 8σειιπι‹ιι·ιιεεπιιερμειι εετιει·ιιτ.

'Τιιιιιε ιιιτει·εεειι·ι Με εεπιιιιιει·ε Εεεειιειιτιοε πιεε Ιιιιιπειι

ιειρρειιε εει πιει· Ορεπετιοε?

Η ειιει.: Πσεει· Με Πειπιιιε πιει· Ορει·ειιιοε εεεε ιεε Ι-ιειεε

Αεε·ιιεεε

·ι·ιιι Με: Ιεπ Με ιιιιει·οεοοριεσεε Πειει·επιειιιιες εεε ειιει:ιι·

ριτιειι 8σιιιιπιπιπιιεεειεπιρειιε ιιεεεειιιιιι·Ι?

Ηειιετ: Νειιι.

ινε ε :ισ ε: Με ιει ιιειιε ιε ω· 8σειιπιπιι·ιιεε νει· ειεε πεε

ε·ιιεεειι'Ρ ννειιιι εε εισιι ειε ειιιε εεπιτε Βιι·ιιιιιιιιε ιιειιπιειι, επι

εεει Μεεειεε ειιι.ιι·επιει· εροειεε ειιι·ιισιι οπιει· νει·ειι.ει·ι.

8σε ιιιιιε: Ν” Με Αιειιιιιιιι; Πει?

Η ε ι ι ιι τ : Μ.

·ι·ιιι ιι ε: ιει Με Ιιιιιιιιιιιιιε· ιιιισε πιει· Οπιει·ει.π.ιοε ειιι·ιισε,π.ςε

εειιιςεπι'Ρ



η
ω

Η ε 11 π τ.: Πιε Βεειιιι·επεΙπππιππε ειππ Μπι, ειε Ρεει.ιειιε

ιπιιπιιιιιι.ι πιιεπ. -

Τ1Ιιπει: Πει· Επι! ιπι ιπιειεεεειιι επει πιεπι ειιιπειιιιιι.

Με ιπι πεπ ΚιεπΙιεπ ειππ, π·πι· πιπ πει πΙειιιιιπε, πεεε ειπ

Πι·πεπ ιιπππιιι·εεπειιιιιειι ννιιιε; νοιι πεπι Κι·ειιπεπ ειι”ιιπι· κι

πιιιιιειε, πιιεε ει· 2ιιιιιιε1ιετ ιιιιπειιιεεπ πεπεεειι ππι·, εριιτει ιε

πεεπ πιε Βιιπιιιιε π·ιεπειει·1πιημ Με. Ι‹·π ειπιιιιπιειε ιπιεπ

ιιιιειι "πιο Νι. πει· νι`ιιεε1ιε ει· απ; πππ ει·ιιιεΙτ ειιι· Απιπει·ι,

πεεε ει· ιιπ Απειιει πιε ιιεπϋππιιειιε Νι·. Β·ει;ειι ειπε ιιππει·ε πει

ιπιιεεπειι ιιιιιεεεπ: εειιιιι πει· πιε Βεππειιιιπε· εεπεπ ιπι πεπιιιιει·

ε.ιιιι;;ειι·ειεπ, Με Ρετ. ειιππιπει. ιιεεπ ειι.” πεειιππ ειεειιιειι πιιπ

σε Βιιιιιιιιι πει πιτει·ειι Πετιιιπε. νι'ππιεππ πεε Αιιιιιειεπε πει

Αρπεπιε πετιε Ρε.ι. Βειιπιηιιειι Με πιεπει·. πεπει· ιπι ειπε Ιπ

πιιεπεεΙε.ιιιιιιιπε ειι:ιιιιεπιπειι ιπιειι πειεεπιιιιι ε1πιιπιε Με ,ιιε

ιιεπ ειπεπ ερειεεινεπ Βιιιει·ιπ' πει. Πππεπι·εειιειπιιειι ει·εεπειπτ

εε ιιπι·, π:ιεε ειπε πειε1ιε 8τιιιιιιιι. ειπεπ ι;επιιπειιπειι Βιιιε1ι επι

Ηει·πειιιιπι·ιιππ ειπει Ιπι.1ιπιιιπε ειιειιιππεπ ιιπ Βιιιιιπε πιιιε.

ε.πεπ ιει εε ιιιεπτ ειιεεεε‹·πιεεεειι, πε.ειε ειιι επιιειιειει· νει·1ιιιιι'

επιιε ΟρειιιΙιειι ειιι€ειιειειι ππι·ε πιε εε πιιειι ι'ι·ιιιιιιεπ πιειπι:,

επ πιε Ορει·ιιιιειι ιιιιιιιιι.ιεΙππι·ε Πι·ειιειιε π” ννιεπει·πειιι· πει

8τιιιιιιιε πεπεεειι ει, επει· επ ιιιεπι ποεπ ειιι ιεπεεε.ιιιεε Απ

εειιπειιειι πει· τειιιεε1ιεπ Μιιιιιιιιιιι; ι·οι·Ιιερ,·ι.

Η ει ιπι: Σππιιιιιιι€επ πιιι·επ Πι·ιιι·π νοπ Βιιιιιπεπ ειππ πππ

ιις πειιππειιτει. πιιπ πεεεππειε επιριιππιιι·π εεπειιιι πει· Βεειιι·

ιεπε ιιι εειπ. Με Λιπειιιπεεεππει·πειι πιιιεπ πω· πεειιιιιιι.πιε

πιιπ ππι· πιιιεπ θειιιρι·ι·εειεπ πει Τι·πεπειι ει·ιππι·1ιειι; πιεεεΙπειι

ειιι' Ιιιιιιιεπειι. ιιιι·ιιεπειιιππιειι ει·εεπειιιι ιεεπι ιιππεπιεειιειπ

1ιεπ. Για" πιε Βεεεειιιιιιι ιιιιπεπιπει ιιπι· ειε ιιι-ιπιπ πει· Ορε

ι·ιι.ι:ιειι πιιι'επιπεεειι πει, πιιιιιι ιιι. ειιει·πιιιιιε Με πεπειιι τει

πει·πειι, πει ποεπ ειπεπ Ζε ε; ε ειεπ ειιιιιιε1ιετ εει.=;επ πιο ρε

ιιιι.ιειι ιιεετι·πιιπτ.

'Τιιιπιιι: Με Ρετ. επ ιιιιι παπι ιιπι· ει· Β Τι·ερρεπ πεεπ

ιιεειιειιειι ιιιιπ ε.ιπιιιειε ιι·ετεπειπ ιιιοπι εειιπει; ππιπιιιε πει·

ιιιιεπ πιε Ριιεπειιιειι ειιιε πεεεει·ε Με πει· Ρι·εεεεε εεπιεπ ιιπ

8εππιππεπ πει.ιιιπειι.

Η π ειπ π: Ιει πιε Αιπειιιπετπ ειειε ειιι θιιπιριεεειοπ Μπει

ιιιιιι1ιι·ι-ιι επει· 1ιιιππ ειε ιιιεπι επεπ ειπεπ νει·εεπιιιπΙειιιπι.ι

πει Βιιιιπ 81ειι1πιε πεπιιπι πειπεπ?

Η ε Ι ι ει.: ιπε ιιιιιεε πιει· πιε θειπριεεειειι πι. Αιπειππε

εεππ·ει·πεπ ιι·ειππιπι ιιιιπεπ, πεπιι ειπεπ πει περιιειεειιιι;ει Πε

ειιιιειιειπιιπιιιπε μπι πιο Αιπιιιππε· ιιεεπ ι·ειει.ιν ,επι νει· ειππ,

πιει· επει· πιιι ππι· ειιιεειιιιιε Μιππιιιπιι νει.

Κ ιι ι ι ιι ε ι πιειιιι. πιε Επιεεπειπιιιις πει· πιει· ειιιε;επει·ιειιεπ

ειι·ιι.ιιι.ιειι Ε'ι·ιιι;ειι πϋιιπιε ιιπι· πιιιεπ ειιιε Διιεπιιπιι. πει Ζ ε ε ε ε

εεειιεπι πει πεπ.

Ηει ιιι ι νει·ερι·ιεπι ειππ πεινεπ πειπεπ ειιεεεπΙεπειεπειιπειι

Επιειιι, πε ειε πιι·πεεε πεε ε.ιιει.;ειιπιεπ 13ιιιε1ιεε πω» πεετιιιιιιι

πει· εειπ πιιιι“ιε.

2) Η ο π π ε ι· ι. Επι ΕΜΠ νοιι Ιιιιιιερε.επιειι ιιεε1ι Πεειιιει·ειι

ιπι· πιπ Πειιιεπειι·ειτ.ιεπ ειιιεε Ριπρειει.εε. (Βι·εε1ιειπτ. ιιπ υι·πειι).

Ρι·ειεπειιε πεε πι. Αει:ιειεεεε

πει· Οεεει1εεπειτ Ιπν1πιιπ1εεπει· ιπειπε ιιι

Μπα νοπι 19.-22. .ιπιπ 1901.

ι:ιιπιιε 8ιιιιιπε.

Βεπιιειεπιπ, 21. .Ιιιπι. 1901. 8-ι Ππι νειιιιιιιεπε,

ιιι πει 8ι. .Ιεπειιιιιεπι1πε.

Η Πι·. 191 1εεπει·ε·-Βιιιπ: ..ππι· ΒεπιιιιπΙππε πει· εει·ειι1ιιι
Με” Αππεπεπιειιππιιπεειι··. ιιπ ειιιειιεε ειεειιιεπεπ ιπι πει

«δι. Ρετ. ιπεπ. ΣΥεειιειιεειιι·ιιι,ι

Πιεειιεειεπ:

Πι·. διενεππειιεπ-Βιεε πειετ

Βιιοιπειιιιεε πιπ, :Με Ειιεειιειιεπειι πιιπ Ειπει·εεεεπ

πεπ πεε θεειεπιε ειιιι·Ιειειι πιπ. πειπ Απεςειι1ειπεπ εΜειι ιιι

Βεπεππιιιιιε επ ιιεπιπεπ. Βιιιιπππ1ι·ειπειιεπ, πιε ειι.ι·ιιι πει·πεπ,

ειππ εΜειι ιιιι1νεπεειιιιειιεεπ επ πειιιιιιπεΙιι.

Πι·. π. Μ ε.ιιπει ειιιι.πιιπ- πω: Βει πει Βχεει.πειι

πει· Ρι·πεειειοιι. πιε πιι· Με πειιι θεπιειε

Βιεειριιπεπ επ πεεππεπιεπ πενι·ειιπτ ειππ.

πειιιι ιιειιιιι.ιειι Βιιιππε ππεει·ει ννιεεεπεεπε.ιι. πει· Βειι·ι·ιπ' πει·

εειερπιιιπεειι Αιιε·,ειιπιπιιπ1ιειτειι πεεειιι.Ιιε1ι ειππιιεειιιιιππεπ

πω. Πε πειιπε1ι ειειι πει πιεεεπ ΖιιεΕπππεπ πιιιεπιιιιε ιιιοπι

ειιι' πεε πεεεπιΙιεπε

πππ

ιιπι Κι·πιιπιιειιειι ειιι ,ε;επειιε, πππ ιιιιιεε νει ΑΙΙειιι πιιπ Ιιειπεπ κ

πιιι·εΙιε.ιιεεε1πει Με εειεπεε Ιεεπι πειιιιιιπειτ πειπεπ. ιιι πιτ

ιιιεπι πιιιιιιε. πειιιι πει· Αι·ιι: πει πειιι εειιΙερρειιπεπ Οπει·ε.ιιι.ει

ω Κι·ιιππιιειι. πιε ιιπιπιπε Επει·ι;ιε. Οειιεεειιεπιτ πιιπ θειινε

ι·πιιιιι6.ι επ πεπ 'Ι'ε.8· πω, ει·ει. πεε θεερειιει πει· 8ειεριιιι1εεε

πει·ιι.ιιι:ιιπεεειιινπιειι. Βιπε εειεπε Βεπειειιιιιιππ· Με επ Δω

πιιπ Ριιπιιπιιπι ιι·ιε πππ ει·ππ”πε1. ΩιιεεπειιΙπει·π Με Ιιειιιιτειι.επ

πεπ πεπ Ηειιιεερε.ι.πειι ειπ πειιεε Αι·πειι.ειεΙπ. πεπ πεε ΡιιπΙι

πιιιιι πιιι·επ πεπ Απε εεΙπει πιιι·τιιιι' πιπ,ςεπ·ιεεειι ,εΙιιιιπι:: εε

πιιιιπεΙι. πεπ ποεπ ιιιιι πιπ θειερπειιι Με πιεεε ιπιιεεε νει·

ΑΙΙειιι ειιιιι·ι πει·πειι. Ι)πιιιιπ πεπειππιειι πιι θα πιε νει·

81

εεπιειιριειι πιιπ επ εεπεπ. πε πιι· πει ιεεπι2ειιιι.ιειπ πιππι·ιπε

πει Κι·ιιιιπιιειτ εεπειι ιιιιπει· Ηειι· πειπεπ πόπιιτειι. πι» επιπ

επεπ ιιι πεπΙ Με νεπ ι;ιιπει·πιιπιεει, ιιιετιιιεπει· Αιιιιειιει·πι·ιιιι

Ιιππε·. ε.πει· πιει· πεπεπ πιε Κι·ππιιιιειιεπ ειπεπ ειξεπεπ Οπε

ιπ1ιιει·. πει· “κι πιε ρειιιε1ειιιεεπε Απειτοιπιε ι·εειι. πιιιεπ Με

Βε.ειει·ιεπιπιε ε;επειιππειεππει ιει. Ηιει· ιπιιεεεπ πιι· πιιι·ειιιιιιε

πεε θιιιιιππ·ιπειι πεππιιιριειι. εππε πεεεεπ Βει·ιιεπειειιτιειιπε

πιι πιι·πι :πιπ Ζιειε ιζε1πιιιιεπ. ιιει;ειι πεπ Βιεριιει·εεεπειιι"

πιτ πεε Βιιιιε.ιιεπειι πεε Κεριεε ιπ πε.ιτεε νπε.εεει· ειιι εειιι·πι·ιι.

πεε Μιιιει. θεεεπ πιε ιιιεπειι·πεειι Β'ειπιειι πει· Βιεριιει·ιιιιι

πειπειι ειε πι‹·ιιι εεΙιεπ πιε ιπιπ Ζιειε πειεπιιειι, εε Ιιιπε·ε διο

πιεπι ιπι ρειιιΙιειιειε Βιιππει·πειε 8ει·ιιε τ.ι·ιιιιεπ, πιε Κιιιεωπ

πππ Βει·πειι ει·ει επιιει·ιιειι, ενεπι: πιε Οιιιειι ειιιιιι·οιι. κι”

ειπι·π ειιιπιεπειτε (ιειΕεεπιιπιιπα ειιι' πει Ηει·ιιιιππε πιω

Ι.ιιιιπ. εεπι. ιιπει· πιεεεΙπε ιιιπειιειΓεππ ιιπ πιιι·επ Ρει·ιτειιιιε επ

πεπιιιιιρι”ειι.

Πι·. ν. 8 επ ι·ππει· -Ρειει·ειιιιι·ι.; πειιιει·πι πεειιεΙιειι πει· ειιι

ιιετιεεπειι Αιιιιιιιπειι Β 1 ι π ε π ε ι· ει· 'ε, πεεε ιιιεπι _ιεπε ριιινετπεπ.

Αιιιξεπειιτειιιιπιιιιπ Με εειοριιιιιπεε ιιι πεπειειιπεπ ιει; ιπειιι

εειτεπ ιιιιπεπ ειεπ ΡΙιΙνειεειιεπ πει πιιιιιειιπ πεειιππειι Κιιιπει·ιι.

-- Βι-·ι ιπιι. ιιει”ιι,εειιι Βειιιιιειιιπιιε ειιιιιει·Β·επεππει· ιπι-ιπποιπ

· ιιει· Κει·ιιιιιιε ρπιι·ει:. ειππ ιιεπεπ πει Ιεεε.ιειι 'Γπειειριε Απιει

πππεεπ πεε ιιιιιι2επ 1(ϋιιιει·ε ιπιι πιιΙιειπ ννε.εεει· πεεεππει·ε

επ ειιιριειι1ειι, επειιεε Μεει·πππει.

Πι. πιιπ επει·,ε;: Πιε ειιεειεΙΙε Βιιιι;πεεε πει· ει·ι·ορπιι1ϋεεπ

Αιιιιιεπειιιιιιππιιιι€ πιιιεε εεπι· νιιιειειιιιε· ιιεειε1ιι πει·πεπ. Νιιι·

πει νει·πιι.ππειιεπ πειιιΙιειιεπ Ζει‹·πεπ πει· πιιιζεπιειπεπ πει·επιιιι

Ιεεε πω· ειπε Αιιπειιειιι:επιιπιιπιι πιε εειειιπιιιπε 1ιεπειειιπει:

πειπεπ. Ζιιι ΙΙιιιεώ·π.ιιεπ ιιιπι·ε ι‹·π ιειπειιπεπ ΓειΙ επ: ειιι

.Τιιπε;ε 1ειπει ιιπι· ιιπ ειπει· ιιΙεειπεειι ΒΙερπει·ιτιε, ιιεπει εειιι·

πειιιιιεπε νει·ι,;ιπεειιιιιιιι; πει· Ι.νιιιρπιιι·ιιεειιι πει· ειιπιιιιι.ιιιιι1ειι,

ειιππιιιιιιιιπι·επ. πει· ιιιιειιιι.Ιεπ; ειιεπ πει· ρι·πεπιιιιειιιειειι. ι·.ιπε

7”ππι·ιιζε Βε1ιπεετει· ιπι ιιιιιπι·ει·ε .Τιιιιιε ιιπ Ηει·πιιπιιιεπτειιπ

(πως, ειπε πππειε Βειιπ·εειει· Π? .ιππι·ε ειιι Ιειπει εειι 7 .Ιππ

ιεπ :ιιι ειιιεπι ιιειιιιιιιοπ επ Αιιεεειιιιιι.ι ειιι' πει Βιιι·π: πιε Μπι.

ιει· πιεεει· Ρ:ιιιεπτειι 1ει ει ιιπ πειοι·ιεε1ιει· 8επινιππειιειιι.

Πι·. Μ ιι ιιπ Μετα ιιι πι: Σε ιει ιπ εοπιπεπ ΡιιΠειι πεπποεπ

πιιι·ειιιιιιε ιπιιιεπιιι Ιεπιπ·Ιιειι πεε Αιιιιε επ πειιιιιιπειπ. Πιε ιε

ειι.ιε ΒειιιιιιπΙιιπιι πω" π.1Ιειπ ειππ ΖιεΙ.

21 Πι·. Ο Ιιιεπ ι·ενι- Ι.ιππιι; ,,Πεπει Ρι·ειιιππϋι·ρει· πει

11ει·ππιιιιι··. (ιιι ε:ιεπεε ει·εεπιειιειι ιιι πει α8ι. Ρειει·επ. πω.

π'οεπεπεειιι·ιιι».)

Ο ι ε ε ιι ε ε ι ε ιι :

Πι·. Βιεεειι.ι- Ρειει·επιιιε; ει·ιιιπει·ι επ ειπ νοπ θει

ιπιιιιπ πει ιιειει· ιιι πει· Ηειιιιιιιιιι. εεΙεεεπεπ Ρι·επιππϋιρει·

ιιειιπι.εε νειιιιπι·ειι: εε πεειεπι πε.ι·ιιι. παει-ι ιιιιιπ ειεπ ειει πιπ

πειιι ΘεΙνεπεεειιιει· πεπ Νεα πιιιεπ πιε επει·πιιεπ1ιε1ιειι θε·

πεπεεεπιεπτεπ πιε ιπιπ Ριειπππειρει πεππι πππ ιππ πεππ ιιιιτ

ειιειριεειιεππεπ Ιιιειι·ιιιιιειιιειι επιιι·ειιι. 1)ιεεεε νει·ι'ιιπι·επ πετ.

ειππ ιιι πει· ει. Ρει.ει·επιιιιςει· Αιιιιεπ1ιειΙππειπ1ι ιιι ειιιει· Βειπε

νοιι Ιππ1ιειι επι πεπ·ππιτ πιιπ πει πεπ νει·2ιι€, πεεε πει· θει

νεπεπεπιει· ειπε ιιεειιιιεειιε ννιιππε εειπ.

Πι. ν. πεπ ιιι πε ι· Ρειει·επιιι·ε·: Νιιι ειιι εειιιπΙειιιει·'Γπειι

πει· Αι·πειιει πε.ππ Με πι!! πειιιιιιπι·ιιπ=ιι ειπεπ, πει Με

Ι·"ει·ιιι πει·εειπεπ πει Ηιι:ε πιιπ Βιιιιιπ πεε Βειιεπ πειιιιιπει·ι

Πε.1ιει· πω" πειπ Αιπειιει :πιπ 'Ι'ιιιιιεπ πει· Βειιιιιππι·ιιΙειι πε

2ππιι€ειι πει·πειι. Πει· Ρεπιι1ιιιπι ιιιιιεε πεπ νει· Βπιει·1ιππι·

ειιπιγειε.ιιΙιιππεπ πιιι·επ πιε ΙΙιιΐπι1νειειεπει·ιιπιι ειππ· Αι·πειιει

εεπιῖιτπεπ.

Πι·. Ιεειιιενι: Πιιιει· ιιπεεπιπι· 100 Αι·πειτει·ιι, πιο ιπιπ

νει·ιειειιππειι ιπ ιπειπε Βιιιεει.ειιιιιπε πειιιιεπ, πιιιιε πιιιιπι

ειπει· ειιιε ΒειιιιιεπιιιΙε επιπειιεπε. ιπε πεπιιπι ιιπειππιιιιι πιεπι

εε1τειι νει, πεεε νει·ιειειιιιπειι ιι ειε Βεπιι ιΖπι·ιΙΙεπ ειπι.ιει.ειι. - ιιι

Βειι·επ πει ιπ πεπ Ριιπιιπειι πεππι:ιεπ Βι·ιΙΙεπ ιιιιιεε επε·ει”ιιιιι·ι.

πει·πεπ, πιιεε πιε Μεπειιε εε ιιπριππιιεεπ ειππ, πιιεε πιε Απ

πειειιπι.ι· πει Αιπιπ-ι πεπΙ επ νειειεπεπ πι.

Πι·. ν. Η ι ππ ε π π ειιι· Βενιιι: Πε ειιιιιιιεπιι ειππ πει πει·

νει·ει·ππεπε· νοπ Αι·πειτει·-ΒεπιιτιπιιΙιεπ ειιι Βειι·πεπιεπε-Αιιε·

ιιιειιεπ επ πεπιεπ: ιπεει ειππ ππιεπ εει·ι·ιειιεππε θΙπιιει·, νιει·

Ιειεπι ιιιιειι πιιι· ιπ ε;ει·ιπιζειπ Μπεεε. σε Βειιεεπιιιι”ε πεπεπ, εε

πιι·π πιε Βι·ιιιε νιεΙ Με» ι;ειιιιε;επ.

Βι. Η1ιε.επει·ε-Βιιιε: πιπ ιιιιιε1ιτε πει·ιι.ιιι ειιιιπειπειιιιι

· ιιιιιειιειι, πεεε πει ι.ιειειιι Βιι.2 πει· Β'ιειιιππϋι·πει· ιπ ε” Ηει·π
πει· ιπεπιειιιιει·πειι ι

επε.ιιπε ει, πιιπ ;

1ιπιιι, ιιππιειιιιιεπ πει Κιιριει·εριιιιειπ, πειιιι νει·ειιεπ ειπει· Επι·

ιι·πεπιειι πιιε Κπιιιιιιει·πε.εεει επι1ιεεει; ι·:π ιπϋεπτε πει πιεεειι

Ι·`ὲιιιειι ιιπιιππππε·ιε· νειιι Βια πεε πι·ειιιπππι·πειε πιε Αιιπειι

: πιιπ; νοπ Εεε ιι π ειπρι'επΙεπ, πε πεε π)εειιιι ιιιιιιιει· πιε Νει·

ι.ιιιιιιι Με, πιε Με νοπ πει· Ηει·ππιιιιι επειιιιειιεπ.

ιιι. Κ πρ ιιει· -Κιιππ: Ιεπ ιιι6ειιτε ιιιιεπ πει πεπ Ηει·ι·ειι

Οριιιιιιιιιιιειεεεπ ιιε.επ πειπ πιιιιι·πεειιεεπεπ Ψειιιι πεε Ε'ιιιε·

ι·εεεεϊπ Κε.Ιιππιε πει Ηοι·π1ιειιενει1ειειιπε;ειι ει·πιιππιε;επ. Ποπ

ειρεειιιιιειεπ Μ: πεε Βι·πειιπεπ νεπ Ηει·ιιπειιινει·Ιειιιιππειι ιιε

πιεε ιπειιι. Πειιι Ρι·ιιπιιπει·, πειιι πιε εειιιιειιε Βε1ειιεπιπιιι8·

ει·επι.ιιεΙΙ πεππιειιεπειτεπ ιιιεειιι, ιει ππει· πιε Γιι.ι·πιιπα πει·

νει·Ιειειεπ 8ιεΙιε πιιι·επ ΓΙιιει·εεεεϊπ-ΚιιΙιιιιιι ιεινε·επε Βιπεππιιπα

πει· θι·πεεε πει· νει1ετειιπε νιειΙειεπι πεεπ ιιι ειιιριειι1ειι.

Η) Πι. Η. ν. Κ ι·π π ε π ε ι·- ειππ πιπ εειιιεπ νοιι.ι·εει·2

,,διεπιι εε11 ειπ Αιι8·ε επιιεΙειι·ι πει·πειιιι· ΠΒι·εεπειιιι. ιπ πει·

«ει. Ρετ.. πω. Ψεειιεπεεπιιι1».)
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Πιεοοεειοπ:

Ι)τ. τ.. Η επ ο ο Ι Με ιιι οι - Προ.: Ψοπο οι: ποοο πιο· πιο”,

ινοιοο Μι ιο ίοΙοοποοιι οοΠοο οοπο οοοοοεΙτ οοποιοιτοπ:

1. Βοι οϋειιι·ιιο·οο Νοοριεειιιοπ.

2. ΙΜ νοΙιειο.ιιοιτ.τοτ Βτοιιοοιιπ,<τ οοε οτετοτοι·οποιοο Απο”

πιο οοτ ενιπροι.ο. ΟοΜοε.Ιιπιο:

8. Βοι εοοτ οοιιιοοτιοει'ιοπ ΒοΙοἱ ιο Ε'οΙΒο οοΒοποτεοινοπ

θΙο.οοοιιιε.

1ο εΙιοιι οποοτοο Ρ'οΙΙοο ιππεε οε οοτ Βτίοοτοπο·, οοπι 'Ποιο,

Με. οοτ ριοτειιο!ιοπ Βιιιιτοοοιιε οοε Απο” οοοτΙοεεοπ οΙοιοοπ,

:ο οπιιοΙοιι·οπ οοοτ οἰοοι:.

Πι·. Η το ν ο ο ο ει; ο ο - Βιμ οποιοι, οοεε Μο Ρτοοο!ε.ο;ποεο

εεπιρειιι. Επικοποοοε· οοοιιιοτ εει, ινοΙοοο εἰοο οιοοτ ιιπ οι οτ

οοι·οο ιιοεοιιοοτο Βοιειιοι.τ οιιΜιποι,ο·ι, εοιιοοτο Μπος ππτ, πο

οοιι Ιοιοιιιοι· οριεοΙοτειοτ Ιπιοοτ.ιοπ. οπτοο Ρι·οοοιριιο.ιο επι' οοτ

Β8ι-09ΙΙ1οΙ.ιι. - Πιο ΙοποοΙοετ.ιοπ οοετοοοοιΙ, ποι οι. εε πιτ

πιοιτΙιοΙι οι οοειιιπιποοπ Ροιιοπ νοπ Νο.τοοεο εοοιιεοοοπ. το

οοτ ωπο; - οοἰ νοτοοποοποπι Ποτειοοιοτ, Αι·οοτιοεοΙοτοεο

π. ε. ιν. - οοποιοιι·τ, πωπ εοτιτίο!ιιο·οτ εποοοο_ιοποτινοΙοτ Οο

οοιιιιιιιοοιιοπ, οοπο οπο: Ροτιοπτ οτιιοοΙιοοο Βο!ιοιοτοοπ νοτ

εποτιο.

Πι·. Β! οεει ο-Βι:. Ροιοτεοπτε: Πιο ιο ποποτοτ Ζοιι. Μπιζο

τ'οοτο·ιι νοτνοΙΙοοιπιοποιοο Αρμοιετο (Μοοτεεοορ, ετοι·οοτ Βοοε

ποι) Βοοοπ οπο οοιιιο οιπο νιοΙ ,οσοι-οιπο Βο·οοι·οοο: ιο οοτ

Βιοιτιιοεο οπο ΤΙιοτοριο οοτ Αιιιτοονοι·Ιοιποποοπ. ννοοτοπο

ποιο ι'ιοιιοτ Με ιιπ ΖιινοιΐοΙ οοοο, σο οιο 8 Ιιιιοτ ιπι Αο,·το νοτ

οιιοοοπ εοι οοοι· οιοοε, Με οοι·εοιοο ποιοι Επποιοειιοο οοοτ

Ενιεοοτειιοο οοε Αποιοε ποοιιιτοννιοεοπ ννοι·οο, οϋποοπ ενο

οιιι Μο πιοιεοοιι ΒιεοοερΙπιοι· ιπι Αποοπιπποτπ πιο. ,οτοεεοτ

ιοΙιοι·οοιι οι·οοιιοοπ ι·οερ. οοεεοΙιΙιοεεοπ, οπο Ιιεπο οοεοτ Βοο

οοΙπ οοπι οιιιορτοοιιοπο οιο εὶοΙοοινοεειοε οπο οτίοΙιτιοιοοοε

ινοτοοιι. Ιιι Βοποιτ επί οιο Ρι·οοποεο Μοιιοτ ΨοτΙοιοοοο·οπ

πιοεε ι'ι·οιΙιοο εποΙι οοπτο επο;οετεοοοπ ντοι·οοπ, οεεε πιο ππτ

οιιι οΙοιιιοτ 'ΓοοιΙ οοτ Απο,·οο, οοε οοποο ΒιιΙιιι.οτ ιτΙοοοιιοο οιι

ττοοιι·ι ινιιτοοιι, οοιιοι·πο οιο οτοποοοετοε 8οιινοτοιοοοπ οο

πιο. Βο,ο,·ορ-π νιιιτο ι.τοινοιε νιοι οο.οοο·οτ Με ΐι·οοοτ οοτ Αποι

ειιιοΙ Με εοΙοοοτ (_ννοοπ οποο οοιιο) οτιιο1τοπ, »νοε ποσο οπο:

2ο οοι.οι·εοοοιιοπ ιει. Νοοο ννιοοιιιτοτ τω» πι. οοεε οιο θο

Γεοτ οιοοτ ειπιροιοιεοοοο Ορ|ιτοοΙοιιο @πιο Ιοιιιτοοτιοπ οοτ

8πΙιτιοι· ιο οοτ Βοο·οΙ οοεοννοποι οπο. Νο· οοοιιοπ Μοτοπ

τεε;ο πιο νιο! τοιιοτοτοιιι Ηοινιεεοο οοοεοτνειἱν νοτ,οοοοο,

νοπ οοτ ΕοοοΙοειιοπ εοετοοοπ, »το οοτ οοπ οι·οοιοοοτροτ ιιπ

Απ,<το ιοιι. Βιοοοτοοιι επεεοοοοεεοο, οοοτ οοι·οιιε οπιίοτπε

οποιο.

4) Πι·. Βοιπ οιπο-Ποιοι ποι εοιιιοπ νοτττεο·: ,,Ποοοι·

πιο ΥοτοτοΙπποε οοε Ττεοοοιπε Ιιιι εοοννοεοΙΙοοοπ ΧοτΙεποτ.

(Ιιι οτιοπεο οι·οοιιιοποπ ιο οοτ »8ι.. Ροκ. Μοο. ονοοοοοεοΙιτιο».)

Ι)ιοοοεειοπ:

Βι·. Ψο.οο οτ- Ιοοεπ τ'τεο·τ, πο ιιπ Κ ο ο Πο τ'εοοοο ΒοςΙο

πιοπο ιιπ ΚιτοοεπιοΙοοι·οτο οιο 'Γτοοοοοιίτοοο οοτοοοειοοιο;τ

πιο. Βοι· εοοοοπ ΒοιιοΙιοπο νοτττοο· οοννοιετ οοπιΠοιι Βοποιτ,

πιο εοοννοι·ννιοΒοπο Μοεο Β'ι·οΒο οι. Βε ενοτο εοοτ ννοιιεοοοοε

"οπο, οποο οιο Ιπιποεοοπ1οπ οιποτ ειτοοι;οπ ΟοοιτοΙΙο οοιτοπε

οοτ Αοτιτο επ ποτοτει.οΙΙοιι. νοοοπ Μοεο Φιιοιιοποιι ο.οοο

οποιο νοΙΙΙιοιππιοπο Βοεπιτοιο Ποϊοτο οοππ, οιο ννιτο ειο οοοο

εννοιίοΙΙοε νιοΙ Νπιεοπ εοοεοοο.

Πτ. Ττονιπεπο-Βο.τε: Εοιοοτ οποοο ενο· Βοτειοο νοπ

Βοιιοιι _ιοποτ Ροτεοποο, Μο οοι·οττοτο Βοετ.τοοοοεοο ίοι·οοι·ο

οοποιοο, οοτ νεοι; Ιοοτέοιτοποοιππιοο.

Πι·. ΚορίΓοτ-Κοοο: [Με τοι· Ειν!εοο ο·ιΙτιο·ο ΝοτιποΙ

ετοιοτ ποι· ΑπετοΙΙοοο; νοπ ΚιτοιιεριοΙεοτει.οο Μαι, οοε Ηοιιοτ

ρ:οννιοΙιτ οοι Αοεοοποοι οοτ εοπιιο.τεοι·οτΙιοοοο Φπειι,οιιοιτ επι'

οιο ΒοοπΙτονιειοποπ οπο Βοειοοτο,τοποοιι οοτ Ατπιοοοοοεοτ οιο.

Πε οι οοιιοτ Μο Αοι'Βοοο οοτ ΝοτιποΙετοιοτεοτει.ο ειο!ι οοι οοπ

8οΙιοΙτονιεἱοποπ οοπ: οοεοποοτε πιο; οοτ Πιιτοτειιοοππο οοτ'

Ττεοοοπι 2ο οοίεεεοπ. Με οοοο Με 'ΓεΙοοοΕ'εοοοτ ΚιτοοεριοΙε

του, ιπιοο ετοιοοπο επι' οοε Νοτπιε.Ιετοτοο οπο ιιπ Μονω

ει.οποοιεε οιιι οοπι οττΙιοοοο Κτοιεει·οτ, Μο Τι·εο!ιοιποτοποοπ

νοιο 8οοιιΙοοεοοοο οποοοεοοΙοεεοπ οπο ΜοεοΙοοπ οτε: οεπο

ννιοοοτ εο,ετοΙεεεοο, ννοοιι οιο οιο οτει.Ιιοοοε Ζοπ,οοιεε οοοτ

ειοτι:ιτοοοοιο οι·τ'οΙοτοιοΙιο ΒοοοποΙιιπ νοτννιοεοπ. Ιοο ι:Ιοοοο,

οοεε ιποπ Μο ΙποποοονοΙοοτοπο; οπτοο Ποτ.οτινοιεοοι.τ οοτ Βοο

τοτ οπο ΒοοοΙΙτιποοτ Μοτο οτοιοοοπ Ιτοοπ ειοο

'Ι'τεο!ιοοι οο!ιοποο!π επ Ιεεεοο, ινο.Ιιι·οπο _ιοτ2τ ιποιεο Μο Ρο

ιιοοτοπ οτει: οποο ποιο Διοτι. Ιτοπιπιοπ, ΥΥ'θΠΠ οοτειοε Ηοτοοειιι

οτοτο.οοιιοοοπ νοτοοεοιι, οπο νοτοοτ οιοοτε νοπ οιποτ Ετ

οτοποοπ,ο· οοτ Αοι.ι;οο οοοοο. ννοε ιοοο ιο Μοεοτ ΒιοΙιτοπο·

Ιοιετοπ οιπο, 2οιοοπ οιοεοΙοο θορτοοοοπ ιο ΙονΙοπο, ιο οοιιοπ

εοοοπ οιτοο 40 Μοτο Αοτιιι:ο πο? οοπι Ιοεοοο Ιοοοπ οπο ιο

οοποπ οε ποιοι· οοτ ΒονοΠιοτποιτ απ· οιπο ΒοΙιεοοο ,οοτ 'Γκι

οοοοι επ Ιιοοοπ.

ΑΙΙοε, »νοε ιποπ ιο Μοεοτ Βιοοι:οπο οττοιοοοο Ι-ιεοο, Ιιοεεο

εἰοο οπτοΙιιοοι·οο, ννοπο Με 8ε.οΠοιετοι'οτιπ, επ ννιο ειο ιο οιν

Ιεπο οοτοιτε ιο 4 ΚιτοοεριοΙοο Βιοι;οοε ο·οϊοποοπ οοτ οπο ντο

Μο Οο!Ιοοοιι ιο οοπι οοοπ ,οοεοοιΙοοτιοπ Βιποο ιποπ οιπο,

πιοοτ νοτοτοιι.ιιιιιτ οποοπ ννοι·οο. Πεοο οοιιπιο οιπο οτΓοΙο·

τοιοοο Βοο2οορίοπο οοε 'Ι'το.οοοιιιε οοοοπποπ ννοτοοο, Μο οε

τ'ι·ο!ικοιτιο οοτ'

  

ιο οοπ Κιτοοε ιοΙοπ πιο Νοτπιοιεοετοοεοτατοπ ειιΒοοοιιοτ απο.

Ιο ΙονΙοπο Βιοοι. οε 'Ι'ι·οοοοοιιιοτοο. Ιιι Κοι·Ιοπο »πιο οοε

ννοοΙ οοοπεο εοιο.

Πι·. Βοιοοετο: Ιπ οιοεοΙοοπ Βοοο!οιι οοε νοπ πιο πο

τοτεοοοτοπ Θοοιοτοε οι Μο 'ΓτοοοοιιιιεοΙ οοοοπτοπο ποιο-τ Με

Με ΠοτοΙιεοΙιοιιτεοεοΙ: ο Β. ιο Ρι·οοΙιοΙο 81 ρθτ. 'Ι'τοοοοιο

(50 πω. ετοννοιοε). Ι)οοπτοο, οοεε ιποπ οιο ττεοοοοιοτεοοοπ

ΒοιιιιΙοτ οοε οοτ 8οοοΙο επεεοο!ιοεετ, Μ. οοπι; Βοοο!τοο; οιο

Ιο.εεοπ ειοο οοεοοΙο Βοο·οοοΙιοο ο;ει·οιοοι: οοοειιοοΙο οπο Μοοοο

ε!εο ποοο οποιοι· Με ΑπειοοοοποεοιιοΙΙο. ·

Βτ. ννεοοοτ -Μοοιι ποιοι. επι' Με ιοτοεεο Βοοοπτ.οπο οοτ

8οοιιΙιπεροοτιοπ οιο οπο ιποιπτ, οοεε οιοτ οεοπτεοοΙιΙιοο οι.οιεε

επ ;τοεοοοοοο Μοτο, οπο οτεοοοι. το" νοι·ετοπο οοε <<οινοιο

Μεοοοο Αοτετοοοςοε», οοπ οιιτΙοποιεοοοπ Αοι·ποιι οει·οοοτ

ΜιιιΙιοΗοπιτ επ ιοεοοοο, ιο πιο ιποπ ιιι ΜνΙοοο οιιι·ο!ι οοε

Νοτπιειετ.οιοι. το· οιο Κιτοοεριο!εοτ:το οτΓοΙετοιοοο Ποεετο·

τω" πιο Κοπιρί ποι οοιο 'Γτοοοοιπ ο;οττοοοπ ννοτοοο οιπο,

οπο πιο: ννοΙοοοπι ιιι-τει”, οποιο, οιο Αοι·πιο ΟοτΙοποο οοοπεο

πιο οιο ΟοΙιορ;οπ ιιι ΙονΙοοο ο·οοοο Μοεοε ΠοοοΙ νοτοο8·οοοπ

ιιπ 8τοποο εοιο πιοο,·οο. -

Ποτ Ρτοεοε: ΒοοοΙο ἱτςοπο ννοΙοοο ο·τοιι'οοτο Βοεο!ιο.ιο

νοτιιο.ιιοοο οιπο, ιινοΠοο πιο ιο οοτ οοερτοοοοποπ Αοιτοιοςοπ

οοπ εοι·οο οιο Αοτοι.ονοτοιπο επ Μαιο οπο Ι.οοοπ οοοεοο

τισοτιςοπ.

Βι·. ΚοττοτΓοΙο-ννοΙοιιοιιο: Ι)Ιο ΚΙοοοτ ειπο νοτ:

ιιίΠοο οοτ Μο ΒοοοΙοιι :ο οοοιιοοοο, Μι πιο Βοο ο Ιοννετι ο·

οοοοο. @πιο ιοοοιτοπ εἱοο οιο Κιποοτ Μπος· οτει: ιο οοτ

ΒοοοΙο. Ειπε Βοϊοτο1ιετ οτι οιοοτ πιο,ο,·Ιιοο οοπο οοπ ΒοοοΙ

εινεπε οπτ'ειιοοοοπ. Πιο τοεε!εο!ιο Βοειπποοιιτο!ι. τἱοοτοο ειοο

οοοο οοπι «Πειο.νν» οπο οοτ οποιοι οοε 'Ι'ι·ε.οοοιπ πιω. Ιοο

ΒΙοποο εΙεο, οοεε πιο οΙοεοπ Βοπιοοιιοιτοο ιιιοοτε οοτοοεοοιο

ιποπ ννο·ο. ·

Βτ. 'Γτο ν πιο.ο ο-Βιο·ο εοΙιΙοο·ο νοτ, πιο Μο οοπι οιοοτ

Οοπιιοἱεειοο οοπιπ ιο Μοεοτ Βοοιιο οιννοε τ'οτοοτπ ινοτοο, οο.εε

οιο θοΙΙι-ο·οο «πιο ννοι·οοπ οοοτ οοπ Μοοοε οοε Κειορίοε εοι;οο

οοε 'Ι'τοοοοιιι οπο οοπο ;τοεοο!οεεοπ νοι·οοοοιι.

ο) Πι·. Η. ν. ο ο ο: ο! οι ο ο ο -Βιο·,ε ΜΗ εοιποπ νοτττοε:

,,Όοοοι· οιο ΔπΙ'οποοπ οπο ΖιοΙο οοΙ πω· ΒοοοποΙοοο; πω·

οοτοιιιεοοοπ ίιιοοοττοοο οοε Μεπποε ιο Βοπο8· οιιι' Μο Ι·"τοεο

οοτ νοτιποι-οιποιοτ··. Πο οιτοπεο οτει·οιοποπ οι οοτ «δε. Ροιοτεο.

Μοο. ννοοοοπεοοιιιι.».ι

Ι) ι ε ο ο ε ε ι ο π.

Πι·. 8 ο ι· ο οιιι ο ο το; - οοήοιν: πιο οι·οεεο εοοιεΙο Βοοοπ

τπο8· οοτ Ε'ι·οοςο ειοοοτι. οοπι νοτι.τει.ιο οοε Ειοττο Βπι.τοΙ

ιποπ ο οοε ποο·οιοοιΙτο Ιπιοτοεεο οοτ Ρεο!ιο·οοοεεοπ. Ιο οπτ

ποπ το;;πεοι.οπ Ζοιτοο εοιεειτο οτ οοπ πο οπινοτιιο·οπ Βοε.οο

οοτ ιοοςποεο οοτ οοτοιιιεοοοιι θοποττοοο οοε Μο.πποε. Ππο

οοοο οπο οι· ππτ οιπο ιιιοοτ ι·οοοεοοο.ιιοποο Βοοοπτιιο8· οοεο

εξ,τοοοοο; οοπο »το οοοοοοπ οοε νοτ οιιιοιο οοοοννιοοοεοπ

ι οοοοριιποιο ιο οοτ ΑποοΙο,ο·οοιιοιι. οοτ Ποιο;ποεο οοτ (Μποτ

τοοο οοτ ?πιο οπο οοτ οοοιιτοο θιοιιοττοοο οοε Με.οποε,

ιινοΙοοο οι οοπι ΝεοΙιννοιεο οε νοτιιο.ποοπεοιπε τοεπ. οοτ Λο

ννοεοποοιτ. νοπ Θοποοοοοοπ :ο οοετοοοπ οοε. Βοιι.οοιο Πτ.

Τοοι πιοιι ο πο Μοιρεἱοοτ οεοι.οτιοΙοο,·ιεοοοπ Ιοετοοιι οοπ

Νοοοινοιε φοιτ-οτι οοτ, οοεε οιπο ιπι επ "/ι-'|ο ποπετε.Ιιειτοοπ

Γιοιοοιιυνοεεοτεοετ οιιιοπ νοι·οοο·Ιιοοοπ οοοιο.Η οπο επ με"

Ζοιτ οι οοοιιεοοοοτ Μοοεο επ οοεοοοο“οοιιοπ Νοοτοοοοο οοτ

ΟοΙτοτ οοε οοιιοποοοιιε τπτ οιε.εοοεοεο!ιο Ζννοοιιο οοειω·π,

οε.πο νοπ οιοοτ εοοο!ιοοοο Ι)ιεο;ποεο οοτ θοποττοοο οοτ ?πιο

οπο οοοπιιινοο ΗοιΙιιοο· ω· θοποτι·Ιιοο οοε Μοοοοε οοοο νοτ

"ΘΠά"Π8 οοε ΟοΙιοτνοιοιοτοοε ποιοι ιποοτ Μο Βοοο εοιο.

Μοιπο τω» 2οοΙτοιοοοο Οπιιιιτνοτειιοοο οιιοο οοιο Τοτε!

ιποοο'εοοοπ ιοττ'ιι.οι·οιι οοοοπ ιοΕοο οονοπ ίιοοι·οοοι.τι, οποιο

οε εὶοοοτ Μ, ιιπο Ιοεεοπ ποσο νοτιιιοτοοπ, οο.εε οοι νοτντοπ

οπο; οοτ οιπτοοΙιοπ ιιιιοι·οεοοπἱεοΙιοο Ππιοτεοοοοπε ουτε ιο

ιρ-ιο οοτ ποιο οιο Οοποοοοοοπ οποοιοοοΙα οΙοιοοο, οοι;Ιοιοο

οιο τοεπεοοοΙιοο νοτοοποοο οιπο. Βεε 'Ι'οοιιπο.οπ 'εοοο

νοτΐοιιτοο ιιιο.οΙιο οοε ποιοι; πιιοοοοοοΙΙοοο ρτονοοετοτιεοοο

Βιιροι·ιιποοι: επι Ρε.ιιοοτοπ οοοτοοεεις. Ιοε !ιοπο Ιοιοοε νοιι

_ιοοοιο Αττικ ςοοο.ιιοΙιοοι ννοτοοπ, ιιοοοοοιο οτ εἱοο Μο Ποοο

Βοο0ιοιποπ οοτ, ειοο Με οι·ΐοι·οοτΙιοοοο πιοοτ εΙΙ:πεοοινιοτιςοο

τοοοπιεοοοο Ροι·οιοοοιτοο εποποιο·ποπ. Ιοο νοι·ινοποο οοτ Βοο

ποοιιιο οοε Βοοτοιοε οιοοε ΡΙεπιπεοοιιοοοπ οοοτ ΒρετοΙ, εοπ

οοτο ετοι·ιΙιειι·ιο ννοιτ.οριοεοΙοιιοο ειιι' οΝεεειοοοοοπ νοπ οπτ

ερτοοιιοιιοοο Πιιιιοοειοοοο. Ποιοι· Ζοειιιιιιιιππιτ οοε Λεπτο

τεο,ιοε ι“οτοοι·το πιο ιιπ νοτι,ττοο .Μοτο οιο ειιεςΙοοιοο νοτινοπ

οπο· οοε Μιοιοεοομε οιο οοτ Ποιοτεοοοοο8 οοτ Ρι·οειιι.πιττοο.

.πιο πιπεε ποιο οοτ Ξο11οιιοι1 Πιοετοοεο οοε ιιοεοοννοτ οπτοο

οιιΐοοτοποο ΟιιΙεπτνοι·ίο!ιτοπ νοτιεορτοπ!

Πι·. Ε) ο ιτο!πιο ο π Με ειοο οιιι οοπι Οο!ιοτνοττ'οοτοπ οο

Γοειιτ, Μο. οοοτ οποο πιο οοπι οιιοτιιοοπτ ειοιιοι·ειοπ Νοοτοοοοο

Πιτ ΗοποοοΜιοοοοΙιοι·, οοιο πιοπεοΙιΙιοοοπ ΒΙοτεοτοιπεο,·οτ, ιο

οιιι2οΙοοο ΡοιΙειι π ο ο ο οινο ΒοεοΙιειο ιτοοεοι, ιο οοποπ οιο

ιπιοτοεοοριεοοο Πιιτοι·εποοιιπε πωπ ρι·ονοοοιοτιεοοοτ Βοἰειιπο·

οοτ Ποι·ιιιοιιτο ο ο εἰ ι ι νο ο θοιιοοοοΙτοποοι'ιιιιο οι·,ο·εο. Ι)εε

Ί' ο ο Ι οι ο. ο ο ' εοοο νοι·ϊε.οτοιι Πει. ιοπι ροι·εοο!ιοΙι οποο!τοποτ,

οοοο πιοεεοπ ννοιιοιο νοι·εοοπο οτει Μο Βιοοοι·οοἱΕ οοεεοΙοοπ

οτννοιεοπ, Μ. ειποο οοοοι·ο, οιιΐοπ:ς°8 εορι·ιοεοπο νοτοιοτ'οοοπιιΒοο

οοε Νοοτοοοοπε, πιο οοτ Ηοτοεοοτ, ειοο εροιοτ Με ποεἰοοοτ
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οι·ινιοοοιι ποποπ. τι π οοιιιιιιπ π ιπποε πιιιιοτ :ιπι οοιποπι ποτ

ι;οιοιτιοπ 8τοππρο.πιτπ πιοιποπ, ποοο πιο ιιοποιιοιιιιοπππιοτοποιιππο·

ο ι ι οιπ , εοι ειο οποιι πιιιιοΙοι. 0πιιπτνοτιππτοπ, ειιι· Βιιιοοιιοι

πιιπ;; ποτ ?τομ ποτ Αποποοιιππιτοιιι.ιιιο·ιτοιι ιι ω. ο ποπποπ

Αποοοτποπι οτιοτποτι. οποτ ποε 0πιτπτνοτιοιιτοπ ιπ _ιοποπι

Ε'ο.ιι οιπ πιιοτοτιοιοιτιεοποε 1ιοποτοιοτιππι πππ Ποπιιπιτ ιιι εοι

οιιοπ Ατποιιοπ. ιινοπιιτοιι οο Πιτ ποπ ρτοιιιιοοιιοπ Απ: εοπννοτ

πιιι·οιιι'ιιιιτποτ ινιτπ. Πιο Ριιιιιιιοοιιιιποο πονοι·ιπιτι Ποιο ποππο

ιποτ ει.οτιιιειτποτ 8·οοοιιιιποτ ποιο ινοι.ιοιπριοι·. ΜΜΜ. ιποπ οπο

ποιπ Οτιιιοιιιπι επ τοπιο 8οοι·οι, εο ιπιιοοοιι πιο ποποπ οπο ποπι

11τιπ ιιπιοι·οποπτ., ονοπιποιι ποτ Πι·ιπ οοιιιτιι'ιι€ιι·ι ννοτποπ.

Πι·. 8ι.ι·πιι πιποτ8τ: ΑΜ' πιο Βοπιοτιιιιπο ποε νοτιτοςοπ

ποιι ιιιιπο ιοπ :ιι οτινιποτιι. πιο" Μπιι Πο πο πππ Ροιοτ -

εοιι, ννιο οπο οιιιοιπ ιιιιτοιιοιι ιπι αιντοτοοιι» οι·οοιιιοποπ Βο

ι'οι·ιιιο ιιποτ πιο νι-τιιοππιππιτοπ οιποι· Ροιοτοπιιτο·οτ ιι.τοιιιοποπ

θοοοιιοοιιοι'ι οτοιοιιιιιοιι ιοΒ ιιι ιπο.ποιιοπ Επιιοπ πιιτοιι πιο

Οπιτπτ ιιοιπο (ιοποιτοιιιιοπ- οιοπιοπ οι·ιιο1ιοπ ιπιποπ. οποιοιοιι

οοιοιιο ιπιιτι·οοιιοριοοιι ιιπ 8ι·ιιιοιιιι ιτοι`ιιιιποπ ννπτποιι. Πιοεο

Ε'ιι1ιο ινοτποπ ποι νοτινοππππρ; ποε Τ' ιι πιιπ ιιπ π 'εοιιοπ Νιιιιτ

ποποπο πππ ποι Βπι.ποιιιπο ποε 8οοτοι.οε ιπιτ.ιοιοι. ννοι.ποριποοι

οιιοπ ιιιιππι πιοιιτ νοτιιοιιιιιιοπ. 1ιι ποπ ννοπιο·,οιι τοιιοιι, ιιι

πιοιοιιοπ ιοπ ποιιιι Οπιιπτνοιιιιιιτοπ οοιοιιο ποιτο.ι:ινο 8οοιιιιιιτο

Μιι... ινποιιοοιι πιο 0οιοπιοπ ποι οιποτ οιπιοο 'Ι'οιτο οποιοι· ιιπ

ποτ Ροιιοπτιπ νοτιτοποιπιποποπ Ππιοτοποιιιιπο; νοι·οιιο·ιιοιι. ιοπ

νοτιππι.ιιο. πο.οε πιο ιιππ πιιοποτ νοτιιοιιιιποππο ιοοιιπιοοιιο Ροπ

1οτάιι.π ιποιποπ ινοπι€οπ πορτοιινοπ Β.οοιιιι.οποπ επιιιιιπ ιτοννοοοπ

οιπ .

οι Πι·. Μ. Η ι τ ο ο ιι π ο τ ο; - ιιιιο.π Μιι οοιιιοπ νοτττποτ:

..Πιο Ρτοειιιιοοι·πτοπιιιιιιιτοπ ιιι ιιιτοτ Βοιιοιιιιποτ :ππι πο.

εειιιιιιιιιπι·ποτ··.

'Η Πι·. Η. ν. Κπ οττο-Βιιτο. ποπ οοιποπ νοτιτοο;: ...Ποποτ

πιο ιππιοιιιιοπεοιοιιππ8 ιιι ποτ ιιινοιιιιιιοτπριο πππ ιιποτ πιο

οιιοι·ιιιινο Τοοιιπιιι··. (1ιιι·οοιιοιπτ. ιπ ποτ «8ι. Ροιοι·οπ. ιποπιοιιι.

ννοοιιοπεοιιτιιι».)

8) Πτ. Α. Η οιιιιιιι π τι - Βιμ πιιπ οοιποπ νοτιτιιο: ..ιιοποι·

πιο Βοιιιιππιπιιιτ ποτ Πιοι·ποιιιτοιιιο··. ιιπι·οοιιιοποπ ιιι ποτ «πι.

Ροιοι·επ. Ειοπιοιπ. ινοοιιοποοιιτιϊω.)

9ι Πι·. πι. ινοΙιτπιιι- οι” πιιπ οοιποπ νοτττιιοτι ..Ζπι·

πιγοιιιιτοποι νομιιιιιιο 0ροι·ιιιιοποιοοιιιιιιι, (ιιιοττοιιοιποιιι)··.

(ιΣι·οοιιοιπι ιιι πιοοοτ ννωι.οποοιιι-ιι·ω

Πτι πιο Χοπ. τοττ.τοτιιοιιι. ιοι, οο οοπιιι ι ποτ Ρτιιοοο νοτ πιο

Πιοοποοιοπ :π ποπ νοτιτπιτοπ ιιποτ νοιπ ππι' πιο ιιιιοιιει:ο

8ιι.ιππιτ ιιι νοτεοιιιοποιι. Ποτ νοτοοιιιοο· .πιο οιιποποιππιοιι.

8οιιιπιιε ποι· ν. 8ιιιππε.

ιΙοτπιιοοπιοο.

- Ποτ Πιι·οοι.οτ ποο Ποπιοιποι-Ποροτιοιποπι.ε ποε ιιιιπιοιο

ι·ιιιιιιο ποε Ιπποι·π. Θοιιοιιιιτοι.ιι Πιτ. Βιιιτοοιπ ιοι :ππι Ρτιι

ειποπτοιι ποε 1ποπιπιποι-Οοπ εοιιε οι·ποππι. ινοτποιι.

- Ποιπ ιΒιιτοπ-1ιοιπιποπιοπε ποο Αιιοτιιποιιοιοιι Ηοι'οο, Θο

ιιοιιιιτοι.ιιΠτ.1ιοο1ιοττοπεοπιοιποο Οοπιιιιπτιιτοπο

ποε ιτπποποιοοποπ 0τποπο ποτ ΒιιτοπιοΒιοπ

νοτιιοιιοπ ινοτποπ.

- Ποτ Ρτινοπποοοπι. ποτ Κιιιεοι·ιιοιιοπ Μιιιιπτ-ιιιοπιοιπιεοποπ

Αιιοποιπιο, Ηοιτιιιιι Πι·. Ο ο π π το ιοι :πππ ο π ο ε ο το τπ ο π τ

ιιοποπ Ρτοι'οοεοτ πω· νι'ιιτοοιιοποι· Ππινοτοιιιι.τ

πιτ ποπ 1ιοιιτοι.πιιι ποτ Ριινοιοιοιτιο οτποιιιιι ννοτποπ.

- Ποτ οτποπιιιοιιο Ρι·οιοεοοτ ποτ Ριιιιτπιιιιιο;τποοιο ιιππ Ριιπτ

πιιιτιο ιιπ ποτ 11ιιιιιιτ·ιιιοπιοιπιοοιιοπ Αιιο.ποπιιο Πι·. Ρτο ιιι

πντοιι ιοι. ποιοιι Αποπιοπιιπιτ ο." 25ιιι.ιιτιοοιι Πιοποι.ιτιοι. επι

ννοιτοτο 5 .ιο.ιιτο. π. ι. πιο Μπι 22. .Μπι 1907 ιπι Πιοποιο ποι

ποτ Αισιποπιιο ποιοεοοιι ντοτποπ.

·- Ηοιτοιιι Πι·. Οι·ποννοιιι-'1'οποιοινοιιι, _ιιιποοι·οτ

Αι·πι ποτ 18. ιι'ιοτιοιιοπιιιρτιο;ο. ιοπ. οπιπ οι ιοτοπ Α τοι. πο τ

14.1ι'ιοιτοποοπιριητο οι·ποππι ννοι·ποιι.

- 1ο οιποτ ποτ ιοι.οιοπ 8ιιοπιιι.τοπ ποτ 0οπιοτοπο ποτ Κοι

·οοι·ιιοιιοπ ιιιιιιι.π.τ-Μοπιοιιιιοοιιοπ Αιιπποιπιο ιοι ποτ ποιτοπιιιο

Ειππτνο1οιτο, Ρτοιοοεοτ ποτ Απιιι.οιπιο ιιπ ποτ 1.οιροιι;οτ Όπι

νοτοιΕπι. Πτ. ινιιιιοι ιπ πιο ιιπ ι·ιιιιπ1ιοιτ επι' εοιπο ιιοι·νοτ

τιι.<τοπποπ ινιοοοποοιιοπιιοποπ νοι·πιοποιο :ππι ο ιι το π ιιιιτ -

Ε1ιοπο ποτ ςοποππι οπ Αιιοποιπιο οτννιι.ιιιι ννοτιιοιι.

οτ Κι·ιοιτοιπιπιοιοι· ιιει. πιοεο ννοιιι οιπ ο. .Μιι ει. ο. ποοΙ.Μιο;ι.

- Ποτ οπεεοτοτοκιπποοιο;ο οιιοοοτοτποπτιιοιιο Ρτοι'οοοοτ ποτ

Νοπτπιιοιεοιιοπ Ππινοι·οιιπι. (Οποοοιιι ιοτ πιτ ποπ 1.οιιι·οιπιιι ποτ

οροοιοιιοπ Ροιιιοιοοιο ιιππ 'ι'ιιοτο.ιιιο οτπιιιιιιι. ινοτποιι.

- Ποτ οιιοεοτοτποπιιιοπο Ρτοι“οεοοι· ποτ 8ι.νιΠο.πιιπιτ Ππινοι·

οιπο ιιι Κιοιν, Ηοιι·ιιιιι Πτ. νιίο.;τποτ ιοι. επιιι οτποποιιοιιοπ

Ρτοιοοεοτ ποτ ο·οπιιππιοπ Ππινοι·οιιιιι. πιι- ποπ 1.οιιτοιπιιι ποτ

Πιο..<τποοιιιτ πιιπ ρι·οιπιποιιιιοι:ιιοι· Κιιιιιιι οτπιιιιπι ννοτποπ.

- νοτει.οι·ποπ: 1) Αιπ 4. .ιοπ ιιι ι(ιιποοινο ιπι Μοο·

1τοποτ Κτοιοο ποτ Ρτοι`. οιποτ. ποτ οιιιτιιτειοοιιοπ Ηοοπιιοιιιιιπιιτ

ιιπ ο... ιιιοοιιιιποι· Ππινοτοιιιιι πππ ιιιπ8“ιιιιτιιτο Οποτοι·ιιι. ποε

1ίο.ιοοιιιοιιοπ Κοιποι·ιποπ-Ηοοριιο.ιο ιιι ιποειτοπ, θοιιοιιιιτοι.π

Πτ.1ννοπ Νιιιοιηοοιιοοπ Νοννοοιιι. Ποτ νοτοι.οτ

ω... ννοι· ιπι .1οιιτο 1827 ιπι (ιοπν. 8οιποιοποιτ ιτοποι·οπ πιιπ

τω.. ιπι .ιοπτο 1852 πιο ιποοιι.ει.ιοι· Ππινοτειι.ιι.ι. πιιπ ποπι Ατοκ

ετο.πο πππ ποτ ο·οιποποπ ιιοπιιιιιο ποοπποι.. ιπι .Τοπτο 1858

ννπτπο οτ .πιιπ Αιιοιοι.οπιοπ ποτ ιιιοι·οροπιιεοποπ ποιοιωτιιιιιι.

ιιπ ποτ 1ποειτοποτ Ππινοτειιπτ. οι·πιιππι πππ οτποιι.οι:ο ννοιιτοιω

ποο ΚτιιιιιιτιοΒοο ποιοι ιιοιιιιπο· Ριτοι.τονν'ε ιιι ποπ Μιιιιο".

1·ιοοριιιιιοτιι. νοπι .1οιιτο 1856 ιιπ ιπποιιοπιι·ι.ο Νονντιπιζι

πιο _ιιιποοι·οτ Οτπιπιιιιιτ οιπ 1ιποοιιιιιιοι· Κοιιιοτιποπ-Ποοπιιω

ννπι·πο ιπι πιο.» 1880 ππι π.ιι.οτοιι Πτπιιιιιιοτ ιιππ ιπι “Μέ

1888 Μπι Οποτιιτιι. οιπ ιτοποππιοπ Ηποιιιιιιι οτιιο.πιιι.. ννι=ιοιι'

ιοιοιοτοπ Ροοιοπ οτ πιο :πιο .ιοιπτο 1899 ποιιιοιποιο. ιπι ω...

1859 οπιπ Ποοιοτ ποτ ιιοπιιιιπ πτοιιιονιι·ι, πιιιτπο οτ ιιπ .ΜΜΟ

πιιτοπι πιιπ Απιι.ιιιοιοπ πιτ ποε Κιιιποποτ ποτ Ποοριιοι.0Μ.

τπτιτιο, ιπι ω... 1888 ειππ οποοοτοι·ποπτιιοιιοπ ιιππ ιιπ ιπι."

1870 ππι οτποπιιιοιιοπ Ρτοιοοοοι· .οι οιιιτιιητιοοιιοπ Ηοτιμιωι.

ιιιιιιιιτ ιιπ ποτ ιποοιιο.ιιοτ 0πινοτοιιιι.τ οι·πιιιιιιι. ιιπ τιιοοιοι-ιι.

ιιιτιιιοοποιι ιιτιοεο ι877-'78 ιοιιοιο τω. Νο ινοοιιι οιπ άστα

Κτιοςοοοιιοπριοι.ιο ποπ 0οπιι·οι-νοτποππριιιτι. πιο" ιιππ-πιτ

ι'πιιοι.ιοπιι·ι.ο Ν. πιο Ιποροοιοι· π... Κτοπιιοππιιιιοοτ Φο οπο.

τοεοοτιο ιπ ιποοιιιιπ. Με Ρι·οι. οιποτ. ννιι·ιτιο οτ ιιπ ο... Μπο

ιτο.ποτ Ππινοιοιτπι πιο :ππι .ιιιιινο 1897' τ.=ιοιιπι·ιο οποτ "ιιι-ιι πιο

ιιπ εοιιι 1.οποποοππο ποτ Οοτροι·πιιοπ ποτ ΠπινοτοιιΜορι·οτη.

οοτοιι πο. 8οιιιοπ ντοπιιιιιιιωιοιποιοπ ποιιιιιιιιτιο Νο ινε" ιιι

πιιτοιι οιπ νοτ 8 .ι=ιιιτοιι οιοιιιο.οιιιο 8ροππο νοπ 50,000 πιο. πιο·

Βι·ι·ιοιιιιιιιιτ νοπ 8ιπποπιοπινοιιιιιιποοπ ιιππ ππτοιι Ποιιοτινοι.

ιιππ;; ντιπ 10.000 πω. ιιππ Βοοι.οιι ποτ Ποειιο.ιιοι· ΑπιιιθιιιιΠε

ο... πιοπιοιπιοοιιοπ Ππτ.οτειιιιιιιιιςοοποεο. Ποτ νοτοιοι·ποπο τη'.

ι”τοπτ.ο οιοιι ιιι ιποειιιι.π ο.ιιιτοιποιιιοι 1.ιοπο πιιπ Αοιιιιιιιο· πιιπ

πιο οιποπ; ι.ττοοοοι· Ρορπιοι·ιτ.Μ. - 2) Αιιι 4. .ππι ππι' ποιπ

(ιπτο 8ι·ιιιιοπιιιοι.πννο ιπι ιποοιιιι.ποτ Κι·οιοο ποτ ποιτιι.πιιιο τποει.

οοπο Βοιοιιιιιοτ τω: οιιιοτ. ποτ 8ο. Ροιοτοπιιτοοι· Ππινοι·οιι:ιιι

θιοιιοιπιι·ιιι.ιι Πι·. ποτ. Αππτοοε Νιιτοιοιοντιιοοιι 130.

Ποιο ιν ιπι Αιι.οτ νοπ 77' .ιοπτοπ. Ποτ νοτοι.οτποπο ινιιτ ντιπ

18768 Β.οοποτ .οι 8ι. Ροι.οι·ππτι:τοτ Ππινοτοιιο.ι; πιο 8οιιι·ια.

ετ.οιιοτ ιπ οοιιιοπι Β'οιοιι πο: οτ ειππ οιποπ Νοιποπ ιτοτπο.οπι:.

1πτ ινιτιιι.ο νιοι πιτ πιο ιιπιιοι·ο ιι`τιιποππιιπιιπιτ. Βοιιοι,ιι οι

ποτ οιιιοι· ποτ (ιτιιπποτ ποτ τποοιοτιιοπ Νιιι.πι·ιοτοοιιοι-. "Μι

Αοτει.οοοιιοττοοεο. 8οιι:ιοι· 1πιιιο.ι;ινο ιιππ εοιποπ Βοιπιιπππο·οπ

ιοι. πιο Απιοι.ιππο πο.. Βοτοπιει·ιιοπ θιιι.ττοιιο ποι ποτ 8ι.. ΡΟι.οτο

ππτποι· Ππινοτοιιιιι. επ νοτποπιιοπ. - δ) Αιπ 8. .ιπιι ποτ Ρτι.

νοιποοοιιι. ποτ 1ιιιιιιιιιτ·ιποπιοιπιοοποπ Αιιο.ποιπιο Πτ. Αιιι.οπ

νν οι ι ιι ο τ. Πι. ιν οι τ. ιι ο τ ποπο οιπ 2. .ιοπ πιο Ρο.ιιτι Μπιι

ιιιποιτ ποτ· ινοτοοιιοιιοτ Βιιππ τιπποκτοτοπ. ιιππ 2'/ι ΠΜ· Νιιι·ιιτο

Μιπ πιο ποτ Βιιιιιιννποιιιοτ ππννοιι. ποτ Βιιιιιοτι Ργωοονο τη

ποινπεει.ιοοοιπ Ζιιοι.τιππο επι' ποπι θοιοιεο. Ετ ποτ ππι ποτ

τω." οπο ποτ 8οιιοπι:ιιιιτ εοιποο ννιι.ο·οοπο ττοοιιιι·πι πιιπ

ποι.ιο οιπο θοπιτποτοοιιιιτιοτππο οτιιιι.οπ. Οππο ποια Βοινποοι.

οοιπ ννιοποτοτιο.ποι επ ποποπ. νοτοοιιιοπ ποτ _ιππο·ο οοιοι”-ω

ππι 7 Πιιτ ιποι·ιτοπο ποε ο. .ιπιι. Ποτ νοτειοτποπο ποτ οιπ 20.

Γοπτποτ 1870 πιο ποτ 8οιιιι οιποο Ατοιοε ι.τοποτοπ. Νιιοιι Απ·

οοινιτππο ποτ Ροι.τι 8οιιπιο ιπ δε. Ροιοι·οππτε ποπο;; Α ινιιι

οποτ πιο ιιιιιπιτ-Μοπιοιπιοοπο Αιιιοποιπιο, ννο1οπο οι· ιπι .1οιιτο

1893 πιιπ ποιπ Αι·πο,τοπο ποοπποιο, ντοτοπι οτ ιιι οοιποτ ινοιιο

τοπ Αποπιιπππο· ποι ποτ Αιιοποπιιο ποιοεοοπ ινπτπο. 8οπιιππ

ποιτοπ οτ ειοιι ου Βιιιπιοποινοοιιοπ ιπε Απε1ιιππ, ννιιτπο ιπι

.ιιιιιιο 189? ειππ Ποοιοτ ποτ ιιοπιοιπ ρτοπιονιτι ιιππ ιιιοι·π.ιιι'

ειππ Ρι·ινιιιποοοπτοπ πιι- ποπ 1.οιιτοιιιπι ποτ Ριινοιοιοιτιο ειπ ποτ

Αιιο.ποιπιο ποννοιιιι. 8οιπο Ατποιιοπ ιιπ ριιι·οιοιοειοοπω ω.

οιιιιιι ιιι ι.οιροιο νοτόποπτιιοπιο Πι·. πιω ο πο ι· ππιοτ ποπι

·τιιοι «Βοοποιοιιιιιπο·οπ ιιποτ ποπ ιτ'οτιο.ιιι οοπττοιοτ πιιπ οπτο

πιοοπιιι.τοι· ιιοοιιιινοτ Νοοππιιποτ» ι1899ι ιιππ «Ζιιι· Μπιι-ιο "οι

'1'οιοπιιε ποε Ηοτιοπο» (1900). - 4ι Αιπ 28. .ιιιπι ιιι Βιμ ποτ

οιιοιποιιι.το 8ιοπι.ιιι·οι. Πτ.1ιοτο οπο” 18τιοιι ννιοιι..ι-ι

ιιπ 'Π. 1ιοποποιοιιτο.- Με 8οιιπ ποε Πι·. ιιιοπ. Κτι.τι ντι

οιιοτ ο οπ ιονοοιιπ ιιπ ιλιοιιτ'εοποπ ιζι·οιοο ππι 8. οιποπ" 18.31

ἔοποτοπ, ποποπ ποτ ιιοτοποτποιιο, πο.οπποιπ οτ εοιπο 8οιιιιιπιι·

πως ιπι Βιιτο.οτ (ιοπνοτποιιιοπι.ο-Ηνιπιιοοιππι οι·ιιιιιιοιι. ιιπ

.1.ιιιτο 1855 πιο Ππινοτοιιιιι: Ποτριι.ι:. πιο οτ ιπι .ιοιιι·ο 1859 πιιπ

ποπι θι·οπο οιποο Πι·. ιιιοπιοιποο οποοινιτιο. Νιιοιι ιιιοπτιιιιιτι·

ποτ 1)ι·ο.τιο πιο ι.ιιπποι·οι. ινιιτπο οτ Μιζιτ.ειτοτπι ιιπ 4. οι ποπτ

ποι.οιιιοπ πππ ιπι 119.1ιιι'απι:οτιοτοειιποιιι, οοννιο οιπ ιιιιιιι·

ιιοοριιοι ιιι οπο. 8οιι 1877 ινιι·ιτιο ννιο ιιοτι πιο ρτιιιιιι

οοιιοι· Ατοι. ιπ πι." πππ εοιο 1885 ιι.ποιι πιο διο.·ιιιιι·οι, πιο ιιιπ

νω· οιπιι.τοπ .ιιιιιτοιι πιο πως” οιποε 8οπιππο.πιοιιιοο πο”

πϋι.ιιιπιοιι, οοιπο ιιτ:τ.ιιοιιο Τιιιι.ιιο;ιτοιι. ππι`2ιητοποπ. - δ) Αιτι

Ν. .Ιιιπι ιπ 1τιιιιτειτ ποτ Ατοι Π Ριιοιιοτιι που ιπι Αιιοτ

νοπ 4? .ιο.πτοπ. Ποπ Ατοι.ατο.π ιιοιιο οι· ιπι .Τει.ιιι·ο.1887 οτ

ιιι.πιτι.-8) Αιπ 19..ιιιιιι ιπ ποτ 8ι.οπτ Ποτε-πιιπ ιπι θοιινοτποιποπι

Τεοιιοτπιςονν ποτ Πο.ππεο1ιοιτεοι·πι Β ο τι ο θ ο ι· π ο π ιπι Απο·

νοπ 54 .1.; ποπ Ατιιςτοπ ιιο.ιιο ποτ νοι·οιοτποπο ιιπ .1οιιιτο 1878

οτιππι.ιι. -'7ι Αιπ 2'7..ιππι ειππ ιπ Οπτιτπιιι Πι·. Β τ π ο τ. Η ιιπ

ι·ο οιι ιιπ Αιιοτ νοπ 28.1ιιιιι·οπ ιιπ ποι·Οποιοτιι. Ποτ νοτοιοιποπο

ιιοιιο πιο 0πινοτειι.πι Ποι·ροι: ιπι .ιιιιιτο 1898 ιπιι ποπι Αι·οιοτππε

οποοινιτι, πω· ποπιιοιι Αεειοι.οποπτ2τ οιπ Α1οιπιπποτποο πιο ιιι

8ι. Ροιοι·οππι·ιτ ο·ονι·οοοιι; εριιιοι· πιοπιο οι· πιο Απο :ιπι οτ Ποι

ννιιιιι.τοπ Ριοι.ιο πππ πω· ιτπιοιιιο ιπ 0ιιο.ι·πιπ ο.πιτοοιοιιι:.

- Πιο 8ιτιο.τερτιιιπποοπ νοτ ποτ ιιιοπιοιπιοοιιοιι

Ρτιιιππο·οοοπιιπιεε ιοπ ιιπ ποτ Ποειτοιιοτ ΠΜ·

νοτοιι.ιιτ. πο,ο·ιιιιιοπ ππιοτ ποπι νοτοιι.2 ποο Ρτοι'. Πι·. Πο·

ιτοι οιπ 2. 8οριοιιιποτ ο.. ο. Πιο Απιποιπππιτοπ ινοτποπ νοπι

5.-17. .ποπποπ οπι.οοεοιιτςοποπιπιοπ.

- οιπο ιιιιτπιιοιι.οτιο1Βιο Βι·ιιιιι.τιιπ,π ποο Ποπιοιποιοοπεοιιε

ποε Μιιιιοιοτιπιπε ποε 1πποτπ ποοο.ι.>;ια, ποοο Α οτειο. «οι οπο



πει

ιεεεοτ πειειι Ι.ειρ2ιρ; 1ιει·ιιι'ειι νι·ιιι·άε.

άειιι Α ιιεΙιιπάε εειινιεεε, ιιπ '1'ιι.ι·ιι πιειι ιιιιιιι1ιπίι;

Βειιιιιοιιτε οάειι· άιτεετ νει·1ιοιεπε Μεάιοιιιιι”ειιι:ε

ειιι νετει·ιιι·ειιιειι ννιιπεπιιεπ, εισιι ιιι ιεάειιι ειιι2ε1πειι ?πιιε ιιπ

άεε 1ιεάισιππ1-11ερει·ιεπιεπι ιιιπ άεεεεπ·1Βιπννιι1ιπιιπε; επ ννειι

άειι 1ιιιιιειι, ιιπιει· Αιιρ;ιι1ιε άεε Βεειιιπιπππεεεννεοιιεε εοιειιετ

Μεάιοιιιιιειιιε.

. - Ζιιιιι Αι·2ι ιιειιπ Βιιιιει:οι·ιιιιιι άεε «ιιοι.1ιεπ Κι·ειιιεε» ιιι

Αεεει·π ιει; Πι·. ιν ει ι ιε ιι ιι ιι ι· ε ε τ ετπει.ιιιιι; ινοτάειι.

- νοιι άειπ Μεάιειιιιιιτιιιιι Πι. Β] 8 ι·ιιειειπ Μ: ειπε ιπ

ιει·εεεει.ιιιε ιιιιιιιιειιιιειιιι ιιιετοι·ιεειιε Ατιιειι ιιιιιει· άειιι 'Γιιε1

αΠιε Θεεειιιειιτε άει· νε.εειιιιιιιοπ ιιι Ριπ
1ιι ιι ά» ιιι Ηειειπ,·.τιιοι·ε ιιιι Πτιιειι ετεοιιιεπεπ. Πει· ει·ειε Τιιει1

άιεεει· Αι·1ιειτ., "πι" ιιππ ει·εειιιειιεπ πι, 1ιειιιιιιάειι Με (ιε

εο1ιιειιιε άει· Ψιιοπιιιιιιιοιι ιπ Ριπ1ιιπά Με ειιιιι .ιιιιιτε 1809.

Πιε ει·ειε 1ιιιρι`ιιπ,ς ννιιτάε ιπι Μιιι·2 1802 ιιπ άει· Τοπικοι· άεε

Αιιοετ ΡτοΓεεεοι·ε ιιιιά Πιι·ιιιετε. ερειει·επ Βιεε1ιοι“ε Ε' ι·ιι π2έιπ

πιιεςειιιιιι·ι;. ιιπ Μ” 1808 ειιιι·ι1επ ιιπ άει· Ροοιιειιεριάειιιιε

ποππ 7148 Ρει·επιιεπ, πιιε 25 ρθι. πετ ρ;εειιιιιιιιτειι Μω·ι.ιιιιιιιε

ιιι1°ει· ειιειιιιιι·πιε.

- τω. Πι·. (ιιι Μπι Βιε ιι 1 ιπ Πειριιι.τ ινιτά άεπι ιι.ιι ιιιπ

ετειιιιιτεπεπ πω, Με Νιιοιιιοιπει· Κ ι-ι ρ ο ε ι 'ε άιε ά ε τ ιπ ιι ι: ο -

1οιτιεοιιε 11ειιι·ιωιιι2ει άει· 1νιειιετ 11ιιινει·ειιιιτ.

ιιι ιιιιετπειιιιιεπ ?οιπο ιειειειι. ιιι ε ιι 1, ειιι πειιοι·επι·τ Πεειει·

τειι·Ιιει·, ννειι· νυ11 1880-84 Αεειειεπι Η πρ πει'ε ιιπά εριιιετ

Ρι·ινπιάοοειιι ιπ ννιεπ, Με ετ 1898 Με πιιεεετοι·άειιιιιι·ιιει· Ριο

(Α. πιεά. Ο. Ζω)

- Πει· 8ειιπι άει· Πιιινετειιιιι Βοτπ ννιιιιιιε ειιιιι Βει:ιοτ

19θ2/Ο8 άεπ Οιιιτιιτπειι Ρι·οι. Πι·. 'Ι' ιι ε ο ά ο τι( ο ο ιι ε ι·.

·- 8ειπ 25_ιιιιιτικεε .1ιιιιιιιιιιπι Με Ρι·οιεεεοι· άει·

ΡιιιιτπιιιιιοιοΒιιε πιι άετ Ππινει·ειιιι.ι Βιι.εε1 1›ειςιπἔ άιεεετ

Τπε;ε Πι·. Βιιάο1ι' 1ι1ιιεειιιι.

- τω. Πι·. Κιιτ1 ιιι ιι2, άετ Μειειει· άει· Ατ2πειιιιιιι.ει

1ειιι·ε, ιειω·ιε ιιιπ 1. .1πιι επ Βοπιι εειιιειι 70. (Μι: ιι τιε ιιι ε.

8ειιιε Ηειιιιιι.ιιι ιει Βετιι1ιιιειει πιιιι εειιιε 1νιτιιπιιιτεει8.ιιε εειι.

νιετ .Βιιιτ2ειιιιιεπ άιε τιιειιιιεο1ιε 111ιιεεπειπάι. Ποι·ι πει.πιπιι

Βι ιι 2 1882 εοιπο 1.ειιι·ιιιιιιις1ιειι: πιε Ρτινειάοοειιι άει· Αι·ιιιει

ιπιιτειιειιι·ε: 1888 ειπεεετοι·άειιτιιε1ιει· Ρτοι'εεεπι·, επιιιιι“ ει· ιιπ

.1πιιι·ε άιιι·πιιι' ιιπε ριιιιτιιιιι1ιοιοΒιεειιε 1πειιιιιι. 2ιι Βοιιιι ιιπά

ιπιιτάε ιιπ δ. 1873 Οι·άιιιιιτιπε. Ηετνοττει,εειιά ειιιά εειπε Ατιιει

ι.επ ειιι' άεπι θειιιειε άει· ειιρει·ιπιειιι:ειΙειι Ριι.ιιιο1οι;ιε ιιιιά

ΡιιιιτιιιιιιιοιοΒιε. Βιιι π πιει· εε, άει· 2ιιει·ει. Με 1ινεεειι άετ Οπι

πιπννιτιιιιιιΕ ι`εειειειιιε. 8ειιιε «θτιιιιάειιεε άει· Αι·ιιπειιιιιιιει

1ειιτε», άεπεπ ει· «νοι·ιεειιιιεεπ ιιππ Ριιπτπιειιιο1ο2ιε» ι”οι;ζειι

Εεεε, ιιιιιιειι κιιιι1τειοιιε Αιιιι:ι.ςεπ €ει”ιιπιιειι. Αιιοιι ιιιιι άιε θε

εειιιειιτε άετ Πει1ιοιπ 1ιει ειιιιι Βιπ2 νετάιειιτ ιζειιιε.ειιι.

. - Πει· ππεεει·οι·άεπι1ιοιιε Ρι·οιεεεοτ άει· Ρενειιιιιιτιε ιιι Βιιε.εε

ιιππ: Πι·. Αιιι·εά Ποοιιε ιιιπ οιιιο Βετιιιιιπἔ πιε οι·άεπι

1-ιι:1ιετ Ρι·οιεεεοι· ιιπ άει· 11πινετειιιιι Ε" τ ο ι ιι π τ π; ετιιιι1ι.ειι ιιπά

ιινιτά άειιι Βιιιε ?ιιιιιε 1ειειειι.

- Πιτ άιε πει άει· Ππινετειιιιι; ν7ιεπ άπτειι Κωπα

1811ιιι,ε;'ε Βιιοιιιι·ιτι νποειπτ. ,ςειιιστάεπε πτάεπι1ιοιιε Ρτοιεεεπι·

άει·1ι·τεπιιειιιιιιπάε ιει, άει· «νοεε. Ζω.: » ειιιο1ιτ,ε, Ρι·οΕ. Πι·.

117 ε. π· ιι ε τ ν. .Ι ε. ιι το π· ε π.ιιεετεειιειι. Πει· 1ιει·ιιιιιπιε Ρενειιιιιιετ

πιιι.ι Νειιι·ιιιρειε Ρι·οι. Πι·. ν. Κ τιιι1ι'ι- π ιι ι ιι 8 ιει πιι.ειι (ιτει2

1ι1ιει·ιτεειεάειιι.

- Απ 8ιειιε άεε επι 1. Οοιο1ιετ τι. .1. ιιι άειι Βιιιιεετιιιιά ιι·ε

τεπάειι Πιτει:ιοι·ε άεε ριιιιι·ιπειοειιιιεειιειι 1πειιιπτε άετ Πιιινει·

εκει Βτε ει ι ει ιι, Ρι·οι'. Πι·. 'Πι. Ρ ο ι π ειιι ιει. άει· Ρι·ινιιιάοοεπι

Πι·. (Με ειιι οιιι ιπ Μπι·ιι π τις, ιιιιιετ Βι·πειιπιιπε; ιιππ οτ

ιιειιιιιι·1ιεπ Ρτοιεεεοι· 1ιετιιΐειι ινοι·άειι.

- Με (Με Βει·ιιιιει· 'Γειι;ςεριπιι;» ετιιι.ιιι·ι, επι1 ιιπ Βειιπάεπ

άεε ειο1ι ιπ 8ειιιτι‹ε (Πιιτει πιιιιιπ1ιειιάεπ Επι. Πτ. Β ιι άο 1 ρ ιι

νι1°01ιιιιν ειπε νει·εειιιιιπιιιετιιππ ειππειτει:επ εειπ. Ρι·οι.

1' ιτειι ο ιν ιιιιιιε ιιι άεπ Ιετ2ιειι '1'ει,ε,·επ ιιεάτο1ιιιο1ιε επιπε

ειιειιιιιιι1ιε.

- Πει· νοι· Κιιτ2ειιι ιπ ΗειάεΙ1ιετι; νετειοι·ρειιε 8ειιιοτ άει·

άειιιεειιειι Κιιιιιιιει· τω. Πτ. Αάοιριι Κ ιιεεπιιιιι1 1ιει εειπε

ι·ειπιιιιιιιιιιςε ιπεάιοιιιιεοιιε Βιιοιιετειιιππι1ιιιι€ άει·

Πιιινετειιιιιε- ιιιιά Μιπάεε1ιι1ιιιοι1ιειι επ 8ι;ι·ιιεε1ιπ ι·ιζ ιεειιι

ιιιειιιιιι·ιεειι νει·ιιιιιοιιι. Βετειιε 1ιει εειπειιι 117εειςιι.πι;π νοπ

8ιτεεειιιιτις ιιιιιιε ει· άιε Βιιιιιοιιιε1ι ιιιιι. ειπει· ιιπεειιπ1ιο1ιεπ

Βιιε1ιετεπιπιπιιιιιε 1ιεάειειιι.

- Πει· Ρτοιεεεοι· ιιπ· Τιιει·εριε ιιπ άει· Ππινει·ειιιιι; Πε π

ειιιιπε Πι·. 8ιειςι'ι·ιεά Βιι1ιονν ιιιπ επ Βε.<τιιιπ άεε 111ιπιει·

εειπεειετε νσπ εειιιειιι 11ειιι·πιπιε 2πτιιι:1ι.

-·- Πει· Κ8ιιιι.ς νοπ ινιιι·ιτειιιιιετε 1ιει, άει· «Α. Μ. 11.-Ζω.»

2ιιι“ο1,ςε. άειιι Ρι·οιεεεοι· ει. ά. Πι·. σε ε ιιι.ν .ι ιιιι·ει· ιιι Βιιιιι

ι.τε.ι·ι, άειπ ιιε1ιε.ιιιιιεπ 13ι·ιιπάετ άεε 1νοΙΙι·εΒιιπεε. άἰε ετοεεε

Μεάιιιι1ε Πιτ π.11,ι.τετιιειπε νει·άιοιιειε ιιιπ 1:ιεινετιιε ιιιιά Πεπ

άει νει·ιιε1ιεπ. Η ιι ε τε ν 18.;; ετ, άει· 1'ιιιιιει·ε Ρτοι'εεεοτ άει·

Ζοο1οι;ιε. άετ νοι· Κιιι·2ειιι εοιπ 70. 1.ειιεπειιι.ιιτ νοΙιειιάει ιιιπ,

ιιι νοιι Ηιι.ιιεε πιιε Απι.

- Βιπ ινει1ιιιο1ιετ Ποοεπι:. 1ιι Ρενιε.1ιει.τειοιι νετ

Κιιτ2ειιι Ρι·ιιιιιειπ Πι·. Βιιι π Μ οπτιο ιιπ Αιιε.ιοπιιε ιιιιιιιιι

ιιι·ι.8ιε ιιπ νοιι άετ Ππινετειιιι.ι Ρεινιιι. ιιετειτει απ· ιιιι·ε Ριψ

1ιειιιιοιιεπ ιπιτ άει· €τοεεεπ ιιοιάεπεπ 1ιι1εάειιι1ε ειιεεε2ειειιπετ

ινοι·άεπ (Α. Μ. Ο.-Ζιε·.)

- Απε Βετ1ιπ ννιτά άειπ «Μπι. Τειι.:1ι1.» ρ;εεειιτιε1ιειι: άετ ειπ

2ιε;ε 8ο1ιπ άεε Ρι·οΓεεεοτε Πι·. Β ι·π ε 13 ν. Β ε τ8πι ει π π, Οιιπά.

ιιιεά. Θπειιι ν ν. Βοτπ πι ε. π π, 1ιει.: ιπ 8ιτιι.εειιπτ8· άεε πιεάι

οιπιεε1ιε Βιιιιιιεειιιιπιεπ ππι Βιιι.ιιπειιάειιι 12τιο1ι:ε πεειειιιάεπ.

Πειιι πω· ιει νοιιι Μιιιιειει·ιιιιιι πιιιιτειιιειιι: ινοτάεπ, άεεε ιιιι-.

ι.ει· άεπ 8Ο ιιιεάιειιιιεειιειι Βιιε.ιιιιπππάεπ άει· 1εικιειι· Ποιιε.ιε

ω" 8ο1ιπ ιιπε ε.11ει·1ιεειε Βιιιιιιιεπ ιιιιιιπινειεειι πάρε. Ηετι·

ν. Βει·ςιπιιπ ιι ιιιπ. ιιι: εοιπ” Με Αεειειειιι ιιι άιε 1(1ιιιιικ

άεε 1ιειιιιιιπιειι ΚΙιιιιιιει·ε Ρι·οιεεεοτ Η ιι ι ιει· ιιι Βιι.επιγάει· ιιιι

θετοιιει· πιιο1ι Μιιιιο1ιειι ιι1σετεισάε1ι, ειπεειτειειι.

--- Βριιιειιιιο1οει·εοιιε.Αιιάει·Ρεει ειπάιιι 1ιιάιεπ

πεειοι·ιιεπ: νοπι 21-80. Μπι 2478 Ρετεοπεπ ιιιιά νοιπ 31. Μπι

πιε επιιι 8. .1πιιι 1818 Ρετεοπειι. 1ιι Ο ιι ι πε. ιιι Η ο π ειιοπ ει,

εειοι·ιιειι ειιι άει· Ρεει νοιιι 20.-28 .1ιιιιι 81 Ρει·ε‹ιιιειι, ιιι

ιι.ριιπ, ειιι' 1Ροι·ιιιοειι, νοπι 19. Μπι Με 18. .1ιιιιι 818 Ρετ

εοπεπ, ιπ 122γριεπ. ιπ Α Ιεκιι.ιιά Με, νοιιι 8.---20. .Τιιπι 8

Ρετεοιιειι πιιά ιιπ ιππει·ειι 12,ιε·νριειιε -- 7 Ρει·εοιιειι. 1ιι Ροτι:

8 πιά ετιιιι·ιιιιιιιε ιιιπ 20. .ιιιιιι ειπε Ρει·επιι ιιιιά ιπ άει· '1'ιι ι·

ιι ε ι, ιιι Κ ο ιι ε ι ει π ι: ι π ο ρ ε 1, ει·ιιτππιιτειι Μιιιι-ι .1ιιιιι πινει

Ρετεοιιεπ. Μ 1ιι Μ τι ι π π π· ει.. ειιι ιι ει. ά ιι εει ε ιι πι. 8·ειιιοι·ιιειι4

νοιιι 8. Μπι πιε 211ι1ι 1. .Μπι 85 Ρετεοπειι επ άει· Ροει., άε.τιιιι

τετ πινει ΙΒιιτοριι.ει·. - Πιο Ο ιι ο 1ο ι· ε. ι”οι·άει·ιε ιιι 'Ι' ο ιι ι ο επι

20. .1ιιιιικννει (1ριεικιιιιιάεπ Ρ ιι ι ι ι ρρι ιι ε π, ιπ Η ε. π ι ι ει.

Με κιιιιι 15. Μπι - 998 ιιπά ιιι άει· Ρτονιιι2 12112 οιι - 2878

σα”. 1ιι Ο ιι ι ιι ε., ιιι Η ο ιι ε Κ ιι ιι ε, ετε.ι·ιιεπ νιιιπ 18.-28.

.1ιιιιι 11 Ρει·εοιιεπ; άιε 81:ιι.άι Ζιειιισιτ ιπ άει· Μεπάεε1ιιιι·ει Με

πι» πιιοιει·ιι-νει·εεπειιι ει·ι‹ιιιτι νιιοτάεπ. 1π [πιιε ιι ει·ιιι·πιι1ιτειι

νοιιι 14.- 21. .1ιιιιι 185 Ρετεοπειι, νοιι άεπεπ 189 ε1ετιιειι.'

ιιιεε;εεπιιιιιιι ιι.1ιει· 848. νοιι άεπειι 477 ειιιι·ιιεπ. 1ιι '1'ιε ιιι.

ειπ ειιιι·1ιειι Με :ιιιπ 17. .Μπι 770 ιιιιά ιπ Οιιιιτιιιπ ιιπά

Ππιι.τεε,ιειιά νοιιι 18-27. .1πιιι - 322 Ρει·εοπειι. Απε1ι

άιε 8ιε.άι Ο1ιο.ι1ιιι· ιει πι» π1ιπ1ει·ιι-ιιιι·ιοιι·ι ετι‹1ιι.ι·ι; ινοτάειι.

1ιιι 1ιιπει·π άετ 1ιιιιιιιάεπιιπι·ει 1ιιιιπειι Οιιο1ει·π-Βτιιτππιιππιζεπ ππι”

άειπ Ρ‹ιειεπ "1"πειιοάεειιι, ιπ 'Γιιιιιι. ιετιιει· (ιιιιι,ι;ιιιιιιιινιιπ ππά

8ιιιιιιιπτιππ; νοτ. Απι άειι 1Σπάειπ.ιιιιιιεπ άει· Οιιιπεειεε1ιεπ Πει.

Βιιιιιι πιιά ιιιιάετεπ Ριιπισ.ειι ειιιά ιιτειιιι·1ιε Βεο1ιιιοιιιπιιεε

ριιπιιιε ετι·ιοιιιει, επειι πει 1ιάγεεοννιψι :ιπι Βιιιιιειι-8ειε ειπε

θεπιι·π1ετιιιιοπ. 1ιιι Αιιιιιι·-Ηειιιει: ειιιά Βιιιιιιιιιεεοιπιπιεειοπειι ιιι

Τιιιιιιι>;1ιειι. 8ειι. Μιι:ι1ιειιιιιιι; άει· Α11ετιι8ειιει ιιιεάετρ,ιεεειιιοπ

Οοιιιιπιεειοιι Πιτ 11›ιεει·εεε1π ιι,·ειι·ειι άιε Ρειει ιιιιιά ιιι άει· Οτι-

εειιιιιι 11ει-Κιιάειε ιιιι (ιιοιινει·ιιειιιειιι. Αει.ι·ειειιιιιι ιιπ Ι.πιιιε άεε

.Μπι εεειιε ρεεινετάιια1ιτι,ι;ε 19τιιι·:ιπιιιιιιπειι νοτι,ςειιιιιπιπειι, νοιι

άειιεπ ιιιπι τ.8άι1ιοιι νετ1ιει”επ. Πει-Μιά” ιιιιά άιε 1ιειιιιειι1ιπι·

ιιιπ Οι·ιεοιιπι'ιεπ ννπτάεπ ιιι ?πιειι άεεεεπ πρωι· ειιιιιιειι·ε Οσπ

ττοι1ε πεετε11ι. εει άειιι 25. .Μπι νιιιιι·άειι ννεάει· ιπ Πει-Κιιάπε

ποε1ι ιιι άετ Νιιοιιιιε.ι·επιιιιιι. ννειιετε Βι·ιιι·πιιιιππςεπ εοπει.ε.ιιι·ι.

- Απι 28. ιιππ τεερ. 22 Μπι. ννιιτάεπ ιπ 0άε εεε ειπει ρεει.

νετάιιι:1ιιι,ιζε Κι·ιιπι‹ε ιπ :Με 8ιπάιιιτιεριτιι.ι, πιειι. ιπ Με 1ιειιτ.ιιι

επιιε Ηοεριι.ει1 ,πε1ιι·ιιειιι.. Βειάε Κτιιπι‹ε ειπά 18ιπννοιιπει· άει·

8ιιιάι. ιιπά πιιι; ειιιιιπάει· πιππ ιιι Βει·ιιιιτιιπε ε,ειιοιιιιπεπ. ιιπε

ννοιιιιιιπεεπ ννιιτάεπ ά-ειπιιειιι ιιπά πιιε νοι·ειο1ιτεπιπεετεεε1π

ετετιιΐεπ. Βειι1ε Ρε.ιιεπιειι ιιειιπάεπ ειειι ειιι άειπ ινε,ζε άει·

Βεεεει·ππ,ις. 1νειιετε νει·άιιειιιιι:ε 8τιιι·πιιιιππεεπ ειπά εοιπ. άειιι

22. .Τιιπι ιιι Οάοεειι πιειι: νοτπειιοιιιπιεπ. Βι'.

-Πιε 8εειιιπιιιιιιιιι1άει·ιιι·ε.ιιιιιοπιπ άεπι1ινι1

ιιοεπιιιιιει·π 8ι.. Ρει.ετειιιιι·π·ε ιιεττιιε ιιιπ 29. .1ππι

ά. .Γ '7784ι1081 νεπ. Με ιιι ά. νωω.ι. άιιι·ιιπι.ετ 880 'Ι'νρ1ιιιε -

(18 ννειιι,599 8νριιιιιε - (58 νι·ειι.ι, 181 8οιιιιτιπε1ι -- 14 ινειι.),

?Ο Πιριιι.ιιει·ιε - (2 ιιιειιτ), 51 Μεεει·π - (4 Μπι.) ιιπά 84

Ροειιεπιιτπιιι‹ε - (12 ννεπ. Με ιιι άει· 17οτνι·.).

Μοττε1ιτιιτε-Βιι11ετιπ ει. Ρετετειιιιτεε.

Πιτ άιε 1117οο1ιε νοιιι 23. Με επιπ 29. .Μπι 1902.

Ζε.ιιι άει· Βιετιιειιι11ε:

1) πεπιι θεεε1ι1εο1ιτ ιιπά Α1ι:ει·:

ι: Γ

,,,,θ,,,,,,,.εεε·,..εεεεεεεεε

___.__==εεεεεεεεεεεε

Μ-νι-ει-ι819ιΐ81$188ι8"έΞ
οπάιε:·εεεεεε:28

4Ο829570118181128128 2837485988882784

21 πιιι:1ι άεπ '1'οάεειιι·ειι.ειιειι:

'Έν ιιι. ειιιι.ιιι.1ι. Ο, '1'γριι. Μιά. 8, ιτειιι·ιε τειιιιι·ι·επε Ο, Τγριιπε

οιιπο εετιιπιιιιιππάετ Β`ι›τιιι Ο, Ροπ1ιεπ 1, Μειεει·π 29, :ιπιιιιι·1:ιπ1ι 8,

Πιριιτ1ιετιε 19, Οτοιιρ Ο, Κειιιιιιιιιιειεπ 8, Οτοιιρ8εε @πικαπ

επι:2ιιπάιιπι; 28. ΒτνειρεΙειε 2, (ιτιρρε 8, ΟιιοΙετει ε.ειειιιοε.

Ο, Β.ιι1ιι· 1, Βριάειπιεο1ιε Μεπιππ·ιιιε Ο, Αειιτει· θε1επιιτιιειι

ιπει.ιειπιιε Ο, Ρετοτ.ιιιε εριάειιιιοπ Ο, Βπωιιτε.ιιιι1ιειι. Ο, Απι.1ιτεκ Ο,

Εινάτορ1ιο1ιιε Ο, Ριιετρετιι1ιιειιετ 2. 1)νιιιπιε ππά 8εριιοπειπιε θ,

'1'πιιετοπΙοεε άει· 1ιιιπ,ε,·επ 85, Τιι1ιετειιιοεε επάετει· θι·εριπε 7,

Α11ιο1ιο1ιειιιιιε ιιιιά Πειιι·ιιιιπ ιτειιιεπε ό. Πε1ιεπεεειιννιι.ο1ιε ιιιιά

Αττοριιιιι. ιπιε.πιιιιιιι 51, Μπι·ειειπιιε εεπι1ιιι20, Κτιιπ1:1ιειιεπ άειι

νετάειπππε;εοτε,·ε.πε 108, Τοάτιςε1ιοι·επε 29.



Η ᾶεπι νει·Ιω:ο νοιι δ. Ε. Βοη;

πωπω, Ψὶεεϋεᾶειι, κι Μι ιν. ΑΜ

Ικςο ωεοΜεποπ υπά ΜΜΕ :Μο

ΒιιοΙ:ΜπάΙιιιη.:οπ ε" Βε2ἱ0ἱπε11ω

εειιι οεωι

9,088 ιι.εοἰιιο Βο

ΙιεπόΙοηε, 11εοΙ1 22]Μιο·. Ροι·εο!ιιιιι€επι

άκτ8·εειοΙΙτ ν. Βια Ή”. Βι·ϋεοΙιιιωιιι,

Αιιετ.ειΙΙ:επι·2τ Π: θϋᾶοιισο - ΒοτΙἱι1

(ν0τ:11. ΙπιηηΜιι·. Πἱτεοτοι· (Με Ιοεο!

Μάθε) 218 8.4 Μ.» ΗκΒοιι εοὶιοι1 ἀἱο

Ϊτἱἱἱιε1°ε11 ΑιιΒαΒετι (ω. ΑετΙιιιω!οΙιτο

ΜΒ ΙνοΜιιιο1οιι Αιιτοτε ΒετοοΙιτἰπιοε

ΑΜ'εοΙιεπ ρ,·ειι1:ιαΙιτ. εο πιο” ἀὶο πωσ

. . . . ΑιιΠκεο Με :Με Βοετο ΒοΖοὶοΙιιιοτ

Βιιιιιοπ Διι!ιιιι8· Και Με 10. 0οτοΒοι· - Ι'τοσμιοπε: 19-20000. . ΜΗ.άθω Ν...! Μ" Α8""Μι εθ80Ι1Γὶθ_

ΒΜΜου άετ Ηειυπον.-ΑΙι.οιιΒ. Βἱεειιϋωιο π. άεε ΕΠ211εσε ΒετΙἱιπ-ΗἰΙὸεεΙιυἰπι-ίἶϋΙπ-Ριιτἰε. Μ." Μ” (30) 28__Π·

ΜΜΜ” Ποοι·- τι ΒοοΙΒΜοτ πιοόοτπειει· Εὶιιι·ὶοΙιτιιιη.τ. Μήτ- ιι. 'Ι'οττώπ-Κιιτοι·τ Πι Ιιω·ι·Ι.,

ινε.Ιάι·. Πιτι,=.ςεΙ›ιιι1ε. Κοινω Κιιι·Ιιιιπε. Βειππι-'Γεηπἰε-ΡΙΜ2α. Ήι08Ι012 Β:Π!ι-·. Βωπιεπ. θε

ΙοιτουΙι. ειιι· .Ηιεσὶ ιι. Ρ'€ε‹·Ιιω·ρἱ. - Ρι·οιηιοοτε Μι·ο!ι ΉΙτε$Ι. Βτπιιιιοιι-Βἱτοοτἰοπ. .

Μ.ΒΙΕΠΒΑΠ Μ' ΖΑΠΠΒΒ-ΣΠΒΤΙΤΠΤ.
Μοάετπ εἱπεοι·ἱοΙιτοτο ΑπειειΙτ ί. εοΙππωΙΙεο!ιο ΗοἰΙΕγτπιιπε$ἱΙμ Μπεεπεο,οΙοοϋτἰ

εο!ιο ΠοΜΒΒ6ω·, 'ΠωΠει»ΙἱοὶεεΙιιἰ$νοτϊπΙιτοιμ νοτιἰὶμςΙἰο!ιο ΠιιΙ‹·τετΜπιιυΒε

ΜΗΝ! ὰ” ΜετἱοπΒιιἀετ θιιτειι. ΒεεΠ.2οτ υπό Ματ!. 1.θπω

ι98) 544. Μει1. 13ι· Βάσει·ά Κι·ειιιε.

 

  

 

  
  

!ΗοΜωιΜΙει

Ζω· ΒοΗωιάΙπι1η; «Με ποιιτοιι Α π Η Χ Υ ' "

ξ οι ~

εοΜε Μ!" επάετωι @ΗΜ Μιτπειιιιι·ο 0Μ!ποεο ΜεάΞπ9- ἐ ΠΒΙΙΒ8. Μ” ΠΠΜΠῇῇΙῇ0|1Β8 ΑΜΠΠΓ8Β8Η1[_

“κι Βοεο!ιννοι·άοπ Μ _ _ .
ΒυΙιοιπειιιε Ιτηεοωοπ ειιιςΙ1 ετοεεετ Βοεοιχ νιτά οΙπχο

' ΜΗ: Ηιεὺἱεεπι Νεϋοι1οτεοΒοιπυηεοιι (ΑΒοεεεϋ1Ιόυπε, Βει
σ ,.

πο;; ιι. Α.) νοτ©τειεοτι. ι - _

' Η η Η ,,ΑΤΟΧΥΙΝ ίΒ'Ε 80 ΜΒΜ; ἔιΓίτιἔ. άεεε εοιπο Βοἔριι

,. οΙιτιο ΟοΕισ.Ιιτ 40-50 Μ” Βιβεεετ Β·οτιοωωεη ννετὸοπ Κοπι

πεπι Με 6Ιομιι1ιΒοη Μ: ϋϋ1ιοΙιοιι ε.πο:Βει.πιεοΙιοιι Δτεειι

Β Ρωρε.τιπο.

(18δ ΚΗΤΠ80Β υΠἀ ΨἰεεθΠεοῇᾶα1ἱθΙ1 ΑΠΘ Κτετ1ΜιεΠω1, Μή άετιο11 Ατεετι ειπεο2ειἰεΒ ὶειΒ

Βοετ οτρτοΊοτο ΜΜΜ.

'ΗΒΙἱοΙι‹ε Ποεὶε ΠΠ ΑοίεΙΙ 5 θτει.ωπι ΙΠΪΠἀΒ8ῖ8118.

(ΠαιιτκτωιΚΙιεΕωπ, Απ£ωἱο, ΝετνωιΚταπΚυο1του θα.. (γοτ

ΙειιιΓεω απου Βεἰ Οοϋι·ο.ιιο11 νοιι ..Α 'ΕΟΧ ΥΙϋ· ἔἱὶπετι;;.

Βοεἰε: 0,06-02 (Η. ρτο (Με ειιΒοιιΜιτι.

ΒΗ.οτΜιιι·: Ι)τ. Ψ. 8οΙι€Ιά ιΚΠιιΠι νοιι ΡτρΓ. Βαε.<κια·) Βει·

Ιἱπει· πιω. θεεεΙΙεοΠιο.% 5. ΜΒΜ 1902; Ρτινειωοο. Βι·. Γ.
Μτοτπιιτ ων. ΚοετοιιΙοε ιιι 0ἰοπετοιπ. ἐ . . . .

ἔ ΒΙΜπεπ"ιαΙ (ΚΙιιιιΙε νοιι ΡτοΓ. Ζη;ιΜι) ιΒιάεπ1.

Υουοἱιιφτο ΒΙιοιιιΜιο Ψοι·Κο, γθ...ΠΠωθ ΠΙΙΒΠΙἱΒΒΒΒ ννθΡω

.#0 ΜΜροεε||εούαί!. #0Μ9Π988θ|/80&“Η

01ο ειτ1οττοηΒυτε. ΟΙιειτ1οττο1ιωιτ2·.

  

Υ ! .ι   

 

 

 

ού ·2 Θ* μ· Σ· Η” Ξ_έεα=?.ε:τώ έω:

ε ἐ έ ε: ε κ: έμω
""' "η · π... ο ··- ε. ο·ἔ Σ = ε β Φ ΦΦ =ω_=οο

ἐκ. ἐ σε 9" Ξ; ἔἑΞἔΞΦ.Δ_ΞΗ ἔωθε

Ο. ·· .-ι °° 2 Φ Η - Β:: °εἔο_,_..=ι _0έωω
-· ,-' Β = ουσ» ω....=,__ο Ν Φ=-=

3 .... . ο· __ο .-.σω

κ == Φ .ε . Με εεε-εμε". Γ=‹·=¦···
Φ .Ξ ω Φ 60 'Η. »η -'έζΞ . _ι:::':€_Ξέ 2;; _ΒΡἔΪ

επ ·ἔ”Α> ὅ = Ξ #= ΦΠ =ϋ6©ΞἶΞἔω “ἔ°°ἔ
..ω 8-4 Φ Η Φ- απ. Ξ"" ·°° Ε. η·
ω. Φ Φ "η 8-4 Ξ Σ Φ= Β·°°-'"= _ξ·

8- 0... ο ε: =ἐ =· ἐ ή.. "ῇ'°°·Ρ>ἔἔΞ°ΐΞἘ.ΞΞ @ε

== ει. εε: ἔ °ἔἔ εΣ:.< =ἔ;ἔει=;ἐ;ῖ= "Ε&

=. έν. Ω έ: ε. Η ωε;.Ξ....ΞΗ·· €°°ε
Π εφ .Έ συ ο Β Β ..Η ε=ώ"8-ζ0=?:2= 6°-σο

. Εμ:: μ; ω] β μ; Η Β ι:Μ3 Επξ.3ω2 ζ)0=Δ

Ἀ ωω ω Φ =-·Φ σε ο Ο ==ωω==~- ε ν;
Μ Β.. . σ: Με: 3=οο!=...

ο.. Η "-Τ·> β = :33ε..· -ἐ α ΜΞ·Ξ~====ε~Ε ω.:
__. . Ο · . °“Φ·,:·· :

==- Μ: ω- -= ..Β ε. μπω. πω” ω..
8 8 Ωω (Ωω έ. Ο δ .Β ”Ξ$Ξ"ΞΞ.:.ἔ ἔω.ε·.··

03 Μι.. σ8ω βιο @σε μα) [ Ζωέ:..=βδ·β=2.2 εαπ:

.·~ ..2>5 Μ:: Φ;; . Ωω ὅ:: : μ>τ3.1-€ε.ε.. Σε; .εΞΞ.
ἐ Εμ. μέν #88 Ξ @έ Ε,... ;__. σ» _ΦΗ=“ΒΞ,;__,ἔ ἔ.Ξω$

Ωω α: ω; .ο 92ε-Φ..ω..Ν ε”

Ω.: ἔ"Ξ ἔ - 'Μ. Β- ω Ξ'ο <η:2··3εΘεω.:Ξ-. @Η
ω έ - Μἐξ ΜΒ βήφ ·ε . ε .=>·Ξ...ε=ἐ. κε;
ΟΕ: 40% . ·υ-4 1 >.= €Ω“ω^··°" ωα'······ .=σ.›::
Η μ- με Η σ: ο Η ο .μισο μω .ω
Ό_ε:> Ο.=; 03% »ή .ε ἔε:Δ ' ω.. ==Ξβε$Ξεε εοἔοἐ

ν) “ή · .-=-Φ ... '
ω ω·Ξ ρ Σ μ 68 Ή ό Σ ιΉ κ 'Ε Ο ἔΌ=<<-Ξ -Ξ ΞἔΦ

28 Πο. ° Η Ε'β μου ϊ: . Ψ °°°= ΜΒ -α° ε°5°°
ἐ ω... ο εΦ έ. ΕΞ. :-- @Η _ω;ΞΞε ἔΒἔτῇὐφἑ2ἐ

.- _ =ο.;...ο ___ ωωΞ$ Η εἴ Ξ ·65·Ο ==η>_··; ΜΗ” =ω.·ε5ΞΝ.9>.:ιε

. >εΝ ω =-@ μ @Η η @εε Ξἔἔ.;`εἔ*°ὲ8ε1$Ξ-=ώ·5
·= Φ Φ . Φ ..σε . €:__ω-Ξ$-‹ω< < Ξο

ι...ι Δ == μ= υ< +=> ε==-· .ἔἐεἔέ ωε=·.·8ε ..€Ξ.ΞΣ
Ε. μ. Β 84) Β..-ΐ νἐ κ ἐ= έ :Η 88εδώ:έΌΒ ἔΞ·ἔ""

ἐ° ω ο ο ..Μ Η | μα.. ><1·..5ΞΦεοε".€:.€ω:
6.0 ια συ εφ Ξ ~ == ο =8··ΐε=ΜΕυ Μ”

τ: Φ Φ Φ σ: Φ > .ἔΤε..ξἔ^Ξᾶ.ε=ἔἑ-ἔ Βἔ·

.ε α! > -> =· ·5.<Ξ-Β€3..>έε ἐε=
ω μ] > 4 τ .Ξο.:ιμ.=ιωΗΦΒα =-·ωί=ο

--?__---'-ζ “μ “--"___ ·····-···· · · '



280

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΎ

εΑΝΑττοουΝ
ΙΒΐ3θΙΙΒϋ78τθ8 Ιἰτἑΐτἰἔυιι€ειιιἰττοΙ. Ποι·νοτ

τιι€οιιιΙ τοιιἱειοΙιο ΨἰτΙκιιιιΒ. ΑΙιειοΙιιτ τοἱ2Ιοει.

Βετι Ηεττειι ΑετΖτοιι ΡτοΙιειι υπό [.πετειτυτ ετ:ιτιε

υπό ίτειιιτ:ο

(Μιτου απ: ΡειΙιτιΚειτιτετι Β811Θ1° 82 0ο.,

ΒετΙπι δ. Ο. Μ.

Ζυ Ιιε.Ει6:τι πι :ιΙΙειι ΑροτΙιεΚειι υπό [)τοιςυετιετι.

(πι) 28-14.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Μπιππυ
ΙΜιι-θοΕοϋετ, 585 Μ. ιι. ά. Π., τἱΗιιιιΙιοΙιετ ΙιεΕπι.ιιυτοε

Β1εοπ-ΑτεοιιΙιεια

ΡΜ Βιιιιιόειι νοιι Τι·οιιιο ειιιι”ει·τιτ. ΕΙεσιιΙιιιΙιιι Τι·οιιιο-ΚοιιοοΕυο-Τοπο.

(Αιιιιιιιιο, 0ιιΙοι·οεο, Μει!ειι·ιει, ΠειυειιΙοιυοιι, ΗειυτΙιτειιικΙιειϊειι, Μινωι

πιω, Πιει!ιοτοε, 8οιιννιιοιιοιυετειιιυο).

Βτειι1ιεεο11ιοιιτ Ι. Βετιεοε.

Πειιω·ι·ιιωΙιουά εοΙ:ϋιιο Ι.ιηι;ο, υιιι€εΙιοιι νοιι 80.000 0υιιάτιιιιιιετοι· ει·οιιι:οιιι, εοΙιιιττἱἔοιι

Ρειι·Κο Με" Οουιίστοιι. Νουο Ειιιι·ιοΙιτιιιη; νου ΠοΙιτ- που Ιιγάι·οοΜεΙι·ιεο!ιου ΒΜοι·ιι,

Ζιιιιάει·υρριιι·πιου νοΙ!ει5.ιιιιυ.ςο Ηγότοιιιοπριο, 200 Ζἱπιιιιετιι ιιπά ΒιιΙουει, εΙεΙιττιεο!ιο

ΒεΙοιιοΙιιιιιιΒ·, οἱςοιιο Τι·ιυΒινειεεειςυεΙΙο. πωπω, “οιποπι” ΙΚΙιιιιιι, ΜΜεΙ Μια. πι»

Αιι8ΠϋΒο, $ροτιιι. ν111. Ιιι1οιιιιιιιοιιιιΙω Βιι.ννυιευιιιε-Τιιι·τιιοι·. Ρι·ειεσι 32000 . 'Ι'5.α!ιοΙι

ωωι Ουι·οουοοι·ιο. ΟοιιιρΙοΙο Ροιιειοτι του ΙΙ Κ. ιιιιΓννιιι·18. ΜουΙ«ειιιΙει:Ιιο ΙιοΠιιιιι;

ΙΜ. Α. 0ιιιιοΙο"Ι. Αιιε!αϋιιΓτε Μιά Ρτοειρεοιο εισαι:: ΜΜΜ Με Βιι·οοϋου.

Πιο πωιωω πέτα! Με οππο ω” μεΙιτιιυο!ιι. (80)16-12_
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ἐ
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,,!ιιΜ!ιγιιΙ°°-νιιτϋἰιιι!ιιπμε".ι

ω» Αυιιιαοιιιυπι "ευ1ίο-ιοΜυγο1ι

ουπι“ κνἰτά νοιι υιιε €εΙιειει·τ ιιι στι

ΒιιιειΙΙ:ΙεοΙιεπ 2υ 5 Κο., 1 Κο., νει Κα.

Ι/ι Κο., Πιο Κα, υπό ιιι Οτι€ιιιειΙΠει

ό ΤΕ Η (1 εοΙιειι Ζυ 60 έκτο., 45 μια ιιυε! Βθ μπι.

α ο ετ ιο γ τ0ουΗ3ϋΝ.Ι.Ι11 ευ1ίου1ουι:ι-ίοι·ωιι16ε1η

”ΙΒΙιτΙ10Ε0ΓΠι άπτυπι (,,Ιου$.υγο1^°-Ἑ'οι·ωε.1άοιη6), νοτ:υΒΙιοΙιεε Πεπτι

ΑπιιεεριιΚυτιι, νοιι υιιε εεΙιείεττ ιιι ΟτιΒιιιεΙυΒρειοΚυπεετι

:υ 25 μπι. ιππι 50 €τπι.

ουει· ΔηοΜυιιι τΙι1οιιγάι·οουι·Μ'ιτο-ωι1$'οιιιοππι εσω

ΌΠΘ (..ΐω1!!1γο!"-Βι1Βοι·), Η3εΙιεΙι ιιι ΚιιΙιεπι εοινιο κωπ

πιοπι ννειεεετ' 30 Μι $ιΠιστ ειιιΙιειΙτε:τιά, Ιιετνοττιι€επόειεε

Αιιτι;;οιιοι·τιιοι!τυπι, νοιι υιιε 8εΙιε2ετι ιιι Οτι€ιτιειΙΠ:'1εοΙι

σπα:: ευ 10 μπι.

Η - ' ιιιεο1υΒι1ε ιιι ΤειϋΙετιειι Α 0.1 μπι. €οι·υοΙι

υπά ΒοεοΙιτιιειοΚΙοε., Ιιυτ2ννε€ ,,1οΙ;Πιγο1"

ΤειΙ:1ετ.τευ €επειιιιιτ, ιιευε ?οιπ Πιτ ιιιτει·ιιο:

ΙοΙιτΙιγοΙ-ΠεττεἱοΙιυυἔ, ιιι ΟτιΒιιιυΙεοΙιειο!ιτεΙπ

ευ 50 ΤειΜεττειι.

οπο: ”ΙοΙιτιιγο1“-ΒΙεειιιιιιεο1υΒι1ε,

€εΕιυιιό. Ειεειι, ιιι ΤαϋΙεττειι υ 0.1 ει., Βει·υοΙι- υπό εε

εοΙ·ιιτιιιοΚΙοε. ιππι" ω (ΣΙιΙοτοεε υιιό Απειετιιιε, ἰιι Οτι

€ιιιεΙεοΙιεοΙιτεΙιι 2υ 50 ΤειΒΙεττειι.

,,ΙΒΜΙιγ0Ι“ - Αιιιιιιοιιἰυιιι

,,Ιι:ΙιτΙιπτ8ειιι“

ειιτιι. 8||ι% οι·,ςειιι./
,,Ιἰ'οι·ι·ἱοΙιτΙιοΙ“

ΠεειιιΓεοτιοτιεπιιιτεΙ ιιι άετ €Ιιιτυτ8·ιο, πι ΟτιΒιιιο.ΜΒρυοΚυπεειι,,Μοτει8οΙ“

:υ 50 μπι.

Η οάει· Βιιοε1γρτοΙ-Αυγι:ο1 εο1υΒι1ε. ω». Ευε:ειΙγ ιοΙ, Πιτ

ΜΒιι0880Ι 2ειΙιπέιτ:1ΙιοΙιε νε:τι·νειιόυιι€. Ι:ει 5τόπιιιτιτιε σο.: πι ΟτἐἱιιαΙυϋ

ρειοΚυιι€ειι Ζυ 50 ετπι,

σ( 8οΙυΕιι1ε, ειιτΙι. 10°/ο μι. Ετειιτ2τιιΜεΙ όεε _]οάοίοι·πιε ιιι

]011-2ΡΑΙ1]το1 ΟτιέιιιεΙυϋρειοΚυιι€επ :υ 50 μπι. νοιι υιιε ΒεΙἱεΓετΙ. 7

“Γ ν8ιΐοπεο!ιείΙΙιοΉ: ΑΒέιΑπόΙυιι€επ υΒετ νοτδιιειιυε Ρτέρειπι€ε, ννεΙοΙιο ιιυε

ει: ιεεειο νοιι υιιε :ι ειιι ετ εετεΠτ ινοτάειι υικι άει·ειι ΖεἱοΙιειι υιιε €εεετ:ΙιοΙι

πεεεΙιυτ2τ ειπά, νει·εευτΙοτι ετειτιε υπό ιτειιιΙ4ο.

ΠοΜΙιγο!-Βοειο!!εο!ιεΐτ Ο°°°°ιἘἈΒΒΤ2Ἑ°ΒἙ°ὲΡ.ξ;·24_-8_

 

Με: Μετιι-Κι·»·εο1-Αυγιο1 εο1ιιΙοι1ε. ειιτιι. 40% Μετ:ι-ΚτεεοΙ, .
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ΖιιΙιΜσειιιιιΜουΜιι1ετει1ινιιεεοτΙιπιιόΙυιι€ου,ΑροϋιοΒουΜιάΒι·οΒιιοτιου.

(1)12-θ.
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υάπιεεου *νοιι2ΚτειιιΕ6υρΠδΒοτιιιιιου:

 

δο!ιννοεωι· Οοτιειι:. 8οΙιπ:ιάτ, Πο·ωρ6, απ.

Μει·ι·ιιιιοΒοκαπ Π. μ. θ. Με. 20.

Πειι Οιιιιιω·ιιιε ΜιοΙιο1εοιι, Γεωμε

οπωι Υ.τιιιυιι ιι. 30, πω. Π.

Πειι ΗυεοιιΕυεε Πυ1.Π0"ΜΗ00π. μ. Η

κι, 16.



    

ΕΧττειοτ. Τιιγτιιἰ

5:ιοοιιειτειτ. Ί`ειεεοΙιιιετ.

πω. 8·ι-›ιοΙι. ΜΜΜ» νοιι άετ ι·ιιειι. ΒεΙιϋτάο ιι;εεωτιοι.

ΠιιεοΜάΙἱοΙιοε, ΜΜΜ· ννιτΒοιιάοει ΜἰιτοΙ μεθη:

ΚοιιοΙιιιιιετοιι, ΚοΙιΙΚορ1°- ππά ΒτοιιοΜεΙΚετατι·Ιι.

Επει·ειι.ιιι· ιιι Ιιει·ι·οιι·ει€. ΒΜι.τει·ιι Ι)ειιιιιοΙιΙ8.ιιάει ιι. Οοετοιι·ειοΙι-Πιιεει.ι·ιιε.

ΑετιΝἱοιιε θιιτειο::Μοπ:

κα. ΙΝ. Βτιιετ Πεο!ιοι· (.5'2ι·αιωαι·ρ).·

Με ννιικιωΒ άεε ..Ρωιωιω· νιιιι.ι· ειπε ἱἱΙιοττειεοΙιοιιάε; νι·ειιιι€ΙειοΙι Μι

ιιιοΙιτ. @Μάο ιιιιι.ι:οιι Μιιιιι, άεπε άει· ΚειιοΜιιιετωι ιιιοΙι ιιι οιιιιι:ειι 'Μεση ιιι ειιιειι

οιπέ'ιιοΙισιι Κιιιιι.ι·ι·Ιι νενννιι.ιιάε!τε, 80 ννιιτάοιι οι” Αιι09.1Ιο 80 ιιιιΙάο, άει· 8οΙιΙειιιι εο

ΙοοΙιει·, άειεε Με. Βιε‹·Ιιι·υο!‹ειιάο άεε ΚειιοΙιΙιιιατειιιι, Με ΒΙιιιιικετάειι ιιιιά άιε άτο

ιιοπιάο Βι·ιιτιοΙιιιιιε:. νοΙΙετάι;ιάις ινεείὶοΙειι. ι

ΙΙι·. ΜοάοΙ, Κις!. Βε:ιτΙιειιι·π ει. Π. (ΗΜεεοιι6ωμ

Νιιοιι άειιι Νοϋτ.ιιιο!ι άεε Ροι·ιιιεειπ πω· ειε πιιι· Βοιιιι Βτννει.οΙιοιι ρΙϋτιΙΜι,

:Με ειιιιιιιειο Μι @ο Ποιο ιιοι·τΙΜιο ιιπ. απ! οιιιειιι ΑΙροιι-θιριοΙ. Ι)ιοεο Ι.ειοΙιτ

ειιΙιιιιιρκειι ιπι πω· ι›εειοιιάοι·ιι ειιι(, άει· Μι ιιιι”ο1Βο Ιιιιι€_ιΜιι·ιςοι· ΒτοιιοΜΜΜτειι·:Ιιε

8.11 ιιιονΗιοΙιοιιι Πω ιιγειειιι Μάο.

Βι·. ΑΠτοά ι ΗΠοι· (Νειώιιωωι):

Μειιι Πι·ιιιοιΙ μια άει.Ιιιιι, Μ" Με Ροι·τιιεεΙιι οιπ Μιιωι Μ, Με ιιι ιαπ

2ειετοι· Ζω άεπ πι” Βοοιιτ. 80 ια·ϊϋτοΙιτετειι Κι·ιιαΙιιιιιετειι ιιι ειπεπ ιιιιι;εΠιιιτΙιοΙιοιι

Μιά ω” ιιιιιιιοι·Μπιτειι Βι·οιιοιιιιιΙΜιωττΙι ϋϊιετιιιίῖιιιι·οπ νει·ιιιιι.8. ΙοΙι Ιιοιιιιο ειπ

πι» Μιά ιιιιάετειι ΜΜΜ. ννεΙο!ιεει ειο!ι Με εΙειι·Ιιειι νοτιιιεεε τϋΙιιιιοιι άἱἰι·ΐτο.

Βι·. Βι·Ιοιι Β. πιιι Πιιιιιιοτ (Βέο·Ι:/εΣά, διεύε-ι·ιιι.):

Βιο άτοι πιιι: Ροτιιιεειιι ΕιοΙιιιιιάεΙιειι ΒιιοιιοΙιίτιάειι. ά:ινοτι "Η Μι Κιιιάει·ιι,

2ιιΙιΙιειι ιιι άειιι πιιννωετειι Γοι·ιιιειι ιιιιά _ιεάοεπιειι ει·ννιειε ειοΙι 1ιιι· Ρι·ιιρω·ιιτ. Με νοιι

ιιιιεεεισιοιιιιοιι>ι· Χ'Πι·ιιιιιιε; άει· ιιι.ιιτΙ:ο Ηιιετοιιτειι ιιτιιιιιι ιιι ννειιιε;ειι Βιιιιιάιιιι ΜΜΜ:

Μ» πω! άιε: Βεοι·ειιοπι Ιιε;ει.ιιιι ει··Ιι ΜΗ πι νεττιιιιζετιι. Με Τειιιιιοτιιτιιι· :κι Μι.

νω"ωτ πω· άιιι·‹·Ιι Με ΑροιΙιεΙ«·ιι, εοινιο άιιι·οΙι ΐο1εωιάο Βιι€ι·οε-Βευ6ιε:

Η. ΒἱοτειΗΙπιμΓοΙ, ΑροΗιοΠιοτ, Ή'ιιτεο!ιιιιι, Μιιι·επΠιοννεΒιι 186. Μ!. Μιιτοἱιι

οπΙΒ, ΑροΗιοΙιοι·, Πωσ. ΡιιιιΙ Βοο!ιοάο, Αροϋιο!ιοι·, πω” ΚιιΙΙιειι·. 26.

Ηοι·εεετοΙΙτ. ιιι άει· Κοιιιιιιιιιιάειιποιι-Αμοι.ΙιοΒο Ε. Τιιοοοιιιιοτ, ιπι-ιι» Ο. Π!.

<εγάεΙειι·εεεε Μ. (27) 26-18.

  

ομοια... ΜΗΜΜυΗιοϊουη.

ΗεεώιιιιιισΜοε.

.ωστε Αρρετιι ιιιιά νω·άιιιιιιιιε ιιι

ιωιΠω Ψοἰ8ο.

Οοι·ιιι·Ιι- ιιιιά εεεισιιιιιιιοΜοεοε

Ιοιιι:Ιιχοιοιννοιεε.

Βεειο Ροι·πι ω. Π"ι0ΡΩ

ΠοΕιΠηοΜπικοπώπης. -

  

  

νοπ ΡΕΚΡΙΝΑΝΠ-ΕΓΒΞΕ ιιι Βιιιά8ειττ.. ΗΜ
 

`

Βοοιιοιι οι·ιιο!ιιο πι:

Ηοτιιιιερ;εεεΒοιι νοπ Νοε. Ε. "κι Βοι·Β·ιιιιιιιιι

ιιιιά ΡΜ!. Ρ. νοπ Βι·ιιιιε.

Ι.ιωοι·ιιιιε: Η: Η ιΙάοϋι·ιι.ιιά, Ρτοΐ. Πι·. Ο., 'Ι'ιιΙιοτοιιΙοιιο ιιιιά 8οι·οριιιιΙοειο.

ει. 8". Ιθ02. εοιι. Μ. 15.

ΕΙιειιιιιι, "°“°"°"°' Μπι"- ιιιιιι 8ιειάιιιγιιἱοἱιιο. Ποια Εισι

140€. Πι·. Ν.,
εοιιάει·οι·

ΒιιαΙιειυιιιιιιιιιιιιο ω· άοι·οιι ΨωοΙιεο!ϋεκιειιιιιιμη πω· Αωειο Μιά άιε πιιι άει· '

ννιι.Ιιι·ιιοιιιιιιιιις άει· Ιιιτει·εει-ιειι άει· 6ίΐειιτΙιοΙιειι θεειιιιάΙιοιιπάεΒο Ιιοττιιιιι.ειι

νοτννιιΙΙ.ιιιιεειιοπιιιιοιι. ΜΗ 2 ΑΒΒΙΙάιιιιι.ιειι. ει. 8". 1902. ιιπ-ιι. . 4.

......_..._.._9 Ι.!ο!ιοι· άιε 8ο!ιικἱοι·ἰ;ι!‹οἱιοιι Με

ι!ιιι· Α08'08Β άει· Κι·ειιιιιοιι ιιπ Με νο!!‹ε!ιιιι
· ·· α η» ιι ά- . - · · .

ιι0ιιιιιιι!8ϊ8ΐϊ8Π ΕΕ. ἐΞΕ..ΐΓ."....°Σ"Ξ.. 0. £ἑ6ἑἔ'°ΖΙ.'ἰἰΤ° Η ΞἘ"'”°"

Ρ Ε.

Μειιάο!, ...ῖ°..., ι.ωιωιοπ άει· Ρεγι:Μειιι·ιο. 'ϋ°8Μ
ι·οιιάο @Μάο

άιοιιι. 8°. 1002. εοιι. Μ. 5.-; ιιι Ι.ειιιινιιιιά ειιΙ›. Μ. 6.

8ιιιι . """"°°°· Βοικιιιιιιιιιιι ιιιιά Πειι·ειο!!ιιιιιι άει· ννιο!ιΒι·. Π.,

Βιιι Ι.οΙιι·- ιι.@ετοπ Νιιιιι·ιιιιιιε- πιιι! τιωιωωιιωι. Ν............

ιιιιοΙι ιπι· ΟΙιειιιι!ιοι·. ΑροιΙιωΙωι·, Αετ2το ιιιιά .Ιιιι·ιιιιειι, 8ι·.8°.1902.8εΙι.Μ. 10.-;

ιιι Ι.ειιιινο.ιιά εοιι. Μ. 11.

Βιιιιιιιιι·ιι€

ει. 8°.1θ02.

ω. ιι. 12ο.
Μιά Ή; Νοι·νειιιοιάοιι σκιά Ρι·ειιιειιΠοιάοιι.

  

(πι)ιο-7.

  

ΒεάειιιινοιΙει»τ· Μιά.Βοιιινειτ2ιι·ειΙά.420-460πι.Μ.ά.Μ.

ιιιιιιωινιικιωΤιιοτπια!ιιιιά.Ιιει·ιιιιιιιιοι·Ι.ιιΜιιτοι·ι

ΒτοεοΙιϋτεάιιι·οΙιάεεΒειάεοοιιιιτέ.

Βιιἰεοιι1.Αρι·ΗΜεΕιιάο0οιο!ιοι·.

τι

| ".ΞΘ.Θ1°.°Ω ει.ι:ο8·Θ:ει.

άθΓ

ισιιιιιι-Βιιιιιιιιιιιι ω ι:ιιιιιιιωιιιιι πιιι

Τι·αιιιιιεό.ο.ο!ι & Πο.. Με

Μ. οιπο οι·ςιιιιιεοΙιο Βἰεοιι-Βιινεἱεε

νει·ιιιιιάιιιι€. Με Με ιιιι ΒΙιιτει νοτ

Βιοτιιιιιτ. Β:: άιοιιτ Με Ηει!ιιιιτιοΙ ιιι

ιιΙΙοιι άεπ ΠιΙΙιιιι ιιι ννεΙοΙιοιι Βιιιειι

;;οιιι·ιιιιοΙι ωάιοικ Μ. Πιιοιιιιιτοι.τειι

Μιά νου Μάτι Βιεοιινοι·Ιιιιιάιιιιμοιι

επι ιιοΙιιιεΙΙετειι ιιιι Κϋτροι· Μπεσ

Μπα.

ΘεΙιοίοι·ι: Μιά (Με Ρι·Σιρειι·ιιτ ιιι

ίοΙΒοιιάειιι άι·οι Β'οιιτιοιι:

Πάπια!! (οοιιοοιιτι·Μεει εει·οιιιιιιωει

ΗιιοιιιαςΙοΒιιι 70°/ο; θεεοΙιιιιιιοΜοοι·

ι·ικοιιει: ο!ιοιιιιειιιι ι·ιιιιιοε θΙγοει·ιιι

20°/ιι. Μιι.Ιιιμυνειιι 10°/ο.

Τι·οοιιιιιι ιιι ΡιιΙνετ.

'1'ι·οοΙωιι ιιι 0Ιιοοο18.άοαιΒΙειωτι.

Ζιι Ιιιιιιιιιι ιιι ιιΠοιι ει·ϋιιιιω·οιι Αρο

τΙιεΙιοιι ιιιιά Βι·οι;ιιοιιΙιιιιιάΙιιιι€ειι.

(20) 1.-7.

  

 

 

Ιπι ΠοιιτεοΙιοιι ΑΙοικιι.ιιάοι·-ΗωριωΙ Μιά

ΝιιοΙιινοιε οι·ιΙιοιΙτ. Μπιτ πι· Ζω. άιοιιετ·

τωω ΡιιοΒοι· ιιιιά ΡάοΕοι·ιιιιιοπι τω· άιε

ρτινιι.το Κι·ο.ιιικοιιρΠοεο (μέση ΖαΙιΙιιιι8

νοπ 60 Οορ.).

 

Δάτοιιεοιι νοπ ΚτατιΕοιιρΒοΒοτιτιιιοιιι

?καπ ΜΜΜ ΚιιΕιοι·ιι, 0ι·. 8ωιιιιστωι·.

Παω ά. ΡΕιιιιιειιιιοιι Κιι·ο!ιο θ-8.Ω. ω.

?τω Τ... Δ. Βοεοε1εννοικιήσ.. ΜΜΜ!

Ροι·οιιιοΙ:Μ 10, (Μ. Θ.

Πιιι·ιο ΨΩΜΙ". γι. Οοιειιοιιιι πρ. η Π".

·ι·οιιοι|ιωκοιιοΕ γι. π. 4. πι. Η.

Ρ'ι·ιΒι Βιἶὅιειι, Μ!. Ο., 17 Ι.ιιιιο, Πειιιιι .Μ Ν.

Π. .

Ριου Δάε1Ιιειά νου ΙΡει·οοιι, ΟιιΠια·

τιιιοιιοιιιιιιΙ 81, Ω. 20.
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Μ. ΗοιιιιιιοΙ'ε ΗᾶθΙΙΙᾶἱθἔθΙΙ
(ὶετεὶηἰἔτεε οοτιοειπτὶττεε ΗεειποἔΙοΒἱτι Π). Η. Ρετ. .Νε 81,391) '70.0, οΗετιπἰεοΗ τοἰΠεε

(ΞΙγοετἱτι 2θ,θ, ΑτοωειτἰεοΗε: Μιά θεεοΗττιειοΚε2υεΜΖε 10,0 (ΑΙοοΗοΙ 2"/0).

ΔΙε Μπτϋ11σοη6εε, οι·εεπωεοπΙιειΙϋΙεεε, ι1ΙΜετ1εοΠεε ΝΜι1·- υηα Κτ61°τ18~υπΒρε

πι1ττο1 Π1ι· Ι(1ικ1ει· απο Βι·ννεοΜεοπο Βο1ΒοΗννεοΜοειιεωπάοπ 1ι·8·οτια ννεΙοΙιοι·

ΑΜ: ι1ι1οττε-:ΙοΙιτ,

~Τΐ Βοεοιιἀοτε ιιιιοιιτΒοΙιι·ΙἱοΙ1 ἱπ Μι· ΚἱπᾶοτρτειΧἰε. :η

Ηεπεηπεπτομτι ΗοπιπιεΙ ειιιΙπ1Ιτ ειιιεεετ όε:τη νὁἱΙἱ8 τεἰτιετι Ηεεπιο8ΙοΒἰτι ‹θΌΘ1°ἱἱΙ8ἱ1°ῖ3 ΪΕΘἱ

°47011 €1ΘΙ1 1111 ΒΙ11ΐ5Θ ΚΡΘΙΒΘΠἀΘΙ1 Β80ΒΘΗΘΙ1) ιποοΙ1 εετιππιτΙΞοΙπε ΞεΙΖε άεε Μεο!π:η ΒΙιιτετε,

111εΒοεοω1οι·ο ειπεπ Με νν1οΙιτ18·οιι Ρ1ιοερΙιοτεε12ο (Νειωωιι υπά Κωἰυπη, εοινω εΠε

πἱοΙπ πιΠιόετ ΜοΗτἰἔετι ΕἰννεἰεεετοΙΪε άεε 5οτυπιε Πι οοτιοεηττἰττετ από ἔετεἱτιἱἔτετ 11112ΘΕ8ΜΜΒΘ1°

?Μπι (ειΙεο Ι110Ι1ί3 νοτἀειιτ1›. Πἰε Μ1τιετΙΜπ: νετε!ειυιιΠε, εεἱ εἰε πιιπ όιιτοΙι 5ε1ιιτε-Ρερεἰυ οόετ

Ηἰτιεἔτειὸε ετΖευ€τ, ἱετ νοιπ άει· ηεκϋτΙἱοΗετι ννεἱτειιιε νεετεοΙιἰεὸοιπ. Ρε τοηε, ΑΙΒυηιοεοτι υπά ρερ

τοτιἰεἔττε Ρτε1ρετειτο ννετόετι, «Με νοἱτ-ΜϋποΙιεπ, Νειιτι1εἰετετ- ειπα ιπιτΙ ΟειΙιτι-ΞττειεεΒιιτ8·

τιειοΙιἔεννἰεεεπ ΜΒετι, τ1ΒετΙ12.υρτ τιἱοΙπ ὸἱτεΙ‹τ τεεοτΒὶττ; Πιτε ΠἱειττΗοε ετΖειι€εΠόο ννπκυΠ€ ἱετ νοτ1

ιειΙιΙτεἰοΙιετι Αυτοτειι ίεετ εετεΙΙτ. Ι)ιποΙ1 σΠε ΜΙΠετΙἰοΙνε νετάειιι1τι€ κνετόεη :ννεἱΓοΙΙοε 5τοΠε :ετ

εετ2τ, ννετΙοΙιε Π1τ ἀἰε ευΒἰΙὸιπιἔ νοτι Ζε·ΙΙοπ Επι] Οτἔειπἰεπιυε νου Ιπόο!1ετετ ννὶοΒτἰἔΚεἱτ εἰτιό.

δοΒΙει€οτιά κνἰττΙ εΠεε εΙυτοΙα όἰε €τοεεοιπ ΕτίοΙ€ε ιπΞτ Ηειεπιειτωἔευ ΗοπιιπεΙ €ετειόε ἱτι εοΙοΗεπ ΗΠ

Ιειι νοτι ΗΒειοΙ1ἱτἰε, δοτορ!τιιΙοεε, ΡΜεττορΗΜετο. ετα. Βεννἱεεετι, ΜΙ ννεΙοΙιετι νοτϊιετ ιιιιτ2Ιοε ρεμ

τουἰεἰττε Ρτ21ρερειτε, εοννἰε [.εΒεττΙ1τειιι, ]οὸεἰεεη ιι. ε. να. ετι€εκνεπότ ννιπάεπ.

 

 

-+- Ηειετιπετρεοπ ΗοττιπιεΙ Κατω Με ὸἱΜετἰεοΗεε, όἰε· Ἐ2Ι€ΙἰοΙιε ΝεΙιτι1η8 ετ€8ι12ετιόεε ΜἰττεΙ

]ειΙπι·ειιε,ΙἐειΗτεἱη οΙπ1ε ΠητετΙπεοΒιιη8 €ε:Ποττιπιέπ ννοτόεη. Πει εε εἰΠ 11Μ5ίΠΙΙΟΠθ5 01°ε1111Ι

80Ι168 τοόιιοτ ἰετ, ττετεπ 11ΙΘ111ε!8 ἰτ€ει1ό ννεΙοΙιε δτότυη8ετι εἱτι, ΙΙ18ΒΘ80Ι1άΘ1°Θ ΑΜΗΝ

όετ Βεἰ Ιεπι€ετεττι Οοϋτειι1οϋε:” νοπι ΚΠΙ18ΒΙΙΟΠΘ11 ]·ΒΙ80Ι1Ρ1°έρετ813011 υπνετωεὶὸΙὶοΗε

Οτεεεωιιε. +

 

Ψειττιι1η8· νοτ ΙΜ1εοΒιιυε!

Κλίπ κνεττιετι νοτ (Ιω ΖειΗΙτοἰεἙιοτι Νειοϊι.ειΠττιυη8οτι υτιεετε:ε Ρτερειτειτοε, ἰτιεΒεεοτι

εΙοτε νοτ εοΙοΗετι°ττιἱτ Αθω1ΘΡ-ΖΙ188ΕΖ. 5ἱε ΓΘΡΓἐὶ5€11ἙἱΓΘΠ υυτ 8ΘΣΗ()1111Πο11θ

Μἱ8ΟΙ1Ι111Β'. 1η εοΙ(:Ι16:τι ἰετ (Με ΗειοιποἔΙοΒὶτ1 τιἰοΙιτ ἱτι εθΡΘΠΠείΘΡ, 5οτιόετι1 ἱι1

όετ πιἱτ όοτι ΕΧοτοτἰοτιεετοἱἶεΠ ςΗἱρρυτεε1ιιι·ο, Ηειττ1ετοΗ] Πτ1οΗτἱἔε Ροττε21υτετι, δεκα

επ. στο.) ΒεΙειετετεΠ, ειΙεο 1111€Θ1°ΘΠΠΒΐ3011 Ροτττι ετ1τΒειΙτοι1.

δ” ΜΙΙειι ιΜιοτ, εΙοΙεἀειε θτΙἔἰιιει!-!'τ8ρειοΙ "πεπποΙπποπ Ηπιππιο! πι οτΜιιἱτοιι.
 

  

νΘΡΒΙ10Π811Ι18.Πΐ38 ετε:Πετι ννἱτ άετι Ηε:ττεΠ Αιετ2τε11, (Πο 5ὶοΙ1 (ΜΜΜ Εἰἔετιρι·οϋειι εἰΠ ΠττΗεἱΙ

ΒΠάετι κνοΙΙετι, €ε:τιπ: @ΕΒΕΝ από ΤΕ8Ι1Κ0 2111° νθτΐἱὶἔαπἔ° Μιά Βὶττετι

Μι· ΞοΙοΙιε: νοπ ιιτιεοτειτι νοτεειΠεΙτ-Πὸρὸτ: ΑΡ0Π1ΘΚΘ ειιΓ Ο1°088-00Ι1ί38

111 δΌ. ΡΘΐ381°8Ό11τε Ζιι νετΙειτ1€ετι.

ΈΒε08-Β08ΘΙ12 εδ11εΠ11εο 1-2 ΤΙιεεΙὸῆεΙ ι11ἰτ άετ ΜἰΙοΙι ἔειιιἰεοΙπ (ΤτἱηΙαειτιρετειτυτ!) 8268

ΒΘ1°θ ΚΙ11άΘ1° 1-2 ΚιτιόετΙϋΠεΙ ·(τεὶι1!!), ΒΓΤΠ80Π88110 1-2 ΕεεΙϋΠεΙ

τἈΖςΙἰοΙπ νοτ άεπι Εεεετι, ννεεει1 εεπιετ εἱἔετιτΙπϋιτπΙἱοΒ 5τειτΙ‹ ειρρετἰτειιτεἔοιι

άετι `λΠτΙζω18.

νετΙαιυί Πι όει1 ΑΡοτΒεΚει1 ὶτι ΟΠεΠ18Ι-ΡΜ80ΠΘ11. (8'/2 Ηπα. ευ 1 ΚιιΕ›. 60 Κορ.

Ζν/ΟΟΣ.»9)/ ώ α). ΖιΪΠε:'1 (δώευθί2/. (45)26_10_

 

@ιι ιιἐἐίΌπ6., 12"Ιιο:ιε ]θ02 τ. Βοήί1εΒοΒοτ Ι)ί·. Βιιδώϊ Ψωι:ιοΙι. ΒιιοΙιὰτιιοὶιοιζοὶ ν. Δ. ννΙοιιοξέιζ ΚετΙιετἱιιοιιΙιοίοτ Ρι·. Η 15

  



1011111. 11ιιιιε1Μι. 11711111 τω» κα. 11111111.

1ΙΙΙΠΙΠΙΙΙΙΙΠΒ11ΙΙΙΠΒΕΙΙΙΙΜΒ11'Ι
αυτοι· άει· Κεσιιοιιοιι νοιι

Πι·. 1οΙιειιιιεε 1Ιτειιιιι1ιειΙε.

Μ".

Ρι·ιι1”. Πι·. ΜτΙ 0ε1ι1ο.

.Τιιι·_1ειν ΙΙ)οτρε11

Πι·. 1111110" ΙΝειιιειο1ι.

81.. Ροιει·ε1ιιιτι.τ.

610 «Β11. Ρε15ι·ειιει·Βοι· Παικ11ξιιι1εο1ιο ννδει.611ξείδι. οι·ιιι:1ιο1ιιΕ 1 011 στι 125011 05:10] Β ε· Α Ε”. 90 80018 ε. 1ΠΤι196τ 8.1.1 9'-

8ο ιπι "ιο ιι τ!. - 08ι·ΑΒρω”ω”κηπώ. 189111 Βιι"1"μ1, 8 1151. Πιι· Με Με” πω" ωιεεεΙιΙΙεεεΙιοΙι Μι 61ο ιιοΙιΙιειι«1Ιιιιι8 νοιι Κ. Σ. ΒΙοΕστ 111

.101ιι·, 4 1151. τω· «Με ΙιεΙΙιε .1ΔΙιι· ιιιι:1. ΡοεΙ:ι.ιιε1.οΙΙιιιιΕ, 1ιι άειιι β'Η0.9!'911.89.Ρο1.01°εϋι1ιΉ,Ν6ννεΙιγ-Ρι'08ροοΙΙ.Μ Μ., ιιι ι·1εΙΙΙ:ειι.-Ν ο Μ" στηΒο

1151110010: 20 11αι·Ιτ 1ΙΙΙιι·ΙΙο1ι, 10 Πει·Κ 1ιΔΙ11]ΙΕΙιτ1161ι. 1)οι· 1.ιιε021Μι18111°01ε εοινιο ΛΙΙο ιιιΙ'κΙΙο Β.ο6ωτ1οιι 1ιειΙΙςΙΙε1ιειι ΜΙτ.ΙΙιοιΙιιιιΕοιι 011.001. ιιιιιι ιιιι

(ΕΜΗ 3 ιιιε! μερεΙ1οιιο ΖοιΙο 1ιι Ρε1.111ετ16 1(ορ. οι1ει· 115 Ρ1οιιιι.-Π0ιι Με 8 σε «Πι Είτε 1'111ι το ΜΙ ο ιι ΚωΙωτοιιι· Ι)ι·. Βιι1·1,616Ή.ιιω1ι Ιιι 81.Ρο

ΔιιΕοι·οιιιιωτι1οιι 85 Βερει·εωΙιεΙ1εοΙΙιι·οι·θι·181ιπΙει·πιΕοΙειιςσειιιι11.- Ε01°ε11ιι1°8,Ρ01.6τε0ιιτ80τ Βιιιιο, Ρετοι·-ΡωιΙΜοεο1ωΙ πιτ πωπω $ρι·οο1ι

Βρίσκεται ννοι·ι1οιι ιιιι·.Ιι Μπι 8.11" νοιι 16 1151. ρι·ο Βι·ητοιι 1ιοιιοι·1ι·Ι:. 1161161100 Μοιι188ι 9111177909 111111 ?το1τιια ιιοι12-3 ΠΜ.
81:. Ρετει·εΙ›ιιι·ε, (2. Αυιτ,ιιετΙ 20. .1ιιΙΙ ή -

 

 

11129
    

11111810: Ρι·ΙνιιιτΙοι:ειπ Ν. Ν. Κ1ι·11τονιι οιιι! ΜΙΙΙΙ11.τετιτ Κ. Ι. Κοτο1ιΙκοιν: ΠεΙιει· Με 1.ειι1ιο6Υ1086 1101 11111' Η11110"ω1011

Κι·ιι.ιιΙ11ιεΙ1.11ιγρει·ιτορΙι1εοΙιειι 11ιτει1εο1ιοιι ΕοΙιει·ι:Ιι·τ1ιοεο). - Αιιειιητ Με άειι Ρτει;ο1ιοΙΙειι άετ θεεεΙΙεο1ιείτ ιιτιωτ..

Αοτειο Η 1.11ιιιιι. - Ρτοι.οΙιοΙ1ε άεε ΧΙΙΙ. Αετ:ιεωςεε άει· θεεεΙΙεοΙιεΗ Ι1ινΙ18ιιάιεο1ιοτ Αει·ιιε ιιι Μετα νοιιι

19.-22. .1ιιιιΙ 1901. - νοτιιι1ετ:1ιτεε. - Μοι·τιιΙΙ12.ιε-ΒιιΙΙε11ιι 81. Ρειετε1ιιιτιτε. - Αιιιε18·ειι.

Βοι· Χ". ΑΟΙ'210188 ΜΝ! επι Σ., δ. από 4. 8ιηι1ειιι1νετ 19011

1ιι Ε'οΙΙΙιι ετιιττΒιιι1ειι. Π1ε_ιειι1ιτειι θο1Ιειτοιι, ννεΙοΙιε 61ο 1111111051

11811011, νοτττ1η;ο ιιι ΙιιιΙιειι, ινει·ι1ετι ιτε1ιοτειι, ΙΙιτ 'Ι'Ιιειιιιι. πι".

1ιιιτιοτ ΙιιΙιε11.ειι.ιιςε1ιε Με ειι11τοετοιιε Με 1. .1ιιιτιιετ πιιεοιιι1οιι

ιιι ινοΙ1οιι.

Ροτιιετ ινει·ι1οιι ι11ο_ιοιιιι.=;ειι Πεττειι, ινοΙο1ιε νοι·ιτ11ςε :τι 11:11·

ι.ειι 1ιοεΙιε1οΙιτ.18·οιι, εε1ιοτειι, Με Με.ιιιιεετι το 11ιτει· νοι·ι.ι·11ι.τε

οι1ει· οΙιι ΑιιΕοτοΓοτιι.Ι.ιιι ιΙτιιοΙ11'εττιςειιι .ιιεπε.ιιι1ε(ιιιιτ ε1ιιε

θώκο ,101.1θΒ ΒΙειτοε “Η ΙιεεεΙιτΙο1ιοιι Με) ειιιε Αει·20οτειςε

ιιι1τιιι1ιι·1ιιιτοιι ιιιιι1 εοΙ'οι·τ ιιτιο1ι άειιι νοι·1.ι·ιι.εο άειι 8οοτει.ιι1τειι

ο1ιιιιι1ι11ιικ11ε;οιι.

11. Ζ. Ρι·16.εεε άετ θεεεΙΙεσΙιΜ'τ Ι11νΙ11ιι‹1. Αοι·ιΙ:ο,

Ι)τ. Μ. '1'τογιιιειιιι

(Πρ, ΤΙιτοιιΓοΙΒοτ-Βοιι1ενετ6 Ντ. 8).

ΒετΙο1ιΙΙιιιιιιιι.

Ιιι άετ ΑτΙιε1τνοιι Ι)τ. ν1ο1:οτ 8οΙιιιΙ 12 (Ντ. 26

‹Ιετ 117οοΙιετιεοΙιτ111, μη. 261, 8ρε1το 2, Ζοι1ε 21 νοιι

ιιιι1οιι) ιιιιιεε σε ετειτ1. «Μοτρ1ιιιιιιιΙιι1εο11οιι. Ιιο1εεειι:

«ΜοτρΙιΙιιιιιειιρροεΙ1οτ1ιιιιι».

ΙΙοΙιετ 61ο Ι.ειιΙ‹οογΙοεε 1101 ω· ΙΙειιιοΙ'εοΙιειι

1Ιτειιικ1ιεΙΙ (1ιγροτ1τορΜεοΙιειι ΙΙ‹Ιει·ΙεοΙιειι Ι.εΙιοτ

ο1ττΙιοεο.)

νοιι

Ρτ1νετι1οοειιτ Ν. Ν. ΚιτΙΙιοιιι

ιιιι‹1

ΜΙΙΙ111τιιτ2τ Κ. Ι. Κοτο111εοιν.

(Απε άετ 1Ιιετεροιιτ.1εοΙιειι ΚΙ1ιι1Ι‹ άετ Κε.1εοι·11οΙιειι 11111111”

ΜεάΙτιιι1εο1ιειι ΑΙιει1ειιι1ε.)

 

Ποτ Ζιιε1.ιιιι0 άετ Ι.ειιΙ‹οογΙοεε ΜΙ ΚτειιΙιειι, 61ο ειιι εο

Βειιειιιιτοτ 1ιγρετττορΙιΙεοΙιετ 11ιτ.ετ1εοΙιοτ Ι.ε1›ετοΙττΙιοεε

Μιάου, 1ετ 111εΙιετ "Με ετ10τεο1ι1. ΜεΙιτοτε Με! Μ;

ΗγρετΙειι1ιοογΙοεε Βοο6ειο1ιτεΙ ινοτι1οιι, Με εοΙιοιι ΜΙ

 

Βοεειιετοιιι1) ετινει1ιιι1. ιιΙτ‹Ι. - ΙΙειιιο1. 11116 Μειι

ιι1ετ*) 8013011 ιιεοΙι ε18ειιειι 11110 Γτειιι0ειι 9 ΖΙΙΙιΙιιιι€ειι

1ιι 5 Ρ11.ΙΙειι - ινο5ει 61ο 261111 άετ ινοΙεεειι ΒΙιιτΙώτρετ

ο1ιειι Ζιν1εοΙιειι 8800 ιιιι‹1 21800 ΙιεττιιΒ - Με Πατώ

εοΙιιιΙτιε2111οτ 15600 ειιι υπό ε1εΙΙειι άειιι Βοθειι01ιετ Με

11ιιτοΙιεο1ιιι11τε211Τετ Ι›ει άετ νιιΙεετειι Ο1ττΙιοεε 6623,

εε1ιειι ιιι111ιΙιι 61εΗιρετΙειιΙκοομοεο Με ειιιε τ11ΡΓετειι11εΙΙε

ΕΙΒειι11ιΙΙιιιΙΙεΙιΙωΙΙ άετ Ηε.ιιοι'εοΙιειι Κτειι1ιΙιεΙτ απ. -
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ρετοΙιειι, Ιιιι 1)ιιτοΙιεο1ιιιΜ 1181 11 Ζ111ιΙιιιιΒειι 12200; ειι

εΙεΙοΙι 81181' 1›εττιιε 1›εὶ 2 ΙΙ'1ΙΙΙειι νοιι ε1τορ1ι1εο1ιετ 1311·

ι·Ιιοεο άετ ΒιιτοΙιεο1ιιιΙΙτ ειιιε 4 Βεε11ιιιπιιιιι€ειι 12870. -
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ομοεε εεειότι Μιά, ιΙετ ΟτεειιΙειιιιιε 1αιιιιι νυ1τΙ(ΙΙεΙι ιιι11.

ε1ιιετ 5οιτεοΜΙιοΙιειι ΖιιιιεΙιιιιο άετ Ι.ειιΙ‹οογ1.ειι 1ιιι ΒΙΠΕ

άετ ροτ1ρΙιετειι θεΕ11εεε τεεε1τοιι, Μπιτ Ιιι νιεΙειι 11'11ΙΙειι

'Ι ΠεΙιει· βε1ιετοιι·τΙιοεε. Βετ1. Ι‹ΙΙιι. 11170611. 1892. - νει·1ιει.ιιάΙ. 11.
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21 Πε Ιιι. Ιειιοοογιοεο 11ιιιιε 1ιι. ο1ττΙιοεε ΙιγρετΙ:τορ1ι1ηιιε ενοσ

ιαεω ο1ιτοιιιφιο. 80ο. ‹1ε 11101. 1895, ρ. 50.

"Ι 101. ιιοιτροογ Με πεια·Βιιειι1ιπ·ε κροιιιι ιιριι ιτ1ικοτορι.ικ·ε εει.

6ο.ιι·Βιεειι1επ κροιιιι. Βρειτε 1895 Μ 10 ιι 11, οιιι. 276 ιι 807.

11.11. Β. Ποιιοι:·ε. Οοιιρ. ι:.ιιιιιι. 1894 Μ 1 ιι 2. - Κιιιιιι.

1ιειιιι1ιι ιιι.ιιι. Π 01111. 1896 στι). 118. 'Ι'Ιιει·. 1νοοΙιοιιεαΙιι·. 1895

.Η 45 ιι 46 - θ ΙΙ το π. ,1[ιιοε. ΟΠΕ. 1898 «πρ. 39, 40, 45. -

Βιιριιιιοιι·ι. ταεε·ι·ιι

Βο·τκιιιτε 1898 .111 85. ε·τοιι6. 1666. - ΟΠΒ.
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ποιπ πιοεο Βοποιιοπ εο11ιει πιο κι 1ιοποπτοπποτ Ηχρο

Ιοπιτοογιοεο.

ΟοΒοπινοτιιο 1τοπποπ πιτ ου ποπ 1οιπιοπ 9 15'111ιοπ ποοιι

θ οπποτο ιιιππιιιι1οοιι, ιπ ποποπ πιτ νι·ιοποτιιοιτ πιο Ι.οπ

ιιοογιοεο ιιπιοτεποιιι ποποπ. Βοι ποτ Ζειιιιππο ποτ ποιε

εοπ Βιιι11πιτροτο1ιοπ ιιοπιιι.2τοπ πιτ ποπ Μιεοιιοτ ιιππ πιο

Κοπιιποτ ντιπ Τιιοιπο-Ζοιεε; ποιο ειιιε ποτ Ριπποτ

1ιοοτο (οππο Βτιιο1τ) 8οινοπποπο ΒΙπι ντπτπο πππ. Πορτοο.

Πεειοεοπτο νοτπιιιιπτ πππ εοτειο11ιο ποτπιεοιιι; ιπιι. ντοπι

ποπ Απεπο1ιτποπ ινπτποπ 2 '1'τοριοπ ποτ Μιεοπιιπο ιιπιοτ

εποιιι.. ινο1οιιο ιπιι.` πι1οπ πϋιιιιοοιι νοτειοιιτειποεετοι.ςο1π

οιοιοιι2οιιιο ππιοτ ππε 1)οο1τειοε ποτ Κοιπιποτ οοιιτοοιιι

ιιιιιτποπ; πιοιιι εο11.οπ ινιιτποπ 4 Ττοριοπ ππιοτειιοιιι. πππ

πιο Μιτιοιποιιι 1ιοτοοιιποι. Πιο Ζοιιιιππο ποτ Βιιιιιπιτροτ

οιιοπ Βοεοιιοιι ποππ Οοειοιιιειο1ποτπ, ποτοπ Βιιτοιιτποεεοτ

8 'Ι'ιιοι1ειτιοιιοπ ποτ Κειτπιποτ Βιοιοιι1το.τπ ιιππ πιο Βουκο

οιιοπ ινιιτποπ ιπ 40 εο1οιιοτ ΟοειοΙιτειοΙποτ οοεπιιιι. Πιο

Βιπιππιοτειιοιιππο Γειππ ειο1;ι. οπιιινοποτ ιιππ 1 Πιιτ ΜΗ

1.οπε, νοτ ποιπ 1ι1ιι;ιοοοεεοπ (νοτιπ.), ινο1ιοι οιπ Μοτοοπ

πειιι ππε 8.118 Τιιοο, 1Νοιεειιτοπ, πιιιτοιιοπ οποιι Βιοτπ ιιο

ει:οιιοππο ΡτιιιιετποΚ νοτο1ιτοιοΜ ινοτποπ ποτ, -- οποτ

:ιιπ Μοτεοπ πιο ι›οι πιιοιιιοτποτπ Μποοπ (πιιοιιι.ι, οποτ

:ιποπ ποοο ποιπ Μιιιποοεεοπ (ππε Μιι.τοεοεεοπ ιο.ππ οιπ

2 Πιιτ πω; πιο Ζοι1 ποτ Ππτοτειιοιιππο ιει ιπ ποτ Το

1ιο1ιο οποο8οοοπ). - πω 81οιοιιοοιιι€οτ Βοειιτπιπππο ποτ

Ετγ11ιτοογιοπ ννιιτποπ πιοεοιιιοπ οιπ! 160 0ποπτοιοπ ποτ

Κο.ιπιποτ Βοποιιιιι. Βιο Ζπιιιπποετοεπιιο.το ειππ ιπ νοτειοιιοπ

ποτ 'Ι'οιιο11ο οπιιιο1τοπ :

Βοι ποτ Βοπτι.1ιοιΙππο ποτ οτιιο.11:οποπ 13ο.ιοπ πιπεε ιποπ

ποπ ποτοπ οτιπποτιι, πο.εε πιο ποιπ ποτ ντοιεεοπ Βιοτ

Μιτροτοιιοπ ιπ οιποτπ Οπιι.-Μιπ. Βιιιι οοιτειππιιιοιι ιπ ποτ

Νοτπι 8-9 Τοπεοππ 1ιοι.τιιοι πππ 1ιοι οιπιοοπ ειιι εο

πιιιιττοπ οοειιπποπ Μοπεοιιοπ Με 10-12 'Ι'οπεοππ ε1.οιΒοπ

ποππ (ν. Ι.ιιπιιοο1τι). νοπ ιιπεοτοπ 6 Κτο.π1τοπ οοετο.ππ

ποιπποοιι Ηγροτ1οπ1ωογιοεο ποτ ιιοι ποτ Ροτιοπ1:ιπ Μ.,

πππ "νετ νιπι1ιτοππ ποτ οτει:οπ Ηει1Πο ποτ Βοο1ιοοιιιπποε

ποπ; ο.1ιοτ, πιο ππε ποτ Κτοπικοποοεοιιιοπιο οτειοπι1ιοιι,

ινιιτπο ιιοι πιοεοτ Κτππιτοπ ιπ ποτ πιιιιιι‹ Ι.ιιποοπιπ1ιοτ

1ιπ1οεο οοπετο.ιιτι, επ ποιεε ειο πιοιιτ ιπιτ ποπ Ριιιιοπ νοπ

ι·οιποτ Ηοποι'εοιιοτ Κτοπ1οιιοιι νοτο1ιοιιοπ ιιτοτποπ ποππ.

τοπ ποπ 11ιιτιεοπ 5 Κτππ1τοπ ιπιι ΗπροΙοπιτοογιοεο ιπι.

ιποπ ποτ 1ιοι ποπι Ροιιοπιοπ Α., πππ ο.ποιι 1ιοι ιιππ πιο1ιτ

ιτπιποτ, πιο Ζι11οτπ ποτ Οττιιο1οιι1ωογιοεο πο.1ιο. ινοππ

ιποπ :πιο πιο Βοοποιοιιιπποοπ ειιιε ιιπεοτοτ ΚιιπιΚ 2πεοιπ

πιοπειο1ιτ, επ οτοιοιιτ ειοιι, ποοο ποιοι· 14 Ρο11οπ νοπ

11οποτ'εο1ιοτ Κτπιι1τιιοιι ππτ ιιοι 2 ννιτ1τιιοιιο Ηγροτ

ιοπιωογιοεο ποιππποπ ινπτπο. Ζιι τοπ 16, ποτ οιιοπ

οτινο.ιιπτοπ Ροι.ιοπιιπ Μ., ποππ πιο.π Με πω 16 πιο Ρο

1ιοπιιπ (πι, 81 .1οιιτο οιπ, 1ιιπππίπποπ, πιι1 Ηγροτ1οιιιιο

οτιοεο νοπ 91/2--14 Τοπεοππ. οιιοπιοιιε ιπιι οοιπρ1ιοιτιοιπ

νοτ1οπι (Βριιι2οποποοιιοπ, οΙιτοπιεο1ιο 15πποοοτπιιιε, ποιπ

ιο1ιτιιοτ νοτΙοπι οιο.) "). -- Οιῖοπιιπτ ιιοετοιιι πιο Βο1ιοιιρ

τυπο Ηο.ποι.°ε, ποοο πιο Ι·Ιγροτ1οιιΚοογιοεο ποτ Μποτ

ττοριιιεοιιοιι ιοιοτιεοιιοπ Ι.οιιοτοιττ1ιοεο οιοοπιιιιιτπιιοιι εοι,

ιιιο1ιι: 2ιι Βοοιιι, ινοπιοετοιιε ποππ ιποπ ποπ ποποπ νοτ

1ιο1ι.ιιιεετποεειο 1811ΒοΠ νοι·Ιο.πί ποτ Κτοπ1οιιοιτ ιιππ πιοιιι

πιιτ πιοεο οποτ ιοπο οιππο1πο Κτππιτιιοιτεροτιοπο ιιοτιιοΚ

ειο1ιιιοι.

πιο ι111ιτοπ ιοιπι πιο ποποπ Κτππιιοπποεοπιοιιι.οπ ιιπ,

πιι1; Απεποπτπο ποτ Ροτιοπιιπ Με., ιιιιοτ πιο ινιτ 2πίπ11ιο

Ιεοιπο Νοτιποπ ειιι· Ηοππ ποποπ, πιο πιιοτ 1:οιπο Βοεοπ

ποτ1ιοιτοπ σποτ ΟοτπρΙιοπιιοποπ ποτιιοι..

Ρπτ. Α., 7 ει. π., Βο.ποτ οπο ποιπ Τινοτ'εο1ιοπθοπνοτποπιοπι,

οπο" Ι.ιπει.ι“ιι1ιι·ιπο.ππ, ιιιοι.οι οιπ ι;γριεοιιοε ΚτοπΚ1ιοιτειιιιπ. Πι·

Μ; ππε 8. απο Ιοιποππ. Ιοι;οτιιε, 2ιιννοιΙοπ νοπ .1πο1τοπ ιιοις·1οι

τοι., ιιοποιιτοππ νοτοτϋεεοττο που", οοιιοπποτε ποε 1ιπ1τοπ .Βορ

ροπε, ποτ οτιγπε πι·ιιοι‹οτπρπππ1ιο1ι ιετ (τοοιιτοι· @ποποπ 6 Μπι.

ιιπ1οτ ποιπ Βιρροπ1ιοο·οπ, ιιιιιτοι· @ποποπ 2 Οοπι. ιιπτοι· ποιπ Νο.

ο Κιιπιεο1ιοε πππ Ειτροτιιποπτο11οε ιιιιοτ πιο οπτπιιππιιο1ιο

Βοπιιοογι;οεο. Ζοιι.εοΙιτ. Ε. ΗοιΙιτπππο. Χ. 1890, π. Β99.

°) στ. 1ιοι .τι πρ π κ ο ο π., Βοποπ. πιο. Βυτπππο. 1900; «Π»

πο.ροοιι·τοιιοι·ιπ απ», .κι 42.

 
 

πο”. πιο νοι·ετποεοτο (νοπ ποτ 6.Βιρρο, 8 Οιπι. ιιπ1.οτ ποιπ

Βιρροπιιοι.ι;οπ, πιο νοτποτο θτοπιο ιποπ πιι1. ποιπ 1ιπ1‹οπ Σιο

1ιοτ1ορροπ ειιεοπιπιοπι Πιο οοτνιοπ1οιι, ειιιι1ιο.τοπ ιιππ ιπςπι

ποιοπ βγω 1ιπιιιεοπ νοτοτπεεοι·ι. νοι·πιο1τππο ποτ Βριρ1η·οοπ.

ιιοεοπποτε οι· Ππτοι·οοιιοπ1το11ιποοιιοπ, ο1ιοτοιτιοτιειιεο1ιο νοτ

11πποι·ππιζοπ ποτ Γιποοι·ρ1ιπιο.πεοπ, θο1οπι‹εοιιπιοτιοπ. 8τ:ιιινο1

1ππε ιιππ Βο1ιιποτ21ιο1τιο,·ικοιτ ποτ Βι·πιππι·ιιοοπ. Πιο οιιοτ115.ο1ι

Ιιοιιοιι Αι·ι.οτιοπ ι·ιοιπο. Νοιεοπ- πππ Ζο.1ιπποιεοπ1ι1πιπποτοπ.

Βιιι1ι1 πιο”. 2πννοι1οπ Πιιτοιιιιι11. 'Ι'οιπροι·πιπτ ο·οοπϋιιπ1ιο1ι

ποι·ιππ1, εοι;πτ εποποτιππ1, οπει· ιοιτ.ινοιιις Ριο1ιοι·ππι'1111ο πιο

40 'ι, νοπ ιπιοτιπιπιι·οπποπι 'Ι'γριιε πιι1: Γτοει. Ιιπ Βο.τπ Οπ11οπ

τι|ιο·πιοπιο ιιππ 1ιοοιπππιο Πτοιιι1ιπ, πιιο·οι1οπ Α11ιορι.οπιιτιο'1.

οι· ποιπ Αιιι'ιι·οιοπ ποε 1οι:οι·ιιε 1ιπιτο Ρο.ιιοπι, ποο1ι εοιποπ

Απι.>;π1ιοπ, ιιπ 1'νοο1ιεοι1ιο1ιοτ εοιιιτοιι. Απεεοτποπι οι·ειο1›ι. πιο

Αποπιποεο: Μπεοι·π, 1Το11 ιπ οιποπ οπ1'τιοι·οπποπ ΓΙιιεε, ετοι·ιιτοπ

Α11τοιιοιπιιεε1ιιοποπ, ποτ οποιι Μιιιι·οππ ποτ οοεοπιιν11ττιΒοπ

Κι·πιιιιιιοιτ. πιοιιι. ο.ιιι'Βοαο1ιοπ ινιιτπο, οππ1ιοιι εοιιιοοιιιο ποποπ

τπιι€ ιιππ οοιιννοτο Αι·1ιοιι.. Κοτροι·οοινιοιιι 1ιοι 1ιοιιοιπ νιι*πο11ε

82-64 ΚΒι·. - Ροι1:ιοπι 1ιοο,·ι: ππε πτιτιο ιπι ιπ ποτ Κιπππ, οι·

ποτ ιιιιιποι· ιπ οιοπποπι Ζιιειπππο οιπ, εοιιιιιποιι, ιπιτ Α1.1ιοπι

ποιπ, Ριο1ιοτππι'π1ιοπ ιπι: Γτοει ιιππ 1·1ι1.ιο, 1ιοοιι€τοπικοιπ Ιο

ιοτπε. Νιιοιι ποιπ νοτιει.εεοπ ποτ Κιιπιιτ πι11ιτιο οτ ειο1ι ννιοποι·

οοιιιοοιι1, ποππ νιο1 Βτπππι;ννοιπ πππ π.τ1ιοιιοτο, εο νιο1 πιο

Κι·111'το εε οτιο.ιιιιιοπ. Ιπ ποτ Κιιπι1ι ιιοεεοι·ιο οτ ειο1ι ιτπιποι·

εο1ιποι1 πππ οτιτοπιο ειο1ι ποππ οιποε νοτιιι6.1ιπιεειπιι.εειοτ επ1οιι

Βο1ιπποπε 1ιοι ποτιποιοι· Τοιπροτικπι·, οτιι1$ιιιοπι Αρροι.ιι: πππ

μποτ Βιιιτοεο.

Ροκ. Ρ., 30 π.. π., Βοποι· απο ποιπ 81. Ροτοτο1ιπτεοτ (·ιτοπνοι·

ποτποπτ, Οοιπριοιτιει; εοιιι 5 .1ιι1ιι·οπ ιοιοτπε ιιο.οιι Κοριεοιιιποι·

ποπ ιιππ Βοιιιπποειο1τοιτ. Βοιι 4 .Ιοιιτοπ Νοεοπιι1ιιτοιι ιιππ

υπτοιιπιιιο. νοτο·ι·ϋεεοτππο ποτ Βο1ιοι·, 1ιππροεπο1ι1ιο1ι ποο ιιπ

ιποπ 1.11 ποππ (τοοιιιοτ 1281111811 4 Οιιπ. ππι.οτ ποιπ Βιρροπ1ποο·οπ,

1ιπ1ιοι· πρροιι 8 Οτπι. πιο· ποιπ Νποο1). Μι12νοτο·τοεεοι·ιιπς

(νοιι ποτ 8. Β.ιρρο. 5 Οοιπ. ππι.οτ ποιπ Ηιρροπ1ιοςοπ, ποοιι νοτπ

Με ιιιιοτ πιο Μπιπι1ιοτ1ιπιοι. 1.οιοιιιο 1'οτει·6εεοι·ππο πω· οποτ

1111οιιιιο1ιοπ Εγιπρ1ιπι·ιιεοπ. Ιιοιιοτ πππ Μι12 πιει. πποπιρ1ιππ1ιο1ι.

Ιπ ποτ 1οι:ιοπ Ζοιτ. Βοιιπιοι·ιοπ ιιπ Βριι.;πειτιιιπι, Βοιιινοτο ιιππ

Αιιι'οιοοεοπ πποιι ποω ιΒοοοπ. Πιιιτοεο ο·οπι1εοππ, ιπι Πιι.τπ

θοιιοπριιιτπιοπι. πππ Πτοιιιιιπ. Τοιπροτπι.ιιτ ποτπιο.1, πιι1· οοιι.οπ

87,4-87,6° οιπ Αιιοππ. 13τπϋ.ιιι·ππι.τ ιιοπιιιο1ι 1ιοιτιοπιΕοππ,

Κϋτροι·εοννιοιιι 88-68 Κ8ι·. Βικιπιπι. ππε οιποτ οοεππποπ Ρο

πιι1ιο. 1π ποτ Κιππιιοιτ Ροο1ιοπ, οποιοι· ιι.ιιιιοοι· θοποττ1ιοο

1τοιπο Κτο.π1ι1ιοιιοπ. Ποτ. Βτοιιπικνοιπ Β·οιτππιιοπ, ποω· πιο1ιο

ιιπ Πο1ιοι·πιποε. Βοι ποτ Επι1ο.εεπιιο: ππτ ιιπ1ιοποπτοππο Βοεεο

πως, 1ιιι.ιι ιεπο1ιιιο1ι ποτ Μοο·οποοεοιιινοτποπ ιιππ ποε επιποοοι

νοπ Βοιιπ οπο.

Ροιιοπτιπ Ρ-π, 27 π. π., Βοιποι·ιιι ππε ποπι Νοννοοι·οπεοποπ

θοπνοτποιποπι. πω. ιιπ Βοι1' οο1οιιι. Ι.οιποι ππε 8..Ιο1ιι· ιιπ

Ιοι.οτιιε. 2 .Το.ιιτο νοι· ποιπ Αιιιιτοιοπ ποε Ιοιοτπε 1ιοι;ιιπποπ

ΑπΓιιι.11ο νοπ Νποοπιι1πτιιπποπ. νοτρ,·τϋεεοτππο· ποτ Βο1ιοτ

(ιιοοιι ππτοπ πιι1 θ Παπ.) πππ ιιοεοπποι·ε ποτ πιο, ινοιοιιο νοπ

ποτ 7. Β.ιρρο 1ιοι.;ιπποιιπ ι›π ιπ πιο 16"οοεπ Μπι ειπ. ι·οιοιιι.

πππ νοι·π νοιι ποτ Μιιιο11ιπιο πιο ποοιι 1ιιπ£οπ ιιπ πιο νι7ιτ1:ο1

εο.ιι1ο ι;οιιτ. Βοιπο Οτο,·ππο ιιππ, ποτ Απεεο1ιπιπ ποτ πω:

ποπτιιοιι επ ι'ιιιιιοπ. Ροιιοπι.ιπ ιοιποι. πιο 1οιιιοπ .1πιιι·ο ιιπ

οπ1ιπ1ι.οπποπ πππ 1ιοι'τιι.τοπ Κομι'εο1ιιποι·2οπ, Βο1ιτποτποπ ιπ ποτ

1ιπ1τοπ 8οιιο ποπ 11οιιιοε πππ ιπι ι·οοιιιοπ ιιγροοιιοππτιππι. ΑΠ

Βιοιποιιιοτ Βτποιιτπποεοπετο.ππ ιιοιι·ιοπιο·οππ, ο1ιοπεο πιο Πιπ

τοεο; ιιπ Ηοι·π θο.1ιοπριΒ·πιοιιτ ιιππ Πτοοι1ιπ. Τοπιροτιιτπτ ιιππ

Ρπ1ο, 1ιοιιπ 1Βιπττιτι επιιποι·ιποι, ποποπ οιοιι ννι11ιι·οππ ποπ Απί

οπτιιο1τοε ιπ ποτ Κιιπι1ι 12πννοιιοπ Α1ιοππε ωοπτ 87,5 π. Δπο1ι

ππε Χϋι·ροι·εοινιοιιτ. ετιοι.ιτ νοπ 80 πιι1 04 1(2τ., επιι.ι.οτ 62 Κ,ι;τ·.,

πππ πιο Ηπτπιιιοπετο ππ1ιτπ πιι (ιοιτινοιιι πιο 2δ00-2800). Πιο

Κτππ1‹ο ει.ππιιπτ ειιιε οιποτ Β·οειιπποιι ο.πιιιιο. Ει·ιπποτι: ειιιειι

ο.π Κοιπο Κιιιποτ14τππΜιοιιοπ, ππεεοι· Ροοιιοπ. Μοιιοοε ιπι 14.

.1οιιι·, ιιοιτοοιιοιο ιπι Α1ιοι· νοπ 20 .Τπιιτοπ οιποπ εοεππποπ

Μει.ππ, 1ιπιι.ο 1ιοιπο Κιιιποτ. .

Ροιιοπι Κ., 14 π. π., Τιεοιι1οι·1οιιι·1ιποτ,; 1ιο1 1892 ιπ πιο Νοινο

ιιππ οοιιιιιο1ωο απο 1Μει.εεοι· πππ 8οιιιο.πιιπ. νοπ πιοεοιπ Το.

πο Νοεοπιιιιιτοπ, πποιι 2-3 Μοπο.ιοπ οοιιινο1ιοπ πιο Επιπέ

πτιιοοπ πεε Ηπιεοε ιιπ πππ νοτοιι.οι·ιοπ, ποππ ιιιποπτπιιο. Βοιι.

4 .Πι1ιτοπ 2οιιιιινοιεο Ιοιοι·πο. εοπ Β .Πιιιτοπ 8ο1ιιιιοτιοπ ιπι 1ιπ

1τοπ Ηγροοιιοιιπτιππι ιιππ νοτοτπεεοτππο· ποτ οιιοτοπ Ρπτι.ιο

ποε Ι.οι1ιοε. Εοιιοι· πππ πιο νοτο·ι·πεεοττ. Ηιπ πππ ννιοποι·

πιιοππ1ιοιιο Τοιπροτιιοπτειοιποτππο·οπ. Θοτιπρο νοι·ις·τπεοοτππο·

ποτ πποεοι·οπ Εγιπρ1ιπτιιεοπ ιιππ ιιοοιπποππο 1το1οοπ1“πτπιιο·ο

ΑιιιΈτοιιιππο ποτ ΡιπεοτριιοΙο.ποοπ, 1ιοεοπποτε ειιι ποπ Ποπιποπ.

νοπ· οιπιο,·οπ Μοποι:οιι ιιιιοι·ειιιππ οτ οιπο οι·οπ πεο Ρποιιιποπιο.

Ζπιπ Β`οιιτιιο.τ 1899 ιιοποπτοππο Βοοεοτππο,·: πεοπιιιιιτοιι πιο

εο1τοπ 8.111', Ιοιοτιιε 1το.ππι :π ιιοι1ιοι·ιιοπ ιΠτοιιιιιππτιο). Αρροι.ιτ

ω, 2πινοι1οπ απο 8οιιιποι·π ιπι Β ι,ο·πειι·ιππι πππ Απι'ετοοεοπ

ποππ Θοπιιεε ετϋεεοτοτ Μοπο·οπ Μι οιι. Πιο Βιιτοιιι19.11ο ποποπ

οπι`€οιιϋι·τ.

Ροι.ιοπτιπ Μ., 80 οι. π., Βϋ.ποι·ιπ ποε Κοειτοιιιο.εοιιοπ (Μποτ

ποιποπ1.ε. - Μπι· οιτοπ Β πο.1ιτοπ ι:ι·ο.τοπ Βοιιιποτεοπ ιπι τοοιιτοπ

Τ) οι. Βιπι π ι πω: «Βε1ιοποποιπιιυ> 1900, Νι·.4, πιο 111ιπ1ιο1ιο

Ηπι·πνοτιιπποι·πποοπ 1σοεο1ιι·ιοιιοπ ινοτποπ.
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Ηγρεεπεππι·ιιιπι ω; νετ Ι .Ιεπτε ιιιιιεπιε ειειι πεεειπει. ειιιο

ΒεπννεΙΙιιιιιτ πειιιετιιπετ ιιππ πιο οποτε Βιιιιεπρετιιε εειιννειι επ;

ιππι Πι .Ιιιιιτ Ιειοι·ιιε. επι ειπεπι πι” Ε'ιεπετ επι Νεεπιιιιι.ιιις,

Απρειιι.νειιιιετ. Πεπειιιειε πεειι πεπι Βεεεπ. Ειπε νιιοειιε νει·

πειπ Ειπιι·ιι.ι ιπ Με Κιιπιιι (25. Βεριειιιπετ 1898) ιιϋτιε πεε

1ι'ιεπετ ειιι'. - Ριιιιεπι.ιιι ιεε νοπ εειιννεειιοι· Οεπειιιιιτιεπ ιιιιπ

εεπιει·πιειιι Βτπεπτπιι,ιτειπειεππ, Κει·ρετεεννιειιι 46%: Κετ. -

Βεετιιετ Ιειετιιε. Ι.επετ νετετϋεεετι.. πεεεππει·ε πετ Πειτε

περιιοιι ιι·εεπιει· Ιιε.ρρεπ 5Οιιιι. ιιπιει· ποιπ Βιρρεπποεειι, ει»

πετ Ιπιπρεπ 8 Οι.πι. ιιιιιετ πειπ ΝεπεΙι. Πει· ιιπιιιε Ι.επετιιιιὶἔειι

πτπειιειπριιππιιειι. Με νοπ πει· 8. Βιρρε, ιιπει·τ ι: πεπ - ιρ

ππο,ιτεπ ππι θ Οι.ιιι.. τειειιι νει·ιι ειε ιιπετ Με επιιΙΙε.τΙιπιε,

8ΐιπειειειιιι πεπ. θετιπρ.τετ Αεειιεε. Απ πειι πειιειι πεε ι·Ιειεεε

Ρεειιειε νοιι εειιιεε νετςτπεεετιεπ Ιινιπριιπι·ιιεεπ. Απινεειιεειππ

νετειοριιιπ,ε πππ Ι)πτειιι'ιιιι. Ιιιι Ηιιτπ θε.ιιεπριειπεπτ πππ

ειτνιιε ιΜννειεε. .- Ριιιιειιιιπ ιεπτε ιιπιιιετ ιιπ Ποτι ιιπιετ ετιιιεπ

ιπειετιειιεπ Χ'οτιιειιπιεεειι. Πετ πιο Αιιιεπειιειι πεπεεεεπ.

θειι. πεπι Ι8 πι” νετπειτιιιιιει, ιιιιι.ι.ε π Κιππετ, νοιι πεπειι 8

εειιτ ιππι; ιιπ Κι·πιπριοπ ειιιτπεπ; πειπ Απο” Αιιεεετ Μεεει·ιι

ιπι ΙΙ. πεπεπειειιτε πετ ειε πειιιε Κτππιιπειιεπ “πι”.

"ο πεπι· νοτ πει· εεεεπννιιτιι επ Κτεπιιπειι. πεειι ποτ Ιει.ειεπ

θεπιιττ. Ιιιι ειε επ ειιιτΙιεπ ειπεεπιπετεεπ, πιε 8 Μειιε.εο ιιπ

ιιιεΙιεπ; πεπειειι πειτε ειε ειειι εει. 8 Μοπετε νετπεΙιπιεεπιπεειε

εεειιππ. - νι7ιιπτειιπ α” ΑιιίεπιπεΙιεε ιπ πει· Κιιιιιιτ ιτειεπ

Επιι€επετεειιειπιιπε·επ ειιι: Ηπετεπ ειιι. ειιι·ιεεπι Αιιεινιιτί, πιπ

'Ι'ιιπετΙιειπεειιιεπ; Ι)πιιιριιιπιτ, Βτοπειιιπιεπιπιεπ πππ Βιι.εεει

πει·πιιει·ιιε ιπ πεπ ΟπετΙε.ερειι πειπετ ι.ιιπιτεπ. Πιο Βιιιιιιιιε

νιιιτπε πιει εεπεπιεεπ, εε "ειπε ειειι 'Ι'ι·εει‹εππειι ιπι Ηιιιεο

ειπ. πεεπ πειπ πιε ιετνπεεειιοριεειιο Ππι.ετειιειιιιπιτ ειπ πειτε

ι.ινεε Βεειιιι.ιι.ι.. Βε ττε.τ Νεεειιπιπτεπ ειιι", πεε ειιινειιειι εειιτ

ιπι-παει" νιιι.τ. Βειιιιρρεπποε Ιπε2επι ιιπ θεειοπι. Ιπι Βιιιι.

πειιιιιεπε Ρειιιιιοενωεε πππ Μιιιτοενιππιιιιε. Πιο ιιΙΙιτειιιειπε

8επινπ.ειιο πειιιιι ιιεειι επ.

ιθειιΙιιεε πιω

Μπες; ειπε πεπ Ρτειειιειιεπ

πετ θεεειΙεεπε.ττ ρτειει:. Δετει:ε ιιπ Ι..ιπε.ιι.

$ιτειιιις νοιπ 8. Μπι 190Ι.

Ρτιιεεε: Α. πο Ρετοετιετ. 8εετειπτι 8. Ρτιεειπε.ππ.

Ι. Βι·. Βιειε ινε ποτε (ε. θ.) ειεΠε ειπεπ δειπετειι ειπε

ποιπ ιιιιιιετ-ωπιτειιι ιπιτ. $ει·ορπειιιπετιιοτιικ νετ, ειπ πειπ

νετιτειτοππετ :πιο ιιι Ρτε.ιτε πεπιιιιεππεπ πιιτειιτειιεειιοπ πππ

ιιιιιιιεειιεπ Βνπιριειιιε ειιιιτειιειιπ πειιιοπειτιτι. Με. πεερι·ιεπτ.

Ρειιεπι Ιειπει επ ειιεεεερτοειιεπει·, ιπειιτ πειπ νετΙειιιι'εππει·

Βιιπε·οπ- Με Ιπιτνπιτριιιιιιεε. 'Ι'ιιπετιιεΙππειιιειι εειιτ ι·ειειιιιεπ.

'Ηιει·ιηιειιιιεεπ πεπιιιιι., ειπιτεεεπεπ νοπ ιιιειπετεπ επιτιιτςιεεπεπ

Ειπετιπεπ. πεε ΗειοΙ εεπεεειιειιι ιπ Αιιντειιπιιπιτ, πειεεειπε

πιω. ειιππΙιεππ ιειιιρετειιιιτει·πιεπτιιτεππ. Πιε'Γειπρετε.ιιιτ ειιιιιι.

ειιιπιιιιιιειι. ειε πετ. πειπιιιιε πιο Νοτπι εττειεπι; επιεειιν πι

πω» ιτειπε Βεεεειιιπιτ ιιι εοπετειιτεπ.

2. Βτ .ΤιιεπιιοΙπ πειιιειιειτιτι ειπ Κιππ νοιι π Μεπιιτεπ ιπιι

θεπςτεεπετεεπειπιιπ8επ ιιπ τω" ΒππριιεΙεπιτειι ιιιιετ Βιεττειπι

ιιιι.επ. νετ ειννε ειπεπι πιοπιιι. Πει επ ειππεΙπειι Ριπε;ει·εριιεεπ

πετ ι·οεπιεπ, πειπ ιιιιειι τω» Ιιπιιεπ Ηεππ Βιε.ππιτπιιπε; ειιι,

ε ιι.ιετ επειιτεπ πεπ νετειιιιιειιε ΒΙ5.εοπεπ ειπ. Με Νιι.<τει πππ

ιπςετιιιιρρεπ ννιιτποπ πε.ππ εειιννετε πππ ιιειεπ ιιπ; εει τι” '

Πειπειιεττει.ιεπ ειειιι. πιειι ποππ ειπ με" ιιειεειιντετεε Ε'ιιιΒει·

ηιιιιοπ. Βιιιτειιιε Ειιι€ει·επεπ ννιεεεπ επι Ιπππε πειιτιιειιεπ πειπ

ιιτ.ιιιιενετΙπει επί, Με επ ειε νει· ειπιπετ Ζειι ππετεπιεεεπ ντετ

πεπ ι.νετεπ. Αιι πεπ Ζεπειι πειπ εε εειιειππειτ πιειιτ πετ επωμ

ειιτεεπεπειι θε.πε;ι·πειι, τι" Ρτεεεεε πεεεπτει.πιιτε πεπ πιει πιοε

ειιι' ειπε ιιιτειιειν πιιπιιιε Βιιιιιι”π.τπιιιι€. Πειπεπεκτεπι ι.τιιιιιπτ

εεε πεσει πιτ Με Βενπιιιιπ'εεπε Κτιιιπιιιιειι ετιιιπτεπ ιιι

πππειι.

Π:: Β ο ιι ιπ π π πι ιι ιι τι πε2νι·ειΐειι. πιο Πιπεςποεε, ετ ιιιιπιπτ

επει· Εεεε ιιπ. θεεοπ Με Βαν π ε.ιι π 'εειιε Κτππιιπειι. ερτιειιι

ιιιιιιιι πει· εειιειππετε Μεπιτει ιιετνπεετ Βι·εειιειπππιτοπ. ιιιιειι

πι, ννιε Βεπιππ. ιι ειιι ππ ειιεειπιιιεπ ιπιι: Πι. πειπ ιιετνετ

πεπι, Μεεε Κι·ιι.πιιιιειι. ιιπ 2ετιεπ Κιππεεειιετ πιεπετ ινειιιε·ειεπε

εεειιτ Με επτπιεΙιτ πεοπεεπτει. ινοτπεπ.

ΙΝ. ινε επ ε τ ιτΙτιππτ. ιιι Αππεττεειιι. πει· πετπιειεπ Ι)τιιεεπ

πεεεπεπ'επιιειτ πππ ω. ε;ιιτεπ Ετιιπιιτιιιιε;ειιιειεππεε πεε Κιππεε

Βιιεε επεεειιΙιεεεεπ επ ιιιιιιιιοπ ιιιιπ πιιπιπτ επετ πετ ειιειιιειοπεπι

Β ιι ν τι ε. ιι π 'εεπε Χτεπιτπειι. ιιπ.

Πτ. Πειι τι πε: Πιε δγρπιιιε ιιπ ειπ Οιιειιιι6.ιεειι. ειε πιοιει.

εειι.επ, πεεεπποτε ιιπ ει·ετπι.ειι Ζιιειεππε, εΙιιεειεεπο ιι`ετιιιειι

πετ, πιε Βιιπετ ινεεπεειιι εεπτ πειιιιιτ. ειππ ιιιιτιιπι.ετ ετννε.ε νετ

ντειιεΙιεπ πππ πιι€οπειι. εε ιεε πειιοτ πιεπε επεεεεειιιοεεεπ.

πιι.εε ιι.πεπ ιιι πιεεειιι ?Με Ι.ιιεε νετΙιεςι; πιτ Β ιι ν ιι ε. ιι π 'εεπε

Κτε.ιιΙιιιειε ερτιεπι. ειιτειιι.Ιιεπ εεπτ ινεπις.

 

Νε.ειι Ι)τ. Πειι ιιπ πεε Κτππιτπειιεπιιπ ιττεεεε Αειιπιιειιιιειτ

ιπιι. πεπ Επι” νοπ Ηπτιετιιετπνεταιιιιιπε, Μο οι· εειιιετ Με

ιιπ θειινετπειιιειιτ Κεεττεπιιι. επ πεεπεεπτεπ θειοε;ειιιιειι ιιιι.ιτε.

Αιιεπ ποτε πω. Με ιιι πιεεειιι ΓεΙιε, πεειι ΝεεεΙνετιπει θειι

ετιι.επ ειπ. Πειι ππι·ι'ιε ιπιι πετ Αιιιιιιιιιπε νιοΠειειιι πειπ ειιι

ιτειιειι, πεεε πεε Κιππ, εει εε ειπε νει·εειιειι, εει εε ειπε νετιπειπ

πεπ Οτιιππεπ Με πι» Με πιιιτιετ ιπι τι" θεπιιτι πεει.ιιιιιιιιοπ

θεεειε εει·ιιιιιιιιιι-ΡιιΙνει· οιιιπειτοιππιοπ πω. ΑΜ' Βεττε.<,τειι

Β·ιεπι Με Μπιτ-τ ιιι, πεπι Κιιιπε πιιετε Ριιινετ ιτεετεπεπ ιιι

ιιεπεπ, πεεττειι.οι ιεπεειι, πειτε εε ΜιιττετΙιετπριιινοτ "Με

Βι·. Ρι·ιεειιιιιπ π εειιιιεεει 8γριιιιιε "ιιι ε:τεεετετ ννιιιιτ

εεπειπΙιειιιτειι ππε: Με Ρετεπνειιιε ενιιιιιιιιισε, επι πε ιιιετ

επετεεριειτ ννιιτπε, πεειοιιι πειιιιππιιιειι ιπ εοπιιιετειιιιι'ιετ θε

εειιννιιτεπιΙπιιπΗ ιπ Γειιτε νοιι ΖετιιιΙΙ επεειπεειιει· Κποιοπ; ιιιετ

Ιιεει. ειπ Επι νοπ ι·ειπε·τ θεπιτι·πειι νετ, - ιιειπετΙει Κιιετεππιι

πιιπιτ,εειιειππε.ι· ιτειπε $ειιιιιετιιιπΓι.ιεπειι.. Ιιειιιε θεεειιιινιιι·επιι

πππε. ινειιιι ιιεειι εοιιει ιι€εππ ιτειειιε ΑπιιιιΙιεριιιιιιιε Ειιι·Ριγριιι·

ιιε ντιιτειι, εε επετ, πει πιεεειπ νετιιιετιιειιεπ ΑΙιεεπιειπειιειεππε,

πει πειτειιινετ Απειιιπεεε. πειπι Μεπεει _ιεπντεπετ εεπετιιτοπ

ιιετεπιιπι· ενριιιΙιιιεειιεπ (ιιιιπιεεπεπ οπετ επε.ιειιιιεειιειι) Ηνπιπ

ιεπιε ιπιιεε πιιειι πιεεε θεπετεεπετεειιειπιιπε εππετε αεπεπτει.

ννετπειι; ποππ ιτιειεπ ιτεινιεεο θεπετεεπετεειιειιιιιπΞεπ ιιππιι

ειιετ .Με ιιπ πει·επιτει·ει· Ι.ιιεε νετιιειππιεπ εοΙιεπ. ε» εε ειεπ

ιπ πετ 'ΓΙιει πιπ Βενιι επ π 'εειιε Κτεπιιιιειι ιιεππειτ, πεπι

Ρτ. "Με επ ειιιεειιειπεπ. Πειτε ιπιιεετε ιπεπ νετ ΑΙιειπ πεε

Νετνειιεγειοιπ πεε Κιιιπεε εεπεπετ ιιιιι:ετεπεπεπ.

Βτ. Κ τιννιτειι ε· ιπο.ειιι πετιιιιι' ε.ιιιιπετιιειιπι. πεεε ιιπ ιεε

τιεεπεπ νοιι-τε νιειι“ιιειι Με Βετιιιιιειιπε·επιιττει πιτ ιιΙειιιε Κιπ

πετ 'Ι'ει·ιπιι 8επτειιειιι. "τω... πεε Μεπιεεπιεπι. Ιεπιιιιτο ενεπτι1ειι

ειιειι εειιιεε Μιιιιετιιοι·π επι.πειιεπ.

Πτ. θ ε π ιπ Μι ιπ ιι ιι π εττιπιιεττ επ Με ΜϋςΙιεπιτειι. ειπεε

ιιτι.ιιιειειΙεπ Ρι·εεεεεεε. τι" πιιτεπ Οετποιεοπιιιτεεεεπ, ννεΙεπε

ιιιιιιιπιετ ι;ετεπε πει Κιππετιι θε.πετεεπ νετπτειι.επειι, πετνοτ

ρ;ετιιιειι εειπ ιιιδιιπιε.

Ιπ Αππειτεεπι πεε ετεεεεπ Ιπι:ετεεεεε. πεεε πετ επι πεπε

ερτιιειιι,ινιι·π Πτ..ιεττπποιπ ετεπειιι, ΝΜιετεε ιιποτπιε Αιιιιιιι

ιιεεε :ιι ει·ιιιτεπ πππ ειιιτιειειι ιιπετ πεπ ινειιετειι νετιε.ιιι'

πετ Κτειιιιπειι. πειππιιεπει. :ιι πετιεπιοπ.

8. Ι)τ. Γτιεππει·ι.τ ετειιι. ειπ 4 Ένεειιεπ Με” Κιππ ιπιι:

ιιιπιι·ειειιειι Μιεεπιιπππ,<τεπ νετ: ε.ιιεεετ ειπειπ ιδίεΙι'ετεειιοιι

ιιππ ιι.νειι.ειιι. ινε.ιιτεεπειπΙιεπ πιιππ ειιπεππειιι πω» »πιει πεε

Κιιιπ απ” ιιπετιιιεΙε Βιιιτεπιιιπιεπ ειιι. εε ειππ π. Α. ?ιπαα

Με Ζεπεπ πιιτειι ειπε Ατι 8ειιννιιιιιιιπεπτ ιπιιοιπειιπετ νετινιιειι

εεε; Βιι.πιιιε Με ΠΙππ εεπειιιειι οιιιεπ Κπεοποπ επ πιιπεπ.

Νεοπ Ι)τ. ΘεΙππετρ.τ ιτειιιιιιεπ Μιεεπιιπιιπε;επ πιεεετ Ατι:

ιιειπεεινειτε εοΙιεπ νετ, Βεννϋππιιειι ειπε!. Με ειιειι ιπ Μεεεπι

π”ιιιιε, νιειε Πιεεπιιπιιιιιτεπ νετεειιιεπεπειι Οπετιιειει·ε επ πεπι·

εειπειι Κιππε επ εεπειετιι·ειι.

4. Πι: ιι ιιπ τ ι ιι ε· πετιειιεοι ιιπετ ειπειι νοπ ιππι νετ Κετ

πειπ πεεππειιιει.οπ νετεεεειιτιιτειιειι επι νοπ ιπεειιιιιεετ περι·ε

ιιι πετ Νιιιιε νοιι θτεπιπ. Βιο Απειρ;εειε ιιπ εειιτ ειετιι, Με

Αιιιιοει.ιιεειε νιει ντεπι€ει· ειιεεεερτοεπεπ. Πιε Ρειιιεπιιπ ιεε που

ιιπ πππ 48 πιιιιτε πι.

Πιιτειι ειιεεπΙιεεεειιπ :ποιπ π. Μ. Ε' τ ι ο τι π ε τ οι ειπεπ πειτε·

τοπ επι νοπ ιπεειιΙο-επεεειιιειιεεπετ πω”. ειιι, πεπ ετ τετ ει

πιττειι 'Ι'ιι€επ ιπ Νεπ-Ειππιι επ εειιειι θειοςεπιιειτ πω. Ι)ιε

4Ο-_ιιιιιτιι.ι;ε Ρειιεπιιιι, Ιπειιιιπ. νι·ειετ 2επιτειοπε, ιτοπιιιι ενπιπιε

ττιεειι ιτειειτεπε, ινμιεειιε Β'ιεεπειι ειιι'. Πιιπιι πετ ειιειιιειιεπ

Αιιεεειιιεειε πππ Αιικιμτοειε πο: ειειι πε Αετιπειε ειπε Βτειππ

νιιιιιπε Π! ιιι·ππεε επ, πετεπιι.νει.τεπ ειε πτειιιειιε Με ιπ Απ

εριιιειι πειιιπ. Απεεεεεε πππ ινιιππεπ πεπεειιεπ ερεειειι Με

Βιιι·ειπιτΜειι πε.ιιιτειεπ.

Πτ. Ρ τ ι ε ε ιπ ιι π ιι τπιιιεπι πιο” ι·ειιιιιν ππιιιι,ιτε νει·ιτειιιιπειι

;τετειπε πετ ιιιπεπιε-επεεειιιειιεειιοπ Β'οτπι ιιι Τιιπε.ιι πππ Πιπε

εεππ ε.ιιι“πιετΙιειιιιι, ιπ πωπω εειΙ π. ιτειςεπιιιειιιιτε Βεεπιιεπ·

ιιιπε εειπεειιιι εειιιεε εειιι. Πεπετιιε.ιιρι ε·εννιπιιε Με Ι..ερτε
ι ιιι Ιπιπιιιι εειπετ πππ πετ Πιιιτε;τεππ βιπιιιιε πεπειιτεππ ιιπ 'ι'ετ·

τπιπ, Με πιειειειι Ιπερτεεειι επιιπιιιοπ ειΙετπιπ,<τε ε·ιε πειπ ιιΙιει1

Ι.ερι·ειιετπ ιινιεεπεπ πεπι πππ Ρειεπε;ειι. ιΒιιι:ιειι, Νιοπετ

Βε.ι·ιε.ιι).

Βτ. Βει πιι ε.τπ ιιιι.πιι ΒιειεπίεΙΙε πιετ επ Ι.εππε ε” Πεπετ

νι·ιεττεπ πετ ιπει.ειιΙεεεπ Ρετπι πεεπιιιε;επ, ντιιιιτειιπ Ι)τ. Κ τι·

ειτε” ιπ Ι.ινιε.ιιπ ιινεπιιτειεπε πιοιιτ Με τιιπετπεε Ρει·ιιι πο·

εειιεπ Ιιεπεπ ειιι.

Ιιι ειιιειιι ιππι νοιι ιι.πεεεερτεεπειιοι· Ι.ερι·ε. ιτΙειιπι. Ι)τ. Μ ειιι ·

τι ιι ε· ειιι ΙειιιιινοΙ ειπε ιιππειιειιπε Βεεεει·ιιιιι:; πειιιετιιι. πι

ιιιιπεπ.

Ρι·ιεε ιιι ιιπ π ει·ιιιπετι. επ Ι)τ. Π π π ε ιπ Ηιιιιιπιιι·ε. πετ

εειπει· Ζειι νετ εικνιι 12-16 .ιε.ιιτειι ππε ΓΙιιιε νοπ Ι.ερτε

πιπ ΙειιιπνοιριιΙεπ εειιοιιι πεπειι νιιοιΙιο. Πει· νετει.ει·πεπε Ρτοι'.

ν. πι.. ιιι ιιε.ιιε πιιτειιι' ιπ πειιιτειεποπ Β"εΙιεπ πεε ΙειιτιιτεΙ ιιι

πετ πιπ. ΚΙιπιιι ιιι Πετρε.ε πει πιω Γετιποπ πππ Απειπιππ·

πεπ ω· Με τε ε.ιιερτεπιτι. ιιιιιιιετ πιπ ιιεςειινειιι Βοειιιιιιτ. ιιι

πειπ νοιι [επ τι πι.: πεεπεεπι.ειεπ ?ειπε πεπιε εε πει ννεπι

πιπ ειπε εεεειιιι.ππιε ΝετιιτπειΙιιιι; οπει· ννειιιρειειιε Νει.ιιτπεε
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εοι·ιιπο, πιο νοπ ποπ πιοιιιιοπ Ι.ομ·οιιοπποι·π πιε πιιι·οιιοιιε

ιιιοιιι εο εοιτοιι οιιι;οιοοιιοπ οπο, οοιιο.πποιι ιιο.ιιοπ. Ροει: ποο

οι ποιιι ειπεπ ιπ πιοοοιπ οποιο πιοιιι. ρι·οριοπ πω.

ο. Πι·. Βοιπιιο.ι·π ερτιοιιι «ποιοι πιο Βοποιιιιιπς ποο Απο.

ι·ιιε (ποπιοποιι) ιοΙΙιοιιιοτιιπι πιο πιο Αοτιοιοο;ιο ποι· Βιπι·ο.πποι·

ιιτππιιπιιἔοιι›ι (ιπιτ Βοπιοπειτοιιοποπ). νοτιι·ο.ποπποι· ιιοι·ιοιιτοι.

ιιιιοι· πιο Με νοπ Κιιι·οοιιι οιιι6.ιιιοιιοπ, ιποιει; πιιιιιιιιςοπ Βοΐιιππο

νοπ Αοιιι·ιιε ι'οΙΙιοπ1οιιιιιπ ιπ ποπ Οιιιοπιιο.ιοοπ ιιππ πιο» εοιπο

ιιοι·οιιε ριιιιιιοιτιοπ Ππιοι·ευοιιιιπποπ ιιπ οιποπι ιιιπιπποι·οιοιιοπ

Κτο.πιιοπιποιοι·ιοι. (Ποιιοι· Ι.ιπι·οπποι·ιιι·ο.πιιιιπποπ ποι 'Ι'ι·οοιιοπι.

Ποηιοι. 1899).

οιπ ποπ ιιπ ποι· Ποηιοτοι· Αιι€οπιιιιπιικ ιιπι.οτειιοιιτοπ Ριιιιοπ

νοπ Ειπι·ο.πποποοιιοπ ιιππ Οοπ_ιιιιιοτινιιιοιποπ ιιοππτο πιο Απ

ποεοπιιοιι ποο Αοιιι·ιιε ιοΙΙιοιιιοι·ιιιπ ιιι 18-2ι ρΟι. οοπειιιιιι·ι

ποιποιι. νοι·ιι·οποπποι· πιο ποιι Ροι·οοιιοπ οπτεοο·οπ πω· Μπο

ιποιποπ Απειοιιι; ποι· Ποτιποιοιοποπ πο ιιιοιιιτ ιιοιτιπΙοο. Κο ο ιι Ι -

πιοιπ π, ποι· οιο Ππιοι·ειιοιιιιπποπ ίοι·ιεοιπο, πω. πιιοιι οιπο

ποπι ιιοειιπιπιτο Βιιιτο.πιιιιπςειοτπι ποο Ειπι·οπιιοε (Βιοριιιιτιι.ιε

ιιοοι·ιοπι πιιι' οιο Απποεοπιιοιι πιοεοε Ροι·οοιιοπ ιιιιι·ιιοιιοοιιιιιι·ι.

Ω

Ρι·οιοιιοιιο ποο ιιιπ. Αοι:ιοιοοοε

ποτ Οοοο1ιεοποιο Βινιπππιοοιιοι· Αοι·πτο ιιι

Βιο·οι νοτπ 19.-22. παπι 1901.

8οοιιειο Βιιιιιιιο.

Βοιιποτει:οο, 21. .Μπι 1901, 2- ο πιο Νοοιιιπιτιοοε,

ιπ ποτ ει. .ιοιιοπιιιοΒιιπο.

Οιεοιιοειοπ 2ι1ιπ 'Ι'ιιοπιιι «Μγοιιι».

πω. Κ ο ε ο ι ο ι· οιποπι οιιοπιο.ιΙε πιο ινιοιιτιοικοιτ ποι· Π ι -

ιο. το.ι;ιοπ ιιππ Απετοετιιπο· ποο Οονιιπιε. Ποιο ιιΙοειεο Οπ

ι·οι.ιοπιοπτ ιι1οιιιι πιοιετ ιιππιινοι·Ιπεειο. Πιο θα ιιοοιιιιοΙιτοιο

νοιπιπποιιιπο ποι· θι·πεεο ποι· Μγοιπο οι ιιοπιπετ πιιτοιι ποπ

ννοοιιεοι ποι· Βιιοοιιιοπο ποι· θοπιτοΙοτοοπο.

ΒοοιιεΙιοιι ποι· 'ι'ιιοι·ιιιιιο οι ιιοι·ι·οτειιιιοιιοπ, πιιεε πιιτοιι

Ποεοοεο ποο ννοοιιειιιιιιπ νοπ Μγοπιοπ οιππ ιιοεοιιΙοιιπιει πιο

νοι·οϋποτι πιιπ.

Μοι.ιι οπο π ποι· Οροι·οτιοπ. Κοεειοι· ο·οιιϋι·ι πιοιιτ

ιιι ποπ ιιιππιιοοιιοπ Αιιιιιι.π,ο;οι·π ποι· νο.πιπο.ιοπ Μοτιιοποπ. Ποπ

οροι·ιι·ι; πιιιιοι πιιιι·οιιοπ πιιι· επ εοιιι· ιπι Ι)ιιπποιπ. Ποτ Ρι·ο -

σο ε ο ιι ε ν ο π· ιπι ιο ι· πι ι ο ιιπποι. ειοιι πιοιποιιπιο.ι πιιι ποιπ

Πγοπι νοτπιι.οιιεοπ. ιπ οιποιπ εοιποπ Β'πιιο ποτιι.ι·ιιο· νοτπ ιιπγοιπ

ιιιπποιοιιεοπ, ποιεε οπο» πιο οποιο εοιποπ Μιποιο ιιπ ιιιγοιπ πιο;

ιπιο ιιι πιοεοε οιποοποοιιεοπ οι·εοιιιοπι: νοπ ποι· νοι;ιπιι. οπο

οροι·ιτοππ ππτπο ιπειιι ιπ ποτοι·τικοπ Ρο.ιιοπ ποπ Ρι·οο. νοι·ιπι

ιοτιιιιε ποιιτεοιιοιιιιιοιι πιι- οιποπ Απιιπ.ειοπεειι·οπο ιιοΙτοιι ιιππ

ιιιπ ποπι οπτερι·οοιιοιιπ οιπιοοιι πιιι·οιιι.ι·οπποπ, ιιππ ποιο Βππι·ο

οιιΙΙ.πτ οιποε εοιοιιοπ Ε`οιιιςιιιΐε ππτπο ποιι! ἔιοιοιιιιοποιιιοππ

εοιπ πιιι οιποπ Ροι·ιστοιιοποροτιτοπιι:ιε (ποιοιιο _ιο. ποοιι Ροι·ιοι°ει

ιιοπ ποο Ποπ νοτιπιι'οι·ιπιε ιιιεποιΙοπ εποε ιιοεοπποτε ιπιι

ιιι·ογειιιτ νοι·ιο.ιιιοπ).

Πιο οιιποιπιποιο Οροι·οιιοπ ποππ ιιοιιιιιιιιο<.=;ο πιοιιτ ιιιοιιι· πιο

οο οοιιιιιι·ιιτιιι οποιοεοιιοπ ποι·ποπ πιο ιι·ιιιιοι·; Κ οεειοι·'ιι

Βι·ι`ιιιιτιιιιο·οπ ππι·ιιιιοτ οιππ πιο ποπιιιιο.ι· οιιπειι,ςειοπ : ποιοι· 24

:ιοποπιιποΙοπ 'Ι'οικΙοκειιτροιιοποπ ποο;οπ ιιιγοιπ νοι·Ιοι· οι· ιιοιπο

Ροιιοπιιπ :ιιι ποι· Οροι·οι.ιοπ, οε ειοι·ιι ιιιιοι·ιιοιιρι πιιι· οιπο οιπ

κι.ο·ο ιιιιπ πιοεο ποοιι ι·οο.οι:ιοποιοεοιπ ννιιιιπνοι·Ιο.ιιι' ιπ ?οιπο

Ροι·ιοι·ο.ιιοπ οιποε Πιιοποποιο·οοοιιινιιι·ε (ΒοοιιοπειιοΕιιιιπ) πιο Π.

'Ι'ο.εο ποπι οροι·ιιτιοποπι.

Πιιοοι·ο Ι π π ι ο π οιο π ο ε τ ο Ι Ι ιι π ο, ποι· πιοιιιιιςειο Ριιιιιαι

ποιι ιπ ποι· ιιοιιιι,ςοιι Βοερι·οοιιιιιιο; οιπο οικω ιιοπιοι·ιιοιι: ποιο

νοι·ιιιιιιοπ ποο Οιτοιιιοτιοπεορροι·ειτοε Με πιι.ιιοι ποι· ιιοιπο Βο

ι·ποιιοιοιιιι.<.:ιιππ οοιιιιιποπ. - Ποεοποι·:ιιιοπ ποο Ηοι·οοιιο ιιπποι

που ιιι 40,8 ποτ. πιο» Μγοπιι”πιιο. Κο ιεε πιο Ε”ι·ιιο·ο πιιοιι

ποπι Ζιιεπιπιποπιιοποι ποι· Ηοτοποο·οιιοι·πιιοιι πιιι λιγοιπ ιπ

ιιοιιοι·οι· Χοπ Θοποπετιιππ οιποοιιοιιποι·οι· Πιιιοι·ειιοιιιιπι.ιοπ κο

ποι·ποπ. Ποπ ιιιιιιιπ ποιοι πιο Πτεοοιιο ποι· Ηοτιποποποιοι.ιοπ

λιγοιποιιιοοτ πιο πιιι·οιι πιο ιιιγοπιο ιιπ ιιιιιιιιοι ο·οοοικτοπ Β! ιι -

ιιι π πο π τοειι. πιο ποιοιιε τοειιιιιτοππο Αποιπιο οιπ; πιοεοιπ

ΖιιοοιππιοπιιιιπΒ πιποι·ορτιοιιι: ιιιιοι· πιο οιιιΙοιιοππο Βι·οοιιοιππιιο·.

ποππ Οιιτοιιιοπιπιδεο “στο ιιιτοι· θα πιι νιοΙ ιιοοιιοι·οπιποι·οι·

ιίο.οιιοπιο ιιιιιι·οπποπ Βιιιιιιποοπ, επικονοτιιιειο, πειιιοιιιιπΒ· ιιππ

ιιοηιιιιιιιοιπιιε οιπ ιι.ιιιιοιΙοππ οοειιπποε πππ πιποι·ειοππειιιιιιοοε
ι

Ποιο ιιοιιοπ ιιππ ο” οπιερι·οοιιοππ οποιι οροι·ιι.οινο πιοιπιπα

ποι ιιοεεοι· νοι·τι·οιποπ πιο ιπγοιιιιιτϋεο νοπ ππι.ι·ιοιοιι νιοι ιιοοιιο- ··

:οιπ Ει·πιιιιι·ιιποιεπιιειο.ππ. - Αποιι πιο Η τ ο ε εο ποι· 'Γ ιι πι ο ·

τοπ »πιο ιιοιιιοιιτοπο ιιιοιιι ιιιοιιι· πιο ΙΙι·εοοιιο ποι· Ποτιπορο

ποτπιιοιι ποιτοιι ,·.ςοιοεεοπ: - ποιπ πιποιερι·οοιιο Η πιο πωπω!

Βοοιπιιιιεοιιπε ποο Ηοτιοπε πιιι·οιι ποπ νιοι ιιοιιποΙΙοι· πιιοιιοοιι

ποπ ιιππ πιο ιιιοιειοιι ΙΙι·οιιιο ιιπ θι·ιιοεο οι·ιιοιιιιοιι ιιιιοι·ιι·οΙΐοιι

ποπ εοιιποπςοι·οιι Πιοτιιε; 2) ποι· Πιποιο.ππ,πο.εε εοιιοπ τοιιιιιιτ

ιιιοιπ ο Μγοπιο πποιιιιιοιιιο πιιι' ποο Ποτε οιππιτιιοπ; πιο

Ηοτοποἔοποι·οιιοπ επ η·ριεοιι πιιι· πι» πιο ιιιγοιιιο

8οιιιοπ ί'ιιιιο:οεοι2το Ππιοι·ειιοιιιιιι€οπ, πιο ιιοετιπιπιι. ιιι οι·

πιιιιοπ οιππ, ποιι ιιπΖποιΐοιιιιιΓιοπ Νειοιιποιο οι·ιιτιπποπ. ποι.εει

Μγοιιιο οοιιειο.ιιι οι: οιποι· Ηοι·οποποποτιιιιοιι ιιιιιι·οιι, επ ππτπο

πιοιιοι· Πιπειοι.ππ ποιιινι·οππιε οιι οιποι· νοι·οοιιπι·Γιιπς ιιιιοοι·οι·

ιιιπιοιιιιοπειι.ποετοΙιιιπς ποιι Ηγοιποπ ποι.εοπιιιιοι· ι”ιιιιτοπ. Πω·

Αιιιιοιιιιιοε οπο» Γι·πι;ο πιο οπο: ποοιι "πιο εο πιο πο οι·πιιι·

τοπ, ιιιιπ πιο πιιιιιιπ πιι·π ιιιππ ποππ ποπ Ηγοιιιοπ ςοο·οιιι;ιιιοι·

ιιπ ποπι ιιιειιοι· ι;ιιτιοοπ Ρτιιιοιρ ίοεπιιιιιιιτοπ ιιοιιιοπι πιοεο θο

εοιιπιιιοιο πιιι· ποππ οροι·ιιιιν ειππιιο·ι·οιΓοιι. ποππ ιποπ Ηι·ιιιιπ

2ιι που Αππιιιιιπο πιιι, πο" οιο πιο θοειιιιπιιοιι., ποιο πω, πιο

Αι·Ιιοιιο- ιιππ Ιποιοιιιππεΐοιιιοιιοιτ, ποο ννοιιιιιοιιπποπ ιιππ πω:

Βοιιοιιεποπιιεε πιτιιιιοιι ΒοοιπιτποιιιιΕοπ.

Πι. Κοιιπιο.ππ-Βιπο. ειοιιι ιιι ποπ Αιιοι'ιιιιι·ιιιιςοπ ποο

Ηοι·ι·π Ρι·οι. Κοοειοτ οιπο νοιΙο Ζπειιιιιιπιιπε 2ιι εοιποιι

ιι·ιιιιοι·οπ Αιιειιιιιι·ιιπποπ.

Αιιοιι Κοι ιιπο.ππ ιιοππ ποοιι εοιποπ ιιιειιοτιο;οπ Βιπ'οιιι·ππ

ποπ πιο Η πιο. ιι ο ιι 'εοιιο ΙιιπιοοιιοπεετοΙιιιπο πιοιιι οιιπο ιινοι

τοι·οε οοοορτιτοιι, ποιι οιο _ιοποοιι πιι- εοιιι· ιιοοοιιιοιιεποτιιι.

ννειε πιο ιπ ποι· Βοιοιιο Βοϊιιπποποπ Ποι·πνοι·5.πποιιιπποπ πο·

ιι·ιιπ, επ εριοιτοιι πιει· θιιιοι·οιοι·πι ιιππ Βορειε ο;ονι·ιεε οιπ

εςι·οοεο Βοιιο ιιππ οι·εοιιποι·ιοπ πιο Κιιιτιιπο· πιοεοτ ιιππ” εοιιι·.

Ποιοι: πιοεοι· Αιιειιιιοιι πιιι' πιο ονοπτ. ΚΙο.ι·ιιιιιι: ποτ Ποι·Μι·πεο

οιπο νοι·οοιιιιι·ιιιπο· ποι· Ιππιοοιιιοποπ ιιοι·ιιοιίιιιιι·οπ ποππ, ιεπ

οιπο ιπιι Π:ιπιι ιιι οιπριππο·οππο Απι·οοιιπο·, ο·οετιιτιοι: ποιοι·

πιιιιιι·ιιοιι ποοιι πιοιιτ πιο ιιιιοοιιιι.ο Ιππιοο.ιιοπ 2ιι ποιου.

Κ οιΙιιι ιιπ π «ποπι οοιιιοι· ιιοοοιιποι·οπ Ρι·οιιπο ιιιιοι· πιο

Αοιιοεοι·ιιπε ποο πω. Κοεοιοι· πω. ποι· Μπεειι.οο Αιιοπτιιοιι;

εοιιοιι πιιι ποπι νοι·ιοοιι Αοιπιοτο.ι,;ο ιιιιιιο οι· ποι οπποι·οι· θο·

Ιοκοπιιοιο ειπ πιο ινοτιο ΟΙειιο.ιι εοπ'ο οι·ιπποι·ιι ιιππ Ποιο

πιιοιι ιιιπ”, ποεε οι οιιιιιι ε ο π ιπ οιποπ ποιιοι·πιπο·ε ριιιιιιοιι·

ιοπ Αιιιιιιππιππο ποιιιιιιιν ποπ πιο» οπο» πιο Μο.εειι,ο;ο ιπ ποι·

θγπιιιιοΙοοιο οοιιι·οοιιοιι πω.

Ποιπ νοο·ιποιοιι ινο,ο; ποι· Μγοπιστοπιιο @πιο Κοιιπιππ ιι

πιιι· ιιι ι;οπιεεοπ θι°οπ2οπ ποπ νοι·οιιο, ιιπ Ποιιι·ιοοπ εοιιιιοεοο

οι· οιοιι Ηοι·ι·ιι Ρωτ. ΚοεεΙοι· ειπ ιιππ οι·ιπποι·ο ειπ πιο

ινοτιο Βοειιιοι·π'ο, ποι· νοι· Ποιιοι·τι·οιιιππε ππτπο ιιππ εε

ιιιι·οιιτοι, πο" ιιιοι·ιιι ποι· Εποπο ιπ ιιοπο.ιιοι·ιιοιιοι· ι'νοιοο πο

ιιιιιπιοι ππτπο.

Πι·. ινοΙΐι·οπι-Βιοπ ι`οι·ιιιιιιιι·τ εοιπο Ιππιοιιιιοπεει:οΙΙιιπα

ιπ ποπι Βιππο, ποεε πω Μγοιπ, οοιιο.ιπ οιπ εοιοιιοιε οοπετο.τιι~ι

ιετ, πιο οιιοι·οοινο Ιποποι·ιιι'πιιιιιπο οι·ιιοιοοιιι. ιιππ _ιο ποιοι· ποειιο

ιιοεοοι·. Μγοπιο, πιο πιο :ιιιπ Νιι.ιιοι ι·οιοιιοπ, ιιιεεοπ οιοιι οιιπο

Βοιιπιοι·ιοπιοιι ποι· νπο·ιιιοπι οπιιοι·ποπ. νοτποοιιειιπο·οπ. οιιοιι

πιιι Ποι·ιπιιιοιΙοπ, πιιι ποπι Ρι·οο. νοι·πιιι“οι·πιιιι, Ιπεεοπ ειοιι νοπ

ποι· ι'ο.ειππ ειπε ιιππιοι· ιόεοιι. Ιπ ιιπποιιοιι Ε'πΙιοιι πιιπ ιπο.ιι

ποιιιτιιοιι πιο Ιππροι·οι;οιπιο νοι·2ιοιιοπ. Αιιοι· πιο Βιοτιειιιι ποι·

νει,ςιπιιιοπ ιιιοιιιοποιι εοι οιι·οιιοιιοε ιιοοεοι· πιο πιοιοπιεο ποι·

Ι.ιιροτοτοπιιοιι. ιιππ εοιιιο οι;;οιιο 5ιπιιειιι‹ πιιι Ο πω. Τοποε

ΒιιΙοπ ιιι.εετ ιιιπ πο.ι·ο.π Γοοιιιιι.ιιοπ, πο” ποι· νοοιποιο ινοπ 2ιι

ιιονοι·πιι€οπ ιιππ ιιιιιιιι8οι· οιι πιιιιιοπ πιο πιο πιοεοε ιιιειιοι·

οοεοιιιιιι.

πω. Κοεειοι· ποππ οιοιι ποπ Αιιειιιιιι·ιιιιιςοπ ποο νοτ

ι·οπποι·ε ιιιοιιι οπεοιιιιοεεοπ. Πιο οιποπι ποι· ι)οι·πινοι·Ιοιοιιιις

ποι πιιεςοποιιπτοπ νοι·ιι·ειοιιειιπποπ ιιπ επ ο;ι·οοε, ιιιπ πιο Ιππι

οιιιιοπ ποι νοοιιιειΙοιι Μοι.ιιοποπ ιιι ποι· νοπ ινοΙι'ι·ιι.ιιι οποιο·

2οιιοποπ ι'νοιεο οιιεπιιποιιποπ. Αιιοιι ποιοιιιι οι· ποεοπι:ιιοιι νοπ

Πι·. ινοΙΐτοπι ιπ ποι· ιιιπιοοιιοπεειοΙΙιιπο ιιιιοι·ιιιι.ιιρι πο, πο

οι· πιοιιι: οροι·ιι·ι, εοιιιιι-ι ιιππ ποιι οιπ 'Γιιπιοι· πο. ιεε, εοπποι·ιι

ποι: ινοιιιι ι”οεκποειοΙΙι ππτπο, πο” ποι· Τιιπιοι· ποιι Οποιοιιιε

ιπιιε ποεοιιιιιοΙι ει:ιιιιιιιοι, παω ποο Μγοπι π. Β. πιι Ηοι·2οι·

ιιι·ειιιιιιιπο; πιιι".

Πι·. π οΙΕι·ιιιιι ΐιιτ‹ιιιιοι οιοιι πιοιιτ νοπ οιποπ οι'. Αιιι·οιε

οιιπς ποο Ρι·οο. νοτιπιιοτπιιε, ο ιιοιοιιο Κοι.ιιίιετοιπ, πιο ειοιι

ποιοιι πιοεοιπ 2ιιιοιι ιιιιποπ, ππετιιππειοε ο.πειιοιΙοπ, πιο οιπ Επι!

ειπε οοιιιοι· Ρι·οικιε πω.

Πι·. ννοιιι·ιιιιι πο: οιπ 80 πιο. εοΙιποι·οε ιιιγοιιι οροι·ιι·ι,

ινοΙοιιοε που ιοιπι ιπι Ριτοι;οπ-Μιιεοιιιπ ιπ Βι. Ροιοι·ειιιιι·ο· πο·

ιιπποι. Πιο ιιϋοιιει τιιετιι;ο Ριιτιοπιιπ ιιπτ ιπ νινο ιιοιπο Βριιι·

νοπ Ηοι·2πορ;οποι·πιιοπ οι·ιιοπποιι ιοεεοπ ιιππ πιο Οροι·ο.ιιοιι

ιιππ Νο.ι·ιιοπο ιιτιιιιιπτ ιιιιοι·ειοπποπ. Πιο Ροι.ιοπιιπ οιπο ποππ

οιπιιςοπ Το.;;οπ ιιπ Ι)οιι·ιιιοι·οοιιοιπιιπποπ ιιι θιι·ιιιιπο, πι: ποιο

ιιιγοπι ειοιι τοττοροι·ιιοιιοιιι οιιιινιοιιοιι. ιιοικιο ιιππ πιιι·οιι ποιι

ιιιιιιιιιιοιιποιι Βιι.Γιονοι·ιιιοι ποο Ποιο εοιιιιοεειιοιι νοι·οο.πτο.
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. ιι Οι. ιιιειεο!ι ιι-Βιι:ε !ιιι!ι εειιιειι νοτττεε·: ..ιιεεε

ροειιιιειιεε!ιε εοιι_ιιιι;ιιιε Νετι·ειιιιτειιιι!ιειιειι··. (Ειτεειιιειιειι ιιι

ιιει· «5ι. Ρετετειι. ΗεΜειιι. ιΥοειιεεεοιιτιιι».)

Βιεοεεειοιι.

. Πι·. κα. Βε!ι ννετιι-Βιενι: Με νοπι νοτιτε,εειιτιειι ιιι

ειιεειιιιιι!ιε!ιετ νι'ειεε νοτεειιι!ιι·ιειι οοιι_ιιιι:ε!ετι Βτιιτεειιειιε;ειι

εειειι. εειιτ εεειςιιει Με ινιειιιιΒιιειι ιιει· Εεεε ιιι ιιετ Αετιο·

!οιειε εε εειεειι ειιά :κι οοιιιοε ειι εειιιοιιειι·ιτειι. Με Εεεε

εειιειιιε ενιτ!ι!ιοιι οοιιΜιιο ειιιε (με εστι ιιπ Με Βιιτετε!ιειις

ιιει· 'Γειιεε ειι εειιι; ιιοο!ι εε ετιιτειι!ιειι νοιι ιιειι νιε!ειι Εεειι

Ιιετιι ιιει· ννειιιἔε ειι 'Ι'εεεε; ε·ο!ιετ ιιοιιιιιιε ω? Ειε ιιιεεε

ειι:!ι ε!ιειι ειιι· ΔΠΘ! Με ειιι ειιιιετεε ιιιοιιιειιτ εεεε!!ειι, εεει·

ι·ιο!ιτι,ε;ετ, Με Εεεε ιιιιιεεε ιιοο!ι ειιι ειιιιετεε ι!ιιιιιειιι νοτιιιιιιειι.

[Με εει Με ιιει·νόεε Πιεροειιιοιι, Με ιιετνοεε Βε!εει.ειιι.;. ιιεε

εε!ιιε εει εο ινιειιιιις ειιά οι: ιιειιι!ιοιι ιιετνοτιι·ειειιιι. ιιεεε Με

εειιειιιιτ εε Με νο!!ε Αιιίιιιει·!‹εε.ιιιιιειτ ()!ιιιτοοι.'ε εε ιπειιι

ιιι Αιιερτιιειι ιιιι!ιτιι, ιιεεε ετ εεε "ειτε Μοιιιειιι, Με Εεεε,

ιιεεε ειε ιι.ιιο!οι;ιεειιεε Μοιιιειιι: νοιι ιι·ςειιιι ννε!ε!ιει· εε!ι›ειειειι

Μεειι ινιειιιιΒιιειι !εεετιιει.ε; εε ιιει· Με εε;ειιι. ιιτονοεει.εετ

ε·ε!ιειι ιιεεε. Ι)ιε ιιετνεεε Βιεροειιιοιι πετάει ιιειιι!ιε!ι εειιιοιι

τω” τιετε!ι εεε Αείιτετειι Με Τειιεε ειιι Βτιιιιετιι. ειι.

θειιινεττι ιιεεε 8 ι3τιιιιει·ριιετε ιιεοιιιιο!ιτει, Με ειι 'Ι'ειιεε

ιιεεε! Πεε ειπε Ρεετ εο!ιε ιιοειι ειιιειι ιιτιι.ι.ειι Βτιιτιετ. ιιεεε

ιπιπ 'Ι'ειιιεε !ιε!ιει”ιει, ιιεεεεεειι ιιε.ιιειι, εεε Βειιιιετ ε.ιιετ τιιοιιτ.

ιιιιιει·ειιο!ιε ιιεεε; ε!!ε θ ιιεττειι ε!ιετ Εεεε, ε. ιι. Π!ειιε ειιι.

Βεεειιιιιι.ι·ει·εοιιειιιιιιιι.ιειι ετε!ιειιτ.

Ψεε Με ιιιειιιε 'Γειιιοε ειι!ειιιτε, εε ιιιιιιιειι εο!οιιε Κτειι!ι

!ιε!ιειιι!‹ιετ ιιιο!ιι. ειιεεεε!ι.ειι :ετ Βεο!ιεο!ιτ.ειιε! Βε εει ιεεωι

εειιιεε ννιεεειιε ιιιειιει· ιιει· ειιι Ρε!! ιιι ιιει· Εικετειετ ιιεκιιιιιιτ,

ιιι ιιειιι Με 8εο!ιοιι κειιιεε!ιι ινοτιιειι εει, εεε ιιι ιιειιι Ε'ε!!ε

ιιεεε ιιιιιιι Εεεε οει·εει·ι ,ςειιιιιιιειι.

(Π. 8 ε ιι 6 ιι ι'ε ι ε - Βιεε: Βει ειιιειιι 30-40ιιιιιι·ιςειι Βιιειιιιε

Με Μεεετιι Βνιιιρι.οιιιειιοοιιιιιιετ (τεερ. Ριιρι!!ειιειεττε, Ρε!ιιειι

Με Χιιιερ!ιε.ιιοιιιειιε, Βειιειει!ι(Μεει.ϋτειιεειιι ιινιιι·‹ιειι ννιτ ιιεεε

μι· Με Βετιειιιτειι "ιιεεε «'Γεεεε εστεε!ιε» ειι ιιιε.ειιοει:ιειι·ειι.

θε;;ειι Με νει·ιιιιιι!ιειιε ειιιετ Εεεε οετειιτοεριιιε!ιε ερτιοιιτ

Με εε!ιτ εεε νίι!!!ε·ε ?εΜειι εειιειιι!ετ Βει:ετεοιιειιιειιςειι,

ιιεετε!ειεειιετ Βο!ιιιιετιειι.

.Πι·. Ιιιειεοιιιι: Ηεττε Ετ. θειιινεττε ιιι6οιιι.ε ιο!ι ει·

ε·ιιιετιι, ιιεεε Με εεετοΙοι:ιεοιιε Ε'οι·εοιιιιιιι; ω». ‹ιειιι Το‹ιε

Οιιετεοι'ε ιιςετειιε ιιι ιιεεε; ειιι Με Εεεε-Αειιο!οςιε ιιει·

ειιι.ι,εε Β'οι·ι.εο!ιτιι.τε τ.ιειιιεοιιι. ω, Με” Με Αειοτιεπ εεε Ζε

ιτιι!ι νετεο!ιιε‹ιειιειι Ο ιι ετεο ο ιιιο!ιτ τεειιτ ιιιε θειιν!ε!ιτ ειιι.

Πειιτιι;ειιε οιιι ιοιι ειιι. Ηεττιι Πι·. θειι ννιιι.τε ειι.τιιι ειπες,

ιιεεε Με Εεεε ε!!ειε "Με ιιιι 5ιειιιιε ει., Ρετε!νεε εε ετο

εοιι·ειι.

Βεειις!ιο!ι εεε 0!ιε.τειιιει·ε ιιετ ιιειιιιριεειε, νοιι ιιει· ιοιι

ερτεο!ι,ννο!!τε ειι ιιειιιετ!ιετι, ιιεεε ειπε ΒιιιιιοΙιε ιιει· Απ.

εεε”. ι·ετιιι:ιε νοι·ιεε ειιά ιιεεε εειιετ ειιιε ειιε.Ιοιιτε Βτιιτειι

ιι&ι)ιιιτ ιιεεε Με (ιιι·ειιιι!εεε εει· Αειιο!οΒιε ειι€ειιοιιιιιιειι ννετεειι

'ιιεεε.

ΡτοΓ. Ρ ε τε τ ε ε τι - ει. Ρετει·ε!ιει·ις: Η. Η. ! Βι·!ειιι›ετι Βιε

ειιι· Με θγριιιιιόοιοε ειπε Εεεπε Πιτ Με ει·ιιιε θγριιι!ιε ειι

οι·εειιειι, Με ιιιιιιιετ ινιειιετ, ε.ιιειι!ιεετε, Με( Με ειιιιιε·ε (ιτ

εεειιε ε" 'Ι'ιιιιεε ειιά Ρετε!γειε ρτοετεεεινε. εεεε!ιιι!ειιμ Μπι.

Πεεεεειι ερτιε!ιι, ιιεεε ειιι· Ρι(Πε ιιειιιιειι, ειε 'Γεεει:ιιιετ ειι

8γριιι!ιε ετιιτειιιιειι, ι'ει·ιιετ ιιεεε ειπε ειιι.ετ ιιει· Βιιιιετιιενο!

Ιιετειιι; ιιι θε,εειι!ειι, νι·ο εειιτ ν!ε!ε εγριιι!ιι:ιεε!ι ειπει, ιιιιτ

ειιειιιιιιιιιεινειεε Τειιετιικετ ιιιι‹ι Ρετε!γιι!ιετ ιιιιιιει.. Αιιιιει·ει··

εειιε ιιιοο!ιιε ιε!ι ειι Με ιιιιιιιιει!ιιιιε Επι. Πε !ι ι ο 'ε ετιιιιιετιι,

ιιεεε ειπει 22 ρΟι. ιιει· Βιειιιτειιιιειι ε!ε!ι ιεετιεο!ι ιιιιιειτειι, Με

βιιιι! ιιετ Τειιετι!ιετ ειππ ιιοο!ι νιει εετιιιι;ετ Μ. Βε.ιιιι ιιι6ο!ιιε

ιοιι ιιεεε οοιιειειιι·ειι, ιιεεε Με Νεετορει!ιο!ο ειι εεε Οιιιιιιιει

ιιιο!οι.ιειι νιει !ιι(ιιιιε;ετ !ιιετιεειιε 'Ι'ειιεε ειιά ετιι.!γεε Μειι;ιιοε

ιιοιτειι Με Με θγριιι!ιιιο!οςειι.

Βετ νοι·ιτεε; εεε 0οι!ει:ετι ιετ εειιι· ιιιιετεεεειιτ ειιι! ιιδιιιιειι

ινιτ ιιιιιι ιιετ εειιι· κιειι!ιιιετ εειιι τετ Με Αιιι·ει;ιιες ω· ?τεμ

ιιιιει· εοιι_ιει.ιε.Ιε ιιτιιτειι!ιειιεειι ειι Τειιεε ειιά Ρει·ει.!νεε. Λεει·

εινειίε!Ιοε κι ινο!ιΙ ιιει·, ιιεεε Με Βν !ιι!ιε ε ι ιι ε ιιει· Πτεεειιειι

ιιει· '.ι'ιιιιεε ιιιιτι Ρει·ε!γεε ιετ, _ιειιειιι“ε! ε ιιιειιτ Με ειιιιιο·ε. (Με

ιπειιι ιιιειι ιιι ιιει· Αιιιιιιιιιεεε νοτιιετ,εεεειιιτειιε Βνειιι!ιε ΒΒ

ι'ειιιιειι ειιι., εε!! ιιιειι ιιεεε ιιιε!ιι ειιι ειιι!ιει·ιιειι ετννεττειι, ιιεεε

Με ειιτιιεει.ιεο!ιε Βε!ιιιιιιιιειιε εΜειι ειπε εε!ιειι'ειι «πω.

Πι·. Μ. Θειιοιιίε!ιι-Βιεε. ειιι.ε·εΒιιετ Πι·. Ρεκει·εειι:

Με Νεετο!ορ;ειι ετι'ιιιιτειι ιιι ε” 'τω νιε! ιιιιιιιιττετ Εεεε ιιι

ιιει· Αιιε.ιιιιιεεε; ιιει· $γρ!ιιιιιιο!ο;ς ιιικιει ειι ιιειιι Ρε.ι.ιειιτειι

!ιτειιιε εεει!ιοιι ειειιιιιετειι Βτεε!ιειιιειι,ε·ειι (Ρετιοετιιιε ειε.)

νοιι Εεεε ειιι! ιιετιιιιιετ. ειοιι εκει. Πει· Νειιι·ο!οιε ιιιιιιει ειιιε

ιιεςιιιιιειιιιε ΑΙΜεεειιιιε· ιιει· Ρερι!!ε οιιετ ιιεεε ιιιιιιιεειιιετ

Πιιιει·εεο!ιιιιιε ρει!ιοειιιοιιιοιιιεε!ιε $ειιειει!ιιεεεει.6τειιι.τειι ειιι!

ιιειιιιι!ιτ ειειι --- οιιιιε _ιειιοο!ι ει.ννεε ιιι εεε Κτειι!ιειι !ιιιιειιι ειι

ι-ιιειιιιιιιτειι -- Με Βτιιιιιετιιιιε ειι ειε νοτ!ιειιιιιειι εεννεεειιειι

Μειιιεε Π!ειιε ενεε!ιπετειειι.

Με. Ρ ε τ ε ι· ε ε τι : Με Οοιιειει.ιι·ειις ειιιεε νοτιιετ εφερε

ιιειι ιε!ειιιειι (ιιεεε ιει. Πιτ εεε θγριιιιιιιο!ο8ειι ιιοο!ι ειιι Βε

ενειε, ιιεεε ιινιι·ιι!ιοιι Εεεε νοτιι·ειεςειι Με. ΙΒε ιιεεε ειειι ιιεεε

ιι!οε ειιι ειιι (ιιεεε νειιετεειιι ετε!ιε.ιιτιεΙτ ιιειιειι.

Πι·. Β ε. 8 ε ιι ιν ε ι· τ.: - Βετο.: Με Αειιεεεεεε; νιε!ετ Νεε

το!οι;ειι ττε!ιε ιιε!ιιιι, Μιεε Με Ριιι·ε!γεε ειιά 'Ι'ιιιιειι ιιιειιι. Μτεοι.

εγριιι!ιτιεοιιε Ετ!ιτειι!ιιιιιε;ειι εειειι, Με ει.ιινε. εεε θειιιιιιε! ΙΒε

«Με, εε !εει.ε Με Τιιεοι·ιε, ειιι οιιι. ιτε Οτεειιιειιιεε ετεειι€ι:,

Με: Με εειιειιιιειι Νει·νειιιεεετιι ειιετετιιειι ιπειπε. ιιι εο!ειιειιι

Γε!ιε !ώιιιιε ιιιιι.ιι νοιι ιιει· ρετιιο!οειεοιιειι Αιιετοιιιιε ιπειιι

!ωιιιιι Βεινειεε Πιτ Με !ιιετιεοιιε Νεεει· ιιει· Βι·ιιι·ετιιιιιιι.εειι ει·

ι.νετιειι. Τειιεε ειιά Ρετε!νεε ενιιτιιε ιιι Ρο!ειε Μεεετ Δε·

εοιιειιιιιιεεε·ειεε ειε Μει.ε- οιιει· Ρετεεγρ!ιι!ιτιεο!ιε Βι·!‹τειιιιειιι;

ιιεπειειιιιετ.

Ι)τ. Βιιιιτειι ι'ε!ιι - Βιμ ετιιιιιεττ ειι ειιιε Πιεεεεειοιι ιιι

Βει·ιιιι ιιιι νοι·ιε;ειι Με”, ιιει ιιει· Υ ι το ιι ο ε· ειειι @με Με

Αιιιιε!ιιιιε εεεερτεοιι, εε.εε εε ιιιιιιιιι 'Ι'ειιεε οιιιιε Εεεε .εειπ.

Πι·. Ι ε ε ! ε ο !ι ιι - Βιι;π : .-ι!ε δειι!εεεννοι·ι ννο!!τε ιο!ι ιιιιτ

ετ!ειιιιειι εετειιε εει' Με νοιι ενρ!ιι!ιεοιοε·ιεο!ιετ 8ειι:ε -

Ροιιτιιιει· - εετεε!ιιιετε 8ιειιειιι‹ !ιιιιιτεινειεειι, ιιεεε Με

νοιι ειτοε. 8000 Ριι.!!ειι ιετιιιιι·ει· Εεεε ειναι 2300 ε;ετειιε άεε

Πειιιι·ιι.!ιιει·νειιενετειιι ιιεττοιιετι ιιεττειι. ετ !ιετοιιι, ιιεεε Με

Πειιετεειιι.ιειιε νοιι ιιει· νοτιιειιε ‹ιετ Εεεε Μι· Με Ειιεει!ιεε

ιιοιι ιπι (ιτειιιει: εεε Νετνειιεγειειιιε ιιεεε ιιιο!ιι ε!!εειιιειιιε νει·

!ιτειιιιιι,ε; Β·ειιιιιιιειι Με. Ρετιιει· ιινειει ει· ιιι ιιιιετεεεεεετιετ

πειτε ειι ειιιειιι ει·οιιεειι 7.ειι!ειιπιειει·ιει ιιεειι, ιιεεε εε ιιιο!ιε

Με Εεεε ειι ειο!ι ιει, ννε1ε!ιε 'Ι'εεεε οιιετ Ρετε!νεε ιιιεοιιτ,

εοειιει·τι Με ιιιιςειιιιε,εε‹ι οτιει· ε·ετιιιε!ιτ ιιε!ιε.ιιιιε!ιε Εεεε εε

ειιι, ιινε!ε!ιε εε 'Γειιεε οιιετ Ρετιιι εε Μεροιιιτε. νιειιειειιι

ιιιεεειι ειο!ι αει' Μεεε ινειεε Με εειειιιιιιιι· ιιιιιιιετερι·εειιειιεεε

Γειιε, ενο Εεεε ιιεεε ιι!ε ιιεςιτε "Με, ιπειιι Με ειιιε ιιιιει·

Ρειιειιε οιιει· ιιιττεετειιιειε Ιιιι'εοτιοιι ιιι ιιετ Μειιτ:ει!ιι Ζωοε

ε ιι·ειι. ·

2) Πι·. Η. 'Ι' τε γ ιπειιι ιι · ει" εειιιοεει.τιττ εεε ιιεεε ιτειι·

εϋε!εο!ιε (ιοτεοι νοιι Πι·. Με. Μ-ιιιε (ιιεειιεε-8εττετιιε ιιι Ρετιε.

Ειπε Βιεε.εοιιε ιιιτοιε (Με.τι.ιιε Αιιτοιι) Με ειιι ιιεεε ιιειιι Νεε

2ϋειεε!ιειι Μεετετ νει·Γετιιςτεε ()οι·εει. ιιιει άοτ Β.ιεεεειιειι .ιπει

!ιιιιιιιε-Αεεειει!ιιιιρ; εεε Βιιρει·τειι νοτεεεειμ ειιά Με ειιιιει·ιιε

Πειιιι.ι!ιε ειιι. Βιιτειιειριοιιι ετιιε.!ιειι. Ειε ιετ ιιι ει·ινετιειι, ιιεεε

εεε ιιεεε 0οι·εετ, ενε!ειιεε ?Με Πι·. θεο!ιεε-Βιιι·ι·ειιιε ιιι ω·

Ρετιεετ νι'ε!ιεεεεεειιειιε ιθ00 ιιειιιοιιει.ι·ιι·ι.ε, ιιι ε!!ειι Εειιιιει·ιι

ετοεεειι Αιιιι!ε.ιιιτ ιιιιιιειι νιιιτιι. Πι·. 'Ι'τ. !ιειιιιτ εεε Οοτεει. εεε

ιιετ ι.ιειιιιεειι Βεεειιτειιιιιτιι; εεε νοιι ιιει· Ειτιιιιιιετιιι !ιει·ειιεε·ε

ιιτειιεεειι Βεειιεε: «Εε (2οτεει., Βι:ειιε ρ!ιγειο!οι.:ιεεε ει ρτειιοιιε

ει· Ιι-ιιιε (ι!ειο!ιεε-Βιιτι·ειιτε, Βοειειιτ ειι Πειιεειιιε. Ρε.ι·ιε,

εεεοιι ει Ο-ιε, 120 Βοε!ενετε θειιιι-Θετιιιειιι». .ιειιει· θεο!ι

νετειιιιιιιιικε ιιεεε ειε!ι !ιιετιιει ιιεετεειιεςειι, ιιεεε εε ειιΜιο!ι

ειιιετ Ρι·ε.ε, Με ειπε ΒιιιΜιιιιι ιιετ ιιιεΜειιι ειιεο!νιι·ιι ειιι, ε;ε!ειι·

αειι Μ, Με νιειιιιιιει.ι·ιιιειιε Γτε.8ε Με εννεε!ιιιιε.εειιςει.ειι Ρτεεειι·

ιι!ειτιιιιιε· ειπει· ειιιε!ιιιο!ιειι Ε6ειιτιιιτ ειιτεεεειικειιιιιτειι. 8ο

ιιι·ι!ιει!ι. Βε ιιοιρ!ι Βιι·ετε ιιι εει ειιι ιιε!ειιιιιιειι ιι·ε!ι'!ιειιειι

Βιιο!ι Με «Ρτεεειιιι!ειιιειιι;». Α!!ε οι·ετιιιειιει'τειειι ννει·‹ιειι

ι!ιιιι ιιειειιιιιιιιειι ιιιιιεεειι. Βιιε ιι·ειι26ειεοιιε Οοι·εει (ιεειιεε·

8ιεττε.ετε »Με οιιιιε Ζινειτ'ει νοτ ε!Ιειι ιιιε!ιετιεειι Ζε.!ιιτειο!ιετι

νετειιειιεε, Με Γτειιειιιιιειεειις ειι τειοτιιιιτειι, εεε νοττειι8·

ιιε!ιεεριειι. Βε ει·ιιι!!ι. ε!ιε Αιιι'οι·τιει·ειιεειι, Με ειι ειιιειι

'Ι'ι·εεειιτι.ε! Πιτ Βειοιιιειιιετ ειιά Βεε!ιε, εοινιε ειι ειπε

Εειιιιιιιιιιε ε·εει:ε!!τ ινει·τιειι !ιοιιιιειι, εε Μειιι ιιι εννεο!ιτεϋ.εειςετ

_ινειεε Με _ιετ.τειιε!ιε!ιειι ειιά ιιειιι ειιετιιιιειι, ιιειιι εεεειιιιειι

ειιά ιιτειι!ιειι, ω. εε!ιννειιεετειι ειιά ιιιε!ιι.εοιινι·ε.ιιςετειι Γτεεειι

!‹ϋι·μει·. Βε νει·ιιιιιει. Με ιιιιετιιιιιεειαε Αεειιειιτιειιε ιιει· Βιιεο!ι·

ιιιεειιε!ιιι.ιιιτ ειιι! ;;ειινιιιιι·ι. ι!ιτ ειπε Βιιιιεε, ενειιιι ειε Με ιιετ

Βε!ιινειιι;ετεε!ιε.ιι ικιετ !ιει Αιιιιοιιιιιιειτειιιοτειι ιιιτε Κι·ει`ι. ειιι

ιιιιεει οτιει· Πιτ ιιιιιιιει· ιιετειι.ε νετ!οτειι ω. Ι)εε ιιεεε ()οτεει

ειτε εεειιε.ιε ιιειι εε!ι!!οειοιι ιι'τεεειι, Με ιιιτειι Κει·ρετ ειπει:

Με ιιιε!ιετ ιιιιιιε!ιε ()οι·εει νετε!!ιιει. !ιεεειι, ειιειιεεειιι·!ιο!ι ενετ

τιειι, ειιειιεο ιιειι εεεειιεειι Ρι·εεειι. Με ιιει·ε!ι εεε ιιοτειιεε!ιε

Κ!ιιιιε. ι;εεινιιιικειι ειπε, ειιι ειπει· εο!ιιινετειι Βε!ιιει(ιειιι; Με

ιιιιιετειι Βιι.ι·ειιιιι.ειειι ειι εε!εει.ειι. 8οιιοιι εεε Μεεειι (ιτιιιιιιειι

ιιιιιεεειι ιιιι ιιοι·Μιοιιειι Εει·ορε ει!ε νετεεειιε εοιιειιετιι. Με

ΜΜΜ” ;;ετιειιτει. ειιιιι, νοιι Με νετιι!ι!τιιιεειιιιιεει εειινιιιιε!ιειι

Βο!ιε!ιετιι ιιει· Ρτεε Με ΚΙειιιετιιιετ ι.ι·ιιε;ειι ε·ι ἶεεεειι. Επι.

ιιιειιιε!ε ιιιειιιειι Με Βι·ιιιιιιιειιχεεειιιιιει·εειι ιιι εεε !!Δεειιειιι εεε

ιιιι‹ι ιιιιιιιει· »νει·‹ιειι Με Βτιιετε ιιεειι,ετι. Λεει· ιιεεε Με ιιεεεει·ε

Μειιιετιε εεε Βιιιριι·ε-Οοειιιιιιιε, ενο Με Κιειιιετ ειιι Βι·ιιετιιοι·ιι

νετιιιιιιειετ ειιιεε ιιιειιτ ειιτετ ιιειι Βτιιειειι νετ!εειειι‹ιειι (ιιιι·ιεε

εει'ι.τε!ιιιιιετ. "εΜειι, ιιιιιεε !ι!ιιι.ει· ιιεει Οοτεει. Θεο!ιεε-δει·τεετε

ιετιιοικετε!ιειι.

Πιεεεε ιιεεε 0οτεει., ινε!ε!ιεε ιιι ιειιετ !·ιιιιειειιτ ειο!ι νοιι ‹ιειιι

εΜειι Πιιτιει·ιιιειτιιιιιειιι ιιιιτετεειιειιιει, ιιεεε ις!ειο!ιιινοιι! ειιι τιειιι

Ριιιιοιρ Με, εεε Κι·ειιιιιειιι ιιιι‹ι Με Πει·ιιιιιειιιιιιιιιιιιιε ιιει· Π”

Με εεε ιιιιιιιι·εεεεεειιειι ε(ιιι·!‹ετειι Ττε.ε·τιιιει ειι εειιιιιΖειι.

Πιιτοιι Με θ)·ιιιρ!ινεε νοτιιε Βεεο!ι!οεεειι, ιιι!τιετ ει· ιιι ιιει· τω:

ειιιειι νοιιειειιιιιι;ειι ιεετειι Κεοο!ιειιτιιις. ειιι ιιι·ε!ε·ιιειιι ιιει·

Βιοεεειιιιιιιιιιι ιιιιιι ι!ετ Ρειιιετιιειιετ εειιιε Βειιι!ειει(ιετ οπο. ειιι'

Μπι, ειιι ειιι ι'ι·ειει· Αι.ιιιιιιιιιε ειιι οιιιιε εεειιςειιιιεε Πτεεικ

πι” Μεεειι, !)ετιιι ειιά Εειιει· Με εοιιινει·ει.ε Ατισειι. ειι ιειετειι.

Ι)ειιει ειιι!ιειιι·ι. ειιετ Με Βειιοιιυνειιιι. Με ειε ιιει· ?Με ετειι.ει·

εεε! εε!ιινιι.ε!ιετ ιει ειε ιιειιιι Μειιιιε, ειιά εοινο!ιι ιν ειι ι·ειιιι

Με ιιεεε ιιει· Βοιιινειιιζετεο!ιειι ειιει;ετιειιιιτ Με, ιιει· ιιεεε:
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ιιοπο Οοτοοτ τοιοιιι; ου πο·

ποτιιινοππιποιι Ππιοι·οιιιτιππο·. Βοοιιοιιι οοιιιιοεοι. ?τοπ θοοιιοο

Βο.ττο.πτο'ο ποπ ποσο νοτιιο ιιι ποι· ιιιιιιοιιιοιιο οιιοποπ Κποπιιοπ

'Ι'το.ι.ττιπιτ ππι·οιι οιποπ νοιι ποτ $γιπριιγοο πιο επι· Μοοςοπο;ι·πιιο

τοιοιιοπποπ 8οιιιιπ, ννοιοιιοτ πιο Βοπαιιινοππ ποοιιτ πππ οοιιιιι.οι.

θοποπ ποσο πο” ποτ Κιιτροι·ιοτιιι οιιιοι· _ιοποπ ?τοπ οπο·

ροοει πππ ποσο Απ. ποτ ειιιοιι Οοτεοιο τπιτ Γιοοιιιιοιπ νοτοοιιοπ,

_πιιιοοιιιιοοει ππε ποπο Οοτεοι, νοτιι οιποιι ιιι ποι· Ρτοιιιοποιοιιτ

νοπ ποι· θγπιριιγοο οιο οιιι· Μιιο·οπιτι·ιιιιο ιςοτοπο (πτοιο πονο.πτι

ππι'οποιεοπποπ 8οιιιιπ ιιιιποππ. ποπ ι.οιιι πππ πιο ιιιιιωιι ποτ

Ποπ, ππι οιιι' ποιιι Βιιοιιοπ ιιιιοιι Βοπο.τι, _ιοποοιι ισοιτοτ ιποοιιι

ιιιοιι€οποιτοπ - ιιιοιιτ ι.ι·οοοιιιιιιτι. - επ νι·οτποιι. Ποτ

οιιοτο Βιιππ ππε θοιοοιο ι·οιοιιι; ιιιιοιιειοπο ιιιε :πππ ππιοτοιι

Βιιιιπο ποι· Βτιιοτο, πιο νοιιιιοιιιιποπ ίτοι ιιιοιιιοπ πππ, ιοιιο οιο

έτοοο οιππ, ππτοιι οιιι ννοιοιιοο '.ι'ποιι ιιιτο.οοιοτο) οποοτπιποπεο

ο.ιιοιι σποτ ρ;οοιιιιοι: ννοτποπ. Σ'οιιι πιιιοτοπ Βιιππο ποο Οστ

οοιο ιοπΐοπ οινοι Ροπτ Βιιιιποτ επ ποπ 8ιτιιιιιριοιι ιιοτο.ιι. Πιο

Κιοιποτ ινοι·ποιι, νι·ιο ιιιιιιοιι, ιπ ο" _'Ι'οιιιο ι·ιπ ειιπι ιοετοοιιπιι

ποπ. 8ιο νιιοι·ποπ νοιπ Κτοππιιοιιι πππ ποπ ιιιιιιοιπιιιιιπιποιι

οιιιιο Βοοοιιννοτπο ποιτοκοπ πππ ιτϋπιιοπ ιιι ποι· ιιιοποποοι;οιιπ

ιτοιιιο Βιιιοοιιιιιιτιιιιο ιιοτνοτιιτιπποπ, ποι πιο νοτποτινοππ ποε

θοτοοιο ι'οει πππ εοτοπο νοι·ιιι.ιιιτ πππ ποτ οιιοτο Πιιιιοτιος ποο

οοιιιοιι ποτ Μοο·οπ,<τοι.τοππ πππ ποιιι Βι·ιιοι:ιιοτιιο ιοοο οιιιιοει,

οο "νοκ, ποεο ιιοιπι Νιοποι·οιιοοπ πιιπ Βιιοιιοιι ποτ Οιιοτιιιιτροτ

ιπ ποιο πο» οιιιροιοοιιιοιιοιιπο Οοτεοι: ιιιιιοιποοιιιιιριι. οιππ οιπ

οοπτιιοιτι :τι ινοτποπ, πιο οποιο· οποιο επ .<τοοοιιοιιπ ριιοει.ο. [πιο

ιιιπππτοι· πιο πο.ο οπο πιιπιιωοτ

ννοιεο οπιπ Βοιιοποιι πετ Βιιιοι:ο πππ ποι· ιιιοο·οιιοι·πιιο ποοιι

οιιοπ τοιοιιιο. ι)οο ιιοπο Ποιοι: ποτ Πιιι:οι·ιιοιιοιιι;οποππ πιει. ιιπ,

ντιιιιτοππ ππε :πιο πιο οιοοτιοοιιοιι Βιρροπ πππ πιο Οιιοτιιοιιοιι

ο;οποππ ιιοοιιιτιο πιιπ οοιιιιπι·ιο. Βιιε ιιοπο πρι: πιοιιτ ποπ εο

τιιι€οι.οιι ι)τποιτ :ιπι Μοεοιι, Σώοι· σποτ Βτιιοιιιοτιιο οπο πππ

ιτο.ιιπ, οπο" νιιοιιιι οο οιιιι·ιτοτ πιο πιιτιιικ τιιεοιιιιιιοπι.τοοοιιιιιιτο

Μπι, ππι· οιιιοπ πιιοποοιιοιιιποιι, ποσο ιιιοιιτ οοιιππιο;οπποιι ι)τποιτ

οιιι' πιο οιοτιτο Βιιοιτοπιπποιιιιιιοτπτ οποιιιιοπ. Νιι.ιιιτιιοιι ιτοππ

ππε ιιοπο Οοτεοτ τιιοιιι. νοττιιτ.ιιιι; ι.τοιιο.ιτοπ ινοτποπ; οοπποτιι

πιποο νοπ ο·οοοιιιοιιι:οτ ι·ιο.ιιπ οπιο πιοιιπποετο ποσο Μοεο ο;οπτ

ιιοιτ.οτ ννοι·ποιι. ιπ Προ. οιππ ιιοτοιιε πιοιιιοι·ο Οοτοοι.ο ποσο

ιτοποποιοπιιοιιι Μπετοι· νοι·ι'οι·τιετ ινοτποιι, πιο ειοιι πιο οινοοιι

ιιιιιεοιο· πππ ιιοπποπι οτννιοοοπ ιιιι.ιιοτι. Πι·. Τ' ι·ογ ιπ ει π π πο

ιιιοποιτιι·ι. οιιι ιιιοι· ιι;οοτιιοιτοι.οο Οοτοοι:, ποιο ποοιι οιπι ο ιτιοιιιο

ιιιιιιιιτοι ο.πιππννοιοοπ ω. Βιο οιππ ι'τοιιιοιι πωπ Με ιο εειοιι

νοτοιιιιιπι ο, οοιιποτπ επι' οιπο ποινιοοο Οοιιοοοοιοιι ιιπ πιο Μαιο

2πτιιοιτεπ πωπ. Ττογπιοπιι "ποιοι πιοιιι: πιιτοπ, ποεο

πιο Βιιιππππο ποι· Ροτιεοι· Οοιιοι.ςιπ πιο ετιιεοι.ο Αποτιτοπιιππο

ιιιιοι·ιι.ιι ιιπποπ πππ ιιιοιιτ οιιι· πιο Πιιι€οετοιοππιτ οιποι· οοιιιιπ

ιιοιιοιι ιιιιπ ιιιιοοιιοιιοιι ιιοπο ιιοτιιοιι'ιιιιτοιι, οοπποι·ιι πιο Οοοιιιιπ

ιιοιι: ποι· ιι'τοποπ οιιι' οιπο ι'οοι.ο θι·πππιπεο οιοιιοπ πω. ι)ιο

Ποπ »πιο οιιοιι Γοι·ιιοι·ιιιπ οιιι Οοτοοι ιτο.ιιτοπ, οιιοτ οιο π·ιτπ

πιο <‹νιιοοροπιοιιιο» νοτιιιιοοιιοποιι ιοι·ιιοιι.

(Απιοι·οιοτοτ.)

δ) Πι·. πο. Β οιινιι ετππ-ωπο ποπ οοιποιι νοι·ιτπ ιιιιοτ

οιιιτοοιιιοπιο ρεοιιποροτοΙηιοο“. (Βι·οοιιοιπτ ιπ ποι· «θτ. οι.οτοιι.

Μοπιοιπ. ινοοιιοποοιιτιιι».) .

4) Πι·. Μ. Β ο ιι ο π ιο ι π - Βιιτο. πιο εοιποπ νιιτττο.ις: ,,Ποιιοτ

πιο Νοπτο-Ρετοιιοοο τιιιοιι ΠιιιπΙΙοπ (οποιο οιΙποιιιοιπο οιππ
ιποιιοοιιο Νοιιτοεο). ο

ιΒιπ Ππιο.ιι ιιοπιι ππτοιι οοιπο οοιπο.ι.ιοοιιο πππ ρογοιιιοοιιο

Βοιιιιπιππιιο· οικω Βτιιτοπιιιιπιτοπ ποο ΟΝεγοιοιπε οτποιη;τοιι,

ιοτοπιο οιιοπιιοτ ινοτποπ ιποοοπ σποτ ιιοτοιτε πιοπιΕοοι ιιοοιοιιοιιπο

νοτοοιιιιιιιιιιοι·π, ιπ ιιιιοπ 8 Ηιποιοιιτοπ:

1. ιιοτποι·ιτι·ππιτπιι€οπ πππ Αιιο·οιποιιιιοιποιι οι·ι.τοπιοοιιοτ Νο

ιπτ ιιοοιπιιποοοπ (8ττιιιςοιπγοιιο, '1'ππιοτοπ, πιπιιιριο ποιοτοεο,

Βοοοπονν, ρτοο;τ. Ρπτειιγεο οπο).

2. .ιο ιιο.οιι ποι· ιππινιπιιοιιοιι Ρτοπιερποιτιοπ ποιο Βοιτοι1°οποπ

ππτ Ειπιννιοιτοιππε νοπ Οιιοτοο, Βριιοροιο. Ρειτοιγειο ο.ιτιτοπο,

νοτ Διιοπι ποιοι· Ηγετοι·ιο πππ Νοιιτοοιιιοπιο (εοοοιι. ιοιτοιοτ πππ

οιιο·οπιοιιιοτ) ιιιιιτοπ. Ιπ ποι· Μοιιττοιιι ποι· Β'ιιιΙο ιιιιιιοιι πιτ

οο ιπι: οιιιοτ ποι· ιιοιποπ Αποοιιοποιι :π τιιππ, ι·οορ. ππτ. οιιιοτ

Οοπιιιιποιιοπ νοπ ιιγοι.οτιοοιιοπ πππ ποπτοοιιιοπιοοιιοπ $γιπρτο

ιποπ - «ι.τοππιπιιοοιιο Πγοτοτο-Νοιιτοετιιοπιο».

Πιοοο Ει·ιττοπιιππο;οπ ιπιιοοοιι πιτ ντιεοοιιοοιιο.Μιοιι ιιιιιο;ιιοιιοτ

οοιιοι·ι επ πιιιοποοιιοιι·οπ πππ ιοποιι οιιιοοιποπ οοπι ιπ οιπο πο»

οοιιοιι ιιοιιοιιπτοπ Κι·ππιιιιοιτοιοι·ιποπ οιιιοιιι·οιιιοιι νοι·οποιιοπ

(2. Β. ιιγροοιιοππτ. Νοπι·οοτιιοπιο, ιι·ππιπο.τιεοιιο Ηγοτοτιο οιο.)

3. Κο.ππ ποι· πιιοπι οιπο οοιιννοτο οοιπριιοιι·το οιιςοιποιπο

Νοπτο-Ρεγοιιοοο οποιοοοιι, ιπ ποι· "ο 8ι·ιιιριοιιιο νοτοοιιιοποποι·

Νοπτοεοπ οπε νοι·ιτιιιιρίι ιιιιι: ρε οιιιοοιιοι· Αιιοπιο.ιιο οπιτοιιοπ:

ποποτππ ιτιιιιο εοοιιπιιποοο, πιο οποιιοιιοοιι-πορτιιπιι·ιοε ινοοοπ;

προιιιιοοιι οιιπο _ιοπο ιιιιιιιιιινο οιιιοεοι·ι ποι· Ροιιοπο εοιπο Κιο

ι:οπ πππ Βοοοιιινοι·ποπ ππτ ιι.πϊ Βοιτο.εοπ; ἔοιοιιἔο Ηοιιιιππιιἔ,

Ιιιιοτοεοοπιοει,οιιοιι, Αιιποιιιπο ποε θιοποοιιιιιιοοοε οιο. Βοοοπ

πιτ (π. Β. ιπ ι`οτο) «τ.τιιπιπο.οιοοιιο Ηγειοτιο», οο ννιτπ ποιοι: ποτ

Βοιττιπ οιποο «οιιιιτοιιιιποιοπ Ιιοιποπο» ινοοιι€οτπιοιι; ποτ Απο

πτποιτ «ιτπιιπιοτιεοιιο Νοπτοοιιιοπιο» οιιι-τω οοιιινοτιιοιι πιο νοτ

οιοιιπιιιιτ ο1°2οιητοιι, πο.οο οο ποι πιο οιπο οοιιινοτο, νοιιι.οο Αι·

ιιοιιοππιο.ιιιΒιιοιτ. ιιοπιπποππο Κτειπιτιιοιι; ιιο.πποιο. Μπιτ ποι

ιιοοεοτ οποιο οε πιιτ ποτ Πιο. ιιοοο <<τι·οππιοτιεοιιο Ηγροοιιοιι

πτιο», ποιιιι ππιοι· οιιιοπι προοιιοπποι· νοι·ειοιιτ ιποπ πο

πιοιιιιο·ιιοιι οιιιοιι ιιιοποοιιοπ,ινοιοιιοτ ππιιοποπτοππο Κτο.πιτ

 

ιιοιιοοτοοιιοιππιιο;οιι οτιιοιιιιοιι ιιιιοτιτοιιιο, πιιοτ ιιιιιιιι: οτιιοιι.ε·

πιιιιιιιιιτ ιπ οοιπ ιιτοποιιι π. ο. π.

Ιπ πιοοοπ Γιι.ιιοιι επιιινοι·οτ Μιοοιιιοτπι ποτ ιιπι'οιιοποπτοοοιι

ιιιιιοοτοπ Μι· ιποπ εο.ττοιι: «ττοπιτιοιιοοιιο ιιγροοιιοιιπι·ιοοιιο Προ·

οοτο-Νοπι·ποιιιοπιο πιιο πορτοοοινοτ Ηοιιιιιιιιιιο· πππ Ιπτοιιιιτοπιι

πιιιιπιιιιιο». Πιοοο επιιντοι·οπ Μιοοιιιοτιποπ, τοπ Ο ρ ρ ο π ιι ο ι πι

Μοτο: ιιιοπο,ο·ι·οριιιοοιι ιιοιιτιιοιτοι, ιιοιιοιι οιππ” πιτ πιο ιτοπιιιο.

ι.ιοοιιο Αοιιοιοειο πιει 8ροοιιιοοιιοο πππ ι‹οιιιιποιι ποοιι ο.πποτοιο

Πτεο.οιιοπ ιτοπιιι επι· Βοοιιοοιιι.ππο·.

[πιο νοτιιοτπιιιοιι ποο Κτοπιτιιοιτειιιιποο ποτ οπο. «ιτπιιπιοτι

οοιιοπ Νοπτοεο» π) ρ ρ ο τι ιι ο ι ιπι ιιι πιοοοτ ρι·ποιοοιι Βιιιοοιιτπιι

ιιππιτιοι πποτιτο.ιιιιτ πππ οο οι·οοιιοιπτ ο.ιιοιι ρτοιαιοοιι. πιοοο

Κτο.ιιιιιιοιιοπιιποι· ιιι οιπο θτπρρο οιιοππιιποπ2ιιίοοεοπ.

Ι)ιοεο ιιιποιιοπειιο Ειτιιτοπιιππ8· πο.: ιιιτοπ οπο ιπ ποτ θι·οοο

ιιιι·πτιππο πππ ποιοι ποιιοιι Βιοτππποπ ιπ ποπ Οοιιττοιι Πιτ πιο·

πωπ εοποιοιι.- πππ Βιπιιοοιπποιιοποπ :ιποπ οοιιινοτο εκπαι

επιιι;οιι ποι· Ρογοιιο. ιει. οιοο οιπο Νοπτο-Ρογοιιοοο ι·οιπ ιπποτιο

ιιοιιοι· Νο.ιιιι·.

Ρτοοποοο: πιοιιτ ο;ιιιιοτιο·. Οοο: ο.ιιιτοεοιιοπ πονοπ, πποε «πιο

Ηοιιππε οοιιτ οοιτοπ ιετ. ιιο.πιι οπο ποι· Ηοτοποπτοοο οοιιιιοεο·

ιιοιι οιπ οτπο.πιεοιιοο ιιοτοιοιποπ οιοιι οπωνιοιιοιιι, πιο «ι.τοιιπιοι.

ιιοοιιο Νοπτοεο» οιπο Αττοτιοοιιιοτοοο ποι· Ηιτποττιοτιοιι οπο·

οοιιιοππιιτοπ (ι)οιιιοπιιο εοπιιιε ρι·οοοοιι οιο.) πππ οιι;.ι;οπιοιιιο

ιτιιτροτιιοιιο Βοοτοριπιτπι οιιι. ,ο;οιοτιο·οιπ νοι·Γο.ιιο νοτο.πιοοεοπ.

(Βιι·οοιιοιπι. οποι'ιιιιι·ιιοιι ιπι Βτποιιο.)

ι Απτοτοιοτο.τ..)

Π ι ο ο π ο οι ο π:

Ι)ι·. Τιιιπο-Βοιιιοιιιιοη;: Πιο ττοπιποιιοοιιο Νοιιτοοο ιοο

πωπ ιιιοιιιοιι Βι·ιιιιιι·ιιπο·οπ οιπο οτιτοπιοοιιο Κτο.πιτιιοιι πιιτ ρτο·

ετοοοινοιπ νοτιο.πι, 8οιιινιι.οιιιιπο· ποο θοπιιοιιτπιεοοο, Βοιιιιιπο·

πω; ποο Ποπιτρτοοοοοοε. Βοιςοπιιεοιιι οιππ ποιο Βιιπο ιιγοπο·

ι·ιοοιιο οποι· ιιγροοιιοππτιοοιιο Βγιιιρτοιιιο.

Πιτ Ε”. Βοιιντοτο2-Βιπο.: Πιο νοπι ι?οΙιοςοπ Το. 'τι -

ιιπ ο νοι·ιτοιιτοοιιτο ιπποο οιιοιι ιοιι ποιοποιι. Κτοιιιιιιοιοορτο

οοοοο, πιο ππτ νοι·ιιιϋπιιτιο ι'ιιιιτοιι. πιιτιτοπ ινοιιι ιτοιιπι πιο

Νοπτοοοπ ο.ιιι“,οοιο.οει. ννοτποπ. οοπποτιι πιιιεοτοπ ντοιιι ποι Μοϊ

8τοιι'οιιπο οτιτοιιιοοιιο Βοϋι·ππι.τοπ ποο Οοτοιιτιιιιι οπτιιοιτοοιπιιτο

ινοτποιι. Βοιοιιοο ποιο·οπ πποιιιιοτιιοτιιοποινοτι:ιιο Αι·ιιοιοοπ, π. Β.

πιο Αι·ιιοιι. νοπ ν ι ιιοτι: (ιπιππο ιιιοπιοο-ιοο:οιο οιιι· Ιοο ιιιοοοπτοο

ρο.τ ποοιποπτο πο οιιοιπιιι πο ιοτ. Ρο.τιο 1888) οπο ποτ ιιοτνοτ

;τοιιτ, πο.οε νιοΙο τοπιο τοπ Ε) τισ ιι ο ο π 'ο Βο.ιιντιιγ εριπο, ννοιιτι

πιοιιι οπο, ποι' οιπο Οοποποιοπ πππ οιιι Βιιιποποιπιππιτοπ ποο

Οοιοιιτιιιπ πππ πιοιιι: Μι' οιπο Βτοπιιιιιιοτιιπε ποο Βιιοιιοππιπτ

ιιοο, ινιο ιποπ ιτιιιιοι· ο;ιιι.πιιτο, σποτ οιιι οιπο Νοπτοεο ππτποιι

επιιιιιτοιι οοιοιι; πιο Βιιιι.ιιπιτοιι ιιοοοοπ Βοοιπποπ οπτιιοιτ, οτ

2οπιτιοιι οιπο Βποοριιοιιιιο οιιτοιι., πιο πιιιιπ Ποπιοπο ιποοιιο.

Αιιοιι ποπ ΒοοιιοοιιιιιιιΕοπ, πιο πιο οπο ποι· .Το ι ι τ'οοιιοιι

Κιιιιιιτ ιπ Βοτιιπ, ιπ ποπ ιοτει:οπ 'Γο.8·οιι ππτοιι Κ ο ρροπ ιιι

οιιιοιπ ποτ ιοτποπ Ηοιτο πω: «Αι·οιιιν Πιτ Ρεγοιιιοι.τιο πππ Νοτ

νοπιιτειιιιτιιοιι.οιι» ιιιιιο·οιιιοιιι: ννοι·ποπ οιππ, οοιιτ οπ ιιοοοιιτοιι.

Ιιι ποι·εοιιιοιι πιο: οτ, πο.οο πιο Βιι.ειο ποι· 8τιτιιιορροπ. ποι·

8οιιιιιιοπ- πππ Ηιπτοι·ιιοποοιιιρροπ Ρτο.οπιιοοποποοιοιιοπ εοιοιι

πιτ νοι·ιοτοιιπποπ ποο Ηιι·ιιο ποι θοινιιιι.οιιιινιτι-ιπιιι.τοπ :ιπι ποπ

εοιιιιω, οποτ οιιπο οοιοιιο, οο ποι δι.πτο Με πιο Ε'ιιοεο σποτ

πιιο ποοιιεε. 1)ιο Γο.ιιο ποτ οοποπο.ππτοιι ι;τιιπιιιοτιοοιιοπ Νοτι

τοοοπ, πιο ιιοιιτοιι, ποιτιοπτιιοιι ποσο οπιιιιτοιιοιιιοτ Βπτοοιιιιπι·

εποε. άοο οοιοπ ο;οπ·ιοο Νοπτοεοπ. πιο νιοιιοιοιιι ιπ πιοοοτ

Ροι·ιιι πππ Ί'τιιιτιιι·οιιο οτει. πιιτοιι πιιο Πιιι'πιι€οοοι.ε οοιιιοι. οτ·

2οπο·ι πιοι·ποπ οοιοπ.

Βτ. Μ. Βοιιππιοι π- Βιμ: Ππωνοιι'οιιιο.ι'ι. οιππ νιοιο ιπιιιο

νοιι Ηγοιοτιο πππ Νοπτο.οιιιοτιιο ποοιι Ππίισ.ιιοπ ππτ «τ.ι·ιιπιιιοτι

οοιιοιι Νοπτοεο» ,ιτοτοοιιποτ ννοτποπ. πωπ ποπι Ψιοειιοποποτ

Οοιιι.ττοοεο Πιτ ιπιιοτο πωωιιι, οοιιιοπ πιο Ορροπ ιι οιιπ 'οοιιο

Ιοοιιτο νοπ ποι· «τι·ππιππιιοοιιοπ Νοπτοοοιο οοιιινοτ οτοοιιιιτιοτο.

Αιιοτ ιιοιιτο ννιτπ Επι· ππε πιιιιπιοιιι· ππτ οιιο;οι· ιιοςτοποιο θο

ιιιοτ. ποι· επιιονοτοπ ιιιιιοοιιιοι·ιποπ νοπ ϊπιιοτιοποιιοπ Νοιιτοεοπ

πιιι ρεγοιιιοοιιοτ Αιιοι·οιιοπ πιο Βοποιοιιιιππο «ιτο.ππιποιεοιιο

Νοιιτοοο» ννιοποι·πιπ - ιιππ ιπιι; Βοοιιι. - ιπ ιιππιοι· νιτοιιοτοπ

Κτοιοοιι ιιοτνοτοοιιοιτ.

π. Πι·. Β. ν. οι πι ο ο ιι π-Βιιτο: "Ποιιοτ οποποιπο Υοποιο

ιιοιιοιι". (ιιι πιοεοι· ννοοιιοιιοοιιτιιτ οτοοιιιοποπ.ι

Πιοοπεειοιι:

Πι·. νοεο-Βιοτο: πο ιιοιιιιπτ ιιοιιτοπιο.8ο πωπ; νοι·, πο”

Βιιοι·ιι ππτ ιιιτοιι Κιπποι·π ιιοιιπΒροοιπιιετοιι οτοοιιοιιιοιι ιιιιι. ποτ

πιτοοιοιι Απιιοτποι·ππ8: «πετ Ποοιοτ ιποπ ιιιιτοπ ποπι Κιππο

Αποποιπο οπ οιιτΐοτποπ», - ννιιιιτοππ ποι· 8ροοιιιιιοι: πιοεοτ

Ροτποτππο,· ιιοο;ο.οιν ,3οποπιιιιοι·οοοιιτ οποτ "πιο οοιοτο πιο ?τομ

ποτ Οροτιιιιοπ ιπ ιιομιιιοπποιιι σποτ νοτποιιιοιιποιπ διτιιιο οπο·

οοιιοιποπ ιιο.πιι. Βιο θοιοοοιιιιοιτ, πιοεο Ε`τοςο νοτ οιποπι τοπιο·

οοι·οιι Κι·οιεο νοπ Οοιιοποπ οπ ιιοιιοπποιιι, ιιιιππ πο.ιιοτ πιιτ πιι:

Γτοπποιι ιιοπτιιοοι. ννοι·ποιι, πο.ιιιιι: πιο ΟοιιοΒοπ οιοιι ποτιιιιοτ

Κιοτιιοιι νοτοοιιο.ποπ. ποιο πιο Οροτοτιοπ ιοιοτοπ οπο.

Κιιιποτ, πιο ιπ απο οιποο ο.οιιτοπ Βοιιππριοπο οοιιντοτιι6τιο

εοινοτποιι οπο (οποιι οπ ντιοποτιιοιι;οπ Ποιοπ), ινοιεοπ οποιο

οιπο Βοιιννοιιιιιιιτ ποι· Βοοιιοπιοιιειιιο ο.πι', πιοιοιιο οιιοτ "οι Διι

Μπι' ποο Βοιιππριοιιο ινιοποτ εοιιινιπποι. ι)ιοοοε Βοοπιτο.τ ιιοιο;ο

οιοιι Μπιτ στοπ, ντοπιι πιο Κιπποι· ποιοιι Αιιιιιπι ποο ο.οπτοπ θεο.

πιππιε ππτοτεποιι: ινοτποιι. Απποι·οτεοιτο πι: οο ιιοιτοππτ, ποοο
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Κιι·επι αει· 1ιετιιαεεειςεπιεαεα 8επιι·πιι «Με ιιερτε. πα 1:ιαεε·

1ιιιαά» αιιά ιιπε π7ετιιιεεετ ειαει· «Θεεειιιεπιιε άει· Ρεεπιειι ααά

άει· ιιαιιιααπι·» ιιε1ιααιιι ;ειπιαεπιι. - 4) ια 8 απ: πι α τ άετ εε

ιιιπ.ααιε Βιιάειιται ια θε.ειεπα, Θεα. 8ααιιιιιεταιππ Πι·. ά α πι τά

8ειιπάει· ιιιπ Α1ιετ νεα 56.ιιιπιτεα. - 5) Ιπι Κεεεαπιιια·ειι

άετ Ρι·οιεεεετ άετ ειιεεπεππεα Ρε.ιππε1ορ;πε ααά ·τιιωΡιε ιια άει·

Παπνει·επιιι.ι Κερειιιιιια·εα Ι)τ. Κ ει τι Η ε. τι α α ε Β ε π εε πια

Α1ιει· νεα 78 .πα1ιτεα. Βεα Ι.επιτειαπι1 ιιιιιιε Βε π ε ε εεπι άεαι

.ιιι1ιπ·ε 1878 πιιιιε. 8ειαε ινπεεεαεεππαιι1πεπιεπι νετιιάεαιπιε1ιαπιεεα

ιιεαπεπιεα επειι νοτιπεπιπιιππεπι πι' άπε Βι·πιτε.ιιιιααρ;επι άει· Δια

ιιιαα εοτειιαε. - θ) Ια 8 ε α ππι ν (θεαν. Οιιιιτπιοιν) ειπα 28. .Τααι

άει· ι·ιναιάεεεαι άετ Οιιιι.τ1ιεινεπ· Παπνετεπιιιι 1)ι·. ιιιιιιι Βοι

1ια ω. Απιει· νεα δΟ.ιιιπιι·εα; άεα Αταιετιιά πιε.ιιε ετ πια .ιιιιιι·ε

1874 ετπιαπιεα.

.- Βοι ιι 5Ο-”ιι.πιι·ιι.ιεε 1)οειοι·ιαπεππιιαιιι πειει·ιε

πιιιτι1πεπι άετ Ρι·ε εεεει· άετ Ρι·ιι.αεαπιεπιπιααάε επι άετ Παπνετει

ιιι Β'τειιιαι·ιι· Α1ι”τεά Η ε ει.

- Πει· Ρτοιεεεει· άετ €ιεαε :ια άει· Παινει·επιιι.ι ννιειι

Βτ. Μακ Ο τ ιι πι ε ι· 1ιει επαεα ἔιιι ε.α άπε Πιιινετεπιιιι ιιι ιι α ο πι ε α

ειε Νεεπιι“ε1ι.πετ Β α επι α ε τ 'ε ει·πιε.πιεα. Με. Ο τ α ιι ε τ πιειι

επειι ιιιιετ ει.. Αααιι1ιιιιε άετ Βεταπ'ααε αοεπι αιεπιι εεπιπιιεεπε·

ιιιεπιιιιεπιι, άπι ειιεπ· πεε1ιε Ααειαπιεα Β·επιιαειιι ννει·άεα, Ηπα εει

πιεπιι ιιιεππει·ιαεα ι πι·πιαιιἔεπιτεπεε ιιι ετπιαπιεα.

- Βοι· εειαει· Ζεπι Με 1.ιεπιιαιρι αε.επι Ρτιιε ιιεταιεαε ει·άεαιπι

επιε Ρι·επ'εεεετ άει· Γταιιεαπιεπ1πιααάε Πτ. Η α: 8 ιι α ε; ε π· 1ιει,

άετ «Α. Μ. Ι..-Ζιες.» 2αιο18·ε, εειαε !.ειιι·ιιιιιιιιι;πιειι παι”ε1Βε

εεπιννετει· Νει·νεπιπιπ·ιιαπιπιεπι ειαειεππεα ιιιιπεεεα. ι)ιε Βερ,·ιει·ααε

πιειι εεια ιιπππιπεειιεε Ιιεπιι·ιιιαι νει·1ιιαιπε παπι "νει ειαεεει·ει·άεαι

Ιπεπιεα Ρι·οιεεεει·εα πιεεειαι. ιαάειιι ειε άπε Ρι·αςετ Ρι·ιναιάεεειι

Μια ι)τ. π.αάννπε Κααρρ ααά Πι·. Β'ι·πεάτπε1ι ιζπεια

πι ιια ε 2α ιιαεεει·ει·άεαιπιεπιεπι Ρι·ειεεεει·επι εταιιααι 1ιει.

- - 1ιει· (πεπιεπιπιε 1πάεάποιαπι1ι·αιπι Ρι·ει. Οι. 8 ε πι νι ε α π α εει·

πει. ννιε άπε άεαιεεπιειι 'Ι'εεεεπιπιι.ιιει· ια 1ιιεοαιεε1ιετ Κιπι·αε παει

άεπι. νεα άει· Βειιαιι(; άετ Αιιιπιειπιιας ται Η ει α ι ιι ι· ιι α πι πι ει -

ιεπι πα άετ Οπιιιτπιε (Βετ1πα) νεαι ιιιαπειει·ιιιπα εαιιιααάεα ινστ

άεα ααά πιει άει.ιιιι· επαεπι ι.ιεπιτιιαπιτε.ε; ιιιπ· άπε θεεεπιπειιιε άει·

Μεάπεια ααά άπε ιιππ ειιιεπιιε Ρειπιειοι.=ιιε ααά '1'πιετιιρπε επ·ιιιι1ιεα.

Τ- Βειαι Βιετιαε-π·πεειιιιε.1 ιιι Νιπι ε 1ιι_π ε νι· (θεαν. Οππετεεεα)

ννπτά εππιε Ε' ε 1ά ε ε πι ε ι· ε ε πι α π ε παπι 200 Ζεις1παΒεα ει·ιιιιαει.

- Βοι· ιιι. α11ι·ιιεειεεπιε Οάεαιειεα·επι-θεα

2 π· ε ε ε ννπι·ά ειπα 22. .1α1π ια Ο ά ε ε ε ιιετιιιιαει. πιε ννετάεα παειι

τει·ε ιιαπαπιιι.ι”ιε θεπε1ιτιε Με άειιι Ααεπε.αάε ειπα Οοαατεεε ει·

ιναι·ιει: Ρι·επ'. Η ετα ο τ ιιαε Βτειαεα, Η ιιαι1επι πιιε Βει·πια,

Η σε ε τ Με Β'ι·αα1ιιιιι·ι, Βπεπι ε ι· ιιιιε Βαάεα ααά Η ιι1πε π·

Με άει· 8ειιαιειπι.

--11ει· 2. παιει·ααιιεαιι1ε θειιιι·τεεε πιιι· παεάπ

ειπιιεεπιε Πιεειτεπεαιε ααά Βαάιεποε;πε ιπαάει ιιι

Βοι-α νοιιι 1.-8. 8ειιιεπαπιει· 1902 α. 8ι. πια Ριινεπε1ει;πεεπιεα

Ιαειιιαι ειιιιι. [πετ 1ιιιια1ιεάειιεπιι·αι; ι›ειπ·ιι,<;ι 28 Β'ι·ιι.ιιεε; Ααππιε1

άααι:ειι αιιά Ααι'ι·πιαιεα ειαά ειιι άεα 8επιτιπιπιππιτετ 1)τ. 8 ε πια ν -

άειι (πικαπ. Βααάεει.ιιιεεε 88) :α ι·πεπιιειι. Μπι άεπα θεαε;τεεεε

ννπι·ά επιιε παιεταιιιπεαε.1ε Αιιεεπε11αιιι.ι· επεειτπεειιει· Α ριιι·ειε

Για· ρ1ινεπε1επιιεεππε. ιπιει·ερειιιπεειιε ααά ταάπερ;τερ1ιπεεπιε .ννεεπιε

νετιιααάεα ι·ιεια.

- Βιε ι·"ι·ιι€ε άει· πινπεάει·πιεεειαααε άεε άιιι·ειι άεα Βιιεπιιι·ιιι

Ρπ·ει'. ν. Κ αρι'ι ετε ιιππι άεπιι Βεεπαα άεε αΙιεπιειεα 8επαεειετε

ναειιιιι ννεπάεαι1εα ει·ειεπι ετάεαιππειιεπι 1ιε1ιτειιππιπε άει· Αααιειαπε

ειι άει· Πιιινετεπι1ι.ι ια Μιιιιεπιεα πει πιει·επιε ει·1εάπει ινετάειι,

παάεπιι άετ ιιπε1ιετιι>,·ε ει·άεαι1πεπιε Ρι·ειεεεεπ· άει· Αιιαιεαιπε ιιαά

2ινεπιε Οοιιεετναιετ άει· Δαιιιειιιπε Ρι·ει'. Β. ιι ε πι ε ι· ι 2αππι επειεα

βεαιιετναιετ εταιι.ααι ινετάεπι ιει. Αα Βιπεπιει·ι 'ιι 8ιε11ε ιτπιι

άει· επεπιετιιι·ε ααεεετετάεαιππεπιε Ρτει'εεεετ Πι·. ιιι ε11πε π· ειπα.

άει· ειαεπι ερεειε11εα 1ιειιτεαπ`ιται;· τα θεαπεπιε1επιτε ιιαά 1ιει

ννπεπιε1ααΒ·εεεεε1ιιεπιιε ετιιιι.1ιεα πω.

- 2α. άεπιι ει·ειεα επιναιιεεπιειι θεα ατε" τα τ

Μ εάιοπιι ιιι θα π το (19.-23. Ι)εεεπαιιει· 1902 α. 8ι.) πιει άειι

Β.επεειιατεαα -νεα Ο ιι τι 8 ι ει πι ς ε α, Βει·ππα απ., Β"τπεάτπεπιε

εταιεεε__72. εια νεππειιιαάιιεεε Ρι·εριτπι.παπα ειπει· θεεεππεεπιαιιε

ιαπιι·ι α” θειιαι·εεεπιιιιε·ππεάεπ· ααά άει·ειι Ααε;επιιιι·πεε ιιαειςειιτ

1ιειιει. άειι άαι·ειι άει.ε ε;εαιιααιε Βιιτειια :α πιεαπεπιεα πει. Με

Β.ειεε ιιει;ιααι (νεα Βει·1πιι ααε) ειιι Θ. Πεεειαπιει·, Β.ιιεπιπιεπιι· ειιι

1. .ιιιααιιι· 1903. 1)ιι.αει· :Με 24 'Ι'ιιι;ε; άπε θιεεααιπιιιιιεειεπι επαά,

ειαιιεπι1ιεεεππεπι άει· 2α ααιεταειιπιιεαάειι Ααειιιια·ε α. ε. ιν., ιιαι'

1050 Μετα μια Ρετεεα νετιιαεεπι1αει. (Α. Μ. Ο.-Ζια·.)

- νετιιτιπιειπαα,<.ς ειαειι Αι·αιεε νι·εα·ειι Κετ

001°νετ1ειαιιιις άατεπι επα Ιαιπ·εαιετιαεεεεατ.

Π" παω. Απι Χ. ιπι ιππιιεάεεατι.ι εεαειι·αιπ·ιε επιιειι «Οιιιατα

απ· μια Ρι·ειαεαεεπιαι:» ααά εοιπ 700 Με 800 8ιιιοπι άεεεειπιειι

πα ΥετινεαάιιαΒ· ιζεπιτε.επιι πιιιιιεα. Βεπι1ιεεεΙπεπι ινατάε άετ Αι·ιι

ια ι”ααι' 1πάεαιιιεα θειαπιε;απεε νει·ατιπιειπι, ιπι. ει· ω. πα ειιι

ειπει. άαι·επι Ααινεαάιπαε άεε 1πιειι·ααπειιιεε ααιει· νεταιι.ειι

πειεειαααα· εεπαει· Βετιιι'ερι1πειιιεα άετ ι'αιιι·1αεεια·εα Κετρετνετ

1ει2αα,<ι· εεπια1άπε (.;ειιιιιεπιι πω. Βοι· Οπιιατε.ιει· πιεειειιι Με ει

Μπι ΒΘπι08επιεα νετεπππιετιεα 8ιιιιιεπιεα, ινεπεπιεε πα "οι πεάετιι

άεπι ιιιαάεπι ααιιεπαιιαάει·ςεπιι. 1)ιεεε ιεάει·πιάεα Βιιάεπι ινετάεπι

παπι ειιι.» ειαεε 1ιεπιπεα ιιιιιιτααεεειειιεε εε α·ειεα·ι, άε.εε ειε,

ιιαεειιιααάει·ερι·ιααεαά, ειεπι άειι: ια άιε θεπιιιτπιιαιιετ ειιι1εςεα,

ινε άπε 'Ι'απιεα επε1ι ααεειαειι, εε άεεε άεε 8ιιιιιεπιειι απειιι 1ιει·

εαει'α.11εα πιιιαα. Δια ε.αάετα 1ιαάε ιι·ιι).ιι άειι 8ιπιπιεπιεα επαεα

  

.νει·ιτειειιάεα νοι·επιι Ηει·τ Ρι·επεεεει· Πτ.

Βιιια·, άει· άαι·επι επαε Ρπιιιιε εεάεειιι ννεπ·άεα πιιιιπα. Ι)ετ Με"

άει· ιππεε εειαεα ‹<Οι›ιατιιιετ» ιιπε ιιαεεπιιιάπιεπι ααά ιιπε 8επιιιι..ιτ

παιιιε1 καμια θεαεεριπειι. Πιεεει· Οιιιατιιιεπ· ω. άιι ετ Με ΑΒ

ιτειιιιιααεπιιιιιεπ ιιπαεπτπε, πιεινιτπιι, άιιεε άπε θειιαι·ιεαιππΤετ ιιι

Μ. νεα 8244 παι .1ιι.πιτε 1891 :ιιιπ Τ224 παι ω” 1900 (ποτε

νει·πιιεπιτιια8· άει· Βενε1πιετιιιι,ιι άαι·επι Ζιιιιιιι·) εει.πιππ. 8επιινοτο

Ζαιιι11ε ει·αεαιι·ιε άπεεετ Οπιιατιιιετ ιιιτ άπε Τι·ε.(ιει·ιααεα :πιειι

άαάαι·ε1ι, άαεε άετ ι'εάεταάε '1'πιειπ πα άει· θεπιε.π·παιιιιετ ιει·ιιι·ιιοι:

8ιπειιιιιι·αιιαε Ρεεεαπ·ε ειαά πια ααά Επι· επεπι Β·ειιιιιι·πιειι. Ε' τι ι ε ο ιι

αιιααι ειε εια Π1ιιιιιαπα τειαα·παπιι ιιι εεεεαάετεα Γιι.1πεα. «Πι·.

Χ. αε1ιαι απιετ ιιειπιεπι Ααειιι.αά, εεια άιιτεπι ι"εάει·αάειπ 8επιιιει

1ιε1άι·αεπι αεεπι ινεπι αειπιπιτππεπιει·εε Ρεεειιι· 7ΟΟ-80Ο Ρι·ιιιιετι

ειιι ιιαεε1ιπιάππεπιεε πικαπ ιατ νετπιιιιάετααα· άει· 12παρι'αιιςπιιεε

επιιιιιιιπ1ιι·εα». (Α. Μ. Ο.-Ζιε;. - Οεαιι·απει. π. Θναιιπιοποι.ι·ιε).

- 12ρπάεππιιεπεα·ιεεπιε ε. νεα άετ Α11ει·ιιϋεπιει ιιιεάει·

εεειαιεπι Οοπαιπιιεεπεα ιιπτ Πιιεετεεεια εεε·ειι άπε Ρεει ιει άιο

ιιιάι Ρει·ι-8αιά νεπα 11. .ιαπι 8.11Η11' εεειπ'ι·επ ει·1:15τι

ννοι·άειι. - Με εεαιιιιιιτε Οοππιπαπεειοα πιειι, ννιε επα 'Ι'επειιι·ειππιπι

άειι Μιαιειεπ·ε άειι ιααει·α ιιππ άεα ειεππν. Οάεεεεει· 8ιαάιιιιι.ιιρι:

ιαεαα νοιιι 12. .ιαιι 1ε.ιιιει, Οά ε εεε ιιπε νεα άει· Ρεε ι ιι ο -

ά ι· ο ιι ι ει·πι1ιιτι αιιά νετπ“ιπει, ειαε εε.αιιιι.τε Επιεεαιινεοιπιπιιπεειοπι

ια 1ΐιιαειποπι ιι·ειεα ια πε.εεεα ειιι· Βι·ει·επι'ααι; νεα νει·ειο1ιιε

αιιιεει·ει.>;εια. Πει· 8ιιιάι1ιιιαριιιιιιαα πιει πα επαειιι 'Ι'εια·εεεειειιι

νιει· ιιεεινετιπιιειιιπἔε ?Με εεαειε.ιιι·ι ααά άπε 1ιειι·επιειαάε

Οεπιιαιπεεπεα ιιει·επιε εεαειιιιιιι·ι. - νεα άει· ειιεαπιτεαααππιειι

Οεπιιαιιεεπειι επαά άπε 8ιπι.άιε Κ ιι τ ιι τει: 1ιι ιιι ι αάπε πι αιιά

Πα1πάεα ια άει· Με.πιάεειιατει Πιτ επιε1ει·απαιιεπ τι

ετπι1απ·ι ννει·άεα. - Ια Οπιιιτπιπα ετ1ιι·πιαπιιεα τεπα 20. .ιαπιι

πιιε ππιι 10. .παπι ιια άει· Ο πι επει·ιι 877' Βιιεεεπι ααά 883

Οπιπιιεεεα. θεειεπ·πιεα επαά 18'7·Β.ιιεεεα ααά 639 Οπιπαεεεα. [Με

8ααιιιιιεεεπαιιιιεειεαειι ατιιειιειι εαει·επεεπι ααά ιι.αε δι. Ρειει·ε

πιατα· ινπι·ά ειαε 8απιιιιιιεεε1εααε ει·ινιιι·ιει. Νιιεπι άειι 1ειαιεα

Νιιε1ιτπεπιιεα αιιπιαιι άπε Βιιιάειπιπε ειιι. - Πιο Ηαιιρινετνναιιαπις

άει· 1ιαεειεεπιεα θεεεππεειιαπι άεε Β.ει1ιεα Κτεαιεε πιει άει·

Ιοεαπειι νει·ιναπιαπιε άει· θεεε1πεεπιαπ'ι ππιι Κ νν ιι α ι πι α ε - Οι ε -

πι ι ε ι (Ρ ο τ ι- Α τ ιπι α ι·) 10,0Οθ Βαιιει 2α νει·πιεπιταιιςειι και·

νει·ιιιιιιααιι· ,ςειιιε1πι, επιιι;εεεπιεπι νεα άειι· Επ·1ειπιιιιιεε, ειπε νει·

ιιιςιιατειι 8απιιιιιεα πα άπεεεππι Ζννεεπιε ιιι νετιιαεεεεεα. -- Ια

Κ απτο ιναι·άειι πια 8ιιαπιαιει·αιππ ειιι 25. (12.) .παπι 118 ?ειπε

νεα Ο1ιεπετα πεεια·εειεππι. Β

Γ.

- νεπα '7.-1θ. θεριετιιπιει· ιπαάει επαε ιι.ται1πειιε Βιιιάπεαι·ειεε

ππι άιε Βιιάεει·ιε ααά Ηειιααειιι.πιεα Οει-Γτα.πιπιτεπεπιε ειιιιι. ια

άετ εαεπι επιεπαιιάιεεπιε Οο1πει;εα επαιιεπαάεα ννει·άεα. Πιο Βεπεε

αεπιι νεα νιιιεπ ιππιει· θεαιτειιει·ιππε, Με.ι·ιιιιαν, Βεατιιεαπιε-1εε

Βιιιαε, ιιαπιεαιπ Ρπειαπιπει·ειι. Θετε.τάιαει·, Μ. 8επιιιιεπιι, Βαεειιιια,

Με ππε.1πεα ά'Απειιεε 88.ιπαε, αιιεπι Βεεεαςεα-Πειπιππετε. - Μπι·

81πεάειιεπιτιι.ιι 200 Ε'ι·εε. Ααιαεπάααιιεα ιιπε Μια 25. Αιιιι;αει πιει

Πι·. θα τ:·οα άε ιιι θε.ι·ι·ιετε 2, ταε Ι.ιιιεεπα, Ριιτπε.

- Ααε άειιι Οεπαιιιι ειιι· νει·ααειαπιαιιε· πιπ·:ιππειιετ 8ιαάπεα

τεπεεπι ια Βιιάε- ααά Κατει·ιε πει Ηει·τ θεπιειαιτε.ι1ι Ρι·επεεεει·

Πι·. Με ετε πειι ννεε;επι πι1παιπ,<ι·τεεεετ Βεπαιιιααιι παπι ιιιιάεπ·

ννειιεπι Ατιιειιεα αιιερ;εεεπιπεάεα. Δα εειαει· 8ιεππε πιει άεα ειεππ

νεα .ι α πι ε ο πι,

?τας ππι 1πειιεαεινιιτάπαετ )νεπεε ιιιιεταοπιιαιεα. Βει άετ Ειδα'

αααε;εεπι2ααε ια π)π·εεάεα ιι.πα 10. 8εριεπαιιει· α. ε. ιιιει·.=ι·εαε ε

Παπ· απτά 1·Ιει·ι· Οιιετ-Μεάιειαε.π-Βιιιπι Πι·. Νπεάαεπ· επαεα

νετιταιι,· ιιιιετ ει. εε.απαιτεα νετιιαπιαπεεε Πτεεάεαε ιιιιιιεα, ινεπ

επιετ άειι Επι” ιιεεεαάετε Ιαιει·εεεε άει· 'Ι'πιειπαε1ιαιει· πα Αα

ειιταεπι αε1ιπαεα ιιπε.. (Εεεε εεεοπιάετε πεει1πειιε νει·ιιετειιαπι

Β·εα "ππιι άπε 8ιαάι 'Ι'ειι1πια. Ααεπι ννπτά άπε 8ιαάι 1)ι·εάεειι άπε

ειιιω πιει ειαειιι Βιετιιιιιειιά ίεει1πειι ιιεινιτιπιεα.

- 1)ι-ι.ε νετπιπιαπιαε άειιιι1πιτιε Ρτ0€1°ε.ππιιιι άετ άπεειπιπιτιεεα

ιι.τπιππεπιεα 8ιαάπεαι·επεε πει ι'ει·ιια ι.ι·εειεππι αιιά νεα άεπα θεαει·ιι1

εεετειαιτ Ηει·ι·α 1)τ. ιν. Η. οιιιο”. Βαάειι-Βιιάεα

εάετ άεπα Ι. 8επιτιιιιιιππι·ετ, Πει·ι·α 1). Μ ε ι εειιει·, Βετπια.

Κατπιπτειειπειτ. 81 πωειειιπεε κα ετιιαπιεα. Πεεεε1ι›ε ιιιειει ειαε

τειεππε Ε'ιππιε νεα Βιαιεπ-Πειιιοαειταιιοαεπι, ννπεεεαεεπιιιιιππεπιεα

Βιιαιιππεεα αιιά Βεειεπιιπεααι.ιεα. 1)πι.αειιειι πει ιιιπ Με πεπιιππεπιε

ινοπιι άει· 'Ι'πιειπαε1ιπιιεπ· πα παεπιτ απο ααετεπεπιεπιάει· )νεπεε εε

εεται αιιά εε ινιτά _πεάειπι ααειι Κεααιιιιεεπιιιπιπαε άεε Ρτεα·ταιιιιιιε

ετειαιιαππεπι ετεεπιειαεπι, ιινπενπει ι“ιιτ άεα αετια.ι.τεα και νεα

Μπι. 150 - Βεπιειεα ινετάεα πια.πια. Πιε ιιπιπειεπ1ε Ααπιοι·άετααει

πι· Τπιειπαεπιπαε εεεεπιπεππι πα άετ 2νιππεε1ιεα άειπι 1. αιιά 15..παπι

ε. ε. ετιεπεεπιάεα νετεεπιάαα(ι άεε Ρτοιιιταιαιαε άει· νετειι.ιππαιπαπι.ε

Πεαιεεππετ Νειαπ·ιετεε1ιει· ααά Αει·αιε. Πιο ειιι άετ 1πάειάαα- Δ

ενια ιει εεπιοπι _πειαι επαε ετιιειιππεπιε ααά ννιτ ιαιι.ε1ιεα αεεπιιιιιιπε

άιιι·ειαι' ααιπαετπιεε.ιιι, άιιειι άπε Τπιειππιειιαιεπ·ιαπι1 Μι' 400 πιε

ἔεπιιἐαπιπιι πει. εοάιιεε ι'τιππιαειιπαε Ααιαεπάααἔ ε.αι Ρπιιιαε εεια

ιιι ιε.

--Ι)ιε θεειπ.πιιπιιιιιιιι1 άετΚπ·ιιαπιεα πα άεα Οπνππ

πιοεαπιιιπετα 8ι. Ρειει·ειιιιτεε ιιειι·ιιιι· :ιιιπ θ. .ιιιπ

ά. .1. 7842 ι92 ινεα. ιιπε ια ά. ιιετιν.). άιιτααιει· 878 'Ι'γρπιαε -

('7 ννεα), 579 8νρπιππιε - (20 ννειι.), 148 8επιετπιιειι - (18 απ.),

60 1)πρπιι1ιει·πε - (10 ννεα.), 47 πάεεετα - (4 ννεα.`) ααά 37

Ρεεπιεα1ιτιιαπιε - (3 παε1ιτ ιιπε πα άει· πιετνπ.).

- ..___-Αζ-2
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2) ιιε.ο1ι άειι '1'οάοεπτικιο1ιοπ:

'Ι'γρ1ι. οιο.π1.1ι.0, 'Ι'γρ1ι. 11.56. 17, Ρ'ο11τ15 τοοιιττοιπ Ο, 'Ι'γρ1ιιιε

_ · _ 1 ο1ιι1οΒοε1:1ιπωιιπεόοτ ΓοττιιΟ,Ροο1τοιι 1,Μο.εοτιι 21,8ο1ιο.ι·1ιω1: θ,

ρω 1118 ννοοιιθ νωΠ 80· 111111 ΜΒ Ζω” 8· ]ω' 1902· 1 Π1ρΜ1ιοι·1ο 24, Οτοιιρ 1, Κοιιο1ιΙιιιετοιι 2, Οτοτιρϋεο 3121111801!"

οιιτ.:ϋιικ1ιιιη.=; 25, Πτγε1ροΙειε 4, θτἰρρο 5,011ο1οτε 5111111105

28·Μ ω” $$θ”)ΜΜια 1 Ο, Βιι1ιτ 1, Βρ111ωτι1εο1ιο Πω11ιητ1τ1ε Ο, Αοιιτοτ θο1οιι1ττ1ιοιι

_ . ωιιτ1εωπε Ο, Ρο.τοτ.Με ορίάωπ1οιι Ο, Βο1.21κτω11τ1ιο1τ Ο, Αιπ1ιτει Ο.
Η ΜΟΗ θ880Πιθοιπ "Μ Απο!" Ηγάτορ1ιο1σ1ο Ο, Ραοτροται15οΒοτ Ι, Ργ11.ιπ1ο Μιά Βορτ1οιιοπι1ο θ,

111οττα11τ5.τε-Βυ11οτ1τι Μ. Ροτστε1:ιιτεε.

ή ή π; τ.: »Ξ τ: τ: έ. ε; 1.: τ.: 1.: τ: ό 'Ι'ι11:στοιιΙοεο άετ 1211118011 '71,'1'ιι1›οτοι11οιιο υ.ιιάστοτ Οτμιιιο 18,

Π” Θ'ωπθω έ έ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ έ' Α11το1ιο11ετιιιιε Μιά Βο11τ1ιιω ττοιτιο1ιε 4, ΙμοΒοπτεο1ιν11ο1ιο Μιά

__|ὲ_` ω α ω: ο ιο 8 ο 8 8 Ο .ο .= Δττορ1ι1ε1ιιίαΜπιιι 48, Παταειιιιιε ιιοτι111ε24, Κτε.ιι1κ1ιο1ωπ όσοι·

Η 117- 811 1 Τ ¦ Τ Τ ' (Τ ἶ 1 1 [Τ ῇ = -ἐ νστάιιιιιιιη.τεοτεειιο 105, 'Ι'οι1τρ,·οϋοτοπο 23.

Οτ·ητεεε.·εσεε:2=1 Α*

Βθ128?648185071141301'74?42543ΐ8318281

 
2 ΔΝΝοποε:ιτζ1Βοτ:ιτ 11181· Ψθ1001111100Γ ωοττ11111τμο1 κ. τ..1ιτοκ13Ιτ δ.__Μ

κ$τ. Ρ8101'80Ι118, Νονε1ιγ-Ρτ. 14, εονν1ο 1η Μου 1ιι- πω! ειιε15.ιιά. Αιιι1οποοπ-0οωρτο1τοπ ειι18οι1οιπωωι.
 

Πωιεαπ-Δ11υπω11ιε.1 1Ιοττο1

(πΛεττ1τοσε1η

, ΕΜ εἱ5οτιτεἰοΙ1εε ΒΙιιτρτ21ρατεπ, ννοΙ

ο1τοε άεε Εἰεετι ίπ οτἔειτιἰεοΒετ νω

Μτκ1ιπι€ επτΜ111,ϋε5τεεΚτ2ίτἰἔυτι8ε

ττιἰττε1 111τ Κ1τιόετ από Ετννεώεετιε,

ετιεετ ΜΜΜ άειι Αρρετἰτ ι1ικ:1 Μ:

16τεΙεττ εΠε νεττ1ειιιιιιι€. Η:ιει11ειτο

ἱ 0τειιτι11ιο1ιοε Εποπ

1

1

  

Με Μ1:211εο11ε @ιιε11ο ετετ.οτι Βπιηεεε Βετε1ω εε1τ1001 οττ'ο18τε1ο11 νοτοτάτιοΒ

Βτιιι:ποπεο1ιτΗτοπ ιιικ1 Διιιι1"οιι 8·τεΜε ιιιπ1 1τειιιοο 11ιιτο1:

Υετεειικ1 τ1οτ Ρ11τε111ο1τοπ 51ϋποτει1ννοεεοτ ν” 01τοτ-8ει125τιιππ. €θΠ ΜΜΜ ω, νεΓΜυΗΜ1 Π, Φ"

Ριιτ1:εο1ι 8: 8ττιοΒο11, 8ει1ιωιωτι κι 8οΜεε1ωι. ; ΑΡοτΜάζε ,Η Πο88,€θΓ Μό Π.00ιω.

Ν1ικ1οτ1εεω Π: ιι11οιι Αρο1.1ιο1του "πιο Μ1ποτιι1πωοετ-ΠαπόΙππ8οο, 1 Π0Γ ΡΟΠΠ, ]000011 15! 1185 Πί18$1Βθ

' _ Ξ Ρτ21ρειτειτ ννει1 Ιειο!πετ νοπ1 Οτ8ει
(ω) 7 θ. . 1

1 τιιεττιιιε ειι118οτιοττιτυετι, όειπ ττοο1τε:

1 πτοπτ νοτ2υ2ἰε11ει1.

Μ» Ζναι·1ιαΙιπιαπρ ωτ)τά ρω·ατπί.

1 (Π) 1θ-?.

  

1 νωωε νοπ Απευε1 Η1τεο1ιπιι111 111 ΒοτΙ1ιι.ΒΑΕ) Κ1$81ΝθΕΝ.  

π». ν. 8οΜεττι'ε ΑΠ81811Σ πι: Μηοπ-, 52111», 8'το119νετ:Η861ΚτεπΚο , 20811811 ΜΜΒΗ··

υιισ Νοιιτεε11ιοπ1Βοτ, Επττοττυπαε- υπά Μεε11τιιτεπ. 1 Ε110"ω1088·Β12ΜΓ

-Αο1τεετεε 1:11ιι1εο1ι βε!ε11ε188 1ιιετ1τιπ. επι Ρ1ειι2ο. . ' 1111 (Με ο

ω» 8-25611ιιετ νοπι Ι. ΑρτΠ Με σ. 02105". - Ρ=ς:Γοβ:;Μ;ιξιι;.0Βιοτ". , Ε θγ(·1θ Π.. Ρθ 1 θ Γ

Ι πι] Αρτ11 1902.

μέ!. 131 8.Η11Β.ν.Ι.ομ1ευ'ε Ροτ1τΜι.2Μ.

Ζω· Βο1ιαιια1Ιππ8 Με :κατω

θ101113211111118 ,, " 1 11 Χ γ 1 9.

εοΜε Μ!" επι1ετοκι αωτω1 Μιτπεαυτο 0Μ1ιεεε 51:01:19- ΜΜΜ, τω ΠΠΜῇΜΙΒΠΒ8 ΑΜΠΠΠΠ8Ηπ

Μ" Βοεο1ιννοτι1επ 181 _ ,

ΒιιΒοτιταπο Ιτηεο1:1οτι υ.ιιο11 ἔτοεεοτ 1308011 ντιτά ο1πιε

ι ,ῇ ει11ο 111ε1:1εοτι Νοϋεπετεο1ιο1πυιι€ωιι (ΑΒοεεε1:11άιιι1ε, 12.121

πυτι,<ἐ· ιι. Α.) νοτττο.Βοτι.

' η " Η .,,Α'Ι'ΟΧΥΙΝ 188 80 ντοπ18· 81Γ1:1ε. άεεε εοἰτιε Β08011

., 05:15 Οοί8:1ιτ 40-50 πιιι1;;τόεεετ €οποτι1ωοτι ννεττ1επι ΜΜ

τιοτι Με άιο3ειι1εοπ άετ 11511ο1ιωι ατιοτἔατιὶεοΒοπ Ατειοτι

Με Κ11τι1εο11 ιπκ1 πν1εεοτιεο11ε.11;11ο1ι Ρ""”'"ω
_ ΑΙΜ Κτο.ι11ς1ιο1τωι, 501 11ετιωι Δτεοπ ΜιΒ·οποίΒ·1: 1811

Βθετ ΘΡΡΓοιπ,θ Μ1[,1,θΙ. (Βο.ιι1:1εταπ1τ11ωφο, Απε1,ιτι1ε, Νοτνεπ1ττε.η1τ1ιοΜετι 58ο. (νετ

. 1ε.ιιϊωτ ειιιο1ι Βει Οοϋτε.ιιο11 νου ,,Α ΤΟ Χ 1111· εϋπετὶἔ.

'Η181ιο1ιο 1)0818 Επι Μία!! 5 0τε.ττιπ11 τη1Μοετοιιε. 129818: 0.06-0.2 ΟΓ.Ρ1°0 <ϋθ 8_υβ0Πωπ.

_ · .Ειτοτε.1ιιτ: 1)τ. Ψ. ΜΜΜ 1ΚΙιιι11‹ νοιι ΡτοΓ. Βαε.εαο·) Βετ

ι_11θω", 810111 |τοεωη108 π' Πωηεω"_ Μπιτ πιω. θεεεΙ1εο11Μ1 5. ΜΑΜ 1902; Ρτ1νεπάοο. 13τ. Γ.

ΒΙΜικΜΜΙ (Κ11τι11τ νοιι Ρτο1'. Εφάεπ) 151τ1ε111.

_ 1'οι·ο1ιι1ε1ο 01ιοιιι1εο1ιο 11οι·1το,
.έα έτειτρεεε||εσήαίλ Απ:||θΠ9θ8θ|/8ζώα”

Ο11ειτ1οττοτ10υτε. Ο11ετ1οττοτ10υτε.

1οτο1ιι1,ς1ο 01ιοιιι1εο1ιο 11'οτ1το,

 



Ή).

  

ΡεΟΜΜΒΝ©
Ππἱ-Οοτοϋε1·, 535 Μ. π. π. Μ., τϋπιπΠο!ιετ Βεπαππτεπ

Ε11εοπ-ΑτεοππειεΙ

ΙΜ Βιιιπάεπ νοπ Τι·οπΙο οπτΓει·πι. ΕἱεοπππΙιιι 'Ι'ι·πιιΙο-Βππι·π8·πο-'Ι'ο2πο.

@πωπω 0πΙοτοεο, ΜεΙΜα, ΡτειποπΙοἰποπ, ΗεπτΚι·επΚπιπϊεπ, Νετνεπ

πππ", Ππιπετοε, 8οπννποπιππετΣππο).

Ε1τειπ11εεεωθητ Ι. Βει18·οε.

Πεπει·τε.εοποπά εεΙιϋπε Ι.προ, πιπΒ·επεπ νοπ 80.000 Ωπειάι·πτπιετοι· €τοσεωιι, εοΜΜΒεπ .

Ρει·Κο πΙτ.ει· ΟοπΗ'εποπ. Νοπο ΕΛιιι·ΜΜ.ιιπς νοπ ΠοΙι1:- πω! ΙιγἀτοοΙεΙιΙτἰεοΙιεπ ΒΜοτπ.

Ζεπάοτειρρο.πιτοπ νοΙΙετππὰὶςο ΗγότοτΙιετπρϊο, 200 Ζἰπιιποτπ πω! ΒιιΙοπε, εΙεΙατἰεπΙιε

ΒοΙοποπιππΒ·. οἱςοιιε 'ΓτἱπΒΜιεεειπιιΘΙΙε. Α1ρΙποε, $ι·οοΚοποπ ΚΙἱπιπ, ΠὶιιεΙρππΙα ΠΠ·

' Απεπϋ.<;ο, $ροι·1ε. ν1ιΙ. Ιπιω·πε.ποππΙεε Επ.ννπτεππΙε-'Τιπι·πϊει·. Ρτεἰεο 2000 Κ. 'ΗκΙὶοπ

ενώ Οπι·οοπωι·ιο. ΟοπιρΙστο Ροπειἰοπ τοπ 11 Κ. ΜΜΜ”. πωωππωω πωπω; 1

Β1·. Α. ΗιιποΙπΝΙ. Μωπππω πππ Ρτοπροσιο ;ςτειώε άπι·οπ Με Μ1°00"0π.

Με ΤτἱπΚοιπ· πω Με “Με Μπι· ποπτπποπΙ. (8))1θ-14.

  

ΜἰεεΒαΒειιετ ΚιιπιπεπΙϊεπ.·

ΠΓ. Λι)ΘΠά, Ν: Μιιςοπ- Μιά Βπτω!τι·ππΙω. Ρπι·Ικετ.ι·. ω.

διπ.-Μιτ!ι [Π. Ψιο2:0Ιι!.

ΒΡ- οἱθΡ"οῇ, Βἴωἔ'ἶἔνἔ)π- πω! ὶπποι·ο Κι·ιπΙιο, πωπω..

ΟΡ. Η00ΚΘΡ, ω» Νοι·νεπΕπιπΚε, θπποπστι·. Δ.

Μπόσπποΐ, κωκωππωω. «ε.

Πι·. ΡΙοεεποπ·,

Βπ. 8οΜΗι,

Σ" Ρτοπροοιο από Αππ!ιιιιιΩ άπτοΙι Με ΑππτικιΜ·πο. Σ

ωιιπειΙΜπ 3οπτΜΙΜπ
ΕτΠ·οΒί88 λπ!ΜΗΜ·ΒοΗ:ΗΜ. ΘΘΙ'Ι10ΙΙ- υπά ΒοεαΙιπππ(·ΚΙοεοε

Ηε·εοΙππιποΒΙοε. Ιο!1€Ιη·οΙοἱννοἰεε.

εΕ6τί. Αρροτἰϊ υπό ν‹.·τιὶπυυιη; Πι πω.. Ροι·ι11 Μι· ἰπποπο

Κάτια πω.. Πο!ιΠηοΜπ-"Μιιιημ

 

 

  

“Η Νοι·νοπ- από ΜΜΜ: Κι·επΙκε. ΜΠΕ. Απε

  

 

 

 

 

  
τω· Κετνεπ- πω! !πποι·ο ΚτιπΙω. Πι·. ναι Ποεπειι.

   

ΗΜ· Νετνεπ- πω! Πωσ" ΚτππΙιο. 8οπποπ

Βει·πει·εττ. Σ!).

Βππωοτ!πιπ ΉΙΙα Ρπιιοτπιπιι. π” Μπα:: Πει·

ιΜπππ;μ- πππ $ιοΠινεοΜοΙ-› Κι·ππΜ· πω! Νει·ν€ιεε.

  
  

    

    

  

  

ΠΠΠ.Π.Π. & θε, ¦.ικ!ιουίς;Μιίωι ειππ πω...

  

έΑ. 1]2 το·ΝοΕ. Ν· τ-:-1ω.....έ....)

ΒοοΙπππ πππ ΙπΙιπΙπτοτἱπππ.

Κιιτ2εἰτ: 1. Μει1 Με Ε3παο 5ορτοπιπετ.

Ρτοερεοτε υπό ΑπεΙσ1πίτε Κοετοπίτεὶ (πω.

 

! .._..Κὶ··ὶεπιΡ.·έ..2επ·.?
,,Νοποε Κπι·Ιιπππ“ Επι· 3Ι:η;οπ- πω! ΒπτιπΙιτππΜΜΙοπ, ΓοΜπποΜ (ΒπΝοττιιπεε

Βιιι·οπ ππιει· ΒιοΠννοοΙιεοΙ‹·οπττοΙΙο), ΒΗΠτοϊ08, θἱοΜ, Ηοι·ι- πω! ΝΙοι·οπΒιι·ππΚ

ι·.-πω., Νεπτπε1ποπἱο (ΜπετΙιπτοπ). ΕἰπτἱοΜππΒ; ΠΠ· ΕΙπΜι·ο- π. Η)·πι·οΙππτειρΙο

ἱπ 8.118!! Ε'οττπεπ. Αρι·Π - Βοσωππιπ·. Ρι·οπροαο.

(81) Ι4-θ.

ΙΜ. Π. Βιηιμω·.
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ΜεΚτειπΚεπιιΙσπει!ιεππμετ

πω.8τ.Ρετστεππι·ποι·8ππιειυἱτοτ-Υοτοἱπε,

Κειεπειτεεπεἰεπεῇει4,ποπ...12.

νοτΙοΙΜπιπΒιπρί'οπΙππ8·οἰπεεΑι·πτοεπάω·οὶποεΜϋτΒ·Ποποπποενση·ωπε
πο”ποτΙυνεπόπ;επθΘεθΠΕΜΠποΜε:ΒοΗιπππΙο,ννειεισοτ·

Κι·ποΙωπ.Ψυ.πποπ,Εἱεποπιε!.Ιττἱμιοτεαπο.

.10Με5πω...Βοπιιτπεοπν.12Με2)εοδΠ”ποτ.
ΜΜΜπω!Ρι·οἱτειἔπνοπ2-8ΠΜ·ΑπποΙΜ
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Δάτοεεοπ νοπ Κι·απΙιοπρΠοεοτ1πποπ2

Βο!υνοπωι· Οοπετ.. 8οπωπ.·1τ., ΠοΦΘΡ6· σ*

Μα·ι·π·Βοποπειε Π. π. Θ. Με. ?Η

 

  

πο”. ιιεεε. Θεώ.. 20 Ϊιοπε 179Οέ τ. Ηοι·π.ππ8·οΒοι· Β1·.*Βπ7ππ1ϊ7νϋξιπποπ. ΒποΙιἀτιιόΪιοτοὶν.Α. ΨὶοποπΕο.ΪίπτΙιπτὶποπποίοι· Ρϊ- χω



ο 100111. ιιιιιοικο. Η Ν” Β Β Η ΙΙ ο ΙΙ ΙΙ ιο... Μ. κα. .ι..ιιο.

1111111111111111 11ΠΙΠΙΙΙΙΙΙΠΒ111
ιιιιΙ.οι· οοτ Βοε1οιοΙ.Ιοιι νοιι

Ρι·ιιΙ'. Κέιτ! 11οΙιΙο. Πι·. 1οΙιοιιιιοξ Κι·οιιιιΙιοΙο.

ιιι "ΙΙΙ οι· 11. ο; Η·με Πι·. ΒιιιΙοΙΙ” ΙΙΙΙοιιειοΙι.

81.. Ροι.οι·ιιΙιιιι·κ.

Ι)ῖ 181. Ροιοι·οΙιιιη;οι· Ποι1ιοΙιιιοοΙιο νΙ'οοΙιο1ιιοοΙιι·ΙΙΙ.1οΙοοΙιοιιιΙ Ι ο ο ο ιι :ο:ΑΒ 131.. ιΕΐιι Ι ο ·-Α Ιι“ι·ίέο Θ. 07ύ1ο 111-π 021.16 τ"

8ο ιι ιι Μ” ιι ΙΙ. - Ποι·Δ1ιοιιιιοιηοιηομο1. ΙΜ Ιιι Βιι"1οιιι6. 8 11111. ΙΙΙι· Με Ι Ι:ΙΙΙ.οΙ απο οιιοοοΙιΙΙοοο1ιοΙι ιιι Φο ΒιιοΙιΙιΔιιΙ11ιιιιΕ νοιι Ε. Σ.. Β.1ο1ιοι· 1ιι

“Μη Δ. 11131. Π” οι: Ιιο1Ιιο 11οΙιι· 1ιιο1. ΡοιιΙ.ιιιοΙο11ιιιιε; Ιιι Ι1οιι μο11,οι·οιι18Ι.Ρο1οι·οοιιι·ις. Νοι·νο1ιγ-Ρι·οοροοΗδ Μ. ιιι ι·Ιο1ιΙοιι.-Ε ο η ιι ' ορ1ΡΙ.ο

Μ.Μ.οηι 20 Ποι·Κ 'ΕΙιι·11οΙι. 11) Ποι·Ε 1ιοΙΙι_111Ιιι·ΙΙΙ·.Ιι. Ποτ Σιιοοι·11οι·μμο1. ιιοννΙο ο1Ιο οιιΓΦο Β.οκ1ιιοΙ.1οιι ΙιοιΙ181ιοΙιοιι Η11.1ΙιοΙΙΙιιιΒοι.ιΜΝο1 πιω ιπι

Ι'οι·ο11ο3ιιιοΙμορο 1οιιοΖοΙΙο ΙιιΡο111.1ο11δΚορ.οτΙοι· 35 Ρίοιιιι.-Ποιι1τΙοιι μοοΙιΜτοΙϋΙιι·ο Μ" Βοάωτοιιι· ΒπΒιιάο11ΨιιιιοΙι Ιιι ΜΗ

 

ΔιιΕοι·οιι ννοι·ι1οιι 158οροι·οΙ.ο1ιιΙιμΙΙιι·οι·θι·181ιιοΙοι·ΙΙΒο1ιιι8οιιοιιι1Ι.--μοι·οΙιιιι·8.?οΙ.οι·οϋιιι·οοι· 8111 Μ, Ρο1οτ-ΡοιιΙΙιοορἱΙο1 ιιι ι·1οΙιΙ:οιι δρι·οο1ι.

Ι1οίοι·οΙ.ο νιιοι·Ι1οιι ιιΜ:ΙΙ οοπι 8111” νοιι 18 ΚΙΝ. ρι·ο Βοι;οιι Ιιοιιοι·Ιι·Ι..Ι

1130 81. ΡοΙοι·οΙ›ιιι·Β. (θ. ΑιιΒιιοΙ) 27. .1ιιΙΙ

οΙ.ιιιι11οιι ΙΙ1οιιΙοε. 11ΙΙ.Ι:ννοοΙι ιιιι‹1 ?τοπος νοιι $-3 1Πιι·.
 

  

Ι1ι1ιο11.: Ρι·ινοΙι1οοοιιτ Ν. Ν. ΚΙι·11ιοιν οπο! ΙΦΙΙΙΙΙτοι·π Κ. Ι. Χοι·οΙιΙΙονν: Πο1ιοι· Φο 1.οιι1ΙοογΙοοο 1ιοΙ άοι· 1·1οιιοτ'οοΙιοιι

Πιιιιι1ΙΙιοΙτΙΙιγροτΙι·ορΙιΙοο1ιοιι ΙΙΙΙοτΙοοΙιοιι 1.οΙιοιι:1ι·ιΙιοοο). -- Ρτ010Ι10ΙΙο Μ! ΙΙΒΜεωΙθΙΙ απ” νω'ωΙΙΒ Η Β1- ΡΘ1-θ1°8·

ω". -- Αιιοιιιο·

Αοι:Ιοιοςοο άοι· θοοοΙΙιοΙιιΙΙΙ. ΜνΙΙΙιιοΙοο1ιοι Αοι·ιΙο Ιιι

Αιιιοι;οιι.

απο οοπι ΡιοτοΙιοΙΙοιι άοι· θοοο118ο1ιο.11Βϊκοτ. Αοι·2Ιο ιιι 1.11ιιιιι. - Ρι·οκοΙΙο11ο άοο Χ111.

18ο νοιιι 111.-Ώ. .1ιιιιΙ 1901. - νοι·ιιιιοοΙιΙοο. -

 

11ο: 1111'. Λοι·ιιΙο1οικ Μιά οιιι Σ., 11. απο έ. 8ορ1οιιιΙιοι· 11102

Ιιι ?ΠΙΝ ο1ιιΙ.ΙΙΙΙιΙ1οιι. ΒΙο1οιιΙςοιι θο11οι:οιι, ννοΙοΙιο Φο ΑΙΜοΙΙΙ.

Ιιο.Ιιοιι, νοι·Ι.ι·11εο ιιι 1ιοι1Ιοιι, ννοι·‹1οιι ςο1ιο1οιι, Πιι· '1'Ιιοιιιο. ιιιΙΙ.

1ιιιι·ιοι· ΙΙ1118.1188.ΙΙοει1ιο Με ειρ111οο1οιιο Ι1οιι 1. ΔιιςιιοΙ ειιοοιιι1οιι

ιιι ινοΙ1οιι.

Ροι·ιιοτ ννοπ1οιι Ι11ο_ιοιιιεοιι Ηοι·ι·οιι, ννοΙο1ιο νοι·Ι.ι·οιςο ιιι 1ιο1

ιοιι Ιιοοοο1οΙιι1εοιι. εοΙιο1οιι, Φο 11οιιιιοοιΙΙο ΙΙιι·οι νοι·Ι.ι·ο.εο

οι·1οι· οιιι ΑιιτοτοΓοι·οΙ. 1ιι ΙΙι°Ιιο1Ιἴοι·Ι.1εοιιι ιιοΙιιιιι1ο (οιιι οΙιιο

δοΙΙο @άοο ΒΙοιΙοο Φιι·Ι' Ι›οοοΙιι·ΙοΙ›οιι οο1ιι1 οιιι" ΑοτετοΙσοςο

ιιιΙΙ:ιιΙιτιιιοοιι ιιηά οοΙ'οι·Ι. ιιιιοΙι οοπι νοι·Ιι·οΒο τ1οιι ΒοοτοΙο1τοιι

οΙιιιιιΙιοιιι1Ιοοιι.

ΙΙ. Σ. Ρι·11οοο ΙΙοι Οοεο11οοΙιειΙ”Ι 11ιν111ιιΙ1. Αοι·2Ιο.

Πι·. Μ. Τιογιιιο.ιιιι

ΙΒΙΕΙι, Τ1ιτοιιΙ'ο18·οτ-ΒοιιΙονοι·ο Νι·. 8).

Ι1οΙιοτ Φο 1.οιικοογΙοοο Ιιο1 σου ΗιιιιοΙ'οοΙιοιι

11ι·ειιιΙΙΙιοΙΙ ΙΙιγροτΙι·ορΙΙΙοοΙιοπ ΙΙΙΙοι·ΙοοΙιοιι 1ο1ιοι·

ο1τι·Ιιοοο.)

Υοιι

ΙΙιΙνοΙΙ1οοοιιΙ Ν. Ν. ΚιιΙΙΙοιν

ιιιιΙΙ

ΜΙΙΙΙο.τοι·2Ι Κ. 1. ΚοτοΙιΙΙοιν.

(Λικ άοι· ΙΙιοι·οροιιΙΙοο1ιοιι ΚΙΙιιΙΙΙ ω· ΚΦοοι·ΙιοΙιοιι ΙΙΙΙΙΙΙΙ.ι·

. ΠοΦΙ·ιπΙοοΙιοιι ΑΙΙΙΙΙ1οιιιΙο.)

18οΙι1ιιοο) >

Ηγροτ1οιι1ΙοογΙ.οεο ινιιπ1ο Ι1οπιιιοο1ι Ι›οΙ απο ιιι 2 1·"ΙΙΙΙοιι

Ι›οοΙ›ιιοΙιΙοΙ, Φο :ιιπ οιιΙοϋιιι1ΙιοΙιοιι ΟοιιιρΙΙοο.Ι.Ιοιιοιι νοι

ΙΙοίοΙΙ: ΙιοΙ Ι1οοοι·ινοΙιιιτοιι (ΙΙΙ. υπο Ιιο1 οοτ ΡοΙΙοιιΙΙιι Μ.

Βο1 οοτ Ιο1.21οιοιι ΙιοεΙο.ιιι1 ΤιιΙιοιΙΙιιΙοεο ιιιιι1 οοτ Ρτοοοοε

1ιι ι1οτ1.οΙιοτ νοι·11οί, ιιιιοΙι ω· εΙ.ιιτΙΙοιι 5οΙιτιιοιπΙΙιο.Η18

1ιοΙΙ ιιιιΙ1νοτεισοοοιιιιιε οοε 1ιιιΙΙοιι Ι.ορροιιο ιιι ιιττΙιοΙ

Ιοιι, ιιοιιΙ.. ΒοΙ οοπι οιιΙ1οτοιι Κτοιι1κοιι Ι›οοΙιιιι‹1 ιιιιιινοΙΙο1

ΜΗ. Ηχρο1οιι1ΙοηΙοεο. 1ΙΙΙοιιιι πιο" σου Κτοιι1Ιοιι Κ.

ο.ιιοεοΙιΙΙοεοΙ, Με Ρο!! νοιι _ΙιινοιιΙΙοτ ΙιγροιΙτορΙι1εο1ιοτ

ΟΙΙΙΙιοοο, Ι›οΙ ‹1οιιι νΙο11οιοΙιΙ Ι›οοοιιι1οι·ο Φοεοι· ΑΙΙ.οιε

εΙ.ιιΙο ο18οιιΙΙιΙΙιτι1ΙΙ:Ιιο ΕΙιιΙΙΙιοοο ιιιΙΙερΙο1Ιοκι'), 80 ινΙ1Μο

β) (Π. οιιοΙι Φο Αιιι;ο1ιοιι νοιι ΒιοΙ1ο ι· (Βο1Ι.ι·Ι1ςο ειιι· ΚοιιιιΙ

ιιιοο άοι· 11οιιΙΙοογΙοιι οιο. @πως 18%. ρ.18-19Ι ΙΙΙιοι· Φο

110ΝΙιιι1ο 11οιιΙΙοογιοιιο ΙιοΙ Ι1ο.ΙοοιινιιοΙιιοιιοιι, Φο ΙΙΙιοι·ΙιιιιιρΙ Μ·

Ιιοι·ο 2ΙΙΙ'οιιι ςοΙιοιι. ·

νοιι απο Ηγρο1οιι1ΙοηΙ.οοο ΙιοοΙιειοΙιΙοτ ΙιοΙ ΕτινιιοΙιοοιιοτι, 1ιοΙ

Ι1οιιοιι οοτ Ριοοοεο 1°Ι1Ιι18, οΙιτοιιΙεοΙι, πιΙΙ 8οτΙιιοοιι Τοπι

ροτιιΙΙιτεΙ.οΙΒοτιιιιΕοιι νοτΙΙοΙ. Νο.Ιιο2ιι ιιοτιιιο.1ο νοτ1ιοΙΙΙ

ιιιοοο ω: οοτ Κιοιι1Ιο Α., άοι·. Με οοε οοτ Ιέτοιι1Ιοιι

ΒοεοΙιΙΙ:1ιΙο οιοΙοΙιΙΙιοΙι, ποιο εοΙιιοι· ιιιι8ΙιιιεΙΙοοιι νοΙΒο.ιι

ΒοιιΙιοΙΙ (εοΙιΙοοΙιΙο νοΙΙιοΙΙιιΙοεο, ·οοΙιιι·οτο Α1°ΒΘ111, ΓΙοΙιοτ,

ΑΙ1ωΙιοΙΙειιιιιο) ιιι ΙιοΙιοιιι θτο‹Ιο Φο ΒοοοτνοΙΙιοΙΙο οοε

ΟτοοιιΙειιιιιο 1ιοινοΙιτΙ ΙιοΙΙο 1111Ι1 Ιιι ‹1οιι Οτοιι2οιι οοε

ΜϋεΙΙοΙιοιι οοΙιιιοΙΙ οοε ιτ·110τΙο θΙοιο1ιοοιν1οΙιτ ΙιοτεΙοΙΙΙο.

Ψοιιιι πιω Φοοοιι Πιιιο.1ιιι1 οοπι οοΙιιιοΙΙοιι 8Ιιι1‹οιι οοε

1.οιιΙΙοογΙοιιεοΙιοΙΙοε Ι›οΙ ω ΚτοιιΙΙοτι Μ., ινοΙιτοιι‹Ι οοπ·

οινοΙΙοιι ΗοΙΙΙο σοι· ΒοοΙιοο1ιΙ.ιιιιεεεοΙΙ, ΙιοΙ Ι›ο‹1οιιΙοιι‹1οι·

ΥοτεοΙιΙΙτιιιιιοτιιιιΒ οοε ΑΙΙΒοιιιοιιι2ιιοΙοιιιΙοο, εοι;οιιΙΙΙιοι·

εΙοΙΙΙ, ιιιιι1 Φο ΑιιΒο.Ιιο ν. Ι.ιιιιΙιοοΙε°ε 1ιοτ11011810Ι11181,

Φιοο ΜΙ ινοΙι18οιιο1ιι·ιοιι Βο8Ι1ιιΙ;Ιοιι ΜοΙΙ50ΙιΘΙ1 Φο ιιοτιιιοΙο

1.οιι1‹οογΙοεο ΙιοΙιοτ Μ., Με ΙιοΙ Ι.οιιιοιι, Φο ιιιιΙοι· οι:ΙιΙοο1ι

Ιοτοτι νοτ1ιΙΙΙΙ.ιιιοοοιι Ιο1ιοιι, ευ οπο οοτ $οΙιΙιιοο ιναΙιι·

εοΙιοΙΙΙΙΙοΙι, Φιοο ΙιοΙ σοι ΗοιιοΙ'οοΙιοιι Κι·οτι1ΙΙιοΙΙ Με

ΒοεΙοΙιοιιΒΙοΙοοιι οοτ ΟΙΙΙιο1οιιΙΙοογΙοεο, νΙο1ΙοΙοΙιΙ ιιοΙ:Ιι

νοτοιι8οοοιιΒοιιοτ ΗγροτΙοιιΙΙοηΙ.οεο. οοπ ΚτοΙΙΙΙΒοιι Οι

ειιιι1οιιιοιι ο18οι1111ϋΠι110Ιι Μ, ινοΙοΙιο ιιοοΙι Ιο1ιΙΒ ειιιά πιΙΙ

ΙΙοι· Κι·ο.ιιΙΙΙιοΙΙ 2ιι ΚοιιιρΓοιι ιιτίΙΙ Ι›οΙ ΙιοΙΙιινοεΙο οτττο8

ΙΙοΙιοιι Βοι1ιιιΒιιιι€οιι 2ιι οοιιοοοιι, εοΙΙιοΙ ινοΙΙΙΙ Φο Ζιι

ειιιιιιιιοιιοοπιιιιο άοο ΒΙιιτοε εοΙιοιι οι·ΙιοΙιΙΙΙ:Ιι εοΙΙΙ.Ιοιι ΜΙ.

(ο1.‹1οιι (1οΙιο1τειιι ΗοιιιοΒΙο1·Ιιι απο ΕηΙΙιτοογΙοιι Ιιο1

Ι1οιι Κτο.ιιΙΙοιι Α. ιιιι‹1 Ε).

1ιι νο11οτ ΠοΒοτο1ιιοι.Ιπιιιιιιιιε οιιι οΙιιοτ οοΙο1ιοιι Λοί

ΓοοοιιιιΒ οοτ ΒιοοΙιοΙιιιιιι8οιι ειοΙιοιι οιιοΙι Φο ιιοιιοετοιι

ΒοοΙιοοΙιιιιιι8οιι νοιι Α01ι8.1°Ι1 ιιιι‹1 Ι.οοροτ°), ινοΙοΙιο

Ιοιιο1οιι, Φιοο Ι›οΙ νοτοοΙιιοΙΙοιιοιι νοτοΙΙΙ.ιιιιΕοιι πιιΙ Μοτο1

Ιοιι υπο οιΒοιιιοο1ιοιι 0ΙΙΙ.οιι ΙιοΙπι ΜοιιεοΙιοΙι Φο 1.οιιΙΙοογ

τοεο ιςοιοοΙιιοΙ1οιι Μ, ΦοΙιΙ Ιιι ΑΙι1ιοΙιι€181ιοιτ νοιι οοτ Απ οοε

ΟΙΙΙοε, οοιιι1οτιι οΙιοτ νοιι άοι· ΑοιιΙΙΙΙΙ οιΙοτ ΟΙιτοιιΙοιΙοτ:

σοι· Α11οοΙ1οιι: 8Ιο18οτιιιιε άοι· 11οιι1εοογτοεο Πτι οιεΙοιι ΡΒ",

νοτιιιΙιικ1οιιιιιε ιπι 1οΙ.:Ι:οιι 1·'οιΙΙ. Ι1οπιοιιΙομι·οο1ιοιιΙΙ Μοτο

ν) Ι.οο ι;Ιο1ιιιΙοο Μουσε 1111118 οιιοΙοιιοο ΙιιΙ.οιι1οιιΙΙοιιο; Φιιιο

1'ιοποιο. δυο. 11ο Μο!. 1901, Νι·. ν, ο. 2117-1810. - Βορροι·ιο

άοο ι·οοο11οιι:Ιοιιοοογιειιτοο ΙοοοΙο οι ο·οιιοιιιΙο Φιιιο πιο ιπο

08118118 ιιιοιΙΙΙΙ1οο. 11ιΙΙ1οιιι ρ. 221. .
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γ ιτου·άυτιυυι·ουυου 89.υΒιιυι.του.

άιο Πυτοτευουυυο νου 24. υιιιιου νοτεουιοάουοτ Ροττυου

νου Ιοιοτυε, άυεε ειυου ιιιοτ άιο 1.ουυοογιοεο υιοιιι; υυ

υιιιιου νου άοτ νοτειιιυυε άυτου άιο τετοιο υυά νοτεοιιιο

άου κι ιο υιιου άοτ άου Ιοιοτυε υοτνοττυίοιιάου οι·υυά

ιττουιτυοιτ υυά ιο ιιιιου άου νιοιιιιουου Βουοι.ιουοιι, ινοιουο

άυτου άου Ιοιοτυε ιυ άοτ Ι.ουοτ, άοτ Μιιυ υυά οιυάοτου

υιυτυιΙάουάου Οτυο.υου υοτυοτυοτυίου ποτάου. 8ο Βο

«Με άοτ οουιττυιιιιεουο Ιοτοτυο. οιι”ουυυτ ιυιιιιοτ Αυίουεο

οιυο ευυυ ιοιουιο $ιοιΒοτυυ,<; άοτ Ι.ουιτοοτιοεο, άιο εοιιυοιΙ

οιυουι ΑυιυΙΙ ΡΙυτυ υιοουτ. Βοι νοτεουιοάουου ?σπιτιου

νου οιουι:οτ Ηορυτιιιε υυά ΑιιΒιοουοιιι.ιο ουι:ιτιοΙτοιτ ειου

8οινουυιιου οιυο ΗτροτΙουυοομοοο; υοι ουτουιεουοτ Ηο

ρυιιι.ιε άυεοΒου ιετ άιο Ι.ουυοομοεο υοτυιοΙ οάο. Μια

υυτοτ άιο Νοτιιι. Βοτ τοτυιιυο1ο εοιιινοτο·Ιοιοτυο οιυι

εοι· Ι.ουοτοιττυοεου ετοιεοττ άιο Ζιιυι άοτ Ι.ουιτοογιου

(ε. ει.υου άιο Ι·'ιιιιο νου Ουυιου"') υυά Κιτιιτοιν πι).

Πουοτυουρτ ιιιτά άιο 1.ουυοοττοεο οιΤουυυτ άυτου άου

Ζυεουυά άοτ Μιιυ, άοε Κυοουοιιυιιιτιτε υυά ο.υάοτοτ Μυτ

υιιάουάοτ Οτειιυο υοειιτυτιιο, εουιιο άιο ϋτιιιουο Βουοιιου

ιυ νοτεουιοάουου Οτουυου.

ΒιοΙιτ τυ:ιιυ υυεοτο Βοουιιοιιτυυθου υυά άιο Βοευιιιιιο

άοτ Βουιιυυιου Αυιοτου ουευτυτυου, ευ τυυεε υιιιυ ειυυοΙι

τυοιι, άυεε υοι άοτ Ηυυοτ'εουου Ιιτειυιτυοιι άιο Ηγροτ

Ιουιτυομοεο υυι Με Αιιυιυεεει.υάιυτυ άοτ Κτουιτυοιτ. οάοτ

ιυτου υουτου νοτιουι”, νιοΙΙοιοιιο εοευτ ειιι άιο Αουιιιιι

άοε ότιιιοιιου Ρτοοοεεοε υιυινοιει, εοινιο υυι οιιιο Οουι

ριιουτιου οάοτ ιτυουά οιυο Νουουυτουυυοιτ, οάοτ οτιά1ιου

ω άιο Ευιινιοιτοιυυε οιυοε εουινοτου Ιοιοτυο.

Πυεοτο Βοουειουτυυοου υοτιιυτου υοου οιυο 9οιιο σο:

Ι.ουυοο;τοεο υοι άοτ Ηυιιυτ'εουου Κτιιυυιιοιι, υιιτυ

ιιου άιο Γυυιειτοιι. άοε οτιττο.υιτιου Οτευυιετυυε ουι Ειυ

ιιιιεεο ευ τουΒιτου, νι·οιουο Βοννϋυυιιου υοι θοευυάου οιιιο

Βιοιττοτυυε άοτ Ι.ουιτοοιιοεο υοινιτυου, νοτ Αιιοπι οιυ

Ε'υυιευοιτ άιο Ι.ουυοογιοεο υοουάοτ ΝυυτυιιυευυΓυουτυο

υυ οτυ6υοτι. ννω ιιιυε άοτ 'Ι'ιιυοιΙο οτοιουτιιου, ννυτάο

υοι 4 Κτειυιτου άοτ (ιιουιιιι 8.ΙΙ ινοιεοοιι ΒΙυτυϋτροτουου

ιιι άου οτειου $τυυάου υιι.ου άουι ΜιιτοΒοοεου υοοιιτυτυι,

ο.ιΙοτάιιιΒε οιιιιο νοτυοτυουουάοε Ιιιυεοτοε Ηυυεοτυ, υιιτοτ

άου Βοάιιιευιιυοιι άοε Βοινουυιιουου Ι.ουουε. Ψου άου

4 Κτυυιτου ποτ άιο 808911. νοτάο.υυυ8ε-Ι.ουυοομοεο Βο

υυεουά άουιιιου υοτνοτ υοι άοτυ Κτειυιτου Α., νου άοεεου

μι; οτυιιΙιοτιοτ Βουοτιουείουιευοιι εουου άιο Βοάο οποτ,

υυά υουι Ροιιουιου Ρ., άοτ ιιι Βουυε υυϊ υιι€οιυοιυο Ετ

τιιιυτυιι8, σου·ιοιιι, Ηειυιουιουιυ- υυά ΕττιυτοομουΒοιιυιι

άοε ΒΙυτοε, υοτιυοι.Ιο #Γοιιιροτειιυτ άοτ οιυ υοειου οτυοιτοιιο

νου υυεοτου Κτοιιυοιι αυτ.

Ζυτ ΒουττυοιΙυυε άοτ οτιιιιιιοιιου Βοευιιοιο πιυεο τιιυ.υ

ιιοιουτΙιου ει1ιο υιευοτ ιιυοτ άιο νοτάουυυ8ε-Ι.ουιτοομοοο

υουυιιυτ Βοινοτάουου Μιτου ιυ Βοι.τοουι 2ιουου. Βουοιι

ν. Μπιι υοου'9) 2οιΒιο, άειοε οε 8οευυάο Μουεουου

υιουτ, άιο ΜΒΜ ιιυου τιιουτ Με 18οιιιυάιΒοτιι Ηυυεοτυ

υοιυο νοτάυυυυεε-Ι.ουυοογτοεο ουιινοιεου, υιιιυιυ άιο

εοΠιο υιουι. υοιυινουάι8 -ιιοι ιοάουι Μουοουου νοτυυυάου

ου εοιιι υτυυουυ, υυά άοεο ειο εοεο.τ υοι οιυ υυά άοτεοι

υου Ροι·εοιι υιουι ιυιιιιοτ υιιου ιοάοτ Μιι.ιιιυοιι ο.υίττιιι.

θττοεοτ"') υοουυουιοιο υυιυυεευ Με Ροιιιου νου νοτ

άουυυΒε-Ι.ουυοομοεο υοι οιυοτυ εοευυάου Βτυευιτιυά;

άουοι Γουά οτ, άιιεε υοι Βτυετιιιυάοτυ, άιο οιυ Μουσου

Βειττιιυτουυυοιτου ιοιάοτι, ιυ άοιι Ι·`9.ΙΙου, πιο νοτάουυυ8ε

Ι.ουιτοογιοεο υυι`ττιιτ, άιο ετϋεοιο Ζουι νου Ι.ουιτοογυου

21/υ-δ 8ιυυάου υιιου άοτ ΝυιιτυυεευυΓυουτυο νοτιιιιυάου

ω, ινιιυτουά ιιι άκου οτειου 8ι.υυάοιι (Με 4) Μου ιτυτυοτ

ΗγροΙουυοογιοεο υοουυουιοι ινιτά. - ννοιτοτ οτοει.υ οιου,

άοιεε ινουυ άιο νοτάειυυυΒε Ι.ουιτοομοοο ιιυοτυουρτ ουί

"°) Νοιου ιιυι· ιο. του.οιιου Ιουοοογουιι·ο ΙοοιιΙο οι. οιτουΙουιο

άιιυε υιι ου.ο ά'ιοτοι·ο Βτιινο. (Με. υουά. άο ιιιοά. οι άο ουιι·.

Ι901. Ντ. 99, τι. 887-888.

Π) Μουυυ. Ο6οου. 1897 θου·τ., υυά Ζτεουτ. τ. υιιυ. Ιάοά. Βά. 86.

οι Ι. ο. μου. 998

Μ) ΠυιοτουοιιυυΒου ιιυοτ νοι·άυυυυο;ο-Τ.ιουυοογιοοο ιιει πιο·

Ατου. Γ. νοι·άοιιιιυοουτουυυ.

Βά. ΙΙΙ, Η. 4 1898, Θ. 408 υυά 413-417. .....

  

απο, ειο τοο ιι Μπιτ ε.υο8ουτάει οτ.οοιιοιυυ. 50 Γατιά

Αεοοιι"), άεε οιυο οοΙουο Ι.ουιαιοτυοεο- άουτιιου άιο

ΖουΙου ιιυοτεουτοιτου, άιο Με Ρουιοτ υοι άοτ Ζιιυιιιτιε

νοτυοιυτιιοτι Κάπου (υιο.18 ιιΕΙ..). Βυουοο υοοου8ε Η ο! -

τιιιιυυ”), άυεε ιυ άοτ υι·ιοτινιοεουάου ΜουτυουΙ .άοτ

ιυιιο άιο ρυΐειοΙοειοουο νοι·υιουτυυε άοτ, Ι.ουιιοογυοτι

υυου άοτ Μου2υιι τυουτ Με ΙΜΟ υοιτιιΒιι. ` · .

ννυο άιο ΠτουοΙιου υυά ΒοάιυυυυΒουάοι· νοτάιιι.υΜετσ

Ι.ουιτοογιοεο υοιτιιιυ, εο ειουι: ειο Μιι.τουοι.Ι.ι ω) Μυρο

εάουιιου ιυ άοτ «Ρτοιοοιχεο», ινι·ιι άιο Ι.ουιτοογιοεο που

Μ. ιι.υΠ;τιιι, ιπι οιυ ΠουοτΒιιυΒ νου ιΒιινοιεο ιυ ΑΠ:ιτ

τυοεο ειιιιιιιυάοι; υιυ8ουοιιτι Βουιιετο. Μι ίουΙουάοτ νοτ

άουυυεε-Ι.ουυυουτοεο άιο Ειυνοτιοιυυυε νου Βουιει.ιοεο.

οιυ ειο υοτνστευτυίου, ιιυάοτοτεοιι.ε που υοι Ι.ουιτυπιι

Κοττι υυά ιιυυΙιουου Κτ:ι.υιτου οιυο άουιιιουο, ννουυ υυου

Μουτ. υοάουιουάο νοτάυυυυ8ε-Ι.ουυοογιοεο ου!. - (Ποιου

2οιιι8 υιιτ άοτ νοτάουιιυε άοτ Νυυτυυ8ετυιιιοι, εροοιοιι

πιιπ άοτ Ρτοτοοιγεο, ιει: ινοιιοτ άιο Αυϊεο.υευυο άοτ νοτ

άυυυυεερτοάυοιο άυτου άιο υιοΒου-Βυττυινουά υ0ι.υιε

ςΑοοοιι υυά Ηοίτιιουιι”). Αυάοτοτεοιι.ο οιιιειιτο υο.οιι

άου Πυτοι·ευουυυΒου άοεεοΙυου Ηοιτυουυ υυοτ Ατιο.οιο

οποτ υυά ιιτροοιάιιυ.ι του Ε'ουΙου νου ποιοι· Ξυι2ειιυτο

(ινουοι ιιι 9 του 12 Ε'υιΙου Υοτάιι.υυυ8εΙ.ουυοοττοεο νοτ

υιιυάου ιι·ιιτ) Ιτοιυο εοεοιουιυεειεο Οουετυουυ υντιεουου

άοτυ 7οτεουινιυάου άοτ Γτοιου Βιιιιυευυτο Με άοτυ Μυ8ου
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ννο.υτοουοιυιιου οιουι: υιοτιυιτ ειυου άιο Βοουιιιουιυυυ

ν. Ι.ιτυυοου'ε”ι ιυ· Ζυεε.ιιιτυουιιο.υΒ, άυεο θιοευυάο
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Νυυτυυ8εο.υιυουτυο του8ιτου.
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υοουειουιοι. 8ο ίο.υά Αοοοιι (ιο άοτ Κιιυιιτ νου αυτ.

Βειοοιιι ιυ Βοτιι), άυεο ειο υοι 5ουινιιυεοτου2ιτοιίοι
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τυοιιτιιιιε άοτ Ι.ουιτοοτιου ιιυ Βιυι) άιο Βουοιιφυοιιιυιο

Κου. άοε ΟτΒιιυιευιυε οιτιο νοτιυιιιοιυάο Βοιιο εριοιου. Ιιι

ροτιιοΙουιεοιιου Β'ιιιιου ιτουυ άιοοο Βουοι.ιουείο.υι€υοιι

άυτου νοτεουιοάουο Μουιουτο Βοεουινιιοιιτ εοιυ, ε. Β.

άυτου Κτουε-Τοιτιυο, άυτου ιτυ ΒΙυτ 2υτυουυουυΙτουο

εουυάιιουο 8υυειιι.υ2ου, πιο υοι Βιο.υοι.οε, ΒουινουΒοτ

οουοίι οιυ. 4

θιουου ινιτ ου υυεοτου Κτουιτου υυοτ, ευ ιυιιεεου υιι·

ευοτετ. υοιιιοτιτου, άειεε ιυτ Μιτιο.Βοεεου εοινουι ουιιιιυιτιν

Με ειυου ουυυιιτυοιν νοιιιτουιιυου 8ουυεουά ντιπ, ο. Β.

Βουιιιου οάοτ $υρρο υυε Βιυά- οάοτ Ηιιυυοτυοιεου,

Μιιοιιευρρο, ΖυινοιΙου Μοττιιυου- οάοτ Κουιευρρο; Οο

τοΙοττοε οάοτ Βοάουιριι.οε υ`Ιοιεου, Βοοϊειοου, υυιτοιιου

Κυ.ιυιιοιεου οάοτ Βουτειτουοτ Ριεου. .Το υιιου άοτυ Μυο

ιιι ινυτάου άπο τιοου ΒοΒουου Μιιουυτιιιυο, νιίοιεευτοά,
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1100 101111000 Ι.001100γ1008001111: 001 010001· 1101101100 (00

0 Β00111011100800) 001008 11600.

2) 10 5 1111111011 00011000 ΗΠ10100110011000 1011 1018000011

11111:101110011100: 0860 (14 Β001111111100800), 3970 (12 8001.),

1590112 Β001.), 2410 (1 Β001.), 112.90 (16 8001.). ···

1101· 101010 11011 001001. 01000 110100110001108, 001 0010 0111

Κ1·001111011 111 000 1110110011 00800000 00110.

01) 1100 1100 1010100 5 11111100 01100010 01011 111 0100100,

0001111100 001 0010 Η0100001101108, 1100 Ι.0011001100800101

010111 0011100 000 1110010.

4.) 1110 20000100 000 Ι.011110011000 10 000 00111011

81001100 11000 0001 Μ1110800000 (11000 11111000000011800

111 4 11111100, 1100011100 0000 000 Η010000001108) 11000 011·

 

“1 1. 0. 008. 84. .

0) 110 1111 001100 101180 0000000101 11101000. 0000 010 1100011011

001· 11110, 1101· 11γ10ρ0000000, Ν000110101.00 0110001100 10080 2011

1100 000 8γ11101010011 000 110001·1010000 001 000 Η0001'0011011

01000000 0111'11·01011 1100 00 000 101001100011 0110100101 1100 1101·

001111 0011011800.
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ΙιεετεπΜε ππε ιπι Α118ετπειπεπ εεΙιινεε1ι επεεερτεετ, εει

Ιιει Ιιεειεπ‹1 1ιε1πε εειιιΠεΙιε ΑΙιΙιεπε181ιειτ νοπι νετπεπ

ιιπεερτοεεεε.

ε) Βεετεπι1ψετ ινετ (Ιιε1 Β Κτειπ1ιεπ) ειπε ιπεεειΒε Ζε

πε.Ιιιπε τ1ετ 1.επ1ιοεντεπ πεεΙι Βρετιπιπιπ)εετιεπεπ; Μεεε

Ζιιπιι1ιτπε ννετ πει ι1ετπ ΗεΙΙιινιιεΙιεΙιπε ειεΙιετ Ιιει1επτεπ

εει· Με Με ΝεεππιιττεεεειειΒετππε.

Θ) Ιτπ ΑΙΙΒειπε1πεπ νετ Με Ι.ειι1ιοεντοεε εει

1Ιεπετ'εεΙιεπ Κτεπ1τΙιε1τ 1ιετεΙιεεεετετ. “

7) Με ι1επ ετεπι118επ Ι.ειι1ιοεντεπεεΙιε1τ εεε ΒΙιιιεε

Ιιεττ111τ. εε εε1ετεπ νοπ 17 Ρε11επ (άετ νετίεεεετ ιιπι1

επι1ετετ ιιυε ι1ετεε1Ιιεπ Κ11πι1τ) 12 ΚτεπΙιε Ηνρο- ππε

Οτιπο1ειι1ιοεντοεε, ππε πω· 5 τιεΙιτ18ε Ηνρετ1ειι1ιοεντοεε.

8) Με Ηνρετ1ειι1ιοεντεεε ινειετ επεεπεεΙιε1πΙιεΙι επί

ειπε )Ιιπ8ετε Βτ1ττεπ1ιππε οι1ει· ιπε1ιτ εειιιεε νετ1ε.π1, ειιι

Οοπιρ1ιοετΙοπεπ, ειιι' ειπεπ 81ειεΙιεειτ18επ επεετεπ ΚτεπΙΙ

Ιιειτερτεεεεε σε" επί Με Επιιν1ε1ιε1ιιπε νοπ εεΙιινετεπι

1Ιιτετιιε πιπ.

9) 1)ετ Οττ1ιοΙειι1ιοεντεεε πεπε1ιοιππιειιεε νετΙιε1τπιεεε,

εΙιεπεε Με ειπε ιπεΙιτ πετιπεΙε Βεεειιοπ ειιι Μπ1ΙΙιεεε,

Με εεννϋ1ιπ11εΙι Με Ι.επ1ιοεντεεε ετΙιεΙιεπ, ειπε επεεπ

εεΙιε1πΙιεΙι εοΙε1ιεπ Κτεπ1τεπ ε18επ, Με ειιεΙι επί άετ

Η0Ιιε εει· Κτεπ1ιΙιε1τ ΙΙιτε Κτείτε Ιιεεεετ ΙιεννεΙιτεπ, ‹1ετεπ

ΟτΒεπιειπιιε 1ιτι11τ18 επ τεεειτεπ ιππι ειεΙι εεΙιπε11 επ ρεε

εετπ νετιπεε.

10) Με ΡεΙι181ιε1τ εει· 1επ1ιοεντετεπ Βεε.ετιεπ ιετ ιιπ

Α118ετπειπεπ εε1ι1εεΙιτετ ετΙιεΙτεπ εει Κτεπ1ιεπ ιπιτ Βετιπ

8ετπ ετε.πε18επ Ι.επΙιοεντεπεεΙιε.1τ.

11)1)ετ Ι.ειι1τοεντεπεεΙιε.Ιτ εεΙιτ πιοΙιτ ρετεΙΙε1 ι1επι

0ιεΙιεΙτ επ ΕτντΙιτεεντεπ εεετ Ηειπο81εΙι1π.

12) Με Ρτεεεεεε άετ 1.επΙιοεντεεε ετεΙιεπ εει ι1ετ

1Ιεπετ°εεΙιεπ Κτεπ1τΙιεΙτ ινεπτεεΙιε1πΙιεΙι ιιι ΒεειεΙιιιπε

πειπ Ζπετειιε εει 1νιπρΙιετιεεΙιεπ ππε ΙιΙετΙπ16επεεπ Οτ

εεεε, νιε11ειεΙιτ εαπ: Ι›εεοπεετε τ1ετ Μια.

Μ) Πετ 0ιεΙιεΙτ επ ΕτντΙιτοενιεπ (6-2Πε ΜΙΙΙΙεπεπ)

ιιπά Ηε.ιπο.εΙεΙιιπ (8.3-45 ρ()τ.) 1ετ εεινόΙιπ11ε1ι Ιιετε.Ιι

εεεετετ. Ιπ 4 ΡεΙΙεπ Ιιεττπεεπ Με Μιττε12εΙιΙεπ άετ 12η

τΙιτοεντΙιεπ: 3412 Τειιεεπι1 (4 ΒεετΙτπιπιιπεεπ), 4700 'Ι'ειιε.

(6 Βεετ), 8314 '1`ε.πε. (7 Βεετ.) ππε 8867 Τεπε. (7 Βεετ.)

εει Ι1ειπ ΗεΙΙιινιιεΙιεΙΙπε. - Με επτερτεεΙιεπεεπ Μιττε1

ινεττΙιε Πιτ πεε Ηε.ιποε1οΙιιπ ινετεπ: ε. 60 ρ1)τ. (6 Βεετ.).

ε. 80 ρα. (6 Βεετ.). ε. '10 ρΟτ. (3 Βεετ) ιιπ‹Ι ε. 60 ρΟτ.

(8 Βεετ.) ΙιεΙ τ1ειπ Ηε.ΙΙιινΙιεΙιε11πε. Ειπε Ι›εᾶειιτεπᾶετε

εΙΙΙοτοι1εεΙιε ΒΙπτνετεπτΙετππε Ιιεετε.πι1 ε1εο ππ·Ιιτ. Βει άετ

5. Κτεπ1ιεπ ινιιτ πετ Ηειπο81οΙιιπεεΙιεΙτ 45 ρΟτ. (1 Βεει.).

Μ) Με τε1ετινε Ι.επΙιοεντοεε 1π 4 Ρε11επ τπιτ Πιρο

Ιεπ1ιοεντοεε Ιεεττι18: 1:497. 1:1200, 1:2085, εεε

1:618 εει εειπ 1ΙεΙΙ›ινιιεΙιεΙιπ8.

Μ) Βει νετιπιιισετιιπε ι1ετ 12τνιΙιτοεντεπ ππε ΒΙειεΙι

εειτ18επι ΡεΙι1επ εΙιεεΙιιτετ 11νρετ1επΙτοεντοεε 1ιεππ τεΙε

τινε ΗιρετΙεπ1τοεντοεε(Ιιιε 1:250-180) ΙιεοΙιεεΙιτετ ινετΙ1επ.

Α1Ιε νετεΙΙεειπε1πετππεεπ ππτετΙ1εεεπ εεΙΙιετνετετεπε

ιιπ πετ ινε1ιετεπ ΝεεΙιρτειιιιιε.

άετ

Ρτοιο1ιο11ε

άεε ι1ειιτεεΙιεπ ε.ι·ειτ1. 17ει·ειπε εε 8τ. Ρετει·ερει·8.

1807. 81τιππε άεπ 14. .1επιιε.τ 1002.

1.11εΙιε ι1επιοπε τι·Ιττ ειπ Βε.τιπετιιε1ι. ινε1‹:Ιιεε ει·

ΙιεΙ πει· 8εετ1οπ ειπεε θ? .ΤεΙιτε ιιΙτεπ Ηεττεπ ετΙιεΙτεπ, ιι·εΙεΙιετ

ιιι εε1πεπ .Τε επιι_ιε1ιτεπ ι1πτε1ι ε1πεπ Ρ1ετοΙεπεεΙιιιεε ιιι ι1ειι

ΜΙΒ νει·ννππ ετ ινοι·ι1επ εκει· ιιπά Με Κιιις·εΙ 45 .ΤεΙιτε ι:ετττι

Βεπ πετ. Βει εει· θεετιεπ ιερά ειεΙι Με Κιηε·ει έτει ειιι Ι)ετιπ

(ιιπ εει· ΠεΙιετε;επε·εετε1Ιε εεε θοΙοπ ι1εεεεπάεπε ιιι Με Β"1ειιιιτ)

Μπετεπενετ. Ι)1εεεΙΙιε ιετ πεΙιε ειπ Πεεεπτει·ιπιιι Ιπ όει· Πει·ιπ

ινε.πι1 ειπεεΙιερεε1τ, π. π. νοιπ Ρει·1τεπειιιπ ΙιεΙεΙειάετ. Ειπε νει·

Ιετειιπιι· εεε 1)ετπιεε σ1ιιι·εΙι Με Κπε;εΙ πετ π1εΙιτ ετε.ιτεεΓιιπι1επ.

2. Πε1τε ερτ1εΙιτ ΙΙΙιετ 1ιπ1τ1νιι·Ιιετε ΒιιιειςιπεΙι ε.

ε ΙΙΙε π (πιΙτ Πειποπεττετ1επ).

Βεἱ ιπειπεπ νιεΙίεεΙιεπ 11πτει·επε1ιιιπιτειι άετ Πτιπι1Ιεπιεπτε

ειιι' ΑπινεεεπΙιειτ νοπ θοπεεοεεεπ Ιιπιτε Με είτ θεΙεεεπΙιε1τ

ΟοΙεπἱεπ 1π πεπ Οπ1τπτεπ επ ΙιεοΙιεεΙιτεπ, Με Ιιε1 Βεττε.εΙιτιιπε

πι1τ Ι›Ιοεεεπι .·ιιι€ε ε1πε ρ.·τοεεε Αε1ιπΙιε1ιΙΙειτ πιπ θοιιεεεεεεπ

εοΙοπιεπ επτ”ννιεεειι εει·επ ινεΙιτε Νετπτ _)εάεο1ι ετετ Με ιιιι1‹τ‹ιε

 

εεριεεΙιε Ρι·Ιιτ'ιιπε ειιι“Ιιε1Ιτε, ι1εππ ειε Ιιεετεπι1ειι πιεΙιτεπε Οσε

εεπ, εειιι1ει·π εεε 1ι1ε1πεπ 8τΞΙΙ10Ιιεπ.

Μι Με ΟιιΙτιιτεπ ιε.ετ ειετε ειιι' Ψ τι ε ε ει· ιπ ε. τι π 'εε1ιεπ

ΝιιηθεεεεΙιινε1πεεει·πιπ επεε1εε·τινιιτι1επ. εε 1ιεππ ω» ςΙειεΙι

πιει· ει·ινιιΙιπεπ, Μιεε Με ΟεΙεπιεπ ΙιεΙ ιπε1ττοε1τοριεεΙιετ ΒεττεεΙι·

τυπο: Ιιετειιε ετειν1εεε ΠπτετεεΙι1εάε ε·εε·επιιΙιετ άεπ 0Ιεποεοε

εειιεο1οπιεπ ᾶει·Ιιοτεπ: ινειΙιτεπι1 Μεεε άεπ νετε!ειεΙι πιπ ετε

εΙεεεεπειπ θ1εεε νετΜεπεπ, Με νει·ε1ε1εΙι εει· ειιι-πετ νοπ Κ ο ο 1ι

:ιπι Με θεΙειἱπεεε1επ1επ πετ ΟΙιο1ετεν1ΙιτΙοπεπ επε·εινεπάτ

ινιιτι1ε, Ιιε.Ιιεπ Με θτΙΙΙιεΙιεπεο1οπιειι ειπ πιεΙιτ ι.τεΙΙ:1ιεΙιεε Μετ

πἱεεε ΑπεεεΙιειι πιιτ εεΙιεττ'ετ εΙιεει.τι·επετεπ Οεπτοπτεπ. Απε

εεΙι1εεετεΙιεπι1 ιν1ττ1 εΙιετ πε.τ1ιτΙ1εΙι 1πιτπει· ειπ Αιιεετι·ἱεΙι οΙ1ετ

ΚΙετεε1ιρτΙιρετετ εεἰπ. Με Με Νετπτ εει· Κε1ιπε εο1°οττ ειιτ

Ε)ν1ιΙεπε 1ι1ει· Ιειςτ.

Μεεε ΒΙΙΙΙιε1ιεπ πιιπ, Με ΙεΙι ειπ Ιιειιιὶε; επ θεειεΙιτε Ιιε1τεπι.

ιι·ιιτι1επ νοπ πιιι· ιι:ιειετ ε.1εθιπεριπεΙιεε111επ ΙιεεειεΙιπετ.οΙιεΙειεΙι

Μι ιπιι· εεΙιτ ινοΙιΙ Ιιεννιιεετ ινετ, ι1ε.εε νοπ άεπ Μεεεπ Νε.ιπειι

ι'ΙΙΙιτειιι1επ 8τΙΙΙιεΙιεπ, Με ΕεΙιτΙιΙιε1ιετ ε1πετιπιτπις ΙιεΙιεπρτειι.

ι1εεε 11ιι·ε θιι1τἰν1ι·ππρ,· ΜεΙιετ π1εΙιτ ε·εΙιιιιιι·επ Μ. Α11ε1π ειι

πΙιεΙιετ πιπεετε ιεε Μπι Κ1πι1ε ε1πεπ Νειπεπ ιτεΙιεπ πππ τιιιεεετ

ι1ειπ ΙεΙιτεἱεΙι άετ ΠεΙιετ2επαππε, Μ" Μι εε Ιιιετ_)εεεπτε11ε ιιιιτ

ειπει· 1'ετιιιιι·ειπ1ιι·ιιπε· ειτε πειπ θπιεειπε ειι τπεπ Ιιε.Ιιε. Μι1ιετ

Με ΒειειεΙιπππε ειπε ιιςειν1εεε ΒετεεΙιτίςιιπι.τ Ιιεεπερτπε1ιεπειιτι'.

ΔΠε1π Με επι1ετε θιτϋπάε Ιιεινεεεπ ιιι1εΙι Μεεεπ Νειπεπ

νοι·ΙΙΙ.ιι0 ΙιεἱειιΙιεΙιεΙιεπ.

Ιπι .Η τε1808Ιιε.Ιιεπ Ιιεεει· ιιπΙ1θεερΙεινε1ι1 1π Ντ.48

άετ 1ΗπεΙιεπετ ιπεΜειπιεεΙιεπ ΨεεΙιεπεεΙιτΙΙ'τ ΙΙΙιετ 8ιπεειιιεΙιε

εἰΠεπ ΙιετἱεΙιτετι Με ειε εει ιεΙε1ε1ιει· θε1εε·επΙιειτ ιν1ε ἰεΙι ιπ

Οιι1τιιι·επ νει· ε1εΙι ετεεεΙιεπ ππά πειΙιετ ιιπτετειιεΙιτ Ιιιι.ττεπ. Απε

άετ Βεεε1ιτεΙΙιππιι· 1Ιειιπ τπεπ ετεεΙιεπ, ότι” ειε τπιτ άεπ ιπε1π1

πεπ Μεπτ1εεΙι ειπε πω! ινει·ι1επ ειε εεΜεε1ιτινεε· Με θιπεετιιιιι

Ιιε.ε11Ιειι Ι›εεε1εΙιπει. Μ” πι1εΙι επΙιεττ11ϊτ, εε ΙιεΙ›ε ιεΙι πιπ ετειε

ειπε ι;ειν1εεε Βεεει·νε επ1'ετ1εατ. ινεππ Με Μεεε ΙειεΙιτ εποπτ

Ι›ει·επ Βτε.ΙιεΙιεπ «8ιπεειπεΙιτιεἰ1Ιεπι› πιιππτε. εΙιεΙε1εΙι ιεΙι πεεΙι

Ε ο ε ε τ· 'ε ππά Ο ε ερ 1ε ιν ε 1: τ' ε ΑτΙιειι.επ πεπι νοΙ1ε Βετεε1ι

τ1ι.ι·ιιιιε Ιιεεεεε. 1)εππ εε ΙιΙ1εΙι πιΙτ ετετε ε·εεεπιν:ιττιιτ, Μ" Με

νοπ Α1νε.τν ιι πό 'ΓενεΙ ιιτερτΙιιιιτΙΙεΙι τπιτ εειπ Νπ.τπεπ

«8ιπεπιπεΙιε.ε111επ» ΙιεΙειετεπ 8τεΙιεΙιεπ ειπε ι:ι·εεεε ΑεΙιπ1ιεΙιΙιεἱτ

ιπιτ ΤπΙιετ1ιεΙΙιεε111επ ΙιεΙιεπ επ11τεπ ιιπά εετ Οπ1τπι· πἱεΙιτ επιτρε

11εΙι εεἰεπ. Με Ι.ειεΙιτ1€1τε1τιιιιτ εει· ιιπεετε ΒπεΙΙΙεπ επι' Νιιτιιι·

εετπιπ Με επί επι1ει·π Νι1ΙιτΙιει1επ ινπε1ιεεπ, ιπεεΙιτε εε ιπίτ ππ

ινεΙιτεεΙιε1π1ἰεΙι. Μιεε Με Οπ1τπι· άεπ 1'τΙΙΙιετεπ Β'ει·εεΙιετπ «πω»

Με πιεΙιτ ιτε1ιιπςεπ εειπ ιιοΙ1τε. Απεεετάεπι Ιιεππτε Μι _)εσ1οεΙι

ππεετπ 8τιιΙιεΙιεπ όπτεΙιειιε 1ιτε1πε τποι·ρ1ιο1οε·ιεε1ιε ΑεΙιπΙιεΙιΙτεἱτ

πππ. ΤπΙιετΙιεΙΙιε.ε11Ιεπ ειΙιετεντΙππεπ.

Με ΙιετεεΙιτ18τ πιειπε νετε1εΙιτ 1π Μεεετ ΠιπειεΙιτ ινε.ι·, :ειε

πεπ εινε1 ΑτΙιεἰτεπ νεπ Ο.Γτε.επ1ιε11)ππε Β. Νεπίε1ι12).

Με Ιπ άεπ .Τε.Ιιτεπ 1900 ιιπά 1901 ει·εεΙιἱεπεπ ιιπά πεπι Βεεπ1

τετ 1ιοιπιπεπ. Μι.εε ιπι $πιεε·πιε εινε1 Βε.ει11επετιεπ1ιτιπ112 νετ

1ιειιιιπειι. νεπ ι1επεπ Με ειπε ειι.πτετ'εεΙ: ιιπά άεπ 'ΓιιΙιετΕε1ΙιεεΙΙ

1επ ιιιιεεει·ετ ΙιΙιπ11εΙι, ε.Ιιετ πεεΙι πιοΙιτ 1π Βε1πεπ1τιιτετΙιτι1ιεπ 1ετ,

ιν18Ιιτεπι1 Με επι1ετε νοπ Β ο ε ε ι· ππά Ο ε ει ρ 1 ε ιν ε 1τ1πιιπειεΙιετ

Ιιι ΟπΙτιιτ Μιτεεετε11τε.ιιεΙι εειιτει'ειετ τετ. )εάοε1ι :ετ Θιτιιρρε εει·

ΠἱπΙιτετ1εΙιεεἱΙ1επ ι.τετεεΙιπετ ιινει·ι1επ πιιιεε.

Με1πε ΒεοΙιεεΙιτππι;επ Ιιιιττεπ ιπ1εΙι :ιι άεπ: ::ΙειεΙιεπ Εεεε1

τετ ιςειΙ11ιι·τ ιιπά ΕΙΙΙιΙτε 1011 ιιιιεΙι πιεΙιι. Ι›ετεεΙιτιε·τ πετ επι

θι·ιιπι1 άετ Βιιιιι·ει'εεττε1τε1τ ιπετρΙιεΙοε.1εεΙι Μιτ'ετεπτε 8τι1ΙιεΙιεπ

επ 1ι1επτιι1ε1τεπ.Ο ε ε ρ 1 ε ιν ε Ιιι ερτ1εΙιτ νοπ 1ιοΙΙι1ετεπ Απεε1ιινε1

Ιππεεπ, νοπ ιζε1ιετπτεπ ιιπά 1τιιι·ιεπ 8τ11ΙιεΙιεπ, Ε ε ε ε τ νει·81ειεΙιτ

Με θοΙοπιεπ πετ ΡΙετιεπ ιπιτ ι1επεπ νοπ ΠιρΙιτετ1εΙιεεΙΙ1επ.

ε.Ιιετ ετετ Ν ε π Ι ε Ι ε ππά Ρ Με ε π 1: εΙ ΙιεεειεΙιπεπ Με επιτε

ε1ιεπ Με ά1ρΙιτΙιετΙεΙΙΙιπΙιεΙιε ιππι Ππτετεε1ι1ει1 νοπ άεπ 'Μπετ

ΙιεΙΙιεε111επεΙιπ11εΙιεπ. -

ΠεπιιεΙι ιετ εε Ματ, ι1:ιεε ιιν1τ ἱπ Μεεεπ 8τεΙΙιεΙιεπ πιεΙιτ Με

ε18·επτΙιεΙιεπ Α Ι ν ε. ι· γ -'Ι' ε ν ε Ι 'εεΙιεπ 8τπεςπιε.Ιιεε111επ. εοπ·

Ι1ετπ Με β ο ε ε ι· - Ο ε ε ρ Ι ε ιν ε 1τ1'εεΙιεπ ι11ρΙιτΙιετ1ε15.ΙιπΙιεΙιειι

θπιεςιπεΙιεει11επ νετ ιιπε ΙιεΙιεπ.

Πει ιπ1τ 1π Μεεει· Με. ε ειιι εΙιεε1ι1ιεεεεπι1εε εἱεεπεε ΠττΙιεΕΙ

ΙιΙΙΙ1επ ιιι 1τΙ5ππεπ Ιιε.Ιιε 1ο ε1π1<.>;ε Οιι1τπτεπ. Με τπιτ 1π 1ετετει·

ΖεΙτ ιιι Με Ηειππε 1ιιιπιεπ. ε1πετ .ε.επεπετπ ΡτΙιττιπε ππτετννοι·

τ'επ ππά ννΙΙΙ ιεε 11ιπεπ ι1ενοπ ε1π1ε·ε Ρτερει·ιιτε εεΙΒ·επ, εοινιε

ΙΙιπεπ Με ΚεειιΙτετε ιπε1πετ Ππτει·επε1ιιιπε·επ ιπ1ττΙιειΙεπ.

11Πε ετινιιΙιπτ ε·εΙιεπ Μεεε ΒιιειΙΙεπ. Με ννιτ Ιιιπτ'οι·τ ΜρΙιτΙιε

τ1εΙιΙιπ11εΙιε διπει.ι·τπεΙιεειΙΙεπ πεππεπ ινεΙ!επ, ειιι' Νιιτι·οεεεει·πιπ

ρΙε.ττειι εεΙιτ 1ειεΙιτ ιπ ΟοΙοπιεπ τω. Με εεΙιεπ Ιι1ετ τΙιειιτι·ε

ρι'επεΙιπ11ε1ι εεε, Μεεεεπ ΜεΙιτ επεε.ιπιπεπ, εεπι1ει·π ετεΙιεπ Με

ετετ ππά πεΙιπιεπ πε.εΙι 2-8 ιπεΙ 24 8τππι1επ ιπι ΤΙιετιποετετ εει

87° ε1πε ννε1εε1ἱεπε ΓετΙιε επ. ΒΙιεπεο ΙειεΙιτ ννεεΙιεεπ ειε ειιι

Η1τεεΙιννεεεετρερτεπε.εει·, εοιν1ε ΙιεΙ Ζπεει.τε νοπ θΙνεετιπ επετ

ΤτεπΙιεπειιεΙιετ; εεΙιεπ ειιεΙι πιει· ειιπεΙε1ιετ τΙιεπττορτ'επε.ττ1ε Με,

ερΙΙτετ ινιιτι1επ Με ινειεε11ε1ι ιιπά ετι·ειεΙιτεπ 1ιΙιεΙιετεπε 1 ιππι.

ἱτπ 1)πτε1ιιπεεεει·.

Αιιτ' Β ε Π! ε ι· 'εεΙιειπ ἱτπ Πειπρι' εεεε·π11ι·τεπι ΒΙπτεετιιπι ιινει

εεπ Με ε1πε επ1Τε11επι1ε ΑεΙιπ11εΙιΙιε1τ ιπἱτ ΠἱρΙιτΙιετἱεΙιεε1ΙΙεπ

επΙτιιι·επ ω: ε1ε 1ιεΙιεπ ΜεεεΙΙιε ε1ε·επτΙιτ1τπ11εΙι εεΙιινε.εΙι εεΙΙι·

Ι) Ο. Β'τε.ε π 1ιεΙ. Ζει· Κεππιπἰεε άετ ΒιιιεΕπιεΙ:ιεε11Ιεπ θειι

ιι·εΙΙ›1. τ. Βε.1ιτ. ΜΙ. ΧΧΙΧ Ντ. 1.

2) Ε. Νειι (Με. Βειττε επι· Κεππτπιεε άετ ΒιιιεειπεΙιεε11

Ιεπ. Αι·ι·1ι. τ. Ηνε;. ΜΙ. ΧΧ Π( 1900, Ηεττ θ.
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!ιουσ Γει·υσ, άοο!ι ειυά εισ ιυσιει ιιιοιυσι· ιιυι! ιι·οο!ιιισικ Ζυυι

νοι·ε·ισιο!ι εισ!!ισ κι! Ροι·ιι!Ισιοιι!ιιιι·ου πιιι σουισυ Πιρυι!ιοι·ισ

υσοιιισυ, υυ!!!υρετ νου ιι'ιι!!συ νου Βεουσυάιυ!ιιυσι·ισ ιεο!ιι·ι, ευ,

υυά-!ιουυισ άουσι Με Ασυιιιιου!ισιι ιυιτ υοεουάσι·σι· Βουι.!ιο!ι!ισιι

ινιιυι·υσ]υιιισυ. Με Κυι·ιοιι'ε!ιι πει· άιε Βυτννιο!ιο!υυς ιιυεεειιει

εριιι· ιο .

Βιυευ άυι·ο!ιςι·σιι'ευάσυ Πυτσι·εουισά ;ζου·συιιυσι· άου Πιρυιυσι·ισ

υιιοι!!οιι νν!σεσυ _ισάοου άιε Βουι!!ουουιιυιου Με ννιιυι·ουι! άισεσ

υοου 24ει:!!υάιςσυ Αυι'συτυιι!τ. άιε Βουι!!ου ιι·ιιυιου' υ!ισυσυ άιε

ΟυΙειιι·συ άει· $υισ.ιτυιιιυεοι!!συ νο!!!;ουιιιισυ Πάει· ιιυά ιισεεειι

υιιι· οιυσυ ιισυι· ε·σι·ιυυ·συ ισ.άουεισ!ισυάσυ Βοάουευτ2 υ·ιι!ιι·υο!ι

υισιι. !Συσυιιο ναι· ιυ Ζυο!ισι·υουι!!ου οιυσ ευιιι!ισ Βειιι·συι!άιιυ,π

άυι·ο!ι άιε Β!υ!ιιυσι·ισυο.οι!!συ ει! οουετιι.τιι·ου, ινσ!ο!ισ υσι άσυ

Βυισευιιιυιιοι!!συ νο!!!ιοιυιυσυ σ.υευ!ισυ.

Πισεσ Πιιισισυυ, ι!ιε ει! ιυσιυσυ Βι.ιιιυιιιου εσυι· άουι!ιου υστ

νοιιτΜ πιο; ειυ ειυσιυ ει·οεεειυ Μειοι·ιε.! εισρι·ιιιι νιο!!σιουι

υιουι. !υ ε!!ευ Β'ιι!!ευ υσει.ευσυ υ!σι!ισυ. πω!! ει.υσι· Βοεουιιυσι·

άσυ σιιςσυι.!ιουσυ Ρεσιιάοάιρυιυει·ισυυοι!!συ νισ!ιυου ιυ ινσειιι!!

!ιοιυιυσυ; ιυιιυσι·υιυ ε!ειυυιο ιου ειε υσιουσυ ευ ιυιιεεσυ, οι!

υυε άστυ ·ιυοηι!ιο!οι;ιεουευ νσι·υιι!ι.ου άει· υσιάου Βιιι.υο!ισυιιι·

του άιε νστυιυιυυυΒ· νσι·ννυυάεουυιι!!ουσι· Βευισυιιυιζου άσι·εο!

υσυ άσυι Βοουιι.ουισι· ειου υιιιάι·ιιυεσιι.

Πιο Π.-Βιιισειυκυο.οι!!συ σι·ιυυοιυ ιυ ιυτειυ Αυεεσυσυ εσιιι·

ευ Πιρυιυοτισυιιοι!!ου, οι·εουσιυσυ ιοάοου ιυ Ε'ο!ε:σ ι!ιι·σι· Κιιι·ισ

υ!υιυρσι· ειε άιε νισ! εο!ι!υυ!ισι·συ Ι)ιρυιυσι·ιευσ.οι!!συ. Αυο!ι υυ

ω· ιυυσυ ιιυάσι: ιιιιιυ άιε Κου!ουι'οι·ιυου ιιυι! άιε Βιιι!υυε άει·

Β σ. υ ε ε - Ε! ι· υ ε τ. 'εουσυ Κιιι·ρσι·ουσυ, άιε ειου Μου υοου άστυ

Π. Νσιεεει·'εουσυ νσι·ι'ιιυι·συ εσυι· ευ!ιιιυ άε.τει.ε!!συ !ιιεεσυ.

Πιο:: νοι·ι'ευι·ου, ννσ!ουσε ιυ !σι2ιει· Χου υσι·υι“συ ιπιι· σιυε

ει·οεεσ Βο!!ο υσι άει· Πιουτυοι·ισάιιι.ευοεε :υ ευιο!σιι, πιιι-ιεε υυε

υσι άσι· Πιιϊ'σι·συειι·υυυ· άιοεσι· υσιάσυ Βιιιυο!ισυυι·ισυ ω! Βιιουσ

!υεεου. Ρι·ο.!ιιιεου άιιι·ι”ισ οιυο νστινσουεο!ιιυε·, άει· υσιάσυ Με!»

ο!ιου »νουι !ισιυιυ ιυ ?τοσο !ιιουιιυσυ, άοου πιει τιισεσ Βσουεο!ι

ουυε, άιιεε ιυιι.υ άει· Νοιεεσ ι·'εουσυ υ”ιιι·υιιυε άυι·ουυυε υιο!ιτ

σιυσ ευ ερσοιιιεουσ Βοάουιιιυε,· νιυάιοιι·συ άιιι·ι', Με (Με ι·ιο!ι'υ.ου

εσεουσυσυ ιιπ.. .ιιι ιυιι· Μουτ. σιυσ Βοουυο!ιι;ιιυε πιιι· νοι·ιιιευιιΕι

άιε ιι.υι' οιυσιυ ιι·ι·ι.υυιιι υει·υυειιιι. Πιτ ι'ει·υσισ Πυτ.ει·ειιο!ιυυεσυ

!ισιυσ Οουεσουουιου ιυ Μ! εου!ισεει, άοου άσε Ι.συι·ι·σιο!ισυ

Μουτ συτυσυι·ι.

Ειιυ 'Ι'ει.ιυρου :υπ Ψυ,ι;ιυυ!εσοι·σι νου ειυοιυ !ιισιυσιι !!ιιιάουσυ

ιπι· πιιι· ειυ· Πυι.ει·ευουυυα υσ!ιυι'ε ιι"σειεισ!!υυ;; άει· Αυινσεσυ

υσιτ νου θουοοοοοου υυι;σεειυάι: υυά ννυι·άο ιι!!εου!ιο!ισι· !νοιεσ

ιι!ε Βιρυιυοι·ισιυετσι·ιε! Με Β!υιεσι·ιιυιρ!υιισυ ευεε·σειι·ιουσυ.

Με ιου υοου απο '7 Βι.ιιυάσυ Κιιιιεουυιυ.ρυι·σ.ισ νου άει·

Ριιιιισ υιει.ο!ιισ, οουιιιιιιι·ι.σ ιο!ι ισιο!ι!ιου Οο!ουισυ νου στννοε

ιιυτισυ 'σιιοσυ ουοτε!ασιιειιεουσυ Βιρυουσι·ισυυοι!!ου. Με ιου

υιοιυσυ ι·ι·τυιιιυ ννιι.υι·υουιυ, υυι! άεε Βσοι·στ άιι·σοι ιυ Αυετι·ιο!ι

υι·ιιυιιι·ειτου υυιοι·ευο!ιισ. οουεισ.ιιι·ισ ιου ι·οιο!ι!ιο!ιο θοιιοοοοοειι

ιιιι ειιιιιασυ $σοι·στ. Ιου ιυοιυσ άιε Νσιεεσι'εουσ Πι.ι·υιιυε

Μοτο ιυιο!ι υισι· υιουτ νοι· ιισοι Ιι·ι·ιυιιιυ υσινουι·ι, ινουυ ιου εισ

ευι:οινιιυάτ υιιι.ι:ο, άσ.8σε·συ πω· ιυιι· ι!ιε κει” άει· Βιιιυο!ιου εο!ιι·

υυι'οσιε!ισυ.

ινσιιστυιυ υι·ιιιισ κι! υισιυσ Βιιιυο!ισιι ειυ' ιυι·σ Βιιυι·οισειια

!ιοιι υυά ι'ε.υά υσι Οοι·υο!ιυουειυιοι·υυυε, Βυιιιιι·υευ πιιι. Βυ!υ

ειιυι·συ!οο!ιο! ιιυά Νεουιιι.ι·υυυε ιυιι. ννιιεει·ιυσι· Μσιυνισυυ!υιι!ο

ειυπ ννο!ι! υει άσυ υισιεισιι ΒιισιιΡι!υι·συ ειυσ Βοι!ιιιιι·υιιυις. ι!ισ

ισάοου οιυσ νοι·ννσουεο!υυπ πιιι ιιυοι!ισ!υυοι!Ιου ιιυεο!υι. ευε

εου!οεε. νοι·ιιιΒ·εννοιεσ Μιτου άιιυ!ισ!- υσιυιιιισ εο!ιιινειι·υι·οι!ι άιε

ιιιιιυει· ε;σιυι·υτ, άει· Ι.σιυ υιιι·8·υυάει·ι·οιυ (νουιιε --- Ρ ι· ειε υ !‹ ο υ

υιο Ιουο!ιι.ουάι·οιυ (ιιι·ισι·ισ!! -- Ε'ι·ιισυ!ιο!) ννισ 'Ι'υυοι!ισ!υιιοι!!συ.

νιειε Βιιοι!!συ. ε. 'Πι. εοιουσ άισι!ισιυσ Κιιι·υσι· σιιτυισ!ισυ νικ!

ι·συ εουννεου Μου ι.ιυΒιι·ι. ι)ισ ουιιινι.!ιισι·ιετιεουσ ιζι·εοι!σ ιιοι·υι

ι!ιιι· 'Ι'υυσι·ιισ!υοοι!!ευ !ιουυιε ιου υσι Βυτιι!ι·υιιυι; πιιι. 15 ρΟι..

Βυ!υστσι·ειι.υι·σ υυά 5 μια. Βουινσι'ε!ειιυτσ υιουτ οουετιιι.ιι·ου, ειιιο!ι

ευυιου υιο άιε υυε !ι!ειυεισυ Ρυυ!ετου ευευυιιυσυπσεσωισιι Βιιιυ

οιιου. Ιιιιιυσι·υιυ ιιιιυυ άιε Βιιισι·ουυιιυιι€ ιπι $σοι·συ οάσι· (ιισινσυο

ιυννοι!συ πι' Βουινιοι·ιε!ισιιου ει.οεεσιι.

Βυά!ιου σι·ιιυι·ι9:ι: σε ιιοου υ.υι άιε ρυι!ιου·συε Βσάσιιιιιυ,<; άει·

υσε ι·οουσυσυ θτιιυο!ιευ σου” οιυπιυι·ο!ιου.Τυισι·νοι·ευουσ,ευιυει!

υυο νσης!σιουσυάσ ε·σΒ·συιιυσι· άσυ Πιυ!ιι!ισι·ιου:ιοι!!ου. άσι·συ

τοιιιεο!ισ. ιιυά ρυι.υου;συσ Βιο;συεουιιιισυ ειυ Μοστεουινσιυουου

ευ ευει;ισυιο,· ειυάιι·ι. ειυά, υουσ ιο!ι υυε ιιυεεοι·υ Οιιιυάοιι υιο!ιι

ιιυει.σ!!συ 'ικουυσυ. Ιου εσυε ιυ ιυυσυ ισάοσυ :ι.υου άιιι·ουιιιιε

ιισιυσ θι·ιιυάσ άιε ου Βου!ιιεεου πιει' ιυι·σ ρυ.ιυουσυστι Βιςσυ

εουιιι'του υοιιιι Πουεο!ιου υει·σουιιο;συ ι:οιιυισυ. Βσιο·σεσυ !‹ιιυυ

ιο!ι άει·ιιυι ιιιυννοιεου, άει.εε ιου ιυ Πτιιιιι!ειιιισυτσυ υιουι εσιτσυ

ά1σεσ Βιιιυουσυ υσουεο!ιτσι. !ιο.υσ υυά υινιιι· υιιννοι!συ άιε Βιτσι

:ο!!συ εισι·ιι.άσ νοι!ε·σ ι'ιοριι. ιυιτ άσυεσιυου. Πισω Βοιιιιιάσ υσ

ι·οουιιεου ιυιο!ι ευ οι· Αυιιευιιισ, άεπ ειε υ;οιοεσυι!ιο!ι οιυσ

Βιισι·ιιυ,ιε ινουυ Μουτ. ιιιεο!ι υυά εο!υει:ει.ιιυάιες ιιι σι·ιου·ου, ευ

άοου ινσιτσι· ου υυτοι·υιι!ισυ ιιυ Βι.ευάσ ειυά. Ιυ Οιι!τιιι·ευ Ιιυ

υσυ ειε ιι.υεεει·άσιυ ι!ιε Βιςσυτυιιιυ!ιου!ισιι. εουι· ιιυυιιι ιυ Βνιυ

υιοεσ ιυιι θουοοοοοσυ ου ισυσυ. ννισ ιου άεε υοου ννισάοτυο!ι ιυ

Ου!ιυι·συ ευ εουσυ θσισεσυυοιι Μια».

ι ιΑυτοι·σισι·υτ.)

· Πιεουεειου:

ιιι υ ι υ Ιυ Βοιι·σι!° άει· Νσιε εει· 'εουσυ Ριιι·υυυΒ· ε ι·ιο!ιο

ειου Με τω! ι· άιιιιιιι υυε, άει.εε άισεσ!υσ υιουτ ι'ιιι· Πιρυιισι·ιο

υυοι!!συ ειουσι· εσι, άοο!ιιιι·ισυτ ειε, Με οπου υυε σιυει· Αι·υοιτ

νου Β ο υ ει υ ο τ !ιοι·νοι·οσ!ιι. μια Βσευ!ιοτσ.

Πο ιι ε. !νσυυ άεε Πυτσιευουυυςειυε.ισι·ισ.! υυε άουι Βιιο!ιο!!

ευτυοιιιιυσιι ινιι·ι!, !ιοι'σι·τ άιε Ν ο ι ε εε ι· 'εουσ Πιι·υυυ υυυεουο

Βιιιισι·. Πιο Βιιοι!!ου εσ!υετ !ιοιυιυσυ τιιιυσι ιοάοου εου σουτ πι·

Πει·ει.σ!!υυε·, »νειι υυι· άιε Ποι·υσι· ειο!ιτυοι· ειυά, άιο ?Μπι άοτ

Βιιοι!!συ άσ.8·σε·συ υιουτ ευ άσυο!ιου υσι·νοι·ιι·ιιι, ννισ υοι Γάτ

υιιυςιυιτ Αυι!ιυιιι.ι·υου ε. Β. πιιι Μο!!ιν!συυ!ιιιι.

Ευυιυ. Ζυι· Πιιισι·συειι·ιιυ,ε; νου Ρεσιιάοι!ιρ!ιιυσι·ιουυοι!1σιι

εο!ιοιυι άισεσ Ριιιυσιυσι!ιοάο άοο!ι νοι·ννοι·ιυυιιι· ει! εσιυ.

Π ουσ. Θσι·ιιάσ ειε άιιι`σιουιιειάιιιε;υοετιεο!ισ Β'ει·υυυε υει άει·

Βουυσ!!άιυιι·υοεσ !ιευυ ιο!ι άιε Ν σι ειιοι·'εουο υιουι. επιστ

!ισυυσυ.

Ρστοι·εσυ. Πεε 8ιυσαιυυ ετε!!τ ειυ Μοάιιιυι άει·. ιυ ινε!

ουσιυ άιε νσι·εουισάσιιει·ι.ιε·εισυ Βε!ασι·ισυει·ισυ ειο!ι νοι·ι!υάου.

νου 2 Ροι·υιου !ιιιυσυ ινιι· εο!ιου υσιιισ ο·ου!ιι·ι, άοου ννοι·άου

ειου ιιιιου υοου ευάσιο ιι'οι·υισυ υι!ου!ευ ιυεεσυ, ινσ!ο!ισ ιυ άεπ

<‹!συευάιεσυ Τυσι·υιοετιιισυ» ννισ εισ άεε Ρι·ε.σρυιιυυι υυά άιε

νοε,ιιιει άειειο!!συ' εισάσιυοιι.

8ο!ιυιιτι ιι·ιιι.;!; ου άεε 8ιυσιι·υι:ι. νου Νσυε·συοι·ουου οάοι·

Κιυι!ει·υ άσι·ου Ρι·υσρυιιυιιι ιιιιι·ου υσεοσυσυάε Αάυιισειουσυ νο!!

ειιι.ιιι!ιε ιι.υεσεου!οεεσυ ω, ι.ς!ειουιδι!!ε υυτσι·ευο!ιι: ινοι·άου ιετ.

Που σ. Οσιιιι·ι.ι.εσ Πιιτοι·ευουιιυασυ ειυά πιιι· υιο!ιι. υσ!αιυυι..

Ρστοι·εσυ. !!!7ιο νοι·ιι·. οιιινι!υυι.. !ιοιιιιυσυ θυισειυυυεοι!Ιου

υυά θοιχοοοοοου υιιειιυιιυσιι νου. Μι Οιι!ιουι·νει·ειιουσυ ινσ!ουσ

ιου ιι·ιιυσι· ειιεισ!!ιο. υιιυσ ιο!ι εισιυυάσυ. Μ” ιυ ιι·ιιυου πιω!

νου Πιστ.υι·ιιιε σιο!! άιε θουοοοοοσυ ειυ ιυ Βειυ!ιυ!ιυι·συ ναι·

ιιυάο1υ υυά σι·ετ εριιισι· ευάσισ Βιι!ιτει·ισιιυι·ισυ ιυιι ε.υ8στι·οΠ'ου

κει· συ.

[Νικο. !υ Κυ!ιυι·συ !ουσυ υσιάσ Βιιιιωι·ισυσιι·ισυ ιιισά!ιου

υσυσυ σιυευάσι·. Ιυ Βσι:ι·οι'ι άει· ι'ι·ιεουου Πι·στυι·ιι;ιε !ιιιυυ ιου

υ!!σι·άιυε·ε άιε Αυειιιυσυ Ρσισι·εσυ 'ε υσει!!ι.ιεου.

Ευ Οι·οιιι. Πιο θουοσοοοσιι άι·ιιιυσυ υσ!ιιιυυι!ιου Μου ιυ

ι!ιε θισννουεθυυυιυοοευι ειυ; σε υι·ευο!ιι άσ.!ιοι· άεε εριι.ι.οι·ο

εριιι·!ιουε νοι·υευάσυεοιιι άσι·εσ!υσυ άιιι·ουιι.ιιε υοου υιουι ιιιπ'

ειυσιυ νσι·άι·ιι.ιιετννοικ!σιι άει· (ιιουοοοοοσυ ι!υι·ο!ι ιι.υάσι·σ Κσιιυσ

ευ υοι·ιιυσυ.

Ρσι.σι·ε σο. ιυ ιι·ιεο!ισυ ?Μου ιιυάσυ ννιι· !Ισιυ!ιυ!ι.υι·συ άει·

θουοοοοοσυ υυά οι·ει: ινσυυ άιε νιι·υ!συυ ι!ει·εο!υσυ υυυιιυυιι.,

τι·στευ υιιο!ι ιιυάσι·σ ιιιι!ιι·οοι·υ·ειιιευισυ Με

Ψ ! ει! ι ιιι ι το ιν. .ισ ιυσ!ιι· Βο!ιισι·ισυιιτισυ ειου ι!υάου, άιε

Κιιι·υουσυιιιι·υιιυε; σ.υιινοιεσυ !ιουυσυ, ιιυι εο ννσυιεισι· !ιιιυυ άοτ

Ν σ! ε εει· 'εουσυ ιθ'ιιι·υυιιε ιυ άιιισι·συιιιι!άιεευοετιεουσι· Μπιου

υυε· Βσάσιιιυυε· ειιιι·οιυσεεσυ ννοι·άσυ. Ιου εο!ιιισεεσ ιυιου άει·

Αυειο!ιι: Πο!ιο”ε ειυ, άειεε 2ιιι° Πιιιστου2ιι·υυς οιυεο!υοι· Ειπε!

ισιι ιυ σιυσιυ θσιιιιεο!ισ άσι·εε!υσυ, σε ι·ιουτιςσι· οι οιυσ ?ετυε

ιυσιυοάο ευειι»νουάου ννσιουσ άιε Β'οι·ιιισυ άει· Βιι!ιοσι·ισυ άσω

!ιου υει·νοι·ιι·σι.συ ιιι.εει, ειε σιυσ εο!ουσ. ινο!ουσ υιιι· Πειυι!ε

ι;συευσι· σι·!ιευυσυ !!ιεει.

Β. Ρο ι ο ι· ε σ υ ερι·ιουτ. Με ειυου Ρε!! νου Ροιυρ!ιιι;·υε νι!!

Βιιι·ιε. (Αιιτοι·σισι·υι. ιιοο!ι υιουι. οιυεσιισιστιι.

ι)ιι·σοι.οι·: [Η. !!!!. Κου ιιις.

8σοι·στιιι·: υ ο υ υ ο π· τ.

Αιιετιιυ υυε ιισυ Ρι·οιο!ιο!!συ

άει· θισεοι1εουοϊτ ρι·οοτ. Αστειο ευ ΜΜΜ!.

Βιιυιιυ,ε; νουι '7. .ιυυι 190!.

1. !)ι·. έ! ο!‹! υ στο· εισ!!ι σιιισυ 2! .ιιιυι·σ οικου !!ιιιιιι·οεσυ

ιιιιι άει· νοι·υιιιο!ιιιιιυ·εάιυε;υοεσ «ρι·ιιυιιι·σ Ρ!συι·υι.ιιυσι·ου!οεο» νου

Πιο ιιιιυσι·σ Βσει·ιιιιάιιυπ ει.σ!!ι Βουιουειι·ιιυι. υοου σιυε·σιισυάστ

Πυισι·ευουιιυι; άσε Κι·ιι.υ!ισυ τιοιυυιιο!ιετ ιιι Αιιεειουτ. Ζιιι· Ζσιι

!ιιεει ειου εννοιι“ε!!οε σιυσ !ιυ!ιεεοιι:ιε;σ Ρ!σιιι·ιτιε υυσυιοττ!ισ.,=;ιοε

υυουννσιεου.

. !'νειιοι· ισι'σι·ιι·ι Ι)ι·. Ο. ιιυσι· σιυσυ νου ιυιιι υσουοο!ιτοι:συ

Ρε!! ιυιουεινει· Ο!ι!;οι·ιευ!υι.ιιυε·, άιε άυισ!ι ιιυε·οεουιοιασε Αιιι”

εσιασυ πιιι' σιυσ Βιιυ!ι ευ 8ουυάσ !ισ.ιιι. Πι·. !νοσυσι· Με εοι

υσι· Ζω οιυσ ο;!οιο!ιι'ει!!ε εσ!ιι· ειιιτ!ισ Ο!ιιοι·ιευ!υιιιυε Μιά υιεο!ι

σιυει· θουυι·ι υσουιιο!ιισι:. Ου ιυ άισεσιυ Γυ!ισ υυνοι·ειουιι,ειο

!!!ειιιριι!ιιιιουευ νου Βσιισυ άει· «ννσιεσυ>› Ριου νοτιου·συ, και·

υιουτ ευ οι·υιι·σιι.

2. Πι·. Βου υιιι.υ ιυειυυ άσυιουει;ι·ιι·ι σιυσ 45_ιι!!ιτιεσ Ρι·ειιι,

άιε υιιι πιυ!ισιο!ιου Νει·υευ υυά ειυισ!υσυ, ινσιιιο· ευε.σει!ιοτι

εο!ιοιι ειωιευ υσάσο!‹ι ιιπ. Αυε·συ!ιι·υιισυ ιιυά νιιιιυρσιυ ι`συ!ου

νο!!!:οιυιυευ. υιιε,εσερι·οουουσε Με! υσι·ιοι·ευι: άυ υισά. Νεου

άου Αυει”ιι!ιι·ιιιιεου άσε Πσιιιουειι·υυτσυ ιιουιιυου Ιιιισε υυά Βο

ρι·ιι ιυ Γι·ιιΒσ.

Πι·. Μο.υι·ιυε; ειιι·ιο!ιι. ειο!ι ιυιτ Ειυιεουσιάσυυσιτ υυ- βο

ρι·ε υυε.

Αιιι” ι)ι·. Β ο υ ιυιι.υ ιυ ου υ 'ε ?ι·υεσ, ου άιε Ροι·εου ιεο!ιι·ι:

ννΘΓάθυ ιιιιιεεισ, ουυε Οι. Ρι·ι εειυου υ υυε, άεεε ει· ρσι·εου

Με!! υσι σιιιιι.ιισι· Βι·ιουι·υιι€ ειναι· υιο!ιτ νισ! νου άσι· Αυειοοιι

υυ8ειυ!ιιΒιισιτ άει· @πιο !ιε.!ιο. Βοι άει· Πυυσι!υοι!ισιι;.άοε

ιισιάσυε ιιυά άει· υοου ιυιιυσι· ι!υυ!ι!ευ Ασι;ιο!ο.<.:ισ υυ‹! άει· Αντ.

άει· Ψσιισι·νσι·υι·σιιιιυε άσεεε!!ιου τυιιεεσ ιυιιυ ισάοου ιιυ Ρι·ιτι

οιρ ιιυ Ιυιστοεεσ άει· Α!!Β·συισιυυσιι: άιε ιισιιι·οεσυ οι! ιεο!ιι·ου
ευουσυ, !ισεουάσι·ε άιε πιιι οιι'συσυ !νιιυάσυ υουυιτσισυ.ι Βουκο

εσυ ννι!ι·ο ει·οεεσι·ο Νεουειουι. άσυ Μυουιο-ιι.υο.σειυστιεουσυ Βο

ε;συιι!ισι· άιιι·ο!ιειιε υυι Ρ!ιιιισ. !νσυυ ιυ !ινΒιουιεουοι· Βσιιο

Μυες ει.Ι!σε Βι·ι”οι·ειοι·ιιο!ισ ιιιι· Βιο!ισι·εισ!ιιιυι.ς άει· ιιυεει!!ιιυευ



 

πιεειιιιπιειι Πιπιεεειππιε· ρεπ.ιιιιιι ιι·ει·πιε, ιπειιιιε ιιιε.ιι ειιιειι ειιι πιεπι

ειιει· επιιιει·εεεπι Ροιιιπι πιιιι·ειι πιιε Β`ιιιεει· εειιειι.

Βπ. Μπιπι ι·ιπι πι; Μ. ιπιι νει·ιιεεειιπιεπι Ε'εΙιε Πιι· ιεεΙιι·πιιιε ιπι

ειιιεππι Ιιερι·εεει·ιιιιιι, πιε νοπι ειπει Ηιιιιιειιι·,ε;ιειιε ειπει· πιεπι ειι

ενειιεπιπιεπι ιιι·πιιιιπιιιεπι, ιιιιπιεπΙιειιεπι νειιιιιιιιιιεεεπι πιιει·ιπ .ειιι πιιε

Βεπιε ιπειιι ιπειιιιε.

ε. Πι·. Ρ ι·ιεεπιιει πι ιι Με: ειπιεπι Με.ιιιι νοπι 48 .ιειιιι·ειι πιιπ

Ι..ιειιεπι πιιιιεπ· νει·; ιιειιιΠεπι ειπιπι πιιιππιεπιιιιειι Με Βιι·εειιεειεεπι

ω· Ππιτει·ειπτιεπιιιιιιιεπι. Πει· ειιι επιπιιιειε πιεπι Βειπιεπιετι·επιιεπι

επι εΜειι νοιι ιιιιιι 1900 ιπι δε. Ιιειιιε-ιιεεριαιι ιιι Ρει·ιε 8·εεειιε

ιιεπι ειι·ιειιίϋπιπιιεειι Ι.ιπ:Ιιεπι ι·ιιιιει·, πιιε ιιπι Αιι€επιιειιιεπι εειπεπι

ειπιπι. Απιειι ιιιει· ι·ειιιιιιΓεπι πιιε Βιιιει·εεεεπι2επι πιεπι νεων

εειιεπι Ι.ιιιιεπι επι€εριεειιειιπι. Νε.ειι ιιειιει·επι Αιιεειιιιιιιιιιε·επι Μπι

πιεπι πιιε νεπεειιιεπιειιει·ιιε·επειι Αιι“εεπιειιεπι ειειι ιπι πιιεεειι·Ιιιιιιειι

ιιιιπιεπι. σε εε ειειι ιιι επιιπιιιεπι Ε'ιιιΙεπι ιιιπι πιει·νεεε Αιιεειιειιειι

ιιιιιιπιειτ. επιεπ· ιπιι'επ:ι.ιεεε Ρι·εεεεεε νει·ιιεπε·επι, ιετ πιεειι πιιειιι εε

ΙΒιιι·ι. Βιεειιοειιεπ:ιι ιει νπιι·Ιιει;επιπιει· πιω πιπιι·ειι ειε εειππιπιπιπ.επι

ιιιει·εεεεπιπεε τ πιιεπ:ιι ειιιιι·ιιεπει·ιειτε. Δε! ειιιε Ηειιιιπιε· πιππτειι

Αι·εεπιιιι ιπιπ νοιι πιιπ Βεειιιιιιιιιιιειε ειι ι·επ:ιιιιειι.

4. Πι·. Ψ πιε ιι ε ι· επιι·ιειιι «εεει Μιιεεπιιιιιεεριιιιιιι,εεπι ειιι Μει

πιεπι Κιπιπιει·ιι».

Βιπι Βιιειιι ιιι πιιε επεει.ιεειιε ιιι·ιιιιειιε ·τιιιιιιιιιιειι κει-ι ιιπιε

ειιι θειιι·ιτπ. ιιιιπι 'ΗΜ πιιε Ψεεε ιπειιπιεπι, ειιι ναειειιειι ειειι ιιπι

εει· θι·ι;επιιειιιιιε νοιι εειιιιειιειιιιεπιειι, πιιε ιιι ιιιπι ιιιπιειπιπιειπιπι

μπι, ειι εειι·ειεπι :ιιεεε ιιιπι ιιι πιιεεεπιι 8ιπειιεπι ιπιεειιειιει. π·εειιιΠ πιεις πιεπι επιεειειιις επι πιιιτεπειιιιιεπι, πιιιιεε ειπιε ιιπιεει·ει· ιιππιιμι

ειιπιιιιιειιεπι Αιιιιιιιιιεπι εειπ.

Βει νει·πιιιιιπιπιεεειει·ιιιιε ειπι Βι·επιιι- πιπιει· ΑιιΠιιιι·ππιιι.πει, επιεπ·

Βειπιεε ιιι ειπει· επεννιεεειι πειιιιειιεπι Β.ειιιεπιιειΒε πιειειι π.·ιπιιιπι

πιει· επι ιι·ειιεπι, Μ. ειπιε πεεειιεε απο, Με ι·ειιιειιειιε Ηειιιιιεπιιεπιει

ιιι·πιτει·εε Με ιπειιι πιεπι. πιεπι πιιειιτ πιεπιε επιτειι πω”, πιπιι·πιιι

πιιε Πιιςεπιε.ιιεερϋιιιιιεειι επι ει·εει2επι νει·ειπειιι, πιπιπι πιιεεειιιε πιεπιε

ιιεεε, ειε πιεπι ιιιι·ε Ππιεςείειιι·ιιειιΒειτ ιιπιπι ειπε ειπεπ" εειιιι

Βι·επεειιεεπιεπι ει·ιιιιιιιιι. επιι Κιπιπιει·ιι ιπι ιι·ιιιιειιι ιεεεεπιεειιει· ιιι

Απιινεπιπιπιπιε εεεπ·πιειιι.. ιιιι·ε νει·ιιιειιε ιπιι νει·ειειειι ειι πιεπι

Βτεειιπιιιι.ι.ειιι ιει ιιιεεϊει·πι πιεπι νει·ιιιιει·ειπι Μ”, πιει ειε ειιιε νιει

ει·εεεεπ·ε πιεπι νοπι πιειιι ειιειιιιειιπιεπι Απε νει ιπειιι· εΜειι

8επιπιε θει·επιπιε ει: ειιιε νειιεεπιπιπιιΕε ιιιιπι π·ειειεεε Βιιιιεει·ιιιιε;
εεε Με;ειιε ιιιεπειι. ι

ιιιτε νει·ι·ιειιιιιιιειιειε ιιιπιιεπιιιεπι ιιεεε πιιε Βιιιεεπιιιιεεριιιπιπιε

ιιει “οι ειεπιιειι Μεεειιιιιιεεπιεπιειι. πιιε πιεπιε ιιπειιι. ειιι πιειι

ι)πιπ·ππι ιιιιει· επςεπιςεπι ειιιπι. Με ερι·εειιειιπιεπεε ΒειεριεΙ πιιιιιιι·

ιιι6ιςε πιει· ιιιινειε ειιι πιιε ιι.επιτειι Υει·ειιιπιπι;επι πιιεπιειι. Ηιεπ·

Μ.: ιιεεε Βειει·ειιι, εΜειι πιιιπιει·πι Κιπιπιει·ιιι·ει.ειι, πιιε εεεπειι
πιεπι ι·εεειιεει:επι Επιει8·ε επι νει·ιειειιπιεπι, πιε. ςεινειιπιιιειι εειιεπι ι

ειιι οπιεπ ιιππει εριιιιιιιεεπι 8επιιιςτειι, ιιπιι, ειιιιε Απιιππεπιπιιιπις

ιιιιπιει·ει· ιιιιιωι, νειιεπϋ.πιπιιεε Ηειιιιιιε επι επιιεΙειι. Αιιπιει·ε ιιεεε

πιιε δεειιε. νι·επιιι πιιε πιεπι νει·πιιι.ιιιιιιππετι·εειπιε εειιιι.πιιεεπιπιειι

Μοιιιειιτε, πιιπ:ιιτ ειιι· πιεπι Μεεεπι ιιιιπ-ιιιι. εειιπιεπ·πι ιιιιειι πιειι ι)ει·πιι 4

ιιειι·εΠεπι, πεερ. νοπι Με;επι εεε ιιι πιεπι ι1ει·ιιι ιιιιεπ·πιειι·ειειι

Με. Με» ειιι ιιειιειι πιει· Μεεεπιεπιεερϋιπιιις πςιειειιιειιι8· πιιε

Βειπειιπιιιιπιεπ πιεε ι.ιπιππιιεε ιπι ιιπι· Βεειιι, πιει εε πιπιι·πιιι επιεςιεειςε

επιιιιιιιιςεπι ιπιιπι Αριιιιεε.πιεπι πιεπι Μεπιιεεπιιειιιεπι νεοι Μιιειπιιιι·ιιι

Με. πιει εε πιιππ·ειι Αει”ϋιιι·πιιιττει ιιι Πεειιιιιειεπιπ.ιεπι πιει· εε εε

πειειιε ιππιππιει·ιιιπι Μπι ιιεεε ιιιεπ· πιιε Μεςεπιιιιιεεριιιιιιιε ειε

ινει·ιιινειιει· Ηειιιιιεπει· ιπειιι ιι.ιιεεει· Λεει ιιι ιιιιεεειι εειιι. ε ε·

π:ιειι ενο εε ειειι ειιι εεεεπιεπιιιιε (ιιιιιι·πιπιεεεειιιι·πιιε ιιιιιιπιειι. ει

εε πιεπιε νοπι ιιιπ:ιιι επι ιιπιτεπεειιιιτ2επιπιεπιι ινει·ιιιε, ννεπιπι εε εε

ιιπιει, ννειιι€ετειιε ειπιεπι 'ΓΙιειι πιει· Ειειιπ·ιιιιςειει·ιπιειιιε ιιιιιι ι.ε- ·

ιπιεπιιιεπι πιειιι·ιιιιεερι·επιιπιπιε πιιπ επιπΓει·ιιειι, νιπειειι ιει2π.ει·ε εεπεπιε

ιπιι Κιπιιιεειιιιει· πιιε Μ

ιτε εε ειιιπι νει·ιιε.ιιεπιιεει·ειιειει· ΥΥειεε εεειπιιιιιεεεπι ιιιιιι εοιιι

μιιπ:ιι·ειι. ΑΙΙοι·πιιπιεπε επιππω ει" εειινιει·Ιιειι πιιπ. ειιι επιει· εκει

Βριιιπιπιεεπι πιι.ινε.ε ιιι ει·ι·ειειιειι εειιι, εεπιπιει·πι εε πιιιιπιεεπι πιιε

εειιιεπι, _ιε ιιεεε πιειιι Με, ειιινπεπιει· ιιιιιιιειι επιετ _ιεπιεπι 2. 'Τες,

ππιιιιιπιιπει· πιιειιι·ει·ε Χ'Ψεειιειι ιε.ιι€ Γει·ιεεεεπει πνει·ςιειι. Βει'ει·ειιι

ειιι. ρεπεειιιιειι πιιειιι·ίεειι ειε Βεεεεειιι.ιιιις ε·εππιπιειιι. πιεπιε Με

ιιιιι€ει· πιιιιιει·ιιπιεπι Με.8ειι·ι.ιε.πιπιειιιειι·ιιεπι, εει_ εεπιει 8·Ιειειιιιιει·

ιιειιπιει· Βειιε.πιπιιιιπιε ιιπιπι Με”, εΜειι ειπιε νει·εειιιιιπιπιιεπ·ιιιιε

ειπιι.πειι, ννεπιπι πιιε Βριιιιιιιςεπι νει· νειιει.επιπιιΕεπ· Κιεπιεεεπιπι·

επιεεεεει.π ιπιππιι·πιειι. Βεπεπεπιπ. πνει·πιι. ιεπιεπ:ιι, ιπι Πειιει·ειπιετιιπι

ππιπιπιβι ειιι. ε.πιπιει·πι Βεεεεειιι.εππι, νει· Μιι8ειιιιιιεεριιιιιπιεεπι ιιει

εειιι· νετεεεειιι·Μεπιεπι Γιιιιεπι. ιιι ννειειιειι Με πιιε Κιιιπιει· ιιε

ι·ειιε ιιιι Ζιιειπιπιπιε ιιεειιει·επιιεει· Ρποεπ.πε.ιιεπι ιιειιιιπιειι. Αιιειι

ιιιει· ειιιπι ειιιΖειπιε ειπε ιιι·ιειεε ιιιειιι. ειιεεεεειιιεεεεπι; ιιπιιιιεπ·

Με πιιπ ε.εει· πιιιιε.ιι Γεετειιιιειιιειι, πιιιεε ιιει ειιιεπιι ει·εειιϋριιεπι

κιιιεε πιεπι ιιεειειιειιπιει· ιιει·ιεειιινιιειιε πιιε Μειπιιριιιει.ιειι πιει·

Μεεεπιεεπιπιειιειιιιιιιιι·ιπιπε· πιεπι ω· 5ριιιιιπιε·, ιιιιπι ειιιε π;επιπιεεε

Διιιι·εςιιιι8·, ιπι πιιε πιε.ε Κιιιπι πιιιιιει νει·εετ2π. ννιι·πι, «Με Μισο

ριειιιιειιειι '.Γεπι ιιει·εειιιιιιι·ειι ιπειπε. Βιειιιιεεε ιπιπιινιπιιιεΙιειι·επι

πιει Ρειιιειιιεπι ιιιιπι ιιιι·ει· ιιιιιεεεπιπιπς ιι·ιι·πιειιειι ειππ, Με ιιιιει·

επι επιιιει, πιεπι Απει πιει· ιιεειε Ειιιιπεπ τω· εειιιε Βιιιεειιιιεεειιιι
εειι.πιπιπι εειπιε Βιιπιπιιπιιιεειππειεε εειιι. π

Πιε εεειιπιιεειιε Αεειιιιιι·ιιιιι; πιει· Μεεεπιπιεεεριιιιιπι€επι Με

ιιει ειπει ιπ1ειιιειι Κιιιπιει·ιι, εεεειειιιιει Ι:ιειει·ειιι ειε πιιιι·ειιιιπιε

πιιειιι εειιινει·,πνειιιι ειε νοπι ειιιι€ει·πιιεεεειι εεεειιιειπιει· ιιεεε

ιιιιπι ιιιιεπιπει· ιπειιι επι Βιιιιε ειιεεειιιιιπι Μπι; ιιεεε ιιει ι·επ:ιιτ

ιιιιι;ειιει·πιιΒεπι Μπι ειιι ιει πιεπι ειι. εει·ιιπιε2ιι Γιιιει·ιεεειιι, Με

πςΙεπτειιιπι ειιι ειε ςειιπιει.

Μ?

εεεπι- ιπιιπι ι)εππιιειιιιιι·ι·ιιε πιιιι·ειι ιιιι·επι
Πειιει·ιι·ιιι. Με Βιιιι πιεπι ειε Βιπιιιι·ιι·ιπιπιιε· ειιι πιιε Νει·νειιεεπι- π

Ο

Βειεπ·επιτ ιιειεπιι ειπει Βειιιπιεεε ιιεειι ειιι Με πιιιεε ει· ειε

Βιε.€εππειιεερειειι€επι ε.ιιειιιιιι ι'π·ιιιιειι ΚιπιπιεεεΝ.ει· ει» ειιιπι ιιεειιει

πινει·ιιινειιε Βει·ειειιεπ·πιιι,ε ιιιιεετεπ· Ηειιιππιιιετ ΜΗ, πιιιπι επιιριιειιιι,

πιε ει· ιππιιει· πιεπι Βιιιπιι·πιειπ ετειιπ, πιιιεε πιιεεειιιειι νοιι πιεπι εΜειι

εειιεπι Αει·Ζιυπι πιεπι Κιιιπιεπιιι·2τειι, ι·ειιιιιν εειτειι ειιιπςεινειιιπιτ

ινει·πιεπι, ιπι ννιιιιππιειι ινοι·ιειι πιεπι Οειιεεεπι, ιιιεεειιιεπι πιιειιι·ινιε

ειειιει·, ιπι ρι·ιι:πι επι ιιει·ιιειπειειιιιπ,;επι. . ·

Ιπι Ειι·ιινιεπιει·ιιιις ειιι' Οι. Μειιι·ιπιε·ε ΑπιΓι·ε.εε, Με εἰειι

πιιε πιειπει·επι Κιπιπιειιιι·ετε επι πιιεεει· Βειιεπιπιιιιιι.ε·ειιιετιιεεε ειειιεπι,

πιιειιιι Πι·. ιν ε ε ιι ε ι·, πιειεε ΒεπεμΜεινειεε Β ιι ε ι πι ε ιι γ ιιιιιιιι·

εει, ιπ.·επιιι ει· ειειι ιιπιειι ιπειιι ;;ει·ιιπιε Μ· Με Αεεεριιιιιιι€επι ει·

νι·ιιι·ιιιεπι ιπϋπιππε.

Πι·- Βειι ιιιιιιι πιεπιε ιπειπε. πιεπι ιιιιιεεε εειιι· ιπιπιινιιιιιιιΙιει

ι·επι, εκει ειιι _ιεπιεε Κω ειΒιιε ειειι ε.ιιειι ειιι επιειειιεπι

Κι·επιιιιιειιεει·εειιειπιπιπιρ;ειι Μ· Αιιεεριιιειιεειι. ιιιι Πειιι·ι,εειι εει

πιιε ινιι·ιιιιιπε ειπιε ππιεειιεπιιεειιε. 4

Πι·. .ΤειΕπι ΙιεΙπι Με ειιι Πει Γειιιιππιε· νοπι Πεπιτι ιιι 6 ειιι

εειιιιιε·ιε·επι Ρ'ειιιεπι (ιιει Βι·εειι πιι·ειιιειιι) Με.,εειιεπιεεριιιπιιι8·ειι

ε;εππιιιειιι πιεπι ειπε Επ·ιεΙε·ε ει·ειειπ:. ιΠεεε Βειιειιπιιιιιι,εειιιειιιεπιε

πιιιιεειε ιπι επιιπνι·επεπι Ρειιεπι, πιιε ιιιεπιιειιιιιειιιεε ιπειιι επι ιιεειπι

ιιπιεεεπι ειπιπι, νοπι πιεπι Ρι·ιιετιιπεπ·πι ιπειιι· ιιει·ιιοιπειειιιιει ινει·πιεπι.

-.

ιιι

Ρι·ειειππιιιε εεε κι". Αει·2ιειιιεεε

πιει· Οιεεε1ιεεπιειιε Μνπεπιπ1ιεειιει· Αει·εεε ιπι

Ηι8·ε ιπειιι 19.-22. .Ιιιπιι 1801.- μ

Ει·ειιιιιιιιιεεειιιιιιιε ιιι 8ειειιειι πιει· Βειπιππιιιιειιε

πιει· Τιπιιιιπεπιειιι.

Ρ'ι·ειιεε πιεπι 22. .ιιιπιι ιεει.-ι Πει Νεειιιιιιιιεεε._

Ι. Πει· Ρι·ιι.εεε ει. 'Ι'ι·εγ ιπι επι πι ει·ειι'ιιει πιιε Βιιεπιιιε·.“

2. Πι·. Μεγει· (Ρερεπι): Πε πιιε Αιιιιε.ιιιειιειιιεινε;πιπιε

ιιπιτει· πιεπι @πιεπι ιιιει· ειι ιιειιπιε, εε.ειεπιπιει·ε πιιιειι ιιπιτπιπ· πιεπι

πιιεπιει·επι Οιιιεεεπιιιεπ·ειτε ιπιι Γιιιιιεε ιετ, πιιιπ·Γεπι πιιε Αει·ιιε

πιιεεεπ· Β`ι·ιιςε ιπειιι ιπειιι· ειιπιε 'Ι'ιιειιιιιιιιπιιε ςεεεπιιιιιει·ειειπειι.

8ιε ιιιιιιειι Με επιπειιι πιεπι ειι νοπι ιιιιιιεππιΓειιει·“Βειιπ5 ι`ιιιεειι

ιιιιι€είειεεπεπι Μεεεπιεειιεϊπιιπ:ιιεπι 'Ι'ιιιιτειιειιεπι ιιπιπι””ιειι Μπει

ιπει·πι επι ρι·ερεεειιπιιειιεειιεπι Ζννεειπειι ππιιεειιιιιιιιπ:Ιιτειι ιιιεπιιπ:ιπιι

εειιειι ι)επιπιεειειιεπι ιπι πιει· ΑιιπειιεΙ1°ι·ειςε ειιιε εεειειιει·πε διει

ιιιιιε ιιι πιεπι ιιειιιειιι.ε;ι:επι Κι·ειεειι ειι εειιιιιιειι. πιε ιιπιιιιεε Με

εεπι πιει· 8ε.ειιε πιει· 8π:ιιε.πιειι επιΠιεεπι ιπειιπιε. Με ΑιιπειιεΙ

ιιεεε ιπιπ ιιιει· ειι ιιιιιιπιε πιεειι »ιπειπε πιπιι;ειιιιεεπιπι ιιεει·ιιειι:ετ.

Επι ιπειιι ειπιε 8ι.ει.ιειιιπ; πιεε πιεπιειπι€ει“πιιιπ·ιε $ειιπιπιρεπιιοπιε οι

ειιι: πιεπιε Οεπιειιιιιιιεπιιιιεπιπι€ειι εεεειιιιιιεπι; Κιεςεπι ιιεεε πι·

πιιιιιπιιε πιει Τι·ιιιιιπεπιειιπ. νι·ει·πιεπι Μπιτ, νοπι πιπιπιει·ει· 8ειιε ινιι·πι

πιε εεεπι ειπιε Αιιιιιιιιιιιε πιει· Τι·ιπιιπε·εινειιτιιιειιειι ιιειιιιιπρκει..

εε νεπιιιιιιιιιεε, ιπι πιειπι θι·ιπιιιιιε.πιτε.τ. πιεπι πω” :πιει Διιπε

Ιιειιεπιιιπε ιπιει· επι Ι.ιε.πιπιε ετειιτ. ιει ιιεπ:ιι πιιιιιιιη;ειπιεπ·π. πιεπι ει·

ιιειεπιιιτ πιιι.ιιει· ινιεεεπιεειιιιτ'ι.ιιειιε Β'ει·εειιιιπιΒ·.

ΒεΙΙιε ειπιιι ειιι ειι·:ι.ιιπ:Ιιει νεπ·ειπι πιιεεει· Αιεειι ιιπιτ.ει·ειειιεπι

ιιπιπι πιω Βεειιιιιιτ πιει· Ε'οι·εειιιιιιιι· πιιε Τιιιιιεεειιε επι 'Εεεε Τεππιει·πι,

πιεπιε πιει· ΑιιπειιεΙιεπιιιιε Με» ειι ιειιπιπιε ειιι νει·ει·ει_ιπιπιε επι

ιιιππιιπιι, εε Μπι εε ειιιε πιιιιιιιννειειιιιι·ε Ριιιειιι πιει· ιιιεειςεπι

Αει·ει.ε Με εεεεπιπιεπ·ε ειπιεε ειι ει·ειπ·εεεπιπιεπι νει·ειιιεε πιει·εει

Ιιειι ειπει Βπιππιιπιππι πιεε Αιιπειιειιεπιιιε, πιπιι·ειι βειιι·ιΓεεπι επιει· επ

ιειιιιιειιε νει·ιπιι.π;ε εεε Ριιιιιιιππιππι αει-ιιεεε ειπιειιιπιιιπειι. ιιι·

με» ειειι Γεπππιει· ειε Νετιιινεπιπιιειπειι πει Ρετιι.ιει·επι ειιι @ειε

ιιεπεε Αεγι επι επ·πιειιι.επι, ιιιπι πιιε ιι·ι·ειιε.ιιειιιιτεπι επι επιιιεειεπι,

εε πειτε, ινεπιιι ειειι ειε ιιιιιιει πιεπι νει·ειπιεε ιιεεε εε ινειι νει;

ιπιειιι·π. ιιιιιιεπι εειιιεπι, ιιι ιιι·νν8. ιπιπ; επι 2ιεΙιεππ, ειι ειπιε Τιιιιιπει·

ιιιιετ.ιιιι νοιι πιεπιι νει·ειπιε ιπιε νει·ιπ εεεει.2π.. ννει·πιεπι ιπειιιιτ.ε.. '

Βεπιιιει· ιιειι“ε, πιει· Αιιιι·ιιι επι πιιε Αει·2ι.ε νιπει·πιε ιιιπιιιι ιιεεε

Με νει·ιιεΙιειι ιιιιπι πωπω πιιε Αιιινεεεπιπιεπι ειειι εειιι-ιπιιπειι ιιε

πειι ειι επ·ιιιιιπειι, ειπιεπι πιει·ιιι·ιιι;ειι Υει·ειπι επι επϋπιπιεπι, πιεεεεπι

Βιε.ιπιπ.επι πιειι νοιι ω Πε8·ιει·ιιιιε νει·ε;εεειιι·ιεεεπιεπι ειιιιιιιιεπι

ινιεεεπιεπ:ΙιειιιιεΙιεπ· νει·ειιιε ε.ιιιιιρεεεειι νι·ιιι·ε. ν

2. ι)ι·. Βοιποιεινειςι (Βιμ) εειιιιεεει: ειειι Βπ. Πεγει·'_ε

Αιιειιιιιι·ιιπιεεπι ειι, ιι·ιιιεπι σε ετνι·ιιε ιιεεκιπιιιιιιεε ιπι Αιιεειειιι. πε

ιιεπιιιιιεπι εει. __ δ · _

θ. Βπ. Με γει· ει·ννιπιεπι, πιε.εε _πιιε θεεεΙιεειιείε ειειι επι πιιιε

Ειει·ιιιιιιεπ.ειιιτ. ιιιιιιεπι ιπιιιεεε, _ιεπιεειι Βι·ννειιετιιπικειι_νει·πιειιπιιεπι

ειιιιε. ·

4. Αεί Με Απιι'πεεε πιεε Ρπειεεε Πι·. 'Ι'ι·ε γιιιιι.πι πι ιιεεε πιει·

Αιιι'επιιιιε, πνειειιε ειειι ω· επι επιιιιπιεπιπιε νεπ·ειιι ετειιεπι πνειιε.

ει·ννιπιει·π. Πι·. ιιιεγε ι·, πιεπιε επιπιιι.π:ιιεπ. ειπιε Βπιεπιει.ε ιιεεε πιιε

Απιειιπ·ειιιιπιΒ· πιεε ΑιιπεΙιειιειπιπιε ιιιει· επι ιιιιιιπιε πιπιξει·ιιειιιππιεπι

πνει·πιοπι πιιιιεεε. Μειπι ιπιιιεεε πιεπι Β`ειπι, εεε ιπιπιπι Ιιεε.ι·ιιειπεπι

ιι·ειιε,επιει·ει ιπεπιιιεπι ιει·πιειι; πιει· νεπειιι πιεπιε ειειι πιιεεει·

Αιιιςει:ιε ιιεεεεπ· ινιπιιιιειι ιπϋπιπιειι :Με εε ειιι' πιειπι Αετει.εαΒε

ιιιεε1ιειι ιπειπε. ιιει· Αει·επειεε εειιε πιιππειι πιεπι νει:ειιι επιε

Ιεετει ννει·πιειι. πιοειι ιπεπιπιι.επι εεειιππιιπιτε Β`π·ε.€ειι ηειωπιε ε”

Υει·επιιεε ιιεεε πιεπιι Αει·ειει.ε,ε ι·ει·8εει·επιιιι Με ειιι· Ι)ιεειιεειεπι

εεει.ειιι ινει·πιεπι. > ώ

ό. Βπ. 8οιπ ειεινειιι ειειιι. πιιε Με εειιειιιιειιεεε Διιι'πτειιε

πιεε ειι εοιιετιιιιιι·ειιπιειι νει·ειιιεε ιιι πιει· ι:ιεει·ιιπιπιιιιις Με Ρεπ

πιεπεεε· πο" 'Η ιιι Ιπει·- Α επ1ε πι Με ιιωπι, σε" ειε ιιει



Με

ι.ει·επιννιοιιοιππ ποε νοι·οιποε πιο Ι.ϋεππρι πιοεοπ Απιιιππο ει·

ιππειιοποπ ποι· ο.

6 Πι·. ιπογοι· (Ρομπ) Με Πι. Κ π ρΠοι·(Κιιππ) ινοπποπ

ειάι Βοποπ πιο νοπ ιιπποι·οι· πειτε εοειοιιιο Ρι·οροειιιοπ. ιπ ποπ

επ ει·ιιπποπποπ ι'οι·οιπ επάι Νιοιιιιιι·ειο πιιιιιπποιιπιοπ. Πει·

νοι·οιιι εάι ποπ Ζινοοιι ιιπποπ,.πιο Αιιιοπειιι·ιηιο νοπι ιποπιοιπι

εοποπ Βιοπιιρππιιιο ππε επ ποπιιπποιπ. ιιπ οιποπι ποιπιεάιιοπ

νοι·ειπ ινιι.ι·ο ινιεεοπεοπιιιιιιεπεε Αι·ποιιοπ εοιιι· ειεοπννοιι οποι·

ιιιιι· ππιππειιεπ. Πε ειοιιε πιιι.ιιιιιοιι ιεποπι Μιη;Ιιοπο πω, π.πάι

ιιι ποπ ειιι;οιποιποιι Απιιιιιιιοποινοιοιπ οιπιπιι·οιοιι.

7. Πι·. ν. Βιιιιιοπιοιπι (Βιμ) ρι·οροπιι·ι, πιο επι' ποιπ

νοι·ιεοπ Αοι·πιοιιηιο ιπ 8ε.οποπ ποι· Απιιιιιιιοιιοιιι·πεο ποινιι.πιιο

0οπιιπιεειοπ επ οι·επάιοπ, επι θι·πιιπ ποε Νοι·πιε.Ιειοιπι.ε ειποπ

ποειιιπιιιιοπ 8ιιιιιιιοποπιιι·πιι' επε:πει·ποιιοπ, ει·ει ππππ ιιιιππιο

επι ΒοπιιΕοππειι Βοιιι·ιιι ποι· Οοιιο οπ ι;οιοεπποι ννοι·ποπ.

Θ. Πι·. Αιοιιοι ουν ι“ιιιιιι ππε, εεε ποε Νοιιππιειιιιιιι Μάι

ποπ Βοπιιιιπιεεοπ ποε επ ειιιπποπποπ ι*οι·οιπε ππ.<ιειιπποι·ι νεοι·

ποπ ιιιιππο. Πε ιιιοπι ποεοπποι·ο Βιε.ιπιοπ ιιπ ινιεεοπεοπιιιι

ιιοπο πππ πιάιι ννιεεοπεοπειιιιοπο νοι·οιπο.

10. Αιιι ΑπιιιιΕ Πι·. π ο γ οι·'ε ιιάιιοι ποι· Ρι·πεοε πιο Γιοςε

ειιι πιο νοι·ειιιπιπιππε. ω. πιοεοιπο ειάι ριιποιριοΙΙ πωπ επι·

ωποι.ιε, οιπεπ ιι ι· π ι ι ι ο π ε π νοι·οιιι επι Β ο ιι ιπ ρ ίπ π π ποε

Αιιιοιιοιιειππε επ 8·ιιιπιιοπ. ποι· ννιεεοπεεππ.ιιιιοιιο

πππ ρ ι· π ι ιι επ π ο Ζιειο ι·οι·ιοι;;οπ επι!.

Ππι·οπ Απειιιιιπιππρ; πιο πιο Ε'ι·επε ποε Ριιιεοε νοπ ποι·

νοι·επιππιιππε ποιεπι, επι' οιιιειπ επειιοιοιιιοπ Βοςοπ ιι·ιιιιι ειοπ

οιπο ποπι οι· Απινοεοπποπ πιε ιιιιΒιιπιει· οιπ.

Π. Πι·. οι οι· εοπιπει νει· ππε ποι· Μπι ποι·οι, πιο ειάι

ιιιε ιιιιειιοποι· οιπιιοιι·οποπ πο.ποπ, οιπο Απεπιιι επ "πιο", πιο

ειάι ιπιι ποι· Απιπεεππιι ποι· διπιιιιοπ επ ποιεεεοπ πιιποιι

ννιιι·πο. .

12. ΑΜ ΐοι·ει:πιει; ποε Ριιιεεε ινοι·ποπ πιο θιιοποι· ποι· πιε

ιιει·ιποπ Οοπιιπιεειππ ιπ 8ποποπ πει· ΑΙιιοιιοιιιοεο: Πι·. π ο ν ο ι·

Ρομπ, Πι·.) Κ π ρ ιι`ο ι·- Κππο., Πι·. Κ ο ρρ ο ι - Ποι·ρειι ποι· εο

ειπιππιιοποιιι ειιι πιοεοπι Απιιι·ιιςο πειι·ιιπι.

18. ΑΜ Απιι·ιι8· Πι·. Β επ ο Ι ο ινε ιι ι ' ε ποεάιιιεεει πιο νει·

ειιιππιιππς, ιιοπιο··πιοπι ινοιιοι·ο Βοεοπιιιεεο επ ιοεεοπ, εοπποι·π

ποι ποι· ιιοιιπποπ Απ.ιοπι νοπ 'Ι'ποιιποππιοι·π οιππ πωπω ιιιιι

ποι· θι·ιιππππε ποε νοιοιποε επ πο8πιιποπ.

· 14. Πε πιο πεεειιιπεεοπ, πιο ιιπ ποπ Αοι·ειοιιις Βοι·ιοπιοιοπ

Βεπι·οιποπ ποε Ηοι·ι·π ι.ινιιιππωπεπ θοπει·πιεπροτιπιοπποπιοπ,

ποε Ηοιι·π Πι·. 8 ι ο ι Ι ιπ π ο ιι ο ι· , 'ποε Δπιιειιιοποινοτοιπε «ιιπ

ςοππιιυ› - ποι· πιοιπιοποοιππιιεειοπ ποε ποποπ νει·ειποε επ

πωω.ποπ. -

νοι·ιοεππε ποε Ρι·οιοοοιιε ποι· ιπι. (Πι·Εππιπππε-) Βιιιππε.

θεει·οιπι·: Μι ιςο ι πι ο π π.

Ριπεοε: 'Γιονπιπππ.

 

ιιοτιπιεοπιοε.

- Β ι· π ο ιι ιι ι: Πει· 8ι. Ροιοι·εππι·ιιοι· θοπνοιποιπεπιε-Μοπι

οιπο.ιιπεροοιοι·, ννιι·ιιι. 8ιεπιει·οιπ Πι·. Κ πι· ιπιιο ιν, πππ ποι·

Πιι·οειοι ποι· πι. Ρειοι·εππιπει Βπιπιππππιχεεπειιιιι, Ρι·οιοεεοι·

ποε ει. Ροιοι·εππηιοι· πιοπιοιπιεάιοπ Ιπειιιπιε ιιπ Ρι·ιιποπ πππ

ποιο.ιποπποε πιιιΒιιοπ ποε Μοπιοιπειεοπεοιιε ω. πιιπιειοι·ιπιπε

ποε ιπποι·ιι, ννιι·ιιι. Βιιπιιει·πιπ Πι·. Ε' ο π ο ιιι ο ιι ο ιν - Βι·ειο

ι·οι· επιπ Ε π ι· ο π - ποιο ιπ ο π ι ο π ε πππ Ιιοικιοι·οι πιιπι

Βπιοπ-Ιιοιπποοοποποπι· ποε Αιιοι·πϋοπειοπ

Πο ι ο ε.

- Ο ι· π ο π ε ν ο ι· ι ο ι π π π Ε: Ποιπ ππεεοι·οιπιπιπεειεοπ Αι·πι

πειιιι Απιπιιιε.ιοι·ιπιπ ποι· Ηοιιο.πειιιιι ποι· Πι·οιιιιιιιειιοιιε·θειιιοιπ

εάιο.ιι πει·ιπιιοι·πιποι· Βοιιινοειοι·π ιπ 8ι.. Ροιοι·επιιι·Ε, Οοιιοριοπ

ι·πιπ Πι· ννιιιιοιιιι Βοοιιιποππ, ιει. ποι· 8ι.. Βιε.πιε

Ι ε π ε - Ο ι· π ο π ει. Ο ι ε. ε ε ο Αιιοι·πϋεπει νοιιιοιιοπ ινοι·ποπ.

- Ποιπ 0ποι··ιιοπιοιποιιπεροειοι· ποι· ι·`ιοιιο, ιΞπιοπ-Ποιποπι

ι·ιιι·ποιι οιππ. Θοιιοιιπι·πιπ Πι·. Κ π π τι π ιει. ποι ε ο »ο ι -

εοπο δε. 8πινινε.-Οιποπ 1. ΟΙειεεο νοι·ιιοποπ ινοι·ποπ.

* Πει· Οπει·ιιι·ει ποε Νιιιοιπι-Πει·ιποποεριιπιε ιπ Κιοπειιιπι,

Βιιι·επ-Ι.οιπιποπιοπε «πω. 8ι.πειει·πιπ Πι·. Ι ε ε οι ο να ποι ποπ

_ιερε.π ιεεποπ Οι·ποπ ποε ειιιοπιιοποπ μποιιιΕ

ιοπ Βοποιεεε 2. ΟΙε.εεο οι·πιιιιοπ.

-- Πι·. ν. Ε" ι ο ιι , Διά. επι Ποιιιεοπεπ Αιοιιεπποπ-Ηοεριιει

πι» Μιιπποι· ιπ πι. Ροιοιεππι·ς. ποι ποπ ι ο ρ ο π ι ε ο π ο π 0 ι -

ποπ ποε ειιιειι1ιοποπ ε·οιιοιιιςιοπ Βοιιο.ιεοε ε.

Ο ι ο ε ε ο οι·πειιοπ.

- Ζπιπ Πιι·οοιοι· ποε Κπιεοι·ιιάιοπ Ιπειιιπιε Πιι· Βεροι·ιιποπ

ιιιΙ-Μοπιοιπ πω, ποπ «Νοινοειιιο ιιιιοιπο, ποι· ιιοιιοι· ποι· Απ·

ιποιΙππε πι» ιιΙιεοιποιπο Βιιιι·οπιοιτη.ιιο ιπι ιπειιιιιι - Θ. Ν.

ιν ι π ο ε ι· ο π ο ιι ι οι·ιιππιιι ινοι·ποπ.

- Πει· Μιιιιιιι·-Μοπιοιπιεεπεπ Αιιιιπειπιο ινοι·

ποπ ιπ πιοεοιπ .ιιιιιι·ο 57 Αοι·ειο επ Βιππιοπιιινοοιιοπ επιιοιπ

πιεππιιι πππ πινει· επι 2 .ιππι·ο; πποπ Απιπιιι' πιοεοι· Ζοιι πιιιε

εοπ ειε ιπι· Ποοιοιοιιο.πιοπ οοιπιιοπι πεποπ.

-- Π" Θοιιενπ-Βοεριιπι ιιι πο ειιππ, πιπιει·

ποι· Κε.ιππο'εοποπ Ριοι·ιο, πομπο· επι 22. πππ π. π. εοιπ πι) Π·

π ο ι· ι) ιι π ι· ι ε ο ε Β ο ε. ιο πε π. Βιιιιοι· ποε Ποεριπι1ε πει

Ριιιει Π. π. πωπω.

- ιιπ-ιιι. 8ιεπιει·ειιι Πι·. Α. θεπιπιιπ ιιπ ιιιε πιιιςιιοπ 49.

Ι·`ιιι·εοιεοοοπιιιεε ποι· Βιιειιποιιι·Κιπποι·ιιιιπιιι ιπ πι. Ροιει·ειιι.ιι·ε

ινιοποι· ιπ Πιοπει πιοειοΙιι ινοι·ποπ.

- Ποι· Ποεππ ποι· ιποπιοιπιεπιιοπ Κο.ι:πιιιιι ποι· πιοειω.ιιοι·

ιει οιππ Ρι·ιιεοε ε" εμπε

πιοιπιεάιοπ Ριιιιππεεεοπιιπιεειοπ ποι ποι· Κεειιιιοι Πιιινοι.π.32.

Ππινοι·ειιιι.ι Ρι·οι'. Πι·. ε. π. Κιοι π

ιιπ πιο Ηοι·πειοκειιιιππ οιπε.ππι ινοι·ποπ.

- Ποτ Οοπεπιιππι πππ ι·ωτ. ιιοποι·. ποε Κπιεοι·ιιοιιοπ ΚΠ

πιεάιοπ Ιπειιιπιε ε" Θι·οεειιιτειιπ Πει ο π ο Ρο πιο" ιι ει

Βιοπ.ιει·ε.ιπ Πι·. Πιιπποι·ε ιει επι” εοιπο Βιιιο νο3ι·ει Β#

εοπιοποι ινοιποπ.

- Ποιπ οιππ. Βιιι.πιει·πιιι Πι·. Αιοιιιιπποι· 8οιοπ ιι ο εν

ορει·ιοιπεπιε ποε ιπιπιειοι·ιπιπιε

οιποε 8ππιιι.οι·ιππιε επ ι·

ο π ι· ο π ι ε επ ο Κ ι· ε. π ι ο ιιπ ποι Βοειιειιοπιιοιι. ποε Ροιοι·

θπποπ ποι ιν ο π π ο π ιιιινιιιππ) ππιοι ποπι Νπιποπ « Ω π ι ο ι -

ιει Μπι Βοεοι·ιρι ποε πιοπιοιππιπ

ποεΙπποι·π πιε πωιοπω π

οοπ π» Βοειιιιιοι ινοι·ποπ.

- νοι·ειοιποπ:

οι·ιιιι.ιιοπ. - Σ) ιπ πιοεπιιπ Πι·. Ψ. Θι·πειπειιι. εειιοι·οιι

ιιπ .ιοιιι·ο ι8θι; εοιπ Βιππιπιιι πει· ιιιεπιοιπ πιιιιο οι· ιπι πιο”

1881 ιιιιι π..." Αι·πιει·ππο επεοινιιι. °- ε) Ιπ Ψει·εειιοπ Πι·.

νν. Ρι·οοειο.ιισειιι ιιπ Αιιοι· νοπ 63 .ιε.ιιι·οπ; ποπ Αιιιι.ει·ο.π

ποι οι· ιπι .ιιιιιιο 1871 οι·ππιιοπ. - ο Ιπ Ψοεειοιιοιιεπ, Θοτιν.

'ι'ινοι·, ιιπ Αιιοι· νοπ 8.5 .ιππι·οπ ποι·Ξ ιι·οιρι·πιιιιοιι·οππε Αι·2ι

ε. ΒοΙ_ιπινιπ. Ποι· νοι·ειοι·ποπο ινιιι· εοιι ποπι .Μπιτ 1893.

ιπ ινοιεποιπ οι· ποπ Οιιι·επε ποι· πιιιιιιιι·-πιοπιάπιεοποπ Αποπο

ιπιε ιπιι πειπ Αι·πιζιο.πο επεοινιιιο, πι. Αιιι'οπο· .Μπι π. .ι

Ι.πππεοιιιιιιεει·πι ιιι νοεε_ιο;υπειι. - π) Ιπ ι.οπποπ Πι·. .Ι.

Ο π ι·π ο ιν , Ρι·οιοεεοι· ποι· πιοπιειπιεπποπ ΚΙιιιιιι ιιπ Χωριο

Οοιιοπο επ ι.οπποπ. -- θ) Ιπ Ριιιιεπειρπιπ ποι· ι”ι·ιιιιοι·ο

Ρι·οιοεεοι· ποι· Αποι.οιπιο πππ Ριινειοιοειο οιπ ινοιπεπε Πεπι

οιιι θοιιο ο οι Ροιιεγινεπιιι επ Ριιιιιιπειριιιπ Πι·. Ο. Ν. Ο ι ο .ιι

εοπ. - )Ιπ Κιππεοπππι· Πι·. .ι. πιιιιπποι·, πεποι

Ρι·οιοεεοι· ποι· Θοππιτειιιιιο ιιι ιεπεοπππι·ς. - 8) Ιπ ιι ο π ι

ιοε.ι Πι·. πωπω .ιοιιιιειοπ, Ρι·οι. ποι· ιιι· ιοπο οι: ποι·

ιιι θιιι·ιιιιινοι·ειιιι.ι επ πιοπιι·οιιι. - θ) Ιπ ιπ ιιιπ πρ ο Με

Πι·. σ. Ειπε ι πι ιιπ π, Ρι·οιοεεπι· ποι· θνππιιοιοικιο επ Ιππι.ιιπο

άιε. - ΙΟ) Ιπ Ρι·οπποπεπππ οιπ 27. (Μ.) πππ ειποι

Βοι· . 8οοεπιοιειοπ πππ ποιιεππιοειοπ Βιιποιιι·ιιο Πι·. Ο π ε ι οι·

ο ι ιιι ο π π.

- Πιο ππιοι· ποπι Ριοιοειοι·πι Ιπι·ει· Κειοειιιι ποι· Κε.ιεει·ιπ

ιπιιι·ιο Γοοποι·οννππ ειοποππο θ·οεοΙιεοπιιι“ι ππτ

Β ο ιι ιι ιπ ρ ι π π ε π ο ο Π ο ρ ι· π ιιπ Βι. Ροιοι·εππι·ριοι· θοπνοι·

ιιοιποπι ιιπιοι·ιιπιι ιπι Θποινεοποπ ιιι·οιεο οιπ ι.ορι·οεοι·ιπιπ Πιτ

98 Κι·ο.πιιο, νοπ ποποπ 67 ππε ποιπ πι. Ροιοι·εππι·ποι θωινοι·

ποιποπι "οιππ οιππ. Πει· ιςοιιπιιιιιοπ θοεοιιεοιιπιι οιππ επι

ιπι θεεπάι ππι οιπο ι·οΒοιιππεει ο8ππειπιο νοπ ποι··Βι. Ροιοι·ε

ππη;οι· Βιππινει·ινιιιιππε 1000 πι. _ιιιιιι·ιιοπ ππιοι· πει· Βοπιπ

ειιπο ποννιιιιιιι. ννοι·ποιι, πο.εε πιο ειναι. ιπ ποπ επιιι...εριωω.

νοι·ιιοπιιποππεπ Πορι·οιιι·ππιιοπ ιιπ Ι.οριοεοιιιιπι πει· θοεοι1εοπιπι

Απιπο.ππιο ιιπποπ εοιιοπ.

- Πι·. Β ο ε οι ο ιν ι ο π ε ιιι νοπι Τι·επειιεεριεειιοπ Εποπ

επιπιι.ε ποε «ιιοιποπ Κιοιιιοε» ππτ. επι' οιποπο Κοειοπ οιπο Βπππ

ι·οιεο ιιπ Κιιιεεποινοπειιοι Κι·οιεο εοιπποπι, νωπά οι·

17 ιι ο ρ το ιι ι·ει π ιι ο τοιιιειιιι·ιο. πι. ππιοι·ιιοπι πω· ιιοιποπι

Ζινοιιοι, πεεε πιο Ζοπι ποι· Πορι·πιιοπ νιοι ι.ιι·πεεοι· ιει, ιιπ ει.

Β.οςιειι·ιι·ππο· ποιεοιποπ »οι ποιπ Νοπιπποιιιοποπ ποι· Τιιι·ιιπιο

ποπ οοπι· εοιιινοι· πω.

- Πιο Ιπιπινοιπιιπρ ποε ποποπ Ηοεριιπιε κι”

Κι·οπειιι·ππιιο ιιι Πιιποι·ποι ποι πι. Ροιοι·εππι·ε εοιι

ποιππιιοπει οι·ιοιο·οπ. Ζπιπ Βοπ ποε Ηοεριιοιε οιππ πιεποι·

88,052 πω. πππ επιιι Ππιοι·ιιπιι ποε Ποεριιε.Ιε 27.000 πω. οιπ

ςοποπεοπ. 8οιπο ιωοεπι ποι· Κιιιεοι· πει εο,οοο πω. επιπ

ινοιεοπ ιι·οι·ππι πππ ιιιι·ο Ιππ.ιοειπι πιο Κιιιεοι·ιπ Με ι·ι ο Ρεο

ποιοινιιπ -- 8000 Επι.

- Πει· ΙΙΙ. πιιι·πεειεεπο ΟποπιοΙοςοπ-θοπ

ο ι· ο ε ε, ινοΙοποι· επι 22. .Ιπιι ιπ Οποεεο. οι·ϋπ'ποι ννιιι·πο, πιιπιιο

ιιιπάεοππππιοπ Τομ 812 Μιιοιιοποι· ππε ποπι Ιπ- πππ Απε

ιιπ ο.

- Πιο Απποι·πι`ππο ποι· ιιι ποε θοπνοι·ποιποπι Ο ι·οπ π π ι·ε

οπιεπππιοπ Απιποιιπππεπ ποε <<Ειοιποπ Κι·ειιιοε» ιει ιπ Κάβο

ποε Διιιππι·οπε ποι· 8οοιππι- πππ 'Ι'γρππε-Βρι

πε πιιο ιιπ ςοπιιππιοπ Θοπνοιποιποπι νοιιιιιιι ινοι·ποπ. ·

- Πιο Βιι·ιοπιππε οιποε οι·ιιιορππιεοποπ Ιπ

ε ιιι πιε ιιι 8ι. Ροιοι·εππιιι ιιπ Αιοιππποι·-Ροι·ιι επι” ποπι νοπ

ποι· Βιιιπι επ πιοεοιπ Ζινοοιιο επεοινιοεοποπ θι·ιιππειιιοιι ιιι.

8οποπιπιει ινοι·ποπ.

- Πιο ποιιπ Βονοιεοπο ιι Αιπππιιιιοι·ι πιπ πει· πιιι·πι

ιιοι·ειςοπ θειιινοειοι·π ποε «Β.οιιιοπ Κι·οπποε» ρωιιωπεποπο

Αοι·πιο ΠΠι·. Βοοει·ππ, Η οιποπεοπιιπι, ιει·ποιεοπ,

ιεπιεοποιι, Ηπππιπε, Αιπιεοπ πππ 8οποιπε ννοι·

ποπ Ιιιπι νει·ι'ιιεππε ποε Μιπιειοι·ε ποε Ιπποι·ιι ιιιε ιπ Κι· ο π ε

πιο πει ειοποππ ιιπποεοποπ.

- 1π Μοειιε.π ιει νοπ οιποι· Δπιππι νοπ Αοι·ειοπ οιπ

θ ο π ιι ι· πε ν 1 ιπι· πιιπποι·ποπιιιιοιιο π`ι·πποπ οι·ϋιϊποι ινοι·ποπ.

ιπι Βιππιιάι επι ποπ ιιπιππποπ Ζινοοιι ιει πιο Ζοιιιππ8· ιπι·

πιο πω..." πππ πιο Νεοπποπεππιππε ςο-ο Τιμ) ιπά. νοιιο

Υει·ριιοιι·ππο εοιιι· πιοπιιο· ποιποεεοπ -- νοπ 10 πω. επιινιιι·ιε.

1) ίπ Ποειιιιπ Πι·. Α. Βεπιιοοπ ι ι ιι

ιιπ Αιιοι· νοιι 74 .Ιεπι·οπ; ποπ Αι·ειιιι·ο.π πει οι· ιπι .Ιεπι·ο 1854

.μ ἶ _ε



1 

- [Με τι ο ιι ο 8:ι ιι Διοτι ιι ιιι ιιι .1ιιιτιι «Ρειιειοιι .ιειιε- οτιιιιιιιιε: ει.ειιοτι: 0ιιιτιιι·ςιε ιιι-εε Ηετ2ειιε ιιικι Με Ρει·ιοειι·ι1ιιιιιιε;

ιιιτ» εκει ιΠι· 50 ειιι. το Ρετεοιι τοερ. ιι 40 ει». ιιι Ζνι·ειτ, ι Βειιιιιιιιιιιιιι; «Με 'Ι'ειειιιιε.

Ειιιιςετιιιτεπιτειι «πιο ειιειοιι. Ι.ιθβ'ιδ ιιιιιι ιιι·ιιιιοιιο Με.

Ποτ Πιιιετιιε1ι: ειπεπ Ρειιειοιιιιτε ι‹οιιιιιιτ ιιοιιι 0ιιι·ειοι·ιιιιιι Πιτ

1ιειιιιιτιιιε·ο ιιιιΒ·ετοιετε Κτιιιιιω ειππ ιιειιιετ. Με 65 ειιι. ευ

ειε ειι.

- θειιιιεειιτε ιιιιινοτειιιιιε-0ιρ1υιιιε. Με

ει.ιιειειιιιιεοιιειι Βιιιι.ιετιι Με Β ει. τ ο ο ι ο ιι ε ειιιιιειιιει: "ιτε, ειιι‹ι

ιιι ιιει· ιιοτιιεειι Πιιινει·ει€ιιτ Βοιι·ιιαοτειειι ειιιιι:ιοοιιι. ινοτιιοτι.

- Η ει" ει" ειιι-ει..Ξε:2.·ιι..ει:ι.ι.ειι.:ι..τ..Β ι.ιιιιιιιι: οι::.ιιιιι.
άκ Ζω” α" ΟΙΠΒΕ8ω Π” 28” 201827' ι Πιιινετειιιιι "ιι-ιι ειπε Ρι·ιιι”ιιιις ιιιιετ ιιιιιει·ιιιιιιι α" 1επτειι 25

- Με 89999999 ει99Γ Π] Η ι” Η ιι "Ο Η Με Η Ρ ιι ιι ΠΠ ει ° ' .1ιιιιτε ειι ω· ιιιιιι·ειειιιι.ι νετιιειιειιειι"Γιιει νετι·ιιι ειι
1ιοριιο ιει νοιι ω» ιιειαιεοιιειι Αι‹ε‹1ειιιιε ιιετ ιι1οιιιοιιι ιιι άιο ἔ

Πειιτι ειιοιιιιιιειι ιινοτι1ειι. Πει: νοτ ειιοιι ιιει· Βι·ιιεεε1ετ ε- - Β ιιι (Η πι” 10 ιι' ι 8 ο Η θ ε· Με Ρ 9 ει· Π! Ι 11 (ι ι ο Η Μ"
1οιιι·τειις θεεειιεειιειιτ ιιει. ιιειιιι ειιιοιι ἔιε Πιιτοτειιιιιιιιι€ άοτ ἔε· να” 7·-20· “Μ 2978 099" ε-”ΜοΓ991”ι·ι ι" ΟΜ99 Μ

πιοιιι:οιιιιετειι 0ιιιιιιτεεεειειι εειιιιιιιειι. νοιι ι1ετιιιιι εισιι 1)οιιτει:ιι- ι Η 01199999 ""ΜΠ Η (Μ' ΡΜ" πι” 27· ·]Ψιι Με 21119

1ιιιιτι, Βειςιοιι. 11ιιειιι.ιιι1. 0εειοττοιοιι-Πιι€ετιι, ιι`τειιιιτειοιι, Ιι.ει- Μ· 1111) 76 ωιιΠεεω- Π) Με Υ_Ρ “Η "ιπι 21- 111111 1118 211111

1ιοιι. Βιιεειειιιι, Βρειιιειι,Ροτιπ ι, Ηοιιιιιιιι, Βιι.ιιειιιιιι·ιτ, Βοιιυνε- 6· ·ΙΠιι_ Π! Α” Χ11·119 119· - 11189811 11119 119_19981'Β_Β9ΥΡωι18

άσε ιιιιιι Νοι·ννοι;ειι, Βοιιινοι2, ιιι-ιιει, θτιεοιιειιιε.ιιιι, θετιιιειι, - 9191 ΡΡ1'80999· - 019 Οιιο191'9 19999 19 Ι 1191811 κι”

Βιι1ςιιτιοιι Μιά Με νετειιιι,ετειι ειιιιιιτειι νοιι Νοττιει1ιετιιιε. ει» 19· Μι" Με 21119 12· 1111" 90 Ρ9180Π99 111 991” 59999 Κ ?ΠΠ °

άιο Βειιιιιΐιιιις οιιιιιειτ1ιοιιετ Νοτιιιειι ι”ϋτ ετει·ιεννιτιωιιι1ε Ατιιιει- 1 "Μιι 11991113 Πι Μι>=ιη ιιι 1181' Μάι Μ199ΜΜ 1111111911 110111

Μπα” 8υ88·θερ]·οοι18Π ΜΜΜ ΜΒ "Με ΜΗ." Π8τι0Πωθ 26. .1ιιιιι ιπε εειιι Μ. .Μιι 94 Βι·ιιι·ει.ιιιιιιιι:ειι ιπι ιιει· (ιιι0181'ει.

00 Η “ει-ΜΗ πι. Β0"ι[ΠΙΙ"Ε ό." ΑΠ881θεθΠι|θα "Μι Μ) 15 οιιιιετιιιιτι.- ιιιινοτι 19 πι". τ.ιιιιιιιοιιειιι Αιιεςιι.ιι€ε. Χαι άοτ Αιιει·

(2_) 8θρωΙΠΒοΓ (τ ι ω ΙΒΝ” “Η “ΜΜΜ ιιοοιιει ιιιιιιιει·εεεειιι.ειι ι1οιιιιιιιεειοιι αυτ νει·ιιιιιιιιια' ιιιιιι Βε

(Μι=- Με 1 .ιι::ι:::··ι.ιιι..ιτισε.ε.::::..%.4ι.:.τ.κι:;:. ε. εκ.ι:ι
--Πτ.Ηετιιιιι.ιιιι θειιιοεεετ ιετ εειιι ειιεεει·οτ-¦ .νη ω. _Γ (ι 051 -α ι!8

ά σε τιιοιιε ιι Ρτο ιοιπω· ιι ο ι· Ο 1ιιτιιτςιε ειιι άοτ Α 8.88 [ὰ 'ΗΜ :Ρ Έ!" 'ω' Μ” 288 [Β"ΐ"Ρ'Ι 8'ἰ5(ἑἶ)ω10ΙθΜ

ΡΗωπ ΠΙΠνθΓ8Πϋ'ι “ΜΗΝ” Μπάε"' 1ΐιιΒιοέειι ΗΡ ιιΒ ει: ειιιοει€Έτ'ι:ειι.εοιε ι3ἔἐιιιἶ ιιει· 09882::

-- 1)ετ οτι1ιιιιι.1ιοιιε Ρι·οιεεεοι· ι1ετ Αιιει.ι.οιιιιε ιιι ιιει· ι1ιοιιιιιιιιι- η "ΜεΠΠ(ΗΠ ΜΜΠ18 ._ 1885· Πω Η] ό" ι›τονἰΠ2 Β Η 20” -

ειιιιειι Γιι.οιιιιιιι ιιει· Πιιινοτειιιειτ ιν ιιτειι ιιτ8, (ιειιοιιιιωτ Βιιι.ιι . 7088 ΡθΓ80Πθ"_ Η ΟΜΜ ω Η ο Η 8·'(0Πε εκει-ει." "ΠΠ 27_

Βι”· ΑΜΗΝ· ν· Κ6ΗΠ( ει· 1111199 δ” “ω 09899ιι ν” Μ? .ιιιιιι ιιιε εειιι 10. .1ιιιι -- 117 Ρει·εοιιειι ιιιιιι ιιι 8 ιιειι ιςιιιιι

νετιτει.ιιιια ιιει· Ηιετοιοςιο. Βιιιιιτγοιο8ιε ιιιιτ1 νοι·ες1εισιιειιιιειι ω". 25· 'ΗΜ Με ω!!! 1 ΜΗ __. Μ” ΟΜΠθ88Π_ [Η ε"

Αιιιιιοιιιιε. εοινιο νοιι ιιει· 11οιιιιιιες ει" 1ιιετιιιιιε ιιπ νοτειει- ΜΜΗΜΟΗ "...ή "πωσ... Π. ΙΜΠω ω", 24 Μ." Με Μ",

οιιοιιτιο Αιιιιιοιιιιε. Ηιετιιιο;;ςιιι ιιιι‹1 Βιιιιιτγοιο,ε·ιε ιπιτετ Αιιει·- 5_ “Η 650 Ρθι·80Πθιι; ιιι Ο ιιει ι·ιιιιι ει·ι‹ι·ιιιιιιιειι Με εειιι

ικοιιιιιιιι.ι.τ εοιιιι-ι· ιιιιιειιι.ιιι·ιεειι, ιιιιιειιιιειιτιειι ιιιιι1 ειιιει.τεεεισιιιιε- . 13_ _ι"Π 1.188 Ρ8"0Ποω (μπυ"ιθΓ 468 ΜΗΝ". ΠΜ Ν"

εειιι 1ιειετιιιιιικοιι ειιι' ιιιεεειιι θιειιιειε οιιιιιιιιιιιιι. Με νοι·ιτειιιιιι; ; ΜΒ 989 ΡΟΠιο"ΘΠ (πινω 221 ιω888Π_ Η Μ Η “με” "ε..

ιιει· Ηιειοιοςιε, Βιιιιιι·γοιιιΒιε ιιιιιι νει·ι.:ιειοιιοιιιιειι Αιιει.οιιιιε, εο- ι ω" Μ". 28 _Ι"Πι·ωε Ζ."Π 6_ ευ” 49 ΡθΓ80Πθ"· ι" ΟΠΠ

ιπιε άιο 1.ειτιιιις Με ιιιετιι.ιιιε τι" ι·οτειιιιΟΜΜΒ Α99τοωιοι ` ετε.ι·ιιειιιιιιιι Νεοιιι·ιοιιτειι νοιιι 14..ιιιιιιιις1ιοιιειτοε'50 Ρετεοιιειι·

1:1ιετοιοε·ιο υιιιι Βιιιιιτγοιοςιε Ψ11Ν10 1ιθ111 01991Μ19999 Ρω- ιιι 0ιιιιιιιιτ ειιιτιι·ειι ιιι Με ετετειι '1'ειςειι ιιοε .Μιι ειειιειι

ίεεεοι· ειιι σιιεεετ Πιιινοτειιιι.ι Πι·. Ριιιιιρρ ειιι ιιτ ιιιιοι·ιτεεειι. 4 ...κι νοπ] 10_.12_ Μ" "Μ" Ρ0Γ80"θη. Ι" Ι ΗΜ..) Π, Η (Μ.

·- Η ιι ιι Η ε· Κ ο ι ι ιι ο τ θ! ο ι ιι ε ι πι ο τό ε ι ιι Π ο ιι ι εε ιι · ιιι·ετιπε νοιι Κοι·ειι. ετι‹ι·ιιιιιιτειι ιιι.ειισιι οιι·οιι 50 0ιιιιιεεειι ιιιιιι

ιιι ιι ε. 1νιιιιτειιιι ω .Ιειιιι·εε 1900 ιιιιιιοιι ιιιι Πειιιει:ιιειι Ηειοιιε ιιι 8ο ιι εειι θα ει ιιιι ιιει· .1ει.Ιει. ευιτιιειι ιιι;;ιιοιι οιι·οιι 80 Ρετ

11.993 Ρετεοιιειι, ιι. ιι. τιιειιι· Με ιιι ιειιειιι ω» νοιζιε.ιιι·ο, ι1ιιτοιι 1 εοιιειι. Αιιι` Μι· Βιιιιιιιιι «Η ιιιι ιι ευ ιι ιιτι_ι ει» ετιιτειιια.ειι νοιιι

Ξειιιετιιιοι·ιι εεειιιιοι. νοιι ιιιεεειι 9ιειιιετιιιϋτάει·ιι ινιι.τειι 8987 1 .ιιιιιι Με 2ιιιιι 14. .Με 38 Ροτεοιιειι ιιιιιι ειιιτιιωι 15; ειιι'

ιιιιιιιιιιιοιιειι ειιι! 2400 ινι>ιιιιιοιιειι θι>εειιιοοιιιε, ννειε ιιοπι νετ· ι ιιει· Βιιιιιοιι «ΡοΒι·ιι.ιι ι :εειι ιι κι ει.» ιι·ιιι'ειι και". Οιιοιει·ιι.

ιιιι1ιιιιεε νοιι 100:26.8 ειιιερτιοιιι. Πιιτετ ιιιιειι 1υε,4ει4 Ρει·εο- ι ι‹ι·ιιιιιιε ειιι. νοιι ‹ιειιειι νιοι· επι.τιιοιι. Οιιοιετ.ιιϊι1ιο ιαιιιιοιι Μιι.ι.ε

εοιιειι. ινεισιιε ιπι 1)ι-ιιιιεοιιειι Βιιιτ:ιιε ινιιιιτειιιι Με ιει.2ιειι .1ειιτ- ' .Μπιι ειιι' ιιει» Αιιιιιτ ειιι 1)ιι.ιιιριετιι νοι·. Ιιι Βιε εειπε -

Ζειιιιι.ε Βειιιειιιιοι·ιι ιιεςπιι,επ:τι ιιειι.ειι, ιν:ιτ Με νοτιιιιιιιιιεε ω» εειι εεε ιι ειιι ε κ ετει·ιιοιι Με 2ιιιιι 14. .1ιιιι 12 Βιι| 15. .Με -

ιιιιι.ιιιιιιοιιειι ιιι ι1ειι ιισειιιιιοιιοιι Ροτεοιιειι = 100:28,8 ςεννοεοιι. 10 Ρ0Γ80ιιειι: ιιι Ρ οι· ι. Α τιιι ιι τ ιΚιι·ειιιιιιιε-θοισιοι.ι ετιιτιιιιι‹·

Με ειιιι_ιε 100.000 εττοοιιιιειε 8οιιιειιιιοτιιιιιιοτ :ιιι- ιιιιε .Με ιοπ νοιιι 20. .Μπιι Με εειιι θ. .Μιι 109 Ρει·εοιιοιι ιιιετιιιιιετ 27

1900 ιει 20,3, ιιιιιι ειναι· ει» ιιιιιιιιιιιοιιο Ρετεοιιωι 39,0. ει» ινειιι- Βιιτοριι.ετι, νοιι ιιι-ιτιοιι 67 ει.ιι.τιιοιι. - 1ιιι Ο‹1 ο ε εε ο τ 8 ι ε ιι τ -

ιιοιιε 8.5: ειε νειι· ειιι ιι6οιιειειι ννειιτοιι‹ι άοτ .1ιιιιι·ε 1891-94 ιιεκιι·ιι ειιιιι εειι. ιιει" Θ. σε" ι‹ειιιε ιιοιιειι νει·ιιιι.οιιτιςειι Πι·

ιιιιιει· 21,0), επι ιιιειιτιιςειειι (πιο: 20.0) ινε.ιιιοιιιι ιιει· .1ειιτο ιατιιιιιιιιιι€ειι νοτι.ιειιοιιιιιιοιι. Μιπ: Βοιιειιιιιιιιιι.οιιιιιιι.; ι1ει·0ιιεε

 

 

1899 ιιιιιι 1998 Β·εινεεετι. (Α1ιρ_·. Μαι. 11.-Ζω.) . εειιι· ειιιιιιιιτειι Ηκοοιιιινοοιιιιιιιεειοιι πι; ιιει· Ζιιειιιιι‹ι ειιοτ νιει·

- Ποτ Χν. Γι· ε τι 2 6 ε ι ε ο ιι ο Ο ιι ι ι· ιι τ ε ο ιι ο ο ιι ε ι· ο ε ε ειιι' ιιιιιιι 191280 ιιετ θειιεειιιιε; ιιεςι·ιιι`ειιει· νει·ιιιιοιιι.ι,ςειι Κτιιιι

Μιά ειιι 2ο- ι7.› Οοιοιιοτ ιιι Ρει·ιε ετϋιι`ιιοι.. ΑΜ' άοτ '1'εεεε- Με ειιι Βιιιοτ. Μ.

ξ

 

ῇ-ΔΝΝΟΝΟΒΝ ΠΒΒΕιΒ ΑΕΠ' εειι16ιΠιι ιίιέΕΒιιοιιι1ειιάιιιιιε νοιι Κ.1ι. ΒΙΟΚΒΒ Πω

Βι. Ροιοτειιιιι8.-Νενειιγ-Ρτ. 14.εοινιο ιιι ειιοε ιιιΣιιμιειιειιιιιιι. Αιιιιιιιιεειι-0ιιιιιιιιοιτοι!ειιΒειιοιιιιιιειι.
 

0ιοιιιιιιιΓειιε

εοννιε ειιιετ ειιιιιετοιι Μαι ιιει·ιιεειιτε 0ιιιιιιοεο ιιειιιιιιι- ἐ

Με Βεει:ιιινοτιιειι κι

,,8ιιιιιιιειι"

ε1ε.ε Κιιτιιεοιι ιιτιι1 ννιεεετιεο1ιειΓιιιο1ι

ιιοει ετρτοιιτε Μιιω1.

ΤιιΒιιοιιε Ποειε ιπι Αιιιιιιι 5 0τει.πιιιι ιιιιιιιιοετοιιε.

ι.ιιετειιιιτ ειειιι ιιοειειιιοε ιιι Βιειιειοιι.

ιιιιοιιιι,ιιιο ιιιιοιιιιειιιιο ιιιιιιιο,

Μ:ιιιουροεε||εο!ιατ'ι.

Ο1ιετ1οττειιΒιιτε.

ε ει ιιι ιι ι ι·ιιτοιιιιιιιι€ οειι.οι1οιι|

ιιιιιιιι. ιιει ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιτιιιιιι.

Βιιιιοιιιιι.ιιο 1ιιιεοι:ιοιι εποε ετοεεει· Βοεειτ ιιτιτι1 οιιιιρ

ειιε ιεειιἔοιι Νειιετιετεοιιειιιιιι·ιεειι (Αιιοεεεειιιιι1ιιιιε, Βοι

ειιιιι,ις ιι. Α.) νοτιτε.8·οτι. _

.,ΑΤ0ΧΥΙι·· ω ει: κινειιι€ @Με ειο.εε 881118 Ποεοιι

οικω εειεε: 40-50 πιει ετόεεετ εοιιοπιιιιειι ντετιιοιι 14521

τιειι ειε άιειειιι€ωι ιιει· ιιι›1ιοιιειι ειιοτέειιιεοι1ετι .Μειω

ρτιιρετειο. ' -

Δ11ε Κτετι1:11οιιιετι. ιιει @που Ατεοιι ειιεεεειει: ιιει:

(Βειιιιιιτειιικιιειιτετι, Ατιι;.ιιιίε, Νετνειιικτιι.ιιιιιιειιιειι (Μ. (γειτ

1ιιιιιειι ειιιοιι ιιει θειιτειι.οιι νοιι ,Δ 'Ι' 0Χ 1119 ;;ιιιιειι€.

1)οειε: 0,05-0.2 (Η. ρτο άιο ειιιιοιιτε.τι.

11ιτετειιιτ: 1)τ. Ψ. Με: ‹κιιιιιι‹ νοιι Ρτοι`. £αεεατι Βοτ

1ιιιετ πιω. θεεειιεοιιιιιιι 5. Με" 1902; Ρωεισω. 1)τ. Γ.

ΒιιιιιιεκτΙιαΙ (Κιιιιι1ι νοιι Ρτοί. Ζηχάσιι) ιεισοιε. .

ιοι·ιιιιιι,ιιιιι ιιιιιιιιιιειιιιι Με

.%Ι‹:Πεπρσεε!ΜΜκι”.

Οιιετ1οττετιιιιιτε. (ιοπ εε- ε.

 



ΒΙΟ

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ« “

ΒΑΝΑΤΟθΒΝ ι
ἔΙιιτοιιιιἱνειτοε Ιἰι·ἐἰἱ'τἱμιιιμιιιἰττοΙ. Ποτνοτ- ὶ

Χ

Χ

Χ

Μ

νοτι1ιιιιιιιις.

πιτ8οΙΙιεΕ-Βοτειιιιιιι;

(Ιθθ)12-Σ!.

ι

ι

2ω”ΒΒοτιΙιοιιιιιιππ
ΜπιΕειιιοιιΗιτ«Ιοτιι«κι

«ΜεεΙΙαιΙΙιιοΙιπιοιιιιιιΙ

τοιισΙοιιΉ'π.ιιιιοτε.

τιιμιιιά τοιιἱειοΙιοΎνἰτΙτιιιιἔ. ΑΙιεοΙιιτ _Ι'θἱΖΙθ8. ώ

Πετι¦Ηεττετι Αοτ2τετι Ρ_τοΙιετι υπό Ι.ιτετειτιιτ μειτἰ5

από ίτετιεο

όιιτοΙι όιε ΡειΒτιπειτιτειι ΒΒΠΘΙ° 86 00”

ΒετΙιτι δ. Ο. 16.

Ζιι ΙιειΙιετι ιιι ειΙΙοιι ΑροτΙιεΚετι υπό Ι)τομιετιετι.

απ» 26-15.ἐἔἔ
 

Ξΐιπτπιτου·.....ι ,

,,ΙοΜΙιγιιΙ°°-ΉιτΜιιιιππιι".ι

α ° οάετ Αιτιιιιοτιιιιι.πι ειι1ίο-ιοΜιιγο11

-Α1Π1Π0ΙΙΙ"ω· οιιιιι" ωιω νοιι ιιιιἔ μ:Ιιε!εττ ιιι Οτι- ;

μτιειΠοΙοο!ιετι :ιι 5 Κο., 1 Κο., να Κο.,

Πι Κο., Πιο Κο, πω! ιιι οτιμωιιιω

ετ:Ιιετι 2ιι 60 μπι., 45 μπι. υπό 80 μπι.

η οάετ ΉιιοΙιγάτοοιιτΒϋτπω επ1ίοιιιοιιιιι-ίοτπιπ16ε1ιγ- ·
,,Ι0ΜΙ10ΐ01°1Π τ1αιππι (,,ΙοΙιτΙιγο1"-Ροτπιιι.ΙάεΙιγά), νοτ2ί1μἰοΙιε5 πω» ι

ΑιιτιεεριιΚιιιιι, νοιι ιιπε μ:Ιιείετι πι ΟτιμιιιιΙειΒρειοΕιιπμεπ

Ζιι 26 μπι. ιιτι‹1 50 μπι.
οτ1ετ ΔτΒΘτι!.11ι11 ι.ΜοΙιγάτοοετϋϋ.το-επιτ'οπιοιιιτι εο1ιι- ι '

  

Ρτοιιιιι:ιιιιιιπάειιιιιιιιτ!ιο!ιειιΜ"ΉιιεεετειιιιιιιιιιιιιιιιΜ”

ι·ιετιιιεενιιιιιιι-τιιιε

00ΜΡΒΙΜΕ8ΉΒΗΥ·ΕΤΠ

 

ίέ

,,ΙΟΜΙΠιθιΓ88Π ΜΗ (,,ΙοΙιΙ.ΙιγοΙ“-ΒὶΙΒετ), ΙὸεΙἱοΙι ιιι ΙαιΙιεπι εοινιε ιντιτ- 1

τιιεπι κνωω, 30 Μ» 5ἱΙΒετ ειιιΙιειΙτετι‹Ι, Ιιετνοττεμπιάετεε ι

ΑτιτιέοποττΙιοιΚιιττι, νοιι ιιπε 8εΠειετι πι ΟτιμιιεΙΠέεοτι

ετπεπ ευ ΙΟ μπι.

α ° ιτιεο1πΕιι1ε ἱπ ΤειΒΙεττειι τι 0,1 τω. ετπεπ

-0810Π-ΙΜ ιιτιά εεεο!ιπιποΚΙοε, Κιιτ:ννε8 ἶΙοἐτἔιγοΙ'- ,

ΤΜΗΜΒεπ μπιειιιιιτ, ποιπ: Γοτπι Πιτ ιιιτεττιε ι

ΙεΙιτιι)ιοΙ-Πειττειοιιιιπ8. πι ΟτιμιιιιΙεοΙιειειιτεΙιι

2ιι 50 ΤειΒΙεττειι.

, ° ε; Μετ "ΜΒΜ οΙ“-ΒΙεοπιποο111ΜΙε, ετιιιι. 3'!ι°0 οτ ειπ./
99Ρθι ,ςοϋιιτιό. ΕιεεΞι,, πι ΤπΜειιεπ ὁ. θ,Ι μ., μτιιοΙ·ι- ιιιιέζ μ- ,

εε:ΙιτιιτιιοΜοε, ιιωιωτι Βοι (:Μοτοεε πω! Απειεπιιε, ἰπ Οτι

μιιιιΙεσιιτιοΙιτεΙπ Ζιι 50 ΤειΒΙεπεπ.

Μ τ. Ια οόετ Μετιι-Κτοεο1-Απγτο1 εοΙιιΜ1ε, ετιτΙι. 40°/ο Μεπι-ΚτοεοΙ,

;,σ θ ΠεειπΓεοτιοτιετιιιιτει πι άετ (Πιιτιιτμε, πι ΟτιμτιειΙειΕιρειοΚιιιιμ:ιι

ιιι 50 μπι.

Η στι” ΒιιοπΠρω1-Διιγτο1 εο1ιιι:ιιΙε, ω». 40% ΕιιοιιΙγ τω, Πιτ .

28.ιιιι5τ:τΙιοτιε νετιινεπάυτιμ πει Βτοπιειτπιε στο., ιιι ΟτἔἔἱιιεΙιιϋ

ρεοΚιιιιμειι 2ιι 50 μπι,

κ Ι Ιο“1 , πι. ΗΡ α, Ε τ πιιττεΙ άεε ω ί τ 'ΟΙ0(Ι-Μ·ΑΒΥτοΙ ( ΒζἰἔἰιιἔιΙἱΒΕΣοΚιιιιΒἑ:ι Ε; νοιι ιιπε ε-Ε:Ιιεφεττ.πι8, Π]

  

(75)ιθ-8.

 

Γ.

ννιεεωιεο!ιαΜιοΙιε ΑϋΙιειιιιΙιιτιμειι Μπι· νοτετεΙιεπτΙο Ρτἐρειτετε, ννεΙοΙιε ιιιιε- η

εοΙ·ιΙιεεεΙιοΙι νοιι ιιπε εΠοἰτι Ιιετμ:ετε!Ιτ ινοτόειι ιιιπ! άετετι ΖειοΙιεπ ιιπε μεεετ:ΙιοΙι

€εεο!ιιιτ:τ ειπει, νετεεπόοπ €τ:ιιιιε ιιτιό ιτειιιΚο,

Ιοιιιιιγο!-Βοεο!!εοΜπ'τ Ο°°°Ἑι°·ΑΗΙιῖἘΒἘ°ὸ_°.ξ;:·2,_ι_

Μιιι-Οοτοϋετ, 585 Μ. ιι. ά. Μ., τϋΙιιιιΙιοιιετ ΙιεΙαιιιιιπειε

Βιεθιι-ΑτεοπΙιεεΙ

ΡΗ Βι.ιιπάειι νοιι Ττοιιιο οιιτ.ίοτιιι. ΕιεσιιΜιιιιι Ττοιιιο-Βοπτομιο-Το2πο.

(Αιι€ιτιιιο, 0ιιΙοτοεο, ΜειΙειτἰει, Ι:τειιιοιιΙειι1οιι, Η:ιιιικτειιΚιιοπετι, Νοτνοιι- ἔ

πισω, ΠιαΙιειοε, 8οιιννέιοΙιειιιεΜιιιιο).

ΒτειΒ1ιεεοπιοιιτ Ι. Βειιιμεε. .

Βεὶιἰτι·ιιιἰοΙιοιι8 εοΙιϋιιω Εεεε, ιιιιιμε!ιοιι νοιι 8Ο.ΟΟΟ Ω086.ΓΕιΒιιιοΕ81° μ·οεΒοιτι, εοΙιιιτ.τιςοιι ά ν Ϊ+

πιτ ο ιι τω· 'οιιιΓετοιι. Νοιιο Βιιιι·ιοΙιιιιιι νοιι ΒιοΙιτ- ιιιι‹Ι Ιι ·‹ιι·οοΙεΙιΙτἰειοΙιεπ ΒΜοτιι, · ·
Ζιιιιάετ8.ρριιτπτοπ νοΙΙετάιιάιμι Ηγάτοι.Ιιετ€ριε. 200 Ζἱτιιιιιοτιξ ιιιπ! Βιι.Ιοιιει, εΙεΙαι·ιειοΙιε Αάτω88Π _νοΠ ΧΜΠΕ0ΠΡΒθέ8ΠΠΠ6Β'

ΒεΙοιιοΙιιιιιιμ οἰμιιιε Ττιιι!τινειεεειηιιεΙΙε. πωπω, ιτοο!ιοτιοε ΚΙἱπιιι, ΗΕΜ.ειΙ ιιτιΙα πι» Π." ΜΜ'ω Χως”"'Βι στ· 6“ΜοΠπδ

ΑιιεΙΙἱἱμι, Βροττει. νιιι. ΙιιτοτιιιιιιοιιεΙεε Ειιννιιωιιιιιε-Τιιτιιιοι·, Ρωιω 2000 . Τιιε;!ιοΙι ΗΜ” τι· ιη"'"εω"°" Κἰ"·ιι? 6-8·0°1ά

πιει Οιιι·οοιιωττε. ΟοιιιμΙοιο Ροτιειιοιι νοιι 11 Κ. ιιιιίιιτΙιτΙε. ΜεάΙοιιιιεοΙιο Ιιοἰτιιιις ΕΜΠ Ε· Α· ΒοΒο818ΨΒΜΠο·» Ε"·ωθ

ΒεαοτικινοιΙοτ Μιά.8οΙιννειτ2ινειΙ‹1,420-450πι.Μ.ό.Μ.

εΙΙΙιεννΙΙΙιτιοεΤιιοπιιαΙΙιειιι,ιιοτιιιιιιιιοτΙ.ιιΠΚιιτοτι

Βτοι-ιοΙιιιτοάιιι·οΙιστ!ΒΩ.ί]000ΜιΒό.

8πιεσιι1.ΑιιτΙΙΜεΠιάτο0ιιωιιο

 

 

ΙΙτ. Α. θαι:ποΙοϋί. ΑιιιιΜιιιΜ Μιά Ρτο8ροοΒο μωιει άιιτοιι άπε ΙΗτοοϋοιι. Η ΡοιἄιιΙοἔἰΘ κι, θα θ· “Η”

- . - 8210 ι ' τ. 0ο ιι ο» ποια. °

Μ: ΤτιιιΚοιιτ ννιτσ «Με ιιππ Μπιτ Μιτειιιο!ι1. (8))16-15. ι πιο!.2πο::δζι.1.2:ππ.11.
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ρ Ε Η 'Τ' ο 8 8 ' Ν Ειιττειοτ. τΓΙιγιιιι

_ . εειοο1ιειι·ειτ. Ί:ιεεο1ιιιετ.

εεε. €6·ιιιο1ι. ΕΜΜΙιι· νοιι άει· ιιι". Βε1ι15ι·ι1ο ι;εειωτιοι.

Πιιεο1ι5.ι111ο1ιοε, ε1ο1ιοι· Μι·1ιοιιιΜε ΜΜεΙ μπακ:

ΚοιιοΜιιιετοτι, Κο1ιΙΙιορ1°- υιισ Βι·οιιοΜεΙΙ:ειται·ι·1ι. '

1Μειωιιι· Μ 1ιετνοι·τιι.<;. Β1Μτειιι Πειιι.εο1ιΜιιι1ε ιι. θεετειι·ε1ο1ι-ΠιιΒιιι·ιι:.

Αει·ιτΝι:1πρ Οιιτεο1ιτειι:

Ραπ. Πι·. ΕτιιεΙ Ι·'Μο1ιει· (δ!πι88&ιιη;).·

Με 1Ν1ι·ΚιιιιΒ Με ..Ροι·ιιιεε1ιι·· Μπιτ ειιιε ἱὶΒεττιιεοΙιειιὰο; ννειιιιε;1ειο1ι1οΙι

ιιιο1ιι. ζθΙ'8.ι10 ιιιι.Βοιι 1αιιιιι, άεεε ΦΠ Κοιιο1ι1ιιιειειι .κι Μ ειιι1εειι '1'ειΒοιι Μ εἰιιει1

ε1ιιβιο1ιοιι Κιιτει.ττ1ι νοι·ινει.ιιάε1ι.ε, 80 νιιιια1ειι ι1Μ Αιιί8.ΙΙο 80 ιιι1Ιι1ε, άει· Βο1ι1εἱιιι 80

ΙοοΚει·, Μ". Με Ει·εο1ιι·εο1τειιιΜ άεε Κειιο1ι1ιιιΜ.ειιε, Με ΒΜιιιι·ει·ι1οιι ιιιι‹1 ι1Μ άτο

1ιοιιι1ο Βι·ει1ο1ιιιιι..2. νοΙΙετ.ϋ.ιιι1Μ ινε;;ΠειΙειι.

Πι·. ΜΜΜ, 1181. Βειιι·1ιειιι·ιτ ει.. Π. (Ψο€.ιειοιιωτω:

Νιιι:1ι Μπι θε1ιτειιιο1ι άειι Ροι·1ιιεε1ιι και· οι: ιιιὶι· 1ιοΜι Βι·ιν:ιο1ιοιι ρ1ϋι.ι11ο1ι,

Με ειι1ιιιιοω Μι ‹1Μ ίι·ο1ο 1ιοι·ι·1Μιο Μια πιι1 οἰιιειιι Α1ροιι-θι1ρ1ο1. [Παω 1.ε1ο1ιτ

ιιιΙιιιιἱ,<;1‹εὶι ΙΜ πω· 1ιεεοιιι1οι·ει ΑΜ”, άει· 1ο1ι1ιιΐο18·οΙιιιιωΜιι·Μει· ΒτοιιοΜει.1|ιιιιε.ι·τΙιε

επι ιιιοι·1ιΙ1ο1ιοιιι Επι 1ιγεειιι Μάο.

Πι·. ΑΠι·οι1 1111οτ(Νοιιλαιι8ειι):

Με1ιι Πι·τ1ιοιΙ ω.. άιι.1ιιιι, :Μι-ιιι Με Ροτ1.ιιεει1ιι ειιι ΜΜΜ Μι, Με Μ Μι·

πω” Ζε1τ άειι ιιι1τ Βεο1ιι ειο εεΐϋι·ο1ιτετειι Κοιιο1ιΙιιιετ.ειι Μ οἱιιειι ιιιιἔοἰΜιι·1ἱο1ιοιι

ιιιι‹1 π... ιιιιιιιοι1ώιιι·οιι Βι·οιιοΙι1ε11ωπιι.τι·1ι 1Μει·2ιιίϋ1ιτειι νετιιιιι€. Ιο1ι Ιωιιιιο ειιι·

Ζω 11οιιι ειιιι1ετοιι ΜΜΜ. ινο1ο1ιοε εἱο1ι :Με ε1ειο1ιειι νοι2ιιΕοε ι·ἱΜιιιοιι ἀἱὶτϊτε.

Πι·. Ει·1οιι Β. νοιι Πιιιιιιοι· (Βιι·Ι:/ο!ά, 82οίοι·πι.):

Πιο «Μι ΜΝ. Ροι·τιιειιιιι 1ιο1ιιιιιι1εΙιειι Βι·οιιοΜιιι1οιι. όιινοιι :να ω 1Πιν1οι·ιι,

281111811 2ιι άειι εο1ιννοι·ει.ειι Ροι·ιιιοιι ιιιι‹1 1εκ1εειιιΜ ει·ιν1οιι 8101ι 11ιι· Ρι·ιι.ρειι·ω Με νοιι

ιιιιε8οιειο1ιιιειει· 11Πι·Βιιιη:; άει· ιιτειτ1ω Ηιιειιιιιι·οΜ ιιει1ιπι Μ ινειιι€ειι Βιιιιιι1ειι 1ιοι·ε1τ.ε

Μι ιιιι‹1 Με θεοι·οιιοιι 1ιεςιιιιιι ειιο1ι 1ια1ά ειι νετιιιηςετιι. Με '1'ειιιιιοι·ιιι.ιιι· 11ο! Μ.

νει·1ιιιιιι' ιιιιι· ι1ιιι·α1ι Με Αροι1ιο1ιοιι, εοινιο τ1ιιι·οιι ίο1ρ;οιι‹Μ Βιιει·οε-Πο06τε:

Η. ΒΙοι·ιιΝ1ιιιριο1, Αρο11ιο1ιοι·, 11'ιιι·εο1ιιιιι, ΜΑΡ82811(0Ψ8118 186. Απ!. Μετωπ

ΜΗ, Αρο11ιοΒοι·, Ποπ. Ρ:ιιι1 Βοο1ιοι1ο, ΑροΗιο1ιοι·, 111ι;ιι, Κιι1Ιιειτ. 28.

ΗοιποειεΙΙτ. Μ άειι· Κοιιιιιιιιιιάιιιι1οιιΔρο11ιοΒο Ε. Τιιοει:1ιιιοι·. Βοι·ΙΜ (Σ. Ν,

8εγάιεΙειι·8.εεε 16. (27) 26-18

ΑιιΕι[στιιι-Εἰωοιιιι1ι1‹.›ι·ἰ‹1 ο1ιιιο ΑΘΩ

νήι·1τιιιι8.

Ηεοπιοε1ειι1οιιπι Με. ΙΜ Μπακ,

Παροιι- εονν1ο 136188ΗΠΩ“ΜΙΠΙΠ98Π.

Μ11άννΞτ1ιειιόοε Ργιοςε11ο16οι·1νΜ.

Βοο1ι111ιιεε1 πω· ι3Πο οι·1τι·ιιιι1τθωι

Πιιιι€ριιτΠοειι.

?πώ νοιι άειι ειο1ιέά!ιο1ιοιι ΕΜ

νιάι·Κιιι18οιι άεε Ργι·ομι11ο1ει.

 

 
  

ΙΜΒΙΕ11Β11 Μ Μ.11ΒΒΒ-ΣΠΒΤ1ΤΌ'1'.
Μοι1ει·ιι οιιιεσιι·ιι:1ιωιο Αιιειιι1ι.-1“. ειο1ινιοι1Μι:1ιο 11ο11ιΗ·ιιιιιιιε1Μ,Μιιιιιιιιςο.ο1οο1τ1

εο1ιο Ι.ιοΜΜΜει·, 'Ι'ι·οο1ιοιι-ΗοΜε1ιιΙΙ.νοι·Μ1ιι·οιι, νοι·ιι1ι;Ιιο1ιο Πιιωι·ε1.111ιιιιιΕ8

ιιι11το1 άει· Μιιι1ειι1ιειτ1ει· Οιιι·ειι. ΒεεΙι2οι· ιιππ! Μα!. 1.ο1ιοι·

ι98ι 5-5. Με‹1. 13ι·. Εάιιιιι·ι1 Κι·ιιιιε.
  

 

ἴοι°|α9 .... τειι1ιιιιΜ και ειπε ι.. δίυιΜαπί.

Βοο1ιειι οτειο1ιιοιι:

 

Ηει·ειιιεεεεοϋειι νοιι Ρι·ο1'. Ε. ι°οιι Βοι·ςιιιιιιιιι

Μιά τω. Γ. νοιι Βι·ιιιιιι.

Πεΐοι·ιιιιε: 52 Β, Σ. Η11.1Ι'το: Κϋ ιιι.οι·, ΡΜ. Πι·. Ε., 1110 ΟΙι1ι·ιιι·ι:Μ @οι ΝΙοι·οιι.

Μι· Ηιιι·ιι1ο11οι· ιιιιι1 Μ: Νο1ιοιιιι1οτειι. Π. 11111116. 11111 51 Α1ι1ιι16ιιιι€οιι Μι 'Γεια.

ιιοά 4 Πιι1ιειιι.εΐο1ιι. ει. Θ". 1902. ι.ιιο1ι. Η. ΣΟ.

(1.1οίοι·ιιιια 52 0, 1. Η111ϊτ.ε: Κϋετοι·, Ο1ιἰι·ιιι·εἱο άι·ι· Νιει·ειι. ι1οι· ΗειτιιΙοἱωι· ιιιιι1 άετ

Νο1ιειιιιιοτειι. Ι. Η:1Ιι'ιε, ιιιιτ 88 ΑΜιιΙι1ιιιι;.ςοιι Μι Τοκι. ιιιιι1 4 Γιιι·1ιοιιιΜεΙιι

ει·εο1ι1ειι 18% πω! Μετα ζώ. Π. 12.-)

8ι:1ιιιετοι·, Πι·. Ρ., Με ι:1ιοιιι1εο!ιο 81ϋι·ιιιιιιιιιι Μ

' 1ίΠιιιεο1ιο ιιιιι1 ειιιιιιιι1εο!ιο Βο1τειο1ιιιιιιςειι. Μ” ειιιειι·

Η."π""10.Ή"- νοττα1ο νοιι Ρωε. Μ. Β. Ποιιτ1ε1. 81'. Μ. Με.

Μι. Μ. 10.8οιιΕ1ιιιοι·ΐο1ι1, Πι·. Ρ., Με ο!ιοιιι1εο!ιο υιισ! Κει!οι·1

ιιιιιτι·Ξεο1ιο Ζιιεειιιιιιιοιιεοτιιιιιιι άει· 85ιι911ιιμε-.

 

 

 

 

μ. 8°. 1902. @Η Η. 1.20.
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Πι άοιιι νει·1ιι.ι.ιο νοιι δ. Π'. Μιδ

ιιιιιιιιι, ν1ΠοεΙιει1ειι, Μι. Μ 111. ΑΜ·

Βιμ ειιιο1ιιοιιοιι υπά ι1ιιι·οΙι 11110

Βιιο1ι1ιιιιιι11ιιιιΒοιι ιιι Βοεὶο1ιειιω

πειιι Με"

.”08·8 ιι. ιιο1ιιο Βε

1ι8ιι€1111Ι1ς, ιιιιο1ι 22_Μ1ιι·. Γοι·εο1ιιιιι€ειι

ι1ει·ΒοετοΙΙι. τ. Ιδια 11”. Βι·118·ο1ιιιιιιιιι.

ΑιιετιιΙτειιιι·:ι. Μ Β11ι1οιιιΜ · Βει·ΙΜ

Έ11ιι·. 1)1ι·οοι.οι· Με Μισο!(νοι·ιιι. Ιειιι;,3]

Μιάειιι) 218 5.4 Μ» Ηπ1ιοιι εο1ιοιι άιο

ίι·ϋΙιει·οιι 1111111”. ‹1ει· Αει1ιιιιιι1ο1ιι·ο

Με 1ιοΙαιιιιιιοιι Αιιι.οι·ε 1ιει·εοΜ1εωε

Αιιΐεε1ιοιι ρ;ειιι:ιο1ιτ, εο ιιιιιειε Μ. ιιειισ

Αιι11.ιεε Με Με Βοετο 1ιε2ειοΙιιιοτ

ινοτι1οιι, να" Με: Αεε1ιιιιιι εεει:ΙιτΜ·

Μπι Μι. (ω) 28-12.

  

1ιιι Ποιιι.εο1ιοιι ΑΙωιειιάοτ-Ηοηι1ΜΙ Μιὰ

Νιιο1ιινο1ιι οι·ι1ιοι1ι: ἱΜοι· πι· Ζο1ι. ι11οιιετ·

τω.. Ρ11ο8οι· ιιιιι1 Ρ11ο8οι·Μιιοιι Μι· τ110

ρτ1νιιι.ο Κτιιιι1κοιιρ11οι;ο (Βεροια Ζιι1ι1ιιιι€

νοιι 50 (Ιουλ.

 

Αάτοεεοιι νοιι Κτειιι1ποιηιΒοΒοτιιιιιοιι:

Βο1ιννοει.οτ (ΜΜΜ. 8ο1ιιιιΜτ, Πο·ι·ορ6. ω.

Μιι.·ι·ιι·1ιοιιοπω γ.ιι. π. Θ. Π. 20.η Ρ'ι·ιιιι θι“111ιοιι, 111'. Ο.,17 Ποιο, Παω Ν! Η.

Ωιι. ΙΟ.

Γι” Λάο11ιε1:1 νοιι 1Ξ'ει·εοτι, ΟΜΕΔ·

τ1ιιιιιιοιι.ιιιι1 81, Ε). 20.

(Μετα Οιπι·ι·.ιιοιιει, Οορι·1ιιιοιι. ιι. 17, π. 19.

Δ1οιειιι·1ι·ιι Κωιιι·1ιιονν, Ηιικοιιιι.ειιοπΜ

γι. 11. 81, π. Β2.

1Ξ11Με Β1ιιιι. .11ιιτοιιοπω: 58,”. 15.

?ι·ειι Οιικ1ιιιι·Με Μιο1ιο1εοτι, Γει.τιι.ρπ1·

στα” γιιιιιιιι ιι. 80, πω. 17.

?ι·ειι Πει.εοπίπε.. Π”. ΙΙοι·ι.ιιιιοοιι. μ. Η

κι, π..

1ι1111.88.1.'Β Πο1ι1ιϊιοι·Βοτ, Β80. θα”. θ

Με. χ. 29, π. 13.



δω

Μ. ΠοιιιιποΓε Ηειοιιιειτοἔου ~
(ΞαταἱΠἰἔταε αοτιααΠττἰτταε Ηεαττιο,ςΙ0Μη .αλ Κ. Ρετ. Νε 81,89!) '70.0, αἙιαττιἱεαΗ ταἱΠαε

(]Ιγαατίτι 20,0, ΑτοιηειτἰεαΗα υπό (]αεαΙιιτιειαΚε2υεεπΖα 10,0 (ΑΙαοΓιοΙ 2°Λ,).

Δω ΜπτΜΙσουΠοε, οι·8ειιοΙεοπΙιει1τ18αε, α1Μτατ1εαΙιεει Ν8Ιη·- απα Κι·ΜΜ,<;ιιτιεε

πι1ττο1 ΠΠ· ΚΙω1οι· πω Ε1τννεοΜεοπο Βο18αΙινν8αΙιεπιιετε1ηάαπ 1ι·εατκ1 ννα1αΙιοι·

Δι·1: ιιιιοι·ι·ο1αΙιτ,

Τ-Βοειοιι0αταιιπαιιτΒοΙιι·ΙἰαΙι Πι 0001· ΙἰἰιιἀατρτειΧἱε.

Ηεατι1ειτο,ςαπ ΗοπιιτιαΙ απ1ΜΠτ ειι1εεατ άαιτι νϋΙΙἰ,<; ταἱτιατι Η:1απ1ο8Ιοϋτι ιθΒΘΠΠ8ΠΊ3 .ΐ1°ΘΙ

νοιι @θα 11η Βιιιτο κτα1εοω1επι Βειατοι·1οιη τιοαΗ 5ὲ1ππι1τ!ἱαὶ1α 5.028 άεε Μεα!παπ ΒΙιπαε,

11ιοΒοεοικ1οι·ο ειιαΙι Με νν1αΙιτ18·ωι Ρ11οερΙιοιήεεΙΖο (Ν.π.-.ΠΠ. Πω Κωωπη, εοννὶα ω

πίαΙπ ηπάτ1όατ κνὶαὶιτὶἔαπ Εἰκ·ναἱ55ετοίἔα άεε Βατιιπιε Πι αοτιααιπτἰττατ ιπι‹ὶ ἔαταἰτιἱἔτατ Ι1Ι1281°ΒΘΐ32ΒΘΕ

?απο (ειΙεο 1110ΠΒ νΘ1°ά811ί10. Πἱα ΚϋτιετΙἰαΙπα νωω.υΠ€, εαἰ εἱα πιιπ αΙιιταΗ δάυτα-Ραρεἱτι οόατ

Ηἰτ2αἔτειιἰα ατ2αι18τ, ἱετ νοπ όατ τιετϋτὶἱαΙιατι κναἱτειιιε νατεαΜαόατι. Ρα τοπια, ΑΙϋυπποεαπ ι1τιό μαρ

.τοτιὶεἰττα Ρτἐ1ρειτειτα κ:νατόαη, ννἱα νοἱτ-ΜΠΠαΗαΙ1, Ναυπιαὶ5τατ-Ϊαι1ει ιιτιό εεει!1τ1-5ττειεεΒιιτ8 ν

ΠεαΙ18αννἰαεαπ ΙιειΒα:1, ϋΒατΙιειιιρτ ηἰαΙπ ὸὶταΙ‹τ ταεοτϋἱττ; Ηπα ΒἰειττΙιοα ατ2αιι€απόα ννπιωΠἔ ἱετ νοπ

2εϊιΙταἰαἱιατι Αυτοι·απ ΐαετ αεταΠτ. ΒυταΙ1 ὸἰα ΚΠιιετΙὶαΙ1α νατάειιιιωΒ κνατόαι1 2νναἱἴαΙΙοε 5τοΗα Ζατ
νεατ2τ, νναΙαϊια ΠΠ (Με αιιΜΙόιωε νοτι ΖαΠατι Μ] Οτἔεηἰεπιυε νοπ Ι1ϋαΙπετατ ΨὶαΒτἱ8Καἱτ εἰικὶ.

5αΒΙει8ςατιό ννἰτό ὸὶαε όιπαϊι αἰἰα €τοεεαιι ΕτϊοΙ€α ΠΜ Ηειαιικιτω8ατι Ηοπιιπα! €ατειόα Μ ·εοΙα!παιι ΗΠ
Ιε·ι1 νοπ ΒΙιειαΙπἰτἱε, δατορΒιιΙοεα, ΡΜειττορΗἰα ατα. ατα. Βαννἰαεαη, Μή νύεΙαϊιαπ νοτΗατ τιιιτΖΙοε ραρ- Π

;οι1ἰεἰττα Ρτϋρειρετα, εοννἰα [.αΒαττΙπεπ, ]οὸαἱεατι ιι. ε. νν. ετι€ανναπότ ννιιτάαΠ.

  

 

 

   

-+ Ηειαππειτοἔατι ΗοτυπιαΙ ΜπιιιαΙε ὸἰϋτατἰεαΗαε, ὸἰα τἐ1ἔΙἰα!πα Νει!1τιιτ18 ατ8€1τιΖαπόαε ΜΗ:ταΙ

]ει!πτειιι5, ”ειΙ1ταἰτι οΜια ΠτιτατϋτααΙπι1η8 Βατιοιπηπατι ννατόατι. Πει εε αἱι1 118Βί1τΙΜΠΘ8 01ΈΊΗΠ

ΒΟΪΙΘΒ β'τοόυατ ἱετ, τταταπ 1ΠΘΠ18.!8 ἰτἔαΠό κναΙαΙ1α 5τϋτυτ1€ατι αἰτι, ΈΙ18Ό880Ι1άΘ1°Θ ΓΠΟΠΐ3

άει· Βαὶ Μτι€ατατι1 θαΒτει.ιαΙια νοπι ΚίΠ18Ι:ΠΟΠΘΙ1 ΒΙ8811Ρ1·έρετε!3611 ιιτινατππαὶὸΙὶαΙια
Οτεεεπιιιε. + ν

 

  

Ψεττιιιηἔ νοτ ΡέΙεαΙιιιιι80

ννπ νν.ειττιαη νοτ ὸατ1 ΖειΗΙταἱαΒατι ΝειαΙ1ειΠττιι1η8αη ιπ15αταε Ρτερετειταε, ἱτιεΒα5οι1

εΙατα νοτ εοὶαΙπατι ΠΜ ΑΘΠ1ΘΡ··Ζ1188ΕΖ. 5ὶα ταρι·:1εατιτἰται1 αυτ ΒΌΠ(ΗΠ1Πο11θ

Μἱ8ΟΪ1Ι111Β'. Η εοΙαΙιατι ἱετ άεε ΗειαιτιοἔΙοϋἱο ..Με Π1 €ΘΡΘΗΠΒΈΘ1°, 50Πόατι1 Πι

όατ τΠἱτ όαι1 ΕΧατατἱοτιεετοΪΓαη (ΗὶρριιτεΔυτα, ΗεπτιετοΗ”. ΠΠαἈτὶ,<ζα Ραττε:1ιπατι, Οπα

ατα. ατα.) ΒαΙειετατατι, ειΙεο ΠΠἔθἙθἱΠἱΒΈΘΙ1 Ροτιπ αηΠιεΙται1. Δ

  

  

ΜΒΜ Μα, Με Με θτἰἔἰιιειὶ-"τεροτεΙ ΗεεπιπΙοηεπ Ηοπιπιπ! πι οτάΙιιΙτωι. ῖῖΐ
   .Ι  

νΘΡ5Ι10Π8(111811ΐ18 5τε·ΙΙατι κνἰτ άατι Ηαττατι Αατ2τατι, ὸἱα εἰαΙ1 (ΜΜΜ Εἰἔατιρτοϋατι αἱτι ΠττΙ1αἰΙ

ΜΙα!ατι ννοΠατι, €ατηα ετατΙε υπό 1°ι·επικο Ζω· νοι·ΓΙ18ατι8· ιιιπἰ ΜΜΜ ·

Μι· 5οΙαΙ1α νοτι υι15αταπι νατεειηότ-Παρατ: ΑΡ0Π1ΘΚθ 8!.1ΐ σ1°088-00Πΐ38

111 θϋ.. ΡΘί381°8ΈΗ.Πε 2ιι κ·ατΙ:1ι18·ατι.

  

ΤΒεθ8-Β08011: 8&Ι18Π11εθ 1-2 ΤΙπααΙϋΠαΙ ΠΜ άει· ΜἰΙαΙ1 8απιἰεαΙιτ (ΤτΞηΙααπη:ατετιιτΠ ΒΗΜ

881°Θ ΚΠ1τ101· 1-2 ΚἱιιὸατΙ6ΗαΙ (ταἰη!!›, Β1·νναοΙ1εοηθ 1-2 ΕεεωΗεΙ

·τ2ἔΙὶαΙ1 νοπ· όαπι Εε.εαπ, κνα,ςαη εαἰπατ αἱἔαητΙπ1π1Ιἰα!1 ετειτΙ: ειρρατἰτειπταεαιι

  

' όατι ννπ1ωΠ8.

νω1«ωτ Μ όαι1 ΑροτΗαΚατι ἰτι ()ΠεΙΙ18Ι-ΡΙ880ΠΘΠ. (8'/ε ΠΜ. Ζω 1 Πού. 60 Κορ.

Λ//ΟΟΖ..«?Ϊ (6 Ο). 2ε?Πώ (δώευα12/. _ (4,,,26_11_

  

πω... πο”. Οπ6., 27 Ιω" 1902 ι·. Ποπιιεςοϋοι· Βι·.ΒιιάοΗ ννωωω. ΒιιαΜι·ιιαΕοι·οΙν.Δ.ΨἱοποαΙ:ο.ΚιιτΙιιιτὶποπ1ι0£οι· Η. 1615:

 



›οινιι. εεεεεεε. Νεεε Ε'οΙεε ΜΧ. .Πειτε

ΜΒΠΙΠΙΝΜΗ εεεεεεεε
ειιιοι· εει Κεεεει;ιοε νοε

Με. Πι·. Με! Πεειε.

.Τ ει·_ἱονν Π)οι·ριπλ

Οι. 1εεεεεεε Κι·εεεεε!ε.

Εεεε.

·ι Ψ Ψ Πι·. Βεεε!Γ Νεεεεε.

88.. ΡοτειιιΒιιτε.

[Με ο8ε. Ροτει·εειιι·εοι·Ποάἰεἱεὶεοιιε ννωιεεωει-ιιι.» οι·εεεοιει._ισάοε- Δεεεεεωεμε.-Αεξω·58ε “γ” 811· Ξεεεεει.ε

δι: ιι ε εε ο ε ε. - Πει· ΑεοεεοιιιοιΜρι·ε1ι π: ιιι Βεεε1ε.ειε 8 Μ!. Με ε"

ΗΜ, 4 ΚΜ. Πιι· εεε ΜΗΝ ω" Με!. Ροει:εεει.οΙΙεεε; ιιι εεε “εποε

διεθ.”ιε 20 Πει·Ε ]Πιι·ιισε, Η) είπε ειι!ε]Μιι·Ιιοιι. Πει· 11ι.ΩΡωσιεΙΡΝ“

ίϋι·ιΠε 3 ιιιε! χοιρεΜοιιο πω» ιιι εωιι Με 18 Κορ. σε” 35 Ρίσειι.-Ποιι

Δι:ιιοτοε πετάω 25 8ερει·εωεπεμιιιι·οι· 0ι·ιΒιεε!ει·ιεεεΙ ειιεεεεεει.

Ποιει·ετε εσιεσε εεειι άειιι Με" νοιι 18 ΚΜ. μια ΒοΒοιι εοιιοι·ιι·ι.

 

“'

Με” ππε εεεεε!ιΙιεεε!ιοε εε Με Βιιι:ΜιειιιΉιιιιε νοιι Κ. Σ.. Βάσ120Με

ει.Ρωπεεεεε_ ΝεννεΕγ-ΡιοερεεΝΈ Μ' εε ι·ιοΜεε.-κ ε ε τι ε ο τη Με

ιιοενιο εΠε “Με Β.οειιι·.Νοιι εεεεεΙιε!ιοε ΜΜεοιΙεεμε ειιιω πιει: εε

«Με

2ει·εειιι·ε' ?εωι·εεει·Βοι· Με», Ρωοι·-ΡειιΙεοερΠεΙ εε ι·ιεΜειι Βρι·ει.·.ε

μεεεετιπεεεεεεεε Κεεωιεει· 0ι.ΒιιιΙο1ιΨεεεοειε 8ι.Ρο

“επεσε Ποιιειες, ιιιιωωι ιιηά ?ΜΠΛΕ νοιι $-3 ει”.
  

1 ε ε Ί ει. Ροιοι·εεει·8, 3. (16.)Αεεεει. 902~
 

ΠΠ18ΙΙ.: Πι·. θει·Ιι. ΚΙεεει·ιι2Ιιγ: Με” ιιιε Βιιοιοι·ιεεΠοιε εεε Ηεειιιειοςεε Τι·ειιιρεεεε!ι & Οο. - Ρι·οιοΙιοΙΙε Με

εεετεεεεε ΕΜΗ. νοι·ειιιε ει: 8ε. Ρειει·ει›ει·ε. - Αιιεεε

εε ΕΠιεε. - νοιειιεεεωε. -- Ποι·ιεΙιιΜε-Βε1Ιει.ιε ΕΜ..

ΚΡεεε Με Ριοτο!ιοΙΙοε εει· θεεοΙΙεεεεΠ: ΡΓιει:Ε. Αοτει.ε

οτει·εεετ8·ε. - Αιιιειςειι.

 

ΙΙΙ. .ΙεΙ1τοε-0οποιεΙνοτεεωπι1εεε

εεε !.ἱν!ἑἰιι‹3ἱεοιιειι

ειπιικιιιει Υει·ειιιε τε εεεεεεοιεεει· ΗΙΜο»

ιιι πιω.

1)ιεεετεε εεε 8. 8ορτοειεει· 1902.

3 Πει· ΝεοΙιιιιιιιεεε.

ΒΙεννει8ο Αιιιι·Με ενοτιιοε Με Μιι;;ΙιετΙοι· ει·εεεετ Με πει

16. Απε" ο. άειιι Ρι·ιι.εοε Βι·. Η. Τ: ε ε σ. ι· ι (Αιὶτεεεε: Ποι·ρετ,

ΨεΙΙΒιιιεκε Π) ιιι:ει·Η'ιΙιεΙι οιεεεεεεάοε.

Πει· νοι·ετε.ιι6.

εει" σε ΒιιοΙοι·ιεεΠοιε εεε ΗεοιιιεΙοεοιι Τι·ειιι

ρει!ει:ε & 0ο.

νοιι

Πι·. θετε. ΚιεεειιτεΙη·,

Βιμ.

Ιιε «Ργοοκἰιε Βρειεπ)» ιιιιι.εΙιτο Β Η ιεοινιτεεε 3εεεει.

σε» Αεεεεε. εεεε ει· Με Ηεοιιιε.τοεοε εει· Ριτιεε Τι·ειιιρε

Με & 0ο. εεεωωιι Βεοτειιοε εεεεννοιεεε Ιιοεει.ο, εεε

εκει· εεεεεΝο σε εὶοε εε. εεερτεεεεΙιεε ειε εεε-ΜΜΜ

Ιοοοεεεε ργοΒοεοε εΠιεε Με ειιιι€ει· Βειιεεεεεεε εεε Βιε

ρεγΙοοοοεεε ριοΒοεοε εει·οεε; με. ω. Ρι·ερειει, ινοΙοεοε

εει· Αετοτ εετοτεεεετε, «επεΙΙιε εεεεε1εε!ιεε εΞεο 8τερεγ

Ιοεοοεοε!ιεΙτετ ιιι ε” ΗπειεοεΙοειεΙ6εεεε άει·». Βιεεε

νοι·ϋΠοετΙιεεεε8 νοι·εε!εεεΒε ειε Ριτειε. Ττειιιρεεεεε&Οο.

εεε εε ιειοε ειιι άειιι ΑεΙιεεεε εε ινεεεεε, εεε νοε Πιτ

ιιι εεε ΗεεεεΙ ΒΘεωεεω ΗεειεετοΒοε εεϊ οιεοιι ενοε

τεοΙΙεε θεεεΙτ εε ργοεοεεε 5τερεγΙοοοεοοε εε εειειεεεεεε.

Ζε ειοεειε ΖινεοΚ ινει·εο ειιι· οιεε Ρι·οεε Με εεΙοτει

εει·ΒοετοΙΙιεε Ρι·ερειετεε εεετεεεεε,Γει·εοι εετετεεεΜε Με

4 ινοιτειο Ρι·οεεε, νοε ινε!εεεε @Με οιεει εεεετεε εεεοιι

ιιεεω ετεττΒεΓεεεεεεε «Κοοεεεε» οιιι:ετετεειτο, εεεε

ειιιε ιιι οιεειε ειοειΒοε Μάθε εεεεείτε Ρι·οεε. Βεε!ιοεε

Νοε εετεε·εεεετε κε εεε ερει.οτειε εε ετ6ιτοτεεεε θι·11ε

εεε ειιιε Ρι·οϋε εεε Ηεεειετ.οεεε, ννεΙοΙιε εοοιι Κειεει·

εει· Αεισετεεε εει· Κοιιιιε νοι·εεεοιιιιεεεεε Βεεεεε!εεε

εετοτννοι·Γεε εσιεσε νιει·.

 

να· ε" ΕισΠεεεε οιεει· άιεεειι ΗεειιιειοεεεΠεεεεο

ννετεε τΙιεεο εετεεΒοεεεεττε1ι εεε εεε ΙιερίειετοιιεΙ εεεε

εει· Μαιο οει:ευιιιιεοε. ΠεεεεΙΙιο νετεε ε. Τ. ειωκι ε.εί

Νειιτεεε.τ Μπεν. εεε @Με εε οι·σττετεεεε θτειιεεε

ΙεϋΕΓΙετ°εοεεε 8οτειε ε_ιοετι·ιεΙιοε, ε. Τ. εκετάε σε Με

ετοιι!οτ ΒοιιιΙΙοε νοιεεεει, νοε ινοΙοεοτ Μιεεεεεις εε.εε

0,2 Οοιε. ειιιε· ειε ΑεετοεειΠεεεο ι:οΒοεεεε εεε εει·εε

ΒειιιεεεεΙτεεε Νοε νωιεειι νιει·εοιι. Νεετεεετ "ειιιε

σει· ΘεΙειιεε νοιεοεοἔοε_ εει' Με ει." νοιεεεεεεε ρισ

εεεο 8τερεγΙοεοεεεε εεεεεεειε Ψεεεει.εειεεεεειεεεεεοε

εε εεεεΙΤοε εεε Με! Με ειε ιεϋ,εΙιεεετε ΒεεεεΙεεειεεεε

εει Πει.οτεεεεεεε 8εεοτοε εσιεσε νει; ειε Οεει·Πεεεεε

εεεεεετ ινειεε εεινεεΙτ, ειε οεετεΙαοτιετιεεεετε ΚοΙοεἰοιι

πε ειειοΙεε. νοε εεε νοιεεειοεοεεε Ηεοειειοεεερτοεειι

πετάω Αεεεεετεε 8.εί 22 ΡωτιεεεεΙεε Βοιεει3ετ.

Πεε Ει·Βοεειεε άιεεειι· Πετοτεεεεεεε Μ, εεεε εεε

Ηεοιεε.τοΒοε Τιειερεεε.εε 62 0ο. ειιιε 2ιειιιΙιοε εοεετεετο

Βεοτει·ιοεΠοιε εείνιοε, Μ" ινοΙεεε Με, ειπε: Με ειεΓ

ειε 8ι:ειΙεει·εε8 οιεεο!εει· Αι·τεε ειεεεεο, Με ειιιοιι

Ιιετεεε εεεωειιεκ μα». Αεί ε.ΙΙεε εοιιερίτοε Μετ

εεε 5ετεειεεεεΙεε @εε ειε Ι(επεεεοωεε αεί, εεεεεε

ΚοΙοεἱεε εε Ζω :Με εεεοι·εε εει ινοιτειε εεωωτ.

Αεί ιεεει·ετοε $εεε.Ιοε Με· οι ιιι ΒοιεΙιεΙτει· εε εε

εεε. Μειετ ειπε· Βιιιεειι εεεειι ειοεοιε ΚοΜ.εεεεεεεε

ιι0ειι ΚοΙοεὶεε εεεειεει·ιΞεοτ ΜιετοοιΒεειειιιοε εε! εεε

πινει· Εεεεοε εεε Γεε1: αεί εΙΙοε θεεεΙοε, ννειιιι ειιεΙι

ειοιει ερειΙιεε. εεε οιεει· Ηεειεεεοε;οεριοεο ;Θεωε εεοε

εεεΙτειοεοτ Κο!οειεε νοε 8τερεγΙοεοοεοε, ινοΙοεο εεί

Νεει·εεει· ειιιε ΠειειεεΙιειεεεεειεοτειεεΙ νοε εεε μεθε

εεε $τερεγΙοεοεοοιι εετεοιοε. Βοι νιοΠετοι· Πικετ

εεεεεεε ιεεοοε @ώμο σε εισε, ι1ε.εε εεε ΤΙιειΙ ι1ετεοΙεοε

Ι.ϋΓΓ!ετ'εοΙιεε 8ει·ειε εε νοι·Βεεειεεε νοτιιιοεΜε. Με

εεε, Με εεεε.ειο. εετεε ΙίοΙοειοε Με Νεετεεει· !ιοιεσ

Πειετεεεειεεεε νοε ργοεεεειι ΒτερεγΙοεοεεεε ετειϋεΙιεετ.ε

εεε Με! εε.Ιιει· στι”. νοιεεεεεεε ΚοΙοειοε ργοθεεει·

θειριιγΙοεοοεοε Με: ιθωει νοε Πιιιεε νοιεεεΜ ενετεειι

Ιιοεεωε, εο ιιιεεετε Με νιεἰτετε Αεεεεειοε εεί ΙΑΝΓ

Ιει·'εεεειε Βετεει ειιι! πιει· εοιιετπε Μι ειε Βει·εει,

ινοΙεεεε ειεετεειπε εὶεΙιτ Ζε ττοεΚεε εεε ίτιεοΙι εωεω
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σιιάσισιεσιιε ιιισ!ιτ ιιι !ι!ιιι· ιιει. Ειπε άσισ.ι·ι!ιισ Βσεο!ιιι!

!σιι!ισ!ι άσε 8σιιιιιιε σι·ινισε εισ!ι· ιι!ε εσσιπιισι, ιιιιι ειισ1ι

σε! Βιιιρ!ιγ!οσοσοσιιεισιιιιιισιι νοιι εστ!ιι€σι· Υσι!!!ιεειιιιιιισε

!ιι·σι!ι άιιο!ι ιιοσ!ι ειιι πιιΙιι·ιισ!ιιιι!ισι·σ Ιί!ιιιιιιιρ, ιιιιά νει·

Πιιεε!Βιιιιε άσε Νιιιιι!ιοάσιιε σε σι·εισ!σιι. Με Ζσ!ι! Μι·

8σι·ιιιιι ιιισ!ιι ισι·ι!ιιεε!Βσιιάσιι ιιιιά ιιισ!ι!ι άσιιι!!σ!ι !ι!ιιισιι

άσιι 8ισιι!ιγ!οσοσοσιιεισιιιιιισ !ιοιιιιισ εο νσιι·ιιι€σι·ι. ινσι·άσιι

ιιιιά !σισιιισι· σι.ινε. νοι!ισιιάσιισ ιιγοεσιισ Βιειρ!ιγ!οσοσσσιι

!ισισ.ιιεπσ!ιιιιάσιι ινσι·άσιι. Αϋἔσεσ!ισιι νοιι Μιι Κο!οιιισιι

άσε Κσιισιισοεσιιε ιιιιά Μι· 8σι·ιιιιι νσι!!!!εε!εσιιάσιι Βιιηι!ιγ

!οσοσοσιι !ιιιιάσιι εισ!ι νσισιιιισ!ι σιιάστινσ!ι.ιεσ, εο π. Β.

!έο!οιιισιι σιιισε ειιι· θιιιιρρσ άσε Ι)!ρ!ιι!ισι·!σ- ιιιιά Ρεσιιάο

ά!ιι!ιι!ισιισ!ιιισ!!!ιιε Βσ!ιϋι!εσιι Μ!!ιτοοισειι!ειιιιιε, ιιιισ!ι σιιισ

Κο!σιιισ σιιισε ειιι 0τιιρρσ άσε Ασιιιιοιιιισσε πσ!ιάτιεσιι,

Μι!ιι·οοισειιιειιισιι, ιιιισ!ο!ισ ειπεπ εοιιε!; σ!ιισ ινσιισ νστ!ιι·σι

ιιιιισ Ειιάσιι. ΙΜ ά!σεσ!!ισιι εειιι· Μι· νοι!!σεσιιάσ ?τεμ

!ισιιι Ιιιισισεεσ ιιισισιι, εο ιιιισι·άσιι ειο ιιι Ρ0!8θΠί1(.!ΠΙ

ιι!ισιιειιιιεσιι ινστάσιι.

Ισ!ι Βσ!ισ ιιιιιι ειιι! ά!σ $σ!ι!!άσιιιιιε Μι· σ!ιι2σ!ιισιι ε0σ!ισιι

!ιιιι·π σι·ινιιι!ιιιισιι Μι!ιι·οοι·Βιιιιιειιισιι σιιι. Ι)σι·ισιι!εσ Μικτο

οιΒιιιι!ειιιιιε, ινσ!σ!ισι· ιι!!σ ιιιιάσι·σιι ιπι Ηεισιιιιιιοεσιι νοι

!ιιιιιάσιισιι ειιι Ζει!ι! Μιι !!!ισι·ιι·ιιΓ, ιιι ειιι! !ι!!ιιε!!!σιισιιι

Νιι!ιι!ιοάσπ ιιισ!ιι!εισ!ι Με Β!!ά σιιισι Βσιιισιι!ιιιι· άιιι!ιοι,

πει· Με μεσω σιιι Κσιισιισοοσιιε. Πσιεσ!!›σ !ισεε εισ!ι

ιιιιο!ι θιι·ιιπι Πιιι!ισιι ιιιιά `ιι!!άσισ ιιιιιιισιι!!ισ!ι !πι !!!ιεε!εσιι

Νιιι!ιι·ιιισάιιιιιι (Βοιι!!!οιι) !ισινσιε;ιιιιεε!οεσ Κσι:ισιι νοπ ν!σ!

ιιισ!ι ιι!σ!ιι ιι!ισι· Β θι!ισάσιιι, άοσ!ι !!σεεσιι εισ!ι ιιιισ!ι άορ

πω!. εο Ιιιιισσ Κσιισπ, εσ!!;σιι εο!σ!ισ νοιι πι" 20 θι!ισ

άσιιι ινσ!ιτιισ!ιιιισιι. Νικ Με Ψεισ!ιει!ιιιιιι ειιι! Νιι!ιι·ιιΒιιι

ιιιιά Θισ!ιιιιιισ, ιιι Βοιι!!!οιι ιιιιά Μ!!σ!ι ιιιι!ισιι·ιι!”, εο ποτ

Μ.εεε!!ισ ιιισ!ιιε ινσεσιιι.!ισ!ι Ο!ιιιισ.!ιισι·!ειιεο!ισε ιιιιά Με

Πιτ Βιισιιι.οσοσσιιε !ισ!ιιιιιπισ Β!!ά.

Ψσ!εεσ Μιιιιεσ, ινσ!σ!ισιι 0,8-0,6 (Μπιι. 20-24ει!!ιιά!

Μέσι· Βοιι!!!οιι!ιιι!τιιι !ιιιιιιιισιιισιισιι! ιιιιισιι·ι ιιιοι·άσιι ιιει,

πσ!εισιι ιιισιιιιι!ε Κισιι!ι!ισιιεσιεο!ισ!ιιιιιισσιι ιιιιά ε!ιιά !ισιι!.σ

1100!ι, ά. ι. ιιιισ!ι 2-'7 Ψοσ!ισιι, ιιιιιιιτσι. Πε !ιιιιιάσ!ισ

εισ!ι ιι!εο ππι σιιισιι Βιισριοσοσσιιε, ινσ!σ!ισι· εισ!ι άιιι·ο!ι

!”σ!ι!σιιάσ Ρει!ιοσσειιιιι Μι ινσιεεσιι Μιιιιε έσπσιιι!!ισι· νοιιι

Βιισιιιοσοσσιιε ρισσισιισε ιιιιτσιεσιιισά ιιιιά άσεεσιι Αιιινσεσιι

!ισ!ι ιπι Βιισπιστοσσιι σ!ιισ Βσάσιιιιιιι!ές νοιιι ειιιιιιιιιισιι 8ι.ιιιιά

ιιιιιι!ιι :ιπε !ισ!2ιιιιισεεσιι !ισιιι θι·ιιιιά νοι!!σει.

Ρ'σιιισι· Βιιισσιι ιιεισ!ι Μι· Αιιεειιιιτ άσε Ηεσιιισ.ιοΒσιι

Κο!οιιισιι νοιι $ιειιι!ιγΙοσοσοσιι ειιι, νοιι άσιισιι ειιι 'Ι'!ισ!!

!Λι!!!σι·'εο!ισε 8σιιιιιι νσι!!!ιεε!εισ, ινι!!ιι·σιιά σ!ιι ιιιιάσι·σι·

'!'!ισ!! άισεσε ιιισ!ιι ι!ιιιι.Ειιισ ινσ!ισι·σ Πιιιστειιο!ιιιιιε ση;ει!ι

άσεε πννιεσ!ισιι !ισιάσπ Ε'οιιιισιι ε!σ!ι ει!!σ Πσ!ισι€,ισ.ιισσ Μπι

άσιι. Βιιε νσιιιι!ι!σ Β!!ά, ινσ!σ!ισε ά!σεσι !!!!!ιι·οσηισιι!επιιιε

!ιι άσι·Κιι!ιιιι άιιι!ιοι, σιιιεριιισ!ι ιιιι Α!!ἔσιπσιιισιι Μι νοιι

νιιιιεσ!οιν ιιιιά ΟπιιιιΙσπε!ιι εσπσ!ισιισιι $σ!ι!!άσι·ιιιιΒ

ι!ιισε $ισρ!ιγ!οσοσσιιε άιισάι·ισσιιιιιιιιε, ιιιιτ Μπι εισ!ι Μι·

ιετϋεεισ 'Ε!ισ!! Μι !πι !!ιισιιιστοσσιι νοι!ιιιιιάσιισιι Βιιιρ!ιγ

!ιιοοσοσιι ιάσιιι!!ισιισιι !!σεε. Βιιι!εσ ιι·σιιισσ Βιιιιιιιιισ !ιοι.σιι

:πιει ιΙιισ Βσεοιιάσι!ισ!ισιι, ειιι! ινσ!σ!ισ ιο!ι ιιοσ!ι !ισεοιιάσι·ε

σ!ιι€σ!ισιι ιιι ιιι!ιεεσιι Β!ιιιι!ισ.

ν ιιιιεσ!οιν ιιιιά Οσο. ιι!σ ιιιε!ι! ειισσιι: «Μιι Βιιιρ!ιι

!οσοσσιιε σιιιιάιισσιιι!ιιιιε Βσιιιιρ!”ισ θσ!ιιιιιισιϋ!ιισ!ισιι ινσι·άσιι

σε! 87" ι·σιι!!!εειμ ιιιιά !.τ!!!ισ, ω” !ισ! Ζιιιιπισιισιιιρσισ.

ιιπ· ιιισ!ιτ ινισάσι ίσει. ιιιιιι· !ισι ει!ισσει:!ιινιισ!ιτσι· νσι·ι!!ιεε!

σιιιισε!ιιιιιι ινστάσιι ά!σ Κιι!ιιιισιι ιιιιισι· άσιιι !ιιι!ισιι !!Ψειε

εσιειισ!ι! νι!σάσι· !”σει. ιιιιι άιιιιπ ειιισ!ι ιιισ!ιι Μ! Ζ!ιιιιιισι

ισπιρσισιιιι· !!!ιεεισ ιιι ινσιάσιι)». Επι !ι!σιιισι, ΤΜ!! Μι

ΒΙσρ!ιγΙοσοσοσιι άσε Ηιισιιισιοεσιι νστ!ιισ!ι ε!σ!ι ει!ισι· ιιι

άισεσιιι Ριιιι!ιισ :πιάστε ιιιιά !ιιιιιάσ!ισ σε εισ!ι ιιιιισι· σπάσ

ι·σιιι ιιιιι Βιιιιιιιιισ, ιι·σ!σ!ισ εισ!ι ιπι Πσ!ιιισσιι εειιι ιιιισ

ιγρ!εσ!ισ Ωιισ.άι·σσσιιι!ιι! ι·σι!ιισ!ισιι, εο ιισ.ιιισιιι!!ο!ι σιιισ!ι

Ιιά!!!στ'εσιισε $σι·ιιπι νσι·ι!!ιεε!,ετσιι. Ι)!σ ιπιε !!ιιισιι

ιισιιιιιι!ισ (Ξισ!ιιιιιισ, ιι·σ!σ!ισ σ!ιισιι Τσε !›σ! 37,6" εσ!ισ!ισιι

ινιιιάσ ιιιιά Μπιι ιιι !ισι.!ισιιι ν!Ηιεεστ σιεισιτισ, ινιιιάσ

ερ€ιισι·!ιΞιι άοσ!ι νι!σάσι· νοιι ο!ισιι !ισι· νσι!!!ιεε!ει. Ζιιιιι

Υ'σι·ε!σισ!ισ ινιιτάσιι ιιιισιιι·σι!”σ!!ισ!”ισ ειπε Ι.γιιιρ!ισ ιεο!!ι·ισ

Ωιισάι·ισσιιιιιιιιεεισπιιιισ !ισι·ειιιεσποσσιι ιιιιά !ισεεσιι εισ!ι

ιιιιτσι· ι!ιιισιι ειιισ!ι εο!σ!ισ ιιιιάσιι, νισΙσ!ισ Με ε!σιο!ισ εσ

εσΙι!!άσι·ισ νσι!ιιι!ισιι ιν!σ άιο διερ!ιγ!οσοσσσιι Με Ηεισιιιο

τοεσιι πσ!ιεισιι. Ε'στιισι· !”ιιιιάσιι νειιεσ!οιν ιιιιά θειι

ιιΙσινε!ι! !ιι θσ!σι!ιισ!ιιι!ιιιισιι πιει ι·σ8σ!ιιιιιεειε σιιισ Επιτ

!ι!σεσ ο!ισιι επι νσιά!ιεε!Βιιιισειι·ισ!ιισι·, ιπιε πο! Μιι δισ.

ρ!ιγ!οσοσοσιι Με Ηιιισιιιιιιοεσιι ιι!σ!ιιι ιιι ιισο!ιιισ!ιισιι κατ.

Νιισ!ιάσπι κι ιιι!ισι· ειιι σ!ιισι· Βσι!ισ νοιι 0ιιιιάι·ιεσπιιιιιιε

εισιιιιπισιι ιπιε Ι.γιιιρ!ισ ιιισιιιιι!ε σ!ιισ Ι.ιιίιιι!σεσ ιιι Μι· (ἱσ

!ε.ιιιισ!ιιι!ιιιι εσεε!ισιι !ιε.!ισ, !ισ.ιιιι ά!σεσι· Πιιιειιιιιά ιιιισ!ι

ιιισ!ιτ Βσεσιι σιιισ Ιάσιιι!!ισ!ι·ιιιιε Μι· εσιιιιιινστ!!!ιεε!εσιιάσιι

Οοσσσιι άσε ΙΙιισιιιιιιοεσιι ιιι!τ άσιισιι Μι· Ι.ιιιιρ!ισ ερι·σο!ισιι.

Αιιάσισιεσιτε !ισιέι σε Μ! Μι· Οοιιεισιιι Μι· Βιει:!ισιιιιιιι€

ιιιι!ισ άσιι θιιιιιιά ά!σεσι· Β!!Ϊσι·σιιπ !ιι Με σιισσινειιάισιι

Νιι!ιι€σ!σ.ιιιισ ιιι ειισ!ισιι.7

Βιιιεριισο!ισιιά άσι· νε.ιισ!ι!!ιιιιι ά!σεσε Μ!!;ι·οοι·σειι!ειιιιιε

!”ειιιάσιι εισ!ι Βιιιιιιιιισ, ινσ!σ!ισ ειιι Μιι ιιγοεσιισιι διερ!ιγ

!οσοσοσιι άσι·ιιι·ι σ!ιιι!ισ!ισε Β!!ά !ιοισιι, Μεε σιιισ Πιιιισι·

εσ!ισ!άιιιιε ιιι Μι Κιι!ιιιι ειιι” 8σ!ιιν!στ!ε!ισ!ισιι ειοεεσιι

!ιοιιιιισ. Ιιιιπισι!ι!ιι !σ!ισισ Μι· Πιιιε!πι.ιιά, άσιεε εισ!ι ει!Ισ

Πσ!ιστειι.ιισσ νοιι ιγριεο!ισιι πιι άσιι ινσιιισσι· σ!ιιιι·ιιΜσι·ιε

ι!εσ!ισιι Βιιιιιιιιισιι νοι·ι“ιιιιάσιι, άισ Αιιιιιισι!ιεσιιι!ισιτ !ιι ι·ισΙι

ιιεσ Βιι!ιιισιι ιιιιά σιιιεσ!ιισά εσ!ι!ισεε!!σ!ι άισ ίσ!ι!σιιάσ Ρε

ι!ιιισσιιιιιιι ιιι θιιιιιεισιι άσε 8ι.ερ!ιγ!οσοσσιιε ιιιισάι!εσιιιιιιε.

Βιι!ισιιιιι.ιισ Ιιιισσι!οιισιι νοιι 8,0 Οσιιι. 24ει!ιιιάιρσι· Βοιι!!!οιι

!ιιι!ιιιι· ιισίσιι !ισ!ιιι Κιιιιιιισ!ισιι !ισιιισι·!σ! Κισιιι!ι!ισιτεστ

εο!ισιιιιιιισσιι !ισι·νοι·. Νιισ!ι Ιιιισσιιοιισιι Βιιιισσι 8-8 Οσιιι.

!”ιιεεσιιάσι· 24ει!.ιιιά!σσι· Βοιι!!!οιι!ιιι!ιιιισιι ι”ι·σιεεσιι άιο

'Γ!ι!σι·σ εσ!ι!σσ!ιι ιιιιά ιιιιισσι·ισπ σ.!ι, ιιιιι εισ!ι Μπιι ινισάστ

ιιι στιιο!σιι.

· ινσεσιιι!ισ!ισ ΠιιισιεσΙιπιάσ 2ιν!ει:!ισιι άσιι 8τειρ!ιι!οσοοσσιι

άσε ΗιισιιισιοΒσιι ιιιιά άσιισιι Μι· Ι.γιιιιι!ισ Μπάσο εισ!ι

ιι!εο ιιισ!ιι ιιιιά ε!ιιά άιιι·ιιιιι ά!σ 8ισ.ρ!ιγ!οσοσσσιι άσε Πεσ

ιιιιιιοΒσιι ιιι!ι Μπι Βιιιρ!ιγ!οσοσσιιε ιιιισάι!εσιιιιιιιιε Οι ιιι:

!σινε!ι! επ !άσιιιιιισιισιι. !ινιιε εσ!ι!!σεε!!σ!ι άιο Β"ι·ιι€σ

Μι Ησι!ιιιιι!ι άισεσε Μ!!ιτοοι·Βιιιι!ειιιιιε ιιιι!ισιι!!Η. εο πιι

Μι εσιιισ Αιιπσεσιι!ισιτ !πι Ηιισιιιιιιο8σιι σ!ιισ Ει!ι!ιιι·ιιιι€

ιιι άσιιι Πιιιεισ.ιιάσ, Μ.εε άσιεσ!!ισ «ειιι ι·σ,ιισ!ιιιιιεε!σσι· Πεπι

εεριοιι!ιιτ Μι !ζει!!ισι· Μ» (Οπειρ!σ ιιιε!ι!).

Με Επσμ, ιινσ!σ!ισ !ι!σι· ειιι ιιισ!εισιι ιιιισι·σεε!ι·ι, ιει

άισ ιιε.σ!ι Μι· Ρσι!ιοεσιι!ιιιι άσε δισρ!ιγ!οσοσσιιε ιιιιιιάι·ισσ

ιιιιιιιιε. Ι)ειεε άσιιιεσ!!ισιι ιιισ!ιι ισάσ Ρσ.ι!ιο,εσιιιιιιι. Μπι

Μσιιεο!ισιι εσΒσιι!!!ισι· σ!ι2ιιερισο!ισιι !ει, πσ!ει σ!ιι νοιι ππι

!ισο!ιιισ!ιτσισι· Ε'ει!!, ιιι ινσ!σ!ισιιι Μ! σ!ιισιιι Κιισ.!ισιι στιν»

σιιι !ι8.!!ισε .Μιι ιιιισ!ι ιι!ιστειιιιιάσιισιι !)οσ!ισιι σιιισ ιιιιισι

άσιιι Ριοσσεειιε ιιισει.ο!άσιιε 8σ!σεσιισ Ι.ιιιιρ!ιάι·ϋεσ νσι·σι

ισιισ ιιιιά άισ !ισσισιιο!σε!εο!ισ Πιιισι·ειισ!ιιιιιι; άσε Ε!ι:σι·ε

σιιισ Ωιισάι!εσιιιιιιιιεισιιι!ιιι!ιιιι σισε!ι.

Πισ Μόε!ισ!ι!ισ!ι, άιιεε Μι· $ισρ!ιγ!οσοσσιιε ιιιιιιάι·ισσιιιι

ιιιιε !ισ! Μιι ροεινει!ο!ϋεσιι Α!ιεσσεεσιι σιιισ ει·ϋεεσισ Βο!!σ

ερισ!ι, ιει ιι·ο!ι! σιιε2ιιεο!ι!!σεεσιι ιιιιά !ιιι!›σ ιο!ι !!ιιι Μ! άσι·

Πιιισιιειισ!ιιιιιε άσιιιιιισσι Ρι·οσσεεσ Μπιι πιισ!!ισε Με! εσ

Γιιιιάσιι. Εε !ισιιάσ!ισ εισ!ι ιπι σι·ινιι!ιιιισιι Ρε!! ιιιιι σ!ιισ

Βιιιιιιιι, ιιισιιιι ιι!‹·!ιι ειιι Πιιισιιιιι ιιιιά !ιάιιιισιι πιτ ιιιιε

Μπι Πιιιειιιιιάσ, άει.εε Μι· Ωιισάι!εσιιι!ιιιιε σιιισιι εσνιϋ!ιιι

!!σ!ισιι Βσ!ιιιιά ιιι άσι· Ροο!ιειιιιιιεισ! άιιι·εισ!!ι, ο!ιιισ εισ!ι

άοσ!ι ιπι Α!!ἔσιιισιιισιι ιπι εσσιιιιάιιισιι Βιισιιιιισσιι πιι ιιε

ι!ισ!!!εσιι, άσιι 5σ!ι!ιιεε 2!σ!ισιι, άσεε σε εισ!ι πι" !πι Α!!

Βσιιισ!ιισιι ιιιιι σ!ιισιι ιιιιεσΙιιιά!ισ!ισιι θεριορ!ιγισιι !ιιιιιάσ!ι,

ινσε ιιι ειιισ!ι Μι Βο!ι!!άσι·ιιιι8 νοιι νει.ιιεσΙοιν ιιιιά

(Με. ρ!σιιιε!ι! σιιιειιτ!σ!ιτ. Βσιιισιιιερισσιισιιά !!ιι·σ!ιισιι

ειιι εσ!ιισ Αιιινσεσιι!ισιτ !ιι Μι· Ιιιιιιιι!ισ ιιισ!ιι ιιιιά !ιε!ισιι

ιιιισ!ι !ισιιισιι θιιιιιά !πι θισιιιιεε Με Ησ.σιιιιιιοεσιι σιιισ Οσ

!'ιι!ιι· ιιι στ!ι!!σ!ισιι.

νι'ιι!ιισιιά εισ!ι άιο εσεο!ι!!άσι·ισιι Οοσσσιι ιιι Μάσι· ΗΜ

ιιιιιιοεσιιριο!ισ ιιεισ!ιινσ!εσιι !!σεεσιι, ιιιιιι·άσιι ιιγοεσιισ Βιε

ρ!ιιι!οσοσσσιι εειιι νσιιιι!εει. Εε πω· ιι!ισι· Μιιι!!: ά!σ

!!Ιϋε!!ο!ι!ισ!ι πισω ιιιιεπιιεσΙι!!σεεσιι, άιιεε σιιισ Λ!ι1ϋάτιιιιε

ειππ νοι!ισιιάσιισι ργοι.ισιισι· 8τερ!ιγ!οσοσσσιι νισ!!σισιιι

ιιισ!ιι σε! Μάσι· Βιιι·εισ!!ιιιιε άσε Ριιιρει·ιιισε τσἔσ!ιιιϋεε!Β

σι2!σ!τ ινιιι·άσ ιιιιά !ιοιιιιισπ εο ιιγοεσιισ 5!:ιιιι!ιγ!οσοσσσιι

σιιι!ιιι!ισιιάσ Ρι·ειρει·σισ ιιι άσιι Ηειιάσ! !ιοπιιιισιι, ο!ιιισ
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16 661· 1116111116- 111111 81111266661666 1188 8661111611 61116616.

1316 1111116116 1·6611111ι·116666 111161661ι66 16ι·6611616116666 1666611

61611_11ι6ι1ν116ι66 661' 61666 661611ιι61161ι66 ΡΓ008888 16 6616 ΝΕΠ'

ν666·6νν666 6111·1161111111166, 111611111·6166 1111616116 8161 6111611 1161·

6661611666 6661661166116 Β18'0111111111111101116811811 1118888 6111ι·11.61116

166 1161111166 16 11611611” Α110Γ111111118' 661· 0616666 11111. 111111111ἔ1..

1116 666661· 111880 16ρ6,6,116ρ111661166 1`6ι·1161161666 211 61661166,

1161 Ρ. 61611 6116 Β11611661661·11 ν66 1116166 211 61611666, 11'18 118

6661661166 161, 1111666166 ν66 ν61·66 61611661, 111118111 61· 616 1161·

Ευ1°81 ν61·1611161611ι 1166·66611611166 11666 1166 616 16161·ν611661·61

661116 16 1111616 6111116116 17611661' 11'61Β'θ1θΒ'1. Α111' 61666 1116166

1161 6166 616111 61666 1118 116666 1101°11θ1'0 1111611661116ι·1161166116

1611· 611111, 6666616 611611 6116 νν111°20111 11111 11811 66ι·66611666666

86661166.

Π8118181'111108·θΒ 611111 11. Α., 11666 1161 ,6·16161161611166661· 8666

1161· Ζ1νι66116661ι1·6611166616 1116611116 ν66 666 Ν61·ν6661116ι6166

66611111 0811811811 61611 661611 6666666111 1)16116 66626161ι666 (7

8. 6616111 θ. Ο61ν16611νιιι·261, 111166 4. 111111 5. 1111Π1116111'111'2911: 1 'Ι'

111111 61166 81112110 61666 1ν111'28111 61666 11011116 ρ1·61161166116616

πι· Β1°111'11111Η111ε 6161166.

010081η10·11811111811Κ1°11.1111118111111°1 Ρ. 111611ν16166 661 616666

16166ν61·1ι11116166 Ζ1111181111811 86661166 111111 Ν61·ν 666 666 1116

66116ι·66ι·1166666 116661 61116611. 6666 1611611616661ι·661166 11111111,

611611 Ρ., 6111611 618 161 661611666166 θ8111ἔ11011 61111.111666666

Ρ111881.1011 1101111181, 19010118 661' 1166 1611 66111 1:111111811011 1661

ν6ι·61616·166, 16616ι·1661166,1166ι·611·6,61661·66 111611 6111611 1118 117111·

66166111·1116 111'8111(011 Ν61·ν 661111 Α1·1 1188 Ρ61·6116616661166ιι6616

1Ψ11°111, 1116161161· 16 666 Ρ1166161166ιν616166 6116 Ο6ν661611 1161·

ν61·1·6111. 1)61· 110ΓΒ°1Π1ἔ 161 6166 1·616 6ι6611661666.

Β16 26161166 1101' 11,·61ν666-16ι·66166666 11116 616611661661ι66

116661·61·ι·66·661·11611 66166166 1.118111Υ013θ 16 1161116 661· 66161166

11611611 Ρ1°006888 611 8161166, 1.1181111'8180 6611616116 661611 61611116·

11180110 1116616616: 616 Ν81'17Θ11111'111'28111 11161666 1101 11116111 0111611

11111. 6111611 1118 1)6ι·11 6111611116 61611666116111·1, 6116161ι6616 6116611111

1111 111111 80 16 1111'01' 1161111666161ι1611611 ν61·11666ι·1. 1)1666 61·

11111116 1.611ι16661111ι1611611 1166 6166·666116111·166 Ν6ι·ν66 6111 Ρ.

8811,8.110111813Γ180111111011881ν188811. 6166666 661 61· 11611 1616111166

1108 8616666γ616ι66 6111 666 Η61·ν6ι·1·1ι166 661· Χι·116ιρ1'6 661611

6166 6661166616 1166166666· 1166 Ε111ρ61·111161116 6616611166, 16

6661 61· 11116 Τ1·61166661ι'66116 Ρ1111.6611166 616111 61111111 1116661·61·61111

8011118111 6111611 11616666 1111108 (111ιι61616611161161ι66 6111. 6661· 611611

νο1·1161·166116666 Β11111661·6 6111. 1ι61·νο11·61'6.

(Α6161·61'6161.1

Π166666166.

11 ιι 11111: 161 Κ111661·11116ρ1161 11611611 11111· 661111 611ι·61ι661ι6111

11611 5-6 Ε11118 ν66 16161116 _1611ι·11611 211 6666661666 11616666

11611.. 6101811 1166111111. 611 61611 16 1166661666, 81181180 11710 16 666

Ρ616ι·6'661166, 1161 1(161161· 111·1661·61· 1161116. Α16 1116611116 1161·

ΒΓ161'1·1.111Η111ξ 11666 61611 166111 11611111; 6166 116611 6661666666

6661· ν61·6666,1.16666ιι6 116ι·116ιι1166;6616ι·1168 61·1111·66, 66116661·

11666 61611 61666166 11111 Β6661ι1ν6ι·666 1111 1161616116 661· Β88β11'11·

1.1Ο1180Γ1.ζ11Πθ 61111161111111ι·66. 1)16 6666666616 16161116 '1'616616

881111 81101'11111,9,'8 1110181 6111 1.61·γ6666ρ11661116 6161161, 66611 818111.

88 6616611161166 116611 1111116 ν66 1.1111'1'ΠΒ'08Ρ11.8111118 61166 '1'616616.

Ρ8181'ΒΣ 1)16 Τ616616 111116 6111111 6111· 1181 1111111616 110011·

6611161, 66611616 11616611 6111111 1161 161ν1166116666ιι ν6ι·. 8116

16νν, 11'θ101101° 110011 616 66111· θΧ8.13181' Β666661116ι· 111181', 6111111

66, 611.66 1110 '1'616ιι16 1111116661· 1611 Β66ρ11·6111166- 1618 1611

Β6ι·616161·11ιι1.166 16 Ζιι66111ι666666,6 616116. Α11611 'Ι' ι· 011 6 6 6 6 11

61661 Β.66ρ11·6116666161·116666 611, 6661111611 61· 11011 1)11ι·61616

1'1111€811 116611 61116 Β61166111661 61166661.

Η11ι·666616ι111ι 6 6661611611, 11888 16 111111 11111166, 1111810110

81' 1111 1166ρ1161 6666666161 1161, Π1·1.1'Π18161'11118'ΒΙ1 ρι·11ν611ι·166.

Ρ6161·61 11711· 116.666 661666616116 661 661· 1616616 6111

01119111 6611ιρ11611·161ι Κι·6611116116111166 66 11166, 1116161166 11611111

1118 ν6ι·666166666166 Οι·1;666111ι·1161166666 1181'1101'86Ι'11101'1 1161·

666 11666.

Κ61·616·: 16716 61·1116ι·66 816 61611 6611 Ζ66661616611666 1161

1616616 11111 Β66ρ1161166661611111666 ?

Ρ616ι·6: 166161 1116111 6661166116166. 6666 116161· 666 ν66

11111· 6661ι1161ν1666666 116ι·6666ι·11ιι666 1111 Β16661.161ν666 1108 (16

116116 16161·ν6ι·166ι·6116 61161666 ν01°11.Π1181'1111Ξ811 116 ρ61·1ρ16ι11·6166

Β.611616 6116161166, 11188 11.1161·111ιι6,6 110011 611 110111'θ18011 ν1·11ι·6, 11611

6666 661 Κ16611116116ρ1·66666 ν66 11161· 6116 6111' 1118 1111161166

6161·1161ι111166 161166161161 111116, 616 66661111661·166 1111·6611616116

666 1ι1-11·νοι·1·61666.

116116: 116 161 111666 8611168811, 6616116111161ι6 ν01'1111(181°1111·

1166 666 Η1161661·1·1166166 211 1166616111·61ι, 1161166 818 616111 66611

6111 Μ1111·66ι·6·66161666 ,66ρι·1111. Ε8 611.16 18 616111 6616661166,

66.66 111111· 66 6111111 661 661· '1'61111ι16 6111 61661· 161'6611666111·6611

11811. 1111 11166 116666.

ΡΘ18ΓΒΞ 1611116116 11116 1111616 616 666161·16166166116 86116

1161· 8161116 6ιι661·11611616111161 66166666.

1111616 61·111111616·1 61611, 66 1181' 111116661111611 616166 0111 6

1181111Ρ1'811 116161·61161ι661.166 11118 66ι· Ο61·ν166116611 1161611161· 66

111'111°18.

ΡΘ1101'Β1 116 166111. Π16 8011111'81'011 1161·11.666166666 661·

8116111166 6·11ι·1166 Β'81'1111Β 16 81110111 86116 6666161111, 16 1Ψθ10118111

1181' 111ι16661111611 8666661666 1181' Π11181'8110111111€ 111811'

Ρ6161·666: 8ρ1611 16 1161 Α81.10108'18 616111 66611 1101'061·

11116 1161661666· 811111 Β0116? 1116166 6111111 11'ἔ61111 1111616116 Β11

1111611·6666ι1111ι61.166 16 11611 6ιι16ι·61161ι166 61111611 6661166νν16666?

Ρθ6Θ1'8: 116ι·6611111·6 1361661116; 11111'011 Τ11611ι·11111666, 811

1116116 111111 1111161161 11161· 16 6666ι·66 11111166 1116111 666111161666ι·;

616161 1166116116 66 81011 1161 Κ1111161· 111111 1)1·66116161·6, 8611661

6616, 8661161616 61161· 1)16161ι1161166ι·6.

Κ01'11 1 11·: 111161· Α1111666ιι68· 66611 61111611 11111· 66 1161 661·

Τ8181110 6111 616616 6611111661161161ι Ρι·666666 611 111116, 211 666666

11611666 8111 66616661· 2611161116 6ι·161·1161·1161ι 161. Β1110 66ι·61·

1180 Α1ι11666ι16,6,· 61161161 11666 6111 6111 6011 1111161661ι66 11111111

Ι'1111Β'011 11661616, 66611 1111616666 616 Τ616616 611611 1116161 81118

6116111166 Ρ1'0,911108θ 616161, 6661· 211111011811 1111611616 661161·1. -

111161· 666 86111111, 1116161166 8113 1381 1161· Ρ6661166 6111161166,

11161?

Ρ6161·6: 166 1661· 161666 861661, 61166 11611666γ166 6661·

Β6616ι·1666611ιι666·668·. .

Κ81'11182 111,16 61·11111.1·66 810 61116 Ζ1161661161161111666 1166

1161166? 11ἴ11·61· 6 11 6 8 6 6 11 '6111166 Ρ1111.116111666 16 Ι111'θ11
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_ 1ιε1ι1ε ε·εετε11τ.

ιι1ε1ιτ άιιι·ε1ι ά1ε1ιι 11'ε1Βε άει· Πιιιεε1ιιι11τιιιιι.; 1ιει·νει·ι;ει·ιιτειιε

Αιι1τιιι1ε ά1ε Βι·ι·ει;1ιει·1τε1τ άει· Νει·νειι 8εετε1εει·τ ιιιιά άεάιιι·ε1ι

άει· 1ίι·ειιιιιτ νει·ετε.ι·1ατ?

Ρετει·ε: 1ε1ι ει·1ι1ε1τ άεε 'Ι'ι·ειιεεεε.ιι 'εε1ιε Ρ1ιειιοιιιειι

ιιιιι· 1ιε1 1ιε1ιει· Πιιιεε1ιιι11ι·ιιιιε· άεε Αι·ιιιεε ιιιιά 1ιε.11ε άε1ιει· ά1ε

Αιιιιε1ιιιιε111ι·ννε1ιι·εε1ιειιι11ε1ιει·, άεεε εε ε1ε1ι 1ιι Γε1ςε άει·

ε18·ειιιι.ι·τ1,ςειι Β1ιιτνειεει·ιςιιιιε άει· θ. ιιιιά 7. ()ει·ν1εε1τμιιις11ειι

ειιι Β11ε1ιετειιιιιιεεει·εε1ιε1ιιιιεεειι άεε Β1ιιτεε ι·εειι. ιιιεε1ιε.ιι1εε1ιε

1171ι·1ιιιιιε ω· ά1ε θε.ιι,ε11ειι 1ιειιάε1τ.

Ρετει·εειι: 1ε1ι1ιιι1ιειιι 1ι111ιει·ειι άει1ιι·ειι ειιε1ι ε1ιι1εε

111611 ά1ε Ει·ό11ιιιιιι8· άει· 1ν1ι·1·ιε1ε11ιι1ε ιιεε1ι άει· νοιι Ρ ε τοτε

Μι ετϋ1ιι·τειι Μετ1ιοάε νει·ειιε1ιτ: ε1ε ε,εετεττετ ε11ετά1ιι,ε·ε ειιιειι

νιε 1ιεεεει·ειι Βιιι1ι11ε1ι, ετεεετ ιι1ιει·, ινειι18ετεεε Βει Βι·ντεε1ιεε

εεε, ειιι' ει·εεεε τεε1ιιι1εε1ιε Βε1ινν1ειιι.ιΚε1τειι ιιιιά Μιά 1ιιι.ιηιτ

εϋ.ε1ι11ε1ι ννε1ι1 ειιιε ά1εεειιι θι·ιιιιάε ειιι· εε1τειι_ ειι€εινειιάτ.

Ρετει·ε: Πειε άειιιειιετιιι·τε Ρι1ιρει·ιιτ ετιιιιιιιιτ νειι ε1τιεπι

8_181ιι·ιεειι Κιιιάε ιιιιά ι;ε1ειι.=; άίε Βιιττ'ει·ιιιιιι€ άει·1171ι·1ιε11ιει·ρει·

εεε: εετ ειιι. άει· Κιιεε1ιειιεε1ιεει·ε.

1809. 81τ:ιιιιις ειιι 11. 1111.ι·2 1902.

1. Ι)ε1ι1ιει·τ 1ιει·ιο1ιιετ 111ιει· 58 11'ε1.11ε νοιι Ονε.ι·ιε1

ε χ· ε τ ειι ινε1ε1ιε τ1ιε11ε ιιιι Ρειει·-Ρε.ιι11ιεερ1τε1 (1896-19ΟΟ),

11ιε11ε ιπι Α1εκιιιιάι·ε-8111τ σε Γι·ειιειι 11888-19Ο1) ερει·1ι·τ ενετ

άειι ε1ιιά. 1ιι 48 Γιι11ειι ι.νει·ειι ά1ε 'Ι'ιιιιιει·ειι ειιιεειτ1ρ·, 1ιι 10

Γει11ειι άερρε1εε1τ1ιε ειιτιν1ε1ιε1ε 1ιι άει· 111ε1ιι·2ε1ι1 187) 1ιιιιιάε1τε

εε ε1ε1ι επι 1ι1ειιιει·ε ιιιιά ιιιιττε1,ε;τεεεε. Με ειιιε Νε1ιε1 ειιιρει·

ι·ιιεςειιάε Ονετειι. 18 Μιι1 ννιιιάειι ει·εεεε, 4 11ε1 εε1ιι· ε·ι·εεεε

θεεε1ινι·111ετε ιιετ1ι·τ. 111ε ει·εεετε ειιι· Βεε1ιεε1ιτιιιιε ρ;ε1ετιιςτε

@Με 1ιεττε ειιι θειν1ε1ιτ νειι 111ιει· 58 Ρ1”ιιιιά ιιιιά ειιτ1ι1ε1τ 111ιει·

80 Ι;1ιει· Γ111εει;1ιε1τ. νοιι άειι νει·εε1ι1εάειιειι 1ιε1Οι·ιιι·ιε1τιι

ιιιει·ειι ιιι 1ιεε1ιεε1ιτειιάειι Οειιιρ11εετἰειιειι 1ει;ειι νετ: 8τ1ε1τει·

ε1ειι 1ιι 8 Πι11ειι, νει·ε1τει·ιιιιε· 1ιι 5 Γ11.11ειι, ιιιιι11ε;ιιε Πεε·ειιει·ιι

1:1ειι 1ιι 8 Γ1111ειι. 4 Γε.11ε ννιι.τειι άιιι·ε1ι ειιιε Ρει·ιωιι1τ1ε τιι1ιει·

ειι1εεε εειιιρ11οιι·τ. Αιιε1111ιι·11ε1ιει· ειιι' ά1ε νει·εε1ι1εάειιειι 11'ει·ιιιειι

άει· Βιιιιε1ιίε11τε1ιει·ειι1εεε ιιιιά 11ιι·ε Βε1ιειιά1ιιιιι: ειιιιςε1ιειιά,

1ιε1ιτ νει·τι·εεειιάει· 1ιετνει·, άεεε άιε Πε11ννιι·1ιιιιις άει· Ιιερει·ο

τειιιιε 1ιε1Ρει·ιτειιεε1τιι1ιει·ειι1εεε 1ιεάειιτειιά 111ιει·εε1ιε.ιετ ινειάειι

ιετ ιιιιά άεεε άει· 1Βι·ίε1ε· ε1ιιει· ειιτει· εε1ε1ιειι Βεά1ιι€ιιιι,ε;ειι

ειιεεε1111ιττειι Οι·ει·1ετειιι1ε Με ειιι 1ιόε1ιετ 1'ι·εις11ε1ιει· :ιι εε

2ε1ε1ιιιειι 1ετ. Πιε Βιιττ'ει·ιιιιιιιι· άει· 'Ι'ιιιιιει·ειι εεεε1ιε1ι 51 Μιά

πιι1 ε1ιάειιιιιιιι1ειιι, 8 1άιι1 Με νερ:1ιιε1ειιι ν17εεε ειιι: 9,8 ρΟτ.

θεειιιιιιιιτιιιειιε.11τετ, ιι·ε1ιε1 1εάοε1ι ειιι· 5,8 ρΟτ. Με ιιι ιιιιιιι1ττε1

1ιειι·ειιι Ζιιεε.ιιιιιιειι1ιειι€ε ιιι1τ άει· Ορει·ετιειι ετε1ιειιά,ειι1'ειιΐεεεειι

ε1ιιά. 1ιι Αιι1ιετιεε1ιτ ειιιειεε1τε άει· Η1ιιι11ε1ιε1τ νοιι Οειιιρ11εε.

τ1ειιεπ ιιιιά ιιιε11ι.πιιει· 1Βιιτεττειιε· άει· 'Ι'ιιιιιει·ειι. ειιιάει·ει·εε1τε άει·

1.ε1ε1ιτ181:ειτ ιιιιά θε1ε1ιι·1εε1ε1ιε1τ ιιιιτ ενε1ε1ιει· ιιιιεοιιιρ1ιε1ι·τε

Ονε.ι1ε.1ενετειι ερει·ειτ1ν ειιττ'ει·ιιτ ινει·άειι 11ϋιιιιετι, 1ιε1τνοιτι·.

άειι 8τιιιιάριιιι1‹τ ΠΠ· 1ιει·εε1ιτηςι, ιιιιε1ι ννε1ε1ιεπι 1εάει· ά1ει·;ιιοετ1

ειι·1ιο.τε Οι·ει·1ιε1τιιπιει· ερειετιειιε1ιεάϋι·ΜΒ· ω.

, 1)1εειιεε1ειι:

8ε1ιιιιιτε: νει· ε1ιιιι;ειι .Τε.1ιι·ειι 1ιε1ιε 1ε1ι 1ιι ειιιειι: νει·τι·ειε

άεεε Βε.ιιε1ιτ'ε11τιι1ιει·ειι1εεε άει· Κιιιάει· ά1ε Αιιειε1ιτ ειιεεεεριε

1 ε1ιειι, άεεε νοιι άειι νει·εε1ι1εάειιειι Ε`ει·ιιιειι άει· Τιι1ιει·ειι1εεε, ά1ε

ε1τι·1Βε εάει· 1:13ε18ε Ρει·11οιιιτ.1ε τιι1ιει·ειι1εεε. ά1ε εε1ι1εε1ιτεετε,

ά1ε τιεε1‹ειιε Γοι·ιιι άιιιζεεειι, ειε 1ιεετε Ρι·ει.ειιεεε 81ε1ιτ. 11ιιτει·

ειιάει·ειι 1ιει·ιε1ιτετε 1ε1ι άειιιε.1ε (εειι1ει·. .1ε1ιι·1ιιιε1ι 111ι·1(1ιιάει·

1ιε111ιιιιιάε 18871 111ιει· 8 8'15.11ε τιεε1ιειιει· Βιιιιε1ιτε11τιι1ιει·ειι1εεε

Βει Κ1ιιάει·ιι νοιι 81/ι, 4 ιιιιά 5 .1ε1ιι·ειι. 1)1εεε11ιειι ειιιά ιι1ε1ιτ

ειιι· ιιιιε1ι άει· Ορει·ετιειι Με εειιεεειι ειιτ1ε.εεειι νι·ει·άειι, εεε

άει·ιι νοιι 2 άει·εε11ιειι ννε1εε Μι, άεεε ε1ε ιιιιε1ι ιιεε1ι_ιετ2τ ά. 1ι.

θ ι·εερ. 18 .Τε1ιτε ιιιιε1ι άει· Ορειε11ειι νο11ετ11ιιά18 ;ιεειιιιά ειιιά.

1 Γε11ινει· ιιεε1ι 1-1·ω .1ε1ιι·ε ιιιιε1ι άει· Ορει·ετ1ειι ι·εε1ά1ν·

τω, εε1ιι ιι·ε1τει·εε 8ε1ι1ε1ιεε1 1ετ ιιι1ι· ιιιι1ιε1ιιιιιιιτ.

ν. 8ε1ιι·ειιε1τ: 1ιι ειιιεπι Β"ε11ε 1ιιι1ιε 1ε1ι ιι1ε1ιτ εε 81111

ετ18·ε Βεε1ιεε1ιτιιιιι;ειι εετιιιιε1ιτ. Βει 1ιειιιάε1τε ε1ε1ι ειιι ειιιε 121

τετε Ι)ειιιε, 1ιει ννε1ε1ιει· 1ε1ι ε1τιε Ονει·1ε.1ενετε ειιττ'ει·ιιτε ιιιιά

ειιιε ρι1ε1ε1ιεε1τ18· 1σεετε1ιειιάε Βειιε1ι1°ε11τιι1ιετ1ιιι1εεε εειιετε.τ1ι·τε.

Βει· ννιιιιάνετ1ειιΐ ννε.ι· ιπι εετει·τ ιιιιά εε εε1ιιειι θειιεειιιια ειιι

εει.ι·ετειι εε εε1ιι. 11/ι-2 ε1ιι·ε νει·11ετ'ειι ε1ιιιε Βεειά1ν; άτιι·ε.ιιτ'

11εεε ειε1ι ά1ε Αιιννεεειι1ιε1τ ι'ι·ειει· Γ111εει81ιε1τ ιιι άει· Βιιιιε1ι

1ιε1ι1ε εειιετιιτ1ι·ειι. Ειπε νν1εάει·1ιο1τε Βεριιι·ετοιιιιε 8188711, άεεε

άει· Αεε1τεε άιιιε1ι ά1ε Βειιε1ιτ'ε11τιι1ιει·1ιιι1εεε 1ιεά1ιιςτ ννε.ι.

Αιιε1ι ά1εειιιει1 πω· άει· ρεετορει·ετινε 1'ει·1ειιί ιιει·ιιιιι1, εε Με

εεπ 1ιειιιε Βεεεει·ιιιιιι· ειιι, εειιάει·ιι Ρετιειιτιιι ειιιε ιιε.ε1ι ειιιι

εεε 111ειιετειι ειε '1'ιι1ιει·Κιι1εεε ειι θι·ιιιιάε.

Κει·ιιιε ει·1κιιιιά1ετ ειε1ι, ννει·ιιι άει· ερει·ετ1νε 1Βιιιε·ι·11ϊ 1ιι

άειι 8 ε1ιιιι1τε'εε1ιειι 11'ε.11ειι νοιι τι·εε1‹ειιει· τιι1ιει·1ιιι1εεει· Ρε

ι·1τειι1τ1ε 1ιεετε.ιιάειι 1ιε.τ.

Βε1ι ιιι 1 τ ε: Πιε Βε.ιιε1ι1ιε1ι1ε ινιιι·άε ει61ΐιιετ ιιιιά νν1εάει·

ε,·εεε1ι1εεεειι. 1ιι άειιι ει·ετειι Ε'ε11ε ννιιιάε ά1ε 1)1ει.>;ιιεεε, ε1ιετιεε

νν1ε 1ιι άειιι Κϋιι18·'εε1ιειι, ει·ετ ιιεε1ι Βι·ϋ1"Γιιιιιι,ε· άει· Βειιιε1ι

'Ι'ι·ετ2άειιι 1ιε1 άει· Ορει·ετ1ειι ιι1ε1ιτε ννε1τ.ει·

νει·;;ειιειιιιιιειι ενιιι·άε. 1ετ άεε 1(ιιιά άειιιιοε1ι μειιεεειι υπά _1ετ2τ

13 .1ε.1ιι·ε εεειιιιά Βε1ι11ε1εει1. Βε1ιειιιιτ11ε1ι εκ1ετ1ι·ειι νει·εε1ι1ε

άεεε 11νρετ1ιεεειι, ννε1ε1ιε άειι Βιιτειι 1511ε11ιιεε άει· Ιιερει·οτειιι1ε

ε.ιιί ά1ε '1'ιι1ιει·1ειι1εεε εε ει·1ι113.ι·ειι ειιε1ιειι, εε 2.13. άεε Αε

1:ιεεειι άεε 1Βιιειιάετεε, ειε Βιιιινιι·1ιιιιιε· άεε 8ειιιιειι11ε1ιτεε, άεε

1ιεεετι νοιι Αά1ιε.ε1ειιειι ε. ε. νν. - ετἱε1ι1ιιι1ι18 ιετ 1ιειιιε.

Κε ι·ιιις: 117ειιιι άει· ΕΞ1ιιιζι·111 1ιι ννε1τει· ιι1ε1ιτε 1ιεετειιάειι

1ιετ, :Με ιιι ειιιει· Βι·ε11'ιιιιιιε· ιιιιά Βε1ι1ιιεε άει· Βειιε1ι1ιε1ι1ε, 1ετ

εε ιιεε1ι τ'ι·ιι,·.:11ε1ι, οτι εε ε1ε1ι ιι1ε1ιτ ειιι Ρ1111ιε Βε1ιειιάε1τ Βει,

ά1ε εε1ιειι ιιι εμειιιε.ιιει· Αιιε1ιε11ιιιιε· 1ιεχι·111'ειι ννετειι. 1.111εωΠ

Με άεε1ι, άεεε 1ι11ιι1εε1ι ε1ιιε τιι1ιει·1ιιι1εεε Βειιε1ιΓε11ειιτεϋιιάιιιιε

ιιιιε1ι ο1ιιιε Ορει·ιιτ1ειι ειιε1ιει1ειι 1ιιιιιιι. 11νε.ι· ιιι άιεεειι 18:111ειι

ιι1ε1ιτ ν1ε11ε1ε1ιτ ίι111ιει· Αεε1τεε νει·1ιετιάειι κεινεεειι, ννε1ε1ιω

ειιι· Ζειτ άει· Ορει·ιι.τ1οιι 1ιι 11εεει·ρτ1οιι 1ιειιτι11ϊειι Με? ΕΕ11ε_

1ιι ινε1ε1ιειι ά1ε εεε1ι1εε1ιε Ε'1ϋεε121ιε1τ ερειιτειι ι·εεει·1ιιι·τ Μιά,

εἱιιά _1ε ιι1ε1ιτ εε1τειι. 8ο ει·1ιιιιει·ε 1ε1ι πι1ε1ι ειιιεε Ε'ιι11εε νοιι

ειιειιάετινει· Ρει·1τειι1τ1ε τιι1ιει·ειι1οειι, άει· ιιε.ε1ι 15.ιιεει·ετιι Αει

ειιτ1ιε1τε ιπι 1·1εεε1τε.1 Με 1ι11ιιιεε1ι «Β·ε1ιο110> ειιτ1ειεεειι ννιιιάε, £1.1ι.

εε 1ιεετιιιιά 1ιε1ιι Β`1ε1ιει· ιιιε1ιι·,άει· Αεε1τεε ινει· ιι1ε1ιτιιιε1ιτ ιιεε1ι

ννε1ε1ιει·, ά1ε Βι·ιιε1ιι·ιιιις 1ιεττε ε1ε1ι ι.=;ε1ιε1ιειι. Νε.ε1ι 15ιιιε·ει·ει·

Ζε1τ τι·ιιτ Ρετ. νν1εάει· 1ιιε Ηεεριτε.1 ε1ιι ειπεν άειι Βιεε1ιειιιιιιι

με ειιιει· ει·ειιρεεειι Ριιειιιιιειι1ε. 81ε ετει·1ι ιιιιά Βει άει· Βω

τ1ειι 1ειιάειι νν1ι·1ιι άει· Βιιιιε1ι1ιε1ι1ε ε1ιιε 8·ι·εεεε Α4ιεε1ι1 1ιι

νει·1αι.ειιιιε 1ιεςι·ι11'ειιει· '1'ιι1ιει·1‹ε11ιιιϋτε1ιειι - ειιιε τιεε1ιειιε

Βειιε1ιτε11τιιεει·1ιιι1εεε. ννάι·ε ά1εεει· Ριι11 ερει·ιι·τ ννειάειι, εε

1ι14.ττε ειιιε άεε1ι ειιι· ειιιε 1ι·οε1ιειιε Ρει·1τειι1τ1ε ά1εε·ιιοετιε1τειι

1ιειιιιειι, ε1ιε1ε1ε1ι άιεεε11ιε ιιιάιεεειιι 15"ε11ε ειιι· ειιιειι Γε18ε

ειιετειιιά άει· ειιειιάε.τ1νειι Β'ει·ιιι άειετε11τε.

Βε1ιιιι1τι: Ειπε: ιιιε1ιιει· Β'1τ11ε 1ετ εε1ιι· εικε.ετ 1ιεε1ιε.ε1ιτετ

ννοι·άειι. ινε11 εε ε1ε1ι ιιττι ειιι Κιιιά 1ιειιάε1τε, ννε1ε1ιεε ι·ειι ειιιειιι

1ι1ιιάει·1εεειι Ε1ιερειιι· Με Ρ11εεε1ιιιιά ειι€ειιειιιιιιειι ενει·άειι

εε11τε. νοιι άειι Β1τειιι-άει· Κ1ειιιειι εναι· άει· νετει· ειιι 1ιε1›ειι

ιιιιά νοιι ειιιε: θεειιιιά1ιε1τ, ά1ε 11ιιττει· άεε·εεειι ννε.ι· νει· ειιιειιι

1ιε11ιειι .1ε.1ιι·ε εεετει·1ιειι υπά εκει· Με εε 1ιιεεε ειε ε1ιιειιι Βι·ιιετ

1ειάειι. Ιε1ι ιιιιτει·ειιε1ιτε άεε άιιιιιιι1ε 81/2 .Τε.1ιι·ε ε1τε Πεάε1ιειι

ε1εςε1ιειιά; εε ειιι· ειιι·εε 1ι1ε.εε, ριιετϋε, άεεε 1ιιι 11ε1ιι·1ι;ειι

άιιι·ε1ιειιε ιιιε1ιτε 1(τειι1ι1ιεττεε άει1ιιετειιά. Βε1 Β·ιιτει· Ρ11εεε

ει·1ιο1τε ε1ε1ι άεε 111τάε1ιειι 1ιιι1ά, άεε1ι εε1ιειι ιιιιε1ι ινειι1εειι

11Ψεε1ιειι Με· άει· 1.ε11ι εε ρεεε :τι ννει·άει;. Ο1ιεε Ζινε1ίε1

ε1ιιε 1ιιι Α1ιάειιιειι ετινεε νει· ε1ε1ι; σε εε Τιι1ιει·1ιιι1εεε ω,

πω· ιιεε1ι 1'τεΒ·1ιε1ι. Πιιτει· ειι1ιτε1ιι·11ειι Τειιιρειε.τιιι·ετειεει·ιιιι€ειι

ά1εεε ε1ε1ι ειιιε ετετ18·ε Ζιιιιιι.1ιιιιε άεε Ιιε11ιεε εειιετετ1ι·ειι, εε

άεεε »νερου άεε ιπι Α1ιάειιιειι ε1ε1ι ειιτνν1ε1ιε1ιιάειι 1'τε.ε11ε1ιειι

'Γιιιιιοιε ειιιε Ορει·ε.τ1οιι νει·εειιειιιιιιειι ννει·άειι ιιιιιεετε. Νεε1ι

1Βι·111ΐιιιιιιε άει· Βειιε1ι1ιϋ1ι1ε 1'ε.ιιά ε1ε1ι 1ιειιι Βιιειιάετ, ά11588ε11

εεινε1ι1 άεε ν1εεει·ε.1ε :Με ιιιιε1ι ρει·1ετε.1ε Ρει·ιτειιειιιιι ιιι1τ Πει

ιιειι τιι1ιει1ιιι1ϋεειι Κιι6τε1ιειι 1ιεεε.τ. Νεε1ι άει· θειιεειιιιι;

ννιιι·άε Ρετ. ινεε·ειι ε1ιιει· Πει·ιι1ε άει· Βε.ιιε1ιιιει·1ιε 1ιι 1·1ε.ιιι1ιιιι·,ς

νοιι Βε1ιεάε ερειιι·τ, ννε1ιε1 άεε Ρει·ιτειιειιιιι νε11ετάιιάιε· ε1ιιττ

υπά εριεε;ε1ιιά Βετ'ιιιιάειι ινιιτάε. - Πει· 8. ?ε11 Με· ειιτεε1ι1ε

άειι ιιεε1ι ιι1ε1ιτ 1ιι θειιεειιιιε· 1ιεε·ι·11ϊειι ει1ε ει· ερει·1ιτ ινιιι·άε.

άειιιι ιιεε1ι άει· 1.εριιι·ετεπι1ε ειιτνν1ε1ιε1τε ειε1ι ιιεε1ι 1ιι άετ

Ρ1ειιι·ε ε1ιι Βιιειιάει. Ι)1εεε Βι·εε1ιε1ιιιιιιε·ειι ε1ιι.ε·ειι ε1ιει· ε.11ε

ειιι·ϋε1ι ιιιιά Ρετ. ιετ _1ετετ 8 .1ει1ιι·ε ι·εειά1ντ”τει.

Κει·ιι1ε: Πιε 1Βι·1'ε1ιςε άει· 1ιερε.ι·ετοιιι1ε ε1ιιά άε.ιιιι ε1ιειιεε

εε1ιτνει· ιιι ει·1ι1ει·ειι Με ά1εάειι1ε;ε άει· Ριιιιετ1ειι 1ιε1 ιι1ειιιιι1

εε1ιειι 18ιτειιάε.τειι.

8 ε1ι 111112: ?Με νοιι τιι1ιει·1ιιι1ϋεει· Ροι·ιτειι1τ1ε ιιιϊιεεειι

τ'ι·111ι ερει·1ιε ιυνειάειι. άεεε ,εεεειι ειε ειιιε Κάτε Ρι·οειιεεε; Με

εεΒιιιΙ1ιε.ε18ει· Ζει·τιι11 ετε.ττεε1'ιιιιάειι, εε 1ειτ ά1ε Ρι·εΒιιοιιο

εε εεπ.

Κ ει·ιι1ε:: 1)1ε Ριεςιιεεε άει· τιι1ιει1ιιι1ϋεειι Ρει·1τοιιίαέ

Βι·ιι.ιιε1ιτ ιιιε1ιτ ειιι ειιι Αιιννεεειι1ιε1τ €ι·εεεει·ει· Κεεειιιιιεεειι

ειιιε εε1ι1εε1ιτε ιιι εειιι. Νεε1ι νει· Κιιι·εειιι ννιιι·άε Βει ιιιιε ειιι

?ε11 ερει·1ιτ,1ιι ινε1ε1ιειιι εετεεεε Βιιειιάειτ ιιιιά Βιιιρτιειι νοιι

,ειιιιε 1ι·1εε1ιειι,_1ιιιιεειι, ιιιεεεειι1ιε.1°τειι Μ11ιει·τιι1ιει·1ιε1ιι :είπε

άειι πετάει; άει·ειιΕ Με ννιιι·άε νοιι άειιι Ο1ι1ι·ιιι·ε·ειι Πι·. Ζε1ά

1ει· ά1ε Ρι·εΒιιεεε νοιι Ηειιεε ειιιε Με εννε1τ'ε11ιεττ 1ιεεειο1ιιιετ

Νεε1ι άει· Ορει·ετ1ειι πετ 1ιι άει· 'Ι'1ιετ ειιιε ντ'ιεάειειιεε.ειιιι1ιιιιε

άεε Αεε1τεε ειιι. 181ιιε ι;εν,·1εεε Αιιε1εε1ε ειν1εε1ιειι άει· Βειιε1ι

τ'ε11τιι1ιει·1ιιι1εεε ιιιιά άει· τιι1ιει·1ιιι1εεειι Ρ1ειιι·1τ1ε 1ετ ειιι· εειτ

_1ε1ιει· ιιιι1'8ε1'ε11ειι.

8ειε1ι: Πει· ειιιε 1θ`ε11 νοιι 8 ε1ιιιιιτ2 επι· ε111ε01ι1εάε1ι

Ε·ερ;ι·εά1ειιτ. 1ιι άει· Νεε1ιεε1ιειιά1ιιιιιι;, ινε1ε1ιε 1ε1ι 1ε1τετε, Με

1τειιιιιις άει· 8τ1ε1ι1ιε.ιιε1ε εετ ιιιιά ειιιε 11ε11ιιιιε; ει·1'ε1ετε ει·ετ

ιιιιε1ι 111ειιιιτειι.

Κει·ιι1 ε Με 1Βι·1ιειιιιτιι1εε, άεεε ειιιε 'Ι'ιι1ιει·1ιιι1εεε άεε

Ρει·1τειιειιπι ειιε1ι ε1ιιιε Ορει·ιιτ1ειι 1ιε11ειι 1ιε.ιιιι, εε1ιε1ιιτ Μ·

ιιι1τ άει· Ζειτ ε11,ε,·ειιιε11ιει· 1ιε1ιιιιιιιτ ευ ννει·άειι.

8ε1ιιιι1τε: 1ιι 1ι·111ιει·ειι Ζε1τειι ειιιά ε1°Γειι1ιει· ν1ε1ε 811118

νοιι τιι1ιει·1ιιι1ϋεει· Ρει·1τειιιτιε Με ε1ιι·ειι1εε1ιε Βε.ιιε1ιτ'ε11ειιτειιιι

άιιιιι:ειι ειιτ',ε·ετεεετ ινει·άειι. Τι·ετ 11ε11ιιιιε; ειιι, εε ενιιι·άε άετ Μ·

1ιει·1ιιι1εεε Ο1ιει·ει1ιτει· άει· Βι·1ιι·ε.ιι1ιιιιι€,· 1ιι Α1ιι·εάε ι;εετε11τ.

11 ε ι·ἱτε: Πεεε.ε·ειι 1ετ εε ετννιάειιι, άεεε εε1ιειι νει· σε. 30

.1ε1ιι·ειι τε1ιετ1ιιι1εεε Ρει·ιτειιιτιάειι ά1ε.ειιεετ1ε1ι·τ υπά ειιιε 8ο·

εειρτ1οιι άει· Αεε1τεε111ιεε1ε·1ιε11. 1ιε1 ά1εεει· Κι·ε.ιι1:1ιε1τ νοιι επ·

εε1ι1εάειιειι Διιτει·ειι, εε ε.ιιε1ι ε. Β. νοιι Α11ιε ιι εε, 1‹1ιιιιεε1ι

ιιεε1ιεεννιεεειι ννιιι·άε. .

111 ιεε 1ι: 1878 Με· 1ε1ι `εε1 ειιιει· Ορει·ιιτ1ειι, άιε 811011'

ε ει· 1111 ε11 ε ειιε1`ϋ1ιι·τε, ειιε·εεειι ιιιιά ει·πι1ι1τε εε1ιοτι άειιιιι18

ειιι ε1ε1ε1ιεε1τηι· ε.ιιννεεειιάει· Αι·ετ εεε Αιιετι·ε11ειι, άεεε 111111

ιεε1ιτ 1ιε.ιι11,ε· τιι1ιει·1ιιι1εεε Ρει·ιτειι1άειι ερετε.τιν ιιιιτ ιιιιτειιι Μ·

1'ο1,εε 1ιε1ιειιάε1τ ννιιι·άειι. _
1.1ε1ι ε: Βεεε ειιιε τιι1ιει·1ιιι1εεε Ρει·1τειι1τ1ε 1ιειιιι€ ιιιε1ιτ

ι·1ε1ιτ18· ά1ειειιεετ1ειι·τ ινει·άε, Μ. 1ιι άει· Β1εειιεε1οιι 1119111180”

ει·ιν311ιιιτ ι,νειάειι, άετιιι· ε.1ιει·, άεεε ά1εεε11ιε ιιιιε1ι στι., ινει11ιειΠθ

8νιιηιτειιιε ιιιεε1ιειιά, 111ιει·εε1ιειι ννειάει1 Εεεε, ιιιεε1ιτε Μι Μ·



πεε Α!!!!οιυεο οι! !ι!ε.8ευ.

δ!!

8ει!!!ευ Μ!!! εο!!!!!!εο. !!ο !!!!!ιοι!!οεο!ιο! πιο ε!ο 8ο!!!!!!

ε!υεε Αι!!.ιεο!ε!!!ευε ννοοεο !!!.οι;ε!·ε Ζε!! !υ εει· ουιερ!·εε!!ευ!!εο

Α!!!!!ο!!ιιυ!; οι!!! !!!ιιτο !!!εο!!!!ε ω!! Βεεε!!ννε!·ι!ευ νου Βε!τευ

Α!!! ε! Μονο, Πιο!! Μ! οι!! Μ!! Θεο

ε!ου ο!πο !!οε!!ε!·οι!ιεε !υ!!ε!·!ι!ι!ϋεε Ρει!ιοι!!ι!ε, εε Με! πιο· οι·

!υοε!·!!ε!! ουυε !!ε!!ει!ιευ!!ε!εε Ε!!ει!!!ιιι. Με Β!!!ετεοο εο!ε!!ε!·

ο!!οο Βνιοι!το!υε νεο!!!ι!!”ευ!!εο Ρει!ιο!!!!!!!ευ !ιοοο οπο!! Απε

!!ε!!ουο, ννευο Μοεε!!!ε ο!!υε νει!ιο!!ιουεεοτοεεεεε (Με οι !!εο!

νοο 8ο!! ο! ! το τε!ει!!ιευ Γε!!ε) ε!!”ο!ε!:, οπο!!! ο!οιοο! οι!! !!ει·

θεει!οο υεεποενν!εεευ ινε!·ι!ε!!. 1οιε!·εεεου! νν!!!·ε ει! οι! ε!·Γε!!

του, ε!! !ο! Κε!·υ!!;'εε!!ευ ΕΜ!!! Με Κοϋτε!!ε!! υ!!!ι!·οε!ιο

ο!εε!! ιιυ!ει·επε!!τ. ννοι·ι!ευ ε!ο!!; οι!! !!!εεειο 1Νεοε !!!!.τ.τε !!οε!!

ο!!! 8!ε!!ε!·!!ε!ι Γεετεεειο!!ι. ννει·!!ευ !!!!οοεο, ο!! ε!!! Ρ!·οεοεε

πεε!! ριοο·ιεΜοο! Με! !ο Βεις!·εεε!οι! !!οει!!!'εο ννοι·.

Κ ο !·υ!!.ς: !!!!ιιοε!ιοι!!εε!!ε Πο!ε!·επε!!ιιοεου !!ει· Κυοι.ε!!εο

ε!υ!! Με!!! οοεεετε!!ι ννο!·ι!ου. Βε Πες! ε.!!ει· Με ε!!υ!εε!!ε

Γεειο!!! νο!·. !!!!εε πιο· Γι!!! ε!ο ο!!ευ!!οι!νεε 8ι.!!!!!ι!ιο !!!οιε!·

Με!! !!ιιιιε.

!!Ψεει:ρ ε!!! ε ο: νοο !!επ νε!·εε!!!ε!!ευεο Ε”ο!·ιοου !!ε!·

Βοιιε!!!'ε!!το!!οι!ιο!οεο Με!!! !!ε!ιοοοι!!ε!! Με ε!ιει!!!οι!νε οπο!!

ο!!οο ορει·ο.!!νευ ΜΜΜ!!! Με Με!!! Ρ!·οο·ιιοεε. ινο;!!!·εο!! Με Μ·

Με!! οπο!! ειπε!! Ορε!·οι!οο υο!· εε!!ινο!· !!ε!!!!οι· !ει. Ε!!! οι!!!

οι!! εε!!ε!οεο, !!!!εε Μεεε!!!εο Γο!·ι!!εο, ινε!ε!!ε ε!!! !οιε!·οεο

Βε!!!!ι!!!!πο!; οποιοοε!!ε!! Μπι!. οι!ε!! Με !!εειευ Βεει!!ιοιε Με!!

ω· Ορει!!!!οο 8ε!!εο. νου !!ευ νει·εο!!!ε!!ευει! !!ε!!ιι!!ἔει.!!εο!·!ει!

οι!! Με Βιεοοοεε!!!εο!·!ο ε!!!!εεε Με ε!ε!!. Με!!! μπε πο!!ε

!·!!ε1ιε!ο!!ι!8ι !!!ε!!!εο Μ!!! ε!!ει· οπο!! Με Γο!!!ο·!!ε!ι. εειοεει·

ΗΜ!!! πι!! Π!!!ι·οοι·οου!ειοεο !”ε!·!.!ς οι! ινε!·!!ευ. !!”!ε Με !‹!·ε

εο!·ρι!νεο» Β!!;ει!εο!!!ι!ιεο !!εε Ρε!!ι.οοεπο! ε!ε!! πεε!! !!ε!· Ορο

!·οι.!ου !ιεειο!ι.εο, Μ. οοε!! Με!!! !!ε!ιοποι.; !υ!!ε!ιε!!, !!!ιεε Μεεε

Γου!;!!ε!ι.·8εειεἰοειτ` νν!!·!!. Βε ννϋι!!ε !!ε!υυοε!! !!!ιε!ευ!ιεε

ποιο!! Με Ορει·ει!!οο ε!·ι·ε!ε!!!. ννοι!!εο, ινοε !!ει· Ο1·οο!!!ειοπε

εε!!οο εο!!!ει οοειιε!!ι, πο! Με!! !!!οι !ο Μεεεο! Βεειιε!!ου

επι!!! Με Ορε!·!!.ι!οι! Βε!!ο!!“ευ νν!!·ι!.

Κε!·ο!ε: νει!!υ!!ει·πορευ Μ!! !)!·πε!!νει!!ε.!ιο!εεε οι!! ευ

πει!!! Ηε!!οοεερ!·οεεεεε ε!!ε!·!!!πε;ε ο!πο Βο!!ε ερ!ε!ευ. εε επ

νν!!· !!οε!!, Με!! οι!ννο!!ου ο!πο Ρι·οοεροοε!!οο πο! Ρ1ε!!!·οο!ιοι1

Μιτου !;ευ!!ετ, πιο ο!πο Βεεοι·ρτ!ο!! ε!ι!οο!ε!ιευ.

Βε!!ι!!!!ε: Ποτε!! Βοι!εειπιηε; νου 1 Θιιυ. Ρ!!!εε!ει!!ε!!

1ι!!ι!!!εο !!οε!! νιο!!! !ι!!ι!ο! Με Β!·ιιε!ιι·οι·!!ε.!!ι!!εεο νει!!.υ!!ε!·ε !!!ο!·

!!οο. Απο!! !υ !!ε!· Βοι!οετοοε; Μ!!! Βοοε!!!”ε!!εε !!π!·ε!! Α!!!οεεευ

!!εε !!!!ιεο!!ε.ιε !!!!υυ Με!!! Με !!ἴ!!·!!εου!ο !!ει· Ορει·ο!!ου Βε

εε!!ευ πετάει!. 1ο ιυε!οευ Ρο1!εο ινε.: !!!!ει!!ι!.ορε !!ε!υ Βοεπ

Μ!! νοι!!ου!!εο εε !ιοποι.επ ίο!!;!!ο!! !!π!·ε!! Με Ο !·ο.!!ο!! Με

Ι)!·!!ε!ι!·ο!·!!ο!τυ!εεε ειιι· Με!!! νει·οο!!ει!. ννοι·ι!εο! Έσω :!!!ο!·

Τ!!εοι·!ευ !!!ε!οι. Με νν!!·1!οι!!; !!εε Βε.πε!!εε!!υ!ιιεε ε!!! Ροι·!το

υε!!!!ι!!!ει·!!ο!οεε άεε!! !ιοιυει· υοε!! !·Μ!ιεε!!!ο.!!..

Βε!· ε!ι: !!'!ο νετεε!!!ε!!εο Με Μου!εο!.ε εο!π !!ουοεο,

ινε!ε!!ε οι! ο!πο! Ηε!!πο8·

ειοεε εε!!εο, !ε!!!·ι !ο!!;εο!!ει· ΕΜ!. Ι!!! Βου!!! νου 2 Μουοι.επ

!!!!!!ειε Με!! πυιε!· Τειυρει·οι.οι·ει!!ϋ!!υι!Βευ Μ! ε!υειυ Μπι!!!

ε!υ !!!ιειι!!οι. οι! Α!!!!οο!εο οπο. Πει· '1'ιιυ!ο!· !υ! Ι.ε!!!ε !υΜε!ι·ιε

ε!οεο ορο!ο!!νευ !Μο8·!·!!!. Νοε!! Μο!ε!!.ουο· ι!ε!· Νοι!!οεε

ινοι!!ε _!ε!!οε!! οπο εο!!ει·εο θι!!υ!!ου νου ι!ειο Β!ο!;!·!!'!Α!!ε!.ο.ο!!

8εοοο!!!!οο πο!! Μ!!! Κο!!! πω!! ω.. 14 'Ι'εεευ Με!! Ηε.πεε

εοι!οεεευ. 1ο που Μιτου! Ϊο!8ου!!ου 2 !!!οοειεο Με!!! εε ο!!

ιο!!!!!!ε!! πιο Βε1!νν!ο!1ευ !!εε ε!!ει!!!!!.ι!νοο Ριοεεεεεε. 12ο ειε!!

ιευ ε!ε!! _!ε!!οε!! Μ!!! οιποπ! 'Ι'ε!ορειοτο!·ει!!ο!!ι!οοεο ε!ο οι!!!

εε!!!!εεε1!ε!! ε!·ίο!ειε !!ε!· Βιι!!:οε επ !!ι!!!Βεοεο!!ει!ιο!οεο.

Μι·οετο!·: 1)!·. Ψ. Κε!·υ!ε·.

Βεειει!!.ι·: Π!. 1)ο!!!!ο!·ι.

οποιο!! οπο που Ρι·ο!ο!!ο!!ευ

άετ θεεε11εο!!οίτ ρεεε!. Δε!·οτε οι! 1.!!!ει!.

8!τοποενοιο Σ. Αποπε! 1901.

Ι. Μ·. !!!οπο!οε ειε!!! ε!υευ Κοο!!ευ νοο 16 .1ε.!!!·εο νει,

!!ει· νει· 8 .Τε.!!ι·εο, ο!ε!!τε!·ε !!!οο!!ιε υοε!! Πο!!οι·οιε!!εο ο!πο!

εε!!ννε!·ου νοι!ο!ι!, ο!πο εε!!!!!ε!·ο!!ει!τε Θε!!!νε!!οι!!.ι !!ε!· τεε!!τεο

Βου!! πο!! !!εε !·εε!!!.εο νοι·!!ειε!ο!ε !!ε!ιο!!!. !!ειοοοε!!·ουτ ιοο!υι,

εε !!!1ιοεο !!!!!"ε!·εο!!ο!!!!οςοοει!εε!! Β!ερ!!ου!!οε!ε πο!! Οετεοιονε

!!ι!ε ει!!!οεπιο !ο Με”, ννεπιι Μου νοο εει· !!!ο!· ποινε.!!ι·εε!!ε!υ

!1ο!!ου Α!!!·οιοεεο!!ε ο!!εε!!ε. Με Μοε·ει·, εονν!ε Με ,ε,ιο.!!εε Που!!

ου!! !!ε!· νοο!!ετε.!·ο! !!!ι!!εο οπεεοι·Βενν!!!!ο!!ε!!ε Μι!!εοε!ουεο 8.!!·

εεοοο!ιοεο. Με νε!·ει·οεεο!·οο!; εε!!ε!ο! ε.!!ε θεννεοει!!ο!!ο ;!ε!ο!!

ιο!!εε!ε ε!! !!ε!!·ε!!”ευ. Με Μπι!. ι!!! εε!!! Βεερουυ!, !!ε!οο!!ε ?οτι

ε!!!υοεο!!. νου !!ε!· υοι!οε.1εο Ηοι!!!'ε!!!ε!·οοε· Μ: οπο!!! επ εε

ιοει!!ευ; !!!ο!· Ηεο!!ι!!ε!!ευ οπο!!! Με ε!υ !!!ε!υοε ε.ι!!Βε!!!οεοοοε

!!!!!!.!!ιεεεο εεε. 1)!. Μ. !!!ιοιυι ιο!! ε;ι·ϋεειει· ν!!ο!!ι·εε!!ε!υ!!ε!!

Με!! Μεο!!εο!!εε!ε ου, ο!!ε!ε!ε!! ει· ο!πο Με!!! ε!!!ου!εε!! νοι·Ιοπ

!”εο!!ο Οει:οοο!νε!!ι!ε Με!!! Βου: ο.ι!εεε!!!!εεεεο Μ!! Με νοο

'Ι'ι·ι!!οι!!1ο.ο !ο 14 !!ειε!·!!ε !οεο!!ε!ι!εο, !ο! Α!1ἔεο!ε!οεο

εε!ιοοεο Ε!!ερ!!ε.οι!οε!ε!!!!!εο !!εοοε.ε!!τοιο Μ·ϋεεοεο!!ννε1!πος

ιο !!ει· θπ!!!ι.ο!εειςοο!! Μ: που!! Ροι.!ευ!:εο Με!!! επ εοοετο!!ιεο.

Μ. Μ: Η !ε!!.ο!.εου ἀοο!οοε!.!·!ι·!. ε!ο !-_!ο.!!!·!εεε Κ!ο!! ιο!!

οιποπ! Μινι!. !!!ε!ο!!!ο!!ε!!οο!ει·οεοεο 'Ι'πο!οι· ιο !!ει· Κι·ει!ιο!!ε!ο

!!ε!· Βοπο!!ίε!!ιο!!ε!·ει!!οεο !!εο Απ.

!ιεεεο!!. Βε !!ου!!ε!ι. ε!ε!! πιο· ε!οεο ε.πε!.πεεο!·οε!!ουεο Γε!! η!!!

Βο!!!ο. ΜΒΜ!.

8. τι!. 8ο!! ο! ε!! ι!! ε. ο ο οι!!! ε!υε Γκευ νου 42 .1ε!!!·οο

οι!! ε!υοι· !!ε!·τοοε!ι!εου !)ε!·ι!!!ιοοεε νοι·. Βε!'ο,!!ω κι "ΜΜΜ,

Πε!! Με ποιε!·ο Βοο!!ευ!!!!!!ιε, οι!! πω· Με!! οπο!! ο! θι·ιηη)ω!

ειο!!εο!!ε εου!εε!!ε Κοϋτε!!ευ νου τοτοι·ε.ι!!!ει· Πειτε!! !!ε!!ο!!εο.

ινε!ε!!ο ου !!ε!· Β Με Με !'εει. ευ!!είιευ!!εε Βο!!!ει·ιο!εεε!!προ

ε!!ε!ι οι!!ννε!εευ. εε !!ε!!!οι! !!ε!!!ετ!ε·ε Με Ρο!!ου!!υ υει!!!οοε

Πε!! !!πιε!! !!ε!ι!!;ευ .1πε!!!·ε!ο. Μ!!! ΑΙΙΒ·εο!ε!υ!!ε!!υι!ει! ινε!!!

!!ε!υο 8ι!!ιοοε· !ιο!ϊ Ι!!! Ι.ου!”ε εει· 3 .Ιο.1!ι·ε οι!! Με Βι·!!!·οο!ιοοε·

ινευ!ε· οιιε·οοοο!ιοευ: ε!υεε!υε Ε!!!ο!·οοεεεοοευ !!ε!!υ!!ευ Με!!

ιιυε!! ιιπ Οοοι- πι!!! Πι!ιει·οο!.ιειο!!!!τεο. !!ευ!ουετ.!·ιιυτ ει!!!!!.Η:

!!!ιε 1!ε!!!εο Π!! Ι.!ε!!ευ ι·ι!!!ε!· οοπυ!!υειι!ε οι!!! ιυοε!!ε οι!! Με

ε!ε!! οπο!! !!!ο!· οοετοι!!;εο!!ε 11ε!!!·ο νου !!ο!· Μο!!ιο!!ε!!.Μ όει·

Ρ!!!!ε ε.π!”!υει!!εου!. νοτ!!ε€εο!!ο!· εεἰ ε!!! Ε!. Π!!! νου Ι!!ε'!!οο

!!ε!· !ο! !ειοι.εο Πο.1ο_!ε!!!· !!!ο!· νοι·,εεετε!!ι ινι!!·ι!ε. ννοι!!-ω!!!

εουει. Ηοοι!!ε, ννοου Με!!! μι· .!!!!!!·ε νοηεε!ιεο, Με ιπι!!! ο!

Με!!! ε!!!εο Με!!εο οποιοι· οι! Θοε!ε!!! Βο!!!ιιυε.

4. !)ι·. Ρ ι· ! ε ε υ! ο. ο υ ερι!!:!!! «!!!!ει· που Με '
οπο!!! !!ε!· Βε!!!νε!ε!!!!!!!ει· !υ !!ε!· Βο!!ου!!!ι!υε !!ο:·φ1ρέΘ%!ΐ8Β;

Πει· ννο!·ι!!!!ει Βε!!!!·ε!”ε!τ!!οι·ιυευ Βετο!!! οι!! !!!ο!· νν!!·!!ιιοε ει!!

θεεε.ιο!υ!!οετοι·οο: ο! ει·ε!ε!· Βο!!!ε !·εεευ ε!ε_ Με Μ!!! Μιά!!!

!!00 8ι0!!!"0!!80! ΜΜΜ!!! οι!. ε.ι!εεει·ι!οι!! !ιοιοι!!εο εεε!! εςειιν!εεε

Βοϋ01'Μ11ω! Ε!!! ΒΘΡΘΗΘΗΘ αδ!. 80νν!ο πιο!!! Π!!υ!ονι·εο!!εε! !!!

Ρ!·ο!!;ε; οοεοεε!!ευ νου !!εο ενευτιιε!!ευ !!!!ιο!!!!εε!!ευ Γοετο!·ευ

!!εε Οιιι·οιι.οε ου πο!! Η!! ε!ε!!. Β!οε Οι!! !υ ο!πο!!! Βε!!ννε!ε!·

Μάθ Μ!! (Με Π!! ΜΟΗ. Μιεε Γ!!! ςοννϋ!!υ!!ε!! ε.!!ο !;!!υε!!ε_·ου

νοι·οε!!!!!Βιιο!.κου Γ!!! ε!υε ει!·ε!!Εθ ΒωΠεΒιο!!!!Η"Πε [ω. Ρωιθπ_

του ιιπ!! ο!πο !!ε!!οεο!ειε Μ!!·ε!!!“ι!!!ιοοε ε!!ε!· 1ιιο!!!ε!!εο ν”.

80!ΜΜΒ !Εθ8ε!!ευ ο!πο. Ρει.!ει!!. 1ο!!! Μ!! Βε!!ο επεεε!!!!εεε!1ε!ι

Γι!! εε!οε (Με 1ο εε!!ννε!·εο, ε!! !·εε!Μν!!·ευ!!ευ Ηνο!!!!!ε!!!!!ε!!

ιν!!·!!ι Μ!!! 8ε!!ννε!”ε!!!!ι!! εεε!! οενε!!!εο!! εί!υε!:!ε οι!! !!ευ Ρο!!ε!!.

του. !!!!!- Βι·ρ!!!!οο!!οπο!! επι!!! Με 8ε!!ννε!”ε!!!!ει·ιοευ Με «Νο.ε!!εοι·»

Βιετε!!ε2π ι!!!ο!·εειο1!ε!!, ν!εΙο νου ἱ!!υευ !;!!!ι!!!ει!, οι!! ο! ΙΩΝ.

ιοο!·υ, Ρ!οι!ο·οιε!ι ο!!ε!· Αεε!!ου νοο !!!!·ει· 8ν·ο!!!!!ε εο!!ε!!!!ε,· εε

εου!!ευ ει! !!!!οοεο. !ν!εεεοεε!!ε.ίι!!ε!! πο!! Με!!! οπο!! οι!!ετ!εο!!

ι!!οοε !οο!! !οι!οε!! !!ου Βο!!ινο!”ε!!!!!.!!ει·ο !ο !!ε!· Βο!!ε.ο!!!ου!!· όει·

1.ι!εε_!ει!ε ερεε!!!εε!!ε Ψ!ι·!ιποε·, εοινο!!! !υ τ!!ε!·οοει!!!εε!!ο!· Με

οπο!! ο! ΜοΒοοει!εε!!ει· Βεο!ο!!ι!οο· μπε πο!! .με ε!!εριεε!!οο

1ο !!ει· οι!! !!!ε ο!!!εευ Απε!!!!!ιι!υεευ !'ο!ε·εο!!εο Μεειιεε!ου

ΠΜ!!! ΠΓ· Η ο 1' θ Β Η Θ Γ. Με!! !!ευ Βε!!ινε!'ο!!!!!!!ο!·υ ε!υε εειν!εεο

Ϊν!ι·!!ι!υΒ πο!!! Με!!! ,ειο.οε !!!!ιοεοι·εε!!οο εε!: Μεεε!!!ε ε!!! Μ·

υε!·εε!ιε ε!οε Μ!·εειε, !ο!!ει!! !!ει· Βε!!ινο!'ε!, οπο. Βε!!ννείο!νν!ιε

εε!ειο!!' Με Ποπ! !!οο!ο!!πεεε πο!! ευ!!ει·εο!ιε ο!πο !υ!!!!·εοιε

ννο!!ε! Με !υ!!ο.!οι!οοενν!ι·!ιπυε; !υ Γ!·οο·ε !ιοιοιυε. '

γου !!ει· Με Πειι!. νιο!!ε!ε!!!. ιυ!υ!ιυ!!.! !.ι;!!υε!!ε· !!εο!υ!!ιιεεευ!!ε!ι

ιν!!!!!!!!!! Με 8ε!!ννε!'ε!ε οοε·εεε!!ευ. Με πο! !!οι· Βε!ιο!!!!!ποε·

πιο· 8νι!!!!!!ε ει!!εο!ι!! !!ε1ευΒ·!οε Μ., !ιο.ου Ρ!! εειυ ει! υ ο!οε

ινε!!.ε!·ε, εεπ·!εεει·ο!οεεευ ερεε!!!εε!!ε, Με Με απο. νου Γονο

ε τ; ! ει· ει·νν!!!!οτε !υ!!ο!ε.τ!οοενν!ι·1ιου!!· Με!!! ιι!ε·ε!!ευ: Με 10

20 !!!!ι!πι.οο Βε!!ε!!!!πει· !!!!υυοο !!ο.!!ε!!ε!·υε!!!ε!! Με!!! !!! Γ! ε
!!ου!ιοευ. Λικ!!! ννει·ι!ο !ο Βε!!ννο!”ε!ι!!ε!·ιοου οι!! νοτ!!ε!!ο ο·ει·σι:.5··

Με 1ι!_!οει!οοευ!ε!!!ο!!ο !!ενοι·οι!Β·ι, ννο!!ε! νου ο!πο! Ι!!!!!!,!8!!0!!

ο!!.τ!!!·1!ε!! Βοιυ!ε!!ι. Με Βε!!ε εε!υ !!!!ουο.

χν!)ι·. Βε!υ"!!!ι !·!! Μ!! Μο 8!ο!ε!!ιου!ροι!!·ιεε. εοινο!!υ1!ε!!εε

ΜΜΜ!!! Π!! Βου-ιιι! ε!! ννι!·1!εο!υ, νν!ε ειπ Βε!!!νε!”ε1οε.!!. !!!ο!·

οριο!!! Με θοι:Β·οειιου Με !·Ιοι!!!!!·ο!!ο.

Με Ε! ε 1! οι ο !! ιο ο ο ο εε!!!!εεετ Με!! !!ου! ου, !υ!!ειο οι· Με!!

ννει!ει· οι!είο!!!·τ, !!ιιεε Βο.12ε_!!ι ε!ε!ε!!!“ει!!ε Με!!! !·εεο!·!!!!·! ννοι·

!!οο, πο!! !!!!.εε !ο Με! ε.!!εο-!ο !!'ι·οοε !ιοιυο!ευ!!εο ο!οΜε!ο!

εε!!ευ Βο!!ειο Με!! Με ο!!!.ε!!ι.!ειε Αι!!·εει!οε !!εε θεεειου!ιετο!!·

ινοο!!εε1ε εποε!!! πο!! €ε!'ι!ο!!εο ννε!·ι!ε.

Βοει·ετ.!!ι: Π!. 8. Ρ ι· ! ε ε ο! ε. ο ο.

Υειι!!!εο!!!εε.

ή Μ!! ο!·ι1εοι.!!ε!!εΡ!·οϊοεεοι· !!ε!· Μἱ!!!ϋ.ι°·!!!οι!ἱε!ο!εο!!ευ Α1!!!

!!εο!ιο, Β!!ιου-Ι.ο!!!ε!!!!·ι!!·ι.ι νν!ι·!!!. 8τιι.οτε!·οι!! Π!. Κι· ο ε! ειν

ε!!! οι!. οπο! !!ει·οι:!!εο!!εο !!!!!,ε!!ει!ε !!εε θε!ε!!!·ιευ Μ!!!!!!!·-Με

!!!ε!ο!εε!!οο Ποιο!ιοε ει·οο.οοτ ινοι·!!ευ, ποιει·Βε!οεεου,ε; !!!! Αυ!ι.ε

ε!υεε ο!·ι!εο!1!ε!!ου Ρι·οϊεεεο!·ε !!!ο!· !.ιεοεοοτευ Δ!‹ο!!ειο!ε οι!!!

ιο !!ει· Ψιι!·!!ο ε!οεε Βο!·εο-Ι1ε!!!ε!!!!·πιεοο.

-.1)ε!· ει!εεο!·ο!·!1ευ!!!ο!!ο Ρ!·ο!εεεο!· ε!!! Νεοι·πεε!εε!!εο Πο!

νε!·ε!ιο.ι. επ Ο!!εεεε. Βιοε.!.ειο.ι!! Β!. πο!. Κοιυε υ ε!!! Μ! οπο!

ο!·!!εο!!ιε1!οο Ρ!·ο!εεεο!· !!ει· !.ιευεου!.εο Πο!νο!·ε!ιοι Η!! άεπ

!!ε!!ιετιι!!! !!ει· Βοτε.ο!!! ε!·οο.οο!: ννοι!!εο.

- Οο!!ει;!εο!·ο!!! Π!. ΤΜ!!! ου ο ιν, Ρι·οεεετοι· !!ε!ο! Κε!!!ε

ε!!! Μ!! οοι·ιοο!ο!! Αποτοο!!ε εει· !!!!!!ιο.ι-!!!ο!!!ε!ο!εε!!εο Λεει!!!

ΠΝε! 1ει: ποιοι· Βε!!ι.εειιοΒ· 1ο !!ει· νοο Μ!!! !!ε!!!ε!!!ε!.εο $!.ε!!ι!ι!!;

ποιο Ποεεο!;οο ι!ει· Αποτοιο!ε ου !!ει· Ηο!!ο!·ο!! Κοπετεε!!ο!ε

εε! Με Κε.ιεε!·1!ε!!ου Λ!!ιο!!ου!!ε !!ε!· Κϋπε!.ο ειυευο!. ννοι!!ου.

·- ! ε!·ετοιοευ: 1) Α!!! 26..Το1!!ο Αποε-'Ι'ι!ιοεο

πεε!! !!ιο!;ειο εε!!ννοιοο !!ε!!!ευ οι! Α!!ει· νοο θ? .1ε!!!·ευ Μ!!

Οποτ-!!!!1!τοι·-Με!!!ε!οο!!υεοεειο!·, Β!!τευ-Βε!!!ο!ε!!!επε. νν!ι·!ι!. θε

!1ειο!!ιο.ι;!! Μ·. Α!!0!ρ!! Δ !ε!ιοο!!!·ο!ν!τεε!! Βει!!ιοε!·ι.

Π!!! νε!·ετ.ο!·!!εοε ε.οεο!ν!!·ιε !ο! .!!!!!!·ο 1868 Με ΜεΜεο-Ο!!!ι·οι··
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81εο1ιο Α1ιιιάοιυιο πιιι; άοιυ Αι·ετ8·ι·εάο υιιά ννιιι·άο ιπι .1οιιι·ο

1872 πιο Ποοτοι· άοι· Μοάιοιυ ρι·οιυον1ι·τ. νου 1859-82 ινο.ι·

Βοιυιιιοι·ι 0ι·άιυο.ιοι· ευ άει· 81ιεεοοι1ι-Κιιιάοι·1ι1ιυι1ι, νου

1802-05 Αιιι ειυ Κιυάοι·1ιοερ1οιι1 άοε Ρι·ιυοοιι νου Ο1άου1ιυι·ις

ιιυά Οιάιυετοι· ειυ Κε1εοι1ιο1ιου θοοιιι·ιε1ιι1Πιοιιου Ιυετιιυι.. ιπι

.Ποιο 1807 νιιυιάο οι· Αιιι άοτ Βι·1ο.ιιο1ιτου Κ1υάοι· 8ι·. Κ. Η.

άεε θι·οεειιιτειου ιιιοιιιιιι ιιι Η ο1:.ι_ιοννιιεοιι υυά ου

.Μοτο 1872 αυτο οιο άοε ΜοάιοιυιιΙννοεουε άοε Οινι1ι·οοεοι·τε

ιπι Κοιι1ιοευε υυά ιυ 'Γι·ιιυε1ιε.ιι1‹ε.ειου υυά 19υάο άοτ 70οι·

.Ποιο πιο Μοάιοιυιι1ιιιευοοι.οι άοε Κε.ιι1ιοειεο1ιου Μ11ιιιιι·οοειτ1ιε

οιυιιυτιι. νιΠι1ιι·ουά άεε τιιεειεο1ι-ι:ιιι·1ιιεο1ιου Κι·ιοςοε 1877-78

ινυι·άε Πι·. Βοιιι ιιιοι·ι. άοιιι Βιιυοιουετιιοι· άει· Κευ1ιεειεο1ιοιι

Αι·ιιιοο 1ιο1ιιιίε Οι· ουιειι·υιιο· άοι· νοι·ινυιιάοιου- υυά Κι·ε.υ1ιοιι

ριιοΒο ειιοοιιιιιιου ιιι. 1ιιι .1ιιιιι·ο 1882 οι·ι'ο1εω εοιυο Βι·ιιοιι

υιιυπ :οιο Ε11ιι·ου-11οιοιυοάιοιιε άεε Α11οτ1ιοοιιετοιι Ηοι'οε υυά

ιυι .Ποιο 1887 εοιυο Βιι·υουυυυε; πιο Οοοι-Μι1ιιιιι-Μοάιοιυε1

ιυεροοιοι·, ιινο1οιιου 1ιο1ιου ιιιιά νει·ειιτ.ννοι·ι1ιο1ιου Ροετου οι· Με

ευ εοιυοιιι '1'οάο 1ιο1ιΙο1άοι;ο. Ποι· νοι·ειοι1›οιιο νει· άοτ Βο

ι·ιιυάοι· άοτ Ρ'ο.1ιι·ιιι Μι· ιυι1ιτειι·-ιυοάιοιυιεο1ιο Ρι·ϋ.υιιι·ιιτο υυά
ι υειι·ιιιυουτ.ο. - Ποπ· «Βιιεε1ιι 1υνιι1ιά», άεε οΓιιοιο11ο 0ι·ι;ευ

άοε Μι1ιτο.ι·ι·οεοοιτε, ινο1οιιοε Πι·. 1ιιοιιι πιο" οιυου εο1ιι· πιιι·

ιυου Νεο1ιι·ιιι' ινιάιιιοι. Με” άιο νοι·άιουετο άεε νοι·ειοι·οουου

υιυ εοιιι ΒοεοοΝ. άε.1ιιυ ευεειιιιιυου: οι· ιιπτ οιυο Β.οοι·οουιειιι.ιου

άει· νοι·εοι·Βιιυο.ι άοι· Αι·ιυοο ιυιι: Μοάιοο.ιιιουιοιι άυι·ο1ιεοΐιιιιι·ι,

άιε ιυειοι·ιο11ο Πεμ άει· ιιιιιιιιιιιι-2ιο θ'ο1ιο1ιου υυά ιιοοι·1ιο.ιιυι

εοιυ Βοεεοι·ι Με οιυο Βο1ιο ο·οοι·ιιουι. ι.=;Ιοιο1ι άοιιι ιιΜ·ιΒου Βυ
νι·ο ε. - 2) 1υ Μ ιιι1ιιυά άοτ Ρι·οιοεεοι· άοτ θνιιιιΚοΙοειο Πι·.

Β ιιιιι·ά ο Ροι·ι·ο ιιιι Α1τοι· νου 60 .1ε1ιι·ου. Πι· 1ιιιι.ιο ιυ

`1°ενιε ειιιάιι·ι ιιυά ννο.ι·άοι·ι ιιιι .1ε.1ιι·ο 1805 πιο Ποοι.οι οι·ο

0υιονιι·ι ινοι·άου. 1875 ννυι·άο Βάιι ιι ι·άο 17ο ι·ι·ο Ρι·οιοεεοι·

ευ άοτ ςοουι·τε1ιι1ιιιο1ιου Κ1ιυι1ι ιυ Ρο.νιο. ιιυά ινιι·1ιτο εοιι 1888

ιιι ο·1οιο1ιοι· 1Σι€ουεο1ιειτ ιιι Μιιι1ευά. Ποτ νοι·ειοι·1ιουο ιιιπ

ω. άυι·ο1ι άιο υε.ο1ι ι1ιιυ 1ιουιιυυιο «Ροι·ι·ο-Οροι·ειιου», ινοΙο1ιο

1ιιι .1ειιι·ο 1875 πιο οι·ει.οιι Με! Με ειιιιιιι ινιιι·άο, ιιι άοτ θο

εο1ιιο1ιιο άοι· οροι·ει.ινου Ριο.ιιου1ιοι1 υυάο οιιι άειιοι·υάοε Δυ

άουιιου εοιιιο1ιοιτ.. - 8) 1ο Βο1οι.ςυ ει. άει· οι·άουτ11ο1ιο Ρι·ο

ιεεεοι· άει· οιιι.1ιο1οειοο1ιου Αυιιι.οιιιιο Πι·. Ο ο ε ει ι· ο 1· ιι ι· ιι ιιι.

-- 4) ιιι 1ιο.άτιά άοτ Ρι·ειειάουι; άοτ Κ. Μοάιοιυιεο1ιου Αιο

άοιυιο Πι·. Μ. Νιοιο ν 8οι·ι·ιιυο, Πει·οιιιε άε θιιιι.άο1οι·ευε_

- Πεε Βοοιιτ άοε'Ι'·ι·ειεςουε νουΑο1ιεο11ι1ο.ρρου

πι» άιιιιιιτιι·ι:ο Μι1ιι1ιτ11τει.οιει ειιοιι ω άιε νοι·ο.1ι

εο1ιιοάο1:ου Η ο τι ιι ο16.ι· Ζω ευει:,οάο1ιιιι. ινοτάοιι.

- Πιο Ρι·ο.ειο πο” οιυο Βοοι·8·ε.ιιιεει.ιου άεε

1ιοάιοιυο1- ιιυά 8ο υιτειεινοεοιι ε ιει, ινιοάιο'1'οι.ιοε

1ιΙειιτ.οι· ιυο1άου, νοιυ 11ιυιειοι·ιυυι άεε Ιυυοι·υ ειιςοιοετ. ννοι·άου.

Π” 1ιιιυ1ετοι·ιυιυ 1ιετ ειο1ι 1ιιοι·οοι νου άοτ Βι·ινιιο;υυε 1οιι.ου

ιιιεεου, άεπε άιο κοιι·ουινοι·τιι.ιο Οτο·ο.υιεειιου επι νοι·ε1ι.οιου

Οοεοωοεοοειιυιυιιιυεου οοι·υ1ιο ιιυά άιε Βοο1ιιο υυά Ρι1ιο1ιιου

άοτ Βοοιοι·ιιυπεοι·ι.πιιυο οιυοι·οοιι.ε υυά άοι· ειιιά1:ιεο1ιου υυά

1ευάεο1ιει'ι1ιο1ιου Οοιυιιιυυε1νοι·ικο1τιιιιΒου ευάοι·οι·οοιι.ε υιο1ιι:

ιςουιι€ουά ιοειοοετο11ι εοιου. Βιυο οοεουάοι·ο Οοιιι'οι·ουε 1ιοιιυ

11ιυιετοι·ιυιυ Με άιε Ρ`οειειο11υυς οιυοε ο·οεοι.21ιο1ιου Μιιιιιιιιιιιιιι

άοτ Ριιι·εοι·;;ο άοι· 0ουιιιιιιυε1ιιοι·ινειιυυΒου Με άεε Μοάιοιιιε.1

ννοεου ου οι·ινιιυεο1ιι οτεοιιτοτ. °

ι- νουι 1.-6. 8ορτοιιιοοι· (19.-24. Αιιο·ιιετ) Μάο: ιυ Β ι· ιι ε -

εο1άιο 2. ιυ ιοι·υοιιουο.1ο Οουΐοτου: εει· Αιιειι.ι·

1ιοιι:ιιιιι; νου Μειεειιιι.1ι ιυου εοΒ·ου άιε ι7οι·οι·οι

ιιιυο· άοι·8νο1ιι1ιε υιιά άοτ νουοι·ιεο1ιου1ίτευ1ι

11 ο ι ι ο ιι Με”. Πιο Κο.ιεοι·1ιο1ιο Πιιιιο.ι·-Μοάιοιυιεο1ιο Α1ιιιάο

υπο ουτεουάοι Με ιιιι·ου Ποιοι.;ιι·ιοιι υιιο1ι Βιιιεεο1 άου Ριο

ι'εεεοι· άει· Αιιιιάοιυιο οι» άοιι1.οιιι·ει.ιιιι1 άει· Πο.ιιι:·, νουοι1εο1ιου

ιιυά ενριιι1ιτιεο1ιου Κι·ιιιιιιιιοιτου Πι·. 'Γ. 1). Ρ ο. ιν ι ο ιν.

- Ποτ ειυ 27. .1υ1ι ιυ Ο ά ο ε ε ο ποεο1ιΙοεεουο 3. Ο ά ο υ τ. ο -

1ο ο· ο υ - Ο ο υ ο· ι· ο ε ε ιιιπ μενου 80 νοι·1ε.ε·ου άιιι·ο1ιοοεο1ιου

ιιυά άου Βοεο1ιΙυεε 8·οιοεετ, οιπο Βοεουεοιτ.ιι.=;ο Πυιοι·ειιιτευυοιε-,

Ρουειουε- ιιυά Βοοι·άιουυεε1ιε.εεο ευ .<;ι·1ιυάου ιιυά άου 4. Ο ά ο ιι

το1οιςου-0ουετοεε ιιιι .ιιι1ιι·ο1905ιυ 8ι. Ροι:ο ι·ε

ε ιι ι· ε· εοειι1ιο1τοιι.

- Ζιιιυ Πυι.οι1ιοΙτάοι· Κ1ιυι1ιου άοι· 'Ι'οιυε1ιοι·

11 υι ν ο τει τ Μ; ννοι·άου νοιυ .Τειιιι·ο 1008 οι: ειιε άου Βιιιιιιιιου

άοτ Βοιο1ιει·ουτοι ιι.11_ιο1ιι·1ιο1ι 82,718 851. ε.ιιεεοι· άου 1›οι·οιιε ου

άιοεοιιι Ζινοο1ιο οοννι11ιετου 28,850 ΕΜ. εεειευιι·υ.

- Ζιιι· Βι·ι·ιο1ιτυο οιυοε Ποεριοε.1ε ιιι '11οιιιε1ι

Επι. άοι· οιι1ιοιιο Κιιιιι“ιιιιιυυ Γ. Μ. Ν οιιι·εε εο ιν εοιυ ευ άει·

1ιι1Ιιουιιιι_ιε ιιο1οςουοε 1νο1ιτι1ιευε υο1ιει θι·υυάει.ιιο1ι υυά

82,000 8.51. ιυ Μιιιιοπι θο1άο άοι·8τιι.άι; ευυι Θοεο1ιοιι1ι ο·οιιιοο1ιι

- ειυ υοιιοε ετιιάτιεο1ιοε Αιιιιιιιιο.ιοι·ιιιιυ Μιά

ιυ 1ιοε1ι :ιιι οι·ι·ιο1ιτοι:. Ποτ Βου άοε ειοεεου εννοιετοοιιιοου

θοιιιιιιάοε ιιυά άιο 1Ειυι·ιο1ιιιιιι8· άοε Απιιιιι1ει.οι·ιιιυιε οι·ι”οι·άοι·υ

οιυου ΚοετουιιυΓννο.υά νου ω.. 450.000 1151.

- 1Βιυ Αι·ει Με ιιιουοιι. 1υ άιε Ζιι1ι1άοι· Μουο1ιο

άοι· 'Ι'τοιε1ιο-8εοι·,οιιοινε1ιειε 18ιυειοάοιοι ιι·ιιι., άοτ ‹<8ι. Ροεοι·εο.

Ζοιιυυ€» ειιίο1ι;ο, οιο ιιιυοοι· Αι·ετ ω; άοι· άιο 1.οιιιιυε άοε

ΚΙοειοι·1ιοεριιε1ε ιι1›οι·υιιυιιιτ.

- Ποιοι Α11οι·1ιοοιιετ οοετοιιμοιυ Βοιο1ιι·ειιιε-0ιυτεοΜου

ννοι·άου ιιυ θο1ιιοι: άοε Πουιεο1ιου Ι(οεει1ιου1ιοοι·οε. ιυι Κιι1ιευ

υιιά ιιυ '1"οι·ο1ι-θουιοι: :οι νοι·οιιοΒιιυο υυά Βο1ιιιυά1υυε.>ι νου

Ιιορτοεοιι ν ι οι· Β ο οι· ο ε ο ι·ιο υ οι·ι·ιο1ιτοι, υυά επει· ιο οιο

1.οριοεοι·ιυιιι Μι· άιε ο1ιι·ιει1ιο1ιο Βονο11ιοιυυε ιυ άου εουουυ

 

 

του θεοιοι.ου υυά οιο 1ιορι·οεοι·ιιιυι οι» άιε υιιι1ιειυιιιοάευ1εο1ιο

Βονο11ιοι·ιιυιι· ιιυ Κιιοιιυ-0ιουιοι. Π” Βουι·οειιιι·ιιιιυ ιιυ Που

θοοιοι νι·ιι·ά πο· 120 Ρο.ι.ιουι.ου οι·ι·ιο1ιι.οι.. ιιυ 'Ποιοι θοοιοι 1ιιι

00 Ρο.ι:ιουτου, ιιυ Κιιοευ-0οοιοι οι» άιε οιιι·ιει1ιο1ιο Βονο11ιοιυιιο

:οι 100 υυά πο· άιε υιιι1ιειυιυοάειιιεο1ιο Βονο11ιοι·ιιυε ου 50

Ροιιουιου. ιιιιι άοτ Μπους άοι· 1ιορι°0ε01°1Θ11 ννοι·άου Αοι·ειο

άεε Βιιιιτει·-11οάιο1υο1ιοεεοι·ιε οοιιιιιιι ννοι·άου. Ζιιιυ Βε.ιι, ει”

Βιυι·ιο1ιουυε; υυά πιο Πυι.οι·1ιιι1ι. άοτ 1ιουι·οοοιιου ινειάου ιιυ

ι;οινιοεου: οιυιυε.1ιιι 128,844 ΠΜ. υυά ε.11ιει·ι·1ιο1ι 75.110) 13.51.

- Πει· οι·άουι1ιοιιο Ρι·οι'οεεοι· άει· Αυειοιυιο ιιι θιοε εου

Πι·. Η” ε Βιι·ιι1ι11ιο.ιοιυου Βιιι' ιιιιο1ι '1'ιιοιυοου οι·

Μιτου.

- Πι. Α. θ. Ρι·ει.ε Μ: :πιο Ρι·οιοεεοι· άοτ ιιιοάιοιιιιεο1ιευ

Ρειι1ιο1οςιο ου άοι· Πυινοι·ειιΜ Β ο. ι· ο ο 1 ο υ οι οι·υο.ιιιιτ. ινοιάου.

- ιιι Βιιιιιο ιεε Πι·. Α. Οιι·ουυάοε πιο 0ιιι·νιι11ιο

Ρι·οιοεεοι· άοτ ιυι.οι·υοιι Ρει1ιοιοι;ιο. πιο Ρι·οιοεεοι· άοι· ιυο:1ιοι

υιεοιιου ΚΙιιιι1ι υιιά Ρι·οι'. Πι·. Α. Β. νιευ ιιιι πιο Ρι·ο1'εεεοι·

άοι· ιυι.οι·υου Ριιιιιο1οςιο οι·υε.υυτ. ννοιάοιι.

- Ρι·οι'. Πι·. ν. Ποιιοο ιυ ν7ιιι·οοιιι·ς οπο. άου άοιιι

εο1ιου '11εεοεοοιιυυι;ςου ειιι'ο1εο, οιυου Βιιί οιο Νεο1ιι'ο1ι.ιοι άεε

νοι·ειοι·οοιιου Ρι·οι'. Ο. Ηοι· 1ιο.ι· άι ιΒοι·1ιυ) οι·1ιο1ι.οιι.

- ΡΜ!. Πι·. Β υ ά ο 1 υ1ι ν ι ι· ο ιι ο νν 'ε θοειιυά1ιοιτεουειιιυά

εο1ιοιυτ ειο1ι ιο οποιοι· Με, Νεο1ιι·ιο1ιτου ιιιιε εοιυοιυ ε.ιο8·οιι

ννιιι·τιεου ΑιιιουτΙιε.1ιεοι·ι.ο Η ο. το 1ιιι το ευΓο1ιεο, ινοιιι=ιοι· ιιι

ι'ι·ιοάουει.ο11ουά Βοειιι1τοι. ευ 1ιιιιιου. Ηου'ουτ1ιο1ι, εο1ιι·οιΜ άιο

«ΑΙΜ. Μοά. Οοιιτι·.-Ζιο·.», ιιοοι·ινιυάοτ εοιυο ειιιιο Νε.τιιι· άιε

οοιιου ειο1ι εοιυοι; θουοευυε ουι.ι;ου·ουειο11ουάου 8ο1ιννιοι·ιο

οπου.

Μ Ποτ 4. ιιιιοι·υοτιουε1ο 0οιιις·ι·οεε ει” θνυε

1ιο1ο8·ιο υυά Θο1ιιιι·ιε1ιι1 ι`ο ιιυάοι ιο Βοιιι νοιυ 15.ι2.ι

Με 21. (Β.) 8ουι:οιυ1ιοι·1002 ειο.ι.ι. - Που 0ουςι·οοει1ιοι1υο1ιιιιοι·ιι

ινιι·ά Με άου ιιε1ιουιεο1ιου Βε1ιιιου. εον:ιο τω· άιο 8οοιοιιιου

οιυο Ρι·οιεοι·ιιιιιεειειιυ,ο· νου 40-60% Βοινιιιιι·ι.; ειυ( άοιυ Βε.1ιιιιιοι' ειι

Βοιυ νοι·ιιιιιιο1τ. οιυ ινο1ιυυυςεουι·οου 0ιιοι·ιιοι·ο ιιι Ε1οιο1ε 1.

ιιυά 2. Βο.υΒ·οε ου οι·υιο.εειΒιοιι Ρι·οιεου. - Αυυιο1άυυ ου :επι

0ουε;ιοεε ειυά ου άου 8ο1ιειοιυοιειοι· άοε 0οιυιτοε, ι·. 0ο·

εε ι· ο Μιο1ιο1ι ιιι Βοιυ, Με. Βοεο11ιι 127, ιιι ιιο1ιιου.

- 11ιι1ε.ι·ιο.1ιο1ιο.ιιι ω”. 117ιο άοι· «Α118.1ιοάιοιυ.

Οουιιι·.-Ζιο.» ευίο1ι;ο οιυ οι·ιι·οιοι· άοε «Βάι. Βουιοι·» ιιιο1άοι,

ειυ 8ιι· ΑΙι'ι·οά .Ιου ο ε, άουι νοι·ειι2ουάου άοτ 1.ινοι·ροο

Ιοι· ο1ιυΙο πιιι ιιομιεο1ιο1ιοάιοιυ, νου άοιυ Ρι·ιυιου Α ιιι.: ιιειο

ά ' Α ι· ο υ υ ο ι· ει, άουι Ρι·ϋ.ειάουιου άει· 8ιιο:οο.υε1-θοεο11εο1ιειτ,

οιο 8ο1ιι·οι1ιου ευ, ιυ ννοΙο1ιοιυ άιοεο Ποεο11εο1ιιιίι: άιε Ηνω

ροο1οι· 8οιιιι1ο ιιιιωι, πο· άου 1ιο1ιευυι.οιι Μο.ιο.ι·ιοίοι·εο1ιοι Βο

υο.1ά Β.οεε :οι νοι·ιιιουυι.: ιιι ειο1Ιου - ευ οιυοιυ οοιιιοιυ

εε.υιου Μιάου; ε;οοοιι άιο 11 ο εοιι”, Με άιο '1'ι·ιι€οι· υιιά

νοι·1ιτοιιοτ άοτ Η ιι1ει·ιο.. Ποτ νοι·ειευά άει· ιιινοηιοο1οι·

Βο1ιυ1ο Με άει· ειιω άοτ Βιιοκοιιυιι1-θοεο11εοΒιιι1: εοιοιι ουτ

ερι·οοιιου ιιυά 11ο ε ε Μιά ιιιι 8ορτουιοοι·, ά. ιι. ιο άοιυ 11ο

υοι.ο, ινο άιο 11ιι1ιιι·ιε ειυ ειιι.ι1ιειου ο.ιιιιιιιο, υοου Ιειιιιιι1ιε

ι·οιεου.

-- Πριάουιιο1οοιεο1ιοε. Αυ άοτ ?εετ ειιιι·οου ιιι

Ιυ Μου, ιυ Βουι ο ει, νοιυ 21.-27. .1υυι 24 Ροιεοιιου, ιιι

Βι.ινοτου, ιυ Α1οιιευάι·ιιι, νοιυ 8.-20. .1ιι1ι- 10 1ιιι

εουου υυά Με Με ιι ι·ι ι.ιιιε νοιυ 17-28. Μει - οιπο Ριπ

εοιι. 1υ 0 ιιοουεΙο υά. ιυ άοτ 8ι.ιιάτ Βι·ιε1ιο.υο, οι·1ιιοιι1ι·

του νουι 12-18. Πει ευ άει· Ροει νιοι· Ροι·οουου, νου άουειι

οιπο 8·οει.οι·οοιι ιει. νοιυ 19.-25. Πει οοο εε ιιι ί.1ιιοουεΙειιά

1ιοιυο Ροετ.06.11ο. - Ποια Μιιτ1ιοι1ιιυε άοι· Α11οι·1ιοο1ιει. υιοάει·

οεοι2του θουιιυιεειου πι· νοι·1ιιιτιιυε ιιυά Βο1ιο.ιυριιιυι; άει·

οει ειυά νουι 9. .Τυ1ι Με πιιι 20 .1υ1ιιυ Οάοεεε ιιοιιιε

υουου ροετνοι·ά1ι.ο1ιτι ου Βι·1ιι·ου1ιιιυςου νοτι.ιο

1ιοιιιιυοιι. Πιο πιιπ Με ευιιι . .1υ1ι οι·1ιι·ο.υ1ιτου Ροι·εουου ειυά

πιιι· ινιοάοι·1ιοι·εοειο11ο οι·1ι1ειι·τ. ινοι·άουι Αυι 20. υυά 21. .1ιι1ι

ννιιι·άου ινιοάοι·υιιι ειινοι Κι·ευ1ιο (οι·ι1ιο1ιο Βιιιιινο1ιιιοι) ιιιπ

Κτου1ι1ιοιιεενιυριοιυου, ινο1οιιο 1ιοι άου οιποπι πιει Χι·ευ1ιου

οοοοε.ο1ιι:οι ννοι·άευ ννο.ι·ου. ιυ Με 8ι.ο.άτ1ιοεριιο1 8οοι·ιιο1ιι. Πιο

Ρειιουι.ου ννιιιάου εοίοι·ι ιωιιιι ιιυά ιυ Βουιιο· πι' ι1ιι·ο Με

υιιυι;ου, 8οο1ιου υυά άιε ιιιπ ι1ιιιοιι ιυ Βοι·ιιιιι·ιιυε· ,ο·ο1ιουιιυοιιο

Ροι·εουου ιι1Ιο οι·ι'οι·άει·1ιο1ιου 1ι1ο.εευε1ιιιιου οι·ο·ι·ιιι'ου. Που νοι

Με άει· Κι·ο.υ1ι1ιοιι ιεε ιυ οοιάοιι Βιι11ου Με _ιοι::.2. νο11ιο· οι·

ι'ι·ιοάιο·ουά. - 1ιιι Κιι·ο1ιάοι·ιο Α1ιεεειι ιιυ θουνοι·ιιουιουι

Α ε ιι·οο1ιιι.υ (Κι·οιε '1"εο1ιοι·υν-.1ε.ι·) ειιιά εοιι. άοιυ 1ο. .Μι

1ιοιυο ιιουου νοι·ά1ιο1ιιιοου Βι·1ιι·ουιιιιυι;ου οουετειιιτ. ινοι·άου.

νου άου εοιι. άοιυ Αιιιιι·οι.ου άει· Βριάοιυιο οι·1ιι·ιιυιιτου 28 Ροι··

εουου ειυά 10 εοετοι·οου υιιά οιιιο νο11ειιιυάιο ινιοάοι·1ιο1°80·

ειο11ι. νου άοιι οι ιιπ Κι·ο.υ1ιου1ιουεο νοι·Μιο1ιουου 1:τιιιιιιιιιου

οοιιιιάου ειο1ι υοου ειιι' άοιιι ινε” άοι· θουοειιυε. 7 Πιο Που·

Ιοι·ιι ι'οι·άοι·το ιυ Ειςνοι;ου νουι 14.-20. .1ιι1ιιυ ΚΜ”

188 Ποιοι· ιιυά ιυ Οοοι·οο;γριου - 120. - ως άεπ

Ρ1ιι1ιροιυου. ιιι ιιιιιυι1ε., ετιιι·οου νουι 1.-15. .ιιιιιι Μι

ιιυά ιιι άοι· Ρι·ονιυε 1ιιι 2ο ιι -- 1270 Ροι·εοιιου. - 1ο .1ιιρου

@ο οε ιο '1'οιιιο ιιυά Ν οιο· ιιειιιιι οιιι2ο1υο Οιιο1οι·ιιιι111ο;

ιο Ε' ιι1ι υ οιπο 1ιοιι·ιιε Με πιο 4. .1ιι1ι άιο Ζε1ι1 άοτ Βι·1ιι·ευ

1ιιιυεου 129 ιυ Βιιιιο. Τ- 75 ιιυά ω· Ε`οι·ιυοεε -· 20. ··111

άοτ Μουάεο1ιιιι·οι,ιιι άοι·8ιο.άτ.1υ1ιουυυάιυάοι·ι·ιιεει·

ιιο1ιου Νιοάοι1εεευυε οι·1ιτευ1ιιοιι εοιι. άοιυ- Αυι“ι.ι·οιου άει· (Πιο

1οι·ο.οριάοιυιο 952 Ροι·εουοιι υυά ειιιι·1ιου Με ειιυι 12. .1υιι 750

Ιυ Ο ιι ο.τιιι υ ειυά εοιι άουι Αυιτοιου άοι· Βιιιάοιιιιο 1572 Ροι·
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εο1ιο1ι, 11ετιιι11ετ 518 Βιιεεο1ι, ετ11τε.1ι111 11114 985 (284 Β11εεειι)

εοε10τ11ε1ι. 111 1111 11111111 ετ11τε.ιι111ε1ι νοπι 12.-15. 111111 87 111111

ε111τ11ετι 78 Ροτεο1ιε1ι; 111 (11τ111 ε1ε.τ11α1ι νοπι 14-17. 11111

174 Ο1ι111εεε1ι; 1111 τιιεε1εα1ιο1ι 11541111· αι·1‹τε1ι111ο11 1111111 Ροι·εο1ιε11

(ε11ι Το11εε1'1111). 111 01111111" €11.11 εε ειιι 18. 11110 19. 81111 :ννο1

'1'ο11εε1'111Ιο 1111 άοτ· Ο1ιοΙοτε 111111 111 212111 ει· ε111.τ1ιε1ι νοτ11 11.

-18. 11111 157 Ρει·εο1ιο1ι. Απ( άει· 81ε11οτι 11 11.110 εε 11 111·1_1 11

οτ1ττε1ι11το1ι Με 211111 19. 81111 54 Ρει·εο11ετι,νο11 1111111111 24 0421101000

ε111(1.- 11ι Β11ιεο11·εεα111:εα1ιε1ιε11 οτ11ι·1111111.ο11 1101119

21. 111111 181 Ροτεο11ο11 111111 ετιιτ1ιετι 101. Ο1ιο11>1·ι1111Ι1ο (εἰπε

εα1ι1οΧρτε) 1111.11ιε11 1ετ1ιε1· 11111111 Ο 11 ε 1111ι·ο 11ν ε 11, Θε το 1 ο τι ε 11,

11111 111111· 111111 11111 άει· '1'τε1ιε1ιε111ε1-Β1εο1ι1ιε1ι1ι.

- 1111 Κνν111ιτιι1ι,11τ-Θε1ι1οι, 111 Ροι·1: Αττ.1ι111·, ε11ι11

νοπι 2.-20. 81111 848 Ο1111ιοεε1ι, 45 Ειι1·ορ11ε1· 25 Πιι1ετιι1111111τε

1111 άει· Ο1ιοΙοτει ετ111·111ι111. (1εεω1·1ιε1ι ε11ιτ1 219 Ο1111ιεεε1ι, 28

Βιιτορ14οτ 111111 11 Πιιτετ11ι111111τε. [Με <<Βο11ιοΚι·ει1:» 1ιε11ιε111ρ,11

ε1αΙι 11111; ετοεεε11ι Β11”ο1· 11.11 άει· Βο1111.ιιιρ1“ι11ιε 11111· 1Βρ111ειιιε 111111

11111 111111 ο 8ρε1εα1ι14ι1εετ (νο111ε1111α1ιειι) 111111 Βο111ε1111ιτε.11ο11 ετ

τ1α1ιτε11 `11ι11.;ε '1'1ιι1εο1111 Ο1111ιεεε1ι 1111111111 ε1α1ι 11ιιε Ε'111·α1ι1 νοτ

1151· ΒΡ111ε1ιι1ε 1ιεα1ι Τεα1ι11“1ι 11εεε1ιετι. - 11ι άοτ 8111111 1111111 χ·

ε)11ιι1 111111 Ο1ι111εεε11 1111 1151· 0110111111 ετ111·111ι111 111111 111111· 81113111·

οιι. .

-Ι)1ε θεεε11ι11ι12111110οτ Κτε1111ε1ι 111 4ο1ιΟ1ν11

1ιοε1111.111οτιι 81.. Ρετ.ιετε1ιιιταε 1ιεττιιε· 1151188011

11. 1. 7549 (98 ινε11.1ι1ε 111 11. νοτν11.). (1ετ111ιτοτ 857 '1'γρ1ιι1ε -

(18 ντε1ι),549 8γρ11111ε - (80 ντεκ.), 186 8505111155 - (12 που.),

57 Π1111ι11ιοτ1ο - (8 ννο1ι.). 48 Μεεετ1ι - (1 11ιε1ιτ`) 111111 80

ΡοαΜε1111τ111ι11ε - (7 11111111. 1ι1ε1τι 11ετ 17οι·νι1.).

1411120. 11111 11. .1.11ο1τιι); (Με 211111 άοτ Κτ111111ε1ι 7487 (112 1111111.

Με 111 111111· 17οτννοα1ιο.), (:11ιτι11ιτε1· 858 'Ι'γρ1111ε - (4 που.), 581

Βγ1ι1ι111ε - (18 πω.), 152 Βα1ιιιτ11ια1ι - (10 11ιε11τ), 81 1111111

11ιοτ1ο - (4 ινε11.),54 1411εοτιι - (Β που.) 11110 22 Ροο11οιι11τε1111ε

(8 11111111. Με 111 4:11· νωω.1

11Ιο1·11ε111:51:ε-Βι11Ιοτ11ι 811. Ροτο1·ε1111τεε.

1·"11τ Με Ψο1111ο νοπι 7. Με 211111 13. 11111 1902.

211.111 001· 81ετ11ο1211ο:

1) 11111111 θεεα111εο111 111111 1111111:

ἐέιἔἑἑἐιἔἑιἔιἐεζιξωὁ

11110===ο"=;έ22222522:2Ξ.=
1ή.Ί1"$1-51"8.'5.ΊΉ1-51-2

- 251·ε·εεεεεεε ε;
”·"·8°·11111ι1111ιῇ=1ἔ

ο······1:22ε:1εε:ε=

1844807681 21172170 7 11 24 48 41410 -1δ2ὅ811ὅ2

 

2) 11111111 111111 '1'ο11οε11τεεα1ιε1ι:

'1'γ111ι. οιε1111ι.0, '1'γρ11. 11114. 19, 11ε1ιτ1ε τοαιιι·τε11ε Ο, '1'γρ1ι11ε

ο111ιε Βοετ111111ι111ια· 4111· Γοττ11 Ο, Ροο11ε1ι 0,1Πεεετ1ι 25, 81:11:11·1εα1ι 8,

111ρ111.1ιετ1α 12, 01111111 2, Κοιια1ι1111ετει1 4, Οτο11116εε 1111118511

ο1ι1.5111111111ιε 18, 11τγε11ιο1ε.ε θ, Θτ1ρρο 7, 0511111111 5111110115

Ο, 1111111 2,1Βρ111ο11ι1εα1ιο Μο1ι11ιι;111ε Ο, Δαι1το1· Θο1ε1ι11τ1ιοιι

11ι1ιτ.1ε11ιι1ε Ο, Ρε1·ο11(11ε ορ10ο1111αε Ο, Βο12111·1111111ιε11 Ο, 1411111151 Ο,

Πγ(1τορ1ιο1ι1ε Ο, Ρι1ετρο1·ε111ε11ο1· 1, Ργ111ι11ο 111111 Βορ11α11.ε11ι1ε 8,

'1'ι11ιοτα11Ιοεο άοτ 1111118611 71, Τιι1›ο1·αι11οεο 1111851111· Ο1·ετε.1ιε 11,

Α111ο1ιο11ε11ι11ε 111111 Πε11τ11111ι 11το11ιο1ιε 7, 1.‹ι1›ει1εεα11ννϋ.α1ιε 111111

Α11·ορ1ι1ε 111111.111.1111ι 20, 1111ι1·11ει1ιι1ε εε11111ε 8, Κτε.1ι111ιο1το1ι 11111·

νοτ11ε.11111ικεοτ8·ε1ιε 120, '1'ο11τμι1ιοτο11ει 48.

1·'11τ 11111 9711111111 1111111 14. Με 211111 20. 11111 1902.

2111111111” $1ετ1ιο11111ο:

1) 11111111 θεεα1ι1εα111 111111 Α1το1·:

."==5.288€522288ε

ΜννΒ,,·οε·οΞεεεεεεε2εΞ

1.1 1 1 =·
ὲ·1~·=ἔε.ἑἑἔεἑ:ωἔ

821288 60417852104119 17 49 40 44 47 25 24 5 4

2) 1181011 41111 Το11οει11·εω1ιοι1:

- '1'γρ11. ε111.1ι111ι. 0, '1'γρ1ι. 11110. 15, Γο1ι1·1ε 1·οοι1ττο1ιε Ο, 'Ι'γρ1ιι1ε

1111110 Βοε111ιιιιιιιιι1μ1ετ Ε'οτ1ιι 1,Ροα11ε1ι Ο, 111ε.εε1·1ι 88, θα111ιτΙεα1ι 8,

1)1111ιτ1ιετ1ε 10, Ο1·οιη;ι Ο, Κο11α11111ιετο1ι 8, Οτο11ρ11εε 1111114611

ε1ιτι111ιι1111ις 20,121·γε1ρειΙ11.ε 2, θτ1ρρο 2, Ο11ο1ετ11 εε111.1:1α1ι. 0,

Β111ιτ 2, Ερ1(1ο1111ε(:110 Με1111ι(111τ1ε Ο, 1411111111· θε1ετι11τ1ιει1ι1ιε

1.1ε11ιι1ε Ο, Ρ11το1111ε ερ1(1ε11111:11 Ο, Βοτι11τε1ι111ιε11 Ο, Α111.1ιτει Ο,

Ηγάι·ορ1ιο1ι1ε Ο, Ρι1ετρατει111ο11ετ 1, Ργ11.11ι1ε 111111 Βερ11αεε1ι11ο 7,

'1'ιι1ιο1·αι11οεε άοτ 1111118511 75, Τ111ιεταιι1οεο 11.1111οτο1· 0111111111 7,

Α111ο1ιο11ε111ι1ε 111111 Πε11τ111111 1το11ιε1ιε 8. 11ο1ιε1ιεεα11ιν11.α1ιο 111111

Α1.1·ορ1ι1ε. 1110101015 40, 111ετεε11ιι1ε εα11111ε 18, Κτ111ι111ιε111ε1ι (Με

νετι1ε11111ιεεοε1ιε1ε 111, 'Ι'ο111Βε1ιο1·ε1ιε 88.

_.ΑΝ111019ΟΕ119 .1121)ΒΒ-ΑΒ.'.1.' 11τετ11ε11 11ῇ1ιἶτΑ Β11011111111ά11111ε 01δι*Κ.Ίξ ΒΙΟΚΕ1.111ιτ

81.Ρο1οτε111118,Νενε111-11τ. 14, εονν1ε11ι ε1Ιο11 11ι- 111111 ε.ιιε81.1ι11. Α111ιο1ιο111ι-θο111ρ1(11τε11-111ιεε1ιο11111ιο11.
   

Ζι11· Βο111111(1111118 (Με 1111111011

01ο11111ι111111Ιε

εοιν1ε 1111111 1100111511 11111011 0811188010 011111ιεεε 1111111119

1ε11 Βεεα1ιινοτ11ε1ι 1111

,,81111ιιι111"

(Με 1111111εο11 111111 Μεεε11εο1121111ο11

11εετ ο1·ρ1·ο1οτει Μ111το1.

Τ11811α1ιο 1)οε1ε 1111 Α1111111 5 0111111111 11ι11111εε1ο1ιε.

1.11ετ1111ιι· ε1ο1ι1 11οε1οιι1οε ιιι 1)1α1ιε1οιι.

1111111101 0111111111 10111111,

έ::778779086778077877

011 ετ1οττα111111τε.

 

,,1111111"
1111111. 11111 1111111111111 11111111111111.

8111ιαι1111.11ε 1τι1αα111ο11 11111111 8·τοεεετ 1)οεατ1. 11111111 ο1111ει

111111 111ε11εο11 Νο11ο11ετεα1ιο11ιιι118ε11 (Α11εοεεε111111111ιε·, Βω

211τιΒ· 11. Α.) γε1·11·εεε11. . . ' _ ,

,.ΑΤΟΧΥΠ1 1ε11 εο ι1νε1ι18 8111118. 111ι.εε εε11ιε Βοεει11

ο111ιε 0111111111· 40-50 111111 ἔ10εεετ εε11ο111111ο11 νο1·11ο11 111111

11ει11 Με (11ε1ε111εο11 άει· 111ιΙ1α1ια1ι ετ1οτΒε1111εο11ο11 Δ1·εο11

ρτ11Ρετε1ο. . · . ·

Δ11ε 1ί1·11111111ο11ο1ι, 11ε1 11ε11ε11 Α1·εα11 9118828185 1ε11

(11ειι1111τε1ι1111ε11ε1ι, Δ11111:111α, Νετνο1111τ11.τ11111ο1το11 111111. (νετ

11ιιιΓα11 11111111 11111 01ε11τε.ι1α11 νοιι ,,Δ 'Ι' 0141111· 8111ιε11ε.

1)οε1ε: Ο,05-Ο,2 (11·. 1ι1·ο £11Θ ειι1ιαι11:ε11.

1111ετ111111:: Πι·. 114. δο711717 (Κ111111: νου Ρ1·ρ1'.Ζαεεατ) Βετ

111ια1· 110411. θεεα11εο1ιεί11 5. 1141112 1902, 18τ1νε.1(10ο. Πι·. Γ.

.Β7ωτιετ117ιαΙ (Κ1111111 νοπ Ρ1°01`. 7184767011) 1111118111.

1111111101) 111ιο11ι1εο11ο 01111111,

.έα 77697796788778077 11711

Ο11ε11·1οττε11011 11,11. (107) 28- 7.
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€απιιοΙΜπ 3αΜτιΙΒϋπ
Βι·ριοΒωε λπ€ἰΩἱειυυ¦ισἱοιιΜ. Θετι1ώ1- ιιηά μεεοΙιτΜοΠοεοε

Μ θεεοΗπυιοΕΙοε, ΙοΙι€ΙπχοΙοἰ»νοἰ8ε.

Α · εί:6τϋ Αρροϋἐ ιιηά νοτάιιυυπε Πι ω... Ε'οι·πι Μι· ἱιιπευσ

Ιιοἰιιει· ΨοΞεο. Πο!ιΩΠηοΜπησεπΠυπη.

  

ε,(ΠοΜ,Ποτι-ειιιάΝΙοτοιιΒτιιἔΪ

    

σ”  

Ηω!!!  

Ι”.Ο.ΙΜρρω·.

 

ΚΕΒΕΠ. & (Η. Μιι!ιουωώιΜεπ απο ΠΙιοἱιι.

  

Ησυιειωωω.ιι.Ηγάτο$Γιοι·ηώ

Πι:ΜαιΓοτππωι.Αρτ!!-ΙΜοοιιιΜπ.Ρτοερεοτε.
  

Βι·.Β.Μι οΣπιιοΙοι·

  

ΒΑΠ Κ!θ8!ΝθΕΝ.

Μ. ν. 8οΙιΙετπ°ε Απετει!τ Μ: Μειροπ-, Μπιτ», 8τοΗννοοΙιεοΙΧταπΚο

ιιηά ΝοιιτεεῖΙποπἱΚοτ, ΕπτίοΗυπάε- απτά Μ:.ιεϊκιιτοπ.

ΑεΙτεεΙοε ΜἱπἱεοΙι 8εΙεἰτετοε Ιιιειἰτιιι επι Παπά.

θοϋΙΐπετ πππ 1. Αρι·Π Με 5. 0ΜοΜι·. - Ρι·οεροΙ‹ω .<;τωε.

(50) 8-7'. Βι·. Ι·'ι·Ιιι·. ν. Βο!ιΙοι·π.

9

ΜΜεΙίπιτΜάε"ΠΠΠεεοτι-ΜιάΒει·πικι·ωιΗιο1του,ΡοττειιοΜ(ΒιιιΓοττπη

 

ΞΑ. Σ.. Ζ.ΠΝ€3- 1Ξ..Ν (Τ1ιπά::1:ι::ι.Ξ·ετ.ι)

ΒοοΙΙωά ...ω ΙιιΙιειΙειτοτἱιιιπι.

Κάτωι: 1. Μει1 Με Ε3ηάο 8ορτοπ1Ισοτ·.

Ρτοερεοτε ιιηά ΑυεΚάΠίτε ΚοετεΠἴτεἰ άιποΙι :

(48)10- 9 Φο Βεάεάἰτεοἱἱοπ. . 0. 0-

Χ.

ἰιιτοιιιιι1Ι.ει·8τοά'ινεοΒεοΙοοιπτοΙΙο),ΒΜΜΒο
ΜΜΜ,ΝοπτιιεΗκωΙο(ΒΜ"Μι·οιη.ΒΙπιτΜπ

(81Ι4-'7. Α

 

 

 

 
 

  

  
  

 
  

ἔ χ Φ · .ε Η χ

@Ε κ = έα· Έ =° κ
ά - .Σ ο ω, 'Ο

ΠΑἰ-0οτοΒετ, 535 Μ. ιι. ά. Μ., ι·ϋ!ιιιιΙΙεΙιετ ΒοΗειιιιπεε χ Ε $Ξ:εξ ε? Ξ Χ

Η

Ε11εωι-Ατεεπωεά Χ ἐ τῇ.» έ Ο δ

Η.. Βιιιπάειι νοιι 'Πάικο οιΜ'οι·πτ. ΕΙεοιιΜΙιιι Ττοπίο-Β0π08επ0-Το228. Χ Β ι: :Τ Χ

(ΑΜιπἱο, 0Μοτοεο, ΜαΙάτὶά,ΡτειιοπΙοὶάοπ, ΗειιιτκπιπΧΜτοπ,Νετνοπ- χ =σ Φ ώ ΐ09:ξέ Ξ σ' 8

Ιεἱάοτι, ΠιεΒοτοε, 8οΙιννάο!ιοιυεϋπάο). 8 Ξ := μ ἑ.ἔΞ Ξ, Ξ χ

Β1τειΒ11εεοπισητ Ι. Βειι1εοε. χ Ξ έ.. έ ... ..έ ε .. Χ

0οϋοττάεοΙιειιά εοΙιϋπω Μ”, ιιι118οβου νοιι 80.000 0άάάτειτιιιοιοτ τοεεοιπ, εοΙιάττἰἔετι χ ;'= ε °‹'ἔ .ἔ-Ξε Ξ ἔ χ

Ρω·Ιω Μια ΟοιιΠοι·ειι. Νοάο Β3ιιτιοΙιτ.ιιι1ε νοιι ΜοΜ.- ιιηά Μάτσο οΙεΙτὶεοΙιοιπ Βάάοτπ, "Β ω Β Φ Ξ Ξ Ε. Τ. 8

Ζεπάετάρράτειιοά νοΙΙεΙϋ.ιιάιςο ΗγάτοτΙιετάρἱο, 200 Ζἰπιωει·ιι Μιά ΒιιΙοπιε, εΙεΒττἰεοΙιε χ = φ @ 2 = 6 Ε:

ΒοΙοιιοΜιιιιΕ, οἱμπιε 'ΓτἱπΒννάεεει·‹μιοΙΙε. Μρἰιιοε, $τοοΙωιιοε ΚΙΙιικι, ΜΜΜ ιιτ1Μ ΠΜ 8 Σ 0· 'ε' ωξ Η χ

ΑΙ18ΠϋΒο, 8ροι·τε. νιιΙ. Ιάτοι·ιιωΙοπεΙεε Βεκνάτειιπὶε-'Γπτιιἱοι·, Ρτεὶεο 2000 . Τ5.;ΜοΙι ω- - ...(83 έ "έ χ

"σοὶ Οάι·οοιωοτιο. 0οιπιρΙοτο ΡοάεΙοιι νοιι 11 Κ. Μ1ΐΜ!.Π8. ΜεάἱοἰιιΙεοΙιο Ι.οϋιιιη; χ = Φ _<_ε Ξ = - Φ =

Μ: Δ. 0ιιιιοΙοτΗ. ΑιιεΒάιιΕτ.ο ιιηά Ρι·οεροσω φαω. άιιτοΙι :Με ΙΠτοοΠ0ιι. 8 έ => Ξ Ξ.3°..Ξ .... χ

Με ΤτἱπΚουτ Μα! «Με μάταια Μπι· μοϋτουοΜ. (ω) 16-16_ χ Δέ Ξ .ἔ =ἔἑ> ῇ χ

Σ! απ 8 έ ·ἔἔἶ .ἐ .ἔ χ

. δ! 'Η Ε ε· Με ε Θ.. Θ χ
' " θ Ϊ χ ί ε.: ε:: ἔ ΦΕ εε Ξ χ

η ᾶ ᾶ ΕΠ. 8 σ.: Φ έ ἙΞΕ ε: ε: 8

. ασ 0- Μ °ε.=ἔέ° τ :έ
ι Χ = ε Θ.: ει. - Χ

Βϊ'. ΛΙΜΝΗ!. απ· ΜΜΜ· Μιά Ππτω!ττιπΧο, Ρει·Ιππι·. ω. Χ ή; ω.=έ > :Ξ ἐ0Μθ"Μϋά.ε. ε::..5::τ.%.Ρά:::::τ.19ΝΜ· χ ω Ξἑ.ἔ 8

0'ω. θἱθΡ"ο'Ί, 21;88ΠεξξΒά- Μιά Η11ι8τ0 11ω...ιω. ΒοΙ›οιιο χ Έ ἔΞἔ 'Ξ ἑἔἔ

ΒΡ. ΗΘΟΚΘΡ, Π” ΝοτνωιΜΜΒε, θά.τ€οιιετι·. 4. ξ .Φ Τι3_··53 ε έ ·.:: Χ

' ΙΜ· Νετνεπι- ιιηά Πιι1ετε ΚτωιΒιο. Βι·. πωπ Μοοιιωι.

.-'"σθ"”οΒ ννάικω.επιθω. ω.

Μ: Νοτνεπ- Μιά Πιιιετο ΧΗΜΙΚΑ 8οππιοπι

ΟΡ' Ρ'088"θ.-¦ ΒεκαετεΠ. 80. '

°° Βιιιω.τοΝιιπι ΉΙΙι Ρωιοπ.τπιι, Πιι· Μικτά (Υετ

0"' 80'."Γ[2, 08.ιιυπ;·;- πω! Ηιο$"ΜεοΒεο1-) Κι·ΑΜω πω! Νετνϋεο.

Χ“ Ρι·οιροο0.ο πω! .ΔιιιΕπιιΠ άιιι·ο1ι Με ΔιιαΙ:ΜΜΕπω. °Ἐ

    

κεεε><κκκα8%8
Αάτοεεοι1 νοιι Κτο.ιιΙιοτιρΠοεοπάτιοτυ

Ν Γκευ Πετάει Κπϋει·ιι, (Π. 8ωΙΝιοΓοπ

Παπά ά. ΠιιΜεο!ιοπ Κϊτο:.Βο δζ-8-0· θέ

Γκευ Ε. Δ. Βοεοε1άννεΙ:85% @Με

ΡετειιΙοΒ.Μ 16, (Μ. θ.
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›οινιι. ιιιιιιοιιιο. δΈ Νοιιο ΡοΙΒο ΧΙΧ.1οΙιτο.

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ΜΠΕΕΝΜΒ!Η
ιιυιοτ σοι· Βουιιοτιου νοιι

Πι·. 1οιιουυοο Κτουυιιιιιο.

Προ.

Με Πι·. ΜτΙ Ποιιιο.

.Τ ιιτ_ἱοιν (Ποτροτ).

Πι·. Βιιιιυ!ι” ιΝουειοιι.

δι.. Ροιοτουιιτιτ.

 

Πιο «Μ. ΡοιοτοιιιιτεοτΠοάιοιυιοοιιο ννοοιιουοοιιτιίω οτοοιιοιυηοάου:- ΔΒ°ΠΠΘΠ°ΒΕ.-ΑΠΕ=ΓΞ8° “οι” ιιι. 1;""=Μπ Ή

Βου υο!ιουτΙ. - ΠοτΔιιουυουιοιπ.”ιτοιο ιιι ιιι Ευμο1ο.υά Β ΚΕΠ. Πιτ Με Μι.ι.οι ιιιου υιιοοοιιΙιοοοιιου ου υιο ΒιιοΜιοιιιιιιιυε νου 1.1..Βιοικοτω

“Πι·. 4 ΚΜ. Πιτ άιο ιιοΠιο .πω Μο!. Ροοιιιιοι:οΙΙιιυε; ιυ κΙου ΜΠΟΡΗ: ~·~~Γ~~Γ~7 ΝοινοΒγ-ΡτοοροοΕΜ14, ιιι ι·ιοΜου.-κο οι” 0ΠΙΠιο

βξιιυοτιι 20 Μπιτ ιΙΗ·ιτΙιοιι, Π) ΠοτΙτ ιιιιιηιιιιι-ιιοιι. Ποτ 1υοοπιου8ΡΝωοοννιο υΠο οιιι”ιιιο Κοιιυοι.ιου Ιιοιίι8Ιιο!ιου ΠΠΠιοιΙυυεουΜποι Μου ου

ΠΗΜ03 πιο! ΒοορυΙτουο Ζοιιο ιιι Ροιιι: Μ: 16 Κυρ. οιΙοτ 35 ΡΓουυ.-Που υου 8οοοιιοίι.ο του" ιιοοιι Κοιιοοι.ουι· Πτ. Βιιαο1(Ώοιμου ιιι θι:.Ρο

Διιτοτου ννοτιιου 25ΒορετοιουιιικοιιιτοτΟτι8ιυιΙιτιιΕοΙ ιιιΒοοουιΙι.- 8οι·οιιυτε, Ροιιοτουιιτςοι· οοιω, Ροιοτ-ΡοιιΙΙιοοιιιτοΙ οι: τισ.ιιιι:ου Βρτοοιι

Κοίοι·Μο "το" ιιοοιι @οι δικιο νοιι 18 ΚΕΠ. ρτο ΒοΒου ιιουοτιτι. οιιιυάου Μπους, Πιι.Εννοοιι ιιυτΙ Ι·'τοιιιε νου 2-3 ΠΙιτ.
 

23! 3ἔῳΜ - ...... το _ο
δι. Ροιοτοιιιιτο, 10. (28.ι ΑιιΒιιοι

 - - . @ί
ΙΙι!ιοΠ2: Πι·. δ. Πυιοτιιοτι.τοτ: Πιο ΒοιιιιυόΙυυο άοτ οοτοριιυΙΒοου Ι.γιιιρΙιάι·ἰιοου Με Η:ιΙοοο ιυιι ΙοοιιΙου Ιιοἱοοου δε!»

Μιοοοι·άουο|ιου. -- Πιτι!ιοιΙυυεου :πιο άοτ θοοοΙΙοοιιΜι ρτο.Ιιτιοοιιοτ Αοι·υτο υιι Βιςο. - νοι·υιιοοΜοο. - Μοτ

ι.οΙιτοτο-ΒυΙΙοτιιι Μ.. ΡοιοτοΒιιτεο. - Αυοοιεου.

 

ΙΙΙ. .Μοτοε-ΟουοτοΙνοτοουιιιιιιιυε

Οοο ΜνιοιυόιεοΓιου

«οτιιιιουου νοτοιιιο το οοοουοοιιιοοτ κου»

ιιι ΙΞ'οΙΙ111.

ΠιουειοΒ ιιου 3. ΒορτουιΙιοτ 1902.

Β [Πιτ ΝιιοΙι ιιιιττοεο.

Ετυ·ιι.ιοο Αυιτιικο ινοτάου άιο ΜιιαΙιοάοι· οτειιοΙιτ Με ιυιυ

15. Αιιιιιιοτ ο. ιιοτυ Ρτοιοοο Ι)τ. Η. 'Ι' τ ιι ιι υ τ τ. (Λάτοοεο: Ποι·ροι,

ινο!ΙετοΙιου 17) οοΙιτιι'ι.ΙιοΙι οιυιιιοουάου.

Ποτ νοι·οιο.υό.

Πιο Βουιιυιι!υυο άοτ οοτορυιιι6οου ι.γυιριιιιτΠοου Με

ιιοΙοοο :υιι ιοοοιου υοιοοου Εοι:ννοεοοτσουουου.

νου

Πτ. 8. Πυτοτυοτοοτ.

Βοι ιιιοιυουι ΑιιίουτΙιοΙτ ιυ Βιοττιτο ιιυ νοτιοου

ΗοτΙιοι Ιοτυτο Μι υιιυι οτοιου ΜοΙ άιο Βο!ιουιιΙιιυε ιιοτ

οοτοριιυΙϋοου Ηο.Ιουτ11οου ιυιτ ΙοοιιΙου Ιιοιεοοιι $οΙοινοεοοτ

ιιοιιοΙιου Ιτουυου (ΒοιιοΙιο ιιιιίοτιυο οοΙοο). Μοιυοο πιο

οουο Μου Ιτοιιιιιιι: ιιιοοο ΒοιιουυΙυυεοιιιοτυουο ιιι οιιιιοτου

Βιιυοτυ (του Αιιουουυιο ιυ Βιι!ιοο 6ο Βοοτυ) Μουτ πιτ

Αυιι·ουάυυι; υυά Μου νοτιιιουτ ειο ιιυι:οτ ιιου νοτοουιο

ιιουου ΙοοοΙου ΜΜοΙιι οιυο ΙιοτνοττοΒουιιο Βο!Ιο υιι

οριοΙου.

Ποτ ινοΙιτο Βορτοεουιοιιι ι1οτ ΒοτοριιυΙοοο ειιιο άιο

ΒοοουινοΙΙιου ΙΙοΙοιιτιιοου υυ‹ι Μου Βο.ΙΙτυουυ ποιου

ειο ιυ 81 μα. οιυ, άιο ΑιιιΙΙειτοτ11οου ιυ 6 μΧ., Ιυουι

υο!τ1τιιοου ιιι 7 ω., ΟιιιιιτοΙιιτι1εου ιιι 6 ρΟτ., ΡορΙιτοοΙ

ιιτιιοου ιιι 0,7 μα. νοΠιιυειυυ 8ιοΜ οιυο Μιιι!ιουο

ΒοιιιουίοΙΒο. Νο.οΙι ννοΜΒοιυιιιιι Κουιιυου ειιι' 480

Ρ(ΐ.!Ιο νοιι 8οτοριιιιΙοεο ι·οτ8τοοοοττο ΗοΙουτι1οου ιυ 93

Ρ ο )

ΑΙΙο άιοοο ΠτυοουοοΙιινι·Ι!υυεου υιι τ ο.ιιί Ιυίοοιιου ΜΙ:

ΒιιΚτοοτουυιοτυου, οροοιοΙΙ ιυιτ ΤυιιοτιτοΙοειοιΙΙου υιι οο

 

Ο θ-ιιτυοι: Πιο 'Ι'ιιιιοτιτυΙοοο. 1899.

οιοιιου. Ιϋ.οοι οιοιι ιοπ: οοιιινοτ Ιιο!ιουρτου, οιυο ο.υοο!ιο

τουο Ιιτο.υΜιοίιο Οοιιοπιιιιιιοιιουυοιυοιιο "τι

υιιιυ ιιιοΙιτ ιυοΙιτ Ιοιιουου Κοιιυοιι. ΨοΙιΙ ινιοοοιι πιτ,

σου ΒτυοουοουινοΙΙυυΒου ω νοτοοιιιουουου ΒτΙιτιιυΙτυυ

Βου οιιΓι;τοιοιι, Μι :Ιου ΙΙιιιοιΙτιιοουοουινοΙΙιιυΒου ειιιοεο!ιουο

νου Μίοοιιουου άοτ Μιιυά- υυά ΒοοΙιουΙιουΙο, τω” Μο

ι1ιοοο 8οΙιινοΙΙιιυι;ου οοιιου ουιινουοτ τοοοιι ωτιιοιτ Ιιοι

οιιιίοοιιου ΙοοοΙου ΜιιιοΙυ οάοτ νοτοἱιοτυ ιιι Κιιτυοτ Ζοιι:.

Πιο οοτοριιιιι6οου Ι)τι1οου ι.τοοου οιυου τοτριιιου Ουο.ι·ιιΙι

τετ ιιυει εουιτιυιΙου ιυ άοτ ΒοΒοΙ Ιειιιο·οο.υι. Οιοοο Βτι1

εουοοιιινοΙΙιιυΒου ινοτοου Ιιουίιιι νου 'ΕιιοοτΙ:οΙΒοοιΙΙου οι”

ιιοιτι, ειιιοτ Ιτουυου οιιοιι οιιυο ειο υιιννοι!ου Με ΒὶΙ‹Ι άοτ

ο.ΙΙοουιοιυου 'Ι'ιιιιοτΙτυΙοοο τοορ. $ουινιυι1οιιοΙιτ νοτοτοΙΙου.

Πο οτιΙιουοιτου ΒοοιοτιοΙοΒου Μιτου ιιιοοο εοτορΙιιιΙ0οου

ΒτϋοουοοιιινοΙΙιιυ8ου Πιτ οιιιο Βιεροοιιιουοοτοουοιυυυο άοτ

'Ι'ιιοοτΙιιιΙοοο, οΙΙοιυ Μ: Μουτ Ι.ιοΒτοιοιι Βοοιιτ. ινουυ

οτ Μου Με Πιεροοιιιου κι οιυ Ζιιοιουι1, άοτ νοιυ

υοτυιιι.Ιου οοινοιοΙιτ, οτ Μ; οοιιοιι τΙοτ Βοοιυιι άοτ

ΚτουΙΝιοιι. Πιο ΤιιΒοτΚοΠιοοιΙΙου οιυ‹Ι Μου νιτ

οιιονν Κοιιι οουετιιιιιτουυοο ΒΙουιοιιι ω. ΤιιιιοτΙιοΙο, άοτ

οιυου οιιο οοτυ Κϋτροτ εοΙοετ υοτνοτεοννοουοουου Οτεο.

υιοιυιιο ιιιιτοιοΙΙτ, οου:ιοτυ Με οουοιιιιιιτου‹ιο ΒΙοτυουι

ιυἱιοοου ΖοΠοιι οοιυ, ινοιοιιο Με Μπιι Ιοϋουοου Κϋτροτ

οοΗιοι υοτνοτοοΒο.υΒου ειυ‹ι. Νιιτ τυο ινιτΚΙιου ιιει.

ΠιοΙοοιοοΙιου ΤιιοοτιτοΙ ιιυΔ Μουτ Μου Μο

ουοιοτιο1οΒιοοιιου ιυιιοοου ιυ ιΙου νοτιιοτοτιιυιι κιοτ

Βοττοοιιιιιυε οοετοΙΙι ινοτιΙου. .

Βοι άοτ Βουυιιιιιιιυο εοτοριιιιΙϋεοτ Ι)τιιοου ιιο!ιοιι ινιτ

ΙιοΚουυι.ΙΙου νοτ ΑΙΙουι «Με ΑΙΙΒοιιιοιυΒουυάου ιπι ΑιιΒο

υιι οοιιοΙτου. Οιιυο ννιουοτυοτοιοΙΙιιυο Με 8οοοιιιυιτου

υοτιιιυΙου ΒιοιιινοοιιοοΙο Κοιυ ΗοιΙ. ο!ιοτ ιιιιοΙι οιιιιο εΙοιοΙι

υοιιι€ο ΙοοοΙο ΒοΙιουιΙΙιιιι8 Κοιυ ΗοιΙ. Ιυ ιιιοοοτ ΗιυειοΙιτ

ΙιειΙιου Μι· ιυ οτοιοτ [πιο ουοοοτ ιυόοΙιοιιοι ο.ιιοοιοοιοοτ,

Γτιεο!ιοτ. τοιυοτ οιουιιο!ιιοοτ Ι.ιιίτ - ινιο οο άιο Βοο

ιιοο τω» μια Μιτου -- οιιίϋτ υιι οοτοου. τΙοοο άιο Μιι

οοτοοο!ι Μπι. Ειυο :τομ νοτυοιιιιυος οι οιοτο ιιυ θο

ίυΙΒο άοτ ΒοτοριιιιΙοεο υυά ιιιοοο ιυιιοο ινοιιιοοτ αυτου

πιουιοιιυιουτσοο ιιιιωι οοιιοιιου ινοτυου, Με @του οιιιο

Μιι, άιο οιυου υοτιυο.Ιου ΒιιιιιΙΒο.υ8 οττοιιοι. 8οΙΖιεο
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Βρε!εεε ερ!ε!εε !!ε! !!ε! Έ!ιε!εμ!ε !!ε! Ι)!!!εεεεε!ερ!!ε

!εεε ε!εε εε!!εε!ει!!!ε Βε!!!! ει!!! !!!εεε Κεεε!!εε !!εε!!εεε

εε!!!!!!ε!!!ε!ι !!εε!! Μεεεε Βρε!εει! ε!εε!! 8!εεεεε Αερε!!!.

Βε εο!ιε!ε!, !!εεε !!ε! Ο!Βεε!ειιιεε ε!εε!!! Κ!εε!!εε ε!εεε

Μειιεε! εε Βε!!! !!εε!!ε!.

Ζε !!εε !ε!ε!!!ει! Μ!!!ε!ε εε!!ε!εε !!ε! !.ε!!ε!!!!!ε.ε, Με

νε!εε!!!ε!!εεεε .Το!!ρ!!!!ρε!ε!ε, Α!εεε!!! εει! εε!!ε!ε. Ζε

!!!εεεε Μ!!!ε!ε ιει!εεε!! ιν!! !!εε!! Με 8ο!!!ε!ε!εε!!εεεε!

εε!!!εε, !!!ε ιν!ε Με !!!!!!ε!εε !!ει!ρ!εεο!!Ι!ο!! Με Α!οε!εε

οεεε !!εε Β!ε!εε ε!εε!!!! ει!!! !!εε ε!!εειιιε!!ιεε 8!ε!!ινεε!ιεε!

εε!εεει!. Δε! εννεο!!ιιιεεε!εε!εε νν!!!! Μεεε θε! εε εεε

Βε!!!!!!!, !!εεε !εε!! ε!!!ε !!ιεε!ε!!ε!ε!εεεε Με!!Βε ε!!!!!ε!

Βε!!!! ιι!!! ε!ινεε ννε!ιεειε Ψεεεε! !!εε Α!!εε!!ε ε!!ινεο!!

εε!!!!! !ι! ε!ε!! Ηε!!!ε !!εε Βεο!!ει!ε ε!!οε 10 Μ!εε!εε ε!ε

!ε!!›!, !!ε!εεί εεε!! ε!εε! $!εε!!ε ε!εε!! Ρε!!!ε ει!! ινε!

ιιιειιι !!!*εεεε! ε!!ιν!εε!!!. Ιε 4 Με 6 77οο!!ειι ε!ε!!! πιειι

Με!!! εο!!οιι ε!εεεε Ι)!εεεερεε!!ε!ε εε!!ιν!ι!!!ει!.

Βε! ε!!ει! Ιεεε! ει!εεννειι!!!εε Μ!!!ε!ιι Μ!!! ε!ε Βεεε!

Βε!!εε, !!ε!ε ίε!ε!!!εε $ε!ιιν!ε!!ει! !!ε! 8ο!!!νε!

!εεεεε εε ε!ε!!ε!›εε. Ε!!! !εεο!ι ε!εεεε!εε 8ε!ινν!ε!!εε

!ε!! Με!!! εε!!ει! ε!ε Αε!!!ε!ειι !!εε εο!ορ!!ε!εεεε ν!!!ιε

!ε ε!εειε ε!!!!ε!εε !!εεε !!!ερεε!!!ειι Ο!εεε !ιε!νε! ει!!!

εε!!ε! !!εε!! Με!!! εε!!εε !ε!ε!.

!!ε!!!! !!ε!! !εε!!! !!ιι€εινεε!!!ειι !!!!!!ε!ε !ιε!!εε ιν!! !!εε!!!

εεε!!!!ε!! !!εινε!!!!ε !ιε!εεε!ι Βειερ!- εε!! 8ε!!!ει!!!!!

εει!!ρ!εεεεε εε!! !!!ε !ι! Ρ!εε!!!ε!ε!ι εε!Βε!!οι!!ιεεεεε !ε

εε!εε Πεεε!!εε ιε!! !!ε!εεειε Βε!εννεεεε!. Με

!!ε!εεεε 8ε!!!ειιιιεοει!!ρ!εεεει! ννε!!!εε εεινε!!!!!!ε!! ε!ε Με!

!εε!!ε!! εε! Με ε!!!!ε!!!!!ε Ι.!!εεεεεεεεε!! ερρ!!ε!!!. Π!!!

ι Πει!!!!!εειει!!εεεεε ε!!εεε !ε!! Με! Με! ΜΒΜ!!! εεεεινειι

!!εε, !ε!!εε Με! νε!! ε!εε! $!ε!!!!ε Βειιε!, ει!!! Με!!! νε!

Γε!ι!ε !ε!! !ε!εει!!!ε!ιεεεεε!!: !!!ε !!!ειι!!εε Ι)!!!εεε ννε!!!εε

ει!! Ρ!ει!ε!! !!ε!!εε!!! εε!! !!ε!ει!! !!ειι!ι!!! ε!!!ε !0!εε!! εε

εει!!ι!!ει!εε!εε!ε Βε!ν!ε!!ε, Με !ι! ιεεε!!ε!!ε! !!ε!εεεε ν!ίεε

εε! ε!ιι8ε!εεο!!! εε!! εεεεειι!!!εειι !ε!; ε!ε Ψεε!!ε!εε!ι

ει!!! ε!!! ινε!ιεεε Τεο!! !!ε!!εε!!εε ιιιεε,ι!!ε!!ε! !εε! Με θε!!!

ρ!εεεε; !!εε!! !0 Μ!ι!ι!!εε Μ!!! !!!ε νε!ρεο!!ει!ε ιν!ε!!ε!

!!ε!!. Με!! ινε!ο!!ε Ρ!ε!!ε!!!!!!!!!ε !!ε!!εο!!! ερε!ε!!!!ε !!!ε

!!ε!ιεε!!ε!!ει! Β!!!εεερεε!!ε!ε. Ι!! !!ε! !ε!ε!ειι Ζε!! !ιε!!ε

!ε!! εεε!! ιι!!! εε!ει!! Ε!!ε!ε ιι!!! Τεε!ι ε!!ε!εεεεεε θε!!!

ι!!!εεε!!ε ιε!! !ιε!εεειε Ψεεεε!, 2 Με 3 Με! !!!.8!!ε!!, εε!

ε!ι!ε 8!εε!!ε ερρ!!ο!!εε !εεεει!. Βενει· !ε!! Με Τ!!ε!ερ!ε

ει!! !!ε!! !εεε!ειι Βοεο!!ε!ι !!εεε!!!ε!!!εε ιν!!!, ιεεε!!!ε !ε!!

εεε!ε! ε!ε!ειε !Νε!!ε εεε! !!εε !!!!ιιιε!!εε!!ειι Οιι!!!!! Β!ε!

!!!ε εε!! !!εεεει! ιι!εει.ε!!!ε!! ε!εεε!!ο!!!ε!ε Βε!!εεεε!ε!!

εεεεε.

Β!ε!!!!ε, ε!!!!!!ο!! νεε Βενει!!ιε ει!!! !ε !!ε! Ν!!!!ε

!!ε! ερει!!εο!!ε!! 6!!ε!!εε, !!ε!!! !!εο!!ε! ιιιε!ε!!εε!! ει!! θε

ε!ε!!ε !!εε Α!!ε!!!!εε!ιε!! Οεεεεε εε!! !ε! ε!!! Βε!!εο!! ε!ε!ε!!

Βε!ιεεε, ινε εεε! εεε!! ινει!!εε! Βειιι!!!ε!!ε ε!ε!!! !!ιειιε!

(8ή!Ο Ι!"!ε!!οε Ρεεε!ειι !!!!;!!ο!!) εε!ε !!ε!ε!!!εε!”! εε!!ειι

!!ει!εε!!. Β!ε!!!!ε !!ε! ε!ε νο!ε!!ε!!ε!ιεε Κ!!ιιιε, ινε.!ιε,

!ειι!ε!!ει!!!, ε!!εε με!!! 'Ι'ε!ει!ε!ε!ε!εε!!ινεε!!ειιεεε ει!!! ε!ε

ε!!! ε!ε!! ε!ε εο!ε!!εε εε!!! εε ε!ιιειιι !!!!ιιιε!!εε!!ειι ν!!!ε!ε!

εει·ε!!ε Γ!!! εο!ερ!ιε!εεε Κ!!!!!ε!. Β!ε .Ιε!!!εε!ειερετε!ε!

!!ε!!!!ε! !ιε Μ!!!ε! 13,50, Με!!!ιεειι! 17,5°, Μ!ι!!ιι!ειιι

9,6 °. Βε!!ε!!!ε8ε ε!ε!! 186,6. Μ!!!!ειε! Μι!ειεε!!!εο!!ε!

Π!εε!! 765,6. νε!!ιε!!εο!!ε!!!!ε !ν!ι!!!ε !ι!! .Ιε!!!ε: 202

'Γεεε νει!! Μεε!ε εεε ει!!! 14! 'Γεεε νοιιι !.:!ιι!!ε. !!ε

!ε!!νε Γεεε!!!!ε!!ε!! Π/ιοε, Με!!! Με; Οεεεεε!ιε!! !εε!!!

!!ε!!εε!εε!!, !!εε!! .Τει!ιε 16 Με ει. Π!!! ε!εεεε νε!εεε

νεε Με!!! !ε !ιε νε!ε!ε!ε!ι ιε!! !!ε!! Οιι!ε!!ε!! ει! !!ε!

Β!ν!ε!·ε εεειε!!! ει!!ε! Αι!!!ε!ει!! !!ε!!ι!, !!εεε Με !!!ει!!!ε!!

Με! Με Ζε!! !!εε Βειιεεεεε!ε!Βει!,εεε ε!ε!!! ει! Γι!!ο!!!εε

!!ε!!εε. Η!ε! ε!εε!!!! ε!ε!!! !!!ε ειιιι!!!!!!!!!ε!!ε Τει!!ρε!ε!ιι!

ε!ε!ε!!!!εεεε, νε!·!!εε!!ε!! !ε!! ε!ιιε!ε εειν!εεεε θ!!ε!!ε νει!

Ε'εεο!ι!!ε!!ε!! Με ει! !!ε! Β.!ν!ε!ε, ινε ε!!ε !!!εε!!εε ε!ε!!

εεε!!εε ειε Μεεε Ζε!! εε Ηεεεε εε εε!ε, ει!! ιι!ε!ι! Ε!

!!!!!!εεεεε ε!ε!! εεεεεεειεεε.

ν!!! 10 .!ε!!!ε!ι !ε! !ε Β!ε!!!!ε Με εεεε Βε!!εε!ι

ε!ε!!, 'Γ!!ε!ιι!εε εε!!εεε !ε ε!εεει!! οοιιι!”ε!!εΜετ Αεεε!ε!

!εεε ε!!!!!εε!. Βεε !ιεε!ιε! 77ε!!!ινο!!ε !!ε! Μεεε! Αιιε!ε!!

!ε! !!εε εεεεεε!!!!!ε Βε!εννεεεε!, ινε!ο!!εε 80 Ιζ!!ει!ιε!ε!

ινε!! νεε !!ε!! Θε!ειιεε!!εε Β!!εεεεε !!!εεε!ε!!ε! Μ!!!

ει!!! ε!εε!! 8ε!εεε!!ε!! νεε 28 Με 25 Οτε!! !!εε!!ε!. Βιε

Αεε!νεε !!!εεε! Βε!ε!ιεε!!ειι !ε! ίο!,εεε!!ε: Β!ε!ι!!ε!!ε!! !!εε!!

!!ειε Αε!ειεε!ε! 24,2, Τ!εο!!εε!εε!!ε!ε!ι!! 807,790 Ο!!!ε!

ι!!!!!!ειε 295650 Ο!!!ε!!!ε!!ει!ι 2608 Ο!!!ο!!!!!ι!ειι! Βρε

!εε, Β!ειεεε!!!ιιιιι 0,167, .Ιε!!!!ει!!ειιι Βρε!ε!ι, Βο!!ννε!”ε!

εε!ο!ε!ε6875 8ο!!ινε!ε!ιι!εεεεε!ει!! 4707, 8ο!!ινείε!εε!!!εε!

0,000, 8!!!ε!ειε, Ρ'ε!!ει!! ε!εε!!ε!οει!ι 0090, ε!ειιιι!εε!!ε Βε

ε!εεε!!ιε!!ε ειε! 2).

Ζε !!ε!! εεε!!! Μ!!! Με Βε!ε!ιεε!!ε ιι!!! !!ε!εεειε Με!!!

ινεεεε! 8ειε!εε!!!. Μεε !!εε!εε! Με Βε!!ε! ει!! ε!εε!

Οοεεεε!!ε!!ειι νεε 60 εε!! ε!ε!ε! ε!!ε!!!!ι!!ε!! Με εε 20 °;

Βεννε!!ε!!ο!! Με!!! ιεεε !!ε! 10° εε!! Μ!. !ε! εο!!οιι !!εε

!νεεεε! !ε !!ε! 77ει!!ιε ει! εει!οεε!!!!!, !!εεε Κ!!!!!ει·!!

Ωεε!!ιε!εε! !ι! Με 77εε!ιε εεε!εο!!! ννε!!!εε, ινε!! εεεε!

!!ε! Κε!ρε! Βεεε εε Με Οεε!!!εο!ιε ιεεριεεε! !ν!!!!. Βε !ε!

εε!!ε!!εε!!, νν!ε εεεε!!!ε!! !εε!! !!ε! εεε ιε!! !!ειε νε!ο!!!

εεε νο!! 8ε!ε!!ε!!ε!ιι νε!!ιε!!!, ιι!εε ε!ινεε! εε!ι;!!!!!!8, ο!!

!!!εε ε!!! ν!ε!!ε! ε!!ε! ο!!! !!ε!!!εε ΡΓεε!! Θε!ε εε! ε!!!

!!!!ε!!!ε εε !ει;εε !ιε! εε!! !!!ε! ε!ε!!! !εε!! ει!! !!ε!εεε

Νεο!!!!ιε!! !!ε! εε εεεεεε!!!!!ειι 8ε!ε!ιε!!ε!ε. Β!ε Πεεετ

!!εε Βε!!εε !!ε!!!!ε! 15 Με 20 Μ!εε!εε, Με '1'ει!!ρε!ετε!

!!εεεε!!!ει! ειε 87° Ο.

Α!!ε θεΜεε!ε εε!ε!ιιιεε ε!ε!! !!ε!ε!! ε!ιιε ε!!ιε!!!!ε!!ε

!!ε!!!! εεε, !!!εεε!!ιε !!ε!!εε! 5 Με 6 Με!ε!, ννεε ε!εε!!

ε!!!εεεε νο!ει!8 !!ε! !ι!! νε!ει!ε!ε!! εε !!εε ειιε!!εεε, ενο

Με !!ε!!!! 3 Με 4 !!ε!!!! !!ει!εε.!!. Π!ε !!εΜεε!ε !ε!! !!εε

νε!εε!ι!ε!!ειιε!ι Βειιο!ιε-Αρρε!ε!εε ε!ε!! εε!!! εε!εεε!!Β ει!!!

!ε!”!!8. Ο!ε !!!!!ε!ιιιε!! !)οεο!!εε !ιε!!εε ε!!ιεε !)!εο!!! νεε

7 Με!ε! ΙΙε!!ε, Με Τε!ερε!ε!!ι! !!εε εεεεε!!!!!!!ειι Βε!!!!

ννεεεε!ε !ιε!!εε! 40° Ο. Βε! 5!!ε!!! Μ!!! !ι!! Ι.εε!ε νεε

1 Με 3 Μ!!!ι!!ειι εε! !!!ε !!!ει!!!ειι Ι)ι·ι!εεε εε!!ε!!!ε!, ινο

ιιεο!! Με !!εε! ε!ε!!! Βε!ε!!ιε! ε!εο!ιε!ε!. Νεο!! !!ε!

Βοεο!!ε ε!!!!!!! !!ε! Κ!εε!!ε ε!!! ινε!!εεε Βε!! εε!! νν!!!!

ε!ε!!! !ε!! ινε!ιεε!!, εειι!!ε!!! ει!! !!ε!εεε!ι Ι.ε!ιιεειεε!!ε!!ι

εε! !ε!ε!!! ε!!εε!ερ!!, ε!ε!!! νν!ε !!ε! ειιε εεεε!!ε!!ε!!. Π!!!

Ρο!ειε !!ενεε !ε! !!εε Βε!!εο!!!εε!ε !!εε Κε!ρε!ε ιε!! εε!!εε

ινε!εεειι Βε!ε!!!νε!ε!!εε ει!!! ε!!ιε Θε!ει!!!ε ε!εε!, !!εεε !!εε

Βιι!ε νεε !!ε!· !!εε! !ε ε!εεεε!ε! Ωεεει.!!ε! εε!θεεεεεε

Μ!!! Εε Με! !ε!ε! ε!ε !ε!!!εεε ε!εε!!!! νε!! 'Η $!ι!ε!!ε

ει!!! εεε!! Ηει!εε εε!εο!!Βε!!ε!!!! ιιιεεε !!ε! Κ!εε!!ε εεε!!

ν! $!ε!!!!ε εεεεεε!!εε!!! !!εεει! Με!!!ειι. Ιε !!ε! Εεεε!

!!ειιιιε! ε!ε!ε!ι ε!ε!! Με!!!εε!! ει!!! !!ε!εε! εε!!εε Με Ρε

!!εε!εε !εε Ρ!ε!ε, νο!!!ε!!εο!ιεε!! εε !!!ε Ρ!ε!εε, ινε ε!ε!ιιι

εε!ε!εεε Βει!!!ε ερ!ε!εε εε!! Με εε!ε!,!,ιε !!ε!! ε!εε!!ιιι!εε.

!!εε!! ε!ε !!ι!!!!ε!εε !εειιε!!εε!!εε Ψει!ε! !!ε!! !!!ε Κ!εε

!!ειι ε!ε!!! !:ι!ι!!!ε!ιι εεεεεεε!ιεε ει!!! Μ!! ει!! Μεεε!!!ε!!

!!ε!ιιεε Νεε!!!!ιε!! εεε. Βε! Βεε!!εε!ι!ειιε Μεεεε Βεε!ε!ε

ινεε!!ε!! !ε!!!! ε!ο!ι, Με εεεε!!!ε!! !εε!! !!ε! εεε !ε! !!εε!!

ε!ιιει!! Ξει!ειιιιι!ει!εε !νε!ιι!ειι !3ε!!ε. Ι!! !!ε! Β.εεε! ε!ε!!!

πιειι !!εε!! !!ε! 8. ε!!ε! ι0. Πεεο!ιε !!!ε Βιζ!!εεε εεεο!!ινε!

!εε, !ιε! !!εε!! ε!!ιιι!!!!!!ο!ι ε!ε!! εε νε!!!!ε!εε!ε σε!!! εεεε

εε νε!Βε!!εε. Με!!! ε!ε 20 Βε!!ε! ρεεε! !!ιεε ε!ε!!! εε

νει·ε!!!εεε. Με!! !!!ε Ι)!εεει!εε!!ινε!!εεεεε !!ε!!εεε!!!ε,

εε ιν!!!! !!ιεε Με θε! 2 Με 3 .Ιε!!!ε ιν!ε!!ε!!ιε!εε ιιι!!εεε!ι.

ν!ε!!εο!! νε!!!!ε!εε!ιι ε!ε!! ει!!! εε!ιιν!ει!εε !!!ε !)!!!εε!!

εε!!ιν·ο!!ει!εεε ε!ε! !ιε νε!!εε! !!εε 77!ι!!ε!ε. .!ε!!εε!ε!!ε

!ε! Με !!!ε!!!ει!ε8 !!εε εει!εειι Ο!Βεε!ει!!εε !!εε!! εε!ο!ι'

ε!εε! Μ! ε!εε εεεε!!ειι!!ε Τ!ιε!εεο!!ε. Π!!! εεε

ε!!ε;ε!ε Ζε!! Γι!! !!!ε θε! !ε Β!ε!!!!ε ε!ε!! Με ννει!!Βει

!!ε!εεεε Βερ!ει!ι!!ε!- ει!!! Οε!ε!!ε!-Μεεε!ε.

Βε! !!ε! Βε!!εε!!!ε!!ε !!ε!· εο!ερ!ιε!ϋεεε

Β!!!εεεεε!!ννε!!εεεε!! ιιιεεε ιεεε !ε!ε! ει!!

!εοε!ε Βε!ιεε!!!ι!εε ει!! !!ε! !ιε!εεεε $!!!ε

ινεεεε!!!οιιο!!ε ιι!!! εε ε!ε!ε! $!ε!!ε εε!εε!!.

Βετο!! !!εε ε!ει!!ε!! !ιε!εεεε ν!!εεεε!ε!!ε!!!

2) Ι! ε ν ει· ε· ιι ε : Μ!. !!!ε!!!εει!ειι ε!ι!ει·ει·εε-εοΜεεε. 1804.

Ι! ε ε ! ε. Ι ο τ - Β ε ο Ι! ο ε ε: Ιιι!!!ε!!!!οεε ε! εοι!!!ε-!!!Μοε!!ε ει!

!!εε εεε: !!ε Β!ε!ι·!!ε. 1895.
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Μπι ‹ιοτ Ρτοοοεε ιτι ιιοτι Βι·ιιεοτι ιτι ινττιτεοττιοτ

ιΝοιεο ωττ τοετοεεινοτι Μοτοτττοτριιοεο οτι

ιτοτοετ. ι)οτ ιιοιιο Βιιιιτοοιιοιτ ‹ιοτ Βοιιοιιο, εο

ινιο Μο ετοεεοτι Βιιιτττιοτιοοιι, Μο ιιοτ Κτιιιτιιτο Μιτοιι Μο

ΕΙιιιιτ, Μο Ι.ιττιεοτι τττιιι ‹ιοτι Μοττοτι οιτινοτιοιιιτ οτ

ιιττι, ιιοιιοτι ιτι ιιοτνοττοΒοτιιιοτ ιινοτεο ιιοτι οεττιοτι

εοιιοτι ι)τιιοιτ ιττι Βοτιεοτι Οτεοτιιεττιιτε, ινοΜιτοιι

Μο ΑΙοειοεοοτιο ιιοε Βιιττοε 8οιιοιιοτι ιιτιιι ιιοτ

ο.ιι8οττιοιτιο ιιοτττιοιο $τοΓι`ινοοιιεοι ινιοιιοτ

ιτοτοοετοιιτ "τω, Ετεοιιοιιιιιτιεοτι, Μο ειτε ειιι· (ιιο

τιιιΒο οτιτιο1τοτι, ειιι ινοΙοιτο νι7οτεο Μι.ε εοτοριιιτιοεο νιτιιε

Με ιιοτ1τ Κιιτροτ οιιττιιτιιττ Μπι.

Βιε οτι οιτιοττι Βοννιεεοτι (ιιτοτιο ιιο.ιιο Μι Μοεο Βοιιοτιιι

ιιττιοετιιοιιιοτιο ιιοι τιιιτ ιπι Ηοεριτιιι τιο.οιιΒοοιιττιι ιτιιτι ιιττι

τιτ τοοιιτ Βιιτοτι Βοειιιττιτοιι 8οιτοττιττιοτι. Ιοιτ ιιιιιιο οιτιο

ττιοειτοιιετ ιιοτεεο ιιοττοιιο ιιττι Μο ιττετιιτοιι Ι)τιιεοτι 1 Με

τι Μιτιιιτοτι ννιτιτοτι ιιιεεοτι ιιιιιι Μιτοιτι Μοεο Βιι>ιιοτι ττιιτ

ιιοιεεοτι Οοττιρτοεεοτι ειιιε οοτιοοιιττιττοτ Βοιτιοειττιε τι Εεε

ισιτοι ιιττι οιτι θτιιιε ιι'ο.εεοτ) ορριιοιττ. Μο Ετιοιττο ειιιε

εοιιτ οτττιιιτιιιΒοτιτι Βοντοεοτι ιιτιιι τοιι ιτοιιο ειο τω. ιιοι

ετιιιοιττοτιοτι ιιιιιιττοτ.οτι, (ιτοιοτιιτ- ιιιιτι Κτιοοιιοτιιοιιιοτι ειιι

τιοτιτεοιιιοτι Βιιτιετιεοτι ΕιτιοιΒο οτιοοντιιτιιιτ ιιτιιι ιτο.τιτι Μοεο

ττιοΜίιοιτιο Μοτιιοτιο Με ινιιττιιειο οττιρίοιιιοτι.

Αιιο ιιτιεοτο θιιτοττο ττιιιεεοτι Μο Βοιιοτττιιιιτιο; ‹ιοτ τοι·

τιιιιοτι εοτοριιιιι6εοτι ι)τιιεοτι τιιιτ ιοοο.ιοιι ιιοιεεοτι Βο.ιεντοε

εοτιιοττοιιοτι ιτι Πιτ Ρτοετοττιττι οιτιτιοιιττιοτι ιτττιι τιοτ Βοτιοιι

ι.τττιΒ τιοε Βιιι2οε ιτι τιοτ Τιιοτο.ιιιο Μοεοτ Ι.οιτιοτι ιιιτο Αιτι

ττιοτιτειιττιιτοιτ εοιιοτιιτοτι, Μιτιτι τνοτιιοτι οιιιοιι ειο τιοτι νοιι

ερτιιοιι Με ινοτιιιοτι, ιιοτι ντι· ιτι τιοτι Τιιοτττιοε εο.ιιοοε νοιι

Βιεττιι2 εοιιοτι: Πιο εειιο ειιιιιει

-Ζοτειτοιο-Θεοιο, ιιττι 1902.

Μιιιιιοιιιιτιοοτι

ειιιε άειι· θοεοιιεοιτείτ ρτοιττιεοιτοτ Αοτει:ο

:τι Μου..

Βιτ:ιττι,<; νοττι 2. “τω” 1902.

Ι. Ιιιι Ατιεοιιιιτεε οτι Μο Ρι·οιοοοιινοτιοειιτιιτ ιιοιιιοτιτι Πι·. Μ.

5οιι ο τι τ'οι‹ι τ, οτ ιιοιιιο, ιιττι. Βιτιιιι·ιιιιΒιιτιιτ νοιι Πι·. νο ε ε,

τιοτι νοιι ιοι:τοι·οιτι ιιττι' Με· ττοτιιτιοτι Βιι.ιιιτικ τ·οτεοετοιιιοτι Ρο

τιοτιτοτι ιιοττιο ιιιιιοτειτοιιτ τιτιιι εετ ιτι τιοτ εοιιοιτ Μιιτιοιε ιιιτο

εοερτοοιιοιιοτι Μοιιιιιτιο; ιιοετιιτιττ νιτοτιιοτι. άεεε Μο ιιοιιτιοεο,

ρεγοιιιεοιιο Ατιοιτιοιιο ιιοε Ρετ. :ιιττι οιτιοτ Αιιοοιιιοιτιοιιι”οοτιοτι

ιιοε θοιιιττιε ιιοτιιιιο. Ρε ιιο.ιιο ειι:ιι ιιιιιτιιτοιι ιιοτειιεττοετοιιι, άεεε

τιιι.οιι Ατιο;τιιιο τιοι· Ατιιτοιιϋτιιτοτι Με θοΜι.οιιττιιεε τιοε Ρετ. εοιιοτι

εοιτ οιτιιο;οτι Μοτιοτοττ ιττιιιινοτιιιεετε εοινοεοτι ιιτιτι ιιοι ιιοτ ιιοτιτο

τιιιιτοετοιιτοτι Πιιιοτειτοιιιιτιο· ιιιιιιο οτ τιτοιιτ τιτι,ι.τοιιοτι ιτϋτιτιοτι,

ιιτοιοιιοε .Ιο.ιιτ Μι· _ιοιοτ εοιιτοιιιοτι, οι· ιιτιιιο οτει: Βοεο8τ 1892,

Μιιιτι ιθ92; ο.ιιοιι ετιι"εοιιτοιιιοιι ιτοιιτιτο οι· Μο ττοιιτιτ:το .ιοιιιι·οε

2ιιιιι τιιοιιτ, ινιι.ιιι·οτιτι οτ εοιτιοτι Νοτιιοτι ιιτιτι εοιτιο Αιιτοεεο ι·ιοιι

τη; οτι Ροριοτ ιιτειοιτιο. Ροττιοτ ιτοτιτιιο οτ ειιιειι οπο: ετιετοιιοτι,

ιτι ινοιοιιοττι .Ιτιιιτ οι· 8·οιιοιτοτιιοτ ιιο.ιιο, - ιιιτοτ Ατι,ιτο.ιιο εοιτιοι·

Ρτειι τω» οτ Αιιοε Μοε ι'τιιιιοι· ,ειιι ι;οινττεετ Πιο τιοιιτιοεο

νοττι·ιι·ττιιοιτ, ιτι ινοιοιιοτ ετοιι Ρετ. νοτ εοιτιοι· Αιτιιιοιιττιο ιιτε

Κτειιιιτοτιιτειιιε τττιά ιτι τιοτι οτειοτι Ί'ιιο·οτι εοιτιοε Αιιι'οτιτιιο.ιτοε

ιιοεοιιιετ ιιοι'ιιτιτιοτι, ιτϋτιτιο ιτιοτι ο.ιιοιι τιτοιιτ ο.ιιεεοιιιτοεειιοιι ειιι'

Μο τιειιτιιιιε ιιοετοιιοτιτιο Ρτιτοριιεειο ιιτιιι ειιι' Μο ιιοιττιιτ νοτιιιιτι

άοτιο Πτιιιιϋ,τιτοιιιτοιτ. ειοιι εοιτιοτ Πιτιεοιιιιτιο· 8ο.ιζοτιιιιιοτ νοτ

ειιιτιτιιιοιι οτι τιιοοιιοτι, 2ιιιιιοιτι°ιιιιτοιι; εο ιιτιι›ο οι· ειοιτ 2. Β.

οιτιο θοιτοοτο ιτι ιιοτι Ποιο ετοεεοτι νττοιιοτι.

ΝΑιε Πτεο.οιιο τω· Μο ειιρροτιιτι:ο ΑιιοοττιοιτιοΙΤοοτιοτι τιοε (ἔτο

ιιιττιε ιιτιιιο Βοτιτιοτ ο.ιτι'τιοι· ιοιοιοτι $ιτ2τττιρ; οιτιο Βιοινοι·,οιιτιιτιο

ετιιτοτιοττιττιοτι. Μι Ρετ. Ποιοι· τετ ιιοά Αιοοιιοιιετιιιιε ιτι Αιιτοτιο

ιτοετοιιτ ννιιι·ιιο. Βοτιτιοι· ιτο.ιιο τιιττι ειιιειι ιιοιττο ι›οι οιποτ 'Γτι,ετοε

ιιοιοτιοιιτιιιι.ττ οιτιοτι Βιοτε:τιιιιιι τιιοιιτ τιιιτ $ιοιιοι·ιιοιτ τιιιοιιινοιεοτι

ιτόιιτιοτι: Μι.τοοοιι ιιτιιιο ετοιι ιιοτο.ιιεεοετοιιτ, άεεε Ρετ. ιιοττι Αι

ιτοιιοιτιιτεειιτειιοιι εοιττ οτεοιιοτι τετ. Με -Βοάτιοτ ιιοτι Ροτ. ετο

ετοτττ ειιιε οτετοτι ιιιο.ι τιιιτεοειτοιιτ, εοτ οιτιο ΠτιτοτειιοιιιιιιΒ· οσε

εοιιιοτι ιινο,ο·οτι ιιοτ·οτιεοιττοτ1 Ζιτετε.ιιτιοε τττιτιιϋιτιιοιι ι;οιιιιοεοτι. νοιι

εοιτιοττι ντιιοι· ιιιιιιο οτ εοιιοτι Με νοτντ·τιι·ιο ννοι.τοτι εοιτιοτ· Τττιτιιτ

ειιοιιτ οτι ιιοτοτι ιιοιτοττιιτιοτι ιιοά τιιιοιι ιιττι εοτιιοτ Ρτοιτ ιιο.ιιο οτ

τιοεντοεοτι Πτιι'οι·οτι:οτι οοιιοιιτ. νοιι τιοττι τοτε, ιιοιτ οτ ιιιιο 2

ννοοιιθΠ ΘΡΜιιθ. νοτιι·ιιιιτο οτ _ιοιιοε ιιιτοτ σε. 3 ειιι. ιτι Βιοτ

ιιιιιι Βοιιτιορε.

Ροττιοι· ιιτιιιο Βοιιιιοτ ιιι Βι·τ'ειιτιιιιΒ· οοιιτεοιιτ, πιο" Ρετ.. ινο

,ε·οτι οιτιοτ νοτιοτιεοιιοτι Αιτοοιιοτι νοτ 10 .ιιιιιι·οτι 8 ννοοιιοτι

ιο.τιιι; ιτι Αιοιτιιτιιιοτειιιιιιο ιιοιιιιιιιιοιτ ννοτιιοιι εοι.

Βοτιτιοτ ττιιιεεο ειοιι ιιιεο Πιτ οιτι 2τιτ`ιιιιιιτοε Ζττοεττιττιοττττοιι'οτι

ιιοι· Οιιτοιιοτιττετιιτιιτιο; ττιιι. οιτιοι· θοιιιι·τιετι'οοτιοτι ο.ιτεεριοοιιοτι.

ιιι Βο2ιτε· ιιττι' Μο Αοτιοιοο;ιο ιιοτ· ιοιοιοι·οτι ιτ6τιτιο ττιιιιι εννι

ττοιιοτι Βιοτ. Αιιτοιιοι ιιιιτι Ιιττοε εοιιινιιτιιτοτι.

Πι·. τω" οτιιιιιοττ Μιτοτι, άεεε τιιτοιι οτ ετοιι το» οιιι Ζωτι

@το Ζιτειιττιιτιοτιττοιι”οιι τιοτ Οιιτοτι- ττιιτ οιτιοι· Ηιττιοι·ιττοτιιτιιιιιτ

ειιεεοερτοοιιοτι τιποτε. Αιιτοιιοιιετιιιτε ειιι Μιιτιο.ιε νοιι ιιοτ Ρττιιι

ιιοε Ρετ. ιτι Αιιι·οτιο εοετοιιτ ινοι·τιοτι.

Ι)τ. ΒΕ ο τι τι ο τ ιιττι ιι.τι τιοι· Βιιιοτιοεο οιποτ τ:ττωτιιτειιιιε τ'οει.

ΡΜ Μοεοιιιο ερτοοιιο Μο ιτιῇοοτιοτι ιιοτ Ριιι., Με Ετοιτοτ Με

τιοτ ειιιιετιιτο Αιιεττετιε ιιιι νοτιοιιι' νοιι 5 Το.ι.τοτι. Βιιιιοι ιτιιτιτιο

Αιιτοιιοιιειιιτιε οιιοτ @Με Με ιι.ττοιοοιεοιιοε ιιιιοττιοτιτ Πιτ· Μο

Ειιιοο ιιιι.Ιιτιε εοιιτ ννοιιι ιτι Βοιι·εοιιτ ιτοττιττιοτι.

2. τ. νοεε ετοιιτ 2 ιιι·οο·οτι Βιιιιιετιιτοιτιιιοεοορο

τιττο Ριι.ιιοτιιοιι νοτ, Με Μιε θοττιοττιειιιττιο Μιτου, ειιιειι Μο

'Ι'ιιτοττιιιοεο ιιι ιιοιτιοτι ιι`ιιιιοτι νοττι ιιιιιιιιτε _ιτιοιιιοτιε τιττειτοοιιτι

@τι ιιιτοτ Μιά ότι." ιιοιττι οτετοιι Βιτητι·ιιϊ ‹ιοι· Βιτιιιε εοιιιετ ειοιι

Με ιιιιο.οτ οι·ινιοε.

ιττι οτ·ετοτι ποιο ιιοτιιιοιτ οε ειοιι ιιττι οιτιοτι Ρε.ιιοτιτοτι, ιιοεεοιι

Ι.οιιιοιι ιιττι οιποτ ιιοιιτ.οτι Οιιιιε τιιοΜτι ιιοι.=;οτιτιοτι Ποτ. εριιιοτιτιιι

ετοιιιοιι ειοιι ιιοιιο 'Ι'οτιιροτοτιιι·οτι οιτι, Μο ττιιτ Βοιιιιιιοιιτϋετοτι

οιττεοτιτιοτι ιιτι‹ι Αιιιιιιιο Με αυτ' 87,0 τοιτ.ττοτι. Ποιιοιιτοιιοτι ιιο

τιιοτι νοτ, ιιιτοτ· ιτοιτι ι3τιιτοοιιοτι. Βοι ιιοτ Αιτιτιοιιιιιο τιοε Ρετ.

ιιιε Κτο.τιΚοτιιιιιιτε ιιιτοτ· Μο Οιοτι·ιιϋο εοιιοτι ττοτιιιιτοτ €οινοι·ιιοτι.

Ρετ. ειιι· ιιοι νοιιοτιι Βοιντιεετεοἰτι, οε πω· Πτιτοιτοιτιρίιτιιιιτοιιιτοιτ

τιοε Ρτ·οο. τυποι. νοτιιειτιτιοτι, ιιοεοτιιιοτε ιτι ‹ιοτι ιιιτιτοτοτι Ροττιοιι

άοεεοιιιοττ, οτιτερτοοιιοτιτι ιιοττι Βιτιιιε. Αιιο·οτιιιιτιτοτει·ιττιιι τιοτιτιο.ι.

ιτοττι Βιι·τιτιι.τ ειιι Ηιιιττο, ιτοιτι νοτιοτι;τοτο.ιιεοιι.

Ατιι 2. Νονοττιιιοτ Οροτοτιοτι, ινοιιοι ειοιι τιοι·Βιτιιτε Με ιτττοιοτ

οι·ινιοε. Νοιοιιιιοτ τντιι·τιοτι ιινιοτιοτιιοιτ Ρτιτιοτιοτιοτι ττιιτ τιοεοτι

νοιτι Βοετιιττιτ νοτοοιιο:ιιτιιοτι. Αττι 8. Νονοττιιιοι· Μπιτ ειοιι τιοτ·

Βιτιιτε ιιιτοιιιιιοειττ, οι· ινιιτάο ττοερειτοιτ ιττιιι Βιοιοιιοοιιις τνιιτ‹ιο

Μο Βιετιι.ι.ιιτ ιιοτ νοτια _ιιτειιιοιτιε νοτοοτιοτιιττιοτι. Πιο 'Γοτιιτιοτοτιιι·

ιιοι ιιιοτιιιιτ' «το ιιττι! :Μοτο ιτιι νι·οιτοτοτι τ'οτιτιιτι τιιιτ ιιτιινοεοτιτ

ιισιιο 8οιιννοτιιτιιτιοοιι. ιιι·οοοτιινιιττιε τετ ιιοιττι Ρο.τιοτιτοτι :ιτι τιοι·

Οροι·ο.τιοτιεετοιιο ττοοιι οιτιο ιτιοιτιο οιιοτιιιτοιιιιοιιο νιἴιιτιτιο νοτ

ιιο.ιιιιοτι, οιιοιι ιιοετοιιτ Οτοι·τιι6ο, ιιτι ιιιιτιι;οτι ννωτιιιοοιιιτοττ.

Αιιοιτ ιιοιττι οινοτιοτι Ρτιτιοιιτοτι ιιιτοτ ιιοι· Αττεςετιιτεριττιοτ ιιοι·

Βι·ιτι·ιιιιιτιιττε οιτιο ιιοιιτο 0ιιττε τιιοΜο. 8·οινοεοτι ννοιτοτιιιτι Βοιιἰιτ

τοιττοετο, ιιοι άει· Αιτιτιοιιιτιο Με Κτοτιιτοττιιοιιε τετ Ρετ.

εοιιι· ιιοτιοττιττιοτι, ιτιιιοτ ιιιτοτ Κορτεοιιττιοτο, ωττ Μπιτ αυτ” Μο

οιτιιιιοιιετοτι οτι ιιττι ττοι·ιοιιτοιοιι Ρτο.Βοτι ιτοιιτο τιοιιτιοοτι Ατιτ

ιινοτιοιτ.

Αιτι Π'. ΝονοτιιιιοτΟροι·ο.τιοτι, ιιοτ Βιιιιιε ιιιτοτ τιιοιιτ τιιι·οιιιιιοειτι,

ειιιειι ιιοι τιοτι τιιιοιιετοτι νοι·ιιοτι‹ιινοοιιεοιτι τιιοιιτ, οτετ ιιττι 26.

Νονοτιιιιοτ ιιοεε ειοιι Με 'Ριιτοττιιιοειι·ιιιιε οοτιετιιτιτοτι, τιοι· ειιιττε

ιντιτ‹ιο ο;οετιειτοτι. οε οττ“οιο·ιο τιτοττηιιοι· 'ι'οιιιροτειιιιι·ο.ιιιο.ιι, τιο.οιι

8 Ί'ε8·οτι ννοιτ Ρετ. ιτιετ,τι·οποτινττοττιιτ Ζοιετ οτ νοιιιτοτιιττιοτι ποτ

τιιο.ιο Ιτιτοιιιοοιικ.

Βοι ιιοι· ιιτιτιι.ττειιοιι ιτοιιοτι Ί'οττιροτ·τιιιιτ 40,2 τι. τιοτ ςΙοιοιιοοι

ιιττοτι Βοτιοτιιιτιοτιιιοιτ ιτι; ιιιτοτ τιοτ νοι·τιοοιιτ οιποτ· Μοτιιτιειιιε

νοι·, τιοτεοιιιο εοιτννοτιτι οτετ ιιττι. τιοττι Τοιτιροτ·οτιιτοιιτοιιι. Βοοε

τιιιιιιιιιοιι και· Με νοτιιτιιτοττ ιιοε Ριτιεοε τιιι.οιι τιοττι Τοττιτιοι·ει.

ττττττιιττιιι, ‹ιοι·εοιιιο εοιιιιι·ο.τιιτιο πννιεοιιοιι 56 τι. 80.

Πιο Οτιιοττιιδο ιιιτοτ εοιιοτι νετ ιιοτ Οροτο.τιοτι οιτττι ειιιιειετττι

ιτοιτοττιττιοτι, Ρετ. τει Βοιτοτιιιιιο.ττιο,τ νοιιειο.τιάιο; οοειιτιιι.

Πι·. νοεε τοτ'οτιι·τ τοι·ιιοι· ιιιτοτ· οιτιοτι ιιτιτιοτι νοιι. τω ινο

ιτοτι Βιτιτιετιιι·οτιιιι‹ιεο οροι·ιττοτι Ρετ. ιιτιτι εκει· ινοτ ιτι ιιιοεοτιι

.εεττ Μο Τιιτοττιιιοεο νοττι Βιτιιτε εοιιιετ οιτετε;ο,ο;ετι,ι;οιτ.

Ρο.ι; Πιτ ειιι οιτιοτ τι.ιτοτι Οιιτιε ιιιοΜο, ιντιτ ΙΟ Ί'τιεο νοτ τΙοι·

Αιτι”τιτιιιττιο ιιττι Βοιιιιττοιτι·οετ, Ετ·ιιτοοιιοτι ιτιιτι οιποτ· Τοτιιροτο

ττττειοι;;οι·ιιτιο νοιι ετι€οιιιιοιι 89,8 οτιττ·οιτιιττ.

Βιο ιιτι Κτοτιιτοιιιιιιιιε ιιοοιιοοιιτοιοιι Τοιιιροτιιτ.τιι·οτι εοιιννοτιιτ

του εννιεοιιοτι 38 τιτιτι 89, ιιοι τιοτ Οροι·ιιιτιοτι, ινοιοιιοι· Μο Ποιοτ

τετοιο” τι. νοτιτι. Με. νοι·οιιεεοεοιιιοιττ νιτιιττιο, ωττ ειτε Με

Αιιεεοττεεριττιιττ άειι· Βι·ιτι·οιτιιτιιιιιι; οιπ Οιιοιοετοιιτοτιι, οιτι 'Ριιτοττι

ιιττε Με ινιο Με Κοτ·ιτοιι ιττι 8ιτιιιε, ιιοι· Βιιιιτε νετ Ζιτττι

Φωτ 2οι·ετιιτ·τ. ιιιτοτ τω· Οροι·τιτιοτι ρτοττιρτοτ· Αεοιιι τιοτ Τοτε

ροτοιιττ. τιο.οιιιιοτ τιιιτ ιιτιιιοτιοιιτοτιτιο 8οιιινοτιιτιιτιιτοττ ιιοτεοιιτοιι.

Ποτ Ριιιε ιιοττοεοτι ινοοιιεοιτιιι Ζνντεοιιοτι 52 ιιτιτι ιτε, οιιτιο άεεε

τιο.ε Αιιιτοττιοιτιιιοιιτιάοιι οοιιετ ιι·,<τοττάννιο ιτοετϋι·τ τετ, τιιττ ιιττι

τττιιι ινιοάοι· ιιιτοτ Ρετ. ιιιιοτ Βτιοιιο ιτιι Κορι. νοττττιεοτττιοτ ιιο.τ

Μπι Ρετ. τιιοιτι Με οτι Ειιιτιο ιιοοιιο.οιιτοιι ιτϋτιτιοτι, ο;ιτιιτιστ ο.ιιοι·

τιιοιιτ οτι οιτιο οοτοιιι·ιιιο Αιι”οοιιοτι. Ροτ. ιτο.τιο νοι·ιτοτ εοιιτ οτι·

ιτοεττοττιττ :ειιι Βιτοττιοτι Βοοτιιοιτοτ, ιιιτοτ ε.ιιοιι εοττει., :ντο οε

εοιιιοτι, ιιοτνϋε νοι·τιιιιο.ετ. Ντιοιι Βοιιτιοτε Βι·ιτιιιτιιτιο;οτι ειτι‹ι

εοιοιιο Ροι·εοτιοτι τ.:οι·ετιο ιιοι Βιτιιιετιιτοττιιιοεο εοιιτ Μεροτιιττ οτι

ετοι·ιτοτι Ρτιιεεοιιιιιοτιιτιιτι,ιτοτι.

Ι)τ. Ητιττιρ οιτι ιιοετιιτιο·τ, άεεε ιιοι ιτετνϋεοτι Ροτε0ιιοτι ιιοτ

8.ττιεο Ρτιιεεοιιντετιιτττιτοοτι νοτιτοττιττιοτι, οιιιιο ιιο.εε ετοιι οιπο εστι

ετιιτο Πτεοοιιο Πτι· Μοεοιιιοιτ τιττοιιινοιεοτι τοτει. 8οιιτ ιτι Μο Αιτ

ετοτι ερτττι€οτιιι εοι τιοιτιοτιτι1οιι ιιοι τιοτ·νοεοτ Πιεροειτιοτι ιιοι·

Πτιτοτεοιιιο‹ι ιτι ιιοτ Ρτοοιιοτιο ιιοε Ριτιεοε τττι Βιι;ποιι τιτιιι ιιιι

Ι.ιοιτοτι, ννιιιιι·οτιιι ιιοι τω» Μοιιτττοιιι τιοτ Μοτιεοιιοτι ιτιοι·ιιοι ιιττι·

οιιτ ω” ιτοτιτιοοι· Πτιτοι·εοιιιο‹ι ιιοιιιοι·ιτιπιτ εοι.



3. 4

Πι·. 8 εε ε.Ιι ε ι· Ι. ιιιειιιτ, Με ιιιιτετεεΙιειεεεεεε Μει·ΙιιεεΙ εννι

εεΙιειι εεει έ'ι·εεεεεεεε ΡεΙεε ιιετνεεετ ΙιιΜνιιΙεειι εεε εειιι ιε

?εΙριε ετιεειιιεεΙιετ νετεεάετεεε·ειι Ι'ι·εεεειιιεε ΡεΙεε εεϊεΙιτεε

εε Ιιειιεειι, ι·Ιεεε εει· εει·νεεε ΡεΙε εεεΙι εει ετε.ι·Ιι ει·ΙιεΙιΙετ

Ε'ι·εεεεεε εειεε Βρεεεεεε ιειιιιετ ΙιεΙΙιεΙιεΙτ.ε.

Πτ. Η ειιι με Ιιι Μ. ΜετΙΙΙιετ ε.ετΙει·ει· ΑιιειεΙιι. Βει Νετνϋεεε

Ιιειιιιε επεσε Με Βρε.εειιερε 8εΙιννεεΙιειιε·εε εετει·Ιιεε·ειι, εεε

...Με ειιι εειιι Ο ετ ι.ε ει·'εεΙιεε 'Ι'ειιειιιετ.ετ εει' εεεετε ννειεε

εεεΙιεεννιεεεε εει. Βει εεΙεΙιειι Ρετεεεεε ίεΙιΙε ειιεΙι Με Με

ιιετιιιεΙετ Ινειεε νετΙιεεεεεε Οεει.;τιιεεε ενι·ιεεΙιεε ΒΙειιΙτεεΙι

ιιπι·! ΡεΙεΐτεεεεεε.

Ι)ι·. Βει·εεεετΗ' ι·ιεΙιτει. εε Ι)ι·. νεεε Με Ρτεεε, σε

εεε νοιι ιΙειε Ιεεει.ετεε νετ ειειεεε .7εΙιι·ειι ιειε;.;ειΙιεΙΙιε ιιεεε

$νειριειιι άετ ΒΙεεεΙ:ΙιτειιιΙωεε Με Με Μει:εεειιεεΙι ΙπεεεΙιΙιε

. ιεε ΗΙΙΙ'ειιιΙΙ.ιεΙ ει·υνιεεεε Ιιε.Ιιε.

Πι·. ν ε εε: Πε.ε ετινεΙιει.ε $νειριεει Ι›εετεΙιε Μι.ι·ιε, Μιεε εεΓ

εει· ε·εεεεεειι ΒεΙτε ιιι άετ νεεει ιεεεΙε.τιε ειιι θετεεεεΙι εε

Ιιει·ειι εει, τεερ. ΜιτεΙι Ι)τεεΙε εεε ΒιειΙιεεΙιερε Ιιει·νετεει·εΐεε

ινετεειι ιιεεεε. ι.νεΙιτειιε εει' άετ Θειτε. εει' ννεΙεΙιει· εετ Βιεεε

τΙιτειεΙιεειι·Ι. εει. εεε θετεεεεε, εΙΪεεεε.τ ιιι Ε`εΙεε άετ Βιτειιι

νετΙε.εεεειεεες, νετιιιιεεε "τα... Ι.ειιΙει· εει Μεεεε ενιιιμιειε

εΙιετ εεΙιτ εεεεειε.εειε.Βεεεει·ΙιεΙιε εε ειεΙιετ εει· ΙιεΙ Κιει1ει·ιι

εεεεεεΙπει. εεε εεεΙι εει Μεεεε ειεΙιΙ: ιιιιειει·.

Ι)τ. ν. ΒιιιιεεΙιε. Ιιει·ιεΙιιει Ιιε ΑιιεεΙιΙεεε εε Με νοε

Πτ. νοε ε ιιιΙΙ.8ετεειΙιεε Γε.ΙΙε, ϋΙ›ει· ειεειι Ρετ., εει ι.νεΙεΙιειιι

ειεε Βιιιιιει.Ιιτετεεεεε ινιειΙει· τεεεεεει.ει εει.νει·ιΙεε ινιιτ.

ΙΒε ΙιεεεεΙι:ε ειεΙι ειιι ειεεε_ιιιεε,·ειι εεε νεε 17 .Τε.Ιιτεε,

εει ι.νεΙεΙιειιι Με ΑεεεΙιΙεεε εε ειιιε Μιττε1εΙιιετΙετε.εΙιεεε. εὶεΙι

Ε'Ιεειιιε.τιοε εεει· εειε Ρτεε. ιιιε.ει.. εεεειεΙ:ιΙεετ Ιιε.ι.ιε. Ρετ. Ιιεττε

Με. Β·ιι.ι·Ιιειεε Βεεεεινετεεε, Με Τειερετεεει· ει.ιεε ειεΙιτ. εεετ

87,5 εεε Με ΒΙτετε εεε ΚτειιΙεεε ι.ς·ιεεειι εεεε.εΙιετ. ειεΙιτ. εει'

Με Ορει·ε.ι.ιειι ειιι.

ΑΙε εΙιετ εεεΙι 5-6 'Γεεεε εεεΙι ιιιιειετ 'Ι'ειερετιιτετετΙιεΙιεε

εεε νετΙιειιιεε, ενιΙΙι,ε·τεε ειε ειιι. νει·ιτεεειιεετ ε;ΙεεΙκε ειιι·

ειιιε εΙτι·ιεε ΜεειεΙΜιιε νει· ειεΙι εε Ιιεεεε, εΙιετ Με εε.εΙι

ΒιιιΙεει·εεε εεε ΙΜτετε Με Ιετε.εΙεεε ΚεεεΙιεειΙιεΠε εεεΐετιιτ

ννει·εεε, ενει·ιΙε ειιεεεΙεΙιιΙιεΙι εεεΙι άετ Βιεεε ΐτειι;εΙεει. εεε

εε ετι.νιεε ειεΙι, εεεε εετεεΙΙ:ε ειεΙιΙ. ειιΙειι·Ι.ε. Βιε ΐι·ειςεΙε,ι;τε

ΒιεΙΙε εεε διεεε ΙΙΙΙιΙιε ειεΙι Ιιε.ι·τει· εε εεε ννει· ιιι ειιιει· Λεε

εεΙιεεεε; νεε εε.. Ρ/ε ειιι. ςτειιιετεε νετΙ'ει·Ιιτ εεε ειε εετεεΙΙιεε

ΒιιεΙΙε ει·ι.νειεΙιι. [Πε ιιιεΙιτΓιι.εΙιε Ριιεετἰοε ετΒιιιΙσ Ιιειε ΒΙει.. Πε

ειιτειε.εε εεε Με Ρτεεε, σε ιεειι εεε Βιεεε ετΙ5Πεειι εεΙΙιε. Ιε

ΔεεεττιιεΙιε εεεεεε, Μιεε Με 'ΓΙιτειεΙιοεε ΙεειεετΙει εει.. Ε'εΙι;ειι

ει·εεΙιειειιειεεε Ιιετνετ,ε·εει·εεΙιτ Ιιετιε, ειιτεεΙιιεε Βεεεει· ειεΙι

Πιτ Αεννει·ιεε. Βεε Βεεεεεε εεε ΡΜ. Με ιιι εει· Β'εΙι;ε ειιι

8·ετεε, Με ΙιεεΙιειε 'Ι'ειερετε.Ι:ει· εεεΙι εει· Ορει·ειΙειι 87,2. Βειιιι

ει·ειειι νει·εεεεινεεΙιεεΙ εε.εΙι Β οιΙετ 4 Ί'εε·ειι ινιιι·άειι ειιι· Με

εΙ:ειΠεεΙιΙιεΙιειι 8εΙιιεΙιεεε Με νει·Ι›εεἀεε ειιιΓει·ιιι, Ιιειιε ιιε.εΙι

εΙ;ειι νετΙιεεει.νεεΙιεεΙ ρεΙειι·ιε εει· 8ιεεε. Ινιεεει· Ι›εΙιιι ιιΙΙεΙιει.ειι

νετεεεεννεεΙιεεΙ ίεειΙ ειπε εε εει· ΒιεΙΙε, ειε ιιιε.ε εεε Βιειιε

νετιεει.Ιιετε, ειεεε ε·ι·εεει·Ιιε νετΓει·εκεε ΒεΙεει, εει· εΙεΙι εε

εΙ.ι·ειϊειι Μπι. εεε ειπει· εειιι ειειι ειιιε ίτιεεΙιε Νε.ι·Ιιε εε.Ιι.

Βε Ιιεττε .Με Ιιιει· εΙεε ειιι ειιιε ΒιιιιιεΙ.ΙιτεειΙιεεε ε;εΙιειιεεΙτ,

ννεΙεΙιε εΙιεε Ε.ιεε;τιΙΙ' ΒΙιεει.ιε νει·Ι.ιιιίειι ι.νει·. Σε ει·εεεειιιτ.

ίτειι;ΙιεΙι, σε εει· νει·Ιειιι' ειιι εεειιεε ειπει· ,ι.ς·εννεεεε πειτε,

ννεειι ιιιιιιι εεε ΒΙειιε, ιιε.εΙι ΓεεΙεΙεΙΙεεε· εει· 'ΓΙιι·οιιιΙιεεε. ετ

ΜΙεει. Ιιειιε. Βε εει ειεΙιτ ειιε;.ιεεεΙιΙεεεειι, Μιεε εει Μεεετ θε

ΙεεεεΙιειτ. ΙΜιετ ιιι Με Οιι·ειιΙε.ιιειι εετε.εΙιειι ι.νετε, @εεε εεε

εει· Κει·ρει· Με Με ΜιΙιιιι εεεεεΙιτει Ιιε.ττε. Β.ει·Ιεετ ιιειετ εε.

Ιιει· εει· ΑιιεἱεΙιι., εεεε ιεειι εεΙεΙιε Γε.ΙΙε νοε 8ιειιεΙ.Ιιι·ειεεεεε,

Με Με Πε Μεεειιι ΡΜ! Με εείεΙΙιιςετ ΒεϊεειΙ ειιιιΙεεΙιε, εεεε

εΙιιιε θνιεετοιεε νετΙεει'εε, εεετεΠιιετ Ιεεεεε εεΙΙε ΒτεΙΙειι .Με

εεΙΙΙ.ετ ιι·ε·ειιεννεΙεΙιε ΚτεεΙιΙιειτεετεεΙιειεεεεειι ειε, εε ΙιεΙ›ε

ιιιε.ε ιιειεει· εεεΙι Ζειι. ειιιιι Βιε,ει·ειΙ'ειι.

Βι·. ν εεε ΜΗ. εεε νοε Πι·. ν. Βιι:ιιεεΙιε εειρίεΙιΙεεε εε

ννε.ττεεεε νεττ'εΙιτεε τετ τἱεΙιεε1:; εε Ιιεεεε νει·Ιιειειιιειι, Μιεε,

ινεειι ερετει· εοεΙι ειεε ΒτϋΠειιεε ινεεεεΙιεεεννει·ι:Ιι εεΙιειιιε.

Με· Ζιιρ;ειιε ειιιε Βιεεε εετεΙι θτε.ειιΙε.ι.ιεεειι εε νει·Ιεει. εει,

εεεε ιεε.ε Με τιεΙιτιΒε Ι3τεΙΙε ιιιεΙιτ ινιεάειΠεεεε Ιιειιιιε.

Ι)τ. ν. ΒιιεεεΙιιι: Με εεΙιοε θι·εεεΙε.ιιοιιειι νετΙιειιεειι.

εε .ειτε ιιιε.ιι Ιιειΐειι, Μι.εε Ιιειεε εεετοΙιΙιεΙιεε Βι·εεΙιειιιειιιεεε

ιιιεΙιι· εείει·ετεε ννει·άειι. - Ιε εει· Ι.ιιει·ε.τετ εειεε εΙιτι,ι;ειιε

εεεΙι ειπε εειειεεε ειιεΙεςε ΓεΙΙε Ι›εΙιεεετ εεε εε »Με ιε

άεε εεττ. ΡεεΙιεειιεεεε εεεΙι εετεεΙΙ›ε εεινε.ι·ιεεεε θεεεεριιεΙιι.

νει·Ι.τετειι.

(ΒεΙιΙεεε ΜΜΜ).

 

Ι|ετιιιιεεΙιΙεε.

- Ιε Ε'εΙΒε ΑΙιΙεΙιεεε Με ΟΙ›ει·-Μι1ιτει·-ΜεάιειεεΙιεερεειετε

Πτ. Βε ιιι ει ε τι: ει. εειε Ι:ιεεει·ιεει· θεΙιΙΙΙε θεΙιειιετιιιΙι Πι·.

8ρετειιεΙΠιεικ άετ Ι.ει εεε;; εει· ΟΙ:ει·-ΜΙΙιτε.ι·

ΜεειειεεΙνετννεΙιεεε ιει.ετιειιειιεεΙι Ιιεττε.ει

ινοι·ιΙειι. ΠετεεΙΙιε εει εειιιε Βιιιρίεεεεετιιιιεεε εεϊ Πιεεετεἔ

εεε Επι” νοιι ΙΙ-12 ει” Μιιτει,ςε ίεετεεεει.ετ.

- Ι)ετ ΟΙσει·ει·ει. άετ ινειΙΜεΙιεε ΑειΙιει1ιιε,ε· εεε Ιιιεει8·εε

εΙΙΙιΙΙ.ιεεΙιεε ΟΙειεΙιειν-ΗεεριιεΙε ννιτΙιΙ. θεεειει·ετε Ι)ι·. Κ ει· ε ι ε·

ιει πεί 2 )Ιεεετε ιεε ΑεεΙειιιιΙ Ι)ειιι·Ιε.ιιΙΜ ννει·εεε.

- Βετ εεεεετει.ε.τειιιεεειειε εεεεετετεειιΙΙιεΙιε ΡτεΙ'εεεει· Με·

ΜοεΙιε.εετ Πεινετειιετ. Πι·. Ν. Θ. Κ οτε εεε ε ιν Μ. ειιιιι ει.ει..

ιεε.εει,ε·εε ε.εεεει·ετεεει.ΙιεΙιεε Ρι·ει'εεεετ άετ θεεετι.εΙιΙΙΙ'ε, ω.

ιιΙΙ.ΙιεΙει;ιε εεε ΡειΙΙε.ι.τιε ετιιεεει εεε ΙΙιιιι Με Ι..ειτεεε εει·

εεειεΙ:ι·ιεεΙιεε ΚΙιεΙΙι εεει·ει·εεεε ι.νετάειι.

- Βετ Ρτεΐεεεει· εει· ΡΙινειεΙει;ιε εε ω· ΠεΙνετειι.ετ Με!.

Ιπ·εεΙι. Ηοΐτει.Ιι [Π. ει. ν. ντε τεΙιεειι ιεε "πεε νοιι”.

τΙιεΙιιεε ΑΙτετε ἱε εεε ΒιιΙιεετεεε ε·ει;ι·ει.ειι. Βτ ει 45 εεε".

Με εΙιεεειιιιεεΙιει· Ι.εΙιτει· ιιειιιε εεννεεεε, Με Ιετει.ειι 32 Με”

τε ΙεεεετεεΙι.

- Ιιι εει· ι·οτιε·ειι ΙνεεΙιε Ισεςιες εει· Ι'ι·ΙΙΙιετε Κτειερε;"Μ

ιιι ΚετΙΙιεε (Ρι·ειιεεειι) θεΙι. Βειιιτει.ετει.Ιι Πι·. Ε. ειιιιιιε

Ι.ιετεεΙι εειε 50_ιεΙιι·ιε·εε ΙΙοοιοι·]εΙ1ΙΙε.ειε.Βω

.ΙιιειΙε.τ Μ; εεεΙι ιε ννειτει·εε Κτειεεε ΙιεΙιειιιιι. ε,ιεινετεεε τΙετοΙι

εεΙεε ννιεεειιεεΙιεΐι.ΙιεΙιειι Αι·εειιεε εει' ιΙειιι θεειει.ε εει· Λεμε

ΙιεΙΙΙιεεεε, εεννιε εει·εΙι εειιιε ιιιεειεΙε-ΒεεεειεΙιιΙιεΙιεε εεε εε

εΞε.ΙρεΙΙΙιεεΙιεε θι.εΜειι, νοιι εειιιεε ι.νιτ Με· εειεε νετεΠεεε

Ιιεεεεε·εε: «ετεεεωι εεε θτι·εεεεε Ιετει.ε Κι·ε.εΙιΙιειι εε·Ι ΤΜ»,

«ΒειΙ:τεεε εετ ιεεΜειιιἱεεΙιεε θεεεΙιΙεΙιι.ε άεε Κτειεεε ΚειΙΙιεει

«ΠεΙιει· εεε θι·ϋεεεεννεΙιε ιιι εεεει·ετ Ζειι.», «Με 1ιεΙιε ΠεεΦ;

Ιιει·νει·ΙιεΙ›ειι.

- νετ Κει·εειε ΐειετΙ.εε Με Πεινει·εΠε.τε-Πεεεετεε Πει'. Πι.

Β. Βε ιεεΙι (Νεει·εΙειςε) ιε ΒετΙιε εεε Μ. Ι·"τεΙΙιεττ νοε

Με εεετ (ΟΙιιτετε) ιιι Ι..ειρει8· Πιτ 25_ι εΙΙιτιεεε Ι3εεεε

τε ε] εειιε ε ιε. ΒειιΙε ειειΙ εει' ιΙιτεε 8ρεειεΙεεΙιιεκεε νιεΙ

Ι'ε.εΙι ΙΙΙ.ετε.τιεεΙι ι.Ιιετις εινεεειι.

- Βετ Βεεεετει. Ιει εεΙεεεε ΘεΙειιεεεε (Πε δεεΙιεειι·Πει·

ειιιι;εε) θεΙι. Μεε. Με. Ι)τ. Ν' ε ι; ε ε ι· Ιιεειιιε; ΙιετεΙιεΙι εειιι

50_ιεΙιτιεεεΠεεεετιεΙΝΙεειιι. (Α.ιε.Ο.-Ζιε.Ι

- Αιε 80. .ΤεΙἱ εεΙιεεε ιε ΝιεΙιει-Ίεινε·ετεε άετ κειετεεΙιτειιΙιε

Ε'εΙιτιΚεετει. Β Ι; ΙΙ ι· ιεε τ ειπε ειιιειε Β.ενεΙνετ εει' εεε Αι·ετ εε

εει· ετΙΜεΙιεε Ιιτεεε.εειεΙτ. Βτ. Α ε ε ιι ε ιν ειιι! νει·ινεεεειε ει.

ειιι ΗεΙεε. Ηιετε.ει' Ι'ειιετι.ε θ ιιι τ ιιι ει· εννει 8εΙιεεεε Με· εεε

εεΙΙ:ετ ε.Ιι ειιι! Ι›τεεΙιΙε ειεΙι ειιιε νΙΐεεεε ειιι Βειιι εει. ΙΙ7ιε

νει·Ιε.ιιιει. ιεε εεε Ι.εεεε ΒειιΙει· ΜεΙιε κείε.Ιιι·ιΙετ.

--Ι)ι·. Μει·ι.ΙεΗει·εεΙιεΙειεεε Μ, άετε «Με .-Αεε.»

ειιτ'εΙΒ·ε,εΙε Ι)ιτεεεει· εεε ΗερεεΙεεΙιεε ινειε;

εειειιεεεεεθεϊε.ιιεειεεεετει.ετιειιιεΑΙΙει·ΙιεεΙιει

ΙιεεΙ:ει.ιε·τ εειιιεε.

- νει·ε ι.ετΙιειι: 1) Αιιι 25._.ΙεΙι ιε ΠεεεετεΙιι άετ Ρε

νει.εεεεει ω· ΙΜΙιτετ-Μεειειειεεεεε ΑΙειάειιιιε επ ιειιετε

ΚτεεΙιΙιειεεε, 8εεε.τετιιιΙι Βτ. Βετιε ΚΙ_ιειιοι.νεΙιι, εεεΙι

Ιειιε·ει· ΚτειιΜιειτ ιπι εεεΙι ιιιεΙιΙ. νεΙΙεεεει.εε 40. Ι.εεεεειεΙιτε.

Βει· Ηιιι€εεεΙιιεεεεε εεεεεε εεε Β.εί ειεεε εεννιεεεεΙιιιι“ιεε

εεε τεεΙιτ.η.ςειι Αι·ειεε εεε ει·ννει·Ι1 ειεΙι εεΙιοι1 Με εεεΙι ει»

εεΙνΙι·ιιεε· εειιιετ ΒιιιΜειι εε εει· Ιιιεει.ε·ειι ιιιειΙ. ΑΙιειΙειειε

(1886) ειεε ε.εεεεει·ειιειε Ρτει:ιε. Ι)ιε Ιεεε εει· θι·ΙιετΙιιιιε Με

οιιι·ει·Ιεε Βεεειει·εεΙτ ιει νεε ιΙιει 8.ιιε88,28.Ι18'ΒΠ εεε ειε Ανε

εει·ιε ε εεεειειεεε ειιι ει· ε.ιιεΙι Με θεεε.τετιειιι εστι. ειπε

τιεΙπει. ΑιιεΙι Με ΜιιειΙιειΙεπτειιι. εεε Οειιι εειει ννει· ετ Ιε

Ιιεεεε. Ιε _ιειιεετεε .Τεετεε ννεΙΙΙ.ε ετ .' εεεριεΙει· ινει·εειι

εεε Με εεεΙι Με εεΙεΙιετ ιπι θι·ειιιεεΙιε.ειεετ ειιι! ΙνετεεεεΙ·

εεΙιεε ΤΙιεειετ εει', Με. ΙιεΙιτιε ετ »Με ινιειΙετ εετ ννιεεειι

εεΙιεΙ`ε εει·ΙιεΙ‹. - 21 Ιε ΜεεΙεεε ειιι 26. .ΙεΙΙ εει· Απ: Με

εεεετιεεΙιειι ΒεεειεεεεΙιεε Ποε Με εεε εει· ΐτεεεεειεεΙιεε

ΙνεΙιΙεΙιειἱεΚεΙπε-ΙὶεεεΙΙεεΙιεΓι. τ. θ. Εεεε ε ε εε. εε. Πει

νετει.οτεεεε Με ιεεΙιτ Με θ? .Πειτε Με Ρτειιιε ἱε ΠοεΙιειι

ε.ιιεεεεεε - ε» Ιε ΒεΙιε άετ ε.Ιιετε Ατετ εεε εετειΒ·ειι ΗιιΙειιε

8..Μ. Κ τεειι ι ε ε ιν Με 57. Εεεεεε_ιεΙιτε. ΑΙε ΑτεΙ. ἰει Κ.

εεε 1869 εειιιι=; ε·εινεεεε. - 4) Ιιι Ρι·εεεεεεεεό Πτ. θεετει.·

Ι.οιειε ιι ε, ειεει· Με· ΙτεΙιειιετεεεεε εει·ι.Ιεεε Βεεεε.ι·ει.ε.

- Πεεετ Ι.εεεειιιε.ιιε Πτ Οει.ι·Ι ν. Β.εε ιιεεΙιιιιιιρίι“,

ινεΙεΙιει· Με ΒεεειιιΙιει· 18%) Με εει· ΙιεΙΙε.εάιεεΙιειι θε.ιιιτεΙ:εειΙι·

ιΙιειΙεει.ι: Ι›εΙιεϊε ιιιεΜειειεεΙιετΗΙΙιεΙειεεεει.; εε εεε Βει·εε εΙεΙι

Ιιεεεε, ΙΜ., Με Με «Με. Ρετ.. ΖΙ.ε.» Ιιει·ιεΙιτει, εεεΙι ε·ιεεεεεε

ΑεννεεεεΙιειτ ΓτιεεΙι εεε ιςεεεεε εεε θεεε.ΐι·ΙΙιε. ΙιεἱιεεεΙιεΙιττ.

Ετ Με εεε εεςΙΙιεΙιΙιεΙιεε. ε.Ιιετ τεΙιιενοΙΙεε Κειερϊ Με Βετεε

νοΙΙιεε ιιι εΙΙεε εειεεε ΙνεεΙιεεΙίεΙΙεε ιεΙΙ.ετΙεει. εεε εΙιεε Με

ιν.ειε ε;ει'εΙιι·τ. εε Ιιεεεε. Με. ειιιε ι.πεεεε Μεεεεεε.ι·εειτ εε

Ιειετει, Με ΙιεΙιετ ΑεετΙιειιεειις εεε ΕΙιτειι ννετιΙι ιεε. Αιε

16. .Με ε. Μ. Με ει· Με ΓτειινΙΙΙιε·ετ ΒεςΙειτει· εεε Ιιι·εεΙιειι

Ρι·ειειεεετεε 8εει_ιε Οερεεεει νει·Ιεεεεε εεε εε 8εΙιεϊ Με Βειεε

εεετ 8οιιτΙιειεριειι εε.εΙι ΗεΙΙεεε εετεεΙιε·,εΙειετ, νοε ννε ετ εεεΙι

14ι.εειε,·ειε ΑιιιειιιΙιεΙΙ: νει· Κετεεει ιε 8ι. Ρει.ετεεετε ειει.ι·ει'.

θεεεεινετι.ιε εεε Πτ. ν. Β ε ε ε ε ε Ι; ε. ιιι ε Η' 8ι. Ρεεετεεετε

εεΙιεΙε νει·Ιεεεειι, ειε εειεε Αεεεεϋτ!,<.;εε Πε ΠεΙ:Ιειιά εε Μ·

εεε εε.

- Αει 2. Αεεεει. ννιιτιΙε Με ι·ειε θιιτειει·ιιιιε εει· θεει·ε8·

θεειειεεεΙιετ“ι. ΙιετιιιΙιετειρ,·ετ $εΙινι·εεεει·ε εει εει· 8τε.τ.ιοιι Ι)εεει·

Με! ετΙειιιιε ΒετεεΙ‹ε τετ Κι·εεεετεεεε ιιι θεεεεννει·ι

Ιει·ει·1ΙΙειεειε.1: άετ Κε.ιεει·ιε Μει·ιε. Γεεεε·

ι·ει.ν ιι ε ειεεεννειΙιτ. Με ει.νειετϋεΙεεε Βει·εεΙιε ιεε ιιΙΙεε Δε·

ι'ει·‹Ιετιιιι,εειι ε" ΙνιεεειιεεΙιεϊι. εει.ερι·εεΙιεεε ειεςετιεΙιτει. εεε

ΙιεΙ: ιιι ΙΙιτειι ειιι ινειεεει· ΟεΙίετΙ›ε ειιιεεειτιεΙιεεεε ΚτεεΙιει1·

ειιειιιει·ιι Βιιειιι ΠΠ· 80 Βετ.τειι.

- νοιι εει· ΟΙιετει·εεειιετννεΙτειις Μ. ιΙειιι νΙἴετεεΙιειιει· Αι·ετ

Ι)ι·. Θ. Β τ ε ε τι ει· μπειτε: ι.ι·ετεεε, ειιιε ΙΙΙ ε ε Ιι ε ε ε ο ε τι Η

ιι ε τ ει· ε ε ιιι τι τεΙ « Ι. ε Η ε τ ε » (Βει· Απε) Ιιει·εεεεεεεεεε.



Ευοιιοο Με Πι·. ΒΙοπ Μουτ Με Μο Οοποοεο1ου πι· Ποτοπο

πουο ο1ιιοι· νυο.υο1ο81οουου Μουοι.οοουι·ιι'τ ιο

ννοι·οουπιι οι· ιι1ιου.

- Αιιι' 1πΜοι.1νο οοο οοιποουου Βο1ουο-θοουυουο1τοοιυτοο

1ο Βοι·11π Μιά υουοπιιτ1ιου Μο Ε'ι·οο·ο νου ι1ου Βοο1ο

υπυ,οοιι άοτ υιοιιιιου11ουου '1'ιιυοι·1ιιι1οοο ππά

άοτ Ροι·1οιιουο οιποπι ο1υο·ουοποου ΒιιιΜοπι ιιπτοι·ννοι·ίου

ιιυά Μ. νοιπ·ο;οποππτου θοοιιπάυοιιοοπιι. οιο Ρ1οπ Γιιι· Μο Απο

Πιυι·ουο; νου Βιιροι·1ιυουιοπ επι· Κ1οι·ιιιις ο1οοοι· ?τυπο ουτ

ννοι·ι'ου ννοι·οου. Πο που ιιιπ· Βοο.ι·υοιιιιιιε Μοοοι· Γι·οΒο οι.,

Μιτ.κτυοιι άοτ θο1ο1ιι·του νοι·οουιοοουοι· θι.ο.οιοπ ννϋποοΙιοποννοι·ου

οι·οο1ιοιπι, ιιο Με. Μο ι1οιιτ.οο1ιο Βοι.οο1ιπιι. Μου πιιι οοπι Πι·

οιιουου ου πυιιοι·ο Β.οι;1οι·υπε 8οινουάτ, οἰυου Αιιετοιιοο1ι άοτ

Μπι οουτοο1ιου θοοπποιιου.οοιυιο επι· νοτιο;;πυρ οιουοπι1ου

Ατυο1του, ινοΙουο Μοοο ?Νικο υοιι·οίΐου, οο8·ου Μο ιιι Βοοε

υιπι1 υοτο1το νοι·υουάοποπ υπο 1υ Ζιι1ιιιιιιι οι·οοιιοιυουτΙου υο

ευε11ουοπ Αι·υο1του νοι·ιπιιτο1π :ο π·ο11οιι. 1υάοπι ω, ι·ιιοοιοο1ιο

11ο:1ιο1ιιοΙοο οι·οοιπουτ οο1ουοο 1ιο1αιυιιι. πιο.ουι, οι·ειιουι οιι οΙΙο

ᾶιοἱοπἱεοπ οι·οουου, ννο1ουο Μου ιιιπ Μπι ΒιιιΜι:ιυ Μοοοι·

Β"ι·ιιςο υοι·οιιιι υοοουο.ίου;οπ οι1οι· υοοο1ιΜι1Βου ικοΙΙου,

ιυι·ο Μιτου? υοιἱὶεΙιουου Αι·υο1ι.ου οοιιι Μοο1οιποΙοοροι·τοιιιουι.

1ιο1ιιιι”ο Πουοι·υιΜο1πος υπ Με Βοιουο-Οοουπουο1τυο.ιιιο ιο Βοτ

11π ο1πειιοοιιι1οπ.

- ΠἱοΟιιτοο τω· ι·ιιοο1οο1ιο Αοι·πιο 1ο Βοι·1ιυ,

π. υ. Μο νοι·Ιοοιιυρςου, ννοΙο1ιο νου οοπτοουου Αιιτοτ1ιο.ιου υπ

Αοι·ιι.ο οπο Βιιοο1οιιοιπι «ΒιιοοιοοΙιου Ιιιοι1ι.ιιι. 1ιιι· ιιιοΜο1υ1

οουο Οουοιι1ιοι1οιιου» Με Οι: 1.1 ρΙο νν ο 1ιι(νοπ άοτ Βοι·11υοι·

Πιι1νοι·οιιυτι ,ο·ουιι1ιοπ ννοι·οου,ννοιοοπ ιυ οοι·«ΝοινΜο 1νι·οιυ_ὶο›

νου 1υι·ουι Βοι·11ποι·0οτιοοροποουι.ου Ρ. πιιι ννοι·ιιιοι Αποι·1ιοιιιιιιπρ

1ιοορτοουοπ. 1)οο ΑιιΜτοιιιιπι Ιπι Εοποπιιοοπ Βιιοοιοουοπ 1υοι1τιιτ

ω!! 1ιο.ιιπι Μο Ζου1οοι· υοιηιΜτοποου τιιειο1οουου Αοι·ιτουιοοου,

ποιοι· οουου Μου ειο οι· ι·ποο1οο!ιο Ποοουι.οπ ιιυά Ρι·οίοοεοι·οπ

υουυάου. νοπ Ριο. ν. Βοι·Επιο.π π @πιο οΙιιτιιι€1οουο

111ΠοΙο1οιιιυς υοι ΠυοΙΒουοΓΜΙου) ιιυά Ριου Ζ ειυ Ι ιι ο ονν ο ΙΜ

ινοτοου Μο Πο11ο,ς1ιι 1π ι·ποοιοουοι· Βρτοουο ουςο1ιο1τοπ. Α11ο

Μοοο Οπι·οο οιπο οπου ιιυουι€ο1τ.11ου.

- ΕΜ ιιιοοι·ππο1οιιο1οι· Οουο;τοοο Γυτ1ι·του

Η ι·οο ι·8ο, ιπουοοοπι1οιο ου ΐοπι11Π1το 1ι·τοπρΠο,ο·ο, Μιά 1υ

Α υ Μιτου οιι νουι 1.-7. Πορτοιπυοι· ο. .1. (19.-25. ιΜ,<.ι;ποι)

ποιοι· οιππ σπιτι οοο υου.:1οο1ιοπ .1υοι1επι1πιοιοτε. οοιυ Με

οοι·ι1οςο 1ι·ι·ουινοιιου ιιυιοτειο11τ. Μ, το8·οπ. 1υτοιοοοοπτου,

ινο1ουο Μπι 0ουρ.ςι·οοο υοἱιπινο1ιιιοιι ννυποουου, ιπϋειοοιι οοιπ

Π1τοοιοι· Πι·. ΑΜ ιιι Ηοουιορι·ιιη;ο υοΙου.ςο1: Πιοτυο11οιι,ι; απ·

ι;ο1ιου Ιοοοου, οοννιο Μο οιννο17,ςου νοιιτοεοτυοπιοτ.ο οπεουου.

νοτιτοε:ο 1ιοπποιι ίπ ι1οπιοουοτ Βρι·:ιουο ρ;ουο.1τοιι ινοι·οου.

- Βρ1οοιπιοΙοεςιοουοο. Μο Ουο1οι·ο. 1ιοι·ι·οουτ 1υ

των Μου ο ο1ιιιι·οι 1ιι.πεο άοτ ουἰποο1οουοιι Οοτ.υουυ υοου νν1ο

νοι· υπο οηςι·οιϊτ ιιοπο Οτι.οουπ11.ου; πιιι· 1ο 1π1εοιι Μ. οιπο

Αυιιουιιιο υοιιιοιυυιιι·. 1π διυ1ι·1ο ιι Ι‹οιιιπιι Μο Ουο1οι·ο

ίιυοι·ο.11 πιιι· `νοι·ο1υ2ο1τ νοι·: 1ιι θ1ιουυι·ο ννο Η οιπο Με

ιιππ 25. .ΜΗ 11 οτυι·οπ1ει. υπο 7 8οοιοτυου; οιπ' άοτ Βιοτ1οπ

ΟΙονν_ιουπο_ιο (ΤτιιυουοιυοΙυο1ιιι) Με οιππ 26. .Ιου 8 Ροι·οοποπ

"Μπιουτ υπό ο 8οιποι·υοιι; 1π Β1οιι· ο »νο ο ου τοο1ιοιιου

274, ι·οορ, 179 Ροι·οοποπ. Ιπ Ροι·ι ΑΜ υ ιι ι· οιοι·υου νου

 

οοο

92 οι·υι·οιιυι.οπ Ροι·οοιιου 07 οπο! ιυ Ππ1υ1 νοπ 38 οι·1ιι·ουυ

που Ροι·οοιιοπ 20. Μ» Μο οπο 81υιι·1οπ οιιι·υουΙιουι·οιιοοιι'

Πουοι·ιποοΙοι· πι οιπο 5τ11.818ο Ωποιο.υιο.πο υπο Βοο1πι'οοϋοιι

υπο: Βοουου ιο 1ι·υιιιου οπο:οοι·ι1υοτ. - Πιο Ροοτ. υονι·οουτ

1υ 1πο1οπ ιπ1τ πυροοουννυουτοι· Κι·οίι.; υοου Βο;γιιτοιι,

Ο υ 1 π ο, .Ι ο ο ο π ιιυά Μο Βιοικ1ι. Β ν ο π ον (ΑυοιιοΙιου) νο1

οοπ ιοΒΙ1ου Νοποτυι·υυυυυςου ειυ άοτ Βοιιουο επι'. - Ιυ

Οοοο Μ. ννιιι·οο επι 19. .Του ο1π υοιιοι· ροοονοι·οοου11ο·οτ

Κι·ιιιιυοι·, ουουοο πιο Μο 7 που" νοι·οουοιπιποιιοπ Β'ο11ο. 1οο·

Πιο; οοι·οοΙυο Με οιπ 20. .Του υοι·ο1ιο νοι·οιοι·υου. Πιο Αποι'π1ιτ

νου Βοιι·ιη.>;ουοι· Υνο.οουο. ΚΙο1τ1πυε, Βιιο1ιου, Τουριουοιι, Β'ο11οιι,

Βο1ι1ο. 17νοΙΙο οοο. υπο Οοοοου. Μ. νοτυοοοπ ιιυά οιπο Μο οι·

Γοι·κ1οι·Ιιο1ιοπ 1Ιοεοπο.υτυοιι πι· 1οο11τους υπο 1)οοιυΓοοτ1οιι απ·

8τι11ου ννοι·οου. Ιπι 1)οι·ι'ο Αυεπι (θοιιν. Αοιι·οουου) οἰυσ1

απο άοιπ 15..1π11 υοιπο νοι·οοουι1εοπ Ει·υι·ουυιιυεοπ νοι·ςο

Κοιυι1ιοιι. ΒΕ

-11ιο θοοοιιιπιιιο.ιι1 οοι·1ζι·ου1ιου Μι σ1ουΟ1ν11

1ιοουιιυ1οι·υ 81.. Ροι.οτουιιτεο υοτι·ιιε :ιπι 27. .Ιου

ο. .1. 7470 1128 πιουι· Με 1ο ο. 17οι·νν.). Μιι·ιιυτοτ 880 '1'νυιιιιο -

(27 ιιιοΙιτι, 551 Βνρ1ιι1ιο - (20 Μουτ). 142 8ουο.ι·1οου - 410 που.),

85 1)1ρυτ1ιοι·1ο - (4 πιουτ), 70 Ποιιοι·υ - (10 ιυουι·) ππά 23

Ροουουυι·ππυο -(1ιπουι· πιο ἱπ άοτ νοτπ).

11Ιοι·το11τοτε-Βο11οτιιι Μ. Ροτοι·ουιιι·εο.

πι: Μο 177οουο νοιυ 21. Με οιππ 27. .Του 1902.

Ζο.1ι1 άοτ 8τοτυοίϋ.ΙΙο:

1) υοου θοοου1οουτ ιιυά ΔΗΜ:

,,,θ,,,.,.εεο.·ε.οοοοοοηοέ
”==ἔο'ἔο"ἔι-'ἔἔοΐἔἔἔωἔ5

.-.....ωέ.-`

Μ-ν-88·-ΐ7777777777777
οο~··ι:2ο.ε·οοοκοέ

δ41%δθο718(1489710917δ15δόδ282721θδ

2) υοου οοο 'Ι'ο‹1οοιιτοο.ουου:

'1';Έ1ι. «καπου. 0, '1'νρυ. ιιυά. 9, Γουι·1ο ι·οοοι·ι·ουιι Ο, 'Γγρυπο

ουυο οϋπιιιιπυκοοι· Β'οι·πι 2,Ροο1οου 0,11οιιοι·υ 17, 5ουοι·Ιοου 4,

Π1ρ1ιτυοι·1ο 8, 0ι·οπρ 0, Κοιιο1ιυποτου 4., 0ι·οπροοο 1ιιιυεοπ

οιιιιυυοιιπις 16, 1Βι·γοιροΙοο 2, Θι·1ρρο 1, θυο1οι·ο ο.ιιιιιιιοο

Ο, Βουι θ», Βρ1οοπι1οουο Μο111ΙΙ;;1118 0, Αοποοι· θο1ου1ιτυου

ιιιοι.1οπιπο 0. Ροι·οο11.1ο ορυ1οιιι1οο Ο, Βοιο1ιι·ουυ1ιο1ι. 0, Αυουι·οι 0,

Ηνι1τορυου1ο 0, Ριιοι·ροτο.Ιπουοι· ό, Ργιιιιι1ο υπο Βορτιοοοιιι1ο 8,

Τιιυοι·οοΙοεο άοτ 1ιπυςου 78, '1'ιιυοι·οπ1οοο οποοι·οτ Οη;οιιο 9,

Α11ιουο11οπιπο ιιυά Πο1ἰτ1υιιι ιι·οιιιοπο δ, 1ιουοποοουννο.ουο υπο

Αοι·ορυ1ο.1πΐοποπιυ 59. 11ο.τοοιι1118 οου111ιι10, Κι·οιιυυο1του ω·

νοι·οοπιιπποοι·μοπο 120, Τοοι.εουοι·οπο 27.

ῇΔΝΝΟΝΟΕἙΝ .1Β1)ΒΒ ΔΒ'Ι.' ινοτι1ου71υ4ιΙοί711ιιδο1ιοτιο11ι1ιιε νοπ Κ. Ε. 11.10ΚΒΒ Πιτ

  

2111· Βουουσ11πιι€ οοο οοπτου

0ιουοοιιΐο1Ιο

εοννιο οΝοι· οποοι·οπ οιιτου υοι·ποουι·ο 0ιειιυοεο υοοἱπο

του Βοοουννοι·οοπ οι

,8ΕϋιποΨ

οοο ΚΙ1ιιἱεου ιιυά ιν1εοουεουοΐτ1ιου

υοου οι·ρι·ουτο Μ1ττο1.

'ΗΒΙιουο Ποοἱο ιπι ΑιιίειΙΙ 5 0τοιππι ιυιποοετουε.

1.Ποιειτοι που: υοο1οπΙοο :ο Πιουοϊου.

7οιο1ιιυιο 0υοιιιυοΙιο 17οιΙιο,

Μ:#7οποοοο!7.σουοΗ

Ουοι·1οττοπουτε.

  

~-

βι.Βοτοι·ουπης,ΜονουΕΡυ14. οοννιο ιιι :Μου 1ο- που οποΙοπο. Αυποποου-Οοιυυ@ιἶοπ ουοοιΕιπτυου.
 

  

,1Ιοκγ!”

ιιοιο. πιο ιιιοιιι11οιιιι Δοιιιιιιιιιοτιι.

8πυουιο.πο 1π_ιοουιου οπου ει·οοοοτ 1)οοοιι Μια ουιιο

ιιΙΙο ΙοιουιΒου Νουοιιοτοο1ιοιιιιιιιἔοιι (ΑυοοοοουιΙουυΒ, Βοι

οιιυἔ π. Δ.ι νοτιτιι€ου.

..Α'Ι'θΧ ΥΕ· οι οο ννοπι€ @Με ι1ο.οει οοιιιο Βοοοιι

ουυο Οοι”οιιι· 40-60 ιιιο.1 ο·ι·οοοοι· εοποπιιιιου ννοι·οοιι που

ιιοπ Με τ1ιο_ιοιιι€ου άοτ ϋυ1ιουοπ οιιοι·οουιοουου Δι·οο11..

ρτ1ηιο.τουο.

ΔΙΙο Κτου1ουοι1ου, υοὶ τ1ουοιι Δι·οοιι ου,οοοο18ιΒ ιοί,

(ΠοιιυΚτου1ευοι$οπ, Ατι16.1ιιιο, Νοτνουυτοπυυοϋου οοο. (νοτ

1οιιι`ου οπου υοι θουι·οιιου νου ,,.1 '1'0ΧΥΙ.“ ο·υποτιο.

Βοοιο: 0,06-0,2 Οι. πιο Μο οιιυοιι€ο.υ.

·1ιι1:οτειι.οτ: 1)ι·. Ψ. 8οΜΜ ΙΚΙιιι11: νοπ 1.)τοί. 1)α.πιαι·) Βοτ

Ιιυοι· ιυο‹1. θοοο11εουοΓο 6. Μοτο 1902; Ρι·ινο.ιοοο. Με Γ.

Β7ιιπιεπΗια! (ΚΙιυι1‹ νο11 Ρτοί. Ι.οιμΙειι) ιυιοοιιι.

7οιοιιυιο 0υουυοΙιο ΨοιΙιο,

Μ:ι'ιουροεοί7.ε·οοΜΑ

ΟΙιειτ1οττοιιυιιτε. (107,28- 8_

 

 



  ἔ ...έ
~ . ΒΑΝΑΤΟθΒΝ
1ιι1οιιεἱνειτοε Ιἰτἱὶΐτἱἔιιιιἔ8ιιιἱττο1. Ποι·νοι·

τειἔοιιι1 τοιι1εο1ιο Ύν1ι·1ειιιι8. Α1ι8ο1ιιτ Γθ12108

[Μπι Ηεττοπ Αετ2τετι Ρτο1σειι υπό 1.1τοτειτιιτ ΒΓειτἰε

υπό 1τειι‹:ο

ε1ιπο1ι (Μ: ΡειΒτ11ωιπτεπ Β811Θ1° δ6 0ο..

Βετ11τι δ. Ο. 16.

Ζιι 1ιει1σοτι πι εΜειι Αροτ1ιε1ωτι υπό 1)το;.ςιιοι1ε:π.

α» 28-16.

κχχχκπχκχκκχκχχΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

”ΙΟΗΤΗΥΟΙ..Δ“ υπό

,1ο1Ι11οΡ“1ετ11πϋυπμε

”ΙθΙιὺΙιΥ0Ι“-ΑΙΠΙΠ0ΙΙἰΙΙΙΠ οόετ Απιπιοπ1ιιπι ,,ευ11'ο-1ο1:1:1ι ο11

οιιπ1" ιν1τό νοιι ιιπε ;ζε11ε1εττ πι ΟΠ

81πιι1Β1εο1ιεπ Ζω 5 Κο., 1 Κο.. 1/π Κο.,

1/.ι Κο., ι|ιο Κο, ιπιπ ιιι Οτιες1ιιε1Πει

- εοΙιειι 2ιι 50 μπι., μπι. από 30 8ιπι.

«πάει Ί.'1:ιιο1ιγάτοοπτϋπι·πω ειι1ΐοπιοιιιιι-ΐρτιι:ιεΙάο1ιγ

άε.ιιιιπ (,,Ιο1ιτ1ηο1" Γοι·πη.Ιάο1ιγό). νοι208Ιιο1ιεε Πεπτι

ΑιιιἑἔερτἰΚυπι. &ιο5ιδ ιιπε Βε11είετι πι Οτ181πε1εϋρεοΚιιιηέεπ

ειι επι. ιιπ μπι.

σπιτι· Δι·εοπτιιτι: τ1:1ο1ιγάι·οοειι·1:οϋτο-ειιΠ'οτι1οιιιπ εο1ιι

Β11ο (,,1ο1ιτ1ιγο1'^-8111σει·), 113ε11ο1ι ιιι 1αι1πειτι εοινἰε κινει

πιι:πι πω”, 30 Μ» 5111:ετ επι1ιπ1τειιτ1, 1ιετνοταη;επτ1ετεε

ΑιιτἱεοτιοττποἱΚιιπι, νοπ ιιιιε €ε11ε1ετι ιιι Οτ181παΙΠΒεο1ι

εΜειι ειι ΙΟ €ι·πι.

Η ' 1πεο1ιιΒ11ε πι Τει1ι1ετπειι :λ 0,1 ιπι. τ· 1ι

- 0810ΠΙΠι ιπιπ Βεεο1ιππιο1:Ιοε. Κιιτιννε8 ΐΙο11ιξδ:Ε10° -

· 'Ι'ιι1:16ΜΒΒ

κχχκκκχάχχχχ

 

,,Ιο1ι1:1ιοἱ'οι·ιιι“

,,Ιο1ι1:1ιειτἔειιι°°

8επειιιιιτ. ιπειιι: Ροι·τιι Ιι°ιτ1πτετπε 1

Ιο1ιτ1ιχο1-Πειττεὶο1ιιιπε. ιιι Οτἱἐςἰιιει1εο1ιεο1ιτε1π η

:ιι-ω Τει1)1εττοπ.

α ω" ,,Ιο1π1ιγο1°'-Β1εοπ1πεο1ιιΒ11ε.

8ε1)ιιιιά. Ε1εειι, ιιι Τει1)1ετιεπ :Ι 0.1 μ., 8ετιιο1ι- ιιιι‹:1 εε

εο1ιτπειο1(1οε. 1ι·ιε11ο1ι·τ ω ε1ι1οτοεε ιιιι‹1 Απειετπ1ε, πι Οτ1

ἔἰπε1εο1ιιιο1ιτε1π :ιι 50 Τει1:ι1εϊτοπ.

σποτ Μετιι-Κι·οεοΙ-Απγτο1 εο1ιιΜ1ε. ειππ. 40°/ο Μεπι-ΚτεεοΙ,

Πεε1πίεστ1οπετπ11το1 πι άει· €1ιἱτιιτἔἰε, πι Οτ1€1πε1εϋρωΚυπεοπ

:ο 50 ;;τπι.

σποτ ΒποεΙγρτοΙ-Απγτο1 εο1π1:11ε. ειππ. 40° ο Ειιοιι1γριο1, Πιτ

πι1ιιιέ1τ2τ11ο1ιο νετκυεπτ1ιιιι€. 1:ε1 Ξτοτπε.τ1τ15 απο., ιιι Οτ1€1τιε1ε1:,,ΒΙΙΒ8801“
ρεοΚυπἔεπ Ζιι 50 μια

σ: εοΙιιΜ1ο. ειππ. 10% _]ο‹1. Ει·εωιπι1ττε1 Με 1οι:1οίοττπε πι

δοά”: Οτι€1ιιιι1εϋρωΚυπεέπ 2ιι 50 μπι. νοπ ιιπε ΒεΙἱεΓειΙ. ,

Μ· ν81ΐεπεο1ιε1τ11ο1ΠεΑ1:Ι1ιειιιό1υτιέ;επ ί1Βετ νοτ5τε1ιεπε1ε Ρτ5ρειτειτο. ινε1ο1ιε εισε

ει: ιεεειο νοιι ιιιιε ει επι οι οετοΙ11: ννε:τόοπ υπό ε1ετεπ Ζειο1ιεπ υπε σεεετ:11ο1ι
€εεε1111τετ 511101. νετεεπάεπ €τειτἔε ιιικ1 1τε.ιι1ιο. Ο

1ο1ι11ιγο1-θοεο11εο1ιει"τ 0°'12.°ΆΗ.22°81°.ΒΡ .ξ.;·..Η0_

ο"σο0000όσοο00οσοοδοσοσοσοσοκοοοδσόόοδοοσωωσσουοοσδ

ΠΠΠ7εά1 Μπι” Έν1ι· 1ι1τωπ πω" 2

,,Έ'οττ1οΜ1ιο

,,111οπιεσ1“

  

Ε1εοπτ11ϋιιιοτ: ΔΝΒΒΕΑΒ ΒΑΧΕΕΠΝΕΒ, ΒΠΒΑΡΕΘΤ.

Ζι1 ΜΒΜ 1ιε1 άοπ Ι)ι·ο,ςιι1ετεπ Μιά Αρο11ιε1ωπ.

Παπ νοι·1ειιι€ο πι @κι Νιοε1οι·11η.ςοιι «Βεκ1ε1ιπει·'ε ΒΜ.ει·ννεεεει·».

1811 26- θ.

ειππ. 8111% οι·μιιι__κ .

 

8182. επι ΝΜι1τριο- (Μ 8θόΓΠΟΜΘ 2

Ο . .
ο Μ... Μ...8Π Ροι·ΙΜ11-Μ:1ιιι12-Ξ ι

ξιιΜ111ιτωιι1ο 11'1ι·- "Μ"(θ) Σ

_ ννε1ο1ιο ε1ο1ι ειιι1°=

ΣΕΠ; ιι111,ςεπιοιπ ο

Χ 1εάετ Βτ1ηιιο1:το 2

1ιο1πιιιιιτ Μ.

2 ιιιιεοιοε εοΙιτειι =

2Α18 ΝΟΓΙΠΒ·160818 Β11τοι·ινειεεοτε!ιο-2

88.0Πϋω ν. χν88_ ΜΜΜ. 80111111 ιιι2

έ εοι·ε1ιιε νο11. ιιο1ιτοιι1 2

Σ

Σ

Χ

ΣΧΟΟΟ·ΟΧΌΟΧΟθΧΧΌΟΟθΌΟΟΟΟΟΟΟΟΟΧΌΟΧΌθΟΟΧΟΟΟΟΌΟΟΟ

1'

Ιι1εΐοι·ο.ιιτ.1'.‹1.11:ι.ιιι1εο11ειίτ,Βε,ς1πιεπτοι·,ΚτειιιΚειι1ιΜποι·.Αροϊ.1ιο1ωιιιι.Ι)το8·ιιουμπαΜΠε18

 

 

 
  

  

  

με0%

ηἐ'

18?)'μέ.

  
θ

ἔ

οΧ,

Π:κιπ1-ιιΔΜΜ

  

]1πιτυπποιι

Η11111.011

 

 

  

›υ+4

11θ1"'7

Βι·τιπποπεο1ιτϋτοππιωΔιιιιΙ"επιει·ιι.$1επιά@ΜισοΜΜΜ

Υει·εωικ1ω·Ρ11τε111ο1ιοπΜ1ποιε1ννεεεεινοιι01ιω·-8ει1:1ιτυπιι.

Ε'ιιτ1ιειο11868ττ1οΒο11.8ει1ι1πιιιιιιπι8οΜεσ1οπ.
Ν1ωοι·1ωμιιιιιε11οπΑροι1ιο1ιοιιιπιπ11108181ινα8881°·ΗΜια1100880.

  

0111θε1εο1ιοιΟϋετω

  
9-ε°

@ΡΕΈΞο
'ΟΠΠ'-ΜΔΠΠΠ

Μεε11ιτιι11εο1ιε0,πε11εει·ει.οπΒιιπεεε1σει·ε1τεεε1τ1801ετίο1ει·ειο1ινει·οπ1ποτ

 

ο1ιειιτοπ.ε.νν.85.12ο"ι
ΑωΖωΜιάΡε1ι1εο1ιεει·ει. Ζιι1ιιιεο11111εεε1,28112811ιπιπ

Βο1ι1οποπ.
Ζει1ιπϋ11τετεπ.θππω

Πιιιιρ1-Ν1οα1οτ1ιιΕο,

Ιπετιιιιτιεπω2ιινοτ11Η.πάεπ
ειιι·Απιριιωτ.1οτι,ΠΠ·Ασσου

Ζι11ιε1ιδι·.Ιπιπτιιπιεπτε1111·

νοι.οι·1ιιιι1Μι·ιιο.

Κορϊ-ιι.

ρειο1ιο.-π.Ηοτιι1ώπιπιο.Πισπ

ε111οιιΗΜ·ΜεΜειεεεηςε.

  

Ωω1·18π0101:1ιειι8νοιιΔιΕΧΑΝ0ΕΒΡΩΜΗ.Μ.Ροιοι·ε1ιιιτε,Βι·1ιεετιεττωεο88. Ηειιιρτεεεπι.πτεππιτΜ11ο1ιππε1ι1ιι.εοπόιπιε1τωΜΜΜνοιιθ.Νοετ1οΠι18107
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ὲῖΗε< Θἑᾶἔό
=-= ·ν··ι: >·ω Τ"=ο

Ο ··Ν #··Φ .°'°·€°:;

$"=Ξ ·-ΒΞ”ΞΒ·ἔΦο

_Β ω.ΑΞΦο2-Πίε

.Ξ €ω::ΞΞα::ιο=

- Μεοο οω>
δ. __ ___. ε___.φ-= ο···4ω

Φ Ε··ο·1κωΟ «Η ›=ο

€° ωΦ== ἔἔρ

=ΞόΞφ8αΡ---Φο
-=Ξν~~ὸ€ἔΞε

ἔᾶεἔὲφἐποὲ.

5ἔ?Ξ8έ£$ΦΝε

ἔἔ€ἔΨἔἑἔἔΞ
Ο) ::ι:...= Ν

Δι1τοεεοπ νοιι ΚταιιΙκοιιρΠοεοτ1ιιιιοπ:

Γιαπ Πιιι·1ε Κιιϊωτιι. Οι. ΒΜι.111ιο1'ετι

Ηι·ιπει π. Ρ1ΠΙ11861ι8ιικ1Η:118 θ-8,0.19.

Γιιιιι Τ... Δ. Βοεοε1ε.ννε1:ιι1ε. Βι·τ.61επ

Ροι·ειι1ο1ι.Ν1 Ιθ, @1ι. Θ.

111Ιιιι·ιο Ψ1π1ι1οι·, γι. Οοιιιιιοειι Μπι. π Πιπι

·ι·ωιοΒιιοποιοϊι γι. μ. 4. πω. 11.



  

δ??

.Ρ Ε Η Τ ο 8 8 εειοἔϊἴἑΕΞξτ-Ίξἔἔἔιιοτ.

με. μεσο. ΕΣιιιϊιιιιι· νοιι άοι· ι·ιιεε. ΒοΙιϋτιἰο ςοοιιι.1ιοι..

ΠιιοοιιΜΙιοΙιοο, ιιιοΙιοτ νιιιι·Ιιοιιιιοε ΜΜΜ ςοςοιι:

ΚοιιοΙιιιιιετοιι, Κο1ιΙΙ:ορί- ιιιιτ1 Βι·οιιοΙ11οικειτατι·Ιι.

Πιοι·ιιτιιι· ιιι !ιοι·ι·οιπι€. ΒΙ:Μ.τοι·ιι Ι)οιιτοοΙιΙοιιόε ιι. Οοετοιτοιο!ι-Πιι€οι·ιιο.

Αοτ:Πιι:!ιο θιιτειι:Ηϊοιι:

Ρι·οί. Πι·. Βι·ιιεΙ Ι·'Ξεο!ιοι· (8εια.<ιοϋπτω.·

Ι)ιο ννιι·ΙιιιιιΒ άοο ..Ροι·ιιιιιοιιια και· οιιιο ιιΙιοι·ι·:ιεοΙιοιιόο; ννοιιιι€ΙοιοΙι Μι

πιο Βιοτειιιο οιι.ι.;οιι διειιιιι, ὸοεο τΙοι· ΚοιιοΜιιιετοιι Μάι ιιι οιιιιε;οιι Τιιἔοιι ιιι οιιιοιι

οιιιίο.οΙιοιι Κοιιο.ι·ι·Ιι νοι·ννοιιάοΙΙ.ο, οιο ινιιτάοιι οιο Αιιίο.ΙΙο οο Μισο, άοι· ΒοΙιΙοἰιιι ου

ΙοοΙιοι·, άει.οει Με Βι·οοΙιι·οοιιοιιιιο άοο ΚοιιοΜιιιοι.οιιιι, Με Βιιιιιννοι·ιΙοιι ιιιιά άιο άτο

Ιιοιιιιο Βι·ιτιοΙιιιιιι:. νοΙΙοτειιιιιιε ινοείιοΙοιι.

ΙΙι·. ΜΜΜ, ω. Βοιιι·ιιο.ιιι·οτ ο. Ο. (ϊΙΜ.<ιεειι6ιωμ

ΝιιοΙι άειιι θοΒικιιιοιι άοο Ροι·ιιιοειιιι πω· οο ιιιιτ Βοιιτι Βτννο.ο!ιοτι ρΙϋι.:ΙιοΙι,

Με ειιιιιιιοιο Μι ιΙιο ίτοιο Ιιοιι·ΙΜιο @Με οιιι οιιιοιιι Α!ροιι-θιριοΙ. Βιοιιο Ι.οιοΙιτ.

ιιιΙιιιιιρ;!ιοιτ. ίιοΙ ιιιιι· Ιιοιιοιι6οι·ο οιιΓ, άοι· Μι ιιιι”οΙΒιο Ιιιιιω5.Ιιι·ιΒοι· Βι·οιιοΙιιο.ΙΙιιιτο.ι·ι!ιο

ιπι ιιιοιΙιιΙιοΙιοιιι Βιιι ιιγειοιιι Μάο. '

Πι·. ΔΙΙι·οιΙ πιω· (Νειιλαιι.9επ):

Ποιο Πι·ι.ΙιοιΙ “οι ΜΜΜ, Μ” Με Ροι·ιιιοεΙιι οιιι ιιιιιωι κι, (Με ιιι ισπ

2οιποτ ΖοΠι άοο ιιιιτ Βοοιιι ου εοΓϋτοΙιτοκοιι Κι-ιιοΙιιιιιοι.οιι ιιι οιιιοιι ιιιι€οΓΜιι·|ιοΙιοιι

ιιιιιι ΗΜ. ιιιιιιιοι·Μιιιιιοιι Βι·οιιοΙιιοΙΒιιι.οτιιι ιιΒοι·ιιιίϋΙιτοιι νοι·ιιιο.8. ΙοΙι Ιιοιιιιο ειιι·

Ζοιτ. Ι1οιιι ο.ιικΙοι·οιι Μιιιοι, ινοΙοΙιοο ιιιο!ι άοο εΙοιι:Ιιοιι νοι·2ιι.<ζοε ι·ι'ιΙιιιιοι1 άιιι·ΐιο.

Πι·. Βι·ιο!ι Ε.. νοιι ΜΜ.ιιιοι· (Β€ο·Β/‹:Ι‹Ι, ι5'Μεο·ιπ.):

Πιο άτοι ιιιιι: Ροι·ιιιοοιιι ιιοιιιιιιιιοΙιοιι ΒιοιιοΜτιάοιι. ιιονοιι "κι Μι Κιιι·Ιοι·ιι,

2Μιιιοι1 2ιι άειι οο!ιννοι·ει.οιι Γοι·ιιιοιι ιιιιιι _ιοάοοιιιο.Ι οι·ινιοο ω. Πιι· Ρτιιριιι·ιιτ Με νοιι

ιιιιοΒοιοιοΙιιιοιοτ ινιι·Ιιιιιι;.η όει· ετιιτΙιο Ηιιετοιιτοιε ιιΜιιιι ιιι ινοιιἱΒοιι Βιιιιιιιοιι Βοιοιτ.ε

Μι ιιιιά οιο Βοοτοτιοιι Βο.ι.πι.ιιιι οιι·Ιι ΜΗ Ζιι νοτιιιιςοτιι. Μο 'Ι'οιιι οι·ο.τιιι· Πο! πο.

νωιωιιι οιιι άιιι·αΙι οιο ΑροιΙιο!ιοιι, ιιοινιο ιιιιιοιι ΐο1εοιιάο 118ι·οο-Βουδ18:

Π. Βιοι·ιιΜπιρίοΙ, ΔιιοΗιο!ιοι·, Ή'ιιι·οοιιιιιι, Μειι·οιιιΙΚοινο!ιο ΙΒ8. ΑΠ. Μετώπ

οιιΠι, ΑροΠιοΙιοι·, Ποπ. ΡιιιιΙ ΒοοΙιοιΙο, ΔροΙΙιοΙιοι·. Βιμ, ΚιιΙΙιοι.ι·. 26.

ΙΙοτεεειοΙΙτ. ιιι άοι· ΚοιιιιιιιιιιιΙειιιτοιι-ΑροΗιοΒο Ε. 'Ι'ιιοεο!ιιιοι·, ΒοτΙΙιι (Σ. Η),

ΒογάοΙειτοοιιο 16. Θ?) %-Ι4.

Ριιιοοιιιι Ζιιιιιιιιιι
Μια, Μπι· ώσπου νιιιι·ιιοιιιιοε ιιιιιιιιιο. ΕΜουιρι·5μει·ικ ...ιι μοΒιιιιόοιιοπι

Ενω νοιι @άοι· ιιιιο.ιιΒοτιοΙιιτιοπ Ρ!10ΒΡΠοϊ-_ Μϋπ _άθΠ ΑΡΡωπ

Νω)0Πψιπ_ΜΙΠΒ ιιιυΜ, ΒοοιιιίτουΙιξιμ ιιι ΜΗ"

_ . νικ· ο· ν ο .ν<>Νιε εθεοΜυο<=Μοο ι.οιέ:ΐι ;εθο.8:ι:Ψ:ι:Έι.

 

 

  

 

 

  

ι· ΠΠΠΠ.Ε. Β ΒΕ., Μιιἱιινἱηεἱιειἰεπ ειιιε ΠΙιοἱιι.

 

 

7. #4”

κ.ι·ιΒιιι.ιοιιιι Δ _ . _ .

ιΠΝΕΚΑΕ"Α88ΒΒ ειο!ιοιι Βο!ιοι·ιιιιε.

Ποπ Ιιἱιιο ειοΙι ναι· Ν:ι.οΙιιιιιιιιιιιι€οιι οιιι Ι›οιοιοΙιιιο €οιιιιιι Μο @ιιοΙΙο.

νι0ΗΥοιιιεειιιιε

ιιι0ΗΥ6ιιιιιιιιιιιε

νι0ΗΥ~..ιιοι>ιτιιι.

τά

Πιο 3ιιοΙΙοιι μειώ

τοπ οι· Ι·'ι·ιιιιιϋει

  

Μοι·οιι-, ΒιιτιιΙιιιιιιοιι-, Μοριο

Κι·ειιιιιΙιοΠοιι.

  

  

ΙιοΙιοι·- ιιιιτΙ θιιΙΙοιιΜιιιιοιι

Κι·οιιΠιοΠοιι.

  

Κι·ιιιιΙιιιοΠοιι άοι· ΐοι·ιΙιιιιιιιι€8

θι·8:ιιιο, «Με Μ:ι.οοιιει οιιι! άοι·

ΙΜι·ιιιο. Ι89) Ιθ-7.
  

'ὸκσκσκξὶὸκἑκδκδκἶἀόκσκσκσκσ

ΨιιΚειιιτιειοε Αιοοιι-, Βι

εοιι-ινιιοεοι. 8οοοιι ΒΙΜ

ειιιιιιιτΙι, ΡτιιιιοιικτοιιΙιΙιοι

ιοιι, Νοι·νοιι ιιιιιΙ ΙΙιιιιτ

ΙσιιιιΜιοιιοιι οιο.
Μ.ΤΒΒΒ·ΩΠΕΣΕΒ
Ζιι ΙιοΒοιι ιιι Μου ΜιιιοπιιινειεεοτΙιοιισΙιιιιΒοιι, Αροι:ΙιοΚοιι υπο ΒιοΒιιοτιοιι.

Π) 12- Τ.

σκωεωεωωκσκοπωωκωκκοκωω

  

 

.. `ς-οο

  

ΒοοοιιιιιοιΙοτ· Μιά.$οΙιινοι2ινο.Ιά.420-450ιιι.Μ.σ.Μ.

ειιιιιοννοιιι·ιοεΤιιοι·ιιιοΙΜιιι,ιιοι·ΙΙΙιιιιιοι·ΒιιΗΚιιι·οι·1

Βι·οιιοΙιιιι·οόιιι·οιιΜεΒιιιιοοοιιιιτο.

σε»ιο-ο.
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θ
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Η

Ο

ο

..ο

Σ!

9

ι..
π.

4

.έ

Η

ο
Ο

...ι
ω

Φ

 

  

Ιιι άοιιι νοι·Ιο.εο νοιι δ. Ε". Βοη

ιιιιιιιιι, ννιοει0ιιάοιι, ιοι. ιιι ιν. ΑΜ'

ΙιιιΒιο οιοοιιιοιιοτι ιιιιά τιιιι·οιι :Πιο

ΒιιοΙιΙιιι.ιιάΙιιιι;;οιι 2ιι Ιιο2ιοΙιοιιζν

οοπι οοοιι

33088 ιι.οοιιιο Βο

|ιο.ιιιΙΙιιιιε, ιιιιοΙι 22_ιιιΙιι·. Γοι·οοιιιιιιεοιι

ἐιιι·εἑιἶἑοΙΙι ΒΒΠΒοΙἔι1ιἱιι,

ιι8 ειιι·2 ιιι ι ιι οιι ο - οι·ιιι

(νοτιιι. 1ειιιι:”Μιι·. Πιι·οοιοι· Με ΙιιιιοΙ

Βιιιιοο) 218 .4 Μ.» ΗειΒοιι οοιιοιι :Πο

Γι·ἱΙΙιοι·οιι ΑιιΒιιο·ειι άοι· ΑετΙιιιιιι.Ιοιιιο

«Με Βο!ιιιιιιιιοιι Αιι€οι·ε Βοι·οοΙιιι;Ιοο

ΑιιίεοΙιοιι ;;οιιιοοΜ. εο πιο" οιο ιιοιιο

ΑιιΠοιι.ςο οιιι άοο Βοειο Ιιο2οιοΙιιιοτ

ννοι·άοιι, »πιο Με: Αοιιιιιιο. ι.ιοεοΙιι·ιο

Ιιοιι Μ. (80) 23-18.

Ιιιι ΠοιιτειοΙιοιι ΑΙοιαιιιάοι-ΗοοριωΙ Μπι

ΝιιοΙιιιιοιο οι·ιιιοιΙτ ϋΙιοτ οιιι· Ζω άιοιιιιτ· ·

Ποιο ΡΙΙοοιοτ ιιιιά Ρ!Ιοςοι·ιιιιιοιι Πιι· 61ο

ρι·ινιι0ο Κιιι.ιιΙιοπρΠοεο (ιςοεοιι ΖιιιιΙιιιιρ

νοιι 60 Οοο).

Αιιτοεοοιι νοιι ΚτοιιΕοιιρΠοΒοτιιιιιοιι:

8οΙινσοετοι· Οοιωτ. 8οΙιιιιιτ1τ, Πο·ι·ορ6. στ.

Μο.·ι·ιι·Βοιιοιιο.:ι Π. ιι. Θ. ιιπ. 20.

?του θι'ι1ποιι, Ν. 0.,1'7 Ποιο, Ηοιιιο .Μ Ν.

βιο. 10.

Β'τιιιι Δ:1ο1Ιιο1τ1 νοιι Ε'οι·οοιι, (ΕΜΜ

τιιιοιιοοιιιιΙ 8Ι. (2. 20.

Οποτε Οιπι·ι·.ιιοιπι, οορτιοι:οκ.. μ. Π, ιιιι.19.

Δ1οκο.1ιάτο. Κιιοοι·ιτιοιισ. Ηπιιο.ιιιιοι:οιιυι

γαι. ιι. 61. κο. 82.

Επι” Β1οιι. .Πιιτοιιοκοπ 58.”. 15.

?του ΟιιιΙ:ιοι·ιιιο ΠιοΙιο1οοιι, Ι'ιιι·ο.ρειι·

εποε γ.ιιιιιιιι π. 80, πιο. Π.

Γεω Βιι.οοι:ιιιιοο Πω. Ποι·ι.ιιιιοοιι. π. Μ.

πι. ω.

Σιιιιτεειι·τ. Ηοιι1ιΒιοτεοι·, Βει.ο. Οο·ι·ρ. θ

Με. ιι 29, κια. Μ.

.__.,..ο-......-.. - --.. -.
-.6.·
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Μ. ΗοιιιιιοΙ'ε Ηειοιιιειτοιοι ~
θετειιιι,ςτεε εοτιεειιττἱττεε ΗεειιιοεΙοϋιτι (Π. Η. Ρετ. Ν: 81,801) 70.0, ειιετιιιεειι τεἱτιεε

θΙγεετιτι 20,0, Ατοιιιε.τιεεΙιε υιιό θεεεΙιτιι:ιεΚ52υε:1τΖε 10,0 (ΑΙοοΙιοΙ 2°|,,).

ΔΙε Μιιτιιι1σειι0εε, οτειιτιεΙεειιΙιει1τ1εεε, αΙΜετιεοΙιεε ΝεΙιι·- ιιιισ ΚτέΕτ1ειιιιε,ε

ιιιιττε1 Πιτ Κιιικ1ει· πιω Βι·ννιιοΙιεευε Ιιε1 ΘεΙιννεεΙιεπιιεταιιάειι 1ι·,<;ειικ1 ννε1εΙιει·

_ Απ ιιιιεττε1οΙιτ,

ἔΙιεειοιιἀετΒ ιιιιειιτΙιεΙιτΙἱεΙι ἱιι άοτ ΚἰιιἀετρτιιΧἱε.-Τ

ΗειειιιετοΒειι ΗοιιιπιεΙ ειιιΙι:1Ιτ ειιιεεετ όειτι νειιι€ τειιιειι ΗεετιιοἔΙοϋἰιι ιθΒΘ1°ΙΗΜΙΒ ί1°0ἱ

νοιι εειι ιπι Βιιιτε κι·ε18ειιτΙειι Βεετει·1εω τιοεΙι 8ὲὶττιιιιτΙἱεὶιε 5ειΙΖε όεε €ιιεε1ιειι ΒΙυτεει,

1τιεΙ:εεοιιι1ε1·ε ειπεπ Με νν1εΙιτ18·ειι ΡΙιοερΙιοτεεωε (ΜΜΜ από ΚειΠιιιιι), εοννιε Με

Μάικ πιιιιόει· ννἰεϊιτἱἔειι ΕἰννεὶεεετοΡΓε όε58ετιιιιιε ιιι εοιιοετιττιττετ από 8ετειιιι€τετ 11τι2Θ1°80ΐ3Μ301°

Ροι·ιιι (ειΙεο ΜΙΜΗΣ ΥΘ1°ά811ωι. Ι)ιε ΙαιιιετΙιεΙιε νετςΙειιιιιιι€, εει ειε ιιιιιι (Μπιι $21ιιι·ε-Ρερειιι οόετ

Ηιτεε€τειόε ετ2ειι€τ, ιετ νοιι άετ ιιετϋτΙιεΙιετι κνειτειιιε νετεεΙιἰεὸειι. Ρε τοιιε, ΑΙΒιιιτιοεειι ιπιε! [ιερ

τοιιιειττε Ρτερει.τετε ννετόετι, ννὶε νοιτ-Μι1ιιειιετι, Νειιιιιειετετ-_Επιει ιιππ! (ΞεΙιιι -5ττειεεΒιιτ,ς

ιιειειι€εννιεεειι ΙιειΒετι, ι1ΒετΙιειιρτ ιιἰειιτ ὸἰτεΜ τε5οτϋιττ; Πιι·ε Ι)ιεπτΙιοε ετ2ειι€ετιόε ννιτΙ:ιιιι€ ια νοιι

ΖειΙιΙτειεΙιετι Αιιτοι·ετι ίε5τΒεετεΙΙτ. ΠιιτεΙι όιε ΚΠιιετΙἱεΙιε νετάειιιιιιιἔ ννετόειι πνειίεΙΙοε 5τοΒε Ζει

εετ2τ, ννεΙειιε Πιτ όιε ΝειιϋιΙόιιιι€ νοιι ΖεΠετι ιπι Οτ,ςειιιιειιιιιε νοιι ιι6ειι5τετ ννιώτι€Κειτ εἰτιό.

ΞειιΙει€ειιά ννἱτ‹1 όιεε. εΙυτεΙι (Πε ,ςτοεεειι ΕτίοΙ€ε τιιιτ Ηειεπιειτυ8ετι ΗοιιιιιιεΙ Βετειάε ιιι εοΙεΙιειι ΗΠ

Ιειι νοιι ΗΙιεειιιτιε, ΞετορΙιιιΙοεε, ΡεάειττορΜε εκ. ειο. Βεννιεεειι, Βει ννεΙε!ιετι νοτιιετ ιιιιτ:2Ιοε ρερ

τοιιιειττε Ρι·ειρειρετε, εοννιε [.εΒεττΙιτειι, ]οόειεειι σ. ε. ιν. ειιιεεννειτιότ ννιιτάειι.

  

 

+ Ηειεττιειτε8ετι ΗοιιιιιιεΙ ΙαιιιιιιιΙε ὸἱε1τετἰεεΙιεε, όιε τ21,ςΙιεΙιε ΝειΙιτιιιιε ετ€5ιιΖετιόεε ΜἰττεΙ

]ειΙιτευε, ..ειιιτειιι @με Πτιτει·Βτεοιιιιιι€ €ειιοτιιιιιετι ννετάειι. Πει εε ειιι Ι1εί3ίΙ1°Ιἱ0ἱ1Θ8 01°8°811ἱ

80ΠΘ8 έτοόιιετ ιετ, ττετειι ΙΠΟΠ18Ι8 ἰτἔειιό ννεΙεΙιε 5τϋτιιιι8ετι ειιι, Π18Ό880Πάθ1°θ ΒΙΟΙ”

όετ Βει Ι2τ1ἔεΓεΙΙ1 (3εϋτειι1οιιε νοιι Κί1118ΒΙΚ2ΠΘΙ1 ΒΙ88ΠΡτέΡ81ΉΒΘΙ1 ιιιινεττιιειάΙΜιε

Οτ8·ιιειιιι1ε. +

 

 

Ψετιιιιτιε νοτ Ρει1εεΙιιιιι€!

Μι ννειττιειι νοτ όειι ΖειιιΙτειεΙιετι ΝειειιεΙιιιιιιιι€ετι ιιτιεετεε Ρτέιρετειτεε, ιτ150ε5οιι

όετε νοτ εοΙειιετι τιιιτ Αθω"1θ1°-ΖΙ188ΕΖ. διε τερτειεειιτἰτετι Ποτ €εννό]111ΠΟΙ1Θ

Μῖ8θΙ1Ι111ἔ°. Ιιι εοΙεΙιειι ἰετ όειε Ηειειιιο8Ιοϋιτι ιιἰεΙιτ ιιι ΒΘΡΘΪΙΙἱεἙΘΙ°, εοτιόετιι ιιι

άετ πιἰτ ὸετι ΕΧετετἰοτιεετοΙἶειι (Ηιρρυτεειιιτε, ΗειττιετοΙΐ, ΠΠεΙιτιἔε Ρεττεε1υτειι, Οειεε

ειο. ετα) ΒεΙειετετετι, ειΙεο ΠΠἔΘΓΘἱΠΪΒΈΘ11 Ροτιιι ειιτΙιειΙτετι.

00 Μιι Μιπ, 8ίθι8088 θτΙμιιι!-ι'ι5ριιιΙ Μπισιιιηοπ Ηυπιππε! ιιι οιιιιιιιτοιι.
 Ν]

 

νΘ1°8110Π8(1Ι1811Β8 ετεΠειι κνἰτ όετι Ηεττειι ΑετΖτειι, όιε 5ἱεΙι άιιτεΙι ΕἰἔειιρτοΒειι ειιι ΠττΙιειΙ

ΒΠόετι ννοΙΙειι, ἔεττιε ΒΕ8ω8 Μιά ΐ1°8Ι1Κ0 2111° νΘ1°Π18Π.Ι1Β Μιά Βιττειι
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@ιιει νοτ άειιι Εεεειι, κνεἔειι εειιιετ ειἔειιτΙιΠιιιΙἱεΙι ΜΜΕ ειρρετιτειιιτε8ειι·

όειι ννιτΚιιιι8.
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ΕΜΠ· πο”. 0116., 10 Αιιτγοπι. 1900ι·. Ηει·ιιιιεεεϋειΤΒι·.Βιι άοΙΐ ννιιιι εειι. ΒιιεΙιότιιεΙιετοι ν. Α. 0νΙειιοεΕε. ΒιιτΙιει·ιιιειιιι0ίει· Π. Νῖ5'

 



ΧΧ!!!!. !!ιιι!ειινε. Β Β 8 Β Η Η θ Β Β Μ!!! Ρο!εε κι!. !ε!!!!

!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ειπει· !!ε!· Κει!ει:!!οι! νο!!

Με!. Ρ!. !ε!!!! !!ε!!!!!. Π!. !ο!!ει!!!ειε !!ι·ε!!!!!!ε!ε.

ι!!·”ενν! οι· ε!). Κ!!!1 ρ Οι. !!ιιι!ο!!” νν!!!!!!!!!!.

ει. Ρε!ε!·ε!!!!ι·ιε. έ ή* ζ

Με !8!. Ρο!ε!·ε!!!!!·μι·Με!!!ει!!!!!ε!!ε Νοε!!ε!!ιε!!!!!!» ει·εο!!ε!ι!! με” 1- ὰΉΒΜιιιΘε!ε·ΑιιΙ!!·εμ !ιον!!ε ε!!ε Ιι!ιοι·ε!εθ!! ι! ι! Δε!! ι! ο!. - Πει· Δ'βει!!!ει:!ε!!!εμ·ε!ε !ι!! !ι! Βιι,εε!ει!!!, 8 Μ!. Γ!!! ι!εε!!!!!!ε! πιει! ειιεεο!!!!ε88!!ο!ι ει! Με Βι!ε!!!!ε!!ι!!ι!ι!ε νοιι Κ. Ε. ΕΜΠ!" Π!

.!ε!!!·, 4 !!!!!!. Π!! ει!! !!ε!!!ε δε!!! Με!. Ροι!!!.ι!!!!ε!!ιιιιε; !ι! ει!!! "1αΟΣ'ΟΠϊ8!.ΡΩ!8ιε!!ι!τε'Νεινε!!ιγ-!ΐτοερεοΕΜ)4. ι!! !·.ιε!!!ει!.-κ ε! !ε!!!! ΜΗΝ!!!

2.ι!!!1ει·ιιι 20 Πει·Ε _!!!!!!!!ε!!, 10 Πιι!·Ε !!ε!!!!!!!!!!!ε!!. Πει· Σ!!ε9$!!!οπη!ΗΜεονν!ε ε!!ε ει!! Με !ὶ6τ!εε!ιοι! !!εει!ε!!ε!!ει! Μ!!!!!ει!ι!!!εει! !!ι!!ε! πω!! ει!

Ε!!! Με 3 ιιι!!! Εεερε!!ει!ε Ζε!!ε !ι! Ρε!!! !ε! 18 Μ!!! σε!!! 35 Ρ!'ει!!!.-Πειι !!ε!! ε ει! ε!! ιι Ι !ε Γ!! !! το !!!!ε ι! !Κεεεε!ειιι· Οι. Βιιιι!ε!! Ψει!εο!! Π! Μ-ΡΘ·

Αιι!οτει! πετάει! 25Βερει·ε!ε!!ε!!ει!!!!ι·ει·0ι!!!ι!ε!ει·Ε!Χε! ει!εεεει!!!!.- !ει·ι!!!!!ι·ε' ?ε!ε!·ε!!ι!!·Βει· 8ε!!ε, Ρε!ετ-Ρει!!!ιοει!!!ε! ει! !·!ε!!!ει! Βρι·εο!!

!Ιε!ει·ε!ε πετάει! !!εε!! Μ!!! 8ε!!!ε νει! Η! πω. οι·ο Εεεε!! !ιοιιοι·ὶι·!. ε!.ι!!!!!ει! !!!οι!!ει;, !!!!!!ννοε!! ει!!! !!ι·ει!!ιε νο!! 2-3 ΠΠ!.

Μ θ!. Ρε!ε!·ε!!!!!·8, 17.(30.! Αιι!;!!ε!

!!!!!!!!!.:!)τι!. ιιππ!. ε.ι!!-!!!!!!!!!!!!!ξ Ε!!! ει!!! ?νο!!!!!εενιιε ρε.ρ!!!ει!ε ρ!!!ιιιει!!οει!ε ρ!·οε·ι·ε!!!ει!ε (!ε!!!!!γοε!ε !!γε!ι·!ι!). Μ·

Βεο!!ετε!!εε!εει! ιιι!!! Βεεριεο!ιιιι!εει!: Π!!! ο!!!!ει·!!ε!! Ει!ιτε!!!ιιιι!!ζει! !!εε Η!!·ι!ε, !!ε!· Η!!·!!!!ειι!ε ιιι!!! εεε!!!!!!!ει!ει·. νο!!

ΡΜ!. Ι)!·.Ο.Κϋι·ι!ει. - Π!!! Κιειι!!!!ε!!ε!! !!ε!! Ο!!ιε!-ι ει!!! ειπει! Βε!!ει!!!!ιι!!ις. νο!! Πι·. Α!·!!!ιιι· Ηει!ι!!ει!!!..- !!ε! ο!ϋεε!!Βειι

ει!!! !!ε!· ε!!!!;ειι!ε!!!ει! Ρε!!!ο!οι;!ε !!εε Νεινει!ενε!ε!!!ε νο!! Π!. Β'. Ν. !!ε!!. -- Π. ν. Ηε!!εει!ιε!!!!: [Με !!!!!!!ρε!!οριεο!!ε !εε·ι!οεε

!!ε!· !!οει!!!!;ει! θεεο!!ννϋ!!!!ε. - Ι. Ι.ε!!!!!ει!ι!'ε !!!ε!!οι!!!εο!!ε !·Ιει!!!ε!!ει!!ε!!. Α!!!!ε ιιι!!! Οιιιι!!!!!ε!ι !ιε!·)ει_ι·υ!!ιε!!ιε !'0!!_ Ν· Ν!!!

ςε!!!!!. - 2. Α!!εε !!ε!· Θε!ε!εε!!!·ει!!!!!ε!!ε!! νοιι Α. Α!!ιει·. - Πε!!ει· !!ε!! Κ00!Βο!!Π!θ!'2 ω!! Ρ· ·]· Μ0_ω!!8· - ΒΠΠΠΠ ΘΝΜ

ε!!!εε !!ε!· Βε!!ε!!!!!!!!ις !!ε!· Νει!ι·εει!!ει!!ε ιιι!!! Ηγε!ει!ε. - ,![·!!°1! ΒΘ!”ΜΡΠ> Π1ΜΠΡο: Φθ·ΡΝΜ!(Μ0Γ!ε· - νν· ν· Βο!!!!_θ: 8”

ο!ε!!ε !)!εΕ!!οεε !!ε!· !!!!!ει·ει! Κι·ι!!!!!!!ε!!ει!. - Ρι·ο!ο!ιο!!ε !!εε νε!·ει!ιε Β!. Ρετε!·ε!!ΠΠΠΠ' ΑθΙ'2$ε- - Μ!ω-!!ω°

 

  

!ι!!!!ε;ει! πιιε !!ε!· θεεε!!εε!!ε!! ριε!ι!!εε!!ει· Λενε!!! ει! Β!!;ε. -

!ετε!!ι!!·8·ε. - Αι!εε!8·ει!.

Ε!!! Η!! νο!! Νεενι!ε !ιε!!!!!!!!!ε ρ!!ιι!!ε!!!σειιε ιιι!!

ιιι·ε!!!ε!!ε [Ιε!!!!!γοε!ε !!γε!ι·!!ι]. '!

νο!!

ΙΜ!. ιι!οι!. Β. Ρι!εει!!ει!!!,

ι.ιι!!!!!.

!!ε!!!! !ιοιιιι!!ειι ε!ε!!! !!!οε ει!! !!ε!· ει!εεειει! !!ει!!!!εο!ιε

νο!. εο!!ι!ε!!! ει!!!!!, ινει!!!ε!ε!ε!! εε!!ει!ετ ει!! !!ε!! 8ο!!!ε!!!!

!!ει!!ει!. Π!ε (!!!ϋεεε !!ετεε!!!ει! ει:!!!νει!!!! ειν!εο!!ε!! !!ε!·

ε!!!εε $!εο!!!!ει!ε!!ιορίεε Με ει!! Αι15ι!ε!!!!!!ιιΒ Με! ι!!ε

εεεειιιιιι!ε Κετρειο!!ε!!!εο!!ε. Κ!ε!!!ει·ε !!εε!!! εο!!ιν!!!!!ει!

!!ιε!!ε!!ι!!ε! ερο!!!ει!, Με 8ι0εεετει! εε!Βε!! ο!!! εε!!! εο!!

ε!ιι!!!εε νε!!!ε!!ει!, !!ο!εε!! ο!! @!!ε! Βε!!ει!!!!!!!!ε ει!!!

!ιε!!!!!ει! ει! Αι!ει!ε!!!!!!!!ε ι!!!!ιιι!!ει· !!!!!!!ει· ω, - εο ειιι!!!

!ι! !!ε!!! Ρε!!ε, !!ε!! !ε!! Με! ι!ε!!ει· !!εεο!!!ε!!!ει! ν!!!

Ρ!!!!ιο!οε!εο!! ει!ε!οιι!!εο!! ινειι!ε!! ε!ε Με!ετ ει! !!ε!! Τι!

ι!!οιε!! Θεεε!!!!, ε!!!!!!ε· !ε! !!!οε ο!!! Ε'τεεε_ !νε!ε!!ε θε

ινε!!εε!ε!ι!ει!!ε ε!ε θεεε!!ινι!!ε!!!!!!!!ετ ε!!!!!, !!ε!!! πεταει!

ει!! ε!!!!!!ε!!ε!ειι Ηει!!-, !!ε!!! α!!! Β!ι!‹!εΒεινε!›εε!ε!!!ε!ι!ε

!ιεεο!!!!!!!!!;!. Με!ε! ινει!!ει! ε!ε ε!ε Ε"!!!ιο!!!ε ιιι!!! Α!!

ε!οιιιε, ειιινε!!ει! εεε!! ε!ε Ε!!!!ο!!!ε!!οιι!ε (Ριεο!!!!!!ε

!!ει!εε!!) !ιε2ε!ο!!ι!ε!; !!ε! !!ϋεε!!!Βει· !!!!!ννε!!!!!ι!!ιε ει!!

ε!ε!!ε!! Μ!!! Οετε!!!ο!!!ε, !!ε!!! Ξει·οοιι!ε, νε!!!!!!!!!!εει!!εεε!!;

!!ε!!!!Β !!!!!εο!ει·εει·οο!!!ε (Β ε! ι! ε τ).

!)!ε ι!!!!!τοε!ιορ!εο!!ε Πι!!ε!ει!ο!!ιι!!ε ει·ε!ε!!! !ι!! νοτ!!ε

Βει!!!ειι Ι·'ε!!ε ε!!!ε ε!!θει!!ε!!!ε νετε!·65εει·ι!ι!ε !!ε!· Ρερ!!

!ε!!. ε!ε Βε!ε!ε!!ε!ι ειιι!! ε!ε!!! ρ!·ο!!!ει·!!! ειιι! εε!!!!ε!!

Ζ!!!!!ε!! ινε!! Π!!! Β!!!‹!ε!;εννε!›ε !!!!!ε!!!, _!ε ε!ε 'Βε!!!ιε!!!ει!

εο!!ει ι!ιεεεε, !!!εε!!Οτ!ι!!ε ειν!εο!!ε!! ε!ε!! ΐεεεει!!!, ει! ν!ε

!ε!! $!ε!!ειι !ι!!. Με Ηιιιι!εε!!!ε!!! !ε! εο!!ειι!!!ει· νε!·ι!!ε!!!!,

ο!!! Βεεε!ει:!!!ε!!! ρ!!!!!!ειι!!!!; ε!!ιε Βιιιεε !ε! νετε!·6εεε!!

-ι!!!‹! π!!! Ερ!!!!ε! Βε!!!!!!, Ηεειε!!!εΒει! ε!ε!! Με!!! ει! !!ε

!!!ει!!ε!!. Βεε Β!ι!ι!ε!;ε!νε!!ε !ε! Βε!εεει!, ΠΠ!!! !!ειι!!!.ιε

Ρ!ει!!ει!!εε!!ε!ι, Β!!!!εε!εεεε π!!! !ειο!!! !ι!!!!!!!!!ει Πιι!Βε

!!ι!!!Β. Νεινει!ε!ει!!ει!!ε ειιι!! Με!!! ει! !!ι!!!ει!. Βε!!!! εε

!ει!!!ε!! Ρι·ερι!!ε! !ε!!! νο! Α!!ε!!! ε!ε Ριο!!!ετε!!οι! !!εε

 

Η ιο!δ!!;!!!-!!! !ι! !!ε!· θεεε!!εο!!ε!! ρ!·ε!!!!εε!!ε!· Αει·ετε ει!

Ι.!!!ειι. ·

 

νε!·ι!!!εο!!!εε. -- !!!ο!·!ε!!!ε!ε-Βι!!!ε!!ι! Β!. Ρε

Ε)ρ!!.!!ε!ε επί, εεε! εεε!! ‹!!ε Οι!!!ε !ι!!! !!!τειι ΕΙει!!ει!!ει!

!!!ιιιιι!! άεα!!! ε!ο!!!!!ειε!! Α!!!!!ε!!.

Ι!!! Νει!!ει! ιιι!!! Βεει!!! «Νεενιιε» ερι!ε!!! ειε!! ε!!! Βε

ιν!εεεε Δι!8ε!!!!!ει!εε!!! ει!ε, ινο!!ε! ω!!! Με!!! ε!!ε!!! !!εε

!!οι!!ε!!!!ειιεε!ι! ε!ε!ε!! !ιε! !!ε!· Πε!ιι!!! νετε!ει!!!ε!! ννει!!ε!!

!!ει!, - !!ε!· Νει!!ε Νεενι!ε Μ!!! εεε!! ι!!ε!!ο!!ε!!θ!ε!!!!!!ει!

!!ε!!!ε!εε!, Με !ι! !!ε!! ει·ε!ει! Ι.ε!!ειιει!ιο!!ε!ει! ει!!! .!ε!!!·ε!!,

!ε! πω!!! ερειετ ει!! Ε!!!ιν!ο!!ε!!!!!ε !ιο!!!ι!ιε!!, νει!!! ε!ε τι!!!

ει!! !!εε ι!!ετ!!!ε Κ·ε!!!!!ε!!ε!! !!εεομε!! ινε!·ε!ε!ι !ιο!!!!ε!!. 8ο

!ε!!!! εεε!! ν!τε!!οιν εε!!ιε '!'!!εο!!ε Με! !!!ε Θ!ε!εεε

ι!!ε!ει· ει!! ει!!!!!·νοι!ε!ε νι!!!!ε!!ι!ιεεε ει!!!!ο!!; !!εε!! ε!εε!!!

Τ!!εο!·!ε !οοε!!ε!!ει! ε!ε!! Με Αιιι;!ο!!!ε ε!ε, ινε ε!ε!! !”οε!ε!ε

8ρε!!ει! ει:!!!!εεεει! (!!εει!!ε!ε Νεεν!). !)!εεε Β!ε!!ειι Βε!!ει!

ει! ει!!! Γ!!! ε!ε!! ε!!!ε !οεε!ε !!ε!!!!!!ε!!ε Β!εροε!!!ο!! ει!!

Θε!εεε!!!!!!ι!!!8.

Αι!εεε!· ει!!!!!νο!ιε!ει! νει!!ε!!ι!!εεει! ει!!ε!ει! εεε!! !ι! !!ε!·

Αε!!ο!ο!!!ε !!ε! Νεεν!, Με !ι! !!ε!· Αε!!ο!οε!ε !!ε!· 'Γι!!!!ο

το!! ι!!!ει!!ει!ρ!, !!ει!ι!!ε!!εο!!ε. !ιορ!!!εο!!ε ιιι!!! !!·ορ!!οι!ει!

το!!εε!!ε Μο!!!ε!!!ε ε!!!ε !!ε!!ει!!ει!!!ε Βο!!ε. ει!. $!!!!ο!!

!!ε!!!!!ε! Με Μεινε!! ως!!! ει!! Βνε!ειι!ε!!ε!ι·ι!!!8 !!ε!· Νεεν!:

ι ε!ε!! Με Ρερ!!!ε!·!!ϋ!!›οτ ει!!! !!εε ‹!ε!·!!!›ει· !ιεεει!!!ε !!ε!ε

!ιε!!ο!!ει!, ει! !!εε!!! ε! ε!ε !ιε!! !ι! εο!!ε; ινε!·ι!ει! Με

8!ε!εεεε !ι! Μ!!!ε!ι!ε!!εο!!ε!! ι;εεο;ει! - ν ε ε ο τι! ο ! ο ι· ! -

ει: !! ε Ν ε ε ν!.

Β!ε εοΒε!!ει!!!!ε!! !!εε!! ι!ι!!ι!ε !ε.!ει!ε εο!!ει! Γ!!! ι!!ε

Αιιι!ε!!!!!ε ερεο!ε!! !!ειιι·ο!!·ορ!!!εε!!ει Πιεεο!!ει! !!εινε!ε!!!!!!!!ε

εε!ι!. Δυο!! !ι!! νοι!!εεει!!!ει! Ρε!!ε ν!!! ι!!ερ!!!ι!Β!!ε!!

ιιι!! Με ε!ι!ε - ιεε!!!ε - 8ε!!ε !!ε!”ε!!ει!, ι!εο!!!!·εε!!ε!!

!ε! εεε!! Με !!!ι!ιε Βε!!ε !ι! Μ!!!ο!‹!ε!!εε!!ε!! Βε2οεει!

ινοι!!ει!.

Νεο!! Κεροε! ννεο!!εει! ι!!ε Νεεν! ε!!!εριεο!!ε!!!! !!ε!!!

Ψ!!ε!!ε!!!ι!!!! !!εε ΙΞκ!τε!!!!!ε!ειιε!!!!!!ρ!εε (νο!ε!) ιιι!!! εε!

ι!ειι! Αι!!!!ε!! ει! Ρ!!!!!!!ει!, Νει·νειι ει!!! Θ!εΓεεεε!ι !ι! ε!εε!·

8ρ!!ε!!!ο!ι!ι!!!!; !!εε!! νοι·ι!ε ει!!! !!!!!ει!.

!!ε! εε!!ο!ο!;!εο!!ει· Βει!!!!!ε!!ι!!!ε !!ε!

Ψει!ει!ι!!ε!ει Μ!!! ιπι!!! ε!ε!! Βειν!εεε!ι τε!!εε!οι!!εε!!ε!!

Νει·νει!ε!!!!!!1εεε!! ιιεεει!!!εε!· Με!!! !ιε!!! νει·εο!!!!εεεει!

!!ει!!!ε!!. Βεε εο!!οιι !!!!!!ει· ει·ινε!!!!!ε εε!!ο!οει!εο!!ε Μο

Με!!! !!εε Τι·ει!!!!ε !ι!! ινε!!εο!!ει!!!ε!ει! $!ι!!!ε, Ο!!! !ει!ει!

Ρ!ε!!!ε!!!- ιιι!!!
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ΓειΙε ειιι άεε Ψεειιειιιιιιιι, νιεΙΙειειιι ε.ιιειι ειιι Με Ειπ

ειειιιιιιε άετ Με.ιετ ειιιειι ιιιειιι ννεμιιιειιΒιιειιάειι Βιε

Με ειιιε. ειιιειι ιιιι νοτΙιεεειιάειι ΡειΙε πιει. εισιι ειιι

ειιεεεεινεε νιίιιο1ιετιιιιιιι Βετειάε Μ., "ο Με Ηειιι ιιιειιτ

ιττιιιτι ινιτά: επι θιιτι, ειιι Κτεεειι Μιά ιιι άετ Αειιεει

ιι6ιιιε (άιιτειι 8ειιινειεεε).

Βιιι ινειιετεε εειιοΙοειεειιεε Μοτιιειιι, ινειειιεε ιιιειιι

μια ιιιιετεε1ιειι ινετάειι Μπι”, ιει άιε ιειιιιιιετε 1)ιεροει

άειι: ειειιετ ΜΙΒ πιειι ΜΜΜ· ιιι πιιιιιειιειι Ε'επιιΙιειι 1ιιιιι

Με Με ιιι ειιάετειι. Βεεεεειι κι «Με νετεειιειιι»

εειιινειι€ετετ Ρτειιειι Με εειιοΙοειεειιετ Ρεοιοτ Πιτ σε

Νεενι ΙιειιιειιτεΒο νοιι! ιιι άεε Βετειειι άεε ΑιιετΒιειιιιειιε

ειι νετΙει;ειι.

Αιιε οιιι€ειι ΑιιειιιΙιτιιιι€ειι ιει ινοιιΙ 2ιι ετεειιειι, άεεε

πιτ άεε 1ΒιιιειεΙιειι άετ Νεενι άιε ιειιτε Πτειιειιε 1ιοειι

ιιιειιι 8ειιιιιάειι ιει, Με ινεΙειιετ Μεεε ιτι εειιοΙο8ιεειιετ

Βεειειιιιιιε Με Ειιιιιειι; ειιεειιιιιιειιεεΓειεει ννετάειι άιιι·ιτειι.

Μειι ιιιιιεε άειιιιιιιειι άιε Βεεεισιιιιιιιιε «Νιιενιιειι Πιτ εε

ινιεεε ειι€ειιοτειιε οάετ ειιιειι ερε.τετ ειιτετε.τιάειιε, ειιει·

ειιιιιτγοιοΒιεειι ιιεάιιιΒιε 'Ειιιιιοτειι Με οοιινειιιιοιιειιε

1ιειιιεΙιειτειι. Πιε ινειιτειι ειιειοπιιεειιειι οάετ Μιιιιεειιειι

νετιιιιιιιιιεεε πετάω άιιτειι Με ιιιιι2ιι€ειιι€ιε ΒιεειιεειιεΠε

εεττ εεεεΙιετι.

Βετιιεειι ιιιιιετεειιειιιειι ινιι· ειιε.ιοιιιιεειι 3 Ιιε.ιηιιετιιρ

ρειι νοιι Ηειιιιιιιιιει·ιι: Νεενι ρεριιιοπιειοει , ειιιιτει1:

τετιειτι άιιτειι Ηγρετριεειε άετ Βιιιάεεεινεεεειεπιειιτε;

ειιΒιοιιιετοει, εεΚειιιι2ειειιιιει άιιτειι άιε οιτειιιιιεετιριε

Ει·ινειιετιιιιε εειιειι νοτιιιιιιάειιει· οάετ άιε ΝειιιιιΙάιιιιε

νοιι θειιιιιετειι ιιιιά νειιειι, ιιιιά Ιγιιιριιιιιιει, άιιτοιι

Ετινειιετιιιιε άετ 1.γιιιριιιιτιιιιιειι οιιιιτεΜετιειτι, ειιινειΙειι

ΒιειειιΖειιιε νετιιιιιιάειι ιιιιι ειιιετ Ηιρετττοριιιε άετ Ι.γιιιιιιι

8εισιεεννιιιιάε ιιιιά άεε άεεινιεειιειι Ιιεεειιάειι θεντε1:ιεε

(ΖιεΒιετ). ΝειιιτΙιεΙι Κοιιιιιιειι ειιειι εειιιιεειιι.ε Νεενι,

ε.ιιε ειιιειι άτει θιτιιρρειι ιιειιειιειιιειιάετ Ιιεειειιειιά, νοτ.

Βει·ι·οτ1ιει.;ειιάε Ε'εΙΙ, ειιι άειι ιειι Μ” ιιιιιιει· ειιιιτειιειι

1 ΜΙ!. ι-.τειιϋι·ι; Με ριηιιιιιιτεε Με! ιιι Με ει·ετε θτιιρρε. Ρετιειιιι,

Ι.ειιε, 26 .1ιιιιι·ε ειιι, ειιι” άειι Βει.τιιιιι εειιιει· Ηειιτειι'εειιοιι

εειι άειιι 2. ΙιεΙιειιειιιιιι·ε. Βι·ιιιιεΙιε Βιερεειιιοιι ιιιεΙιε ιικειι2ιι

ινειεειι. Βειιιιιετεειι εάει· εοιιετιιχε θειιειι€.ιοιιειι ινει·άειι ιιιειιτ

ειιηιιιιιιάειι, :ειιι Απε ιιιιιι·ειι ιιιτι ιιιιι· ιιοειιιετιεειιε Βεάειιιωιι

Μιά άιε Αιιι.ςει νει· Αιιετεε1ιιιιιε· εειιιετ ιι;ιειιειειι Πιιι.ε·,ειιιιιις;

ειιιειι ΜΗ Ριιτιειιι ‹ιειιιιιιιειιει ιιειιειιιειι. Νεειι Αιιςε.ιιε άεε

Κι·ειιιΙιειι Με Με Ι.ειάειι ειιι' άει· ιεειιιειι Κετρετιιιιιι'ιε εε

,εοιιιιειι ιιιιά ιετ ιιειοιι τω ι·οΙΙειιιιιάιτ.:ει· Οι:ειιριιιιοιι άει·εεΙιιειι

ειιι Με 1ιιιιιε Βειιε ιιιιετι.τε;.τειιιιζειι: εε ιιιιάειειι ειε1ι ιιιιά 1ιιΙάειι

εξειι ιοι·ιιιιιιιιιι·ειιά ετιιιι1ιτειιιιιε Με εειιιι·ειι·Ζε Ε'ιεεΚει1 ιιιιά

Χ Ίιι·2ειι.

Ρειιιειιι ιετ ειιι ιιιιιεΙιιιιιιε ειιι: ειιιινιεΙιεΙιει· Μειιιιι ιτιιι. τειιιιτιν

;ζειι1τει·ιειιι 1ειάειιάειιι (ιεειειιιειιιιεάι·ιιε1‹. Με θεειοΙιτ ιιιιά άιε

ιιιιειετειι Βιε11ειι άει· Πει”. ειιιά ΓιιιιΙε;ι·ειιι, νοιι Και. ιεπεΙιεΕι.ιεειι

<,τι·ειιετ Ρτιι·1ιιιιιε: άεε Ηε.ειτ ιιιειΙννειεε ει·ι;τειιε Με. ιιιιά

ΒιιιιιρΓ ιι·ειεειι 1ιεειιΒιιε1ι άει· Ηειιιάεειιειι ειιιϊειι1ειιάε νει·ιιιι

άει·ιιιιι.ςειι ειιι, ‹ιειιει ιει Με ι·εειιιε 8ειιε νιει ιιιειιι· ΙιειΙιειιις:

Με Με ιιιιιιε.

Αιτι Βιιιιιρι`ε ειειιι: ιιιειιι 1ιιεειιι ετε.ιιεειιινετ2ει·. ιιε,ε·ετετιιιι:ετ

Ριειιιειιιιιιιοιι, άει·ειι ΟιιετιΙεειιε ειιν:ι.ε ι”ετη.τ1ειιεειιά ω. Ι)ιε

Ηιιιιτιειάει·ιιιιε· ιτι". ειιι άετεειιιειι άειιιΙιειιει· ιιιιά ει·ιιειιειιει·

Με εεινιιιιιιιιειι 1ιει·νοτ, άιιιιετ ετεειιειιιε Με Παει Με ειιετζι·ε

ιιιι·ι. 1Βιιιιειιιε Β`1εει‹ειιειι ειιιά ετεεΚιιεάειιιοριει·οεε, Ρειρειιι

ιιιιιιιιοιι, Μάι-ι·ε ιιιιιιάει·οεε. άιι"ιιιε οάει· ιιοειι νιει ε·ι·ιιεεετ, ιιΙιει·

ιιιιιιιει· ι·ειι άειι ιιειιιτΙιεΙιειι Ηειιιτιιιιιειι άιιι·ειι2οεειι.

Αιτι Ηιιιεε ετιιε1ιειι ειεΙι τεειιιε τι·ειι1ιειιιιι·ιιε ιιιιιικετιάε, ειε

ιιιειιιιι·τε 11ιειεειιινιι.ι·2εΙιειι, 1ιιιικε ειιΖειι ειιι ειιιι2ε ΟοιιάγΙοιιιε

ει·ιιιιιετιιάε ιιιιριι.ςιιιειιιιττε ΙιΙειτιε ΒιιιοτεεεειιΖειι. Ιιει2τει·ε ειιιά

:ιΙΙει·_ιιιιι,εετετι Βετιιιιιε ιιιιά ιιιιιι;ι-ιι πειιι άειι Βειιιτιιι ειιιετ νι·ει

τει·ειι, εριιτε1· ειιιειι ριΒιιιειιιιιιιιι·ειιάειι Ψει·2ειιιιιιάιιιιε ι·οι·ειεΙ

Ιειι. Πιιτει· ιιειάειι Ατιιιειι ειιιά άι·ιιειε· πιιτει,ειε θεειιάε ειιι.

πι1ιΤειΙειιάει· Ριι;ιιιειιιιιιιοιι ι”οτιιιιι·ι.. 1ιιιει·οοετε.Ι νει·ιε.ιιΓειι Με

Ριετιιιειιιιιιιιιιιειι εειιειιι1ιει· ρε.τιιιιει άειι Νει·νειι.

Ειπε ερειετε Πιιτει·ειιοιιιιιιε ετι;ιι1ι ιιειάετεειι:ε ιιι άετ 'Ι'ιιιιιειι

ἔεεειι‹ι ιιειιε τειειι1ιεΙιε Ριειιιειιιινει·2ειι ιιιιά Πτιιεειιιιιιάιιιις,

νοιι άειιειι Βει άει· ετετειι Πιιιετει.ιειιιιιιε ιιιειιτ Με Βεάε εειιι

ι‹οιιιιιε.

1)ίε ιιιιιι08140ρ18011011 Ρι·ιιραιτετε ετ:ιιιιιιιειι νοιι ειιιειιι ινειειιειι

ννιιι·κτΙιειι ι·εειιιε ειιι Βιιιεε. Πιε ιιιιιει·ειι Οι·;·;ειιεινειεειι ιιιειιτε

Αιιιιοι·ιιιειι τω, Βειιιειιιιιιειιιε εειιειιιιιιιτ ιιιιι·ει·ειιάει·ι.

Βει ΒειιιεΙιειειιιιΒιιιιε ιιΙΙει· ε.ιιεισιιιιεε1ιειι ιιιιά ΙιιιιιιεεΙιειι

Βιεειιιιειιειι ιιιιιεειε ιιιειι άειιι οιιιεειι.ΓειΙε άειι. Νιιιιιετι Νεε

ι·ιιε ριΒιιιειιτοειιε, νει·ι·ιιεοειιε, ρερι1ιετιε ει ιιιιιΙιιιοι·ιιιιε, ειι·ιε

 

ι.ιιε ει; άιιι'ιιειιε 1ιειιει.τειι. Πει· Κάτω Μιά ΒιιιιεεΜιειτ ενει;ειι

1ιεΙιε ιειι ιεάοειι άιε ειιειιειειιετιάε Βε2ειειιιιιιιιι.ι· €επιι.1ιΙτ.

Αιι ιιιιιιιειιειι ΒιεΙιειι ει·ιιιιιει·ιι Με ετεεειιινιιιετετιιχειι Νετ

2ειι- ιιιιά Πιιιεειιιιι1άιιιιε·ειι ειιι άεε Κι·ιιιιΜιειτειιιιά άεε ΒιίοΙ1ιιε

ειιιε ιιιιτοειιιιιι, ειιι. άειιι ειε ειιιειι ειιετοιιιιεειι ειιιε Βειινίεεε

Αειιιιιιε ιιειι ιιιιι'νι·ειεειι. Πιε ι'ι·ιιιιει· ει·ινιιιιιιιειι Βι·.τειιιιιιιιιι

Ιιειιιιιει1ειι Μιά άει· 281328 νετιιιιιΕ άεε νοτιιεεειιάειι ΓειΙεε,

άει· ειιι Β·ειινιεεεε 1ιιτετεεεε ιιεε.ιιερι·ιιειιετι ειιιειι», Ιε.εεειι ειιιειι

Ζννειιει Μι άει· Βιιιςιιοεε ιτειιιιι ε.ιιι'ιιοιιιιιιετι.

Ιειι ισιιιιι ιιιειιι ιιιιιιιιιι πιειιιειιι ΙιεΙιειι Ρι·ειιιιάε Μιά

Οοι1εεειι, Ι)τ. Μετιιιεε Ηιι·εειιιιετε, ε. 2. Αι·ει. ειιι

ειιιάι.ιεειιειι Ι.ερτοεοτιιιπι Βει Βιμ, Πιτ Με 1ιειιειιεννιιτάιΒε

Πε1ιετΙεεειιιιε άιεεεε εειιιειιιεεπι 1ιεοιιεειιιειειι Ε'ειιεε εε

1ιιιι`ε νετϋιιειιιιιειιιιιιε ειιειι ειιι άιεεειιι ννεεε ιιιειιιειι

νετιιιιιάΙιειιειι Πειιιι ειιε2ιιερτεειιειι.

Βιιειιει·ειι:ειςιετι ιιιιά Βεερτεειιιιιιεειι.

Με οιιιιεειιειι 1ΣτιιτειιΚιιιιεειι άεε Ηιτιιε, άει· Ηιτιιιιιιιιτε

ιιιιά άετ Βιιιι.ιειιετ. Υειι Ρτοι. Πι·. Οι:Ιο Κϋτιιει·.

Μιι.ει1ιειιι νοτντοττ νοιι Βτιιει νοιι ΒετΒιιιιιιιιι.

Βτιττε, νοΙιειιιιιάι8 ιιιιιεεει·ιιειιειε ιιιιά νετιιιειιι·τε

Αιιι·Ιε,ε;ε. Με 6 '1'ιι.Γειιι ιιιιά Ι ΑιιιιιΙάιιιιτι ιπι Τεκτε.

ινιεε1πι1ιειι. νετιεε νοιι ά. Γ. Βετειιιειιιιι. 1902.

ΜΝ: ει·ϋεετετ Ρτειιάε ιιιιά θειιιιΒιιιιιιιιιε· ετει·ειτ'ειι πιτ Με

11'εάει·, ιιιιι ιιιιεει·ειι Ι.εεει·ιι άεε Βι·εειιειιιειι άει· άτιιτειι Αιιιιεἔε

άεε νοτιιι€1ιειιετι Κ ε τ ιι ετ'εειιειι 1νετικεε ε.ιιπιιιειιτειι. νι'ειιιι

ιιιειι Με νοι·Ιιειτειιάε Αιιιιει:ιε ιιιιτ άειι 2 νοτιΒετι νετειειειιι, εε

ειειιι ιιιιιιι νι·εΙειι' ιιιιιιιιιιιιτε Γοι·ιεειι1·ιιιε ιιιιεει· ννιεεειι Μιά Κα»

ιιειι ειιι άειιι 1ιεττε1ϊειιάειι θειιιειε ιιι άειι Ιει.ειειι .Τιι.Ιιτειι εε

ιιιιιειιι. ιιιιιιειι Μιά Με ι·ε.εειι άιε Ει·ίειιτιιιιιζειι άεε Αιιτοτε Με

άειιιεειιιειι ειειι ιιιι.ιιι“ειι θειιοιι 5.ιιεεετΙιειι ιεεει. ειειι άει· Ζιι

ινεειιε ιιιιεει·εε νιιιεεειιε ιιι άιειιετ Αιιιιιιςε ει·ικειιιιειι. Οιε Βει

τειι2ειιιι άεε Βιιειιεε ιιπ νοιι 181 ειιι' 205 εεει.ιεεειι. Με Ζιιιι1

άει· ορει·ιι·τειι Ηιι·ιιιι1ιεεεεεε ω. νοιι 92 ειιι' 267, Με άει· ορει·ιι·

ιειι Βιιιιιεριιιειιιιιάειι νοιι 79 ειιι' 814 εεετιεεειι. νιεΙε Αιιεειιιιιττε

ειιιά εε.ιιΖΙιειι ιιιιιεεει·ιιειιετι Μιά 11ιιι2ιιιζειιι τ. 'Ττοιε εειιι· τει

ειιετ ειιζειιει· Ει·Γε.ιιι·ιιιιις ΒετιιεΚειειιτιε·ι ω. ιιιιει·ει1 ειιιειι

Με 1ιειι·ειΐειιάε Βιιετιιιιιτι ι·`ει·ιιει· ειιιά άειιι Βιιειιε ειιιε ετεπειι

ΜιιΙε ειιιιι;ε 'Ι'ε.ιειιι ειιι: Γιε1ιει·ειιι·νειι ιιιιά εειιτ εειιιιιιειι Μιά

ιιιετι·ιιειινειι ΑιιιιιΙάιιιι€ειι νοιι Ηιτιιεεεεεεεειι ιιειΒει.ζε1ιειι. Πιε

Αιιεεκειιιιιιε άεε Ψει·ιεεε ιιπ ειιιε εειιι· ειιιε.

Α. Β ε. ο ιι ε ι·

Ι)ιε Κτετιιιιιειιετι άεε Οιιτεε ιιιιά άετειι Βειιε.ιιάιιιιι8. νοιι

Βι·. ΑτιΙιιιι· Ηετιιιιε.ιιιι. Βιε1ιειιιε, νει·ιιεεεεττε

ιιιιά νετιιιειιι·ιε ιιιιιιιι;;ε. Με 88 Αιιιιιιιιιιιι€ειι.

Γιεειιει·'ε Μεάισιιι. Βιιειιιιο.ιιάι. Η. Κοτιιι“ειά. Βει·Ιιιι 1902.

1ιι άετ νοι·Ιιειτειιάειι ιιειιειι Αιιιιεεε άεε ννοιιΙΙιειιε.ιιιιτειι

Ηει·ι.ιιιε.ιι ιι'εειιειι ννετιιεε ιιιιιεειε άειι Ε'οι·ιεειιι·ιτιειι άετ

Οιιι·ειιΙιειιιιιιιιάε ειιτερτεειιειιά ννιεάει· ειιιε ει·οεεε Αιιιιειιι νοιι

Αειιάετιιιιεειι ιιιιά Βι·εειικιιιι,<;ειι νοτι;ειιοιιιιιιειι ινει·άειι. .Με

ιιεεοιιάετε ΚεριιεΙ ννιιι·άειι ιιειι ιιιιιειι,·;ει”ιιετ: άιε Βε1ιενει·ιιιιι·ι

ειι ιιι άει· 8ειιιιιε, άιε Βε,ειιιει.ειιιιιιιε νοιι ι)ιιτειιιιι·ειιι‹ιιειτειι.

ιε Ηιιιιιιι·άιειιειι':ι.ιιιΒιιειτ. ΟΙιτειιΒι·ιιιιΙ‹ει· ιιιιά ιιιε1ιι·ετε ιιειιε

ΒεΙιειιάΙιιιιεειιιειιιοάειι. Βει άει· νι·ειιειι νει·ιιι·ειιιιιια άεε Νετ

ι‹εε, ινεΙειιεε ιιι νει·ιιεΙιιιιεειιιιιεειε ιιιιι·2ει· Ζω 7 Αιιι1:ιεειι

άιιι·(·ιιι;ειιιειειιτ ιιιιι ιιιιά ιιι τω :Με ειιιε ιιιεεΙιε Βρτε.ειιειι ιιιιει·

εετ2ιε ννοι·άειι κι, Μ; ειιιε ιιεεοιιάετε ιιιριειι1ιιιιε; άεεεειιιειι

ιιιιειιιιιεειε.

Πιιε Βιιειι ιι·ιι·ά ειιιειι ιιι άει· ιιειιειι Αιιιιεεε εννειιεΙΙοε Με

εειιιε Βιιιιει;ιι.τε Αιιι'ιιιιιιιιιε ιιιιάειι, Με άιε ιι·ιιιιετειι.

Α. Β ιι ο ιι ε ι·.

νιει· Υοι·ιεειιιιεειι εεε άετ εΙιεειιιειιιειι Ριιι:ιιοιοειε άεε

Νετνειιεγει.ειιιε νοιι Μ. Ρ. Ψ. Μ ο ιι (Πειιετεετιιιιιἔ

ειιιε άειιι ΕΣιιΒιιεειιειι νοιι Μ. ινειΙειειι). ιννιεεω

άειι 1902 Βει·Β·ιιιετιιιι.

Βιε Η ο τ ι'εειιειι νοι·Ιεειιιι€ειι εε1ιειι ειιιειι ειιιειι Πε1ιει·

ΜΜΕ ιιιιει· άειι ι.ςεεειιινιιτιιεε:ι Βιιιιιά ειιιι€ει· ε1Ιι.τειιιειιι ριι.ι.ιιο

1οςιεεΙι-ιιειιτο1οειεειιειι Β`ι·τιεειι; πειιι. ειιιιτειιειιά ινει·άειι Με

ΝειιτοιιΙειιι·ε, ιιπε Βεειειιιιιιι.ιειι κιιιιι νν ει11ετ 'εεΙιεπ θεεεια,

ι”ετιιει· άιε ιιε2ιιετΙ. Γιιι·1ιειιιειιιοάειι νοιι Ν ι ειιι, θοιι.;·ι.

Με ι·ειιι 1ιεερι·οειιειι. Η ο ιι εειιιιιτι. Με Μει·ειιιιε.ι·Βιιιιε· εειιι·

1ιοειι; ετ Ιιεερι·ιειιτ ε.ιιειιιιιτ1ιειι ιιιι·ε ειιειιιιεειιετι θι·ιιιιά1ιεάιιι

ε·ιιιιιςειι ιιιιά 1ιοιιιιιιι: ειιιε θειι1ιιεε, άεεε άετ ΖετιιιΙΙ εοιιι Πειτ

ιει· ριιοεριιοι·ιιεΙιι€ετ Κιιτρετ (Ρτοιεςοιι) ιιι 14'ειιεειιτε, ιιοιιιι

ιιιιά Οιι·εει·ιιιρ1ιοεριιοι·εειιι·ε, ι·ειι άειιειι Με ιιιειιι ρ-1ιιιιιιι;ειι

Βιιιιει.ειι2ειι άιιι·ειι Οειιιιιιιιι ;;ειει.τ1ιτ ιινιιι·άειι, άιε εΙεειἱνε Τιπο

ιιοιι ιιεάιιι8ε. 1ιι.ειιιιιειι.ιιεΙιει· ιιιιά ιιιιετιειιεειιάει· ινειεε εε

ερι·ιειιι 111 στι. Με ΑειιοΙοειε νοιι Ρει·ιιιχεε ιιιιά 'Ι'ειιεε, ιιειάεε
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οιπά ροοιογ ιιιιιιιοοιιο Βιιιι·ιιπιιππο·οιι. άοι·οπ ι·οι·οοιιιοάοπο ιιο- '

οοιιοιιιιοπ ιιι·οιι νοι·οοιιιοάοποιι·ιιΒο ΓιιποιιοποΙιο Ιιιοπορι·ιιοιι

πιιιιιιπο ιιοινιιι·οοιιιι'οπ πιι·ά. ;

Βοι. ιιο;πιιοςι οιοιι ιππι 8οιιιιιοει άοιιι Νιοιιιοροοιοιιοιοπ νοι·ιιο- ι

κοπάο ΜΜΜ πιιι·πι απ οιποι'οιιιοπ, άοι· Ροοιιπιο.ιιιι πιι·ά Μο ι

οιιοπΓοιιο πιιι Ιπιοι·οοοο ιοοοπ. οιπ πιο Βιιιιοι· Κοπποι· άοι· Ρο.- Ϊ

ιιιοιοι.ςιο άοιι Νοτι·οπογοιοιπ'ο Μοιι ιοι, ιιοποιοοπ ο.ιιοιι άιο 1

νιοΙοπ ειιι πιοάοι·ιςοοοιιοποπ 0ι·ιοιποιοιιιιιιάιιιιοοιι.

Π. ν. Η ο π ο ο ιιιοπ. Βιο πιιιιι·οοιιοριοοιιο Βιιιοποοο άοτ ὶ

Βοοο.ι·ιι€οπ θιοοοιιπιιιοιο. ποιο ΑιιιιοΒο. Βοι·ιιιι Α. ι

Ηιτοοιιππιά ιθΟ2.

Βιιο ιιιιοι·ιιιιο ι·οο·ο ιπιοι·οοοο, ποιοιιοο ιπ ιοιιιοι· Ζοιι άοπ .

ιιοοιιι·ιι,ο·οιι (ιοοοιιινιιιοιοπ οιιιο·οοοιιαοοι·οιοιιι πιι·ά. ιιιιάοι ποιιι ι

ο. 'Η. οοιπο Βι·ιιιιι.ι·ιιπο· άοι·ιιι, άο.οο ιιιιοι· άοι· Βιιιοιοιιιιιι,ς·οποιοο ι

άοι·οοιιιοπ ποοιι ιπιιιιοι· οιπ ο;οιιοιπιπιοονοιιοο Ιιιιπιιοι οοιιποιιι; ι

Ιιπ πο.ιιιι·ιιοιιοπ Βοοιι·οιιοπ Μοοοο οιιιοπιιοιιοιι, πω· ιιιοιι πιιι·

ιιι Ιοιοιιι ο·οιιοιο;ι οιπ οοιιοιοειοοιιοο Αο·οιιο ιπ ιιιιοι·ιοοιιοπ ιιπά

μιιοπιιιοιιοπ Θοιιιιάοιι ιιι οιιοιιοπ, άιο Χοιο8οιιιιιοιι μ.:οοοιιοπ ιιπά

Βοάοιιιοι πιιι·άοπ. Βοι·οιιο ιιιιάοιοπ οιοιι οποι Ηοιιριι·ιοιιιιιπιζοπ

ιιι άοι· Αιιιιιιοοιιποι άοι· θοοοιιπιιιοιο οπο, άιο οιοιι νιοιιιιοιι

Μπακ οιοοοιιιιιιοι· οιοΙΙιοπ. Ιπ άοιπ νοι·Ιιοςοπάοιι Βιιοιι ιοι Μο

ι·ιιιιι€ο 0ι›_ιοοιινιιοι ιιοιάοπ Αποοιιοιιιιποιοιι ο·οο·οπιιιιοι εοπειιιι·ι:

ιιπά ποππ πιιοιι άιο <Κι·οιιοροι·ποιιοιι» Με ειιιιιιοΙιοι ιιπποιιιι·

οοιιοιπιιοιι ιιιπ:οοιοιΙι ποι·άοπ, οο πιιά άοιι Ζιιι;οοιιιιιάπιοο πο

ιιιοοιιι, άιιοο οιπ ι·ιιιιιοοιιιοιιοο «Βιιι·οο» ιιοοιοιιοπ οιοιιιι, άο.ο άο.ο

θοποιιο πι· ιι`ιιοιιοι·ιιπΒ ι·οι·ιιιιιποοι. Οιιιιο Μοοοο «Βιπο.ο», Μο ι

άοιι Αιιοιοοο ειιι· Ρτοιιἰοτπιι‹ιιι ειιιςιοιιι πιιιιοι· οιι ρι·ιισιοιι·οπ, ιιπάοι

άοι· νοιι'. ιιι οοιποι· «Αποριοοιο› οιποπ Αιιοάι·ιιοιι Γιιι· Μο νοτιιιι

άοτιο ἱιοιιοποιιιιιιιειιοιι άοι· Ζοιιοπ οιιπο ιιιιιιι”ιιο;οιι Γοι·οοιιιιπςοιι

οιππο νοτιιι·ο,ι.;ποιιπιοπ 2ιι ποιιοπ. Ιπ άοι· νοι·ιιιοιάιοιιπο οοιιιοι·

'Πιοοι·ιο άοι· «Αιιο.ριοοιο» ω,ιοπι άιιο ποιο άοο νοι·ι., άοοιι ι

ειοιιι οι· οιπο άοι.ιιιιιιι·ιο Βιιιι”ιιιιι·ιιπε; ιπ άπο Βιπιιιιιιιι άοι· θο·

οοιιπιιιοιο, άιο άιιι·οιι Κιιιι·ιιοιι άοι· Πιιι·Ιοειιπ8 ιιπά ογοιοιιιο.

ιιοοιιο ΒιπιιιοιιιιιιΒ· άοο Βιοιι”οο άοπ Βοοοι· νοιι νοι·πιιοιοιπ οιπ·

πιπιιιιι.

Απ 2οιιιι·οιοιιοπ ἔοιιιιιεοποιι, πειιιιι·ο;οιι·οιιοπ, πιι·ι;οπάο οοιιο· .

ιιιιιιιοοιιοπ Αιιιιιιάιιιιεοπ ιοι Μοοο οποιιο Αιιιιιιςο άοο Βιιοιιοο

ι·οιοιι, Μοοοπ Βοοιιιι· ιιπά ΒιιιΜιιιιι _ιοάοιπ οιπριοιιιοπ ποτάοιι ι

Ι‹οππ, άοι· οιοιι Γιο· άιο Μιιιιιοοιιοριο άοι· θοοοιιπιιιοιο ιπΒιι·οι:ιοιι·ι .

ο ε. ι

νοοο.

1. Ι.οιιιποππ'ο ιποάιοιπιοοιιο ιιοπάιιιιιιπιοπ. Βά. απο

Αιιειο ιιπά θι·ιιπάι·ιοο άοι· Ρογοιιιιιιτιο νοιι π. Νεγ

Βοιι ά ι. (ιιιιιιιοιιοπ. Βοιιιιιοππ'ο νοι·ιος. 1οιι2).

2. Αιιιιο άοι· Οοιοιοοιιι·οπιιιιοιιοπ νοπ Α. ιιι”

νοπ Πιιιοπ οι Βοιιποι·οοιιιιοι·,;. 1902 Βοτιιπ-ινιοπι.

Ι)ιιο ποιιιιιιιιεο Βοοιι·οιιοπ άοι· Νοιιιοιι πιοοοποοιιοιιιιοιιο ι

Ε'τοεοιι ιπ ιιιιάιιοιιοι· Ιιοι·οιοιιιιπ,<; Ζιι οιιιιιιιοι·π, Ιιο.ι ιπ "οι

ιιοιιοπ Αιιειπιοπ Απποπάιιπς μ.:οιππάοιι. Ιπ άοιπ 2ιιοι·οι Βοιιππιι·

τοπ Βιιοιι ιοι άοι· 'Ι'οκι άοιπ 'Γιιοι οιιιορι·οοιιοιιά πιιι ει·οοοοι·

Βοι·;.:Γιιιι ι›οιιπιιάοιι, άοι· Ιπιιο.ιι ιοι ι·οιοιιιιοιιιι;, ι·ιοιοοιιιΒ· ιιπά .

ποοοιιιοιιι 2ιιοοιιιιιιοπρ,·οοιοιιι. Βιο (ιιι·ιιπάιοεο άοι· ρογοιιιοιτι

οοιιοπ Αποοιιοπιιπο;οπ άοο νοτιοοοοι·ο ιιιιάοι Κι·οοροιιπ'ο

Ι.οιιι·ο, ιιιι· Μπα άιο Αιιοιιιιιι·πποοιι άοο θι·ιιιιάι·ιοοοο πιι,ι;οροοοι.

Νιιοιι Αποιοιιι άοο Βπ. ι;οιοιοιιι άιοοο Τιιιιιοποιιο άοιιι Βιιοιι

Ζιιιπ ει·οοοοιι Νπι2οπ, άοπιι ιιοιπο οπάοι·ο ρογοιιιο.ιι·ιοοιιο Βοιιιιιο Ι

άοι· Νοιιιοιι ·ιι·ιι.,ο,·ι ιπ οο ποιι ;οιιοπάοι· ννοιοο άοιιι ρι·ποιιοοιιοιι ;

Βοάιιι·ι”πιοο ιιο.οιι Πιο ποοο ιιπά Ρι·οιι;ιιοοο Βοοιιπιιιιις. Πιι.οο οιιοιι ,

πι" ποοιι ιιιιιιιοιιοι· οι·ιοοιιι·ιιι ωοοιιοιι. οιοιιι Γεω; πιοιιι οιοι··

τοπ Γοοιιιιιιιοπ ειπ οιπιποι ςοοοιιοιΤοιιοι· Ροι·ιπ, οοπάοι·π ινοιιοι·

οιι·οιιοπ ιιπά νοτοιι·ιιοιιοπ ιιπιποι· ιιοποι· Ει·ΐοιιι·ιιποοιι πιο" οιι ι

νοτι·οΙιιιοιπιιιπιιπἔ. Βο ιοι ιιιιοιι άοι· ιιιιάιιοιιοπ Ι)οι·οιοιιιιπι.ς ι

νιοΙ ιιιίιιιιο ιιπά Αιιιιιιοι·ικοοπιιιοιι ιιιΒονι·ο.πάι πσι·ιιοπ, ιιοοοπάοι·ο

εοιι.ιποοιι οιπά άιο Αιιιοι.γριοπ ιιπά Ηοιποοιιπιιιο, ποιιιΒοι· θο

οοιιιπιιοιι ιαιπ ιι Βοι'. άοι· Ψιοάοι·ο;ιιιιο Γο.ι·ιιιςοι· Οιι_ιοοιο ο.ιιο·,οπιιι

ποπ, ο.ιιοιι ιοι πιοιιι οιι οιοοιιοπ ππι·ιιιιι ριιιιιοιοΒιοοιιο Οποιοι·

ιποπ οοιοριοΙοποιοο ι'ιιιιιιο πιοάοι;;οοοιιοπ ποιάοπ ιιιιιοοοπ. Αιπ

ιιοοιοπ ρ,ιοΙιιιιο·οπ ιοι άιο Γπι·οοποοιιππο· άοι· θοιιιι·ποιιιιιιάιιποοπ

ωτ.1·.ιωιιο Η ιιπά Μι, πιιιιι·οπά άοι· Βριιοριιιιοι· ιιπ Αιιι”οΙι

απο. 8) πιπ Κοιιι“ οοιιοπ οπο" ιιιιι·ο.νιοιοιιο Τόπο ιιιιι'ποιοι.

Ποι· Αιιιοιοοιιο Αιιιιο οιιιιιιιιι πιιι· Ριιοιοο·ι·ειριιιοιι πιιι ·

Κι·οπικοπεοοοιιιοιιιοπ πιο ΤΗΕ, οι· ιιιιάοι οιιτιοι άιο Ιιιιιοιι·ιιιιοπ ι

2ιι ΡΜ. 8οιπιποι'ο Πιπρποοιιιι άοι· θοιοιοοιιι·οπιιιιοιιοπ. Πιο ι

Βιιάοι· Μπά ιιιιιιοιΙοι·ιοοιι πιιΓἔοποιπιιιοιιο Ριιοιοο·ι·οιριιιοπ, άοι·οπ

νι'ιοάοι·,οποο νοι·ιιιιι·;Ιιοιι ιοι. Πο ο·οι·οιοιιι ιιιποπ ιππι νοι·ιιιοιι.

άποο Το” ππά Ιιιιιοιι·οιιοποπ Μοτο οιιι' νοι·οοιιιοάοποπ °

Βοιιοπ ποιιοποιποιιάοι· οΙοοιι·ι οιπά. Πει· πιιγοιοςποιιιιοοιιοπ

Ποιιιιιπο· ππά ρογοιιοιοςιοοιιοπ Αιιιιιγοο άοτ ι·ορι·οάιιοιιιοπ

Βιιάοι· ιοι οιπ ιιι·οιιοι· Βοπιπ ιζοιςϋπιιι ποτάοπ. Πιο Κι·ειιιιιοπ
Βοοοιιιοιιιοπ οιπά Μο: ιιπά άοοιι ;;οποπ ι;οιιιικ ιι.ιιο,·οιοοοι. Ζιιιπ ι

Βοιιιιιοο πιιποοιιι Με άοπ ιιοιάοπ ινοι·ιοοιι, Μο νιοΙ ποιο ιιπά

Ριοιοο ιςοιιοοιοι, άοπ νοι·άιοπιοπ Βιι”οις. ν ι

ο ο ο.

(Μοιτιιοιά. ξ

(νοτιπο·

Ποιιοι· άοπ Κοριοοιιπιοι·2 νοιι Ρ. .Ι. Μοιιιιιο.

ποιοι. 1902).

· Βιπο «ιιιοάιοιιιιοοιιο ΡΙει.ιιάοι·οι», πιο Π. οοιπο Βοιιι·ιι”ι ποππι, έ

πω οιοιι :ιιι-ιοιο Με οιπ ινιοεοποοιιοιτιιοιιοο νι*οι·ιι, ιοιοιιιοι·, ι

ιιιιοοιοοι·. Βο ιιπάοι Μοιι άι·ιπ ιιοιιιο άιο.ο·ποοιιοοιιο Κιιιοο1οι. ι

· ~_·->ω-_°·Ή

, ι·ιιι'οπ.

ἶΒΟ

ι πιοιιι πιιι· πει

-·-$

ποιπ ροιιιοιοο;ιοοιι·οιιπιοιπιοοιιοι· Ί'ιιοοι·ιοπ- ιιπά Ηγροιιιοοοιι

πποι. Ποιο ιιιιπιοοιιο Βιιά, Μο ΙπάινιάιιοΙιιιιι άοι· Βι·ιιτο.πιιιιπς,

οιοιιι ιιπ νοι·άοι·ο·ι·ιιπάο; άοιο Βιιιάιιιιπ άοι· Ει·ιι.πκοπ Ροιοοπ οοιΙ

ιιπο άπο Ριπάοπ άοι· Βπιοιοιιιιποο-Πι·οιιοιιοπ άοι· «Κοριοοιιπιοι·ι

νοι·ιιπάοιιιιπο» οππο ιιοιιοπ. ννιιο Μοοο ιοι2ιοι·ο πι, ιιιοιι›ι νοτ

άοι·ιιιι.πά ιιπςοπιοο, οπο ιποι.ςοπ ιιιι·, ποιοιι Μ., οιιοπιιοοιιο Ριο

οοοοο 2ιι θιιιιπάο Ιιο,ι.ιοιι. ιιι ππάοι·οπ. οοΙιοιιοπ Β'ιιιΙοπ οιπά οο

ιιιοοιιιιιιιοοιιο νοι·ιιιι.Ιιιιιοοο (Πι·ποιιοιοιι;οι·πιιι:), Μο πιο ιιοι·νοι·

νοιι νοι·ιιπάοι·ιιιι€οπ άοι· Βιιιιιιιιιιιπο ιοι άοι· Κορι

οοιιπιοι·ι ιιπ Θοςοιιοο.ιπ ιιι ιιΙιοι·οπ Αποοιιοπιιπεοπ ι·οοιιι υποο

ιιιιπςι8. οιι πι" Μ. οιι άοπ ο;οοιιιι·ιοπ οιιοπιιοοιιοπ νωιιιιιι

πιοοοπ 2ιιι·ιιοι‹, ιιοιοριοιοποιοο ιιοι Βοουι·οοιιιιιι,ο; άοι· Οιιοιιρο.ιιοιι,

οπο: «οιι'οπιιο.ι·» οοιιοιποπ άοοιι άοιπ ΕΜ. άιο ιιιοι· οπιοιο

ποπ οπ οιιιοωπο πιοιιι οιι οοιπ, νιοιπιοιιι· ιιοιποι.ιιο οιιοποο ιιγ

ροιιιοιιοοιι πιο άιο «ι·οιιοοιοι·ιοοιι» οι·οοιι,ο·ιοπ 8οιιιποι·ποπ. Ποιο

πιοάοι·πο Βοιιι·οοιιιιιιά άοι· <<Τοιιιιιο» ιιπά άιο Βοιιιιπε Μιτοιι οι·

ιιωιιο «Αιιιιιοικιπο» οοιιοιπι πιο ιιιιοι·ιιο.ιιρι ιιοιιι2ιιιιιεο οο "ποπ

ιιοι Μ. οιπο οιπ ιιι ινοιιοοιιοπάο Βοάοιιιιιπ,<; ιιι ιιοοποπτιιοιιοπ.

Βιπ ΒιιιΜιιιιι άοι· ΖοιΙριιγοιοΙοειο. πιο ι'οι· ποι·π Μο νοι·ιι·ιιι,

Ιοιιι·ι οπο οοιιι· Μπι· άιο Βοάοιιιιιπο· οιιοιι ριιγοιιιοιιοοιιοι· νω

εοιιΒιο οι·ιιοπποπ ιιπά άιο άοιιοπιιιοοι·ιο ιιιοοι οιοιι "πιο πιο θο

ιιιοι άοι· ι·οιποπ Οιιοιπιο νοοποιοοπ. άιο ιιιοι· πιοιιι άοτ οιιοιπι

τ οοιιο νοι·ι.ι·οποι οοιιιοοιιιποο·, οοπάοι·π οιι άιο Ριιο.οο άοοοοιιιοπ

άοιι Αιιοοοιιιιι.ρ_· οιι ε:οιιοιι οοιιοιπι. (Πι πιι·ιιιιοιι ιπ 9 νοπ 10

Κι·οπιιιιοιιοΠι.ιιοπ οο οιοιι πιπ νοι·ε;ιιιιιπο ιιο.ιιάοΙι., οάοι· οιι

` πιοιιι ιιιπιιιο·οι·ιιπ,ο·οιι, νοτιο;;οι·ιιιιςοπ οιιγοιοιοι:ιοοιιοι· Αιοιπο

οάοι· Αιοιπςι·ιιρροπ οιιοιι οι”ιιιιοΙο νοπ πι·οιι.οιιιιοιιοι· Βοάοιιιιιπε

οιπά? ινοππ πο· ιπ ο·οοιοιιοιοπ πιω άιιι·οιι ριιγοιιιοιιοοιιο

Μοοοποιιιιιοπ ε. Β. Βιοοιι·ιοιιοι.ι ιιοι·ιπιιιο νοι·ιιιι.ιιιιιοοο ιιοι·ιιοι

ιιιιιι·οιι ιιιιπποπ, οο πιιτο Μοοοι· Νοε· οιποι· οιιοιιιιοοιιοπ Βοοιπ

ιιιιοοιιιις άιιι·οιι οιιοΒ·οπο Μιιιοι, άιο ιιοοιι νιοι οιιι:οιποιπο1·ο

ινιι·ιιοποοιι ιιιιοοπ ινοιάιιιιιιπ ,Νιοι·ο) ,ςοπιοο νοι·πιιιιοιιοπ.

Βιι1ε ωιοπο «Πιιιοιιπιιιιιιιις» οοιοιπι ποπ ιιιιοιι άο ι”οιοιο ιιπά

οιι αοι·ιι·ιοιι Βοιιιποι·οοπ οι·ιτιοιοπ ιιι ιοοοοπ.

Ποιιι·ιεοπο ιοι άιο ιιιοιοιιιιπε οιη;οοι·ιι·ιοι· Βοιιιιιοι·ιοπ ι›οι Μ.

· οοιιι· Πειι· ιιπά οιπάτιιοιιονοιι ιιοοοιιτιοιιοπ; ιιιοιιι οοιιοπ ιιιιιιπ

Μο Ρι·οι.εο ιιπ υπο ιιοι·ιιπιι·οιοπ, οι·ιοιιοπ πιι· οιποπ ο·οπιοοοπ

Βοιιιποι·πιιοιο.πά πιο‹ιοι· οάοι Ιοιάοπ πιι· ιιπι· ιιπιοι· οοιποι νοτ

οιοιιιιιιο? Πιι.ο ιιοοιιιιιιι;ι άοιπ Βοι. οοιιιο ιιιιοι·οιποοι·ιοιιι·ιιιιο·ι

. ,ι;οιιπι;ι'ο Μπι άοπ Βο.<:,ιππ οιιιοο Απι'ο.ιιο άιιι·οιι Αι·ιιοιι οάοι·

οοποι πιο οιι ιιι›οι·ιιιιιιιοπ, οιι ιιιοιιιι οιοιο άιο .ιε"ι·ο;ο οιι'οπ, ιο

· π·οι·'ο πιοιιι νιοιιοιοιιι (<Βιιεο·,οοιιοπ»?

Όιο Βοορι·οοιιιιιις άοι· Φο οι·ιιρ ι ο πιιιιιπι οιποπ ι·οοιιι οποι

ιοπ Βο.ιιπι οιπ: άπο «Κιιιιιω ι·οοιιιιοι Μ. ιιιιι οι άοιι Ηιιιιριιιιο

ιοι·οπ, ιιιιι Νποιιάι·ιιοιι ποιοι οι· επι' Μο Βιιοιιιιοιιι· ειιι· Νιιιιιι·

οιιι·ιιοι:, ιιοιοπι άιο Ηγειοπο άοι· ινοιιπιιιιι.ς, Κι0ιιιιιιιΕ ΠΠά

Βιπιιιιιιππο. Μοοιιιοπ Μπι ποιο Βιιιοπ άιο ινοι·ιο άοο νοι·ι'πο

` οοι·ο πω· Βι·οιπιιοιιοιιάιιιπο· Ιοοοπ ιιπά ιιοιιοι·2ιςοπ; ποι· άοπ

οι·οοοοπ νιιοι·ιιι Μοοοι· πι” οοιιιι.ι2οπ ςοιοι·πι Μι. άοιιι ιππι

οο ιοι‹ι, ιιιι·οιι οι·ιοιοι·οιοιιοπ Ηοιιι·οιιοιι οιι ιιπ άοπ ιιι6ιιοιιιοιοπ

νοι·ιιι·ιιιοιιοπ οοιιοιιοι·π οιι οοιιπ.

Βοιοιιο Αιιι·οοιιπο πιι·ά .ιοάοι· ιιοιπι Εοοοπ άοο Βιιοιιιοιιιο οι·

ι'οιιιι·οιι. Βο ιοι πο ςοοοιιι·ιοιιοπ, άο.οο Μο τοοοοπ Βοιιπιοι·ιΒιιοι

ι ιοπ ιιοι ιιοππιποι·ιιιπε ιιιοιιοιιοι· ρι·ιι.ιιιιοο οπ Ρι·οοοπ πιο νοπ

άοι· ΚΙοι·ιιοιι άοι· Ποι·οιοιιιιπο οιι ιιοιι ιιοιοιιοιιιοι ιιπά άπιιοι·

πιοιιι άιιπιιοι @πως οιιοοιιοιποπ. πιι· πιιποοιιοπ άοιιι Βιιοιιιοιιι

ι νιοιο ιιοοοι· ιιπά νιοι Βι·ι'οιοι.

ν ο ο ο.

Ι) ιι π ι π. ιΞι·ιιπάοιιι2ο άοι· Βοιιοπάιιιιιο άοι· Νοιιι·οοιιιοπιο

ιιπά Η88ιοιιο. (Βοι·ιιπ 1902 Ηιι·οοιιποιά)

Ιπιοι·οοοοπιο ιιπά οπο τοιοιιοι· Βιίο.ιιι·ιιπ,ε ;.ι:οοοιιοριιο Αιιοοιιιιιι

ιιπςοπ ιιι·ιπο·ι ιιπο Ο. ιιι οοιιιοι· Βοιιιιιιι. Νιοιιι οιΙοιπ Μο 'Πιο

ι·οριο, οοιιάοι·ιι οιιοιι άιο Βπιοιοιιιιπε ιιπά Μι Ψνοοοπ άοι·

ιιιιιοιιοποιιοπ Νοιιι·οοοπ ειπά οιπο·οιιοπά άο.το·οιοοι ιιπά ιιιι·ο

Βοορι·οοιιιιιι;.ι· ιιοποιοι άοιιιιιοιι, άιιιοο άοι· νοι·ι`ιιοοοι· Μαιο οιι

ιοποι· ΟΙειοοο νοπ Αοι·οιοιι ,ι;οιιϋιιι. άιο ο;οάοιιΚοπιοο ιιιιοο, ποιο

πιοιιι ιπ άοιι Βιιιιιποιι άοι· οι·οο.ιιιοοιιοιι Βι·ιιι·ειιιΜιιι€οιοιιιποιι

ιιιποιιιρο.οοοπ πιιι, ιιι άοι· «Νοιιι·οοο» ι·οοιιποπ ιιπά άοιποιιιορι·ο

οιιοπά ποιά ιπιι Ριιιοπ, πιο πιιι ινιι.οοοι·οιιοιι ι›οιιιι.ιιάοιιι.

ιΣιπο νοιπ ιιιιιιοιιοπ Βιο.πάριιπιιι οοποιοιιοπάο Μοιπιιπε νοτ

. πιω Β., ιπάοιπ οι· άιο Βοειι·ά'οοιιο Αποιοιιι, άιιοο Νοιιι·οοιιιο

πιο οιιιο Κι·οιπιιιιοιι, οο ,οιπ πιο _ιοάο ο.πάοι·ο οοι, νοιπιι·Γι ιιπά

Μο Ιοάιειιοιι οπο άοι· Βιιιιιιιάιιιιοοιιι·ο.ι'ι ιιπά άοιιι Βοοιοπιιιο άοο

Κι·οπιιοιι οιιιοιοιιοιι ιιιοοι; Μο Ηγοιοι·ιο ιοι οιπ ο·οιοιιο·οι·, άιο

1 Νοιιιοοιιιοιιιο ιιιπιζο:·,οπ οιπ ιιιοι·ιιιιοοιιοι· Ποι'οοιιιιοιοπά, οο οιιοι

άοι· Αιιιοι·. πιο ποιιοπ ιοΜ,ςΙιοιι Με άιο ι;ιοιιοππι.ο ιιγοιοι·ιοοιιο

(ιι·πιιοπιπιιοιι, άιο Βιιοι:οιοιιιοΙοοιειιοιι ιιπά άοπ Βοοιοιιιιιο άιοοοι·

Κτο.ιιιιοπ οιποι·οοιιο ιιιπποιοοιι ιιπά ιιοιοποπ, άοοο ιιιιοι·ιι·ιοιιοπο

Βιιοιιοιοιιιποιιιιιο πιιάοι·οι·οοιιο οιποπ Κι·ο.πιιιιοιιο2πο άοι· Νοιι

ι·ο.οιιιοπιοοιιοπ άπτοιοιιοπ ιιο.ιιπ, ιιπι ιιι Ζοιο;οιι, άειοο Μοοο Αι:

εςι·οιιιιιιις άοοιι οιπο.ο ;οκινιιποιοιι οι·οοιιοιιιι. Βιιοποοποπιο

ι ιιιοοι Μοιι ιιιιοοι·οο Βι·ιιοιιιοιιο πιο ιγριοοιιοο ιι.ιοι·ιιιππι άοι· Ηγοιο

ι·ιο ο.πιιιιιι·οπ, άιιιοο ιιιι·ο Βγπιριοιπο ιιιοιοι, ιιι οοιιποι·οπ ι·ιιιιοπ

1 Μοτο ιιπιιοπιιοοι οπιοιο.πάοπ οιπά ππά πιιάοιοι·οοιιο οιπο «πιο

ιιοιιο, ι·οοιιο Βιιοιο ιιοοοιι. πιο ιιιιιιιιο· πο” ιιιιιπ νοπ Ηγοιοι·ι·

οοιιοιι άιο Αιιο·οπο, ιιπ Αποοιιιιιοο ειιι _ιοιιοιι 8οιιι·οοιιοπι ιιπ Μο

οοπ νωιιιι Μο. οοιοπ άιο Μο οοιιπι·ιιιιι,ι;οπάοπ Ει·οοιιοιπιιιιΒοπ

ιιοι·νοι·ρ;οιι·οιοπ. ιπι θιππο οοιιιοι· Αιιιΐοοοιιπο; άοι· Νοιιι·οι.οιιιοπιο

νοι·ιπιιο·ι άοι· νοι·ι'.,άοοο Μο Τιιοι·ειριο άοι· Ν. ιιιιι άοι·Ει·ιιιΐπιιιις
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ιιπ οιππ Κι·επιιεπ ιιεειππο, ει· εοι οι·πιοιιτΜ·πιιιι,εειπο Κι·ιιιιι‹

πεπ εει πιιι· οιποοιιιιιιοι, τιιιι·οιι ιΙιειιειιι·είτ ιεεεο ειε ειοιι

οοιινιιιο·οπ οπο. Σε @πιω νιοι Αιιιοτιιιι.ι εειι:οιιε Με Αιιειοε

ππά ποοιι ιποιιτ Βιιεςοει.ιιιιιιιοτ νοπ εειτοιι ιιεε Ροτιεπτειι

οπο, πιιι νοπ ιιιοεοι· Μιαιιοιιιιιης ειπε Βι·Γοιι.ιο ειι εοιιοπ.

Αιιοιι ιιειπ Αιιι; πιω ιιιοεο Αιιποιεειιιιις ιιιοιιτε, ποππ εοιιοιι

νοπ εοΙΙιει ιιοιιιτ άει· _ιιιιιιςο ιιιοάει·ιι ιπει.οτιοΙιειιεειι ποπ·

ιιεπ‹ιο .ιιιπεει· ΑοεοπΙο.ο"ε νιοι οιιει· οιππ ιπ _ιειιοιπ Νεο

ι·.ιετιιοπιιιοι· οιποπ ΜεΙειιο ιιποε;ιποιι·ο ιιππ ιπ ιοάει·

Ηγειοι·ιοει οιπο εεεοιιιοικο Βιιιιιιιιιπι:ιπ ιιι εεΙιπ. ΑΙεο ιπι

θοςειιιιιειΙ, άει· ιιιπο·ο Λεει: εοιι Ιει·πεπ, ιιεεε εκει

πιο Κι·οπιιιιιοιτ πιιι: Ηειπιποι· ππά Βτοιοεοορ ιιεειιιιιιιιτ υπό πιο

Ηιι.πιιοπ ποιοι” ινοι·ιιειι ποππ. Ιπι Ψοιι.ετεπ ιιοπιοι·ιιτ οιππ

ειπε 1)., ιιιιεε ειοιι άοοιι νιειε πιιπ νοπ Νοιιτεειιιοπιο, πειποπτ

πω. άει· ει·οι·οτειι. πιιι' οιποπ άει· Βι·ιιιιιιιιιπε ο.ιιιιιο,εειι ιιιιοοιιο

ι·ειιοπ Ζιιει:οιιιι άει· Ηιι·πεοιΙοιι πιιι·ιιοΜιιιιι·επ ιιιεεοπ; ιιιεεο

ΡΊιιιο ιιοι·ιιιιοπ ιιιεο οοοιι ιιιοΙιτ πιιι· επι' Βιπιιιιιιιιιιιι;. Βε εοιποπ

ινοιιι ω Μ' ιιιεεοπ ιιγροτιιοτιεοΙιεπ Ει·ιιΙοιιιπεενοιεποΙιοπ άει·

Νοιιι·οεοπ πιιι' οιο Ριοοοικιετοιιε πει· Ι)ιεροειιιοπ ειι ω Βι·ιιιιι.π

Με; ιιοι·ιι.ιιε, πιει.: ιιιεεεΙΙιε οιιι.εειιοι·επ, οι·οι·ιιι, οιποπ Τιο.ιιιιιοπ,

'Ι'οιιιιιο οπο. οι·ινοι·ιιοπ εοιπ; ινοι·ιιι σιο 8οιιιι.ιιιε·ιιιη; οοι·ιιιιι. ιιππ

»νο πιιι ειε ιιι ειιοιιεπ ιιιιιιεπ ιιιοιιιι ν6ΙΙιε ιιιιΙιιοι, οπου"

ΜΙΒ, ιιιιε οιποπ άιε ιιιοοεειιο Ει·ιιΙΙιι·ιιπεεινειεο άει· ιιγειοι·ιεειιοπ

8γιιιριοτπο πιοΙιτ. ιιοι·ιιιιε, επειιεοπ·επι€ πιο νοι·οορροΙππε ποι·

Ροι·εϋπιιοιιΕοιτ π. ω. πι.

Ιπι 8ιππο Με οποποιοιιειππτοπ Αιιιιιιεειιπ εννοιεο ιεε άιε 'Πιο

"πιο άει· Νοιιι·οεοπ ιιειππειιοιιιιοιι Ρ ε γ ο ο τ ιι ο τ οριο ππά

Β ιιπιπ ι:ιοεοιοιιποτ ειπ πιοιιοι·ιιοπ ΗοιΙιποοιιοάεπ ειιιΓεοΙι πιο

'Ι'ι·οι;ει· ω· Βιιεε;οειιοιι, εο ΒΙοοιι·ιοιτοτ Βιιει·πιιπ ιι. π. ω. Βι·οιπ

πιιπ Αι·εοπ πειάεπ πιο Βοοιιι. ειε ιπποιιτ.ι ο Ηοιιι'οιοτοι·οιι εο

ιιιιιιπτ. Βιιεε οιο Η γριιοε ο Με ιιοεοο οιιιιιιττεΙ πιο Βιοτε

ι·ιο εοι, Ιεοππ Βοι'. ποιι ειιΒ·οιιοπ, οιιιιοιπο θγπιριοιπο οπο”

ειε ιιππ Βοιιινιιιιιειι. εειτοπ νετιπο.ιι· ειο ποιοι· οιο Ηιι.πρτοι·εοΙιει

πιιπιςεπ ιιι πεεννιπρεπ υπό οιο Κιιιπικοιι οπο» ιιι ιιπ· (ποππ

ειπεπ Ιοιιιιιεε) θΙειοιιο;εινιοιιι: κιι ιιι·ιπεοιι. ν

ο ε ε.

1ι_-ρ·ο Β ε ρε πρι; π. ΙΙΙ οι π ιι ρ ο. Φειρποπο.νιοι·ιπ. '7-οο πε

ΙΙΒΒιθ. Ο.-Πει·ερ6γρτ·ε 1902. @Ειπε 2 ργ6:ιπ.

Ζτι άεπ ιπ ι·ιιεειοοιιοι· Βιπ:ιοΙιο οι·εοιιιοποπ πιειιιοιπιεοΙιειι Εεεε

ιιιιοιιει·π. Με ειυπ ιπ ποπ ιοικτοπ ι·ιοι·ιεΙιιι .Τειιι·επ οιποπ πεπι

ειιιιιοπ Βειιοοιιιοιι. ιιεεοπιιειε ιπ Κι·οιεοιι άει· ετ.ιιιιιι·οπιιοπ Μ·

8ειιιι ιιι οι·ι“ιιοιιοπ ιιοιιοπ, Βειιϋι·τ. άιε ΒοΙι ειριι·ο 'εοιιο Πιετ

ιπιι.οοΙοε;ιε. ννεΙοιιο ιπ ιιιιι·ιοι· Γειεειιπ,ε· πιο ννιι·ιιιιπαεπ άοτ Αι·

2ειιοιιπιτιοι, ιιιτε νοτοι·ιιιιυπεεινοιεο. Ιπιιιοειιιοποπ οιο. ιιιιιιιι.π

εοιι. ιιπ πω.. άετ Ζειι ιιπτ νοπ. ιιι εειποιιι ΒιιοΙιο. ετοπ άει·

ι·οιπ οΙριιοιιοιιεοιιοιι Πιεροειιιοπ άετ ΜιτιοΙ, οιπο νοπ ι‹ιιιιιεοιι

ριιιιιιποοοιοειεοιιοπ θεειοιιιεριιιιοτοπ ι;οιειιειο, ει·ιιρροιιννοιεο

Αποι·τιπιιπε; «ιεε ετοιε ποοιιεοπάεπ ΒιοιΤοε ειιι;:ειιιιιτι, οιο ιιοπι

νι7ειΙιο ποπι νοτιιιοιΙ εοι·οιοιιτ ιιιπ! ιιππ ειπ ιιιιι·ειιειιιε ννιεεοπ

εοιπιι'τιιοΙιοε θορι·ει;,ι·ο νοι·Ιοιιιι.

Ιιι Με νοτιιο.<.ςεποοπ Αιιιιει.ςε ιεε ιιοεοπόοτε άει· ρΙιει·ιπποο
ιιιειιπροιιιιεοιιο ΤΙιειΙ πιο εοι·;ςιιιιιικετ, άεπ ιποοιιεοιιοιι Βοσιιι·ι

πιεεειι επιερι·εοιιεπ‹ιοι· Αιιεινε.ιιΙ ιιοετοοιιοι, ε;οι;επ πιιιιωο Απε

ἔοιιεπ ει·ινειιεττ ιιππ οιπο Βειιιο νοπ Βεοορτίοι·πιοιπ ιιιιιιιιε;ε

ιιππ πειάεπ. Πει· μια: ΒιπάτιιοΙι. άεπ οιο ιιοιεειιζο Αι·ιιειτ

τοπικ. .πιο ιιι ε·ει·ιπετειπ Μοεεε ιιιιι·οιι ειιιιιτειοιιο ι‹ιειπε Βιοεπ

Γειιιοι· ιιοοιπει·31οιιτιει. Ιπ άεπ Ποειι·πποεπ οιππ ιιπε _ιειιοοιι εοι

οιιε οιππ ειιι';.ςειο.ιιοπ.

Ηοιιοπιιιοιι Μπι πιο ποοιιετο Αιιιιο,ε·ο οιπετ ει.ι·οπε·ει·οπ Οσι

ι·εοτιιι· πιιτοι·ινοι·ι'οπ. ΑΠεε ιπ ΑΠειπ επει· Ιιοιιιι πιο Ριιιιι·ιπε.οο

Ιοειο ειπεπ οιππ ρι·ειο:ιεοιιοπ Ατιτο Με οιπ πειι.εοιπιιεεεε, ρι·οιπρι:

ιιππ ιιιιοιι Αιιειιιιιιιι ιζειιοπιιοε θοπιρειιιιιιιιιι άετ Ριιοι·πιποοιο

οιο πεετεπε ειπριοιιΙοπ ινει·‹ιειι.

Κοιιιιιιογ ει.

πι. νοπ Ι.οιιι›ε. ΒρεοιοιΙο Βιπεποεο άοτ ιπποιεπ Κτοπιι

Ιιειτοπ. Π. Βειιιι. Βοοιιετο πειιοοοιιιοιτοιο Αιιιιοεο.

Ι.ειρειο, πω” νοπ Γ. Ο. ιν. νοι;εΙ Ι901. 16 πι.

Πει· επειτο 'Ι'ιιοιι άει· εεειιειοιι Αιιιιιιοο ιιιοεοι· οιιιεειεειιοπ

ερεοιοΙιεπ Βιιιι;ποειιιι ιπποιει· Ιιτοπιιιιοιιοπ ρι·ιιεεπιιι·ι: ειοΙι

Με ειπ ειιιιιιιοιιοι, εοιιϋιι ειιιεεοειο.ττετοι· Βοπιι νοπ θθΟ Πι·ιιοιι

εοιιεπ, βειιιοοπιοτπιει.ι. πιιι. 60 νοι·ιι·επιιοιιοπ ΑιιοιΙιιιιιι€οπ ιπι

'Γεια οπο οιιΙ:Μιιι. πιο Πιοιεποεε άει· Κι·ππι‹ιιοιιεπ άει· ροτιριιο

τοπ Νεινεπ, άεε Βιιοιιεπιιιει·ιωε, άεε θειιιι·πε, άει· ιιιποιιοποιιεπ

Νοιιι·οεοπ, άει· Τι·οριιο- ιιππ Αιι€ιοπειιτοεοπ, άει· ιιιιιειιοΙπ, Με

Βιιιτοε, άεε Βιοιι“ινεσ·ΙιεοΙε ππά άει· ιιιιοοτιοπειιι·ειιιΜιοιιεπ. ννιι.ε

ιιιπ νοτ εοιπειι ΐοι·Βιιιιο·ει·ιι οιιει:οιοιιπει ποιι νοπ _ιειιοιπ ΑΜΙ.

εοικιεε οιιπιιεπάειποι·ιιοιιιιιινοτάεπ »πιο Με ειιιιι ιιι οτειοι· Ποιο

άιε ιιιιιιιοπιιεοιι-ριιγειοΙοε;ιεεΙιειι Ειπιοιιιιιι€επ. οιο ποπ Ηειιιρι.

ιιι·επιιΙιειι.εετιιρροπ νοτειιιεεοεοιιιοιιτ ινοι·ιιεπ ειπιι ιιππ Μου οιο

ποιι, ιιοπι ζβοεοι· επι· ιιεεεειοπ ΒοιιτιιιοιΙιιιης πει· Ιιοερι·οοΙιοπειι

Κι·ο.πιιιιειιεριοοεεεο ειπε Ποιιοι·ειοιιτ οπο: ιιι Βοιι·οοιιτ ι‹οιιιιιιοιι

άεπ θι·ιιπτιεο:ι2ο ποιι νοτιιιιιιιιιεεο ιιι ιιΙο.ι·οι· ππά ιιιιι·2οι· Γοι·ιιι

νοε Αιι,ε;οπ ιιι ι'ιιιιτεπ. Ροι·ιιει· ειιιιι πιο.ποιιο ΚοριιεΙ ;ςιιπε ιισοι:

Ιιειιι·οοιιοι ποιι ιπ ο.ιιιιει·οπ επιιιτειοιιο Ει·πιιιιειιπε;επ νοι·οοποιπ

ιποπ ιι·οτιιοιι. ινιο ιπ άεπ ίι·ιιιιοι·οπ Αιιε,επιιοπ, εο ιιπάοιι που

Ει·ιιιιιτιιπιζεπ ιιιπ Με Ζιιετιιπιιοιιοιπιπεπ ιππποιιοι·Ιοι άιο.8ποετι

εοιππ· ιιππ ροτιιοΙοειεοιιοι· Ει·εοΙιοιπιιιι€επ Με ιιι ιιειιι ποιιειι

Βο.πι1ο οιπ νιοιοπ ΒιεΙΙειι ιιπτ! ινοι·‹ιοιι ιιιπ, ννιοιπιπιει·, επ άεπ

8οΙοεοπετεπ ππά επι ιιιοιει.οπ ιιοπιιι2ιοιι Ηειιιιιοιιοιιει·π ποτ Βιοε

ιιοετιιι ε;εετειι.οιι. Μοιετει·Ιιει”τ ιπιιεε πιιοιι οιο ποπι νοι·ιιιεεει

οιοοιιο Αι·ι. εεπεπιιι; πειάεπ. πιιι. ινο1οιιοι· οι· ποιι ερι·οσιοετοιι

εποε ιιι ι;οιιιΙΙιι;ο Β'οι·ιπεπ ειι ι'ιιο·επ, Αιιινεοιιειιιπρ; ιπ πιο Βιγ

Ιιετιιι ππά Μπομπ;; ιπ οιο Βοι·ειειιιιπε ιιι πωπω ινοιεε,

εο τιεεε ιπεπ Ιοιοιιτ νει·ιοικει. Μπι επ ι.ι;Ιειιιιοιι. ιπο.π ιιιιιτο οιπο

Βοπιιιιιιιιιι; ι‹ιιιιιεοιιοι· νοι·τι·ιιεο ιιιπ! "πιο ειπε οιπο μπε

Επογοιοριιιιιο πο: Πιειιι;ποειιιι νοε ειοιι. Πει· πειιο Βιι.πά πιιι

ιιΙεο εοιι ιιιιοπ, πιο ειοιι πιιι; άει· Βειιιιιιιιιιιπε άοτ ιιιιιοτειι

Κι·πιιιιιιοιι.επ ιιοεοιιΜ'ι.ιςοπ :πιο Γτοιιιιεπ πομπο” νι·ετιιοιι.

Κο.ιιπιεγει·.

Ρι·οι:οι:ο11ε άεε νοι·ειιιε ει. Ροτοτει:ιιιτεοτ Δοι·ειο.

708. Βιιιιιιιε· οιπ 16. Αρι·ιΙ 1902.

νοι·ειιιοπιιει· : 'Ι' ι ιι ιι ε. θεοι·οιο.ι·: Π ο κ ε.

Η ΕΜ. Ηοιιιιιιιο·: «Ποιιοι· πιο οιιιι·ιιι·ε;ιεοΙιε

Βοιιοπιιιιιπ8· εοΙιννοι·ει· Γοι·πιοπ άει· ιιπ οποιο

πεπ εποε τιεοιιοπ Ρετε.ρΙοειο ‹Ι.ιιιιε°ε τοπικ

εοιι). ιιιπ Πειιιοπετι·ιιιιοπ νοπ Κιιιιιιιεπ.

Πει· Βοερι·οοιιιιπι; σε: Τιιοτοριο ιιιεεοι· Κι·ειιιιιιιοιι: εοιιιοιιι

νοτιτιι€οπιιοτ οιπο ιιιιι·ιο Βειιιιιιειιιιιιε άει· Η οι ιι ρ τι ιι ε ο ιι ο ε

Κι·ειιιι‹ιιοιι.ειιιιἀοε νοτιιιιε.

Πιο ινεεεπιιιοΙιετο υιιά οιιιι"οιΙεπιιειε Βιιιιιιπ,ς ιιοετοιιι ιιι

ειιιει· ερειετιεοιιεπ Βιοι·το, πιο ιιο.ιιρτειι.οιιιιοιι επ άεπ

ιι ιι ο ο ι· ο π Β ιι τι ι· ο πι ι το ι ο π εοιιι· ρι·ο.επειιτ ε.ιιεεειιιΙιιοτ Μ.

ιιι άεπ εειιννει·ει.ειι ΓειΙεπ επει· εποε ειπ Βιιπηιιο ππά ιιπ άεπ

οι;ιοτειι ΒιιτιοιπιτΜειι ειιιιι·οιοπ ποππ. Ιπ Ε'οΙΒ·ο ιιιοεοι· ερειετι

ειιιιοπ Ζιιετιιπιιο πειιπιειι οιο Βειιιο ειπε εοιιι· οιιιιι·ιιιαο

τιειιεοιιε Ηειιιιιι.ε Απ: ποι ιιιοΙιτ οιιει· ινειιιι;ετ ιιιιεο;οερι·οοιιε

ποι· ιιιπεπι·οιιιι.ιοπ οι" Βειιιο ινοι·ιιοπ Ιετει:οι·ο ιπ ποιο πιιι

ΚπιοεοΙοπιιοπ ιοιοιιι ιιοπιπ, ινιιιιτοπιι οιο Γιιεει;εΙεπικο ιπ Βι

ι.οιιειοπ (Ριππιιιιιιεκιοπι πειτε π·οικιειι; ιιι ιιοοιι€.ιιιιιι€οιι Π5.11οιι

οιπο ιιιο Αιιιιιιοτοτεπ άει· Βειιιο ειπεπ εο οοπιι·οιιιιτο, άεεε οιπο

Κι·οιιοιιπε πειάεπ Βοιπο ιιι Βιοπιιε ιιοπππι:. Βοι νοιΙειιιιιιιιεοι

Βιιιιο, ιιπ ΒοιιιοΓο ιιππ ιιι άει· Νιιι·ιιοεο, Ιϋεοπ ειοιι οιο Βοοε

πιοιι, ιι·οτεπ επει· εοι'οι·τ Μι μια ιπιοπιιιτιοιι Βοινοι;·ιιιιε πιο

πετ πιιι'. Ιιι εειιινετεπ Β'ιιι1οπ ιετ ιιιοι·ιιιιι·οιι Με 8ι.οιιειι ποιι

θεΙιειι νοΙιειιιπάιο· ιιπιπϋ,ςιιοιι; ιπ Ιοιοιιτοι·οπ Ρο.ιιοπ ιεε »πιο

ιιιιεεει·ετ. ιιοιιιπάει·ι, ππά 2οιεςεπ οιο ιι·ειιιι:επ θειιι·ιιιο, πιο οιο

ειιοπιεπ οιιειιιιιτειι ιιϋιιιιοπ, άεπ ο.ιιει.εοερτοοιιοπεπ Οιιοι·πιιιοι·

οοο «εροειιεοιιοπ>› θειι.ε·οε.

Βειιτ ιιιιιιιιο·, ,εεννοιιπΙιοΙι _ιοιιοοιι πιιι ΐοι·ιεοιιι·οιτειιιιειιι πιιπ

ιπ εοπειιιιιοπάει· Ιπιοπειιιιτ, ιιοειοιιειι ειπεπ ιιιιΙΜιι·ο Βι·εοιιοι

πιιιιιςεπ (ἀγεοττιιιιιιεοΙιο ιιιπ! Βοιιιιιοικοοεοιιννοι·οοπ). Με

Βοιιειιει·ι·οεικιι·ιιοιοιετ ετοτε εοννοιιι νοπ άει· Ηιιιιι: πιο νοπ

άεπ Βοιιπεπ ιιιιε ιιειιοιιιειι‹ι εεετοιεει·ι; ιιιιοιι οιο πιοοιιειιιεοιιε

Ειι·εειιιιι·Ιιοιτ άει· Μπειιειπ πιο ιπετιιιιοΙι οι·ιιιιιιτ.

ιπ άει· εοπειιιιειι Βριιιιι·ο @οι οε ιποιει: ιιοιιιο ποοιιποιειιοι·οιι

διϋι·ιιιι€οπ; πιει ι·εεεΙιιιοεειες πι. πιο ΙπτεΙΙιεεπι 8εεοΙιοιιιει

ιιππ οιο Ρει·οιιο ιιιιοι·ιι·ι, _ιεειοοιι ιπ ποιι ειπποιιιεπ Γιιιιοπιιι

εειιτ νοι·εειιιεοεπεπι Μιιεεο: εε Βιοιιι: «ιιι ΠοΙιετ,ε·ιιιι€ο νοπ

νοΙΙειοποιεοιιι Ιιιιοιιειιιιιε πιο επ μπε Ιοιοιιτεπ Βιοτιιιιςοπ άετ

ΙπιοΙΙιεεπε; πιει ιιΙΙοιι Κι·οπιιοιι ιεε οιπο ει·οεεε Βειιιιιιι·ιιοιτ.

Ι.οιιποπιιιιιιιειιειτ. ιειοιιιο Βι·πιιιιιιιο.τΙιοι1 άεε ινιιιωιε ππά Πο·

ιιιιιιο·Ιιειι. ιιιι·ο Αιιιπιοι·ιιεπιπΙιοιι άοιιοι·ιιτι Με οιποπ θεεοιιετιιιιιι

ιιι ΐοεεοιπ, οιεςοιι.

Αιιιιπιποετιεοιι ιιππ πιο Ι'εειειοΙΙοιι. ιιιιεε οιο Κι·ειιιιιιειι. νοπ

Οοιιιιι·ι :ιιι ιιεετοιιι; ιι·ειΙιειι "ετοπ άιε ρΝιο·ιιππιοπ Βι·εοιιει·

πιιπεεπ οτετ οιπο. ιιπ Αιιοι· πει· ει·ειοιι θειινοτειιοιιο ιιοι·νοι;

πιο πισω: Βοεοιπιεεει;Ιιειτ Ιο.εετ που ιιιιοΙι πειειιννοιεοπ, ιιεεε

πει· θιοιιιιι·οεοοι. ω" ιιοτιποιοι· πιιι; οπι.ννοιιοι· ιιο.ιιιιειτο εε

ειεΙι ιιιπ Ε'ι·ιιΙιεειιιιιιοιι ω", ι“ιιΠε πιο θειιιιι·ι πιο ι·ιοιιιιςοιι

ι·οι.ο.ιιιι·ιοπ οιιει· επεοιιννοι·

οιπιποιι οιο Κιιιιιοι· οεριιγο·

'Ι'ει·ιπιπ νοε ειοιι οιπο, ιιιπ ειπεπ

τοπ θειιιιιιενοι·ςειιε; εοιπ· ιιιιιιιι,ε

τιεοΙι ειπ· ινειι.

Πει·νοι·ειιιιειιοπ ιεε ποσο, πιο" άει· Κι·οπιιιιοιτ, καιω ιιπ Αιι

εοιπειιιοπ ιεοερι·οοΙιεπ, οιπο 8οινιεεο 'Γοιιάεπι πιιι· Βοει·εεειοιι

ειπιοΙιιει· σποτ, ποππ οιππ ιιι εοΙιεποπ Πιιιοιι, ειιιπιιιιιιοΙιοι·

Βγιιι τοπιο ειἔοιι ιει. Ι.οιοΙιιο Ε'οι·ιποπ ω· Κι·ιιπΙειιοιι. ιιοπιιειι

πιει ιιι·οιι εροιιτιι.π ιιοιιιιιιιο ειπει· ΠοιΙιιπει, εοιιινοι·ο νιιοπιεετειιε

ειπεπ· ιζοινιεεοπ Βοεεει·ιιπε· ιιι ιιιεεει· οιιετἔοιιοι· Βιοιιιιιιιε οπο·

πεέοπεοιιιιιτι ινει·ιιοιι. Πιο ΜϋιςΙιοιιιιοιο, ιιι·οιι επ·οοιιιιιο.εειμ

Βε ιιιιιιιιιπε ιιι Βιιπειι€ει· ινε" πιιι πιο ιω-.πιπιειι ειπειιινιι··

ποπ. πιιπ νοι·τι·ε..<.εοπιιοι· ;;ει·οικιο πιιι' ιιιοεο άει· Κιιιπιιιιειι

οιι.ιοπιιιιιπιιιοιιο Τεπιιοιικ πιιι· Βοε;ι·εεειοπ ειιι·ιιοιι.

ννιιε πιιπ πιο Β ο ιι ο π ο Ι ιι π ε; επιιετι·ιιι“ι, εο Βεεειιι·ιιιιιιι

ειοιι Τοι·ττοι.ιοπάει· πιιι άιε Βεερι·οοιιιιπε _ιειιει· Με.εεπειιπιειι.

πιο ιπ εοιιυνει·επ ?Μαι ιιι Βοιι·ειοΙιτ Ιιοπιπιοιι. ΙιειοΙιτο

Ε`οι·πιεπ ιιτιι·οπ ποπι ετοπ Θει.ιοπειεπό άει· Βοιπιιιιιιιιιιε; ,ε·οινο·

εοιι; οιο εοιιιι·οιοπ οιοΙιεπ ιιο.,ε,·ο,ε·επ τοι ο.ιιεειοιιι:ειοε ιιππ πο·

ιιοιΙΙιιιι·. Βοοιι ιεε ιπ ιιιεεοι· Βο2ιοιιιιιι€ νι7ειπιιοΙ εεεοιιειΤειι

"οιποπ, εειτόοπι πιω ειοιι Μπι επτεοιιιοεεεπ ποι. εοιοιιο

εοιιννει·ο πιο οιιιι·ιιι·ειε‹:ιι ιιι Αιι€τιιι' επ πειιιιιειι. Ιιπ .Μοτο

1881 Ιιιιι:ιο ιιει·οιτε Η ιι ρ ρ ι· εε ιι τ. πιιι” άιε νοτιιι;ζο οιιιοι· πετ·



- -

Μ!!

ιιι·ι;ιεειι Βε!ιειιι!!ιιιι8· !ι!ει;εννιεεειι; εεε!ι ει·ει εειιι ιιει· ΒΜτιε

εει· 9θει· .!ε!ιι·ε εεε !επτ.νει·ι!εεεειιειι .!ε!ιι·!ιιιιιι!ει·ιε ειπε Με

Ρι·ιιιειριειι Μεεει· Βε!ιειιι!!ιιιι.ε· ειι ε!!8ειιιειιιει· Αιιει·Ιιειιιιιιιιε·

εΜειι"

Μπι !ιε8ἱιιιιτ Με Βε!ιειιι!Ιιιιις εΜειι. Μ." Πιτ ειιιε νε!!

ετε.ιιι!!ι;ε ειιι! !ιιιι€ε ε!ε.ιιει·ιιτ!ε Βιιτερειιιιιιιις

ε!!ιιιιιιτ!ιε!ιει· ερεει.!εε!ι εειιιι·ε!ι!ι·ιειι !!ιιε!ιε!ιι ι;εεει·ει ειιι!.

Η!ει·2ιι ειιιρί!ε!ι!!: ε!ε!ι'ε, νειι ι·ε!ε!ι!!ε!ιειι ειιι! ειιεςιε!ι!ι;ειι

Βε!ιιιειι- ειιι! Μιιε!ιε!ειιι·ε!ιεε!ιιιειι!ιιιη;ςειι θεει·ειιε!ι ειι ιι18ε!ιειι;

ειιι·ε!ιεε!ιιιιττειι "Με Α!!εε, »νικ ειο!ι εει· Βιι·ε‹:Ι‹ιιιιἔ εΜει

εετει, εκει ειιιιιιιιι!!ε!ιε Αι·Ιειιειοι·ειι εεε Βειιιεε; Με !ειιει·ειι·

εε!ιιιειι άεε Πιιτει·εε!ιειι!ιε!ε ιιι εει· Κιιιε!ιε!ι!ε; Με Αε!ιιΙΙεε

εε!ιιιε; ι!εεε;!ε!ε!ιειι ιιιιε!ι ε·εεε!ιι·ιιιιιρΓι.ε Πιεειειιτ!ιε!!ε. Θείο”

ιι·ει·ι!ειι !ιἱει·ειιι` Με ιιιιτει·ειι Βιιτι·ειιιΜ!τειι ιιιιτ Βιιιεε!ι!ιιεε εεε

Βεε!ιειιε ιιι ε!ιιειι θγεενει!ιειιά εε!ιιε·ει·ι, ννε!ιει ιιιε.ιι Μιι·ιιιιι'

ιιε!ιτει. ιιεεε Με Βειιιε ιιι ειιιει· (Με ιιι·ερι·ἱιιιε·!!ε!ιειι Οειιιι·ιιειιι

ιειι ειιιι.ιεεειιεεεεπτειι 8τε!!ιιιιε Με ννει·ι!ειι ω. ε. ε.!εε:

Αιιεεειιι·εκιιιειι. νε!!ετε.ιιει€ε Βιιεε!ιιιιι8· ιιι Με ειιά Κιιιε

εεΙειι!ιειι, !ειε!ιιε Πει·εε!!!ειιιειι ιιι εεε Γιιεεεε!ειι!ιειι, εειιι

εε!ιι· ειιιι·Ιιε Βρι·ειιεεε!!ιιιιε !ιειι!ει· Βειιιε). - Ιιι Μεεειιι ν".

ειιιι‹!ε !ι!ε!!ιειι Με Κι·ειι!ιειι, ιο ιιεεε Βε!ιννει·ε εεε Ε'ιι!!εε, 4, θ

ετ!ει· ιιεεε 8 ννεε!ιειι Πε ειι. Νιιε!ι Αειιε!ιιιιε ι!εεεε!!ιειι !ει.

ιιιειι ει·ειιιιιιιι ειι εε!ιειι, εεε Με 8ριιειιιειι. ειιι! Βιι.ιιι!ιπετειι

νε!!εϋι.ιιι!!ε· ειιι! πιεπι ιιπ ιιιιιιιει· εεεε!ιννιιιιι!ειι ειιιι!.

Ηιει·ιιιιτ Μ. ε!ιι εε!ιι· Με!ιι.ιε;ει·, ιι!ιει· ιιιιιιιει·Ιιιιι ιιει· ε ι ιι

'Γε ε Η εει· Βε!ιειιι!!ιιιιε· εεεεΙν!ι·1· εει· ειιι!ει·ε, εε!ιι· ιιι!ι!ιειιιιιε

ειιι! !ιιιι€Μιιιει·ιιεε '!`!ιε!! !ιεςιιιιιι Μη;εε,·ειι ει·ετ με. Βε εειι

ι!ε!ε ειε!ι ιιιιι·ιιιιι, ι!ιιι·εΙι ε ειειιιιιι.!εε!ιε ειιι! εειιεε

ειιειιιε Πε!ιιιιιε Με ι·ιιιι!ιειι ειι ειιιειι εινεε!ι

ιιιεεειιςειι θεει·ιιιιε!ι ι!ιι·ει· Ο!!ε‹!ει· ειι εεε· Μι

ιι ειι. Β!ε!ιει· !ιε1τειι Με Κι·ε.ιι!ιειι ιιι ι·ε!!ει!!ιιόιε· εινεε!ιικιάτι

ιιει· ινειεε ειιι Πε!ιει·ιιιεεε νοιι Βεννεειιιιεειιιιριι!εειι ιιι ειιιιιε!ιιε

!ι!ιιε!ω!ιι ετι·ειιιειι Ιιιεεειι ειιι! Μιι!ιιι·ε!ι _ιει!ε εετεεε1τε Μιιε!ιε!

ι.!ιετις!ιειτ ιιιιιιι6ε!!ε!ι εειιιεε!ιι. Νιιιι εε!! ειι Βτε!Ιε άει· !ει:

1ει·ειι εειιι Κι·ιι.ιι!ιειι ειιιε εινεε!ιιιιεεειε-εειιιειιιιιιε ε!!ιιι!!!ι!!ε!ι

ειιει2εΒ·ειι, ιιιιεενιιε!ιιιι ινει·ι!ειι. Με Βι·ΐε!ιι·ιιιιε· !ε!ιι·τ, εΜειι

Μεεεε εε!ιι· ινε!ι! ιιιει;!!ε!ι κι - ι!εε!ι εε!ιει·ι: !ι!ει·ειι νιε! Λεε

ι!ειιετ, Θεεε!ιιε!ι ειιι! Πε!ιιιιις εε!ιειιε εεε Ατειεε ειιι! εειιιει·

Οε!ι!!ίειι.

Μειι ε! ειιι Ζω νει·ε!ει.ετ εειιι νει·ιι·ιι€ειιι!ειι ειιι! Με !)ειιιι!ε

Μεεει· ιιε!ι!ιε!ιιιιιι!!ιιιιε;. Με ιπι ννεεειιτ!ιε!ιειι εεε Μεεεειςε.

θγιιιιιε.ει!!ι ειιι! ι!ει·ε.ι·ιιιζειι Πε!ιιιιιςειι !ιεετε!ιειι, Με ειε εε!

εει· Ε' ι· ε ιι !ι ε! 'εε!ιειι «εειιιρειιεειειιεε!ιειι Νιιε!ιε!ϋειιιι€» ιιι

Βετιιιε!ιι !ιειιιιιιειι. .

Ιιιιει·εεεειιι. ιιπ εε, Με 'ΓΙιει.εε.ε!ιε ειι νειεειο!ιιιειι, εεεε ιιει·

Μι 1εο!ιτειιειιι!ειι θεει·ειιε!ιει!ιΜιε!ιειτ εει· ΗΙ!ει!ει· ειιε!ι ειι

εε!ιειιι!ε ειιιε ει·ι'ι·ειι!ιε!ιε Βιιιινιο!ιε!ιιιιε ιιει· ιιιιε!!εει.ιιε!!ειι

Κι·εϊιε άει· Κι·ε.ιι!ιειι ιιε.ι·ιι!!ε! εειιι.. Αιιε ι!ειι ειιι”ειι,ε,·ε ειιιιιιρΓ

ειιιιιιι.>ιειι, ιιι!τ ι;ει·ει!εειι τ!ιἰει·!εε!ιειι θειι·ε!ιιι!ιειτειι εε!ιε!!ετειι

Κι·ιιιι!ιειι ινει·ι!ειι ε.!!ιιιι4!ι!!ε!ι, ε!! ιιι ι·ε!ιιιιν !ιιιι·2ει· Ζειι, εε

ειι.ιειε ειιι! ειιιιε·ει·ιιιεεεειι εε!!ιει.ειειι‹!ιεε θεεε!ιερΐε.

Ζει· !!!ιιετι·ε.ιιειι ιιει· νει·εε!ιιει!ειιειι Ρ!ιιιεειι εει· Βε!ιειιΜιιιιε

ι!ειιιειιεκι·ιι·Ι. νοιιι·ιιιε·ειιι!ει· έ! Κι·ειι!ιε. Αιι εειιι ει·ε!ειι

ειπε νει· 5 !νοο!ιειι ειι!ι!ι·ε!ε!ιε Τειιε!ειιιιειι ειιεςείϋ!ιι·τ ιι·ει·ι!ειι:

ει· Ιιε!ιιιι!ει ε!ε!ι εεε!ι ιπι θγρενει·ειιιιι!ε ειιι Γεω. ιιιειιιιιιε.!ει·

Αεειιει!ειιεετε!!ιιιιε εει· Βειιιε: ιιει· εινε!ιε Κτε.ιι!ιε, νει· Με

Ιι!ειιειειι ερει·ιι·ι., εεΒιιιιιι: @Με εει·ει!ε εε!!ιετετειιεις ειι ι.ιε!ιειι.

ικ·ο!ιε! ει· ε!ε!ι ειιι! ειιι ν. νε!!ι ιπειιι ιι 'ε‹·!ιεε !.ε.ιιιεειι!ιε!ιειι

Μετα; εει· ι!ι·!τιε Κιειι!ιε, ειιι !Ωῇε!ιι·!ιςει· Κιιιι!ιε, νει· ειι. 12

Πειιειειι ιιι Βε!ιειιι!!ιιιις ε;ειιειιιιιιειι, !ιενιιε;;τ ειε!ι εε!ιοιι ,εειιι

!”ι·ει ειιι! εε!εειειει.ιιι!ιε. ίι·ει!!ε!ι ιιεε!ι ειιι·εε ιιιιςε!ειι!ι; εειιιε

!ιιιε!!!εειιι Με ειε!ι ιιι ειιιειιι άει·ειι·ιιε;ειι θι·ει!ε εε!ιο!ιειι, ι!ε.εε

εειιιε νει·νι·ειιι!εειι. Με !!ιιι ιιειιΙιε!ι εεειιε!ικειι, εειιι ι!!ιει·ιιι.εε!ιι.

ννιιι·ειι. Βι·ινε!ιιιεεεννει·τ!ι Μ, εΜειι. ι!ει·Βιιιιιι!ιιειιιιιε εειινει·εειιε,

ι!ειι ει· ειιι εειιι ι·εε!ιι.ειι ιιεεε εεεε.εε, ε!ε!ι !ιιι @ειπε εεε Βε

!ιειιι!Ιιιιιεε_ιε!ιι·εε ιιεεε ι;ειιιε ιι·εεειιτ!!ε!ι εεεεεεειτ Μι.

°' (Αιιιοι·είετετ.)

Β ιιι ε ιι ε ε ι ο ιι :

Ποτε: ΗΜ: νοιι. !ιι εεε ινιι·ΙιΙιε!ι εε!ιννει·ειι !ΗΙ!ειι. ιπε

ε!!ε 4 θ!!ει!ιιιειεεειι ειι σει· Ι.ι!!ιιιιιιιιε εει.!ιειΙιε·ι. ειιιι! ειιι! Με

Ριεειιοεε ειπε ιι·ειιι·ιεε Μ. ειιε!ι Βιι'ο!εε ε·εεε!ιειι? Πεε Βε!ιιε

Ιειι εειιι ινε!ι! νο!!!ιειιιιιιειι ειιι·ϋε!ι. Πει νει·ι. ιιι εε!ε!ιειι Ρε!

!ειι ιπειιι ειιε!ι Με 8ε!ιιιειιττειιερ!ε.ιιτει!ειι Ηεϋ!ιτ?

Ηειι!ιι Με: Με εε!ιινει·ειειι ?Με ειπε, ννο Με ΐε!ι!ει·Ιιιιι'τε

Ιιιιιει·νει.ιειι ιιιιε!ι Με ε!ιειειι ΕΜι·ειιιιτε!ιειι ει·ει·ειΓτ. Αιιε!ι

Με εεερι·οε!ιειιειι Ε”ε!!ε ννιεεειι Μεεε!!ιειι ιιι ι!ειι ε!ιει·ειι Εκιι·ε

ιιιιιΜ:ειι Με ινειιιι Μεεε εΜειι' ειιι! ετιιι·ι· εἱιι‹!, εε !ιιιιιιι Με

Βε!ιιιιιι!!ιιιιε· !ιειιι ΒεειιΙΙ.ειτ 2ε!ΗΒειι ειιι! Με εε!ι!ιιιιιιιετειι ?Με

ειιιι! ιιι ε!!ει·ι!!ιιε·ε ειιεε!ε!ιι.ε!εε, ιιειιιειιτ!!ε!ι Μιιιιι, ννειιιι ειιι'

Με Μιιιν!ι·!ιιιιις εει· !ι!ειιιειι Ρε!.ιειι1ειι ιιἱε!ιτ ιιι ι·εε!ιιιειι Μ;

ιιεεε επιιιε!ιτ. εεε θι·ιιιιεεεμιτε! ειι Ιιιτε!Ιιεειιε ειιι· ειιι εε!ιι·

ι.;ει·ιιιι;εε ειι εειιι, ειιι ι!ιιι·ε!ι Πε!ιιιιιι; νι·ειτει· ειιτιι·ιε!ιε!ι ειι

ινειι!ειι. Πεεει·ιιε.ιιρε εε!ιειι Με εενε!ιιεε!ιειι Βιει·ιιιιεειι ιιιε!ιτ

ἔειιειι ρει·ε.!!ε! εεε εειιιιιιιεε!ιειι: εε !ιειιιιτε ειιι .!ιιιιι;ε Με ειιιιι 7.

ιι!ιι·ε ιπειιι εε!ιειι. Με εειιι 17. .Ιιι!ιι·ε _ιει!εε!ι !ιε.ιιε ει· ειε!ι εε ννειτ

!ιετε.ιιεεειιιε.ε!ιτ, ι!εεε ει· εεε νει.ει· ιιιι !ιειιΓιιιΔιιιιιεε!ιειι θε

εε!ι€ΐτ νει·ιι·ειειι !ιειιιιιε. Βε εε!ιει·τ εειιι Κι·ειιι!ι!ιε!τε!ιι!ι!ε

ειπε εεννιεεε Βεει·εεε!ειι ειιι! εε!ιτ ειειιι ιιιειιε!ιειι Β"ε.!!ειι ερευ

ιιιιι ιεεεΙι νει·ινει·τε.

-ε -..ειες·θ

 

Ν” Με ?Με άει· θε!ιιιειιιι·ειιε !ειι!ει!ειιειι ειι!ιετι·ιι!'τ, εε

!ιετ Η εΠ'ιι ε!!'ειι!ιει· ειιι· !ε!ε!ιιε !!.!!ε εε εε!ιειιεε!ι.

Νιε ε ε ιι: Ζννε!ίε!!εε ειιιι! Με ετιι!ε!τειι Βεειι!τετε 2ιιιι!!.ε!ιε!;

εειιι· ειπε, ι!εε!ι ιιεεε εε ε!ε!ι, σε ειε ειιι' Με Πε.ιιει· εε Μει

!ιειι ειιι! σε Με ε!ιιι·ιιι·ε·ιεε!ι εεεετ2τειι Εεεε!οιιειι ε!ε!ι ιι!ε!ιτ

ερετει· εεε!ι αε!τειιτ! ιιιιιε!ιειι.

Ηειι!ιιιι ε: Με 8ε!ιιιειιόιιι·ε!ιεε!ιιιε!ειιιιιςειι νει·ννεε!ιεειι

ειιι. ειιι! Με εειιει: ι.ι·εεειειειι !.εειειιειι !ιειιιιειι !ιειιιειι Θε!ιει!ειι

!ιι·ιιιἔειι: Με Κιιιι!ει· !ιειιιιειι :Με ΒεννεΒιιιι.=;ειι ειιει”'ι!!ιτειι.

Μειιι ε!ιεειει· Ρε!! Μ; νει· 3 .!ε!ιι·ειι ερει·ιι·τ.

Η ει· ιι ε!ε!ιι Με Η!! !!ε!ι!ιε!ι ε!ιιει· Βε!ιει!!ειιιιε· ειιι·ε!ι Με

Ορει·ε.ιιειι ιι!ε!ιι ειιι: ιπει·ιιιιε· Μιι·ι ιιιε!ιτ ειιιη·εωιι. Μ· ε”

10 .Τε.!ιι·ε ιιε.ε!ι εει· 0ρειειιειι ι·ει·ειιει!ιε!ιε ΒεεεΙιετε εεεειιω_

νει·ειιεεετειιιιε !ει ει!ιει·, Μιεε ιιει· Με ΠΙΠ.8Γθι·ι Βχει·εω"ΕωΠ

!ιειι·ε!!”ειι ειπε!. .

ν. 8ε!ιι·ει!ει·: Βε Μ; ιιιι.ει·εεεειιτ, ω" (Με ωεω,ιεω

εοιινει·ε;!ι·ειιι!ε Εε!ι!ε!ειι, εεε ιιιιιιι _ιετ.ει. ειι( ηω·νδεθ ΒιΠει·Μω

ειιι·Πε!ιιιιΠ!!ιι·ειι ι;·;ειιε!ε·ε ιει, !ιὶει· Με ειιι-ΜΙΟ! εεε ειππ".

εριιει!ει!ιειι Ει·εε!ιε!ιιιιιηςειι ειιι·ϋε!ιεειιι.

'Ι'ι!!ιι ε: !ιιι Βε!ι!ιιι' εε!ινιιιιιι!ετ άει· θεε.ειιιιιε. ννιε Μ: η”

Με Ρει·ε!!ε!ει·Γειιι·ιιιιε ειιι εειιι ειιι!”ιιε!ιειι Βιιιιη·εεειι @Με

Βε!ιιιειιι!ιιι·ε!ιεε!ιιιειι!ιιιιε? Πειιιι ειπε ιιιτιοιιε!!ε θι·ιιιιι!!ιιεςε

Τει· Με !ειετ.ει·ε !ιιι!ιειι ινιι· ι!εε!ι ιιιε!ιιι.

Ηε ιι ειπε: Πιεεε !Τι·ιιεε ιετ νε!ΙΙιειιιιιιειι !ιει·εε!ιτ!ετ ειιι!

ιιιιιεε !ε!ι εει.ςειι. ι!εεε Μι ειιι; εειιι ειιιι'ιιε!ιειι Βιιιεινεεειι !ιειιιε

νεΙ!!ιειιιιιιειιειι ΒεειιΙιιιιτε ει·ιιε!ι. ιιεεε. !ε!ι ιιι6ε!ιτε ειιι· Με εε

ει!ι!!ιι·ειι, εεεε ειιι Ρ!ιιε ειιι !ιιιιει·νει!ειι ιιι Με Μιιε!‹ε!ιι ρε

εειιιι!ι ιι·ιι·ι!-. ιι·ειιιι ιιιιιι Με !ιιιιει·νετιειι ε" ΠιιεΚε!ιι ειπε νει·

ἔεὶἐ!ιε!ιε ννιι·ι!, εε ειιιιιιε!ιιιτ ε!ε!ι Με Ρενε!ιε Μεεει νειι.ιε!ι1ιεμει·ι

ι· ει .

Ηει·ιι: !ε!ι ιιιει·Ιιτε ::!8ιι!ιειι Με διιε!ιε Πεμ εἱιιἴεώιοτ:

εε !ιειιιιιιι. ιιι ειπει· ιιιε‹·!ιειιιε‹·!ιειι νει·Ιειιε·ειιιιιε δει· Μιιε!ιιε1η.

Βειιιι ειιιΐιιε!ιειι Βιιιε·ι·ρεειι !ιε!ιε κι! Μεεε!!ιε Ήι·ίε!ιιιιιιε· εε·

ιιιιιε!ιιι ιιιιι.ιι !ιειιιιιιι; ε.ιιε!ι ειι ειιιειιι ε·ενν!εεειι Βεειι!ιετ ι!εε!ι

ει·ε!!ι ιιιιιιι ιιεεε !!ε!›ει· εειιι Μεεεει·. '

Τ!!! Με: .ννειιιι-ειιιε ι·ειιιιιιε!!ε Βιιειε νοι·Ι!εε·ι, εε !ιειιιιτε

ιιιιιιι ειιε!ι ειιιε 8ειιιιειιρ!ιιειι!‹ νοι·ιιε!ιιιιειι ειιι! ε!ιεει·ει!εε!ι

ιιι!ιεετε άεε Βεειι!!.ετ. ειιι ε1ειειιεε.εειε.

Η ο Γ ιζ· ΒΜΜ ΦΠεΓ!!2εε !ιε.!ιε ιε!ι εειιιιιε!ιτ. Ιε!ι εε!2Θ !ιε!ιιειι

ΜΙΒ!!! ΜΜΜ. Με εε! εει· 'Ι'ειιοι.ειιιιε άει· Αε!ι!!!εεεε!ιιιε

ειιε!ι εε!2ε ἱε!ι ι!ιιι ιιἱε!ιτ Μι·εετ ειιι' Με Βε!ιιιε. εειιι!ειιι ιιιιιι·Βε

πω! !‹!εὶιιε 8ε!ιιιιΜε ε!ιειι ειιι! ιιιιτειι Με πι... εεε" (Με

δε!ιιιε ειιεείιιπιιι!ει·.

'Η ειι ειιι; ι.ι!ιιε!ιι. "Με, Με" εεε Βεειι!τιιτ εεε ε!ε!ε!ιε Μ::

Μ!" Μ!Π!!!θη θ!!!Θ 8.°ειι2ε !λει!ιε νειι Ζει·ι·ε!εειιιιεειι ειι Ηιειιι!ε

Μο!! @Με (Με ρΘΒΠειινει·!ϋ.ι!2ει·ιιιιε ειι ε!ε!ι ιιιε!ιτ Μεεε!εειι

Β!'Γο1Β'εξ θϊ'ΗΜιθΠ. ΩιΤειι!ιει· !‹ειιιιιιειι ιιεεε 0ειιΕΝΙ.!0 Βιιιι!!ιεεε

νοιι 8ειτειι Με θε!ιιι·ιιε ιιι Βειι·εε!ιι, »πιε ιπειιι εἰεΜ "ω"

ιιιειι εεε Ονρενει·εειιε ιιι !ιιιι·:ει·ει· Ζειτ ειιτίει·ιιι.

Ι Ηιἴιιι !ιιιιιιι εεε ιιιε!ιτ ιιιι!ιεΜιιετ ειιιιιε!ιεε. Βει εει· Ασε!!

άεεεειιιε !ιιιιιιι ιιιιιιι ε!ιιιε !ιιιη;εε Βιιιενεεειι Βι·ίε!ειε ει·Με!ειι:

ει ενρενει·εειιε Πεμ ιιει· εε !:ιιιιςε ειε Με !νιιιιι!ειι νει··

Πει!! ειπε.

Η θ Η Μιιε: Με Β'ει!!ε, νοιι ι!ειιειι Η ει· ιι ειιι·ιε!ιι. ννε Με

1)_!ποΜΦΠεΗΠιι€ ι°εευ. νει!!ιιιι.πει·ιιιιε· Με Αε!ι!!!εεεε!ιιιε πε·

Π!! !ε.ειιιά !ειε!ιιε Πι!!ε; εε!ιιιιει·ε ?Με ειιιι! Με Μεεειιι ν!!ειςε

ιιιε τ :ιι !ιει!ειι. ·

.Η ε!!ετ ιιιιεεεεε!ι·ι Με Β'νεε·ι=_ ειι εε! εει· εε!ει.ιεειι Βει·

νι·ιε!ιε!ιιιι;; εει· Βιιιι!ει·, ειε εΗ'ειι!ιει· ιιει· εειιιε.Πεε!ιειι ρειι·ει!!ε!

Βε!!ΐι_ άει· δι!ι1ε!ιε!ειιιιι ειπε Βε!!ε :ιι εε!ε!ειι !ιει·ιιίειι Μ, Με!

εε ιιιε!ιΙ. Με εει ι!ειι Ί'ειι!ιειιιιιιιιιειι ειιι! Β!ἱιι‹!ειι εειετ!ειε

Πει'εετε νει·Ιιιιιιι!ειι ειπε. εε !ιιει· ειπε εει· Ρε!! Μ?

Η ειι Με;;; Πεεει· Με ε·ειειιριε Πιιτινιε!ιε!ιιιιε· ειι ιιι·ι!ιε!!ειι

ειιι! ι!ιεεε!!ιε ειι νει·ιε!ι:ειι ιετ εε! Μεεειι Κιιιι!ει·ιι εε!ιννε!°. Μ.

ειε ιιι Ηειιεε ιιιειει νετννε!ιι·Ιεει. ιιι εειιι ιιιιεΙιιεΜιε!ιειι νει·

!ι!!!ι.ιιιεεειι εε!εει. !ιιι!ιειι ιιει·! νοιι ιιει· Πιιιιι·ε!ιιιιιε !ιιιι.ιιιιι !ιειιε!ι·

τετ ινοι·τ!ειι ειιιι!. Αιιε Μεεει· .Πιιιεε!ιιιιιε ειιι! ιιιιιι άεε Πει!

Μπω!88θΠ9Π1Μειι ειιά εειιι ννι!Ιε ειιεεε!ιι!ι!εε: ινειιιι εε ι!ιι!ιει·

ει·ετ ειι!'ειε Βειιιε ι-.ιεετε!!!. ννοι·ι!ειι ει, εε ννιιε!ιετ εειιι Πει!

εειιτ ι·εριε ειιι! εε εριε!ι. εε! σει· εειετιρειι ΠιιΙ:Με!ιε!ιιιιε ιι!ε!ι!:

εεινε!ι! Με Αιιε!ιι!ι!ιιιιε· εεε Μιιε!ιε!ε!ιιιιε Με Ηιιιιρει·ε!!ε. Με

Με Βι·ινειτει·ιιιι.ε,· εεε Πει·ι2ειιιε Μιι·ε!ι Με ε;ι·εεεειε Ζει!ι! εει·

Βιιιι!ι·ιιε!εε.

Ηε!!ει.ι: Θεινιεε εε!ε!ι. Μεεει· !!ιιιει.ε.ιιι! ινε!ι! Με Ηιιιιετ

ι·ε!!ε εε! ΙΜιιι!ειιι εεε !)ι·εΙειε.ι·ιειε, ε!εε!ι !ιειιιιιιειι ειιιε!ι 13·ιιι!ε

εεε ,ειιι ειιιιιιι·ιειι Ε'ειιιιΙιειι νει·.

Ηειι-!ιι ιιι: 2. ΜΜΜ: κι εε ει!ιει· ι!εε!ι είιιε Ρι·ε!ετει·ιει·ΙιιειιΕ

εειιι. ννε;!ιι·ειιά ιιι αετ ειτιιιι·τειι Β'ειιι!!ιειι ιιει· Ιε!ε!ιτει·ε Ε'ι!!!ε

!ιεεεεε!ιτε!; ννει·ι!ειι.

!·!ει·ιι ειε!ιτ !ιειιιειι θι·ιιιιι! ειιι, ινε.ιιιιιι Με Κιειι!ι!ιειε ιιι

ε;εει!ι!ειειι Βι.ειιιι!ειι ννειιιεει· νει·Ιιειιιιιιειι εε!!. Βιιιεε Ε'ε!!ε

εεε ειπει· ΓειιιιΙιε !ιε.ιιιι ει ε!ε!ι ιιεεε ει·ιιιιιει·ιι.

Ηε ιι Ε: ι ει:: Πεειεεειι ιιιεεΜε ιε!ι ειι!'ϋ!ιιειι, ιιεεε ειιι θε!

Ιει;ε ιιιιε!ι !”ι·εε·ι.ε, ινε !ε!ι ι!ειιιι ι!!ιει·Ιιειιρι Μεεε Ε'ε!!ε !ιει!ιε·

!ιειιιιιιε.

Βε!ιιιιιτε: Πει· ει·ετε ΡΜ!. ι!ειι ιε!ι εεεε!ιειι Εεεε, ειιι·

νοιι ειιι ειιιιιι·τει· Ε'ε.ιιι!!!ε ειιι! εεε Κιιιι! εειειιε ειιι: ειπ

ινιε!ιε!τ. Βιε ε!ιειειι Βιιιι·ειιιΜιτειι ι.νει·ειι ιιιε!ιι. ΜΜΜ.

ἐ____Β..ε .
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ινιιι·ι1ε ειιι Τιιειι άεε Μ. ιμιετι·οειιειιιιιιε

2) 116. Πειιιιιιιε·: «οι ε Βειιειιι11ιιιιι; ρει·ειγει

εειιει· θειιιι·εει;ι1ι·ειι άεε Γιιεεεε ιιιιι:ιειετ θειι

ιιειιριε.ειιιι».

Αιι άει· Βιιιιιι ειιιει· Βειιιε νοιι θνιιειιιοι1ει1ειι, Ζειειιιιιιιιεειι

Μιά Ριιοτοε·ι·εριιιειι ιιεερι·ιειιι. Η. «Πε Ρι·ιιιειριειι άιεεειι· Βε

ιιιιιιιιιιιιιε;ειιιετιιοιιε, ιιιε ειιι: ιιε1τειιειι Διιειιειιιιιειι εει ειιειι

Β'οιιιιειι νοιι ρει·ιιινιιεειιειι @ιιιε-Ή Κιιιιιιιι- ιιιι‹1 Ηεειιειιιιιεεειι

ιιιιε·εννειιιιτ ννει·ιιειι ιιιιιιιι ιιιιιι ιιιειει: εειιι· ιιειι·ιει1ιεειιιιε Βεειι1

πιω ιιει'ει·ι. Ψοιι ιιι εοιει1οιιι ιιιι .1ειιι·ε 1881 ιιι ιιιε

Ρι·ε.ιιιε ειιιεει”ιιιιι·ι, εειειι,ι; εε Πιι· πωπ εοΐοι·ι ιιιε Ε;ειιιιιιι·ειιιιε

8ι.ειιιιιιε; Η ετοιιει·ιι;ει·ει. ιιιε ι'ει·611'ειιιιιειιιιιιε·ειι ι)ι·οιι τι 1 ιι 'ε,

11". Ε'ι·ειιιιιε'ε, νιιιιιιιιε' ιιιιιι Ηοι“ι“ε'ε ιιιιιιειι ιιπ :ιιι

ιιιιεειιιςει· Αιιει·ιιειιιιιιιιε· νειιιιοιι”ειι. - Π” νει·ιει.ιιι·ειι ννιιιιιε

ιιιιι'ιιιι€ε ιιιιι· ειε «θειιιιειιιιιιεειοιιιεεε» («Θειιιιειιιινιιιεριειιαιιιοιι

ει1ει· -Πειιει·ριιειιειιιιε) ειιι€ειιιιιι·ι; εειιιε νο1ιε Βειει.ιιιιεείειιιε·

Με Βιιι εε ειιιει· ει·ει; ει·ιειιιει. ιιιε ιιιε «Βειιιιειινει·1ειιΒ·ει·ιιιιβειι»

Με «8ειιιιειινει·ιιιιι·ειιιιεειι» ιιιιιειιε·ει'Τιμ ιινιιι·άειι. Με θε

ειιιιιιιιιιιειι: ιιιεεει· Βιιειιειι·εεειι νι·ει·ι1ειι οιιειι ιιι άειιι ννωω

« Β ε 1ιιι ε ιι ρ Με ε ι ι ιι » ειιειιιιιιιιειιε·είεεει.

Βει άει· Αιιειιιιιι·ιιιιε; εο1ειιει· Ορει·ιιιιοιιειι Μπι ιιιι.ιιιιε· ειιι

ε;εειιιιι1ει· εειιειιείειιι€ει· Μιιειιει ιιιιιι ι1εεεειι 8ειιιιε ιιι 2'Ι'ιιει1ε

εεερειιιειι, ιιιε ιιιιτ άειι θειιιιειι νοιι ειιειιεενιειειι ριιι·εινιιεειιειι

ειιι-ιο Γιιιιει.ιοιιειιιιιιιιιιεειι 1ιιιιειιειιι νει·ειιιιιμ :ιιι ινει·‹ιειι; ινειιιι

ιιιιιιι ιιιιιι ειειιτ, ιιιιεε ιειιιειε ιιιιειι ειι'οιειει· Ηειιιιιιι;, ε.ιιειι

ειιι-ειιιε ιιι ειιιει· άει· ριιγειοΙοειεειιετι Βεει.ιιιιιιιιιιι€ ειιι.ερι·εειιειι

άειι ι'ι*ειεε ιιιι·ε ?ιιιιειιοιιειι ιιιιεϋιιειι, εε ιιιιιιιι ιιιε." ειιι· ειιιε

ιιειι ιιιιει· άεε Αιιρεεειιιι;ξενει·ιιιερειι άει· θειιιι·ιιιιιιι1ειιοειιιι·ε

ειι ιιιε ιιιιιειι ειι€ειιιιιι.1ιειε Αιιιιςιι.1ιε, Βεινεε·ιιιηςειιιιιιιιιεε ιιι

μια ιιειιε Βειιιιειι ειι·ιιιιιειι :ιι 1ιιεεειι.

Βει1ιιει·ιιιιι ιιιειιει· ειιι 8 Κι·ιιιιιιειι ιιιε Ορει·ιιιιοιι ιιιιτ εειιι·

;;ιιιειιι Βεειιιιιιτε ε.ιιεεειιιιιι·ι; Φ- Αιι άειιι νοι·Βεει.ειιιειι Ρει.ιειι

τειι ιιε.ιιιιειι εε επι ειιι ειιιε Ι.ιιιιιιιιιιιιε; Με Ν. ρει·οιιειιε. ιιι

ιΐοι€ε ειιιεε 'Ι'ι·ειιιιιε.ε ειιι Οιιει·εοιιειιιιει, οιιει·ιιιι.ιι:ι άει· Κιιιε

ιιειιιε. Αιε Κι·ειιειιειιι1ει· Πιι· ιιιε Β·ε1ιιιιιιιι.ειι Μπι. ρει·ειιει

ι·ει·ινει·ιιιει; ειιεεει·

άειιι ινιιι·ιιε ιιιε Αειιιι1εεεειιιιε νει·1ιιιιι;ει·τ. ιιιιτ1 Με εειιιιε άεε

Μ. ιιιιιιι.ιιε ιιιιι.ιειιε νειιιιιι·ει. Πει· νοι·ιιει· μια ιιιιιιι·ιιιιειιιιει·ε

?Με Μ. νοΙιειιι.ιιιιι€ ιειειιιιιε·ειιιιιις Β·εννοι·ιιειι.

(Αιιιοι·ειει·ει:).

1)ιεειιεειοιι:

'Γιιιιι€: 1)ειε Βεειιιιιιι. ει:ειιι. ιιι ιιιειιιειι Διιι.τειι ιιιειιιε

νιιιιιιιιει·ιιε.ι·εε άει·, ιιπ Μι· ειιι ε.ιιεε Βειεριει ειιι άει· Νιιεειι

ριεειιιι νει· ιιιιε 1ιειιιειι,ινο ιιιε Ρειι.ειιιι Ηιιιιι:ειιι·ιιιαρρειι,2ιιι· Ναι-ιω

ιιιισιιιιις νει·ινιιιιιιι., ιιιε_ιἰιιιριὶιιιιιιιιε·ειι ννειιι·ιιειιιιιειι, Με ειε άει·

ιιοιιιιιιιειι Νιιεε. Αιιοιι ειιιετιι·ι ιιειιι ρι·ιιιειριεΙιει· Πιιιει·εειιιετι

εννιεειιειι Αιιιιιιειιοιι ιιιιιι Αιιιιιιειιοιι.

11οι·ιι: Ιειι 1ιειι:ιε ι'ι·ιιιιει· ιιεΙει.ιειιιιειι; ειιιιεε ιιει·ει·ιι ε

ειιιιε ιιιει· νοι·2ι1ειειιειι. Με 1ιιειιιιιιιε 'Γι ι ι η;; 'ε, ιιιιεε ιο

'Βι·ιι1ειιιιιιἔ ειιιε Αιιιιιοι;ιε ιιιιι. άειιι Βιιι·ιιιιιρρειι 1ιει Νεεειι

ριεετιιι ειιιι”εε1ι ιε·51ι·ε, ιετ ιιιειιε ειιιε ειιειιιιιιιι€, ειιι άειι. ειιι·

εειιι:ι·ιρειειιειιειιιιε Νει·νειι ιιι τω” ιιοιιιιιιειι. Ηιει· Μ: ιιιε

ιδιιι·ιιιιιι,ε ειιιε ιιοειι εοιιιριιειι·ιει·ε, ειε ειιι 'Ι'ιιειι άεε Φιειε1ιε

π. Β. Με Ρειοιιειιεννιι·ιιιιιιις ειιεϋιιειι ιιιιιεε.

Νιεεε ιι ιιιειειιι: ι1ει·ειιι' ειιιιιιει·ιιεειιιι, ιιεεε ιιιε Οοει·ιιιιιιιιιοιι

άει· Βεινεε·ιιιιε·ειι ιπι Βιιοιιειιιιιιιι·κ ει·ιο1ει, τιιεο ιιιε Βει;ειιιιιΒ

άει· Νει·νειιιιιιριιιεε ιιιει· ιιιιι1 εκει ιιιι θειιιι·ιι νει· ειιιε ἔειιειι

ιιιιιεε.

Πε ιι Με;; 1)ιι.ε Ε'ιιετιιιιι ω” νοι·, ειιει· ειιι ει·ιιιιι.ι·ειι ιιι

εε ιιιι:ιιτ. Ψειιιι άει· 8·ε.ιι2ε Βιιιειιει ιιι Βειιι·εΒιιιιΒ· ιι·ει.ειι

«πω, εε ινιιι·ιιε Με ειιιιε.ειιει· 2ιι νει·ετειιειι εειιι, ιιιει· ε.ιιει·

Μπι ει· ιιι 2-8 Γπωιιοιιειι ε;ειιιειιι:, νοιι ιιειιειι ιιιε ειιιε ειιιε

Τιιειι άει· ειιι1ει·ειι ειιτε;εε·ειιςεεειει Μπι.

'Ι'ιιιιι ε· Ζιι ει·ννι18ειι ιει, ι1εεε άει· 1ιιιιειιει ιεειιιε Βιιιιιειι.

ι1ει·ειειιι.,εοιιιιειιι ειιιε ειιιεειιιειι ιειιιειειι Βιιιι‹ιειιι ιιιε ιιει·ειι

ειι άειι Γιιιι·ιιιειι ιιεετειιι. Μειι ιιειιιι ειειι εοιιιιι. νοιειειιειι,

ι1εεε εει ιειιει· Πιιειιειαειιοιι ιειιει· ειιιιειιιε Βιιιειιειιιιειι ειιιειι

ιιεεοιιιιει·ειι 1ιιιιιιιιε ει·ιιιιιι.

Μιιιιιειιιιιιςιειι

ειιιε άει· θεεε11εο1ιείτ ρι·ει1ιτιεοιιει· Δει·πι:ε

ιιι ει”.

Βιι:ειιιιΒ· νοιιι 2. .Ιει.ιιιιει· 1902.

ιθοιιιιιεει.

Πι·. θειιειιιε τι ιιιιιι εειιιειι ειιιε·ειιιιιιάιμειι νοι·ι.ι·ειέ·:

«Βιιι ΓειΙ1 νοιι Βιιοι1ειιειεοιιιρτεεειειι ιιετ.ει·

άειιι Βιιιιε ειιιει· Ρει·ιι ιει.;ιε». (Βιεειιειιιτ. ιπι Πιιιοιι).

Πι·. Βε1ι ι·: ιΒιιιειι Κτε.ιι ιιειιεειιι, ιι·ε1ειιει· επ άειι νοιι

Πι·. Β ε ιι ε ιι ε ι·ι ι·ει'ει·ιι·ιειι ει·ιιιιιει·ε, ιιιιιιε Πι·. Ε' ει ιι ιι ε ι· ε;

ιιι Κοννιιο ιπι ιιειιι·οιοΒιετιιιειι θειιι.ι·ειιιιιιιι: ιιιιφειιιειιι, εε ιιιι.ιι

ιιε1ιε ειειι ειιι άειι Βνιιιριοιιιειιοοιιιριεχ άει· Μνιιειιιειιιε Βι·ενιε

ρεειιιιερει·ε.ινιιοε εει ,ειειειιπειτι,ι; 1ιεειειιειιι1ειιι 1ιειιε. Βειινιιιιι

άειι ι1εε 1ιειιε ιιι:ιειιιε Με ιιιε ιι1νε.ειΙιειιιε. 2ιιιιι $ειιινιιιι1ειι;

εε ιιιιιπε ιιιει· ιιιεο οιΤειιιιειι· ειιιε Αιιτειιιιοκιεειιοιι νοιι Βειιειι

..

εεε Μεε·ειιιιιιι·ιιιιτε.ειιιε ι·οι·ε·ειεε·ειι. 11'ι·ει;1ιε1ι εει εε. σε ιιι εει

ειιειι Πι1ιειι ιιιε Μιιιιιιιιιι€ειι ινιι·ιι1ιειι εριιιιιιειι Πι·ερι·ιιιιιζε

εειειι, οιιει· οιι εε ειειι ιιιειιι. νιειιιιειιι· ιιιιι ιιειιι·ιι.ιεειιε Ρι·οεεεεε

1ιειιι1ειε. ν

Πι·. Βει·ιειε ινειει. ειιι' ιιιε ειι€ειιιειιι ειιει·ιιιιιιιιτε 'Πιατω

ειιε Με, ιιε.εε 'Ι'ειειιιε ιιιεινειιειι ειε Γοιιι;εει·εειιειιιιιιιι; ω·

Μεεειιει·ινειι.ει·ιιιις ιιιιιιι·ειειι 1ιϋιιιιε. Με ινεπει·εε Βειεριει

ιιει·νϋεει· Βιιιι·ιιιι€ειι ιιι Ροιι.:ε νοιι ΜιιΒ·ειιειι'εοτιοιιειι. ιι6ιιιιε

νιειιειειιι ι“ε1εειιι1ει· και ιιιειιειι. Βε ιιπιιιιειιε ειειι ιιιιι ειιιειι

Ριιτιειιτειι ιιιιι ειιιειιι Με.,ι.ςειιεει·ειιιοιιι, εει ινειο1ιεπι @με @Με

εειιιεε ι1ει›ειιε ειιιε Ριιι·εριεαιε ειιι'ιτε.ι.

Πι·. Βε ιι ι·, ννειειιει· άειι ΡΜ. ιιιιειι ειι.ιι, ιιει.ιιιιι ειιιε Πειε.εωεε

ιιιι Βιιειιειιιιιιιι·Κ ειιι. Πε ειιιε θεει.ιοιι ιιιειιτ. ετε.ειςείιιιιι1ειι Με,

ιειειιιι: άιεεε ιιι6,ε·ιιειιιιειι ειι1ειι ιιεειι οιι`ειι, ι1εοιι ννιι·ιι ιιιειιι,

ννειιιι ιιιειι άειι ?ειιι Πι·. Θε ιιιιιι ει· τ'ε ειιιιι νει·ε;ιειοιι Μεταπ

πιειιτ. ειιιειι ιιει άειιι οιιειι ει·ινιιιιιιιειι ΡΜ ιιιι ειιιειι ειιε.ιοΒ·ειι

Ζιιειιιιιιιιειιιιιιιις ιιειιιιειι ιιιιιιιιειι.

1)ι·. Ηιι.ιιιρειιι ιιειοιιι, ι1εεε εει·ειιε ιιιε Πε οιι ει:ιιι.ιεεε

ιιοεε ιιιιι ιιιιιιιιιιει'ε.ειιειι ιιει·νιιεειι Βιιιι·ιιιιε;ειι, Με 'ι'ειιιιιιε ιιιιιι

Ρει·εεειι ειιιιιει·ε·ειιε. Αιιοιι ιιιε Γιιιιε νοιι Μιιε;ειιετννειι.ετιιιις

ιιιιι. Τειιιιιιε εειειι ινοιι1ιιιειει ειιι' ειιιε ΒιιοάειιεΙειειιεεε ειι

ι·ιιειαιιιϋιιι·ειι. ιιιε θειιειιιιειε άει· Πιιοιιειιοιειειιιιεε ι-ι-ιιιιιω

ι1ειιιι ειιειι, ιιεεε ιιιε ει·ινιιιιιιιτειι ιιει·νϋεειι Βιιιι·ιιιιΒ·ειι νει·ιι€ι.ιι

ιιιεειιι€.ιεει8· εεΙτειι εειειι. Ν” ιιιε Απ. Με Ζιιειιιιιιιιειιιιιιιιαεε

εννιεειιειι άειι Βι·ιιι·ιιιιιιιιιη.=;ειι άειι Μιι.Β·ειιιιε.ι·ιιιειι.ιιειε ιιιιιι ᾶ8ιι

ιιει·νϋεειι 8ιϋι·ιιιι€ειι ειιιιιιικε, εε ιιι·ειιοιιε ιιιειι ιιιειιι ιιοιιιινειι

ι1ηςει· 11νειεε ε.ιι ειιιε ιιιτοιιιοιιτιοιι ειι ειειιιιειι, εε ιι6ιιιιε Με

ειιιειι ιιιιι Βειιεκιει.ιιιιιιιιιεειι ιιειιιιειιι, ιιοειι ιιιιιι Βειιι1ει· ιιιε

1ειειει·ε 13ι·ιιιιιι·ιιιιΒ· ιιιειιι Πιι· ειιιε ιιεε·ι·ϋιιτιει.

Πι·. Τε. θειιινε.ι·ι2 Μ: ε;ιειειι Πι·. Βειιι· άει· Αιιειειιτ.

εεεε ιιιε Ι11ι.ιιιιιιιιιις ινειιι·εειιειιιιιειι ειε ρει·ιριιει·ε ειιι'ειιιε.εεειι

Πει. Ηιει·ιιιι· ερι·ιειιι. ιιιιεειιιιειιι Αιιεειιειιιε ιιιιειι Ιιειιιε Βιότοπ

εεε νοιι 8ειιειι άει· Βιιιεε ιιεετ.ιιιιιιειι ιιιιιιειι ιιιιι1 Φιεε ι:ι·οι.ι

εινειιιιοιιιιιιιειιειι Βεειειιειιειιει· Κιιιιιιιιιειτ. ειιιε ιιειιι Βεειιιιιιιιε

ειιεςειιιιιιει πω. Αιιειιιιεε ι·`ειιιειι άει· Ριιιει1ε.ι·ι·ει1εκε ιειεει εισιι

ιιπ ιιιεεε Αιιιι”εεειιιι8· νει·ινει·ι.ιιειι. Αιι άειιι ε·ειιιι.ι·ιειειι Βιιοιιειι

"Με ννει·ειι ιιιιεειιειιιειιιι ιιιιιιιι·οειιοριεειι ειειιιιιιιι·ε νει·ιιιιιιε

ι·ιιιι€ειι ιιι άειι Ηιιιτει·ει:ι·:ι.ιιεειι νοι·ιιιιιιι1ειι, ειιιε ειιοιι Πι·.

Βτειιι1ει· ιιεειιι.τιρ·,τε, ιπι ε·ειει·ιιιειι Ρι·ειρει·ιιι. ω» “Με εε

ιιιειιι, ιιιει· ιι·εειιάννειειιε νει·ειιιιει·ιιιιεειι ευ ιιιιι1ειι. Μιιιι·οειαι·

ιιιεειι ι“ιιιιιιειι ω» ιιιιι· Με εειιοιι νοιι Πι·. Β οιι ειιι ε ι· εει·ινιιιιιιτε

νει·ιιι·ειιει·ιιιιε άει· Μιιι·ι‹εειιει·ιειι ιιιιιι ιιιε ιιοι·ιιιιειιει·επι€ε

θειιι€ιιι8ειιιιιε,· άει· Αειιεειιενιιιιι1ει·. ιιειι1ει· νι·ει·ειι ιιιε ρει·ιριιε

ι·ειι Νει·νειι εκει νει·ννειιιι·ι ινει·ιιειι, ινειι ιιιιιιι ιιιειιι άιεεειι

ιιε,<;ειιινειι Βιιειιειιιιιε.ι·ιιιιει'ιιιιά νοι·ιιιιεεειειε.

Πι·. Μ. θειιϋιιι“ειιιι: ιιι άει· Αειιοιοε·ιε όει· Ροινιιειιι·ι

Με εειιειιιι. ‹ιιε Αιιιοιιιτοκιειιτιοιι νοιι θειιειι άεε ιΜιι·ιιιεει.ιιε.ιε

ειιιε ννιειιτι,=;ε Βοιιε ιιι εριειειι, εειιοιι ιιιε ειιιιι.ιειιε ειιι·οιιιεειιε

Οιιει.ιρειι;ιοιι »πιο νοιι ιιιιιιιιιιιειι ιιιε Πι·εε.ιιιιε ειιιει· Νειιι·ιειε Με

εει'εεει. ·

Ζιι άειιι νοιι Πι·. Βει·τειε ι·ει'ει·ιι·ι.ειι Με ιιειιιει·ιει: Πι·.

Βειιϋιιιειιιι. ιιεεε Ρε.ι·ειριεειε ετε. μια ι1ιιιιιιιιιιιιςιε νοιι

άειιι ειιι άεε θειιειιιοιιιε ιιιε Β"οιςε ειιιει· Ροινιιειιι·ιιιε ετε. ε:

εεειιειιιιι ιιιιιιιι8· νοι·ιιοιιιιιιι, ιιιιεε ειιιε ιιιειιτ ερεειειι άεε (Βιτσι

ιιοιιι «Με ἔκ ε τ ι· ο ι ει” τ. ι ιι ει ι ε ιι Τι·ε.ειιιε ιιιιοιοι;ιεει.ι ειι

ιιει.οιιειι "Με

Πι·. ινειι ιι ει: Βει εει ι”ι·ειρ·ιιοιι, Με ννειι. ιιιε Αιιιοιιιτοκιεει

ι:ιοιι ειιι· Βι·ιιιιι.ι·ιιιιι; άει· ιιι Βειιε ετειιειιιιειι Βιεειιειιιιιιιεςειι

ιιει·ιιιιΒ·ε2ε;ειι ινει·ιιειι ιιιιι·ιε Επι· ιιιε Τειειιιε εει ιιεε;ειιει·νι·ει

ιει·ιιιι,ε· εει νοιι Ε'ιειιιει· ιιιε ιΒι·ιιιιιι·ιιιιι;· ιζει;ειιειι ννοι·ιιειι,

ιιειειε ειε ειιι Ψεεεει·νετει·ιιιιιιιε εεε Οι·Β·ε.ιιιειιιιιε ιιει·ιιιιε.

Πι·. Β οιι ιιιιει·ι. ιιιει.ιιιιε ειιειιι“ιιιιε ειιι· νοι·ειειιι ;.ιεεειιιιιιει·

άειιι Βειωιι άει· Αιιτοιιιτειιισειιοιι. Με Γιει ιι ει·'εειιε Βι·1ιιιι·

ι·ιιιι;; ει·ιιιιάετ ειειι Με Η ε τι ιι Η ε Βεοικιειιιιι·ιι€, ιιιι.εε άειιι Βιιι

,ε.ιειι ειιι· ιιι εεεειιι·ιι.ιιιιι:ειιι Μεεε ιιιε 1ιιιιιιεκειε ειιιιοιιιιιιι. Επει

ειι;ιιειτ ειι ι·εεοι·ιιιτειι.

ε. Ζ. 8εοι·ειιιιι·: Πι·. Βει·ιειε.

8ιτειιιιε· νοιιι 16. .Τειιιιιιι· 1902.

1. Ιιιι Αιιεειιιιιεε ειιι όιε Ρι·οι.οιιοιιι·οι·ιεειιιιε· ιιειιιετιιε Πι·.

Βτειιιιει·, Μ" ει· ειιει·ιιιιιε·ε, Με νοιι Πι·. Βειιινε.ι·ιε ειιι

,ωιιιιι·ι, ιιιοιιιε Ρ:ιιιιοιοι;ιεειιεε ιπι Βιιειιειιιιιιιτιι Με Βιιιιειι

ιιϋιιιιειι. Πει. ω" εειιι Νειιιε ειιιιιιιιι ε·ειιε.ιιιιι εει, ωιιιε Βειιιιει·

ειειι τω· νει·ριιιειιιετ, εειιιει· Πειιει·2ειη;ιιιιε· Αιιειιι·ιιειι ειι ;;ειιειι,

ιιειεε εοινοιιΙ ιιιε ιιιιιιιεειιε. Με Με Με ειιιιιιοιιιιεειιε ιιιιτει·ειι

ειιιιιιις ιιι ιιιεεειιι ?ειιι ιιειιιε ειιιει·ειειιειιιιε ςειιιεεειι εει σκιά,

ιιε.εε ει· ιιι Γοι,ι;ε ιιεεεειι ιιιε Πιει,ε,·ιιοεε Πι·. Β οιι ιιιιει·ε 'ε

ιιιειιτ ειιει·ι‹ειιιιειι ιιιιιιιιε.

2. Πι·. ν. Βει·ε;ιιιιιιιιι ει;ειιτ άειι, ινε,ιε·ειι Βιι.ι·ιιιιιινιι;ιι

ιι ε. Ποπ ορει·ιι·ιειι Ρετ. νοι·, ιιεεεειι ι·εεεειι·ιεε ιΜιι·ιιιετιιειι Πι·.

Βι·ιιι2ει· ειιι 11. 1)εεειιιιιει· ν. ό. άει· θεεειιεειιει”ι ι1ειιιοιι

ειιΊι·ι; ω.. ·

1ιοννεειιιι Κειιιιιιι, 52 .ιιιιιι·ε ω, Ηειιιι:ιιει·, ι·εε. Θ. Πεε.
1901. νω- 4 Μοιιε.τειι, ιιιι Αιι8·ιιει. ει·ιιι·ειιιιιτε Ρετ. ιιιιι 1)ιιι·ειι-ι

ΠιιΙειι, _ιει1οειι οιι ιι ε Βιιι τ, ιιει·ιιιιι' αει νει·ειοριιιιι8· ειιι ιιιιτι

Βι·ιιι·εειιειι, ιει2τει·εε «ειιιε. αννα 1 Ηοιιιιι, ειιι ιιε.ιιιι 2ιι νει·

εειιννιιιιιειι, ιιιε Οιιει.ιριιιιοιι ω. 1ιιιεεει·ει ιιειι·ιιιιιειιιε·, ινειι·ιιι

ειιιοιι άειι ιοι·ιεεεει2ι. 8ειιι·ιιιιοιιτειι Αιιιιιιιι·ιιιιιιειιι ιιιοιιτ. ι):ι.ιιει

ιετ άετ ω» ιιιειει ειιιι”ε;ειιιειιειι ιιηά εεεριιιιιιτ, ινιι·ιι ει· ιιιιειιει·,
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ειο ιιει Πι·ιιεΙιειερεεεΙιειιΙιειι ιιι ιιει· ι·εεΙιι:εε ΒειιεΙιεεΙΓιε ειιι.ι

Ιιει ιιι Τερα

2 Μοεειε Με; ιιει: Ρετ. εειι ιε Με” ιπι Πειοοειεεειιιιειιεε

εεεεεεεΙε Ιιιεεεε. ΙιειΙειιεε· ιιιεεΙιι Ρετ. ειε Αεεεεε, εειεε ιιιει

νει· 1 Μεεει ειινε ειε εε.80 αει. Ιεε.<;εε Πε.ι·ιεει,ϋε!ι εειιι Απ”

ιιειεεηςειιειεε νι·ει·, Ρετ.. ει·εειιιε εε εεΠιει ιιιιιετιει· 2ειεεΙι.

Πει· ειιι.ιεΙει·οεεε, ἱε εειιιει· Πι·ιιιιιιι·ιιες ι·εεεειι·τε Μεεε Με:

εειεε Ιειεεεεεε θεειοΙιιεειιεειιιεΙι, ει εειεε. Με. οιεεε ε·ειεΙιεε

Ρ.. εοιιιιεΙε 'Γ.

- Πει ιιει Πειει·εεεΙιεερι εεε Ι.ειεεε ερεεει: Ρετ. εειιι· ειει·ιι,

εεεπ·ειΙιεΙι ιιει ειε Βρεεειιεε· ιιει· ΒειιειιιεεεΙιεΙε ειϋιεεε ιε

εεε Με ειιΙιειά ιεειε ειε ι·εειιιε ΒεεεΙιΙιεΠιε ρεΙριιι, Μιιιτειιε

εε ΠιιΙιε Ιειειιιει· ιιεΠεετ ιε ειε Με :ιι Ιιοιειεεε. =

Νεειιόειιι Ρετ. εεςεΓϋιιι·ι ινοιάεε, εοεειειιι·ι εειιι ιιι ιιει·

ι·ει·Ιιτεε ΒιιιιεΙιΙιεΗτε ειεειι 'Γιιιιιοι·, εεεεεε θι·εεεεε εειεε εεειιι·

Με εειιι εεε εει· νοε ινειεΙιεΙεειιεεΙιει· Οοεειειειιε ιει. Πι· ειιει.

εεειΙιεΙε εει· Βεειο ιΙεο-οϋεεΙιε, Ιιιεει εειιι Με ειιι· Ι.εΙ›ει ειε

ι·ει·ιοΙε;εε. ιιει ιιιει· εισιιι εειιι· ρειριιΙιεΙ εε ννει·‹ιεε. θιιιι·ιεε

ιιει εει· Ρειρειιοε ιιει Ι!εεεϋειιΙ.ι.ιεεεεε εεε·ειει. εειεε Ιιὶει· εειεε

ιει· Πει·ιιι νοιεεεεεε ει, _ιεεεεΙι Με εειιι ειεε ειειεοιιεΠεεε

εεεΙεΙιτε 8εΙιΠιιιιε εειιι ρεΙριιεε. Πιε Μεεεειιιιτετειιειιιιει.ι· ει·

Βιειιι εοι·ειεΙε νει·ΙιεΙιειεεε. Πἱε Νιει·εεϊεεειιυιι ιει εοι·ειεΙ.

Πεε Π. Ι)εεεειΙιει·. Ιε ΝειΙιοεε ιι·ιιτ εει· 'Γιιειοι· ι·εειιιε νοει

Νεεει εειιιιιοΙιει· Ιιεινοι·, ει· εε ειιι·ει.Πιι·ιιιιε, νει·εοιιιεΜιεε εειι

ει·εεΙιειετ ειπε 10 ειει. Ιειιι.ι. - Νεειι !ίι·60'εεεε· ε" ΙιειΙιεε

ιε ιιει· ΜιιιεΠιειε, ρι·εεεετιι·ι. ειοε ιιει· Γεει. κε Αι·ιιιιεΙιε!ιε ει·

νιειιειιε ΠιεΙιεειιιι, ιιιιεΙοΙιει· νοιι ιιει· ΙΙεοεεεεΙεεΒεεε Με εε

εεε Ε!. ιεειεειιει Με εειιι ειειΙι νειιιιεΙιι εει`ιιιιΙτ.ε ειιι! εεεειιιινει·

ειεε νοι·Ιιεεεεεε Ιιινε.ιι_ιεειιοε ει·Ιιεεεεε Ιιεεε. Πιε ΠεειΠε.εΙιε

εεε Πειιιιεε εειΒιε εει· ιε ιιει· ιιει.ιεεά εεε 0ϋειιει ειε νει·ιιε

ιιει·ιεε Αιιεεειιεε: ετει·Ιιε νε.ειιιιιει·ιεειιοε. ειι·οι2ειιιιε ΓϋΠιιιιε

εει· Μεεεειει·ιεΙνεεεε, ΑιιΙιεειοιιεε. Δ -

Πεε Ιειιιεεεεεεριειιι Ιιεεε εειιι νοε εει· ΓΙειιιιι· ειε περ.τειι ειε

ΠιιιεΙΙιειε Με ιειιειιεΙ! :ει·εεεεειιιεεεε. Ιιιει· ννιιι·‹Ιε εει· Πιειι

εειει_Ζε·ιει·εεε Πει·ειιιΙειειεει·ε εειεεει. εειι ι·εεεειι·ι:. ειιεεεε

ει·ιοΙΒιε σε Βεεεειιοε Με Πιιειιόειει, εει· ειιει.ιεεειιεΙιειε Πει·ιε

ιιιεΠ ειιιιιιε εεε ειιεΙι εει·,ε·ίεΙι.ιε·ει· Ι.ιΒιιιιιι· εει· Πεεεειει·ιεΙΒ·ε

ι”εεεε ει:ειιτριιι.. Ηιειε.εΓ ιοΙι.ιιε ειε Νειιι: ιιει· Ρει·ιιοεεεΙε·ιιιιάε

εε ιιει ΒεεεοιιοιιεειεΙΙε. - Πειιε ινιιι·ιιεε ειε εεἱεεε ·Πει·ιεεε

εεε εΠιιιΙ νει·ειιιιι εεε ειιιιΙιεΙι ειπε Ιειει·εΙει· Αρροειιιοιι εεε

Πϋεε- ιιιι‹ι ΠιεΙαιει·ειε ειεε Βειει·οεεεει.οειοεε ειιιε0ιι0ιι Όι·ϊόειι

ΜΓεεετεΙΙι, ειιι. ειιιειε Πεεε;εεει·ειιιεεεεει· νοιι σε. 8 εειιι. Βικι

ιΜι ννει·όεε ιιιειιι·ειε Δε” Ιιειεεει· ΙίοεΙιεεΙ2Ιϋειιεε ιε εεε ΑΒ·

ιιοιεεε περςοεεεε, ιιει εἰεἱε·ε ΒιιιτοοιιιιιιΙΙε ειιειιιεριιΙεε. Πειιε

ινει·‹ιε ειε ΒειιοΙιεϋΙιΙε ειιι·ειι ειεε 2-ειε,ε·ιε·ε Νειιι εεεειιΙοεεεε.

Πιο Ορει·ειιοιι εειιει·ιε 2'/ε ΒιιιιιιΙειι. ·

Ι5. ΠεεεειΙιει·. Πε εεΙιεε νι7ιεεε ειιι. 19. ΠεεεειΙιει·. [Με Νιιιιιε

εειΓειιιτ. 20. Πεεειεεει·. ΜεΙιι·ιιιεΙι ειιιιιιε ειιεΙι Μει.ιε. εειιι,

ειπε ιιει Ρετ. .Με ι‹οιιιιειιἰεε 8ειιιεει·πεε. 26. Πεεειεεει·. Αιε

ΝεεεΙ ειιειιι. ειιι Αεει·ε·εε όιιι·ειι, ει" ειι. 10 ()ετιε. Πιτει· ειιΝεει·ι

(Γεε‹·ἱειιεεΙιι·οεε). Πιε Εεει.ιε ε" ι·εεεειιτειι Πει·ει$ΙιειΙε Ιιετι·ει;ι

8 'ι ειει, εενοε ειιιι”εΙΙεε Με ιενειειειιιειι Πεεεεει·ιε Ι5. ειπε.

Ιενειιιειι·ι Μ; Γει·εει· εεε θεειιιιι, ιι·εΙειιεε ειιι ε.Ιιεοιιιι ΙεεΒεε

Πεεεετει·ιιιει ειιΓννεἱει. Πει· ειιιιει ιιιιεΜε ΙΟ οιει. !ε.ε,=ι·ε Ρι·οε.

νειιιιιι. πιτ ειιι ιενεειειιι. Αεί ιιει· θοΙιΙειιιιεεει. εεε 00εειιι Με·

εεε ειεΙι 8 θεεεΙιειιιιε. ιιει· ΤιιεειΙιιιΙοεε ι·ει·ιιιι.ειιιιε·.

Πιε ΥΥειιάεεεεε εεε ιει·ε,ειειιιειι ΒιιιεΙιεε ειε ιειτ ειεεεεει·

ι“εετ νει!ϋιΙιει.

(Αιιτει·είει·ει).

8. Πι·. ΒεΙΙε εειι εεἱεεε εεεεεεεει,ειεε νοι·ιι·ιιει Ζει·

ΡΙι ιιι ι ειε Πειτε. (Βι·εεεειιιι. ιπι Πι·ιιειο.

Πι·. Η ειε ρεΙε: Πε ει ειε νειειεεει. ιιει· ΑιιεΠιιιιιιιι€εε

Πιτ Κε Ι Ιεε. εε! ειε ινειιιωιειι εεε Βειινε;ιιιιεειιιεεΙιεειε

ειιιε ιιει· ιιιιει·ειι 'Ι'Ιιει·ειιερει·ιιιι· ιιιι· ειε Πειειειιιιιιες νοιι Ι(ιεεΙι

ΙιειιεΙιειεειι ιιι εειι Ι.ιιεε·εεεριι2ειι Ιιιεεεειεεεε 2ιι Ιιεεεε. Πιε

Βιειιεεεει.ιειι Πι·. ΒιιΠεε εεε·ειιεε εἱεΙι ιε ιιει· εΙειεεεε

ΒιεΙιιιιιιε.·, Με ε!ε_ιεειιιεε ε.εεει·ει· Αετοι·ειι, εε Πεεεε ε Β. νοε

?τε ε ιι ε Πιιιειεεειιιιεριειι εεε- ιΠεεε νει·ΙιεΙιειεεε νει. ννεΙι

ιεειι εΙιει· Γιο ε ε ε εἰεε ε3εεειιιιζε οιΙει· Βειεει·εειιιρ,·ε Βιεεοεε

εει· οιιειειι Βι·ιιειειρει·ιιιι· ιε 2'οΙιεε ι'ιεΙιεειιι€ει· νει·εεεοΙιει·εεε·

εεε Ιιεει·ρεΙιε·εε ΤΙιει!ε ε" ει·ειειι Βιρρε νειε.ειινοι·ΙΙιεΙι ιιιεειιι,

εΙεο εει· Με ΒΙε.ειιειειι εεε Τιιοι·ιιιι εειεε!ιειεΙιτιι;ι, ει.εΙΙι Πι·.

Β εΙΙε εειι εειιι· εει·Ιι Βεάεει·ε Μειεειιρ; ιειι ι.τιιτειιι θι·εεεε

ειε ΕΙιιειιοιι2τ εει· Αιι·εοΙειι ιε εειι νοιιΙει·ει·εεε.

νοε €Νιεεει· ειειεεεειιεεΙιει· ιι ιειιιι,ειιειι ειιι ι'ει·εει εει· Ηιε·

Με ειιιεεε νοι·Ιωιειιιειι νοε Πειεριιιιιςειι ιιι ιιει· Γεεεε εε ιιι·

εριεει.ε εειι εει· Γοεεε ειιριεεΙενἱειιΙει·ιε οΙιιιε ιιεειοιειεεΙιε ει·

.εεεει·ειι€·ειι ιιι εεε Ι.ιιει.ιεεεριικι>ε. ειε Υ'ειΙιεΙιεε, Με εεε

εειιοε Κει·ειε εεε νει· ειεεειιι ειιι ιιπει·ει· Αιιιοι· ειιι“ιεει·Ιιεειιι

ΐιιιιΜΣΠΙ. ιιει, εεεεεε Νειιιε Βειιιιει εισΙιι Βιεεεεε·ε.ι·ιιις ει.

ι·εΙιει· εΠεεειε ειεε, εεεε ιιει·ει·ιι€ε Πειιι Γεεεεε ειιι· ιιει ιιε

οιιοιιιιεεΙιεε Ζιιειεεεεε νοι!ιοειειεε, εεειι εεεειε Βιίεει·εεεεε

Μπιι εεάειι·Γ εε εεεεεε ιιιεΙιτ. Μειι εεεει. ειε ειπε εειεε εει·

Με ϊειιι·ειοΙιειι εειι ειεεεεΙεεει·Ιιειι Ιεάινιεεειι, ινε ιιιε.ε Πε·

2ιιειεεεε!ιοιεειεε εει·ε!ι ειειΙ‹ε ΑιιεειΙάεεε· εει· εεεεεεειιεειι

ννειο!ιιΙιειΙε ειΙιιειεε Εεεε, εοειιειε Με ιιει ιιιεεει·ειι Ρειεο

εειι; ειειει. εἰεε ειε εειεει·εειιιρ,·, Μεε·ει!εε ειιει·, εεε εεεοιιιΙειε

ΙειοΙιτ. εε ειεεεοειιεεΙιεε ιι·ι·ιΙιειειιιει·ε νει·εειε.εεεεε; @Με

Ιιειιιι, ειιοΙι ι>ιεεειιις. Η ει·ιι2 ιε δε. Ρειει·εειιι,ε ιιει ειιι ειε

ἐΦ·ΨΨ-ψ

 

εειιι.=ξε Πεειει'ιιε,ςεε ιιει 3εεεεε1ιεεεε ΙεεινΜιιεε ιειι ΒιιοΙιοεε

εεΐειει·Ιιειιιιι ι.ιεειεεει.εεει· ειιειι ιιει εγειειειι·ιεειιει·'Ι'εοι·ειιίοι·ει

εεε ιιει εεἰεειεειιε ιε·Ιειεεειε.εειε; εειννιεΙιεΙιει· ΜιιειιιιΙετιιι· εε

εειι Με ειε εεε εειιι· ειιεεεΙιΙιεεεΙιεε ιιει εεΙιννεεεΙιειιεε Μει

νιειιεε. Πι·. Η ιι Με ει·ΙιΝιιι εειεε εεε Ζιιετε.ειιε!ιοειιιιεε ειεεει·

Πε.ειριιιεεεε εειεε ᾶἱε Αεεε.ιιιιιε εειεε· εΙνεοΙει·ειι ΙεεεΙΤιοι

εεε. ινε ινει·άεε εειεε ιΠι·Με.ι·ιιιιε ειιι εε εει·ειιινιΙΙιεει· εεεερ

τιι·εε _ιε επεειΒ·ει· ειιι· Με Βιεεεε εειιι ειεε εεεει·ε Πι·Κ!ει·εεε·

εειιι εε εεεεε. 4

Πι. 8εΙιε εειι: εειεε εεε νοιι Πι·. Πει 1ο εεΐι.ιεειεΙΙιειι

Βεειιε' εει· εΙνεοΙιιι·εε Ιεεεειειειιε εειι εεε Ζιιεειεειεειιε.ειε

εειεεΙεεε ιειι. ΠεειριιιεΒ·εε εεε: εεε Εεεεεεεριτεεε ειειιι

εεεει·Ιιεεεεε. Πιο Εεε ιι·ειτοι·ιει·Ιιε ΑεεεεΙιειιιιε; εει· Πεεεεε

εεἱ εεΙιεεειΠεΙι ειε εειεε ειιιει· ρι·ιειει·ειι Αιιεεε!ιειιε εεε

'Ι'Ιιοι·ειι, »Με ιεειι ιι1εο ειε ιε Βειιε ετε!ιεεεειι Πεειρ εεε·εε

Με εειιι ιεεεεεΙΙιει”τε ΒειιεΙτεειι· ε” Ι.εεεεεε1ε.εεΙιεε “Με

ιεΙιι·εε, εε Ιιεειιε εειιι ειε Πι·εεειιε ιιιει·ϊει· εισιιι ιε ειεει· ει·

νεοι1ει·εε, εοεεειιι εΙΙεειεΙΙε ιε ειιιει· ι.Ιιοτεεειεε ΙεεεεΊοιεεε

εεε εε.

Βιεε εειἱιε ΒεΙΙε ειιιεΙε ειε ειιιειιειιει ε" ΑΙνεο!ει·ννεεε

εει· ιιει εει· εεε ιι·ειοιιεεΙιειι Ζιιεειεειεεειεεεεε ιιει· Ιιιιεε·εε.

ΕΙιεε εΙνεοΙ5.ιε εειιιΤιειειιε ιιϋεεε Με» ειιι· εειιει·εεε Ει·ι·νει

ιει·εει.ι·, Βιερει·εειε ειιι· Γοιι.ιε Ιιεεεε. ιιιειΒει ιἱειἰε ειεε ειιιει·

ειοΙιτ ι.ιεεειερι"ιεε, εοεεει·ε ιιοειι εοιιοτεε Ρει·εεεειοεεεεεεΙΙ.

Πι·. ΒειΙε ε·εεεει ιεεε.·εε Πι·. Βο!ιεεει·ι.'ε Αιιεειε

εεεει·εετεεεεεε ειε. εειεε εει· ιεειιιι·ετοι·ιεεεε Ζε;; εεε 'Ι'Ιιοι·ειι

εει· ΠεεΙιειιιιιιιτ ε·ιι·Ιιε, εεει· ειεΙιι ε” Ζιιετεεεεεοιειεεε ιιει·

Κιι8εΙΐϋι·ιιιι,εεε ΑεεεεΙιειιε,<ε· εει· ΑΙνεο!εε ει·Ιιιει·ε.

ε. Ζ. Πεει·ειειι: Πι·. Βε ι· ω”.

Υει·ειιεεειεε.

- ΜΜεΙει ΑΙΙει·Ιι€Μιειεε Βει”εΙιΙε Πιτ ιιει· Οει·ειοι· εεε Μ.

Ρειει·εειιι·2,·ει· Πεει·Ιιειιι·Ιιε ιιει! οι·άειιι:ΙιεΙιεε ΜιιιιΙιεά εεε Με·

ειειιιειι·ετιιε θεεειιει·ειιι Πι·. ν. Α ιιι·ερ - ειιιε Πιι·εετοι·

εεε ΜεειειιιεΙεερει·ιειιιειιιε εεε Μιειειει·ιιιειε εεε

Ιεεει·ε ετεεεει. ε·οι·εεε.

- Πει· θειιιΠε εεε ΟΙιει”ε εει· ΟΙιει·-ΜιΙιτει·-ΜειιιοιεεΙνει·ννεΙ

Πιερ; θειιειιει·ειΙι Πι·. Β ρ ε ι· ε. ιι ε Η ι Πει :ειε Ο ε ε ι·- ιι ι Ι ι -

Μιτ- Μεάιοιειι!ιεερεει.ει· ει·εεεει. ε·ει·εεε.

- Ζιιιε Πιι·εει.οι· εεε Ιεειιι.ει.ε Μι· ειιρει·ι

ιε εε τε!Ιε ιι ειιι ε ι ιι Μ. εεε οι·εεετ!ιεΙιε Μιτ.ιςΙιεε ειεεεε

Ιιιειιιειε. Βιεεεει·ειιι Πι·. ιιει· Βοιε.ειΙι Νιε ο,ει·εεεΙιι ει·

εειιετ. ινει·όεε.

- Αιε1.3.Αεειιει νοΙΙεεεει.εε ειειι 85 .ΙιιΙιι·ε ιιει·

ει· ιιΙιεΙιεε εεε ειεεει.Ιιεεεε 'Ι'Ιιειιιεκειτ εεε

ΟΙιει·ει·2ιεε εεε ιιιεειειι Μιιι·ιεε-Ηοεριιιι.Ιε εεε ΜειΠειιιεΙιεερεε

ιει·ε εεε ει. Ρει.ει·εεει·εει· Ηείεεε. Βιιιεε-Πειειεεειεεε Πι·. ιν.

Κ. Β.ειιιΙιε.εΙι.

- Πει· οι·όεειΙἰειιε Ρι·οιεεεοι· ιιει· ΟΙιιι·ιιι·ειε εε εει· ΜΙΜΗ

Μεόιειειεεεεε Αεεεειειε εεε εει·ειΙιεεεεε Μιι..<ςΙιεά εεε ΜΜΜ·

ΜειιιειειεεΙιεε θειειιιιεε θοειιτεε, Πει·εε-Ιιειεειιιι·ιιι·ς ΜΜΕ

8ι:ειει.ει·ειΙι Πι·. Κ ι· ιι ε Ι ε ε· ε ιι ι Με νοιε Αιετε ειιιεε Ρι·οΐεεεοι·ε

εει· Αεεεειιιιε εειΙιοΙιεε ινοι·ιὶειι, ιιειει· ΒεΙεεειιερ; ιιι εειιιει·

8ιεΠεει; Με Με Με εεε ΜἰΙιιεεΜεᾶιεἰειεεΙιεε Οοιιιιιέιε εεε

ιιιι Βιιιιιζε εειεε ιιι·εε-Ι.ειεειιιι·ιιι·ι.εεε.

- νω- Κει·2ειε εφη εει· εειιιΙιιετε Ρ!ιγειοΙοε εειι ΡΙιι1ο

εειεε Ρι·οϊ. Πι·. ννιΙΙιεΙει δε” εειιι, Πιι·εειοι· εεε Ιιιειιτειε

εε· εΧρει·ιειεειεΙΙε ΡεγσΙιοΙοε·ιε εε εει· Πεινειειιει: Ι.ειρει.ς,

εειεεε ΤΟ. Η εε ε ι· ι.ε Με.

- Πει· εεΙιεεειε Ι3ει·Ιιεει· Αιιι.ιεεει·ει Ρι·ει'. Πι·. Οει·Ι

ΒεΙινιιε ι ,ε.ς·,:ει·, ινεΙοιιει· εει·ειιε νει· 2 .Ιειιιεε εειεε Με

ιιιειιε·εειτ ειιι€ει.ι·εεεε ει. ιειει·ιε ειιι 10. (23.) ΑιιΒιιετ εειε

50_ιϋ.ιιι·ιεεε Ποειοιήεει!ε.εει.

-- Αει 6ειιιιι·ιεΙιειιεε εεε ιε Με Ιεεεεεεε θειι·ει·ε·εε Ρι·οι.

ν. Πεειει·εε ιι·ιιι·ιιε ιε εει· Βιιιιιιι Τϋεειειι· (Ρι·οι·Ιιιε ΒοΙιΙεε

ινις-ΗοΙειειε) εἱεε Η ε ε ε ε ΙΙ τε ι εΙ ιι.ει.>εεειεειιι.

(ΑΙΙε. εειιι. Ο.-Ζτε.)

- Πει· (ΗΜ' εει· ΜειιιειιιεΙι·ει·ινειΜε; ιιει· θι.εει. ΜοεΙιειι.

ΘεΙιειειι·ειιι Πι·. Οει:ι·οι.ιΙεεοιν ιει ιιει” 2 Μοεειε ιπε

Α ιιεΙεεε εεει·Ιιι.εει ιι·οτεεε.

Πει· Μιειε Αι·ετ ιιει εει· θεε·εΙιεε·ε-ΑειΙιειΙεεε εεε Ιιίεει

εειι ΡιεεεΙΙιε.εεεε εειι Πιι·εειοι· ιιει· ΒειιιιΙε εει· ειειεΙιεΙιεε

ρειιιοιιεεΙιεε θεεεΙΙεεΙιειτ. Βιεετει·ετε Κοιεεεἱεειιι ε:

εει· Πιεροειιιοιι ιιει· Ηειιρινειινε.ιιιιεΒ· εεε εεεετιιειΙιεε θεε

εειειεεεοι·ρε ι.ιεειεΙΙι ννοι·άεε, ιιειει· Βε1ε.εειιεε ιιι εειεεε εε

εειιυνειιιΒεε ΒιεΙΙιιιιεεε.

- Ρι·οι'. Πι·. Μ ει: Ο ι·ιι ε ει· Ηνιεε) ιιει εεε Η ε ι ειε Νεειι·

ίοΙι;ει· εεε ι·ει·ει. Με. Βιιε!ιεει· εε έ' εειι ΠεΙιι·ε τε ΙιΙ

ε ε ι· Η χ· ε· ι ε ε ε ι ε Η ε ε ο ε ε ε ειιάε;ιΙτιι; ειιςειιιιιιιιιιεε. σε

εεΙιοε εεε 6ετει·ι·εισιιιεεεε Πειει·ι·ιοειεειιειειειιιιει ιιιιε Με

ΜΜεΙ 2εει εοι'οι·ιιεεε Βε.ε ειεεε ει·οεεει·ιιεεε ΙιγειειιιεεΙιειι

Ιιιειιιιιτε εει· νει·Γιιιιιιεε· εεετεΙΙι. Με, ιειιεειε Ρι·οι'. Η ι·ε ιιει·

ιιει” ειε ΑεεεΙιειε ιιιεεει· Αιιει·ειειιιεςεε νει·ειεΙιτεε, εε ει· εειιι

εει· ΜειιοΙιεεει· ιεειΠειειεεεεε Γεειιιτει εεεειιεεει·, ειε Πιιιι

εεΙιοε εεει εινειιεε Με! εει·οιι ειε Βει·ιιίεεε· εειιι ΝεεείοΙεει
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ειιιεε Ρει.ι.ειι1εοιει·ι1ιε 1ιΒε1ιειε Βιιτε ει·ινιεεειι 1ιει, Πιτ

ιιιοι·ε1ιεε1ιειι εειιτ 8ε1›ιιιιτιειι 1ιιε1ι, ιιιιι ι1ιτειι Βιιι' ε.1ι1ε1ιιιειι

Η ιι τι.Η- .Βιιοιιοιιι ιιιι θερτειιι1ιει· ιιι Βοιιι ει.ιιτιιιιιι1ειιι1ειι ιιιι.ετιιειι.ιο

ιιιι1ειι Ποιιι;ι·εεε ι”ιιι· Ο ιιιι1ιο1οε·ιε ιιιιιι θε1ιιιι·τειιι1ιε ννετ

ιιειι Με Πειειιιι·τε ι17ετ Μιιιιιιτ-Μειιιειιι ιεε1ιειι

Α1ιιιιι ειιιιε Ρι·οι'. Πι·. Θ. Βειιι ιιιιιι εειιι Αεειετειιι Πι·.

Εεε 1 ι ο ιι 11ιει1ιιεΙιιιιειι.

- Πει· 1ιε1ιειιιιιε Βει·1ιιιει· Κιιιι1ετετει. Ρωι·. Πι·. Α 6101 ριι

Βιιε·ιιι ε 1ιι, Πιτεεωι· άεε Κιιιεει· ιιιι‹ι Κιιιεετιιι 1ε'τιειιτιειι

Κι·ειιιιειιιιιιιιεεε, ιει ε.ιιε Ροιειι€ειι ειιι' ειπει· 11ειεε ειιι· Βεειε1ιιι

8·ιιιιε άει· τιιεειεε1ιειι θειεεε1ι11ι1ετ ιιι ω” ιιιιι1 Μ” Βεννεεειι.

- Πει· ΚιιιιιΕ νοιι Βιιιιιι 1ιει. πιειι ι1ειιιεειιειι μ” Πι·.. 'Ι' ιι ε ο

ριιι1'1'ι·ιιιιιιιρ ειιιιιθειιετε.1ετπι άει· ειε.ιιιεειεειιειι

Α ι· ιιι ε ε ετιιιι.ιιιιι. . - .

- Πι·. 1171. 117 ιιιι1ιειιι·οιν 1ιει ειε1ι Με Ρι·ινε.ιιιο

εειιτ ειιι- θε1ιιιι·ι.ε1ιι1ι'ε ιιιιι1 θνιιιι1ιο1οε·ιε ιιιι

εει· Κεεε.ιιεε1ιειι Πιιινετειι€111ιιιιιιιιιιτε.

- Με" ι.οι·1ιειι: 1) Απι 5. Απο" ιιι Βιμ άετ ιιοι·τιι.ςε

ιιιπ .ιι.1ιτιιιτε Απι. 11? ι11ιε1 ιιι Τιετ1ειιιε.ιιιι ιιιιε1ι 1ιιιι€ειιι

1ιει ειι ιιιι 70. 11ε1ιειιειειιι·ε. Πει· Πιιιςεεειιιει1ειιε ειιιιιιιιιιε εεε

Ρετιιε.ιι ιιιι‹ι ετιιιιιτι.ε ιιιιιιιιηι;ε Ρ1ιε.τιιιεειε, ιιειιιι νοιι 1854-58

Μειιιειιι ιιιι άει· Ποι·ρειετ·Πιιινει·ειι.Μ. Νιιι:1ι Βι·ιιιιιειιιιΒι εεε

Αι·ει,ει·ιιτ1εε 1ιεεε ει· ειειι ιιι Βιμ Με ρτε1αιεε1ιετ Απι ιιιει1ει·,

ντο ετ ιιιιε1ι Βιεειι1ιιιιιιιιιι·π ιιιι‹1 ειε 1878 Απι: εεε ΠοιιιΜειι

1ιείεε νι·ιιτ. -- 2) 1ιι .1εινε ειιι δ. Αιιιι·ιιετ Πι·. Μι· ιι ε τ. 11111

1ει· ιπι 40. Ιιε1ιειιειιιιιτε επι ειιιειιι ΝιετειιΙειιιειι. Μ. ινει· ε1ιειι

Γιιιιε ειιι ι'τιιιιετει· 8ειιιι1ει· άει· Ποι·ρεεετ Πιιινετειιιιι, ειιι. ννει

ε1ιει· ει· νοιι 188Ο-90 Μειιιειιι ετ.ιιιιιι·τε. Νεε1ι Α1ιεο1νιι·ιιιιι;

εειιιετ 8ιιιιιιειι ιινιιτ ει· Απι. ιιι Κιεειιιιιειν. - 81 Διιι 7. Αιι.ε,·ιιει.

Με ειιιειιι Ηιιι.ε ιιιι Ηοτιν. Μιιιε1ι άετ Ρι·οιεεεοι· ‹ιετ Μιιιιει·τ

Μειιιειιιιεε1ιειι Α1ιειιειιιιε Πτ. '1*1ι εοι1οι· Ρε.ετει·ιιε.21ει

ιπι Α1τετ νοιι ιιιιιιειιι 00 1ιιιιι·ειι. Πετ νει·ει:οι·1ιειιε ιινιιτ ιπι

ιιοιιν. Μιιιε1ι εε1ιοτειι, ει·ιιιεΙ: εειιιε 8ειιιι11ιι1οιιιιις ιιι ειιιειιι

εειει1ιε1ιειι 8ειιιιιιιι.ι· ιιιιεε11ιει ιιιιιι ενιιιιιιειε ειε1ι- ι1ειιιι ιιειιι

ι1ειιι Βιιιιιιιιιιι αει· Μετ1ιειιι ε.ιι άει· Κιεινετ Πιιινει·ειιιιτ. Νιι01ι

ΒτΙιιιι8·ιιιιιιι εεε Αι·ει.ει·ειιεε ι. .1. 1871 ννε.τ Ρ. Μιιιιιιτει21 111

Κιενν ιιιιιι Βτεει.-11ιιοννε1ι, Με ει· 1882 ειε Αεειειειιι ευ 1101'

ειιει1ειιιιεε1ιειι ιιιε.ειιοετιεε1ιειι Κιιιιι1ι ιιι 81. Ρειει·ειιιιι·ι.τ 81180·

ΜΒΜ πωπω. 1ιιι .1ε.1ιτε 1848 ννιιττ1ε ει· ιιιιιιι- Πι·. πιειι. ιιιοιιιο

νιι·τ ιιιιιι ιιιιειιιιιιιε ειειι Με ι1:ιτε.ιιι' ειε Ρι·ιν·ετ‹ιοεειιι ΠΠ Μ·

ιιετε 1ίτε.ιι1ι1ιειιειι. 1821 ετιο1ιετ.ε εειιιε Πτιιειιιιιιιιε· πι"

ιιιιεεει·οτ‹ιειιι1ιε1ιειι Ρτοιεεεοι· ιιιιιι εννει .1ιιΙιτε ερει.ει·-ειιιιι0_ι··

ιιειιι1ιε1ιειι Ρι·οιεεεει· ειιι ιιειιι 1.ε1ιι·ετιιιιΙ άει· Ηοεριιε11ιιιιιιιι

άετ Μιιιιε.τ-Μειιιειιιιεε1ιειι ΑΙιε.ι1ειιιιε. Νε1ιειι εειιιει· Ι.ειιι·ιιιιι

ιικ1ιειτ 1ιιιιι;ε ω· 17οτειοι·1ιειιε ιιιιειι οιιιο ιιιιεε·ειιτειιειε Ρτινει·

ρι·ιιιιε ιιιιι1 ι“ιιιι€ιτιε ιιι άει· Ιειει.ειι,2ειτ ε.ιιεεει·.ιειιι ειε Ρι·ιι.εεε

ω· Βιιεειεε1ιειι θεεε11εεΙιεΕι ειιι· 11ιε.1ιτιιιιιτ άει· νο11ιεε·εειιιιι1·

1ιειι.. νοιι εειιιειι εε1ι1τειε1ιειι ιιτ1ιειιειι, ννεΙειιε ει· ιιιειετ 1ιι

άειι τιιεειεε1ιειι ιιιειιιειιι. Ζειι:εειιτιιτειι'-νετιιιι”ειιι1ιε1ιτ, ι1ιιιι·ειι ννι1°

1ιιει· ιιιιι· ειιιι€ε :ιιι: «Πε1ιει· ιιιε. 11·ιτιιιιιιε άετ Αιιιιρντειιεει

'1'1ιιιΙΙιιι, Αιιιιρντιιι ιιιι‹1 Αιιιιι'ε1ιτιιι»: (1ιιε.ιι8·.-Πιεεετι.μ «Πε1ιετ

Μιεειιιοι·ιιιειι άεε '1"γρ1ιιιε»; «Πε1ιει· ειε Πιιε,·Ιειειι1ιειι. εει· Ριιρι11ειι

1ιει Αιιειιτνειιιε. εοιπο», «ΚιεεΙοννοιιε1ι ιιιι‹1 εειιιε Ηειιιιτιιιιε>›.-·

42 Απι 5.718. Αιιε;ιιετ ιιι Βι.ειετιιιιιτ1ι εει· ιι·ιιιιει·ε τω. ειιι:ι·ιιοτι1.

εει· 1Βιιι1ιτνοιο,ε·ιε ειιι άει· 1'7ιειιει· Πιιινετειιιιτ. Πι·. 1.εορο1 ιι

8ε1ιειιιι ιπι 62. Ιιε1ιειιειειιτε ειιι Ηει·εεειι1ει.ιε. Πειι 8111211

Επι; άειι άετ νει·ετοτ5ειιε Με. Μιιιιιτνο1ο,ι.;ε ειιι: 1:ιεε1ιτ ι.χειιοεε,

εειιιιιιι1ετιε ει· Ιειι1ει· ιιιιτειι εειιιε νοτει1ι.ι.εειι νει·ϋΡΓειιι1ιεΙιιιιιχειι

εειιιει· Ι.ειιτε νοιι άει· Μ6ειιε1ι1ιειι,ιιιι.ε θεεωιιωΜ άεε Μθηεο1ιειι

ννι111ιιιτ1ιειι νοτειιε :ιι 1ιεειιιιιιιιειι. Πιιι·ειι άειι ειιι εειιιε '1'ιιεοι·ιε

ειιιιιτο.ιιιιτειι Ζειιιιιιιι·ειιι·ιεε ννιιι·‹1ε 8 ω ε ιι ιι 1ιε1‹ειιιιι1ιε1ι ,εειιιι

τ.1ιι€,·ι.. ιιιι .1ε.1ιι·ε 1900 ιιιιι εειιιε Ρειιειοιιιι·ιιιιε ιιεε1ιειιειιε1ιειι. -

5) 1ιι Βιιιιιιρεει. άετ Ρτοιεεεοι· στά. ι1ετ ιιιειι. Πιιειιιιε Πτ. 132111

Ρ1ο ε ε ιιιι ΑΙιει· νοιι 57 .1ιιιιι·ειι. Πιιιει· Αιιιιει·ειιι 1ιει: Ρ. ειπε

ιιιιρ,·ει·ιεε1ιε Αιιεεε.1ιε εεε Ηειιιιιιιιιε1ιε άει· ριιγειοΙοε·ιεε1ιειι Ο1ιε

ιιιιε εει ιιεε 1.ε1ιτετε Η ερ εε -Βε ν1ε ι· νετειιει.ε.1ιει.

- Πτ. Β τιι ει Με. ιι τιιειι, ιιεεεειι '1'οιι ινιτ ιιι .ΝΕ 28 ιιιεεει·

ννοειιειιεειιτιιι ιιιε1ι1ετειι, νετ, Με εειιι ΠοΙ1εεε Πι·. Α. θεο -

ισιι οιν Με «Ε. 15%.» ιιιιιι1ιειιι, ιιι 01ιε.τ1ιιιι πω. Ατ1ιειι ιι1ιετ

1ιιιιιιτ, ω. ει· άεε Κτειιιιιειι1ιειιε ιιιιιι άεε Αιιι1ιιι1ε.ιοτιιιιιι Ιειι.ειε

ιιιι‹ι ειιεεετάεπι ειε Ειιεειι1ιε1ιιιιιτει ι”ιιιι€ιτι.ε. 1ιι Ε'ο1ιςε άει· άστε

1ιετι·εε1ιειι‹1ειι θιιο1ετιιεριι1ειιιιε ννιι.ι· ει· '1'εΒ· ιιιιιι Νει.ε1ιι ιιι άειι

Ο1ιο1ετειιει·εε1ιετι 1ιεεειιιι.ι'ιιιι,ιι, ννο ετ ειιιιι ειιιε1ι ειε 1ιιίεειιοιι

2020208011 1ιει. 8ειιιε Ε'ειιιιιΙιε ιει ιιιινει·εοτρ;ι ειιι·ιιε1ιεειιΙιε1ιειι.

- Πετ ιιειιε Ρι·2ιειιιειιι άεε Μετ1ιοιιιει1ι·ειι1ιε, θε1ιειιιιτειι1ι

Πτ. Ι..Βε.εοειιι,1ιεςιεΒιειο1ι ειε νει·1:τε τει· εει· ι·ιιε

ειεε1ιειι Βεειει·ιιιιΒ· ιιεε1ι Αιιιι.νει·ρειι ιιιιιιι ιιι

ιετιιειιοιιιι1ειι ρενε1ιιεττιεο1ιειιΟοιιιζι·εεε.

- Αιιι' 17ει·ι1ιρ;ιιιιρ,· άεε 1ίτιεεειιιιιιιειετε ειιιι1 εε. 80 Μ ι Ι ι -

ι ιι τε. τ 2 τ ε ιιιιε άειι εειιιι·ε.1ειι Μιιιιιιι·1ιειιι·1ιειι Ζ ιι ι· Β ε ιι ιι ιιι -

ρι'ιιιιε· ἀετ Ο1ιο1ετιι ιιι άειι ι”ει·ιιειι Οειειι ιιιιεοιιι

ιιι ιι ιι ιι ι ι· τ ννοι·ιιειι.

ε- Πει· Ρι·οιιτει1ιειιει. ω· 8τιιι1ειι1ειι άει· ιιιιΙιτιιτ-ιιιειιιειιιιεε1ιειι

Αειιι1ειιιιε, Με ειι άειι 11εεετιιιιιιιι€ειι 1ιει άετ 8ιε.ιιι. .1ει·οειιιιι·

άετ 8. Οι·ειιτι‹1ιει··Πινιειοιι ειιεοιιιιιιειιιιιιι·τ ννε.ι·ειι, κι ιιιπ ιιειιι

8ειιΙιιεε άεε .1ιι1ι-Μοιιιιιε ε.1ιεεεε1ι1οεεειι. νοιιι 1.-8. Αιιςιιει

ι”ειιι1ειι Με Ρτιιιιιιιι;ειι εει· 8ιιιιιειιιειι ιιιιε1ι ‹ιειιι Ρτοει·8.ιιιι11

Γιιι·ε 18ιι1ιιιι·ιε1ιεειιιιιιιειι ιιιιι·1 ειιι Ρτειεεε1ιιεεεειι άει· 8ιιιιιειιτειι

 

 

πιιε Βιιο1ιεειι ιιιιτ1 Βενο1νετιι παει. Ηιετε.ιιι' ννιιι·ι1ειι Με Βιο

ι1ειιτειι Με ειιιιι Βερειιιιι άεε ιιειιειι 1ιε1ιτιε.1ιτεε ιιειιτ1ιι.ιιιιι. .

- Απι ιιειιι1ει::ι.ειι (1οιιε·ι·εεε άει· Ζε.1ιιιε.τετε ιιι

Οιιεεεε 1ιετιιειιιιετειι ειιι1ι ιι1ιει· 800 Ζε1ιιιιι.ι·2ιε. Απι' Αιιιτιιε εεε

Πι·. Β1ε.ιι ο ερι·εε1ι ειο1ι Με Με._ιοι·ιιιιι: άετ νει·ειιιιιιιιιιιιι8· εε

ι;·ειι ι1ιε Αιιινειιιιιιιι€· ε" Νιι.ι·1ιοεε ιιι άει· ειιιιιιιιι·211ιε1ιειι ΡΜ.

ιιιε εεε.

- 11% 1ιει·ειτε ι'εεεεεε€ε11ι ιετ, ειιιι1 επι άει· Μοε1ιειιει·

Πιιινετειιιιι. ιιι Με Ζιιιι1 άετ 8ιιιι1ειιι;ειι σε «Με

ιιειιε 1..ε1ιι_ιε.1ιτ 1902/1903 ιπι θειιεειι 968 ιι 011 ιιπ η” ιι ο ιιι

ιιιειι ννοι·ι1ειι,νοιι ι1ειιειι 214 άει· ιιιειιιειιιιεε1ιειι Γει

ε ιι11:ϋ.τ ε.ιιΒειι6τειι ννει·ιιειι.

- ΜΗ. άει· Μετι.τειιιιιε· ω. ιιιιειι Μιιιιε1ιειι ιι1ιετειειιε1ιιιιειι

ΡτοΓεεεοτε Πτ. Ο τ ιι 1›ε τ ιιι 117ιειι ιετ εειιι ετειει· Αεειετειιι. ειιι

ννιειιετ 1ινιςιειιιεειιειι 1ιιει.ιιιιι. Ρι·οι'. Πι·. Α. 8 ο ιι ιι ι ι ε ιι ί' ι· ο ιι

1ιετι·ειιιι ννοτι1ειι.

- Βεειιι.;Ιιε1ι άεε Νεε1ιι'ο18ετε κα. θετιιιιι·ιιτ'ε ιιι άει·

1.ειιιιιιε>,· άετ Π. ιιιειιιειιιιεειιειι Κιιιιιιι ιιι Βετιιιι νει·ιιιιιτει, άει·

«ΑΜΒ. ιιιε‹1. Ο.-Ζιε» ειιίο1ι;ε, ιιειιει·άιιι€ε, ιιεεε ειε ΡτοΓεεεοτειι

Ν ει ιι ιι γ ιι (8ιτεεε1ιιιι·ς1 ιιιιι1 νοιι Με ιι ιι ε (ννιιτι1ιιιτε,·) ενεΕ·ειι

ω” νοι·,ςει·ιιε1ιτειι Α1ιετε »Με ιιι Βεττεε1ιι: 1τιι.ιιιειι, ότι άει·

Μιιιιει.ει· άειι 1.ειιτειιιιι1 ειιι. ειιιει· ιιιιιςει·ειι Κτε.ιι 1ιεεειιιτ. ννιε

εεε ννο11τε. Με 1ιοιιιιιιειιιιε Μιιιιιιει· ινετι1ειι_ιετιι. (Με Ρι·οι'εεεο

ι·ειι 11'. Μιι11ει· (Μιιιιειιειι), Κτε1ι1 (Τ1ι1ιιιι8·ειι) ιιιι‹1 νοιι

Ν οοι·ειε ιι (ΐι·ιιιι1ιΓιιι·τ ε. Μ.) εειιιιιιιιτ.

-- Απι 15. .1ιι1ι ειιιιι Με 1ιειτ1ειι Πιτ Με νοιι πιει·

1ιιιι·15ιιι1ιεε1ιειι Βιι.τετεε1ιει'1. 1ιε8·ι·ιιιιτ1ετε [ι·

τειιειιετιιΙτ εττιειιτει:ειι θειιιιιιι1ε ειιιΕ·εννει1ιι

ιιιι‹ι ει·ι1Η'ιιει: ινοτιιειι. Με ειιι‹1 ιιιιι·ειιιι.ιιε 2ννεε1‹ειιτερτε

ε1ιειιιι ειιιΒ·ετιε1ιτειε Βειιιιιι1ιειι1ιειιειι ει» Κτε.ιι1ιε ει·ετει· ιιιιι1

εννειι.ετ Ο1ειεεε 1ιεετιιιιιιιι, ι.νοιιιιτειι ειιιειιι ιιι·ιιι€ειιτ1ειι Μειω

ιιιεεε ιι.1ιεε1ιο1Γειι απο. 1.ειιιει· ινιτ‹ι ι1ειιι Νοι.1ιετιιιιιιε, ειιε1ι άειι

ιιιι1ιειιιιττε1τειι Κι·ειι1ιειι ειιι ΑενΙ ιιι 1ιιειειι. ιιιιιιιιτ ιιοειι πιειι!.

ε1ηξειιο1ιειι.

- Εριι1ειιιιο1οειεε1ιεε. Ο1ιο1ει·ε.. 1ιιι Διιιιιι·- ιιιιτ1

9ιιειιιιιιιι;-θε1ιιει. ιιιι‹ι ιιι άει· Μιιιιεεε1ιιιτει 1ιει. Με

ειιι άετ Ο1ιο1ετεετ1ετε.ιιιιιιιι€ειι νοιιι 1.-7. Αιιε·ιιετ @μεσω

ιιιειι. 8ο ειιιι·1ιετι ε. Β. ιιι Β1ιι.ι;οινεεε1ιτεε1ιειιειε νοιιι

80. .1ιιΙι-5. ΑιιΒιιετ 47 ,ε·εε,·ειι 80 Ρετεοιιειι ιιι άει· νοτιιετ8·ε

1ιειιιιειι ννοε1ιε. 1ιι Ρ ο ι· ι - Α τ ι ιι ιι τ ετε.τ1ιειι νοιιι 2-1.-29.

ισιι 41 @με 73 Ρετεοιιειι ιιι άει· νοι·ννοε1ιε. 1ιιι Αιιιιιι·-θειιιει

ιιπ. :Με ΟιιοΙετε. ειπει· ε.ιι 15 ιιειιειι Ριιιιιιιειι ειιιιε;εττετειι. 1ιι

1Ν1ιι απ” ετοιι ει·1ιι·ιιιιιιτειι νοιιι 26. .1ιιιι Με 1. Αιιι.ειιετ 12

Ρει·εοιιειι, ιιι (Πι ε.1ιιι το ινε1ι ει.ειτ1ιειι ιιι ι1ιεεει· Ζω 24 Ρετ·

εοιιειι. Πιεεεειι.ε άεε Βιιι1ιιι1ειειιιιε Οιιο1ετε. ιιιπ· νει·

ειιιεειτ ι·οι·εειιοιιιιιιειι. Ρε ε τ. 1ιι Ο ιι εε ε ε. ννιιτιιειι ιιοειι 7

νει·‹ιϋ.ε1ιιιι;ε Κι·ε.ιι1ιε ιεο1ιτι, _ιειιοε1ι ε.1ιει· 1ιιι1ι1 Με εειιιιιι ειιι.

1ιιεεειι. Αιιι 8. Αιιε·ιιετ. ιει. @τι ιιιε επε.ιιιιεε1ιε οεριιιι1 ειιι

ιιιιιιεειιετ Κιιιιιιε ιι·ε1ιτεε1ιι ινοι·ι1ειι, άει· Πιτ ρεεινετι11ι.ειιτιε ει·

ιιιιιιι νι·ιιι·ι1ε.

ΒΕ.

-Πιε θεειι.ιιιιιιιιε.1ιι ‹ιει· 1ίτε.ιι1ιειιιιι ιιειιΟι νι1

1ιοεριτι11ετιι θε. Ρει:ετειιιι ι·ε;ε 1ιει.τιιε ειιι 3. Απε.

τι. .Ι. 7485 115 ιιιε1ιτ ειε ιιι ε. νωω.ι. ιιιιι·ιιιιι.ετ 408 '1'γρ1ιιιε -

(28 τιιειιι·ι,θΟΟ 8γρ1ιιιιε - (19 ιιιειιτ1, 157 θειιιιτ1εειι - (15 ιιιε1ιτ).

61 Πιρ1ιτ1ιει·ιε - (4 ννειι.), 64 Μιιεετιι - (θ ννειι.) ιιιιιι 24

Ροε1ιειι1ιτε.ιι1ιε - (1 ιιιε1ιτ ιι1ειιι άετ νοτνν.).

111οττε.1ιτειε-Βιι11ετιιι 8τ. Ρειει·ειιιιτεε.

Πιτ Με 117οοιιε νοιιι 28. .ειιι Με ειιιιι 8. ΑιιΒιιει 1902.

Ζε.1ι1 άει· 8ιετ1ιειιι11ε:

1) ιιιιε1ι θεεε1ι1εε1ιι: ιιιιιι Α1εει·:

εεεεεεεεεεεει:.ό

ιωεωεωεεεεεεεεεεεεεε
-.-` ιπ>πι··ει·ε>πωωι·εωωεέ

ινΜεΐειιιιιιιειεεε
ο··τ···:·εεεεεεεεει€>'

808 270 1314 1807710710 410 46 47 47-17 δ? 23 7 2

21 Με άειι Ί'οι1εειιτεε.ε1ιειι:

'Η 1ι. επιιιι1ι. Ο, 'Ι' ρ1ι. Με. 18, 1Ρε1ιι·ιε τεειιττειιε Ο, '1'γρ1ιιιε

ο1ιιιε Βεετιιιιπιιιιιςιιετ οτιιι Ο, Ροε1ιειι θ, Μεεετιι 25, 8ε1ιε.ι·1ιιε1ι 12,

Πιρ1ιι.1ιετιε Ο, Κειιειιιιιιετειι Β, Οι·οιιι›ϋεε Ι211118'θΠ·

ειιτειιιιιιιιιιι.ε 19. Ειτγειρειεε 1, θι·ιρρε 1, Ο1ιο1ετε ειειε.ι.ιειι

Ο, Βιι1ιι· 0,1Βριι1ειιιιεε1ιε Μειιιιιεςιιιε θ, Αειιτει· ΘεΙειιιιι·1ιειι

ιιιιιι.ιειιιιιε θ, Ρειι·οειτιε εριι1ειιιιεε Ο, Βο121ιτε.ιιιιιιειτ Ο, Αιιι1ιτει Ο,

Ηνι1ι·ορ1ιο1ιιε Ο, Ριιετρετε1ιιε5ει· Ο, Ργειιιιε ιιιπ! 8ερι.ιεε.ειιιιε θ,

'1'ιι1ιετειιΙοεε άει· 1ι1111Β'Β11 08, '1'ιι1ιει·ειι1οεε ειιιιιετετ Οτειιιιε 18,

Α11ιο1ιο1ιειιιιιε ιιιιιι Πε1ιτιιιιιι 1:τειιιειιε θ. Ι1ε1ιειιεεε1ινν1ι.ε1ιε ιιιιτ1

Ατι·ορ1ιιιιιιιίειιι:ιιιιι 56, Με.τει.ειιιιιε εειιι1ιε 22, Κτε.ιι1:1ιειτειι άετ

νετι1ε.ιιιιιι,ε.;εοι·ε·ε.ιιε 180, '1'οιιτ.Ε.;·ε1ιοτειιε 85.

θ, Οι·οιιρ



ω:

ΔΝΝΟΝοΒΝ ΠΠ)ΒΒ ΔΒ.'Ι' Μπάσο Πι άετ Β110Ι1]18.11ό.Ι11118 νοιι Κ. Ε. ΒΙ0ΚΒΒ Πιτ

5Ι.. ΡφςτεΒι1τΒ_Ν1;νε]ηΕΡτ.19, @Με Πι ειΙΙειι ὶι1- σιιε13ιι€Ιε1ι10. Αιηιοοοοπ-(Ξοπιρτοὶτφ ευΒοι1οτυπιοι1.
 

  

Ζω· ΒοΙιειιιιΙΙπιιΒ Με ποπτοιι

(ἱἱ0Ι1ΐ5Μ1ἴαΙΙ8 ,, Α Ι 0 Χ ν ' ”δ

εοννΞο ε!!οι· επάοι·Έπ ι1ιπο!ι Μυπεαυτο 05ΔΝιοεο Βεε$5πρ- Ξ Ηθη” [Μ ΠΠωΠῇῇΙ10ΠΒ8 ΔΝΜ]ΓξΙΠΗΠ1[_

  

“κι ΒοεοΡιπσηοπ ω

,,Μοπει!"

ΒιιΙποιιωτιο ΙιιῇεοΒἰοιι ειιιρΙ1 έτοεεετ Βοεοιχ νν1τά οΙιιχο

:Με ΜεώΒοπ ΝοϋοποτεοΔωπυπεετι (ΑΒΒοοεεϋιΙάιιι1ε, Βει

ειιιιΒ ιι. Α.) νω·Βτο.Βεπ. . - . ι

...ΑΤΟΧΥΙΝ ὶεΒ »το ννοιιιε ΒιϊΒιἔ. άεεε εοιπο Βοεωι

οΙιιιο Οοίο.Ιιι· 40-60 Μ" ετϋεεετ εωιοτυπιοη κινοτόοτι κω.

πεπ Με ἀἰεῇετιἰεοπ άει· ϋΒΙὶοΙιεπ ατιοι·Β·ειιιιεοΙιοπ Δτεο11.

 

 

(185 ΚΗΠἱ5θΒ Ι.Π1(1 Ψἱ85θΠ8ἶΙΪᾶα1ἱθἈ ΡΓΒἙἔςΒἘιἑΒιΙςἴΘὶ$οΖ, Βςἰ ἔεπιω1 έτεοέιΠ μἔιθἔοἑξἰἰ€ϋ( Ξετ

Η , , κ· οι ιι ο ο. νοτΌθ$τ ΘΡΡΡΟΜ Μ1αθ- Ἡαἔἔητ:ι;1οΙιϊοἶΠ0οΒ2ἑἴι1ὲἱν(0:Η3,ΈΤ801ΧΙ'Ι.“ΤΗἔ'ἱοΙ,8 ΠΕΒ Μ] ΑΜ8Π 5 ΟτωΠω ἴΠἱΠᾶθωθΠε. ΕἄἙιιΡἐ€?ι,26ῖ)22ἙΒ.Γ·Δ$ξἱΡΖ‹;ΙἘἰΡἰΙ:ιΙΞἰΠξἙἘ ΡτοΓ. Βα.εεαη Βει·

Ι.ὶτοτετιιτ ετοΜ ΚοεϊοπΙοε ιιι Πἱεπεἱοπ. Β2:5,:$1% &ΐΐ2%0838 ΒΕΟἈἔΕΞΈΡὲἑἩ;ἱΒἶὐΓὲἔ1ἶϊὸΟΟ· Μ Ι'

Υοι·οιιιιετο ΒΙιοιιιιεΒΙιο Ψοι·Κο, ῷγθΡθῇΠωθ ΒΙΙΒΜΜΒΒ ΨΒ[Μ

.#σ27επροεε||εσήαίί. #0||19ηισθ88||80&αίκ

ΟΙπειτ1οττοηΒυτε. · ΟΜετ1οττοηΒυτε.
  

 

“ ' ΞΞει.ε::.: ειτοἔε::ι
..ΒΒΙΒΜ0 Λι:τ€οπ-ΒοεοΙΙει:0ιι€τ τω· υποπικι:ποπ ΗΜ

'Έ'τε.::ιΡεθ.αο!ι & Πο., Β.€8
Με εἱπο οημιυὶεοϋο Βἰεεπ-Βᾶινοἰεε

νοτϋἱιιὸιιπιε. Με απο Μι Βωω νοκ·

Ιαντιππ. Βε ὰἱοιπ Με ΗεὶΙπιὶτιοΙ Πι

ΜΜΜ άειι ?Μου Πι ινεΙο!ιειι ΕΜΜ

8εΒι·ο.ιιοΙι ἱιπΗοἱπ Μ.. Ηειοππατοεειι

Μα! νοιι Με" ΒἰεοπνοτϋὶιιαιιυΒεπ

επι εοΙιπεΙΙετοιι !πι Κϋι·ροτ Μπιμ

ω”.

(ΜΜ'οι·τ νεἰτά Μισο Ρι·28ρει·ιιτ Μ

ίοΙεωιάοιι άτοὶ Ε'οι·ιποπ:

Ι·'ΙΒΜε (οοποουωτιοε ςετοἰηὶμεε

Παοπιει;!οΒἰιι 70%; θεεοΙιωωΙαιοοτ

ι·Ιεςοπε: οΙεειτιἱεοΙι τεὶπεε θΙγοετω

20°|«», ΜιιΙεεεννοΙιι 10%».

Τι·οοΙιοιι Μ ΡιιΙνετ.

Τι·οοΙωιι Πι ΟΙιοοοΙειάοωΒΙο1τοι1.

Ζιι ΜιΒοιι Πι ιιΙΙοπι ;.ςι·όεεοτοπ Αρο

ιι›ειω" ιιοά Βι·οςιιοπΙιεπάΙυπ8·ειι

 

  

(Με πευε ε!εκττἱεοΙιε Εεπιρε ω" 8εκί1Μωπ

Εἰεεπ-Ε!εΜτοὸεπ.

Ζω· οι·ίοΙΒ·ι·εὶοΙ1ω1 ΒοΜιι1ά!ιιιη: νοιι ΗιιιιΕΙιτιιπΕΜΗωι,

Με Ή<οτία.<ίε, Β'λ·.σωμ Αζορε‹·ι`α, Δως βιιμιω, Ποια.

νετ·Βοεεεττο ΕΊτιεο11-1.εατιρο.

ΠΜ· ΜΗ" Αιετ ἱιι άει· 8ρι·οοΙιετππάο ιιι Βεπιπ2ει1. Βε

τοὶτε Μή ΗιιιιάοτΕειι νοπΔΑεη:ιεπ Π" θοϋτιιυοΙ1.

  

 
  

Μ! απεω·ωπ ΜΜει· Ιω £οΜοϋ ια θεσπ·Ιπίμπ.
 

  

ΗοτνοτωΒουάο ΒετωαποΙομπ ΜΒειι Μη Αρρει·ε.τ στρτοΙπ

υπά ειο!ιοπ άει·ειι θιιτεοΜεπ @Μπι Ατιτ. :ο Ψετ!ϋ,ςιιι1επ

Ε!ιπ:ΜυἱΙᾶΙεμεεε!!ει:!τεΙΙ ,,8ειιιἱΙοε"

ΡεϋτἱΙ‹ Μ· ΜοΜΗΜΙερρεπιτο ιιππ! ΜοΜΜάοτ.

ΒΒΕ11.ΙΝ 19087., μιι1εοτιεττεεεο 22 η.

  

 

 

0τ _ (20) 1 2-8.

1 0 - 00

0τ8α1ιὶοοΙιοε ΒΙοοιι

ΗΜ, @οι ε!οΡιοτ νν0υ·Ιιο:Μοε Ι.ωσιπε. Ε8ωηιι·Εμπετ Με εεΒιιυόοτιο111 ] πεΠε-επ.ΔιῇπωὶΠατ Πω-το1

νο;έ;:;;;;;;ΠΗΘΗΘΕΜευ Η:.:18'::;Π]Βε:2.Ι:ετΙ:°·:.ε:2: ‹ΗΑΕΠΠ‹›ΩΒΝ›.

ν δ ι Ι ὶ ε 8 θ 8 ο Η Μ'Β ιι Ι ο ε· Ι1Σίΐεΐ1οϋ άξοθ ΞΪ;‹=)εΕι:ιξἔ.Γ Επι ει8επτειοΠεε ΒΙιιτρτέΡετειτ, ννεΙ.

::Ιιεε Με Εἱεετιἱη οτεεηιεοΒετ νω

Δ Βἰοὸυτι€ετιτὶ1ὲ1Ιτ,ΒεετεεΚτ2Μτίμτι€5·

ο κ"°|_|_ & °2. ι'"¦_¦°Β¦'=¦°" 3.” Βῇεἱ". πήττεΙ Μι· ΜΜΜ· υπά Ετννειώεεηε,

_τ Μ ` ετιε8τ ΙεἱοΙπ εΙει1 Αρρετἰτ από Βε

- ίϋτόεττ όἱε νεπΙειιιιιιι€. Ηειεκτιετο

Βου ΗεττεΙ ἰετ νετΙΩ1υΠἱοΙ1 Πι άετ

ΑροτΠεΙ:ε Μ ΠΠεεΈετμΠό ττοοΙω

Ποτ Ροτιπ, 3οάοοΙι ἰετ άεε Πϋεεἰ8ε

Ρτε1ρατετ, ννεἰΙ-ΙεἰοΗτετ νοτιι (ΜΒΑ

πιἱεπιυε ειιιΐ8οποτηηπεη, όε:πι ττοοΚε

πεπ νοτ2ιιΖἱεΙπετι. Μ.

Μο· Ναο!ιαΙικιαπρ «υἐο·‹Ι ρε·τυαο·π2.

(Η) Ιθ-8.

  

  

ΒΑο“κιεειΝοεΝ.
Πι·. ν. 8οΙιΙοτπ°ε ΑπεΜΗ Μ· ΜειΩεπ-, Πειτιπ-, 8τοΗννοοΠεο!ΗτεπΚο

ιιπε! ΝουταεΗιοπἱΚοτ, Επ'είο*ετυπ98- υπά ΜοετΚυτοπ.

' σ' 'ΑοΙιεεποε ΜὶπιἰεοΙι βειώΒεΕ65 Ιιιειὶτιιτ ειω ΡΙει12ο.

ΘεοΗτιετ νοπι Ι. Αρτ!! Με υ. 0ΜοΜι·. - Ρι·οερεΜο ε;ι·εν.τίε.

(50) 8-8. Πι·. ΗΜ. ν. 8οΙιΙοι·ιι.

 

 

00· ··



.ΜεεϋαΒεπετ ΚιιτεπεϊειΙΙειι:

0". ^βοηά, ω. Πιμπ- πω! Βοπι:Ικι·ιπΧο. Ριιι·Ι"Μ·. ω.

ι η _ .ΒΜοππν10Πο. 85..Η€:€£ΠΠ.Ρ%$:22::.€.Ι?°°°°· Μ· ω'

πω! Πωσ” Κι·ωι!ιο, Βι:Ι10ιιοΠι'. θἱοΝἱοΗ, ¦;..,ξξ,:%Βξυ

ΠΡ- ΗΘΟΚΘΡ, Μι· ΝοτνοηΕπηΚε, σ.πωω..-. 4.

ι""]θ"Βο μ κνωκωεεκιΒα.4.α .

Πι·. ΡΠεεεπου, Μ' Μ”
ΒοηζετιιΕτ. δ).

ΕΜ. 8οΜΗι,

Χ- Ρτοηεοο2ο πω! ΔιιιΒιιιιΩ «1ιπο1ι «Με ΔιιπιιΜΜι·ι2ο. °1

Επι· Νετνειι- πω! Ιπιιοι·ο ΚωιιΙιο. Μ. ναι Ποοποπ.

πω! ω..." Ει·ιιιΙ-ιο. 8οωιοπ

.Ο

Βε.ιπ.1οι·Μιπ: ΥΠΑ Ρωιοι·υ.ιωι, ΙΜ· Ιππετο σ.»

άιιυιιπέμ- από 50.οΠνεοΙιεο1-) Κι·επιΜ.ε πω! Νετνόεο.

  

  

ΠΜ (ΣιιοΙΙοιι ΒοΙιϋτοιι ‹Ιω· Ι·'τιιιικἱἱκἱεοΙιοιι Ιἰοἔἱοι·ιιιιε.

Ρλ$Τ!!.!.Εδ ΉΒΗΥ·ΕΤλΤ

ΒΒΜΡΒ!ΜΕ8 ΉΒΗΥ·ΕΤΑ

  

:Ε Μου θ! Βοι1Βοπ8 παώ

άοιιι Εεεωι Π5ι·ιΙοι·π «Πο

Υ'οι·Μιιιιιη:.

ειιι· 8οΙΒε1-Βοι·εΗτιιης

Με εΙΜιΙἰεοΙι πιοιιεειΙ

ι·οΜοιι Ήοιεεοτε.

009) 12- δ.

ή ε.ε>..1:.ΖΠΝέε·.έιέ (Τμα5:1Ώέ-θ:.›

ΒοοΙΙιειά ιιιιιΙ ΙπιΙιειΙειίεοι·ἰιιιιι. °

ΚυτΖεἰτ: 1. Με1 Με Μισο 5ορτοπτιΒοτ.

Ρτοερεοτε ιιυε! ΑιιεΙωτιίτε Ιωετετιίτεἰ @τοϋ

(48) 10-10.
Μ: ΒειΙοιΙἱτεοὶΙοπ.

 

Ε. Μ Ε Η Β Κ* ΡτέρειταΙο

ΜΚ! όιΠεΗ.ιΠε ΟτοεεἀτοἔυεΠΙιἑιιεετ ΚυεεΙειπάε Πι Οτἰἔἱηει!ρειεἰ‹ιιτι.ς

Ζω ΒεΖἰεΒετ1 φάω ὸἰτεετ ειιιε άετ ΡειΒτὶΙ‹.

 

Ι.ειΒ·οι· ιι. Κοιιτοτ αει· πωπ1κ 111 Μοε1αιι1: Μπρ

τἰπ5Ι‹γ ΡοτευΙοΙ‹, Ηειιιε ΕΜεΙετ.

νοτττοτοτ ΠΠ· 8τ. Ροτοτεϋυτε: Ποττοιι θει11ειε ιιπά

ΜΒΜ'. Θτιιίε1η Ροι·οι11οΙε Τ.

νοτττοτοτ ΠΠ· ΚΙενν, Ροιὶ01Ιο1ι. ΤεοΙιοτιιἱΒονν:

Δ. Τι·ορτο, Ιἰἱονν.

Ποπ

νοτττετοι· ΠΠ· ΣΝειι·εοΙιειιι: Ποπ ΝωΙιτ11οΙνω. Ιωιιι1οιι

Μή, νοτιιιειΙε ΜὶοΙωΙ Ι.ιιιιάο, ΨειτεοΙιαιι.

ΑΠΒ8θΙ'ύθΙΙ1 ΜΗ: Ι.τιεοτ ιιιο11ιοτ Ρτέρε.τειτο Που· Ι. Ο(ΝΠ1-.

Γο1‹1 111 Κ1εοΜηονν.
(θ) 12- Β.
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ΜεΚτοπΚοπιιΙο"ΜιεπΙειμετ

ΜεΜ.Ριπστε!ουη;οι·8εππετἱτοτ-Υοτοἱπε_

ΚειεΠειτεοἙιεἱεΚειῇε4,ννοΙιτι.12.

ρίοΜυι18εὶυοεΑτ2τεοΜαεἰπεεΜἰΒἔΙὶαΙοεΜενοι·οὶυε
8.110πι·Κι·ειιΙ·ιευρθοςοιιοιΙιννετιὰἱςευθοεοιιεΜπ‹ὶεΜε:Βο!Ιετ.ϋΙ1Ιο,ννε.ειιοι·

ΒἱονοτννειΙιοτὶπκιΒΙεπετεςεπω!Γτώιε.εενοιι2-8Πω·(ΜεοΙΒοτχ

ιιερι·εοΙιω1.

Χ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ!

νοτΙοΙΜΜ!Επι

ιιιο.ττειιιοιι,Ττε;ΒαΙ1τετι,Κι·ϋοΒοιι,Μωωω,ΒἱεΒουιοΙ.Ιττἰςειοτοστο.

Π”ΚτεπΧοιιΙειΕεπΜετΕεΙἰο!ιν.Η)ΜεδΪΠιτ(ΜιΒοτιπτο.εοπν.12Με2)ΕοϋΒ'ιιοτ.8

8888888888888ΧΧ88$28888888
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Ιω Ποιιτ.εοΙ1οι1 ΑΙοιειιἀοτ-ΗοεΡἱϊΔΙ.Ν1ϊᾶ

. ΝεοΙιννοἱε ω·τΙιεΙ1τ Μα πι· Ζω @ΗΜ

ίι·οΙο ΡΙ'Ιοεοτ ιιπά ΡΩσεω·Ιπιιοιι Μ· ω

ρι·Μο.το ΚταπΙιοπρΠοεο (ρ;οςοπ ΖΔΜΜΕ

 

. νοιι δ!) ()ορ.).
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πω... ἰιἐπιι. Οιι6.. ΙΤ Αιπγοπι Ι962 τ. Ηβτει1εεεΒοτ Πτ.ΒιιάοΙΕ νἰωΜωι. ΒιιοΜι·ιιοΕστώ ν. Α. Υνὶοιιοοῖιο. ΚειιΙιετἰποιιΙιοΕοι· Π· κ Μ'

  



ΧΧν". ΙΑΙΙΒθΑΝθ. ΒΤ. Ρ Β Β8Β Η Β Η Β Β Νοιιο ΡοΙΒο ΧΙΧ. 1ειΙιτε.

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ΠΠΠΒΕΝΜΒΙΡ"Γ
πιο” σετ ΒετΜιοΜοτι του

Ρτοτ'. Πτ. Κατ! ΠοΜο. Πτ. Ιοτιειπποε ΚτειτιπΕπιτε.

διιτ]εντ (Ποτρο.τ). ΒΪΗΒ

Πτ. ΜΜΜ Νειτιειοτι.

8ι. ΡοιοτεΒιιτ;;.

  

Με «Μ. Ρο:οτεοιιτ€οτΜοεὶὶοὶιιὶεοΙιε ννοοΙποπεο!ιτὶΓΜ ετεοΙιεϊπηεάοιΝ.' ΔΒ0Δ11011181ΜΕ·Απϋτδ 0 "ΠΙΟ 8110 1118028!" “

δια τι τ: Μ” τι ὰ. - Ποτ ΑΒοηποπιεπϋη;τοΙε Μ: Πι Βιι..1τ,τω. 8 ΚΜ. Πτι· «Με ΜΜΜ. πιω ειιεεεΙιΙὶοεεΙἰοΙι τω Με ιιοδήιειιιΉυπε νοπ Κ. Σ.. Ε!01τοτ Π!

ΗΜ, 4 ΗΜ. Γϋτ Με ΜΜΜ .ΗΜ Με!. ΡοετιιιετοΙΙιιττε; ἱιι Με ηιάστε1: $Φ.ΡοτστεΒιιττς_Νοννε1τγ-ΡτοεροοΙ:Μ Μ, ιιι τἱοΜειι.-Π τ. ΡΠ.Β σ:ΗΙ:Μ

Εδ1ιθ.οτιι 20 Μιτ!ι ]Βἱιτ!ἰο|ι' 10 ΠετΕ Ιιι!ϋ_ῇεΙιτΙὶτ.Ιι. Βοτ 1ηιο:Μομη:τοωεοννΙο ιΠο ΔιιΠΠε καΙωττοιι εοπϋ81Μιωι ΜΜΕΗοἱἱιιπΒοΔ Μπακ. πιιι: επι

ίϋτιΠο 3 πω! 8·οερεΗ:ειιο ΖεἰΙο Επι ΗΒΗ; Με 18 Κορ. οτΙοτ 35 Ρΐ0τιπ.-Πεπ άεπ ε «κατι 8 Με Η Μ το “Με τι Κοιὶωτειιτ Πτ. Βιιάο1ί Ψε11ιοΙ1 Μ Μ-ΡΘ·

Δτιτ.οτοιι πετάει: 25ΒορατιτώιϋεοἱΙπτοτ0τἱεἱιιιΙιτΗΕε! ιιιεοεατιιΠ.- Ωστοϋπτε, ?αστεϋπταετ 8οΙΙ:ο, ΡεΒοτ-ΡειιΙΠοεριΕΔΙ πιο τιι:Μοτι θρτοοΒ

ΒΜετατο πετάει: πρώτ :Μπι Βιιπο νου 18 ΚΜ. ρτο Βοεσιι Ιποιιοτἱττ. "πούτσα Ποτπιις, ΠἱΗννοεΙ1 πω! Ε'τοπιε νου Β-3 ΠΙιτ.

Μ Μ. Ροτει·εΒιιτ8, (θ. 5ερτοττιΒετ3 24. Αιιευετ

 

 

[ΛΙΜΝΗ Πτ. .Τ. ΤΜωοτ: Με Πετττιυ·εεεοτἰοποπ Μ άετ 1. οΙ1Ετιττεϋ30ΜΠ ΑωΙΜ1ΗΠΒ' (ΒΘΐωΙ“: ΒΙ'- Α· )'· Βθ1'ἔω?·ΠΠ_) (Με

8ιπάτΙττετι!τεπΜιιεοε ειι ΜΒΑ νοπ 1896-1901. - ΒΠοΙιοτε.τικεπτειι πω? Βοερτεο!ι ιιι1εοτι: 8ττετ'τεοΜΙιοΒ-ρεγοΙιιεττιεοΜ

οπωωττω Γϋτ .Ιι1τἰεωτ1 Μιά Αετετε, Ιιοτειιεςεεοϋειι νου Η. ΡΠεΙετ. - ΜιΜΙιειΙιιτηςου αυτ: άετ (ποεοΙΙεοΜ.Μ ρι·τι!ιτΙ

    

 

 

 

 

εο!ιοτ Αετ:το ιιι Βἰετι. - νοι·ττιΠεοΙιτοε. - ΒΙοτ·ιπΙἱΜτε-ΒυΙΙετ.ἱιι 81:. Ροτοτεϋιιτἔε. -- ΑτιιεΙΒου.

Π· ΒΕεεετ .τε Πεμ «Νε 8 άετ Βενιιο σετ ΒιιεεἱεοΙιετι Μο6ἱοἱτιΠεοΙιοτι ΖοΗεοΙττἱἰΙοτι» ΜΙ. Ή

· - - - · 8 Βοὶ νοΙνιιΙι1ε.
Βω. 08ΓΜ"$θοΐιο"θη .η α" ι' 0“""Γ0'80”0" Μ» 4ζ Βεἱ Τιιτποτετι τεερ. ΤυΒετΚιιΙοεε, Αοττιιοπηοοεο.

ΜΜΜ (Μπα: Μ. Δε. Βετοτπετιπ) Με 82ιιιΙΙ- 6) ΙΜ νΒΡ"ΜοΠ88Π ω [ΜΙΠω

Κτωικοπτιευεεε :ιι Με νοπ Ι898-190Ι. θ) Με 1ΗνωΒΜτοΠ_

νου 7) Βι>ὶ ΚοτΙιίἱετεΙο Με.

Βτ..Τ.'Γτοπιετ. -

.Με 8τόεεετ ιιιπ! νἱΘΙεοὶτΙΒοτ εἱτι ινἱεεετιεοΙιιιΓτΙἰοΙιεε Βε- Ή :έ

οΒιιοΒτυοΒεωετοτὶειΙ Μ, σοε£ο εοΜνοτοτ ὶει εε, άεεεεΙΒε εο _ ε 635 έ ε:

ευ ίαεεετι, τΙεεε εὶοΙι Με Με άεπ1εοΙΒειι ;;ωτοπιιιοι1ετι Βο- ¦ Ν ἰ ώ ε'ἔ έ: 'Σ. . ΐ

ευ!ωτε Ιτιιτ2 Με ρτϋΒι1ω1τ Ιτετε.υεοτγετιιΙΙΞε1του. ϊ Ε! ε ἐ Ξ ε ἔ € εζ

τ
ννειι πιω εἱ1ιετεοἰτε τιὶοΜ εττη11εοω ντἱτΙτοιι, εο πιιιεε . Ξ το έ έ' ΕΣ ό έ ὶέ

πω] Μτευί νωεωτι Ιεἰετετι, ΜΙιετ Μ Με ΒετεἰΙ ειπ Ν '=' "' π: Ξ σ:: π: οι σεμεθη, Μ!! τοπ ]ει!οο!ι ειπὰοτετεοὶτε τιὶοΜ ΜΜΜ νω- Φ Η Τ Η Η Η Η τα)

@τι Ιοὶετει1 Μποτε Πρμ Με ΜετοττεΙε ΙιΙτιετττειιΒτΞτιεου, . _? ι 1 τ"

. . . . ΕΟ ω αδ Φ .τ β Ο! ω ι

εο πετ Μπι πιτιινιΙΙΜτΙιτΙι Βοεντιιιι€επ νοε ειπεπ ειΒΒεντο- Ξ ···· ··τ τ·

με ΒΙοἰοΙιττιϋεεἰ8οπ Βο!ουοΙππιι; ιι!!ετ Ρ5.!Ιο τι ρττοτ3 ει!» Ϊ ῖ ` Ψ _ * *Α * *Μ

2ι1εοΙιευ. ' 8 Ξ. σ' ε" ε" Ι α" '-' Ι Ν ἄ

ΥοτΙΙοθεεεετ ΒοττεοΜυιιΒ ΜΒΜ 98 Ιὶ`ϋΙΙε νοπ Βιιτπι- ε! > - ε *ή ¦

τεεεοτΙου ευ θτιιπι1ε; ὸἱοεο!ϋειι νοτιΙιοἱ!εο εΗ:Ιι Με ἐ Μ: Φ _ __4 Χ ι α, ' α, ή

Με .ϊε.Ιιτο 1898--190Ι; εΠιε Β.οΜο άετ Ιιετοτομι1ετ.επ .ή σ'

ΕτΙτττιπΙτυπεεΓοττηοπ ιΙοε Πε.τππτιιοτπε ΜΙάετι Φο Οτι111ι1- τ

1ε.Βο 6οτεεΙΒετι, νετευτιάει: ]ετ100Ι1 εϋτω εὶο 0ι1τοΙι Με _ ἔ -· εε σε ω εε ε' τ· μ· σ· 2

Βοτυεἱπεειτιο Βιιιι‹1 άοεεε!Ιπωι ορετειτἱνει1 ΒΕτ18ττΠοε - °-° __ __ __ _ ζ

άετ Βοεεοτὶοπ. Ϊ τ

Βενοτ νΙτ ι1ειΙιοτ ειπ Ιοτ2τοτετ ΜτΙ άεπ ειιτοΙι εἱο ετ- ἔ θ] μ' ' κ) σ] Ν ο" Ι μ' ΕΞ

:ΛεΙτ.ετι ΕτΓο!εοτι Κοτπτυοι1, ντοτόοη Μι· ι1οτΙιννειιὸἱ8οτινοἰεε -- -- ;

νοτοτετ Με Βειι12ο ΜειτοτἰεΙ Πι εἱι12εΙιιε θτι1ρροτι τΙιοἱΙετι Ξ ' τη . Ι σε ν_! . ..τ ' Πιο

Ι110εεετι, ιὶα Με εΙιι0ειτ:Με ΖυεεπιτποπετοΙΙοιι οάοτ Ατιο1τι- Ξ ¦

ε.ιι0εττεϊΙιετι άοτ εἱιποΙυειι Ε”ΜΙε Με ωιϋε!ἱοΒοιιὸοπ θτ11ι1- ω '

άεπ ιιιιπιϋ8ΙἰοΙι κι. ἔ ο" 1 Η Ι °°" Ι "' Ι Ι 'Ω

Η οτετοτ Ι.ἱτιἰε ντοτόε11 ννΙτ Πειιυτεει1Μεε ΜΒΜ άεπ '-[” ε: ε!

θεεἰοΜερυυΜ Με ΑιιΒο ίειεεει1 τηΠεεωι, Δειεε Με ΟΙιεΕπιτ:οτι .έ ? : : ε* Σ Ϊ :

Π1τ Με θειιεευηε Μάι 8Π10Γ Βειττιιτεεεοτὶοπ ιιωϋτΙΙεΙι Ξ; 2 · · ξἐ · Σ ἔ

μια νετεοΜεκ1ειιε εΠιό, με 1ι:ιοΙιάσπι »Ντ Με ΒοεοοΝοπ ο Ξ ἶέ _ἔ Σ ἔ ἶ - ἔ

νοτειιτιεΙπποτι καιω; ζ; Ξ Ξ .έ #2 ώ ό “Ξ _

1) ΙΜ 1τιοειτοετΜου Ηετιιἰοπ τω» ΜεεωιτοτΜΙΒο- σε ε: ο > Ξ ΐἔ Ξ α ·

. . .... ·-· Ο τ: · 8

ΝιοιΙιευη8. Ο Ξ ,ε ε .Ξ τ; Ξ :;; Τ: Ξ

2) Βεὶ 5ττειπ8ιιΙετὶοιι Με Βιιττπεε, Με Με 2ι18ε!1ϋ- ὅ :ξ έ'. ἐ Ξ τ> >

τΙΒετι ΜεεεητετὶειΙεΒεοΙιιιΜ ΕτοΜεετ. β εδ”ω Σε» 4δ δ δ Η ΕΕ σ» *
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νοιι οιιιοτ Ττοιιιιιιιι8 ιοάοοιι του Ριιιιιτ1: 1) ιιιιά 2)

οιοοο Ιοιάοτ ο.ιιΒοοοιιοιι ντοτάοιι, Μι. άιο ιιοιτοιιοιιάοιι Ατι

ιζο.ιιοιι 111ιοτ άιο ιιιοοοιιιοτιοΙο Βο1;ιιοιιιΒιιιι8 ιιιιτ ιιι οιιιοιιι

Τιιοι1 άοτ ΚτοιιΚοιιιι6Βο1ι νο1Ιοτιιιιάι8 ειιιά ιιιιά άοιιοτ

ιιιο1ιτ νοτινοτι.ιιοι ιινοτάοιι άιιτΓιοιι.

Ζιιτ Οτιοιιιιτιιιιε 11ιιοτ άοε Βο.ιι2ο 2ιιτ νοτιιιιιιιιι€ ετο

1ιοιιάο Μοιοτιο1 άιοιιο νοτειο!ιοιιάο τιι.1ιοΙιο.τιεοιιο Ποιιοτοιοιιι.

ινιο ινιτ οοιιοιι, οιοΙιτ οτι οτειοτ Βιο1Ιο ιιι άοιιι θοοοιιιιιιτ

ιιι1άο ιιο1.11τ!ιοιι άιο «ιιιοοιτοοτιτιο Ηοτ·τιιο», 1`οοι

άιο ι1ειιτιο οΙ1οτ Ε'ιιιΙο οιιοιιιοοιιοιιά.

Βοι ιοι άο.ιιοτ ινοιιΙ ιιιιιιοιιοΒοιιά, ννοιιτι νιιιτ 1ιοι άοτ

που ιιοιιιινοιιάιεοιι Ττοιιιιιιιιο άοε: ΜοτοτιοΙο 2ιιοτειτ άιο

οοτ Ετιετο.ιιιιιιτιοοιοττιι ιιιιεοτο Αιιιιιιοτιιοοιιιιτοι1: 2ιιινοτιάοιι.

Ι. Ιιι Βοιωτια ιιοτιοιιτοτ ιιιιεοτ Μοιιοτιοι 11150 ιι!ιοτ 48

ιιιοο.τοοτιττο Ηοτιιιοιι; άιο ιιιοιιτοοτιτιο «ιιιΒιιιιιιιιο»

ο1οιι1: ειι άοτ Βριι2ο, Με άιο ΖτιιιΙ άοτ Ρει11ο οιιιιο1τι11τ;

Πιτ ιοιΒι άιο «οτιιτο.Ιου ιιιιά ιιι ιιτοι1:οιιι Αιιο1οιιά άιιιιιι άιο

«ιιιιιιιι1ιοει1ο» οιο. οιο.

Πιο ΒτιιτοιιΚιιιι€οϋιΙά Βοι άοιι 11ο τιιιοιι κι ιιιιιιιτιέο

ιιιο.οο ιιι Αιιιιοττοοιιι άοτ νοτοοιιιοάοιιοτιι€Κοιτ Μιά άοτ

Ιιιτοιιοιιιιτ άοτ ιπι θιο1οιΒο οιιιοτ Ιιιοοτοοτει1ιοιι οιι1ττοιοιι

άου Βτεοιιοιιιιιιιοοιι Πισω ιιιιτ, οοιιάοτιι οιιιοτ Βοάιιι€1:άιιτο1ι

Αιιιοτ, _θιοοοιι1οοιι1: ιιιιά ιιιιιιιοιι ι;!ιοΙι Κ το.ίτονοτ -

Μοοιιιιε άοτ ΒοττοιΤοτιοιι οιιι ιιιιΒοτιιοιιι ίο.τιιοιιτοιοιιοο,

νοτοοιιιοάοιιο.ιτιοοο, ιιιιά οο Βιο1οι οιοιι άοιιιι ιι.ιιοΙι τοιοιι

1ιοΙι θο1οιιοιιιιοι1. νοτοΙοιο!ιο ειι 2ιοιιοιι Ζντιοοιιοιι άοιιι

Κτιιιιιι1ιοιιονοτ1οιιιι άοτ οιιι2οιιιοιι Ρ211Ιο ιιιιά Θιτιιριιοιι, ιιιιά

ιιιτοιι οοιι1ιοεο1ιο1ιοιι Βοοιιιτο.ιοτι - ιιι Βο1οιιοτι Βοοοιπ

ειι Βοιιοιιιιιοτι Πιιιε18.ιιάοιι.

Πιο ΨοοοιιιΙιοιιετο Βιοτοι ίο18οιιάο Ποιιοτειιοιιι.

π

Η 1

.ΝΒ Ηοτιιιιιο ιιιοιιτοοτ.'ὶ θοιιοιιοιι. θοετοτιοοιι. · 8ιιιιιιιιιι..

____Μ2ή_ι____ο-___1."____

1 Η. ιιιοιιιιιιιιιιι. . . ι 8 Ρ 11 Έ 19

ο Η. οτιιτο.ιιο. . . . ο , ιι ' ιο

ο τι. ι·ετιιιο. . . . . ο ο 1 ο

ι - __

16 27 48

Ψοιιιι ινιτ ιιιιιι οιιιοτ άιοοοιιι Τιιοιιο άοε ΜειιοτιειΙο ιιει

ιιοτ 1τοτοιι ινο11οιι, οο ντοτάοιι πιτ Με ιιι οτοτοτ ιιι

ιιιο άιο Β'τοΒο ειι ιιοο.ιιιννοτιοιι ιιο.ιιοιι, ιιι ινιο νοιι ιιι

ω· άιοοοιι Ρ1111οιι άοτ ΟοοειιτιπιτοτΒοιιιοιιιιιε άοε

νοιι άοτ Ιιιοοτοοτοτιοιι Βοιτο11οιιοιι ιιιάινιάιιιιιιιο ιιοοιι ντι

άοτειιιιιάοΓοι1ιι€ σποτ, άοιιιι άιοεοο οι άοοιι 2ινοιιο1οοιιιιο

άοτ ιιΙΙοτινοοοιιι1ιοιιο1ο Ριιιιια Βοι άοτ Βοιιτιιιοι1ιιιι8 ορο

τοιινοτ Βιιιετι1Το 11ιιοτιιοιιρι.

Ψιο ποτ άοτ Κτι1.1ιοτιιετοιιά άοτ ειιτ Οροτιι.

ιιοιι οιο1οιιι€1οιι 48 ΚτιιιιΚοιι?

Βο:οιοιιιιοιι ννιτ Μο Βοι:τιΠο

Ματιά», «Μιιοοιε οιιιοτ», «Μιτι1οτοτ»·,

«Βοιι1οοιιτοτ Κτιιιτο2ιιο1οιιά», «νοτιοΙιοιιοο

Αιιοοοιιοιι », ΡιιΙε ιιιιοτ 120 οιο. οιιοοοοοινο

ιιιιτ άοιι Ζι1Τοτιι 5-1, οο 1ιοοεο οιοιι άοτΙ› οοιιοιιιο1:ιοοιι

άιο οιιι€οινοτιοιιο Ρ'τοΒο οιιι Γοιοοιιάοτ ΤοιιοιΙο Βοιωτ

ινοτιοιι.

1Νιτ οοιιοιι πιο πιιπ Ζ11118!11Πθ111!01Ι1 Κτοιίτονοτιο11 Μο

ΜοττοΙιτιι1οιιιιοτ οιοιιιιιοιι ο.ιιετοιει.

Ειτι 2ινοιτοτ Ε'ειιοτοτ άοτ 2ιι ιιοτιιοιτοιοιιιι€οτι κοπο, κι

οιιτοοιιιοάοιι «άιο Ι)ιιιιοτ άοτ Ιτιοοτοοτειιιοιι»

Με πιο οροτοιινοιι Βιιιετιιι, άοιιιι άοεο άιο Αιιοεοτιιιιιο

ιιοιιοοοιΖιιιι8 οιιιοο @που Αιιοοιιιιιιτοο άοε Βοτιιιοο Πιτ

ιιιιι€οτο Ζοιι Πιτ άοιι θοοοιιιπικοτοοιιιοιιιιιε νοιι άοιι οοιιινοτ

οιοτι ΡοΙΒοιι οοιιι ιιιιιοο, 1ιοει ιο. οιιι άοτ Ηο.ιιά. - πω·

ινιιτάοιι άοιιοτ Βιιτ τιιιιιι ιιιιο νοτ1ιοΒοιιάο ιτιιιιο οιιιοτ

ιιιοτοιι1” ιιιιι 8οιιιιιιοτ οιιτιιοοιιοιι. Ι.οιάοτ οιιιά ιοάοοιι άιο

ΑιιΒιιιιοιι ιιιοτ11ιιοτ ιπι ΜοιοτιοΙ τιιοιιι. ιιι ειΙΙοιι Β'οιΙοιι

ιιθιιι1.οτ Κτ111`ιοΖιι

· ι-τλ- - ·οζτε--ο·

 

Ηοτιιιοτι.

Ν! Κτοΐτοειιο1:ιιιιά. Θοιιοιιοιι. Οοοτοτ1ιοιι.

ο 1 ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι ` ι

4 ῖ ιιι , ι ι 1!

8 !!!!!! 1!! 1!!

2 ι !!!!!!!!!1!! !! !!!!!!!!!!

ι :
1 , !!111!!!!!!! ι ! !!!!!!!!!!!

@οι ιο - οι

νο11ετ.ιιιιάιι;, οτι άοιοο οιιιο οιιι1ιοιι1ιοΙιο ΠοΒοτοιοιιτ ιιιοτ11ι:οτ

2ιιιι1οιι€οπι11οε ιιιοιιτ ιιιϋΒΙιοιι Μ.

Ε8 πιο άειιιοτ πιιπ 1ιοτοιιτ ντοτάοιι, άιιιοο οιιιο άου νοτ

ιιο.ιιάοιιοιι Ζο.ιιιοιι οο 1ιοτοιιε Ματ 1ιοτνοτττιπ, ιτιο ο ο ι

1οιιι.ιοτοιιι Αιιάιιιιοτιι άοτΙιιοο.τοοτοιιοιι :ιπειιι

άιο ΜοτιοΙιτι1ιτο2ιΠοτ τιιριά ιιιιοι;οι€1:.

Με άτιιτοτ Ρο.οτοτ, άοτ ονοιιιιιο11 Βοι άοτ Βουττιιοι!ιιιιε

άοε Μο.ιοτιοΙο ιιι ?τομ Μάιο, ινιιτο άιιιιι:ι άοε Ι.οιιοιιο

οιιιοτ άοτ Ροιιοιιιοιι 211 οτινοιιιιοιι.

Βιιιο οτιιτιοιιοο1ιο Ι1οιιοτειο1ιτ ιιι·ιτιτ Μι. οιιιοτ ιιιτοτοοειιιιιτο

Βιτοιιιιοιι1οτ Με άοε Βιιά.

νοιι άοιι θοιιοοοιιοιι οιιιά ιιιο1ιτ οιο "οι ΒτιιτοΙ άοτ

Ροτιοιιτοιι 11ιιοτ 40 .Το!ιτο οιιι.

Βοι άοιι θοετοτοοιιοτι ιιιιάο1; Μι ΓΔΜ; άειοοοιιιο νοτιιιιιτ

ιιιοο ιτιοάοτ, ιιιιτ ιιιιτ άοιιι Πιιιοτοοιιιοάο, άσιοο ιιιοτ άιο

ιι6ιιοτοιι Ι.οιιοιιοιιιιιτο νοιι 55-73 ο. ιιιοιιτ νοτττοιοτι

οιιιά. Π. οι Πιτ άιο οο1ι1ιοοοιιοιιο Βοιιττιιοι1ιιιιε άοτ Βο

οιι11ιιι.το ο1οιιοτ οοιιτ ινοοοιι1:1ιοιι Μοοοιι Πιιιοτιιιιά ιιιιι: 2ιι

Βοτιιοι:οιο!ιτιοοιι, άοιιιι οιιι 55-ιιιιιτιοοτ ποιά; οι! 1ιιι:!ι1:

τιιοΙιτ ειιι! άοτ Η151ιο άοτ Ι.οιιοτιο1ττο1τ.

Πάτοι· άοε 36. ω" οιοοο κι 1ιοιιι οιιι:τ:ιΒοτ ΤοάοείοΙΙ

το νοτ2οιο1ιιιοιι, 80 άπο ιι1εο άιο Κ1οιιιοτι Αιτοτοπι1:ι!οιι

Με 86 ει. Μο οιιι' άιο 8οιτο άοτ Θοτιοοοιιοιι οιιτιο11οιι. -

Νοι;11τιιο!ιοτινοιοο ω!! τιιιτ άοιιι Ηοτνοτιιοϋοιι άιοεοτ Ζο.ιι

ιοτι ιιιο!ιτ ττοεοετ οοιιι, άο.εο άοε Ι.οιιοιιοο1τοτ 8.11 ειοιι οιιι

οιιεοοιιιο%οιιοιιάοτ Γοοιοτ ιιιοτιιι Μ, οιιι ννιο1ιιιΒοτ Πιο

ιοτ κι οο εννοιιοιοοιιιιο.

Θοτοάο άιο ο1:ιιτιπιοοιι οιτιεοι;τοιιάοτι Κτοι;Μιοι1.οοτεο!ιοι

ιιιιιιΒοιι, άιο άοτ οιιιοοιι1οιιιιτι1:ο Βτιιοιι πιιπ οιιιο 1ιτιιι€1:,

Βοτειάο οιο οτο11οιι ο1ιοιι οοιιοιι οτι ειο!ι Ιιοιιο Αιι1“οτάοτιιιι

Βου ειι άιο ΨιάοτοιιιιιάειιιοΠ άοε Ρο.ιιοιιτοιι, ιιιιι 80 ιιιο!ιτ

ινιτά άο.ιιοτ άιο Β1οοιιοιιιιτ άοε Οτέειιιιοιιιιιε νοιι ν17οοοιι

οοιιι, ινοιιιι Ζιι άιοοοπι τιοοιι οιιι ιιιιι€οτ άοιιοτιιάοτ ομοτα

1.ινοτ Βιιι€τιιι !ιιιιτιιιιοπιιιιοιι 80!!.

1) νιτιο νιοι ννιιτάο Βοι ιιιιεοτοτι 48 Ρ5.11οιι νοιι Βοοοο

τισ ιιιι:οοιιιιι Βοι Ηοτιιιοιι οιιτιοτιιτ?

2) Κοιιιιτοτι Βτάοοοτο Αιιοοιιιιιιτο άοε οτιιτιιιιιι1:οιι Ποτ

ιιιοε οιιτιοτιιτ ντοτάοιι, οιιιιο άτιοο Ρετ. Μιτου τιι (ιτιιιιάο

οιιιο, ιιιιά ντο Ιιο81. ιιτιοοι11ιιτ άιο θιτοιι2ο άοε ιιιοτιιι Μάθ

1ιο!ιοιι'Ρ

νι7ειο άιο οτειο άιοοοτ Ε'τοΒο ο.ιιιιοττιιΤι, 80 οοι Κιιτ2 οι·

ιν111ιιιι, άιιοε άοε ιιτϋοοιο οιιιοτ (Πάσο-ι !)8.Π11, άοε Βοι

οιιιοτ ιιιοιιτοοτιττοιι Ηοτιιιο τοοοοιττ ιινιιτάο, δ|/2 Μοτοτ,

οΙοο 350 (Και. ιιοττιι€, άιιιιιι 1`οιΒοιι 250 ιιιιά 200 απο.,

Ζω Με! 110 Οιιιι., ιιιοιιτοτο Με! 90 ιιιιά 80 (Και. ιιιιά

80 εο!ι1ιοε άο.ιιιι οιιιν11ττε Με 10 ιιιιά 8 απο., 81.1ιο!το,

άιο ι1ιιτιοοιιε νιοΙ εο11.οιιοτ οιιιά Με άιο 20οτ Μιά 30οτ.

ΙΙοτνοτοοιιο!ιοιι οοι 1ιιοτ ο” οιιάοτε οιιι ΡΑΝ Με

άοιιι .Πιάτο 1901 οιιιο ιιισοτοοτιττο Ιιιἔιιιιιο1ιιοτιιιο

(δ. Μ.), οιιι 56ιιιιιτιοοτ Μο.ιιτι, άοιιι οιιιοτ Ιοοο.ιοτ Οοοοιιι

οιιιοιοοιιιοοιο Βοι Βιοιοιι2οιιιΒοτ Μοτριιιιιιιιιιιιοοιιοτι 2 Μοτοτ

Βιιιιιιάο.τιιι, Βοι άοιιι οιοιι ιιοτοι1;ε «ουεοοάοιιιιτο Ξοιιιι·.ο.το

ιιιτιιιιιι€ 2οιοτο» ιιιιά άιο «Βοτοεο. Μιιιι€ οιιιΪιιιιάιτι;» κατ,

οιιιιοτιιτ ινιιτάοιι. Ρειιιοιιι ιιιιιτάο οοιιοιΙτ οιι1;Ιοεεοτι.



οι!

Η!οτ!π!! ε!!!ά π!τ άοο!! !!!!π ε!!ο!! !π!!!ο!! !π άοτ

επο!!ο!! θιτι!!!ρο επεο!!!.π!.!!, ά!ο _!επο!!ει! !.;οπο!!!

!!!οπ πο!!! ά!ο Ηει!ρ!εεο!!ο νοπ πο!άοπ !ε!.

!)!οεο!πο !εεε! ε!ο!! ε!!! ο!τ!!πά!εΒο νοτ!!ο!ἔοπάοπ Με!ο

τ!ε!ε, εοπο!! άεεεο!πο !!ποτ!!ει!ρ! ε!!εο!πο!ι!ο 5ο!!!!!εεο ει!

ε!ο!!οπ οτ!ει!π!, ι!ι!τ άε!!!π ποεπ!ποτ!οπ, άεεε ά!ο 8τϋε

εοτοπ !!!!οτ!!!ο !πο!!τ ε!!! ά!ο 8ο!!ο άοτ !ιι

!ειιε! νοτ!ει!!οποπ οι!!!”ε!!οπ, άοπ !!!ο!!!οτο!! !!!!'οτ

ω!! άοτ τς!!πε!!οο Αι!εεεπι; οτι!ερτ!ο!!!. !)!ο ειιο!! επάο

τοτεο!!ε ει! !!ιιάοπάο Απεεπο, άεεε !!π Α!!Βο!πο!ποπ

Βοεοο!!οπο!! ἰ!ποτ 100 Ο!!π. πο!!!8 ()!!εποοπ ε!!! ΟθΠ88!!!1Β

π!ο!οπ, τω!!! ποτοο!!!!ε! εο!π.

Ιιπ Θεπεο!! πετάο!!, ποποππο! πο!ποτ!!!, πο! άοτ! 48 π!

οετοοτ!τ!ο!! Ηοτ!!!οπ 21ο0 Ο!!π. Ποτ!!! τοεοο!τ! Α!!! Φο

θιοποεοπο!! οπ!!”εΙ!οπ άενοπ 492 (Με, Π!! Ι)ι!το!!εο!!π!!!

ω.. 30 απο; ε!!! ά!ο θοε!οτποποπ !608. !ιι! Πι!το!!εο!!!!!!!

ω.. 60 Οτε!. ε!!! άο!! Ρε!!.

!!νο!!οπ π!τ ι!πε πι!π άεπιι ποο!! πο!!οτ άεε Β!!ά, άεε

π!τ ππε νοπ άοπ «Ηοτπ!οπ» ι!π!οτ άοπ Πετ!πτο

εοοι!ο!!οπ ει! ο!!!ποτίοπ νοτει!ο!!!οι!. νοτνο!!ετεπά!Βοπ, επ

ποτάοπ π!τ οι!! !!!ι!!! ποο!! ε.!!οε άεε ποο!! !!!!!ειιει!!!!!;οι!,

ποε οιο!! !!π Α!!Βο!πο!ι!οπ νο!π Βο!!τ!!! οι Οο!πρ!!οε

!!011ο!!! ει!πει!τι!!π!τοπ !εεε!.

πο!! ποε!οπ Αι!!”εο!!!ι!εε !!!οτ!!ποτ !!ο!`οτ! πε!!!τ!!ο!!

άοπ !π!”ειιε! νοτ!ει!!”οι!οπ Ρε!!οπ ά!ο Νοοτορε!ο.

Απάοτοτεο!!ε εποτ πο!οιιο!!!ο! Βοτεάο άεε Ποποτ

π!ι!άοπ εο!!ποτοτ Βτεο!!ο!πι!ι!!τοπ ει!!ε Ρο!!!

!επ!οε!ο άοπ εο!!πι!οπ Ετ!”ο!8 άοτ οροτε!!νοπ Η!!!”ο.

ι) Ι!! 10 Ρ!!!!ο!! !`επάο!! π!τ Κο!!!μοτ!”οτε!!οπ τοερ. πο

!ιι

το!!ε νοτπει!άο!!ο « Ροτ!!οι!!!!ε» ε!ε οει!εε

!!πε!!ε.

9) Ιπ 4 Ρο!!!ο!! οτπο!ε! ε!ο!! ε!ε ά!οεο!πο «Ρι!οι!

ιπ ο π ! ο π.

3) Ιπ 8 Ρε!!!οι! !!πάο! ε!ο!! εο!!!οο!!!οτ Κτ!!!!οει!ε!επά

τοε!!. εο!!ποτο Οττ;εποτπτεπ!!ι!πο. Ποεο!!οτε!!ο οοτ

ά!ε. Νορπτ!!!ε.

4) Ι!! 2 !·`ο1!!οπ !!!ι!εε!ο Φο Νοοτορε!ο ι!π!οτπ!ο!ποπ.

ε) Ι!! 1 Ρε!! !!πάο! ε!ο!! Φο ο!Βοπ!!!!!π!!!οπο ΑπΒεπο

!!π Κτεπ!!ο!!ποεοπ ,,οε εο!οπ ποτο!!ε $!ι!πάο!!

!ε!!!το Βοροε!!!ο!!ενοτει!ο!!ο νο!! !!!ο!!!ετε!

!!ο!!οτ 8ο!!ο ε!!εοε!ο!!! ποτάο!!».

6) Ι!! 1 Ρε!! άει!οτ!ο οε ο χ 24 $!ι!ι!άοπ π!ε Ρε!.

ά!ο Ετ!ει!π!!!εε ει!τ Οροτε!!οπ οοπ.

Τ) 1 Ρε!. ε!ετπ επ !πει!!!!ο!! ε!!! 29. 'Ι'εεο ποο!! άοτ

Οροτε!!ο!! (Βοεοο. :5'|ε Μο!οτ).

!!νοπάο!! π!τ !!!!ε πι!!! εποτ ει!τ επάοτοπ 8ο!!ο άοτ

Ρτεοιο ι!!!ά ει!ο!!οπ ι!ι!ε ά!ο!οπ!8οπ Ρε!!ο ει! νοτοοεοι!

πετ!!Βο!!, !π άο!ιοι! !το!ε εοπποτε!οτ 8ο !π!!!ο !πο

άοτ ο!!οτε!!νο ΡΞ!π8τ!Η άοο!! ει!τ θιοποει!πε

!!!πτ!ο, επ Μ!!! υπο νοτ Απο!!! ο!π Ρε!! εεε άειι!

.!ε!!το 1996 επί.

Βε !!επάο!! ε!ο!! ιιι!! ο!πο 50!!!!!τ!Βο Ρτει! τι!!! «!ποετ

οοτ!τ!οτ !!!ει!!πε!!!οτ!!!ο». !!π $!ε!ι!ε ρτεοεοπε !ιο!εει. οε.

ιιιπ άεε !Λ!!ο!!!!εε!ο !!οτει!εει!ετο!!ο!!, «Ζ!!Βο οπ!ε!ο!!!,

το!ο!!!!ο!!οε Βτπτοο!!οπ, εο!!!οο!!!οτ Ρι!!ε» ο!ο.

Βο! άοτ Οροτε!!ο!! Γεπά ε!ο!! ο!πο Ηοτπ!ε !!!!τ!οε πι!!

08.!!Βτεο!! άοτ ο!ι!εο!!!ο!!!!π!οπ Ι)εττππεπά.

Ρε!. !!0π!!!ο !!εο!! 3 !νοοποπ Βοποεο!! οπ!!εεεο!!

ποτάοι!.

Ε!!! επο!!οτ εο!!ποτοτ Ρε!! ει!ε άο!πεο!ποπ .!ε!!το -

ο!πο !!!οετοοτ!τ!ο Νεπο!!!οτι!!ο, πο! άοτ εο!!ο!! «ε 5!ι!πάοπ

!ε!!ἔ !!τε!!!!Βο (Ο Βοροε!!.!ο!!ενοτει!ο!!ο» εο!πεο!!! πετοι!.

Βοτ Βτιιο!! πετ εο!ιοπ 12 $!!!!!άο!! !ποετοοτ!τ!.

'Ι'το!.ε Η!πει!!το!οπε ο!ποε Εττε!ρο!ε, άο!π ο!πε!!!ο!!, άεε

!!! άοτ Βε!!εοπ Βο!!!ο νοπ Βοεοο!!ο!!ο!! ει! νοτεο!ο!!ποπ !ε!,

!!οπ!!!ο Ρε!. εο!ιο!!! οι!!!εεεοπ ποτάοπ.

Ε!!! άτ!!!οτ Ρε!! ει!ε άοτπ .!ε!!το 1899 - ο!πο ποτίσ

τ!τ!ο Π!ππ!!!οε!!!οτπ!ο πο! ο!ποτ 62!ε!!τ!εοπ Ρτειι, άοτοπ

Κτε!”!οει!ετεπά ι!ι!το!!ει!ε !!ο!π εο!!τ 8!!!!ε!!εοτ ει! ποπτ!ο!!

πετ.

$!ο πι!τάο ποτο!!ε ετε 23. 'Εεεε εο!!οεο!! οπ!!εεεο!!.

. Δ)

Απε άετ!! .!ε!!το 1900 ερτ!!!ε! ο!π Ρε!! !π Φο Αι!Βοι!,

ο!πο !.!!!το'εο!!ο Ηοτι!!ο, ε!!! άοτ άοτ Βετ!π ε!!! οε. 'Ι Ο!!π.

Ει!!!”οτπι!!!ε Βε!!Βτεοππε πετ ι!!!ά ο!πο Ροτ!οτε!!οπε

π!!!!ι!!!ε !τι!ε. (!!οποεοπ ε!!! 2!. 'Ι'επο οπ!!εεεο!!.

πι! εο!ιοπ ε!εο ειιιε ά!οεο!! Βο!ερ!ο!ο!!, άεεε ει!ο!! ω!

εο!!ποτο!π $γ!!!ρ!ο!!!οποοπ!ρ!ο!!, ει!ο!! πο! εο!!!οο!!!οτ Κτε!”!ο

νοτ!εεει!ι!8 ι!!!ά πο! εο!!ποτο!!! Ι.οοε!πο!ι!πά, άοο!! ποο!!

άοτ προ!·ε!!νο Ε!ι!Βτ!!! άο!! εοπε! ε!ο!!οτ νοτ!οτοποι! ει!

το!!ο!! !!π 8!επάο πετ. Ι3εεε οε άεπο! Βοτεάο

πο! ά!οεοτ Ρτ!!τε!!!!ι!!!8ε!”οτ!!! !π ο!πο!π 'Ρ!!ο!!

άοτ Ρ!!!!ο !το!ε ε!!οάο!π π!ο!!! !.το!!πεοπ !!επ!!.

άοπ Ρε!!οπ!οπ ει! το!!οπ, ει!!πε! ο!! άοτ τ!ο!!

!!Βε!ο Μο!!!οπ! !!!τ άεε ο!!οτε!εο!ιο Ε!ι!εο!!το!!οπ άι!το!!

επ8ε!!!οποε Αππετ!οπ εο!!οπε άοε Ρε!!οι!!οπ, άοτ ε!ο!!

ε!ϋττ!εοπ άετεπ !!!ε!!!π!οτ!. άεεε άοτ Βτιιο!! άοο!! ποοπ

ν!ο!!ο!ο!!! ει!τ!!ο!!Βοποπ ποτάο, π!ο οτ οε _!ε π!ε!!οτ επ σ!!

Βο!!!επ -- Νοε! ε!!! άοτ Ηει!ά.

Α!!! άοτ ο!πο!! Βο!!ο ε!ο!!οπ ε!εο !!π Β!!άο. άεε π!τ

π!!τ ε!!!εε!τ!, άοτ Κτε!!οει!ε!ε!!ά άοτ Ρε!!οπ!οπ ι!πά Φο

Πει!οτ άοτ Ιποετοοτε!!οπ !!π νοτάοτετι!!!άο άοτ!οπ!εο!!

Βοά!!!ει!!!Βοπ, ά!ο ει!εεο!!!ε88οποπά ε!πά !!!τ άεεε εο!!!!οεε

!!ο!!ο Ει!άτοει!!!ε!.

Αι!! άοτ ει!άοτο!! 8ο!!ο ε!οπ! άοτ !οοε!ο Βο!”ι!!!ά -

άοτ Ζι!ε!ε!!ά άεε Βετ!ποε - ι!!!ά Φο ε!ο!! άετει!ε

οτεοποπάο Νο!!!ποι!ά!Β!!ο!! άοτ Βοεοο!!οπ ο!ποε !!!ο!!!οτο!!

οάοτ Βτοεεοτοπ Βετ!πεπεο!!!!!!!οε.

Ρ.!πο Βοεοο!!οπ νο!! 8 Ο!!π. !ε! πε!!!τ!!ο!! νο!! ο!πο!!!

εοεο!!πεο!!!οπ Ι!!ά!ν!άι!!!ιι! !ο!ο!!!οτ ει! οτ!τε8ο!! ε!ε ο!πο

εο!ο!!ο νοιι !πο!!τ ε!ε ο!πο!!! Μο!οτ οάοτ πετ 2-3 Μο!οτ!!.

Ι)!ο Νο!!!ποπά!Β!!ο!! εοπο!! !π άοτ Βοεοο!!οι! ει! εο!ιοπ,

!ε! εποτ ποά!πε! άι!το!! ά!ο !!!!οπε!!!!! άοτ $!τεπει!!ε!!οι!

άοε Μοεοπ!οτ!ιιιπ. .Ιο !!!!οπε!νοτ ά!οεο $!τεπει!!ε!!ο!! !ε!,

!π άοε!ο πο!!οτοτ Αι!εάο!!πιιι!ε !ε! άοτ !)ετπ! !!ν!ά τοτ

Γετπ!, Βοπ!ε!!!, Βο!επ!π! !!πά άοε!ο ει!εΒοάο!ιι!!οτ !ε! ά!ο

$!ει!ι!ι!Βε!!γροτε!!!!ο (τοερ. Πο!!τοεο) άοτ Μι!οοεε.

Π!!! Ρε!!ο, πο!ο!ιο !π!! άοτ Βοεοο!!οπ νοπ 8---10 Ο!!!!.

επ!!ο!!!!ι!ο!!, πο!το!!οπ νοτπ!ο!;οπά Ι.!!!τοεο!!ο Ηοτ!!!οι!. Ρε

!ε!. ει!!!ε!!οι!ά, π!ο πο! ά!οεοπ !το!ε ει!εποερτοο!!οποτ Πεπ

Βτε!! άοε !ποετοοτ!τ!οπ Απεο!!!!!!!οε !νοπ!Βο Οοπ!!!!!ο!οτ

πο!!οτ Φο Πετ!τ!εο!!!ο!!!!!!ει!! ο!!! ποτ!πε!οε Αι!εεο!!οι! εο!

εοπ !!εππ.

Ι)!ο Ρτοει!οεο άοτ Βετ!πτοεοο!!οπ πο! Ηοτι!!οιι

εο!ιοπ!! πο! Βετο!!! Κτε!!οει!ε!επά ι!!!ά π!ο!!! ει! !ε!!!το!π

Απάει!οτπ άοτ Ιποετοοτε!!οπ ο!πο το!ε!!ν ει!!ο ει! εο!π.

Βο! επάει!οτπάοτ Ιι!οετοοτε!!οι!, πο! π!ο!!! εεο!!!!ι!ι!ά!Βοτ

!!ποτο!!τ!Βοτ Η!!!ο!ο!ε!ι!πε, ποτε πο! ε!!εΒοάο!!!!!οτ εο!!πο

τοτ Ροτε.πάοτιιπε άοε !)ετ!ποε !ε! ά!οεο!πο πο!!! π!!! Βοο!!!

!!! !οάοιπ Ρει!!ο ε!ε ο!πο ι!!ο!!! 8!!πε!!!;ο ει! ποεο!ο!!

ποπ. ά!ο !το!εάο!!! εποτ Β!!!ο!!!!ο!! νοτ!ει!!ο!!οπ

Ρε!!ο !πο!!ν!το!! οπο!! !!!οτ άοι! νοτει!ο!! άοτ Βο!!ιιπ8.

Με8 άεε Βοει!!!ε! νοπ 37,21 !!Ο!. Ηο!!ι!ποοι! ΒοΒοπ

!!ποτ ε.πάοτοι! $!ε!!ε!!!!οι! πι!! ποεεοτοπ Ηο!!ι!πεεε!!!οτπ

ι!!!!;;!!πε!!ο οτεο!!ο!!!οπ, επ !ε! ει! ποτ!!ο!!ε!ο!!!!!;οπ, άεεε

ε!!ο !π Φο Απ!!!ο!!ι!ι!8 εοπτεο!!!οπ Ρε!!ο ει!επε!!!πε!οε

οροτ!τ! ι!!!ά επετ τοεοο!τ! ποτάοι! ε!πά.

Ψετο Φο θτι!ρρο τι!!! άο!π Κτε!!!οειιε!επά1 !!!ο!!ε

οοτ π!ο!!! !τιο!ιτ οροτ!τ!, !!!ο!!ε τι!!! άοτ Δι!!οει!!!ε ο!ποε

Απι!ε ρτεο!οτι!ε!ι!τε!!ε ποπε!!άο!! ποτάοπ, ει! !!!!!!οι! π!τ

9! Βοεοο!τ!ο ιπ!! Η! Ηο!!ι!!!Βοι! ι!!!ά Ν! Τοι!οε!ε.!!οπ οάοτ

48,4 !!Ο!. Ηο!!ι!πεοπ πο! θεπετε!ι άοτ !ποει·οοτ!τ!οπ Ηοτ

π!ο - ο!π εοπτ ε!!!!ε!!Βοε !!οει!!!ε!!

Οπ οπο! άι!το!! ά!ο Α!!!οΒι!π8 ο!ποε Απι!ε ρτεο!οτ!!ε!ι!

τε!!ε άοτ ο!πο Κτεπ!!ο, πο!ο!!οτ άι!το!! ά!ο Βοεοο!!οι! Βο

το!!ο! πι!τάο, άοιπ Ι.οποπ οτπε!!οπ οο!!!!οποπ πετο, οτ

εο!!ο!ι!! !ποπτ ε!ε επο!!”ο!!!ε!! 1190!! άοτ! !Ετ!”ε!!τι!ι!εοπ,

πο!ο!!ο ει! άοτ Απ!!!ο!!ι!!!ε 8ο!!!εο!!! ποτάοπ ε!ι!ά, οπο ά!ο

Βετ!πτοεοο!!οπ ει!τ ρτ!!ιο!!!!ο!!οι! Βο!!ει!!!!ι!ι!Βε!πο!!!οάο άοτ

Βεποτεο!!πεοπ Ηοτι!!οι! οτποπο!! ποτάο.

!Βο!ι!ι!εε !`ο!ε!.!
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Βιιεπει·επιειπεπ ιιπά Βεερι·εεπιιπεεπ.

8Ιιειι·εοπτιιεπ-ρεγεπιειι·ιεεπε θιιτε.επτεπ απ· .Ιιιι·ιετεπ ιιπά

Αει·ετε, πειεπεεεεεπεπ νοπ Η. Ρι'ιειει·. (8ιιιΙιεει·ι.

1902 Β'ειάιπεπά Βππε'ε 1'ει·Ιεε·ι.

Πεε πειιε 1Νειιι επιιιεΙτ ειπε ΖπεεπιιπεπειεΙΙππε νοιι 24 νοιυ

νειίεεεει· ει·ετε.τιειει· θιιιεεΙιτεπ Μιά νει·ι'οιι;Ι άεπ Ζινεεπ άειιι

ε.ι·ετΙιεπεπ ιιπά _ιιιι·ιειιεεπεπ Ρι·εετιπει· ειπεπ Βιππιιεπ ειι εειι

πεπ ιπ άιε νει·ιιιιεπε1τειι 1ι'ι·ε8·επ ιιιιά μεγεποιοειεεπεπ 8εππιιε

ι·ι;επειτειι, Με Ιιει Βεπι·ιπειιιιπε· ειιιει· Ρει·εϋπιιεππειι. ιιιιι'τειι

εΙιεπ. Ι)ιε Κι·εππεπεεεειιιεπιεπ ειπά επι. εεεειιιιεπεπ ιιπά Με

Μοι.ινιι·ιιπε· άει· θιιτεεΙιτειιι πι. ι·εεπι πειι·ιεάιεειιά εΙιεει'εεει.

Ειιπ ιιεπεπεε ΒιιιΜιιπι άει· νει·εεπιεάεπει·ιιε·επ 1·"ε.ΙΙε ιετ. επι

εεΙιιεάειι εεειεπει εοικοπι Αειετεπ ειε Βιοπτ.ει·π πει Βειιι·τΙιει

Ιππε· ειπεεπιεειι€ει· Ε'ειΙε νοπ Νιιιεειι επ εειπ.

ν ο ε ε.

ΜιιιπειΙιιπεεπ

εεε άει· θεεε1ιεεπε1°τ ρι·εικτιεεπει· Αει·ει:ε

ειε πω.

Βιιειιιι8· νωπό. Γεπι·ιιιιι· 1902.

1. Βι·. Α. 1·"ι·επ ά ε ιιπ ει;; εεε Βει·ιιπ Με ειπεπ νει·ιι·ε,ε;

ιιΙιει· άιε Βοιιιπι'εειι ε Ορει·ει;ιοπ ειιι· Βεπεπά

1ιιπε·άει·Ρι·οετε.ιειιγ,ρετιι·οριιιε. ρ

` Πιε Αιιειιιιιι·ιιπεεπ άεε ποιτι·ε.εεπάεπ ετεΠειι ειπ Βεειιιιιε

εειιιει· Ιιει·ειΙ.ε επ νει·εειιιεάεπεπ επάει·επ ΒιεΙΙεπ νει·251°Εεπι1ιεπ

ιεπ Ηιτιπειιιιπεεπ άει·.

1)ι·. 8 ε π ειπε ι· ι: πετοιιτ άεπ ει·οεεεπ Γοι·ι:εειιιιι.ι:, άεπ άιε

Ειιιιιιιιιππι.; άει· Βο ιιιιιι'εεπεπ Ορει·ιιτιοπ πεάειιτει Β·ε8·ειι·

ιιπει· άεπ ι”ι·ιιπει· ειιι· Βεπειιάιιιπε άει· Ρι·οετειεΙιγρει·ι.ι·ορπιε ιπιε

ενιιειΐειπειϊεπι Βι·ι'οιειε ιι·ειιπιεπ νει·ετιιιπιπειπάεπ Ορει·πιιοπεπ,

Με ΡιοεΙ.ετεειοιιιιε, θεειι·ιιτιοπ, Βεεεειιοιι άεε Βειιιεπειι·επ εε.

Με ειπεπ Ει·ι'οΙ;ιε άει· Βοτι.ιπι'εεπεπ Ορειιιτιοπ ιιπ επ

επει· ειιεπ ιπι· άεπ ρι·επιιεεπεπ Απε ειπε Με.Ιιπιιπα ειιι· ι·εεπι

2ειι.ιεειι ΠιεεποεεπειεΙΙιιπει. ΝιεΙιτ ιεάει· Ρι·οειετιπει· ιιοιππιτ

ειππ Απε πιιπ Βεεεπινειάεπ, ιιι·εΙεπε άιι·εει. ειιι' εειπ 1.ειάεπ

πιπινειεεπ, θα πΙεεεπ ειε πιιι· ἱιπει· ά ερεριιεεΙιε Βιεεπειπιιπ

εειι, ιιπει· Βιιι·ει, ΠιιΙιιει: ειιι· Αιπειι.. ε Μ. άεπει· ει·ι'ει·άει

Ποπ, ειεπ πει ιεάειπ ειιειεπ Μειιπ ειιι; εΙιεειπειπεπ ΚΙεεεπ Με

Ε'ι·εε;ε νει·ειιιεεειι. επ Ρε.1ιεπτ πιεπι επ Ρτοει.ετειιγρει·ιι·ορπιε

Ιειάεπ ι:ϋππε, άεπ Βεειάιιειπει·π επ πιεεεειι, ιιπειπειιιιι. ειπε

;;επειιε Πι·ιπιιπτει·ειιεΙιιιιιε νοι·ειιπειιιιιεπ.

Απάει·ει·εειτε άει·ι ιιιεπ ειεπ άιιι·επ άιε ΡοιΙεπιιιι·ιε. πειπειιτ

ιιι:π πεεπιιιεΙιε ΡοΙΙεπιπι·ιε, Με ειε πει Βεπι·ιιιππιπιει·ε ιιπά

πει ιιιεπεπεπ Ηει:πι·εππΙιειιεπ νοι·ποιιιιπτ. πιεπι ιπι· Με Βιε

εποεε ειπει· Ρι·οετεπεπγρειαεριιιε ριεευεειιριι·επ ιιιεεεπ.

Με θοπιι·ιιιπάιοειιοπ εεεειι άιε Ορει·ειιοπ ειεΙΙι Βεάπει· ιπιε

νοι·πεπάειιεειπ ειπεπ άεε ΑΙΙειεπιειππειιπάεπ ινεεειιΙΙιεπ ειιετι

ι·επάεπ εοπεοπιιιιι·επάεπ Κι·ειιππειτ, Με Βιπρπι·εεπι ειο. ειιι'.

Πι·. Ε' ι·ε ιι ά ε π π ε τι; πειπει·ιιι. ιπ Βεειιε επι' Με Πιεεποεε

άει· Ρι·οεπετειη·ρει·ιτοριιιε, άεεε άει· Βειιιπά πει· ι·εει.ιιπι νοπ

εει·ιπαει· Βεάειιι.ιιιη; ιει. Ι)ιε Επιινιεπειιιιιε; άει· Ριοειε.τε πεεπ

άειπ Βεειιιπι πιιι Ι‹επιι ιιοι·πιε.Ι πάει· εοι:ετ ειιπιιοι·ιπεΙ εειιι

Μιά άοεπ πεππ πεεπ άει· Βιε.εε ιπε ειπε ννιιεπει·ιιιιε· ειιιιι.ε·ε

Γιιιιάειι Ιιεπεπ, ινειεπε ειπ Ηιιιάει·πιεε ειιι- άιε Πιιιιι·πι1εει·ιιιιε;

πι1άει, πεπιεπιΙιεπ ιπ Ε'οι·ιπ νοιι ινιι1ειειι, άιε ειπεπ νειιιιΙει·ιι

εειι ΑπεεπΙιιεε πεινιι·πεπ. Μεεεεεπεπά ιιιι- άιε 1)ιε.εποεε ιετ

άεπει· νει· ΑΙιεπι Με Βεειιπιιπι1πε· Με ΒεειάιιεΙΙιει·ιιε ιιπά άιε

ιιγειοεποριεεΙιε Ππιει·ειιειιιιπις.

Ψεε Με 1πάιεειιιοπεετεΙΙιιπε· ιειεπ·ι, εε ιει. ποπεε πιω

πειιιε θοπιι·ειπάισειιοπ. Βεάπει· εεΙΙιεΙ Με ειπεπ 82ιε.ιιι·ιεειι

Ρετιειιτεπ Μιι ειπε-ιιι Βι·ι'01,εε ορει·ιτι ιιπά ιπ άει· Βιιειειιιι·

ννιιά ιιπει· :ιιει 90ιε.ιιι·ιεε πειιοΙιτει. Ηειειειάεπ ιιπά Βπιππ)·

εειιι νει·πιει.επ εΙΙετάιιιιςε ιιπτει· Ππιειεπάεπ Με Ορει·ειιοπ, πιπ

εεε Βεειεπεπ άει· Πιιπτετεπιιοπ άεεεε·επ εειιιιεεετ ειιιε ει·ι'οιε·

ι·ειειιε Ορει·ειιοπ πιεπτ. εεε, Με εεε Με ΠΙΙ1επ Ιιεινοι·;ςεπτ,

ιπ άει·ειι ειπεπι 1030 .1ειιι·ε, ιιπ ππάειεπ 270., .1ιιπιε πω;

εσπιρΙειιε Πι·ιπνει·ΙιεΙΙιιπε· πεετεπάεπ πειτε. ΑΜ Βεειάινε

ιιεειι εειιιπεεπει Ορειε.τιοπ ιπιιεε πιειι ειππ ;.ιεΓεεει πιεεΙιεπ,

Μ. Με Ρι·οειετεπιρει·ιι·οππιε επειι ειιι πιο;ιειιιεπιεε 1.ειάεπ

Μ, άοεπ ειπά πε.ι·π Ηεάπει·ε Βι·ιεΙιι·ιιιη;ειι Με Βεειάινε ιιιειιι;

ΙιΙΣιιιις, εε εεπειιιτ, Με επ Με Ιιει·τε Νει·πε ειιι Ηιπάειιιιεε τω·

άεε ε·ειιετε 1νεε!ιετπιιπι πιΙάετ. Βεάπει· πετ ειναι 5 ?Με ιπ

άει· Βι·ιππει·ιιιιε, ινε Απι'ιιπεε άιιι·επ Με Ορει·ιιτιοιι ειπ ιάεεΙεε

Βεειιιτει ει·ι·ειεπι π.·ιιι·άε, νι·ιιιιιεπά Με ειπιεει· Ζειε ννιεάει·

ειινεε Βεειάι:ειιιει·π ι·οι·Ιιειιάειι εει·. Πειπ ειεπι: ιιΙιει· ειπ

ΡιιιιεπΙ. .εε,εειιιιπει·, άει· 5 Μιπι·ε Μη; επ εοιπρΙειει· Βειειιτιοιι

ε;εΙιΙ.Ι.ειι πε.ιιε ιιπά άει· πεεπ άει· Ορει·ιιιιιιπ _ιετει 402 .1ιιπι·ε

πω; άειι Πι·ιιι πιιι ειιτειιι Βιιιεπι πιεεεπ Ι‹εππ ιιπά εει· Ι-:ειπεπ

Βεειάπειπειιι ω.

1)ι·. Βει·π εάοι·Γί ει·πιιπάιμ ειεπ πειπι νοι·ιι·ε.εεπάεπ, επ

ει· πει Αιιείιιιιιιιπε ιιει· Ορει·ιιιιοιι εΙιε;ειπειιιο Νει·ποεε επ

υνεπάει.

Πι·. ε· ι· ε ιι ά ε ιι π ε ι· ε; ει·πΙιιι·ι. ιπειεΙ. ιπιε ιοειι1ει· Απε.ει.Ιιεειε

ειιεειιιωιππιεπ. Γιιιιιει· πε.Ιιε ει· ειεπ ειιεεεπιιεεεπειι Μεεει·

 

 

Μειποάε πεάιειιτ, πειιει·άιπε·ε ινεπάε ει· ειιεπ Με εΙιειειιιειπε

Νε.ι·Ιιοεε επ ιιπά εινει·: 1) ι.νεπιι εε πιιι.πιι; ω, νιειε ιιπά ε·ι·οεεε

Βεπιιιιτε επειιΙει.ιεπ; 2) ιε·εππ εε οππε Νει·ιιοεε πιεπτ εεπιιςεπά

ειεπει· Μ, άεεε άει 8εππε.ΙιεΙ άεε Ιπετι·πιπεπτεε επ άει· Μπιι

εειι ΒΙ.εΙΙε Ιιεειι:; 8) ιινεππ εε ειεπ ειπ Ρειιειιτεπ πεπάειι:,

ιιιεΙεΙιε εεποπ ειιε ιιιιπει·ει· Βιιιιπι·ιιπι; ινιεεεπ, άεεε ειε Με Ναι·

Ιιοεε ειιι νει·τι·εε;επ ιιπά εεΙΙιετ άειι ννιιπεεπ πεπειι, ιπ Ναι·

ποεε ορει·ιι·τ ιιι ινει·άεπ.

Πι·. Α. Βειε· Μπιτ, επ άεπιι πιεπτ Με 1πειιιιιειεπε άει·

Βιεεε ιιπι.ει· άιε ιιοπιι·ειπάιεει.ιοπεπ άει· Βοετιπι'εεπειε

Ορει·ειιοπ εειιιιιε.

Πι·. Γ ι· ε ιι ά ε π π ε ι· ε· νει·πειιιι. Μεεε Ρι·εςε. θει·εάε

Βι·ι'επιιιπι;επ ιπιε άει· Βοττιιιι'εεΙιεπ Ορειε.ιιεπ πιιΙιεπ εε

εειει:, άεεε Με Βιεεεπιπεπιίιειεπε ειπε εεειιπάει·ε Βι·εεπε·ιιιιιπε

ιει, ιιει·ι·οι·ειει·ιιι'επ άιιι·ειι Με Βεπιπάει·ιιιι€ άεε Πι·ιπεπιιιιεεεε

Μιά άεεε Με εεε. Ιπειιι`ιἱειεπε εεπενιπάει, εοπεΙά Με Ηιπάει··

πιεε πεεειιι€ι ιετ; ινεπιι.ιετεπε ει. άεε Με Βει;εΙ, νοιι άει· πιό;;

Ιιειιει·ινειεε Αιιεπεπιιιεπ νοτποιιιιπειι. Βεάπει· πετ Ρειιεπτειι

εεεεπεπ, ιιιεΙεΙιε 8110-1500 Οειπ. ΒεειάιιεΙπει·π πιιιτεπ πιιά Με

πεεπ άει· Ορει·ειιοπ ιπιε Βιιι.εε νοΙΙετεπάιε· επτΙεειειι ποππιει1.

Απάει·ε Ιιε8·επ Με 1'ειπε1τπιεεε ιπ άεπ_ιεπιεεπ Β'ε;ΙΙειι. ενο

Με ΒΙε.εεπννεπά ε;εεεπιιιιπριι ιεε ιιιιά Με ΑπεάεππιιπεειεΙιις

πειτ νει·ιοι·επ πω. 1ιιειπειιι εοΙεπεπ ΡεΠε ίεεετε Με Βιε.εε

πιιι· 10 (Μπι. - ιιιει· νει·ννειι.ςει·Ι:ε Βεάπει· Με ΒοτΙ.ι ιι ι'εεπε

θρει·ειιοπ.

2.1)ι·. Β_ει·πποιε άειιιοπειι·ιι·ι: ειπε άιρπεπει·ιτιεε πε

1άειπ πι·ιιιι, άιε ειπεπ ι·6Ιιι·επι”ϋι·ιπιε·ειι Απειιεε

άε ι· Τι· εειι εε. άε.ι·ειεΙΙι. Βιε ετεπιπιτ νοιι ειπεπ· 19_ιε.ιιι·ιεειι

Ρετιειιτιπ, ενειεΙιε ειπ 7. Κι·εππιιειιειειρε ιπε 8Ιεάεπτειππεπ

πειιε ε.ιιιειεποιππιεπ ννιιιάε. Βειτ 2 Ί'εεειι πεετε.ιιά Βτειιοεε;

ιιπ Βεεπεπ ινει·ειι ππι· εειιι· εεπιπε·διΒιι.ς·ε Βειιιιιιε νοι·Ιιεπάειι,

πει άει· ιε.ι·γπεοεποριεεΙιεπ Πιιτει·ειιεΙιππε· εειι πι” ιιιιεΙι ππι·

ιπ άει· Αι·γε·εεεπά πιειπε ενειεεε Ε'ιεεπεπ. Ρετ.. ει·ιιιεΙτ 3000

Βιππειιεπ Βειιι·ιπε'εεπειι Ι)ιριιτπει·ιεπει1εειιιιιιε, 12 Βιιιπάειι

ερει.τει· πιιετειε ειε Με νοι·Β·ε2ειριε Μεπιπι·επ Με. 1)ιεεεΙΙιε Με

εεπι· ιιιιιεειέ·, ειεΙΙτ ειπε νοΙΙειειιάιἔε Βόιιι·ε άει·, επ άει·ειι

Βπάε ιιιε.ιι ποεπ άεπ Απε;ιιεε άει· Βιιιιι·σεΙιοπ, εοινιε άει· Απ·

ι'επεετιιειιε άει· Βι·οπειιιειι ει·πεππεπ πε.ιιπ; επ άει· Αιιεεεπ

ΜιεΙιε ειεπτ ιπεπ Με ΑΙιάι·ιιοπε άει· 'Γιεεπεειι·ιιη;ε. Νεειι άειιι

Αιιεπιιετεπ άει· Μειιιπι·επ πει. Με θΙεποεε ειεπ ιςεπεεεει·ι, Με

ρπ)·ειπεΙιεειιε Πιιτει·ειιεπιιπε άει· Βι·ι:ειοι·εε.πε 1Ιιεετ ειιι” ειπε

8τεποεε άεε ι·εεπι:ειι Βι·οπεπιιε εεπιιεεεεπ. Με πεετει·ιοΙοε;ιεεπε

Ππτει·ειιειιιιπε· ει·ειιπ Με ι·ειεπιιεπε Απιι·εεειιπειτ νοπ 1)ιρπ

τπει·ιεπεειΙΙεπ ιιπά νοιι Κοιιιιεπ; επιερι·εειιεπά άειιι νοι·πειι·

άεπεειιι άει· ιειιτει·επ πεειεπά ειιεπ ποπεε Β'ιεπει·.

Πι·. Β ιι ι·επει·ά εειι εειπειι επεεπιιπάι;>;τεπ πω" :

«Πεπει· ιιιιει·ιπιιιιι·επάε θιε1ειιπινεεεει·ειιεΙιι».

(θ. «Πειιιεειιε Μεά. ννεειιεπεεΙιι·. 1902 Ντ. 21)

4. Πι·. 1' ι ε ι· π ιι Η' πιιπ εειπειι ε.πεεπιιπάιςτ.επ νοι·ιι·εε :

«Πεπει· Πγρε ι·εεει·ει.ιοπ».

ΝεεΙι ειιιιειεπ ειπιειιεπάεπ Βεπτει·πιιιιςεπ ΙιΙιει· Με Βεάειιι.ιιιιε

άει· ΕιιιιειιοιιεεΙϋι·ιιπεεπ ιπ άει· Μεεεπρειποιοειε Ιιετιεπτ.ει.

νοι·ιι·εςειιάει· ει." ι'οπ.ςεπάεπ ΓειΙ:

Πει· 20ιιιιιι·ιεε Ζιιιιιιιει·ιιιιιππ 8. Β. ειεπΙ. επ, ειεπ πιε ιιι εει

πει· _ιετεπε·επ Ει·πι·επιιιιιιε ειειε ειιιει· ειιεε;ειειεππει.ειι θεειιπά

πειι. ει·ι“ι·ειιτ ιιπά ιπεπεεοπάει·ε π ι ε ε ιι Η εε ε π π ε ε ε π ιν ε ι· -

ά ε π ε· ε ι ι ι τε π ε ιι ιι ε π ε π. Ρετ. π” ιπεεειε;ει· Βειιεπει·,

νεπειιεεπε Αιι“εειιοπεπ πιιά Ροιιιε ινει·άεπ επτεειιιεάεπ ιιι Απ·

ι·εάε ι;ςεειεΙΙτ., εειι ειιιειιι άεπι·ε ιιιιι·ά ιιπετΙιειιρτ. πειπ ΔΙποΙιοΙ

ιπεπι·ι.ςειιοεεειι. Πι ε _ιετειειε Κι·ειιππει ι: ΜΜΜ

νει· ειπειιι .1ιιπι·ε. Ρει. Ιειάετ επ πεΓΙιε·ειι

επιειΙεννειεε επίτι·ειεπάειι, ιππι Βιιοπειι

ειιεειι·ειιιειιάεπ θεπιπει·εεπ ιιι άει· 1ΙΙε.8·ειι

ιτε,ε;ειιά, άιε ε·εννϋιιπιιειι 8-48ειιπάειι πε.επ

άειπΒεεεπ ειιιιι·ετεπ ιιπά νοιι άει·()ι1εΙι

εειι άει· Νεπι·ιιπς ιπεοΐει·π ιιπιιππεπειε

ειιιά. ειε ειε άιιι·επ ΓεειεΒρειεεπ ννεάει·

ιιει·νοι·ιε·ει·ιιΓεπ ποεπ ε;εεπειεει·ι. ι.νει·άειι.

ο” ιι·ει:επ Νεεπτε πει'Ιιε·ε 8επιπει·εε.ιι -

ι'εΙιεειιι,πιειεπεεε;ειι1Ππι·,2ιιινει1ειιιιιιεπ

Μοι·ε,·επε ι'ι·ιιιι, πιιεπιει·π. Ι)ει·θειιιιεε νοιι

Βοάιι οάει·εεννεε 1ΙΙιιεπ 1ιπάει·ιάιε8εππιει·

2 ε π. εειι θ πιοπετειι ειειιτ ειεπ άε.ειιιιεεΙιειι Β ι· π ι·ε ε ιι ε ιι

ειπ, Απι'επε,ε τι·ειι. εε εε1τεπ, ετννε 1 Με! ιιπ Μοπειτ ειιι' Μιά

πεειιιιιά εεε εε.ιιι·ει· ΓΙΙιεειι; ι ειε, _ιετετ Με εε Μπά

ιχει·, ετ.ινε. 5 ιιει ιπι 1Ιοπε.ε ειιι, ιπειεΙ: Νεειιιε ειιι άειπ Πεπο

Με άει· Βειιιιιει·εειι, ννοΙιει ιπ 1εΙετει· εειι ειπεπ Βρειεει·εει.ε

επ Τε” Βειιιι·άειτ. νι·ει·άειι. εε πεει.επιι Βιιτετε;ει“ιιπΙ, πειπε

Πεπειπειι, εεΙΙειι Αιιιετοεεεπ, μπει· Αρρειιι, Οπετιρειιοπ Νεοπ

εειι. ιιιινειΙεπ ιπιΙ. Πιιι·επίεΙιειι επ. Κειπ 1ετει·ιιε. Πιιπ άιιπ

πει. Βιιππιε Μεεεειι οάει· Βιιιτ ειπά πιε ει·πι·οεπειι ινοι·άεπ.

Ζιι βειειππ άει· Βιιιι·ιιιιιιιιιις ιπεεει·ιε Ρειι.ιεπτ επ. Βειά πι".

Αι·πειιειιιιιεπιέ·πειι ειιι. Ρετιεπτ ιιει; Με ιιπά ενιεάει εειεε

πεπεπάειι ινοιάειι. ειπιε·ε Μειε ιει: ιππι άει· πιειρ;επ ε;εεριιΙΙ.

ινοι·άειι, άοεπ πεπιπειι Με Βεεεπινει·άεπ ειι. εε άειεε Ρετιεπτ

άεε Ηοεριτε1 ειιι“ειιεπτε.

Βει εειιιειπ Βιπει·ιιτ επι 10. .Με 1901 ινιι·ά ΐοι,ε·επάει· Βιειιιε

ει·ποπεπ:

Με



δ!!!

Ωτεεεετ. ππιειρετετ Μεπιπι πω: ππιεπι,εε!!ιείι επιιιινπε!πε!!επιι Ρεπιπιι

ειι!ιπε ειΠροειιε !ε!π!επιπ!επιι θεειε!ιτειιιπεπ!π·ιιπ:!π. 1κεππιε Απιειιιιπε.

πω" !επετεε. Κεππιε Βτ!!εεπιεε!ιννε!!εες. Χιππιε;ε ειννειε ειπες!.

Βιιε!ιεπι πιετππιε!. Ρερ!!!επι επι!! Ρετε!!εττε!!ειεε πιο1°πιιιε!. - -

1!ι·!πι Βε!!. Μπιτ. 1ιει νοπι Α1!ιιιππιιπι ειιι! Αιιε!ιετ. ΒειεΙι!ιε!ιε

Πετπιιιιεπη;ε, 1600-2000 εεππι. Νετππιε1ετ Βε!επιι! εει· Βι·ιπειετ

@Με ΒριΒιιεκτιιιππι ιιππ! Αεεεππιεπι. 1ιει Ιπιερεεπιεπι επι!! Ρπι!ειι1πιἰιπ

νεπι πιειππιε!ει· Βεεε1ιε!1“επι!ιειι. !ιειπι Ρ!ειεε!ιει·εετεεεειι. εππ -

Ιε τε Ρ!πειεππεππιεπι τω” νεπ·Ιιιι.πιπ!επι. Κειπι Γιιιιιει·. Μιιεειι.πε ει!Τιιεε

Ι)τιπε!ιεπιιε!!πιε!πε!ιΒε!π. εεε Βεπε·εεπιιιππιε. Οεετε Μεικεππετεπιπε

επι 8εινε!ιπι!!ε!ιει· Βιε!!ε, επιπετε 1 εοιπ. εεει·!ιει!ε εεε Νε!Φ0!!ι.

τεε!πιε 14, !!πι!πε 10 εοιπ. νοπι εει· Μιι:ιε!1ιτι!ε επιπ!ετπιτ. Ιπε!ιετ.

1111: ιιππ! Πετπιι 1ι!ειεπι πιπε!ιτε ει!1!ιοτιιιεε άει·.

51/2 Βιεπιι!επι εποε θεπιιιεε ε!πιεπ· !ε!ε!πιεπι Τεεεε Μ!!0!!!!πι1ΐεε

επι!! 112 ετων ννε!εεεπετ ππιετε:επιε πι11ε!ιτει·ιι ινειπ!επι 60 απ.

ειππεε ειιιπετ πεει.ε;!τεπιι!επι, !ιι·!!ιπιι!ιε!ιειι μεΒεπιππι!ιε!ιεε ειιεεε!ιε

1πει·ι, άετ ν!ε! Αιιιν!ειπι ιιππ! ειι.νεε 8ο!ι!ειππι επιι!ιε!!ι. Κειπιε Βετ

ειπιε. Κε!πιε Ηε!”ερι!Ζε. Ο εεπιππι ππι ι:ιε!ι! ι Με 180. Ρτειε

Η Ο !. εε. - Β Βι.ειιεεπι πιιιε!ι νε!!ιΒετ Βε!πιενε.εε!ιεπιπς εεε Μει;πεπιε

(εε ννιιτε!ε εε Ιε.πιεπε επεννεεε!ιεπι, Με εεε ννε.εεει· εειπει·ικ! ν1$!!ι!;

Π” ιιππ! πιειιιτε! τεεε;!τεπιε ειιπ·1!ε!ι!πεππι) ννιιτάεπι 480 εοιπ. ει

πιεε ετετ!π εε.πιετ τεεεπτεπιι!επι, ετἰ1πι!!ε!ι επε!!ιτειεπι ε!εεεπιεεΐιεε Μει

τω, εει· ειπιε θεεεπιιιιιτεειεπτετ νοιι ε0,πτεπε Η01.

52 !ιετ.Βρεεπι'.Θενν. 10%. -

Αιιε!·ι !ιε! νν1ει! ω!! ε!ιε πι Αιπε!ιε!ιειεπι€επι εεε πιἱιε!ι!ετπιεπι

Πεεπεπιε ιιπε ΜετΒεπι επιιι·ι!επι επειε τε!ε!ι!!ε!ιε Μιιςεπιεείπ.ιπιεπιεεπι

πιιε!" πιο” 200 ε‹·πιι. - νοπι εει· επιεε!!!!ιτιεπι Βεεε!ιε!!'επι1ιε!τ εππ

Τε” ;ζεϊει·ι1ετι. Μ!!ε!ιεϋ.ετε, Βϋε!ιι!επε 8ε.ιιι·επι, δεπ·ε!πιε ιιππ!

Ηε1ερ!!ιε τ'επιι!επι ε!ε!ι πιιε. Βε! πιἱ1εΙιτει·πιεπ· Αιιε!ιεεει·ιιιη; πιει·

επιε ΠΜ. ε!π πιε νει·Ιιετεε!ιεππάε εεεπιε!πεπιε Βε1πιιι·ε.εε!ιεππα

ειιι! ε!ε!ι ππι!!ετεε!ποριεε!ι ππιεεεεπι1ιε.Π Αιιιν!ιιιιι..- !)ετ νειπιπιπι1`

!!εε Ρει!επιτ Πειτε πιειεΙι εει· Βε!ιιν·πιεε!ιιππιε; Με ειιι· Αιιε!ιεεε

Μπιτ.: ι·ετεε!ιτ!Γιεε·επιι!ιεε πιπε!ιπε εππ επε!ι ;;;επιειιιππιεπι, εε ειιεε ειε

Ππιπει·ειπε!ιιππιρεπι ιπι επεεει· Βε21εΙιιιπιε ειπιινεπιεε!”τεπ ε!ιπ‹!. επι

ιπιε! εε!ιιιτΓε θεπιπτε!!ε @Με ννιιττ!ε.

Γεπ·πιεπ· ινιιιι!ε εεπιε!ε.τ1ι·τ. ε:ιεε Με Ππιπει·ειιε!ιιιπι,ε· Με (Πιγ

ππιιιε πιεσε Γ!ε!εε!ιεεπιιιεε εετιπι;.πετε 1νει·ι.!ιε Πιτ Έτεπε τω!. ει·

Βεπι. ε!ε Με! Θεπιιιεε νοπι Απιιν!ιιππι. ι

Ρετ. ει·!ιπε!ι επιιε Βιινε!είετωπει, εετεε!ει.εε Βπ·ει., Β'πεε!ι!ε!ιει·

ΙΙιτεπι. 1ιι Απιεε!τε‹·!ιι άετ !ιεετε!ιεπιι!επι Εευιε!ε ννιιτι1ε ε!ε ΕΙ1πεειΒ·

!πεπιεειι!ιι!ιτ εει· εε πιπεςΙ1ε!ιετ εππιεεε‹·!ιι·επι!πι; Μιιεειιεριι!ιιπιεεπι

ννεπάεπι επι1'επιπνε 2 Βε!, εε!ετει· 1 Με!περ;!.ππιεεννεπιει. Αιιεεετ

εεππι ννετεεπι Α!!-πε!ὶεπι ειπε Κειτ!ε!ιε‹!ει· 88.!2 επειπι1ττ.

ννϋ.!ιπ·επιι! εε!πιεε 1-ιιιοπιει!!ε!ιεπι ΑιπΓεπιι!ιε!ιεε ππι άει· Πιε!πε

πιιεεεπιειιετε!τ !ιετ.ιε Ρει. εε!πιε Βεεε!ιικει·‹!επι νεπ·Ιεπεπι ιιππ! επι

θενν!ε!ιτ 6 τη". Ρ!'ιππιι! ειιε;επιοιιιπιιεπι. Με !!!ει!!1ιει !!εε Μεεεεε

ειπει· ννεεεπιι!!ε!ι εεεεεεετι, ε.ιπε!ι !πεπιπιτε ειιι ε!ιιιετπιι !επιεεε

νει·ννε!!επι άει· Βρεπεει·εετε !ιπι Με.εειι ιιιε!ιι ππιε!ιπ· εεππειετ!τι.

ινει·ι!επι. Αιπε!ι εει· 85.ιιτεεε!ιε!ι εεε Μιιςεπιεεϊιεε Ζεπε·ιε ννειι1

εει· !ιε!ιε ῖνετι!ιε. Βε! ιι!ιε!ιτει·πιετΑιιε!ιεεετιππια. πιιιε!ι νει·!ιετεε

Βεπι€επιεπ· Βε!πιννεεε!ιιιπιε εεε Μει.πεπιε ειιι Α1ιεπιε νει!ιετ, επιτ

άεπι 160 εοιπ. ειπει· ε;πϋπι!πε!ιεπι Ε”Ιϋεε!;!πεπι εεννεπιπιεπι, Με ειπε

θεεεπιιιιιαιεπό!!Μ νειι 00 πιππ! Γι·ε!ε ΠΟ!. 84 !ιε! ε!πιεππι ερεοπί.

νοπι θειν. 1006 επιι!ιπε!ι.

1πιι νετ!ἰεεεπιεεπι Γε!! ετ!!πιεει ε!ε!ι Με Ι!!ιιε·πιεεε εοιπ ει

πιππιτ1!ε!ιεΒε.!'π.εεετε π! επι ω άειι ι.ι·'πεεετ!ιε!ι εε

!ιείετιεπι Νεε!ιννεπε. ι!εεε άει· πιίπε!ιιετιιε Π! ε.

Βεπι τε!ε!ι!1ε!ιε Μεπιιζεπι @Με εππ 480εεπιι.) Μπι:ε!1·

εεττ επιι!ιε1ι, εει· ε!πιεπι ιι!ιπιετππι !ιο!πειι θε!ιιι!!:

επι Γτε!ετ πιο!. πιει! ειιι πι1εάι·ι€ε ε ερεεπί. Θενν.

ειε Μ: ειε τ. Οιιειειετει·ιειπεε!ι !ε!. ειπε!! άπε Αιιιιιπιπιεεε, ιιιε!ιε

εεπιεεπ·ε Με Αεεεεε εει· πιε.ε!ιτ!πε!πειι $!ε!ιιπιετιεπι

Π9.!!ε , άπε ειιτπ·Ιι θεπιιπεε νοπι θεεε ε;εετ!!!ι ννει·‹1ειι.

Γετπιει· ω!» ειπε άετ Κτιιπι!πεπιεεεε!ι!ε!ιπε !ιεπ·νοτ. εε.εε εππιε

εοπιιρ!ἱεἰι·επιι!ε Β ε ι ε ε ι ε εεε Μπιε·επιε ι·οι·Ιιεει. Μι άετ Κτεπι!πε

ετε!. πιιπ τω" !πι ά1ε !!εοεπε!ιτιιπιες επε!πειπιππιεπι πει. εε 1εεει επε!ι

πιππ!. Βἱε!ιεπ·!ιε!ι ιι!ε!ιπ. επιιεε!ιεπεειι, σε ε!ε Εετεειε εάει· ε!ε Ηγ

πεεετει!οπι εεε Ρτιππιει·ε !εε, εεε!ι ΜΗ' πιιπ ε; τε εεε π·

ν Μι τ ε ε !ι ε ι πι 1 Ι ο !ι !ι ε πι. ειπε ω· πε π11εεετ Ηπιιε!ε!ιτ ε!ιε.·

τε!πιει·πεΠεε!ιειι Απιιιιπιππεεε επετε!8ετ!Ε ννει·‹!επι. εεεε ε!ε Βετεε!ε

εἱε!ι πιιιε!π !εεςετεππι Βεετε!ιεπι άετ Ηγρετεεετε!!επι ππι ΓοΙςε

εεε επιτε!ι επεεε ε,·εεετετεπι θ1τειι!ιπε νΜεειπε, ιιε!πιι!!ε!ι εεε

ΡγΙοπ·οεριιεπειιε, άετ επιιετπιεεπι ε!ιπιοπ·πιεπι Βε!ειεπιππιΒ· εεε Με.

Βεπιε ππι!! ει·εεεεπι Μεπιεεπι ε!πιεε. νπε! Γπ·ειε ΗΟ!. επιι!ιε.!πεπιεεπι

Πεεεπιεε!”ιεε. εειν!ε εει· Βεπιιεπιπ!οπι άετ επινει·ι!ειιιεπι Απιιγ!ε

εεεπι επιτννπιε!πε!!: Με!.

!νε!.!ιτεππε ιιι άετ επειεπι Ζειτ άετ Κτπιπι!π!πειτ Βι·!ιτεε!ιεπι πι!ε!ι1.

εεεπεπιεεπι 1ιει, νν!τε ερε!.τετ - Με Ρετ. ει·ε.ε!εε ειπι€ε!ι - Με

ιιππ! νν!εεετ Με άετ !·1ϋ!ιε άετ Βε!ιπιιετ2ε.πι1”!!!!ε «εε.ιιτε Γ!ϋεε!ε

!πε!ι» ετ!›ι·εε!ιεπι εεε ετε! ππι άετ Ιειετεπι Ζε!π. ννει·ι!ειι θρε!εε

τεειε επι ε!πιεπ· Ζε!ε ετ!ιτοε!ιεπι. ινε άετ ειιι πιοτππιε!επ· Αιιεττε1

ειππι€ε!ππ·εΐτ νετεε!πεπιε Μεεεπι!εεπ·2ε εε!πι ρί!εε!;. Με νοπι Ε!! ε

εε! !Νει!ιιιεεε! ερεε. Ρετ!ιε!. εππ! Ήπει·εριε Η!. Με.)

εεε εε!πιετ 8ε!πιπ!ε νει·πτετεπιε ΑΠεε!ιειπι11ΠΒ° !!!ιετ άπε Βπιτειε

πιιππιε· άετ Εετε.ειε ππιι νει·Ιεπιί'ε άετ Ηχρει·εεετει1επι. !ι15.!ι νετ

ττει.ςεπιεετ Πιτ ,ειπε !ιε6τϋπιπ!ετ, ννεπιπις!ε!ε!ι εε εεε!ι Ρε!!ε @εει

ινε εεε ιιππιεε!πε!ιτιε ετ!ιε!ιπι!εε ενν!εε!ιεπι εεπωι Βι·εε!ιεπιιεπι

εεε ε1εει.!ιεεεπι Εεεε. ννεπιπι€!επε!ι 1ιι ν!ε!επι Β`ε.!Ιεπι ε!ε ειστε

π·ιεε!ιε Μεπει·ε,π 2ιπ επιιει· Ηνρει·εεετε!πεπι !!!!ιι·επι !‹ειιπι, εε επιπ

 

'εει

τειι ε!ε Αιι!οτεπι Ζε ινε!! ;;ε!πειι, Με ιπιειπιεπι, ειπε 1ιι ε!!επι Ρε!

!επι νοιι Μεε·επιενιΜ!εεε Με Αιεπι!ε εεε Ετιππιετε εεε ειε

Βεει·ει.πεπιεει.ϋτεπις άεε Βεειιιιεει·ε εει. Ψ!ε πππιπιιει·, εε Μέι:

ειιιε!ι !ι!ει· ειε 1νε!ιι·!ιε!τ πε εει· Μπιιε πω! π.εεε·ειι άπε ν ετε!!

ε·ε ιπι ε! πι ε π· ιι πι ε· εει· 2ε!ει2τ ει·ννει!ιπιτεπι Απιεε!ιε.ιιιπιιε ερτ1ε!ιτ

Με 'Πιεπεεε!ιε, ειπε νοπι ππιε!ιι·ετεπι Αιιιοτεπι Επι! !ε νεπιΗ γ

ρετεεετε!.1ειιεεεεεε!ιτει ννοι·άεπιειππά, ινε !ιε!

πιει·1επΜοιι!πτε.τεετει·ιιπιεπειιεεειιιιιεεπι.8ε 1ιε

τ!ε!ιπετ. ν. ΑΜ ετ (Βετ!ιπιεπ· Κ!ιπι. !νεε!ιειιεε!ιτ!ϊπ. 1901 Ν: 89)

!!εεπ· 86 Ρε.!Ιε νοπι Ηγεετεεετει!επι, ε!ε πιιε!ιι. ι!ιππ·ε1ι Μει!!πτειε

ειει·ιππιεεπι επιππιπι!πειπτ εεννεεεπι ειπε. 07ο ε!πιε Αι.επι1ε ίε!ι!!,

!πειιιι ε!ε ε!ε Πτεε.ε!ιε ω· εεπιτππιιιππ!. Βε.ΐιεεετετιεπι πιπε!ιτ επι

Βε!”ϋ!ιτι ινετι1επι1

νοι·ιι·εςεπιάετ ει!" ειπιεπι ννεπτει·επι Πι!!! εε!πιετ Βεεεεε!ιιιιιιΕ

επι, ινε πςΙε!ε!ι!!ι!!ε τγριεε!ιε Βεεεεννετεεπι νετ!εε,επι, ε1ε!ι ιεεεε!ι

ππιεπ·βεπιε πι11ε!ιπετπι, ιιεε!ι νετ!ιετςεεειιἔεπιει· Βεππιεπεεε!ιιππιε

εεε Μει.;ειιε ειιι Α!›επι‹! νεπ·!ιετ πιιπ· 25-80 εεππι. Με,εεπιεείτ

ειιιε!πε!ιετιι Ηεεεεπι, άετ εππιε εε!! π· ιιι τεπι ε! νε Βειιε!:!επι

ιιιπ τ Η· ειε ΠΟ Ι. εη;ει!ι. Νεε!ι ειιιεπππ Ρτεεεϊι·ϋ!ιετ.ϋε!π ννπιτεε

ειπε Αυ. νοιι 129, !'τε!ε 110!. 51 Γεεει.εεει.ε!!ι. Με Μεεειι,ε·τεπι

εεε ννετεπι πιει·ιπιε!, Αιεπι!ε 1ιεειν. Μετι!!ιετεειετιιπιεεπι ε!εε!:

πιεε!ιννε!ε!ιετ.

Ιπι Απι!ιεττιιε!ι!. εει· ε;ει·!πιεεπι Μεπι€επι Μεεεπιεείτ. ε!ε ιιιπ

πιίιε!ιιετιιεπι Με.<.ςεπι ,ε·εΐιππιπ1επι ννιιπάεπι, !ε.εει νοτιι·. Με Β'τιιΒ·ε

ειϊεπι. σε εε ε!ε!ι !ιἰετ ειιι ειπε Ηγρετεεει·ει!επι εεει· ιιιιτ πιει

Ηγρετειεπεπτει !ιε.ιιόε!ι.

Με Ι)!ιι;;πιεεε επιπιε !ε!ε!ιτ εε!πι. Βιιιεε!ιε!εεπιε !εε άετ Νεοε

νι·επε, εεεε άει· πι11ε!ιπετιιε Μεεειι εππ·εεεε Μεπιτ.ςεπι τπε!ιι!ε,επι

νετεεειιπιεεετε!Τεε επιπ!ιε!τ. Πειάιιτε!ι !εεετ ε!ε!ι ε!ε Β!!Τετεπιτ!ε!

άιιη.επποεε π.ξεεεπι11!ιεπ εεππι ιιιιει·ππιιιιιτοπιι!επι ΜεεεεεεπιΠεεε,

άετ Ηνεετιιε!ειιΜ. ι!εππι Π!ειιε νεπιτι·ιε. 1ε!ε!ιτ. ετε1!ειι. νοπι !εε?

π.ει·ειπι ιιπιτει·ει:!ιεπεετ επε!ι ε!ε Ηνρει·εεετεπιεπι εο!!οιι ειπι·ε!ι άπε

Απι εεε Βε!ιππιετ2εε, άετ !ι!ει· ειιι ω· 1·16!ιε άει· νετ.!ειιιιπιε

8--4 θι.ιιιιι1επι επεσε άετ Μει!ι!κειτ οι!ετ πι:ιε!ιτε επιπ'ιτπι.ι, ννϋ.!ι

Με άετ ΠΙειιεει·!ιιιιει·π Με εππειι!επτ ιπιεε!ιιιιιιεε!πετ 8ε!ιππιει·2,

νετιν!ε;;επι‹1 πιεσε τεετειι θρεπεειι. »Με ιιιιε!ι ε!ετεπι Αιιι'ιιιι!ιππιε

ιιιιΐ1:τιπ.ι πιει! πιιπ Επιιιίε άετ ει·ετ.επι Βιιππιεε εε!πι Μεππιιιιιιππι 2ιπ

εττε!ε!ιειι ρΠεε;ι

Πιε 'Ι'!ιει·εεπε πει ε!εεε!!ιε, Με !ιε! ·π!ει· Ηνρει·ιιε!επι€5.τ, πιιιτ

ει·εο!ιειπιεπι 1ιει ε!εεει· εεΙιεπιετε ει·1ετ νε!εππι!ιιϋεει·ε Με!ι!εεπτειι

επιπ.τε2επει, ινε.!ιι·επιά !ιε! άετ Ην ετεεετει!επι !ι5ιεί!εε ιιππ! Μει

ιιετε Με!ιΙΖε1τεπι Βε!ιεεεπι ειπε. ιι άπε πιιεεἱ‹·ιιιπιειιιϋεε Τ!ιετιηι1ε

ππιε!ιπ· πιε!!!ε.ι.πνε Βτίε!ιι;ε ετ:!ε!τ, πετ ειε ε!ε ιιιτετππιΜ!ι·επιάε

Βε!ιει.πε!ιιπιε ει.πι2ιιεε!ιεπι, τ! ι ε Π ει ιι ε π· !ι ε !ι ε πι ι! Ι ιι πι ε πε τ

ε! πιε Με πωπω!! ε. Βνιιιρτειπιιι.π!εε!ιετ Θε!ιτειιπε!ι νοπι Λ!

!πε!!ειι Μ. εε!ιιιΓε Βε!ώππιρΓιιπιε εει· Βε!ιππιει·2ειιΠ!!Ιε εππ ιπιε1

άειι. Οπ·εεεε !'ν!επιιε!.!ιενι!ιεπι ιππεε Ε`!εἰπι ει· εετεεπι ε!ε Αειι11

ιιιπ !ιετε.ε. Βεειιεε ετ!πιεεπι Αιπ·εριπι, Ατε·επιι: ιιιπ., Βρϋ!ιιπιεεπι,

Βεπ·ιεεε!ιππιεπεπι εεε Μειεεπιε Ετ!επε!ιιετιππις. !Β!πιε !ίειπ·Ιεεεεετ

Πει· επεπιει ω!! ιιιι- ιιιιεεππιρ!!ε!τιε !Ηι.!!ε. Βε! Ουιπιρ1ιεειπεπιεπι

ιι·ετεπι ειε πιιπ ε!ιεεε εε!τεπιι!επι Βε!ιεπιά!ιππιεειιιετ!ιεεεε ππι Πιτ

Βεε!ιπ, εε !ιε! ιπιειετπεε!ιεπ· Ιπιεπιπ1°ιε!επιε ε!ε νοπι Β ττειπ ε ε

1«θι·ιιπιεεΜιε άετ ΠΠιι1ιε!ιε.πιε!πιπιε ΒΙει:;επι1πι·ε.πι!ιει·», Κν!πτε1ιιιτ

εει· Αε!ιειιιε!ιππι€επι Η!. Ι. Ηείε 12) 2ιππιει·Ιιετ εππιρϊε!ι!επιε Β1

νι·ε!εεΤεττ.επε!ι, εενν!ε ειπιε ιιιιεν.!ε!ιιεε Αιιννεπιειπππε· νοπι

Νει!ιτε!νεπιτεπι ιιππ! Μεεεπιερϋ!ιιιιεεπι. !νεπιπι ε!ε !ίπεπι1π!ιε1τ.

ππιεΙιτ τ!επι Ο!ιε.τε!πιετ ε!πιετ Νευτεεε ιππεε, εππιει!ε!ι!!. ε!ε!ι ε!ε

!εειενεεεεεε!!!εε!ιεε Βερπιππιε (ΒΕ1°ει!1 ε ε, Α! επι . Β ο ε ε πι

Ιιειιιι ιι ει! Α.) νοτττεΒ·επιεετ ε·ε!πτ εεεεπιι1ειπΐάπε ιιιι !ειετεπι

.Ιει!ιι·εε!ιπιτ ιιι Βε!:τε!Τ άετ Με! !ιε! Ηγρετεε!ι!!ιέ!.ε !ιεττεε!ιεπιι!εε,

εινετε!τεπιι!ειι Αιιε!ε!ιτεπι ειιι, ε!ε ειιτε!ι Με Νεπιιεπι .Τϋι·πζεπι -

εεε, .Ιιιεεεεεπι, ν. Βο!ι!ετπι,εων!ε Β1ει;τε!, Μετ2,<.>πεπ·,

Β ε π· ε πι ε ε πι πι. Α. !Ι!ιπειι·πι·ι ννει·ι!επι. Ειπε !πτΜεε!ιε Βεερι·εε!πεπιε

ά!εεετ Οεπιπι·ενει·εε π;!ε!ιι $τι·ει ιι εε ιπι εε!πιεπ· ετινε!ιπιτεπι Αι·

!ιε1ι. - Νιιε!ιτ!ειπι νεπ·ι.τ. σε Βει!ειπτιππιΒ· άεε Ε”εττεε ει:

ειε Μαι άετ Ηνπιει·ιιε1επτετ ε!πιε;ε!ιεπιε εεννϋτε!επ. Μι: ιιππ!! άπε

ει·επιε!εεεπιπ!επι Ε..ππεετιππιεπιτε Ρ τι νιπ Ι ο νι· ε («Με Ατ!ιε!!: άετ νετ

εεειπεςεετιιεεε». νν!εε!›ιι‹!επι 18015) εοινπε ειε Ππιιει·ειιε!ιεεεεπι

νοπι 8ιτειιεε, Α!πιππιειν-Ρει·ετι, ν. Α!ι!οτ, Βεο!ι

ιπι επι πι. Β ιι ε!ι επι ε!!!!ιι·τ !ιειτ. !‹οππιππιτ. ει· ιπιιππι 8ε!ι!ιιεε, εεεε εε

!ιε! άετ πω." άετ νρετεεει·ειιοπι πιππ! Ηγρεπεε!ά!18.τ ππιι Ψε

εεπιι!!ε!ιεπι ειιι” ε!πιε 1επε!ιτε, ι·επε!ε εε, ,=.τεππιπεε!ιι.ε

Κεει, ππιι!. ΒενετεεειππιΒ· εεε Βἱννε!εεεε ειιι!

Ρετι:εε ιι ιιεΒεεε!ιτε!.πι!πεπιε άετ Κε!ιΙεπι!ινι1τειι.ε

ειιι ε ειιι ιιι π. Πιιε !Σ!ννειεε εε!! !ιειπριεεε!ι!πε!ι ιπι Ε'οι·πιι νοπι

ει, ΙΙι!ε!ι, Β'!εε!ι, !πι!πιει:!πε!πεπι Νε!ιπρτερετειεπι ιιππ! ινε1εεεπι

εππιπ·εεε!νειοθπιτπιιεπι Ρ!ε!εε!ιεοτιεπι νει·ε!ιτε1ε!πι ννετεεπι. Κε!ι!επι

!ινετειε ε!πι‹! ειιι ἀπιτε!ιεε!‹οε!ιι., ιπι Γεπιπετ νετ1!ιε!Ιιπεε επι

τε!ε!ιεπι. Νεε!ι Β Με ε εε' νοτεε!ι!εις εεεε ιπιειππ, ι.νεεπι !τειιιε

Μετ1!!τειεεπϋι·ιππιεεπι νετΙ!εεεπι, ιεπε!ι!πε!ι Ζεεεετ; Α!εε!ιε!, εε

νν!ε ε.Ι!εε, ινειε πιειι Μεεεε πεεε!ιε.πι!εε!ι, ε!ιειπππεε!ι εάει· Πιετ

ππι!εε!ι τε!ετ. πει. εε πεειεεπι: επι Με 'θνεεεπι άει· Ηγρεπεεετει1επι

ιπι άετ ρεπ·πιιεπιεπιτεπι Αεεοπιπ!ετεπιε άετ ΐτεπειι ΗΟ1. !!εε!. ιιππ!

επεεε Με Βεεε!ιννει·εεπι νει·ιιτεειε!ιι. εε ετεε!ιε1ιιεπι ε!ε_ιεπιιι;επι

τ!ιετερειι!!εε!ιεπι Βεεεπεειππι€επι Με ε!ε π·πε!ιτπεεε, ειε ειε Βιε

άεπιε εει· ιπ·επεπι ΗΟ!. εε επ·π·ε!ε!ιειι εεε!ιεππ.

Νεε1ιειννε!εετεπε!ιετ Νε!ιτιππι

αετιπι€ει·ε ννεπ·ι!ιε πετ άπε !”ι·ειε

Αππιγ!εεεεπιτε!εΙιει·

Ππιι!επι εποε

Ο1.,ννει!ιτειιι1

Νε!ιτιιπιπ.π πιπεάτπ,εεπ·ε



Μ!

ινε!·ι.Με !!!! ι!!ε θεεε!Μι!!!εε!ι!!!!!!, ε!!ει· Μϋ!ιει·ε

ννει·ι!ιε !!!! !!·ε!ε ΠΟ!. εε!ι!!!ι!ει! ννει·άει!. Πε.2ιι

!ιο!!!ιΜι !!οοΜ ι!!ε :Με !!ι!ε!ιι·ι!!!ε. ι! ε ε ε ι! ! ε Β ε ε ο Μ ιν ε ι· ι! ε ιι

ι!εοΜ Κο!!!ε!!!!ντ!!·ετερε!εε!!!ι·!!!!ει·ι!ιι‹! ετε!·Ιιει·

ει! !ιι·ε!:εΜ, ε!ε εεε!! Γ!ε!εε!ιε·ειιιιεε, ννεε νι·ο!!! !!! άει· ι!!ει!

ε!!!ε!ιει! ΔιΜν!ο!νεε εε!!!εΜ Θιιιιιι! Με, ι!!ε _!ε Με! Ε! ρειεε!

!!!!! ει!!! Πγρει·εεει·ει!οΜ !!εε!Μιοι·εο!!!!ει: !!!!. θεεειι εε Βε

νο!·ει!!!ειι άει· Αιιιν!εεεε!! Μ!!! !!ει!ει·ι!!Μεε ειιι!!! Βοεε ε!!!

νν!εΜι!!.ςεε Αι·ι!,·ιιιιιει!! ει!. άει· ειιιε!! Α. !!!ενει· (Αι·εΜ!ν !!!ι·

νει·ι!ει!ι!ι!Β·ε!ιι·εΜ!ι!!ε!!ει! !9Ο!! !!!!! !!εε!!ννε!εεΜ !εεεειι. άεεε ε!!!ε

αι!ει!ει·Μι!ε Ηετε!!εειει!Με άει· 8εει·ει!οι!, ειιιε θεννϋ!!ι!ι!ι!ε ει!

ε·ει!ι!!!ει·ε Αι·Με!! ειιι!!! ειιι!!! !!οι·ι!!ε!ει! Πεμ!!! «Με ε!ι!ε !!!.Μ

ειιιε Ζε!! !ει·τεεεειειε ΑΜιν!εεεει!!ιοει ε!ε!!! ει! ει·ι·ε!εΜειι !!!!.

'!'ι·οιι !ειιεει· ι!ει!ει·ιιι!ει· ε!ννε!εεει·!!!ε!· Κεε!:. ι·εει.!!!·ι άει·

!!!ει;ει! Με!!! εε! ι!!ε ε!ε!εΜει! Βε!εε ιι!!! εε!!ιιε·ει·ει· Η!!!

Δ!!εε!!ε!ι!ι!Μ!;». ·

!!!Με ε!!!!·ιιι·ι!·!εε!ιε Βε!ιει!ι!!ιιι!ε·, ι!. Μ. ε!ι!ε θεετ.ι·ο-!!!!ιει·οετο

ιι!!ε !ε!. !ι!!!!ε!!·ι, ννει!Μ ε!!!ε εεε!! ε!!ει! Εεεε!!! ι!ει· Κιιι!ει:

ι!!!ι·ε!!εε!!!!!ι·τε !!!!!ειι!ε Βε!!ε!!ι!!ι!Με !!! ε!!!ει· ΑΜετε!ι. Με! Μετε

!!ειιι!ει· ιιιοτ.οι·!εε!!ε!· !ιιει!!!!ε!ειιε Με!!! ειιι!! Ζ!ε! !ι!!!!·ι., οεε!·

ννει!ιι Αι·Με!!ει!!!!!!!!!!;!ιε!! νοι!!εις!.

(Α ι!τοι·ε!ει·ιι!!.

Πι·. Β ι! Μ; Μ ε ι· !!ει!!ει!ιι: ειιι!! ει·ει.ει! Γι!!! Πι·. ι !ε ι· Μ Μ ! !'ε,

εε εε! εε!ι!ει· ΑΜε!ε!!ι. ι!ιιεΜ ι!!ε!!ι. ε!·ιν!εεει!, άεεε ι!!ε !!γρει

εεει·ει!οΜ !!!ει· εεε Ρι·!Μ!!!.!·ε ει!!! ε!ε ΑΦΜ!!! ε!Μ Β'ο!εεει!ετε!!ι!

ι!ει·εε!!!εΜ εε!. ινε!!! Πι·. ν!ει·!!ι!!! ε!ε δι.!!!ιεε !!!ι· εε!Με

ΑΜε!ε!!!: ει!!!·ε!!!!!!·τ Με!. άεεε !!ε!!Μ Ρε!!ειιιειι εεε !Βι·Μι·οε!!εΜε

ει!ει·ει. !!!!! νοιι θρε!εει·εειε ε·εννεεε!! Μ!!! ε!ε! !!!! ννε!τε!·ειι

νει!ιιι!! άει· Κι·ει!!ι!!ε!ι ε!ε!! Βε!ιι!ει!ςι!ΜΒιε!! νοιι εο!εΜει! εε

εε!ει! !!ε!!ε!!, εε !ιει!ι! ι!!εεε 'Γ!ΜιιεεεΜε!!εοΜ Β.ει!!!ει·ε !!!ε!!!ι!!!!.ι;

εεε!! εε ει!!!!!.ι·ε ινει·ι!ει!, άεεε ι!!ε Αιοι!!ε !!!! Αι!!ει!Β· ειιι· ε!ι!ε

εει!Με!!!!!!Β·ε ε·εινεεει! Με!! ε!ε!! ει!!! ερει.ει :Μ !!ϋΜει·ειι Οτε

ι!ε!! ει!ι.ιν!ε!ιε!ι. Με!. Πε !!!!. εεε!! !!!ι· ι!!εεε!! Γε!! Με!!! ει!εεε

εε!ι!οεεει!, άεεε ε!ε ειιιε!!! Με ι!ι·ερι!!ι!ε!!ε!ιε !Βι·Μι·ει!!ιι!ι!ε

ι!Μι! ι!!ε Ηνρειεεει·ει!οΜ ε!ι!ε εεει!Μι!ε.τε !!!·εο!!ε!!!ιιι!ε !ει.

!!! Βεειιε ει!! ει!!! εινε!τ.ει! Ρε!!, ινε ε!ε!! ι!εεΜ εΜεΜι!!!εΜει·

Βρ!!!ι!!!ε ειιι ιιεε!!ειει! Μει·Ξει! 25 εεε!. εει!ι·ειι !!!εεειι!!!!!ε!ιε

!ει!ι!ει!. !!!Μι·! Πι·. Β!!ι.!Μει· εεε. άεεε ά!εεε 'Ι'Μεεεεε!!ε ε!!ε!!!

Με!! Με!!! ει!! 8ιε!!ι!ι!!; ι!ει· Π!ε,ι;!!οεε «Ηνρει·εεει·ει!οι!» εε

ι!!!!ζε. Ε!!Μ ινεεει!!!!εΜεε Ει·!οι·ι!ε!·ιι!εε Μ!ει·!ἱ!ι· εε!. άεεε άει· Ρε

ι:!ε!!ι: ει!εΜ ειι!!_!εει!νε ΒεεεΜννει·ι!ειι Με!!ε. Βει!. ε εε!!ε εΜ. εεε!!

ε!ε!! !!!! Μ!!ε!!ιειι!ει! Μεε·ε!! Με ει! 100 εεπ!. εει!ι·ει· Ρ!!!εειε

Με!!! !!ι!ι!ει! !ιει!ι!ε, οΜι!ε ΒεεεΜνι·ει·ι!ε!! !!!ι· άειι Βει.ι·ε!!ει!ι!εΜ;

Βει! ε Μ!! ι!!εεεΜ Ζιιε!εΜι! !ι!ι· ρ!ινε!ο!οε!εεΜ.

Πι·. ν. ΒΜεε!!!ει.ι·ι!!: Πι·. ν!ει·!!ι!!! ε!·ινεΜ!!ε !!! εε!

ι!ει!! νε!·τι·ει.ιε ειιε!ι Βει!!!ει·ε ΑΜε!εΜι: !!!!ει· ‹!!ε ΑΜΜει!ε!ε;!ιε!!;

άει· Ηνρει·εεει·ει!οι! νοιι άει· Ατοι!!ε. Βει!ιιει· Με!ιιιιε ΜΜΜ !!!

ι!!εεει· θει:Με Με!!! Με!!! ε!!!ει! ει! !ιει!!ειι!ε!! Β!;ειιι!ρι!ι!!ιι ε!ε,

ιν!ε ει· !!!!! εε!!!ε!ιεε!ι Με! νει·ιι·ει:ει! Με!!ε, ε!Μ!ει·ε!·εε!ιε εεε!

Ε!!!!!!ε ει· εεε!! Μ!ε!ιι ιι!!!!ει!!ιη!·ι άει· ειιτε·ειι;ει!!!·εεε!ειειι !!!ε!Μι!ι!ε·

!!! ει!!! ! ε Με!ρ!!!ε!!!ει!. Γ!!! ε!ε Αι!εε!ιει!ι!Με !!ει!ι!ει·ε, άεεε

ι!!ε Αι:οι!!ε εεινε!ιι!!!εΜ άεε Ρι!!!!!!.ι·ε εε!, ερι·εε!!ειι ι!!ε Βι·!ε!ι

!·ι!!!!!ει! άει· ΟΜ!ι·ι!!·,ε·ε!!. άεεε ε!ε !Ινρει·εεει·ει!ο!! εε!!νν!!!ι!ετ..

ινεΜΜ !!!!! Βιει!Μ!!!!; εεε !!!εεει!!ι!!!ε!ιε Με! ε!ε!εΜεε!!!ε Μετε

!!ειιι!ει· Ρν!ειι!εει.εΜοεε ι!ιιι·οΜ Αι!ε!!!!!ι·ιιι!ε άει· θεειιοε!!!.ει·ο

πειιι!!! !!εεειι!ι;ι ιν!!! !!'ει·Μει· ε!ε 'Ι'ΜιιιεεεΜε. άεεε !!! εε!!

!!!!!!ει! νο!! Ηνρει·εεει·ει!ει! Με! Β·!ε!ε!!εε!!!€ε!· θεειι·ορι.οεε ε!ε

Ε! ιιι!!!.οι!!ε άει· ει·ειει·εΜ ει!!Μϋι·ιε!!, ννει!Μ εε ι.ιε!!!!ιε,·. άει·ε!!

ε!!ιιι!ε άει· Ε!ι·Με!!ι·ι!ι!!; ε!ε ειει.ει·ε ει! Μεεε!!!!!!ει!.

Με" !!!!ι!ε·ει!ε ι!!ε ει!!!_!εει!νει! Βεεε!!ινει·ι!ει! ει!! !!γρει·εε

ε!·ε!!οΜ Μειι·ε!!ε, ει! εε! εε !ιεει!!ε!!, νν!ε ινε!! ε!ε ιν!ι·!ι!!ε!! νοΜ

ι!!εεει· ε!!!!ει!ε!!.ι εε!εΜ ειιι! ιν!ε ινε!! ε!Με ι!!τεετε !!'ο!ειε ι!ει·

!!ι!!:ειορτοεε. νε!·ει!!εεει ι!ιιι·ε!! Βε!ει!Μει άει· !!! ε!ε!! εεεει·ι·ιε!!

ΒεΜἀερρειε!ε!! νει·!ει!!ει!ι!ε!! εει!ε!!!!εΜ Βνι!!ρε!!ει!ε!εεει·ι!.

θει.ςε!! Με νει! Πι·. ν!ει·ε Μ!! !! Με!!!ι·ινοι·!ειε Γ!ε!εε!!ι!!!!!

ιι!εε!!ι Βει!ι!ε!· ,εε!!εΜι!, ι!εεε ι!!ε εει!ι·ε!!!!!ι!ει!ι!ε Ε!ε·ει!εεΜε!!;

εεε !!!!ινε!εε ειιι· ρε!!!ετ!ν ιν!!·Ιιε ει!!! !!! ι!!εεει· Η!ι!ε!ε!!τ !!!!!!

Βει!!! ει!! ε!!!ε ειιι!!! ει! ετε!!ειι εε!, εΜι!ει·ε!·εε!ιε ε!!ει· εεε

Γ!ε!εε!! ε!!ει!εο ιν!ε ε!ε Βοι!!!!οι!, πεε!! Ρενν ! ο ιν 'ε !!!!!ει·ειι

ε!!ιιιιι.τειι ε!!!ε εεΜι· !ε!!!!!!ει!ει·ιιι!ε Ε!εει·ε!.!οι! νο!! Μεε,ιεεεε!!:

Με!·νοι·ι·ι!!ε. Βει!!!ει· νει·οι!!Με ι!ε!!ει· Ε"!ε!εεΜ !!!! θεε·ε!!!!!ε!! Με!

ΑΠ80!ι!!!!!δ!3.

!!! Βεει!ε· ει!! ε!ε ε!!ι!!ιετ!εε Ψ!ι·!ιι!ι!ε άει· !!εαι!ει·ι·ε!εΜι!!!ε;

Με! Ηνρειεεει·ει!οΜ ε!ε!!! !!ει!Μει· εεε: ει!! άειιι, ειιιε!! ειιιειι!!!

Πι!!ε!·ει!εΜιιι!8ει! ,εεε!ε!!ει·τεΜ 8ι:ει!ι!ριιιι!ιιε Ρ ε. ιν! ο ιν 'ε.

Πι·. ν. Β ιιςε!!!ει·ι!τ !!!!!ι·! !ει·ιιει· ε!ιιει! Γι!!! εε!Μει· Βεο

ΜεεΜι.ιιι!ει ω. ινε!εΜει· εε!!!ει· !!ε!ιιι!ι!ε· !!εεΜ ε!ε Αι!Μιιι!ει!ε!ιε!ι

εετ 8ε!ιι·ει!οι!ενοι!.ιε!!!,χε άεε Μεε·ειιε νο!!! Βνι!!ρει:Μ!ει!ε

ι!ε.!·τ!!ιιτ.

Πι·. ν ! ε ι· Μ ι! !! ει·ιν!άει·ι ει!! Πι·. Β ι! τ. τ Μ ε ι· "ε Αι!ε!!!!!ι·ι!ιι

με, άεεε ει· ε!ε ΑΜι!!!!!ε!ε!ιε!! ι!ει· Αι.οι!!ε νοιι άει· Ηνρειεε

ει·ει!ο!! !!! εε!!!ει!! ει·ειει! Ρε!! !!!εΜε ι;ει·ει!ε !!!! ει·νν!εεεΜ, ννοΜ!

ε!!ει· !!!ι· ννεΜι·εε!!ε!ι!!!εΜ !!ε!τε. - Βει!ι!ει·ε εννε!ιει· Ρει!ει!ι !!ει,

ε!!ε·εεε!!ειι νο!!! Νεε!!ννε!ε νο!! Μεεειιεε!ι !!!! !!!!ε!!!:ει·ι! ει!εειε

Με!!ει·ιεΜ !!!εεει! ειιιε!! !!!ι.εΜε!νε ΒεεεΜινει·ι!ε!!, Με! !ιε!Μ Πι·

Μι·εε!!ει! ε!εΜε!!!..

Π!ε Βοι!!!!ε!! Με! Βει!!!ει· ιιι!ιε!· ι!ε!! Με! Ηνρε!·εεει·ει!οι! ει!

!!!ε!ι!ει!ι!ει! Βρε!εε!! Με!!! ειιει!!!!ε!ι!!ο!ι ει!Βε!!!Μι·ι, ινε!! ει· ε!ε

ιιΜτε!· ι!ε!! ΒεΒι·!!!” <‹Ε!!ιτι·εει.!νειο!'!ε» ει!!!ειιιι!!!!!!·τ !ιει;. !!! ΑΜ!ε!!

ιιι!!!ε· εΜ 8!:ι·ει! εε Με! !!ει!Μει· ειιιε ε!ινε!εει·ε!εΜε, ει”

!!ε!εε!!ει·ι!!ε Κω!! ειιιρ!ε!!!ειι: Μι!!!ει!!ε!ιε Νε!!ι·ρ!·ει›ειειε

ινε!εεεε Ε'!ειεε!ι, Μ'!εε!!. ΑιΜν!εεεε!! εε!!ε!!!ει! Με! !!νρει·εεε!·ε

τω!! Μ!εΜι: !!!!!ιει.!ε ει! νν!ι·!‹ει!, Με! ειιεεε!!!!εεε!!ε!!ει· Δε”.

εεεΜι!!ει. ε!ε!Β·ε!·ι! ε!ε!! ε!ε Βεεε!!ινει·άεΜ. Νεο!! Πει·ι·ε!ε!!ι!!!ε

νοιι Αιιιν!ε.εεει! Με!!! ιΜεΜ ΜϋΜει·ε 8ε!εεει!ι·εινει·τ!!ε; Βεε!!ει·

!ε!ι!ε!! ο!! ει! Ηνρει·εεει·ει!οι!. Πε!!ει· εεε νοι·Μοι!!ιΜειι άει· !!ι

ρειεεει·ει!ει! Με! Βιιτει·οριεεε !!ε!!ειι ι!!εΜε ν!ε! Πι!!ειει!ε!!ιιιι

μι! νοι·. 8ι.!!!ει·, ινε!εΜει· !!! Βεει!ἰ ει!! Ε!ιιι.ει·οριεεε Με

ει·ϋεειε Ε!ι!ε!!ι·ι!!ιε Με!. Με! !!! ι!!εεει !εΜι.ι!!!ἔ ιιεεει!νε Π!!

ι.ει·ει!ε!!!!ιιιιεει·πε!!!!!εεε ε·ε!!ε!!ι.

Πι·. Β!!!.!ιιε!· !!ετοι!!. ι!εεε εε!ιοο!!!:εε Ρ!ε!εο!! Με! Ηνι!ει.

εεει·ει!οι! ε!ε!!! εο!!!:ι·ε!!!ι!!ε!ι·ι εε!. .! ε !!!ιιΒ·ει· ει!!! Γ!ε!εεΜ ε!ε

!ιοεΜ!: ιιι!!! εε!!!ει· Ε!!ιιι·εει!νειοθε ειιιειι!!! εε!, Μ!!! εο ινει!!εει

τεμ εε ι!!ε θεει·ε!!ει! ει!.

Πι·. ιν ε!!ι!ε! ινε!!! ει!! ε!ε ι·ε!ει;!νε Ηει!!!!!!ιε!! άει· !!νρει·

εεει·ει.!ο!ι Με! ει!!! ει! Πει!ι!ε Μ!!! ιιι!!! ιν!!! ι!!εεεε ει!! Με θε

ννο!!ιιΜε!!. ειιι·ι!ε!!!!!Μ!·ει!. ι!!ε Με!!!εε!ιεΜ πι!! άειιι ει!ε εεΜει·!

εε!!ιι!εε!ιειιι!ει! Βρε!εει! Μεε!εΜειιι!ει! !ιΜ!!!εε ει! Μεε!!!!!ειι.

Ζει· Ε!ι·Ιι!ει·ι!ι!ε· άει· εεει·ει!ο!!εΜεεε!!ι·ε!!!ιεΜι!ει! !!!ι!ει!εε!!!!ι

άει· Πειτε ε!ε!!! Β.ει!ι!ει· ι!!ε ΒεοΜεε!!!ι!Με ε!ι!ει! ειι!ει!!ιει!!εε!!ε!!

Αιι!:οι°ε Μειει!, άεεε ειορ!ει!ι!ε !!!!ι.ι.ε! Με Μει!ειιεεει·ει!ο!! ει

Μ6Μει!, ε!!!!!!!!·ειιι!ε ι!εεεε·ει!, ει! άεεε!! _!ε ειιι!!! ε!ε ?ειπε !!!!!

!ει!, τ!!εεε!!!ε Μει·ε!!εει.εει!.

Πι·. !!!ει· Μ Μ!!! Πεεε ι!!ε !!νρε!·εεει·ε!!οι! !!! ει!!! Οε!.εεε

ρι·ον!!!εειι νει·Με!!!!!εειιιεεε!8· !!ει!!!Β· νει·Ιιοιι!!!!!:. !ει. ε!ι!ε ειιι!!!

εε!!ο!! νο!! νν ε ε τ !!ε!ει! !!ει·νοι·εε!ιο!!εΜε ΤΜε!εεε!!ε; ε!ε!!

!!εει.!!!!ιιιι.ε Πι·εεε!!ε !ει·!ἱ!ι· Με!!! ε!ε!! ε!ε!!! ειιεε!!ει!.

ι!. Ζ. 8εει·ετε!ι·: Πι·. Βει ω!!!

Υει·ιιι!ει!!!!εε.

- Ρι·ο!εεεο!· Πι·. Β!! ει!!! ν!ι·εΜο ιν !!!: ει!ε !!ιι!·ι!!ι!ιε

!!εοΜ Βει·1!Μ Ζι!!·!!ε!ιςε!ιεΜι·τ. Ποιο!! ε!ε Βε!εε Με! ε!εΜ. Μ!!

νοιι άει·! Μει·ιε!!!ει νν!ι·ι!, εε!!! Βε!!!!ι!ει! ε!ε!!! νει·εε!!!εε!!ιεπ.

εεε!! Με!!! άει· ε!!ε·ει!!ε!!!ε Κι·ϋ.!ιεει!ει:ε!!ι! εεε!! !ι!!ιι!ει· ν!ε! ει!

νν!!ι!εε!ιεΜ !!!!!·!ε·.

- !!!Μ εε!ι:ειιεε Με!! - άεε εε!!ιεε 70! !!!!!!ιςεΜ Πει:

τ ει! ι! Μ! !!!, ι! Μ! ε - !!εις!Με !!! ι!ει· νοι·Μι·ει! ννοε!!ε άει· Κ!·ε!ε

ρ!!νε!!ιι!ε ε. Π.. θει!!!ετει·ει!! Πι·. Ρε τει· .ΤεεοΜε !!! Κ6!!!.

Πει· .!ιι!!!!ει·, ινε!ε!ιει· !!!! 98. Ιιε!!ει!ε_!!!!ιι·ε ετε!!ι, ει!ι·ει!ι ε!ε!!

ε!!!ει· εε!τ.ε!!ε!! !ι!!η!ει!!ε!!ειι ει!!! ;!;ε!ε!!ιςει! Β'ι·!εε!ιε.

- Πει· !!!!!ιει·-!!!ει!!ο!!!ε!!ι!ε ειιιε! ι!εε Ψει·εε!!ει!ει· !!!!!!!!!··

!!εε!ι·Ιιε, νν!ι·!ι!. Βιεειει·ε.ι!! ι·. Β τ. ε !!! ιι ο ν!! ! ι ε ε Μ !!! Μ!!

Αιιεεε!ε!!Μι!!ης !ιΜ Π!ειιει: ε ιι !!! Ο ε Με! !!! ι·ε!!! Με!ϋ!·

ι! ε ι· ε ινοι·ι!ει!. .

- Πει· Ρι·οεεετοι· ι!εε Μ!εε!εε!! !!!!!εε!!ε!.!!-Κ!ι!ι!ει!!οερ!!ε!!.

Βιεε!ει·ει!! Πι·. Βεεε!Μει!!! Μ!! ει!! εε!ι!ε Β!!ιε νει·

εΜεο!!!ει!ει: ινοι·ι!εΜ.

- Πει· Μειιει·ι!ει!!!ιε ΟΜει·-!!!!!!τει·-Μει!!ε!!!ε.!!ι!ερεειοι·, θεΜε!ι!!·

τε!!! Πι·. θ ι! ε ι· ε Μ ε !!! , ννε!ε!!ει· ιι;εε·ει!ινει·ι!ε· !!!! 62. ΜΠθΜ°

_“ε!!ι·ε ετε!!!. Με! εε!ιιε ιι!ει!!ε!!!!εεΜε Αιιε!!!!ι!ι!ιιε; ει! άει· !!οι·

ι!.ιιει· !!!!!νει·ε!!.ε!: ε!·Με!!ειι, ει! ινε!ε!!ει· ει· 1864 ω! Πει!!!

Μ!!! άειι! Αι·ετει·ει:!ε εΜεο!ν!ι·τε. 189!!! ννιιι·ι!ε ει· !!!!!!!!!!!·-!!ει!ι·

ε!!!ε!!Μερεετοι· εεε Κ!εννει· !!!!!ιει·!!εε!!·!ιε ει!!! 1899 θεΜ!!!ε ε!

ΟΜε!·-Μ!!!ιει·-!!!ει!!ε!!!ε!!!!εΜεειοι·ε. '

- Πει· Ριοεεει.οι· ει!!! Ρι!νειι·!οοει!ι άει· 0ι!εεεεει· Πι!!νει··

Με!. Πι·. Μ ει!!ιοινε!!! !ετ. ειιι!! ειιεεει·οι·ι!ει!!!!ε!ιο!ι

Ρι·ο!εεεοι· ι!ει· Ε!!ετο!εε!ε ει! ι!ει· 8·ει!ει!!!ιει! Πιι!νει

ε!ε!!! ει·ι!εΜι!ι. ινοι·ι!ε!!.

- Πει· _ΟΜε!·!ιοινε!· Θοιινει·Με!!!ει!ιε-Μει!!ε!!!ε.!!Μερεειοι·. Μ!!!

Βτεειει·ει.Μ Πι·.8ιε!ει!ονν!!εο!!-Βε εινεετ”εΜοιν!ι!ο!ι

ιιι!!! άει· θιε!!!!!ε εεε Κιιι·ε!ιει· θει!νει·ι!ειΜει!ιε- ει!!ε!ι!ε!!Μερεο·

ιιπε. ιν!ι·!ι!. 8ιεετει·ει!! Πι·. 8 Μ ιι ι· ε !ι ο ν!! ε Μ! ει!!! ι Μ ι·ε!

Β!!ιε Β·ειΜε.εε νει·εΜεε!!!ει!ει ννοι·ι!ει!,!ειει.ει·ει·ινεεειι

Κι·εΜ!ιΜε!!.

- Ζε!!! ει! εεει·οι·ι!ειιτ!!ε!!ει! Ρι·ο!εεεοι· ει!!

Βρ!εοοι.ο!οε;!ε ει! άει· Μ!!!ι.ε!·-!!ει!!ε!!!!εε!!ει1

Δ ιι ε ε! ε Μ! ! ε ε! άει· !!οι:ει!ι εεε ν!!ει·εε!!ει!ει· νε!ει·!!!!!ι·-!ιι·

ει!!ι!!ε, Με;!ειει· άει· νετει·!Μει!ιιιιιι!ε, Οο!!εε!ει!ι·ειΜ Ι! ε ϊ Υ

ει·ι!ει!ι!ι πετάει!.

- !!!! ι!ει!!·ο!οε!εε!!ειι !!!ι!εει!!!! ειιι! !!! εε!! ΔΜι!!ιοι·!ει! !!!!!

Βενε!!!ειι·!εε!!ει! ει!!! άει· Νει·νειι-Κ!!!!!!ι Μ! Μοε!ιει! ινε!‹!ειι

ειιιειι! άεε νε!·ειο!·!!εΜει! Ρι·ο!εεεο!·ε !)ι- Α

ΚοεΜε ννΜ!!ιοιν ει!!ε:ε!!εΜε ι ινει·ι!ε!!.

- Ζιιιιι θε!!!!!ε!! εεε θι·ειιΜι!!·ι.ι·εε!!ε!! Ποι!νεΓ·

ι!ειιιε!!τε-Μει!!ε!!!ε!!Μειιεει.οι·ε !ετ ι!ει· Απ! !!!!!

Μοε!ιει!ει· Οο!!!ριο!!·ε άει· Βι.εεεεΜει!!ι Οο!!ες!ε!!εεεεεεο!· Πι.

Β ιι ε; ε! ε ιν ε !!! ειιιειι!!! ιι·οιι!ει!. - _

- Α!ε Αι·ει: εεε Ρ!εο!ιει!ε Βιι_!εΜ !!! !!!ν!!ιΜι! Μ!! πι!!

εε!! ΒεεΜιει! άεε 8ιεειει!!εΜειεε ι!ει· !ι·ε!ρι·ε!!!.!ε!ιε!!ι!ε Α!!!

ιν ο! ! ! ει! ειιιε!!! ννοι·ι!ει!. .

- Π!ε ! !!!ι!ει!ει· Αει·ετε διεειιει·ε!!! Πι·. Ε' ε ι ι! ι ι! ιι ιι ά

ννε!ι!Μει!ει· σε!! Πι·. ινο!ι!ει!!ει· 'Γει!!!ε ειιι!! Π!

Ε! Μ ι· ε ι!!!·!ε‹! ε Μ ε τ!!! Μ τ. ε ι· ιι !!!! νν!ιιι!ειι-€!ε!ι!!ΜΒ'ω! "ΜΗ

Βειι!!!ι !!!! άεε !ειι!ε!!ι!ε 'Γι·!ει!ι!!ι!ιι! ει·ι!!!!!ι!ι: ινοι·ι!ειι.
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- Πει· Ιιε1αιπατε ν7Ιεπει· ΡενεΙιΙπτει· Ρι·οΙ'εεεοι· Πα Β'ι·εΙΙιετι·

ν. Κ ι·εΙ'1°τ- ΒΙιΙα ε, ννεΙεΙιει· ναι· Και·εειιι Ια όεα ΒαΙιεεΙ.ππό

πω, Ιετ νοπ όει· Βει·1Ιπει· θεεε11εεΙιεΙ'(: Ι'ΙΙι·

ΡενεΙιΙε1ι·Ιε από Νει·νεπετεπΙΙΙιεΙιεπ πατα

ΒΙιι·επΙπΙ1811εόε πεινε.1ι11. ννοι·όεα.

-ΠΙε ΒεόεειΙιια όει· «ΖεΙτεεΙιι·ΙΙΙ ΗΜ· .Κι·παΙιιεα

Πεεε» ννει·όεπ παπα όεπι ΙΙΙΙι·ε1ΙεΙι ει·Γο1πιεπ Τεόε όεε

Βι·ο1.ΒεΙαεΙ›οτΙ1 Ια Πε1Ιε νοπι 1. Οι:Ι.οΙιει· πα Ρι·ο1°. Πε.

Βαόο11Κο1ιει·ι (Ι'Ι·1ΙΙιει· Ια 1)οι·ρετ.) από Ι)ι·. Ηει·ιαεπα

Χι·πιπει· Ια ΒοετοεΙ‹ ΙΙΙιει·πεΙιιαεπ. (Ρι·πιι;ει· πιεό. Ν.)

- νεΙ·ετοι·Ιιεα: 1) Αιπ 11. Αααα" Ια Ζαι·εΙιο_Ιε-8εε1ο

όει· θεΙιΙ1Ιε όεε 1περεε1.οτε όεε Ηο(-ΜεόΙεΙαεΙννεεεπε, ννΙι·Ιι1.

διπετει·ετ.Ιι Πι·. Ν Ι ΙΙ ο Ι αΙ 1 α· ε. π ο εν πα 52. Ι.εΙιεπε_ΙεΙιι·ε. Πει·

ΒΙπεεεεΙιΙεόεπε, ννεΙοΙιει· εεΙΙ 1875 11τ:11ΙεΙι ΙΙια.τ1ς ε·εινεεεπ

Ιετ, πει· Ια όει· 1ει.ετεπ Ζεα: ειιιαΙι Ι›ει·ειΙιεπόεε ΜΙτεΙΙεό όεε

ΜΙΙΙ(11ι·-ΜεόΙεΙπΙεοΙιεα θιεΙεΙιι·Ιεπ ΟοιπΙτεε. - 2) Ια θα. Ρετει·ε

ΜτΙ: όει· αΙΙΙΙΙ.11ται·πτ. ΜΙ:: Ιι αεΙ Ρα νν ο ι· εΙΙΙ. Βι· Ικα. ΙπεΙιτ

Με 25 .ΙεΙιι·ε όΙε πτετΙΙε1ιε ΡΙ·πιπε επεε·εΙΙΙΙΙ.. - 8) Ιπ ΚοννεΙ

όει· 8.Ιτει·ε Απε όεε ΚΙταΙιαι·ιι'εοΙιεπ Πτε.ε·οαει·ι·επ·Ιιαεπτε Β ε ι·

ρςΙπ ε Ρα ε ο Ιι ΙΙΙπ 1αι 48. ΒεΙιεαεΙα1ιτε απ Ηει·ερενα1γεε. Πει·

νεΙ·εται·Ιιεπε Ιει κατ. ΑΙιεο1νΙι·ιιιιε· εεΙπει· 8ιαόΙεπ Ι. .1. 1884

ετει.ε ΜΙΙΙΙαι·ει·ει ε·εννεεεα - 4)1π 1ι1ει·ιιιι όει· Νεεωτ όει·

όοι·τ.Ιιεεπ Αει·ειε Πι·. 11"ι·ε.π π 'Γ ειρρεΙ π ει· Ιιπ ΑΙΙ.ει· νοπ 88

.ΤαΙιι·ειι. νοπ· παΙιεεα 80 .1αΙιι·επ Ιιεπε.πα ει· εεΙπε 11ι·ε1.ΙΙεΙιε

Ρι·νιεΙε; ό1ε ει· Με ναι· 10 .1ειΙιτεπ Ια Μει·ε.π ειιεΙΙΙπε, απι όεεεεπ

ΒαΙ.ινΙεΙΙεΙιιππ ει· εΙεΙι Ιιει·νοι·ι·πι.ςεπόε νετό1επειε ει·ενο1·Ιιεα

Με. Βε1π Νπιπε Ιετ ΙιααρΙεεεΙι1ΙοΙι όαι·εΙι εεΙπε Αι·1ιεαεπ απ”

όΙε 1ιαπρ,·ειιΙ.ιι1ιει·ειι1οεε από ερεαΙεΙΙ όαι·εΙι εεΙπε νει·επεΙιε, αε

τι·είΙ“επό όΙε ΠεΙιεΙ·τι·πε·Ιιαι·ΙωΙΙ όει· ΤαΙιει·οιιΙοεε, ΙιεΙιπιιατ πε

ενοι·όεπ. ΑΙιει· παπα Με Αατ1ιΙ·ορο1απε από ΒοταπΙΙΙει· πετ ει·

Βει·νοει·επεαόεε 1.;ε1εΙειετ..

- Δια 27. .1αΙΙ νει·ετ.πι·Ιι ΙιΙει·εεΙΙιε1. όει· α11πεπιεΙπ πεπεΙιτεΙε

1πΙιαΙ›ει· όει· Ροαι·οννεε1ιεπ ΑροτΙιεΙ‹ε ΡιονΙεοι· 8ι.πειει·ειΙι

Ο ε α ε ι· 117 ε1τε ι· Ιι 012 απ εΙαει·1.απε·επειιιεΙΙπόαπε απ ΑΙιει·

νοπ πεΙιεεα 54 .1πΙιΙ·επ. Παι·εΙι όεε νει·ιτε.αεα εεΙπει· θοΙΙεε·εα

νναι·όε ει· 1888 ιππι 1Ιερα:Ιι·ιεπ όει· Μ. Ρετει·εΙιαΙ·πετ ΡΙιαι·

πιαοεα1ΙεεΙιεπ θεεεΙΙεεΙια(τ από 1.1 1895 ιαιπ ΙΙΙιεειοι· όει·

ρςεπαππΙ.επ θεεεΙΙεεΙιοιΙι πεεν11Ιι1τ., ινεΙεΙιε ΒιεΙΙααΒεπ ει· Με επ

ιιεΙπεια 1.ε1ιεπεεπόε Ιππε ΙιαΙ.ιε.

- Ζωα ΝεεΙιΙ`οΙΙςει· Ρι·οΙ.

1ιεΙιι·ειαΙιΙ όει·1)ει·ιπε.τ.ο1οαΙε από Βγ

Ιοε·Ιε επ όει· Ρει·Ιεει· πιεόΙ‹:ΙαΙεεΙιεπ επιιΙΙΙΙ.ε

Ιει όει· Ρι·οΙ”. ειαι·ποι·ό. ειπ ΒαΙιεΙε Μ. ΑπιοΙπε Πε. θα α εΙι ε Ι·

ει·πεπιιι ννοι·όειι.

-- Με πεπει·ε1ττε Ρτο(εεεαι· απ Ηε.ιιτΙπππΙΙΙιεΙΙειι επ όει·

11αΙνεΙ·εΙ11ΙΙ. ΓτεΙΙιαι·(.ς ΙεΙ. όειπ ΡιοΙ”εεεοΙ· ΠΙ. Βό α από δε·

επ Μ ΙΙΙ)αΝ.Γ:18811 ινοι·όεα.

- Πεπ θ ΜεΙι ε1· Ρ τε Ι ε όει· 8εαΙ‹εαΙιει·ε'εεΙιεπ 8ιΙΙΙααι;

Ια Ε'ι·ιιπΙΙΙαπ π. Μ., ννεΙε·Ιιει· π1Ιε 4 .1πΙιι·ε νει·πεΙιεπ ννιι·ό. Μ.

όΙεεπιπΙ όεπι 1ναι·εΙιιιι·πει· Ρι·οΓεεεοτ Πι·. 8ο νε ι·Ι, Πιι·επτοι·

όεε ποο1οπΙεεΙι·εο‹›ΙοταΙεε1ιειι Ιιιεπ1.ατε όει· Πιιινετε1Ιετ, ΙΙΙι·

εεΙα ενω «ΖεΙ1επειαόΙειι», ΠεΙ'τ 4: «ΠεΙιει· όΙε Νεων όει·

θεπει·οεοιιιεα» ειιει·Ι(επιι1: ννοι·όεπ. (ΑΙΜ. ιαεό. ().-ΖΙΒ.)

- Πε.ε ΜεόΙεΙππΙόεαπετειπεπι Με όΙε 11ιπι ιιπτετετεΙΙιεα 1π

εΙΙΙ.ιι11οπεπ ε.αςειν1εεεα. όεε ΒεΙεΙιε εν παρεα νοπ όεα

ΑπεΙιαπε·εεεΙΙΙΙόει·α όει·ΙιοπαϋορειΙιΙεπΙιεπ Αρο

ΙΙιεΙΙεπ ια εατ.Ιει·πεπ.

- Ζωα Ηπα αιιό Πα Ιει·ΙιαΙΙ: εΙαεε απεπτπεΙΙ

ΙΙΙ:1ιεα Ποε ΙΙ.αΙε1'ΙΙι·οΙιι·ο πΙεοΙιε Κι·παΙιε Ια όει·

Πιπεε1ιιιπα; 81. ειει·εΙιαι·ε·'ε πατ όει· Ια όει· 8εΙιννεΙε ΙεΙιεπόε

ενΙΙ·1ΙΙΙεΙιε Βιειι1ετατ.Ιι Α. 117. Β νν ε π Ι ε· ο Ι ο ό ε ΙΙ 1 όεΙπ Βεεεοι·1.

όεε 1ζαΙεει·Ιπ 111 π ι· 1 ε εΙα ΘερΙΙ.αΙ ιεεωιπειιται·ΙεαΙι νει·ιπε.οΙιτ

Παπ νει·πιιιοΙιτε ΟπρΙ1εΙ εοΙΙ παει· εκει παπα όεπι '1'οόε όεε Με

Ιεεεει·ε από εΙπει· (;ι·εΙεεπ νει·α·πιιόιεα όεπι οΙιειαςεπααατεπ

Βεεεοπ εαΙ'ε11εα.

- Ζαιπ ΕΙπ1.1·ΙΙτ Ια όΙε ΜΙΙΙται·-11εόΙεΙπΙεεΙιε

Δ Ι: πό ε πι Ι ε ΙιεΙιεπ εΙεΙι Ια όΙεεειπ .ΙεΙιτε 449 Ρ ετ ε ο ιι ε π

απο ιπε1όεε. ό. Ι. όι·εΙ λ1ε.Ι πιεΙιι· Με νεεεπεεα νοι·Ιιεπόεα

εΙαό. όπ όΙε θεεειιιιπιιαΙιΙ όει· 8ιπόΙι·εαόειι Ια όει· ΑΙ(εόειαΙε

απ( 750 Γεετεεεε1ετ Ιετ αιιό όΙε ΖαΙιΙ όει· νεπεπιεπ νοπ όΙεεει·

ΖΙΙ1°ει· όε1ιει· αΙιΙι11.αςΙε Μ.. Πετ ει·οεεε Ζαόι·ε.πα· ειιι· ΑΙΙεόεπιΙε

ει·ΙΙΙ11ττ εΙεΙΙ όαι·ι:Ιι όΙε νετεαοΙιεινεΙεε ΖαΙε.εεαπ8· όει· ΒεπΙεεΙια1

ΑΙιεοΙνεπτεα παπι $ιπόΙαια επ όει· ΑΙωιόεπιΙε. Ια Ρο1ι;ε όεεεεπ

1ιαΙιεα εΙΙ:Ιι επεεει· 305 ΑΙιΙΙ.αι·Ιεαιειι όει· (ιΙναιαεεΙεπ αοαΙι 144

ΑΙιεοΙνεαιεπ νοπ Βεα.ΙεοΙιαΙεπ πω· ΑιιίααΙιτπε πειπε1όετ. 11411.

εΙπεια ΠΙρ1οιπ όει· αΙινε11ιο-ιπεΙΙιειαεαεεΙιεπ 11'ε1εαΙΙ.Μ ε1πό 8

Ρετεοιιεπ Ια όεα Π. Οαι·εαε α.αΓεεαοπιιιιεα ννοι·όεα.

- 1ιπ ΟΙΙ·εαΙει· όεε 14ΙπΙεΙ.ει·ε όει· νοΙΙ(επιιΙ'Ι(Ι.απε· νοπι 15.

Λαα·αετ. ε., Ιιετ.ι·εΙΐεπό όΙε επ ει·ι;τεΙΙ'ειιόεα ΜεεεΙ·επεΙα πα όΙε

πενεΙιΙεοΙιε ΒαιννΙεΙΙεΙααε· όει· 11ει·αειιόειι Ια όει· ΒεΙιαΙε. από

α. Α. πιιιζειιι·όπε1, όπ.εε όει· 8(:Ιι π1ει·ετ. ενεΙεΙιει· παπα όεα

1ιΙεΙιει· 1ιεεεεΙιεπόεπ νοι·εεΙιτΙΙιεπ ιιπι· (Μπα επ όεα π11.όεεοε·Ι

εοΙιεπ 8εΙιιι1εοπΙ”ει·ειιΖεπ 1ιΙιιειι;.ςεποπεπ ννιιτόε, ννεππ όει· ναι·

εΙΙ.ιεπόε όετεεΙΙιεα εε Ι'ΙΙι· Μαιας ΙιΙεΙΙ., ν ο π Ι ε ι Μ. α π

ε1Ιεπ 8ΙΙ.εααρ;επ όει· θαα(ει·εαεεπ όειαεαΙ

μια 11εΙιι·επετιι1(επ, ινε1ο1ιε παει· εΙπεπ 8οΙια1ει·ετ νει·Ι'11πεα,

ι.ΙιεΙΙααπε1ιαιεπ πω. από ειναι· ταΙτ. ΒΙΙιαπιι·εεΙιτ

Ι π ε. 1 Ιε α Ε" Ι· π ι; ε π. ινε1εΙιε Ια όεε Θε1ιΙετ. ΜεΙΙΙεΙιει·

Οοαιρετεπε εεΙι61·επ. Πεα 8εΙια1ο1ιι·ΙεΙιεΙΙ.ειι από απειπρ(οΙιΙεα,

11'οιιι·πΙει·'ε επί όειπ

ΙιιΙΙόο

πα(ει· ΜαΙιΙΙΓε όει· 8εΙιαΙατετε παπα· όεα εΙπεπ οόει· επόει·επ

ΒεόΙππ·αππειι. _ΙεόοεΙι οΙιπε όΙε θενν11Ιιι·απε· όει· ΒεεΙιιε (Με

81πειεόΙεπειεε, επεερι·εεΙιεπόε Η α ε ε Ι α 1 Ι ε τ ε π Γ ΙΙ Ι· ό Ι ε

ΒεπιιΙεΙεΙιτ.Ιααπι.; όεε Ζαετ.α.αόεε όει·

ΑαΒ·επ από όει· 211Ιιπε όει· 8εΙιΙΙΙει· :α πε

ενΙππεα. Ζα όεα ΡΙ'1ΙεΙιτεα εΙπεε 8οΙιαΙει·ετεε

ε,·ε1ιαι·Ι εε, αετΙοόΙεεΙι 11ι·εΙΙΙεΙιε ΒεεΙεΙιΙΙπππε·εα

ΙΙΙ Ι ε π· 1. ει· α ε π ό ε π (όπτεΙιειιε παει· ε.11ει· πεπ εΙαιτε(επ·

όεα) νοι·ιαπεΙιπιεπ, ΙΙιι·επ ΘεεαπόΙιεΙτεεαειεπό ΙιεετεπόΙρ,· πα

ΙιεοΙιεοΙιτεπ, 8απΙΙ.ΜεΙΙειεα ω» ε.ΙΙε Ζϋα·ΙΙπε·ε επ ΙΙΙΙιι·οιι από

εΙ1_ΙεΙιΙΙΙεΙι εαιεπ Βει·ΙεΙιτ πι" όΙε επα1τει·επ Ζπετ.επόε επ όει·

Ιιει.ι·ε11"επόεπ 1.εΙιι·ααει.εΙτ εΙιεαΙ'ε.εεεπ.

- Ι.Ιν111.αόΙεοΙιεε Αει·πτεαΙΙιαΙπ. Πι·. δ. ΒΙ·εαα

ποππ' Ια 1111” Μ: πια. όει· ΑΙιΙ'ε.εειιας εΙπεε ΙΙνΙ11.πόΙεεΙιεπ

Δει·ετεαΙΙιαππε ΙιεεοΙιε.ΙΙΙΒΙ από ΙιΙΙ.ιετ. όεΙιει· όΙε Ηει·Ι·ειι 11ε1

Ιερ·επ, ννεΙεΙιε επι· ΖεΙΙ: Ια 11ΙνΙπαό ρτεΙΙΙΙεΙ

ι·επ. εοινΙε εαεΙι όΙε_ΙεπΙπειι, ννεΙεΙιε εΙ πιππ1

ννεπα παπα πα ι· ναι·ΙΙΙΙει·πεΙιεπό, Ι ιι 1.ιΙνΙαπό

αι·πΙιτ.ΙπΙΙ·ι Ιιε1ιεπ, ΙΙιπι α πι1.τεΙιεαό ιιαΙ.ει· εεΙπει·

Α ό τεεεε (ΜΙΙε.α, θι·οεεε ΒΙ.ι·πεεε Ντ. Β) όΙε ΒεεπτννοΙ·Ι.ιιαε,·

Ιο1εεπόει· Ιόταα;εα εΙπεεαόεπ επ ννοΙΙεπ: 1) νοι·- από Ε'ειαΙΙΙεπ

πεπιεα? Ώνα από νναπα ι.πε1Ιοτειι ? ΟοαΙΖεεεΙοπ ? Νεπιε από

ΒεταΙ' όεε νειιει·ε? - 2) ΒεΙιαΙΙιΙΙόπππ πιο από εναπα ει·Ιια.1

πεπ ? - Ρ) ννεΙεΙιε 11πΙνει·εΙται ΙιεεαεΙιτ παό ννεΙεΙιεπ (Με

(Μπαμ, »να από ινεπιι? -- 4) Απ ννεΙοΙιειι ΟΙ·Ιεπ από νναπα

όαπ ρι·αΙΙΙΙο1ττ? - 5) ΤΙΙ.εΙ όει· ΠΙεεει·τεΙ.Ιοα από απόει·ει·

ειναι νει·ίεεετετ ΒαΙιτΙΙιεα? δυο από πνεαα όΙεεεΙ1ιεπ πεόι·αε1εε?

- θ) νοΙ·παιαε όει· θεττΙα από ννεεεεπ ΤοεΙιιει·? ν1(ειιπ εΙε

νετετοι·1ιεπ - ννεαπ'? - 7) Ια ννεΙεΙιεπ 8τεΙΙιιπ,εεπ από Ια ννε1

εΙιεπι Βαπεε? ΠΙε 81επ:Ιιεπ ΑαεΙαΙπΙΙε ννετόεα νοπ όεα 11ε1

Ιεπεα παπα παει· ΙΙιαεα ΙιεΙΙααιιτε από νετννεαότε ι·εερ. νετ-ι

ετοι·Ιιεπε ΙΙνΙαπόΙεεΙιε Αει·πτε απ: ΗΙπειιΙΙΙειιπε όεε θι·κεε από

όει· Ζεα όεε '1'οόεε ετ1ιεΙεα.

- Βρ1όειιιΙοΙαπΙεε1ιεε. ΟΙιοΙει·ει. Πα εεΙατ.Ι

εοΙι επ Βα εεΙεπό ιναι·όειι, ιπα ΑαεαπΙιιπε νοπ 4 Ο1ιοΙει·ε

111ΙΙεπ πιπ10.Ααςαεε εαϊ ενι·εΙ ΒαΙΙΙε1όαΙπρϊετα, ΟΙΙο1ει·αετ

1‹ι·ε.αΙ‹ππ8επ επ πεπεα ΡαπΙΙΙεα Με 211111 12. Αιια·αετ. πΙεΙιτ

εοπειεΙΙι·ι. Ια ννΙε.όΙννοειαΙΙ ΙΙοιπιπεπ πω· νεεεΙππεΙ(ε

ΟΙιοΙει·ε.111ΙΙε νετ. Ια όει· Με π ό ε1ι α ι·εΙ αΙΙαπι1. όΙε ΙΣρΙόε

Με απ. - ΡεεΙ. 1α Οόεεεα. εται·1ι επι 8. Αππαετ. Επι

Ι1οερΙαιΙ εΙπε ΓΙ·πιι αατει· νει·όεε1ιτΙπεπ ενιαρτοιαεα. Ι)πε

Ηειιιε, Ια ενεΙεΙιειιι εΙε πεννοΙιιιΙ. ΙιειΙΙ.ε από εοΙιοα ΙΙ·ΙΙΙιει· εΙαε

111ιπ1ΙεΙιε Βι·Ιιι·επΚιιαα· νοι·ι.τε1ωιαπιεπ απ, νναι·όε όεεΙπΙΙοΙττ.

αεεΙιόειπ όΙε ΒΙαννοΙιπει· Ιοι·ηπε1ιι·ιιεΙιτ ννει·εα. Πεε ειπε 520

Βεαει·Ι18(επ ΙιεετεΙιειιόε Ποτ( Α ΙεεεΙ (Ιιπ (Μαν. Αε1ι·ειαΙιεα),

Ια ινεΙοΙιειπ εΙαε ΒρΙόειπΙε ιαΙΙ. ρεετει·1.Ι,ε·ετα ΠΙιπι·εΙΙΙ.ει· απια

ι·επό όεε όαΙΙ-11οπετε απΙΙ.κεττειεπ νναι·, νναιόε επί Αποι·όααπε

όει· Κεε·Ιει·αιιε· νοπ εννεΙ Ε'επει·ννεΙιτεοιππιππόοε πια. ε.1Ιεπι Ιπ

νεα(.πΙ· από ΜοΙιΙΙΙα.ι· αΙεόει·(.;·ε1ιΙ·επατ, πειεΙιόεπι ε.αι Έπεσε ναι·

Ιιει· Με ΒΙπα·οΙιαει· όεε Οι·ιεε Ια εΙα Ζε1ι1εε·ει· ΙΙΙιει·ρ;εΙΙΙΙιπ

ινοι·όεπ ννει·επ. Ρόι· όεε νει·πΙεΙιτ.ετε ΒαςεαΙΙιιιια ννιιι·όεα όΙε

Βειιει·α εοεΙεΙεΙι ΙπΙΙ 1Β,ΟΟθ 11151 εατεπΙι11όΙετ.. ΒΕ.

-ΠΙε (ιΙεεειαιαι.παιιι όει·ΚταπΙιεα Ια όεαΟινΙΙ

1ιοεαΙΜι1ετα ΕΜ. Ρει:ετεαιιι·ε·ε Μπακ ειπ10.Απε·.

ό. ό. 7478 (θ πεπ. Με Ια ό. νοτια.), όει·απτει· 828 ΤγρΙιιιε -

(10 ινεα.),8178γαΙιΙΙΙε -- (17 ιαεΙιι·), 155 5εΙιαι·1εεΙι - (2 πεπ.),

58 Π1ρΙιτ.Ιιει·Ιε - (8 πεπ.), 88 Μαεει·α - (4 ιπεΙιι·) από 29

ΡοεΙΙεαΙΙι·απΙΙε - (5 πιεΙιι· Με Ιιι όει· νοι·ιν.). .

Μοι·τε.1Ιτατε-Βα11ετΙα Μ. Ρετει·εΙται·εε.

απ όΙε 17οεΙιε νοιπ 4. Με παπι 10. Ααπαετ 1902.

ΖεΙΙΙ όει· δτετΙιείαΙΙε:

1) παπα θεεεΙι1εεΙι1: από Α11.ει·:

==.-1.-5-5-ΜΒΒέΒ:έδω

1ειθεΠ2εε=ἑἑ52252°ἑ2ἑ5€5ἔ
__|__` ιει-ει-ει-ειεωι-ειει-ειεεῇ

ε·ν-8--ΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙε4
εππεεεεεαεεπε5

809282591157531187 81888425488882081

2) παπα όεα '1'οόεεπι·επεΙιεα:

'ΓνιέΙι. εεεατ.1ι. 1, Ί' α. ε1ιό. 11. ΙΙ'ε1ιι·Ιε τεειιι·ι·επε θ, '1.';·ρΙιαε

οΙιπε εετΙιπιπαπε·όει· οι·ια0,Ροε11επ1,Μα.εει·π18,8εΙιει·1εοα 5,

ΠΙρΙιτΙιετΙε 12, Οι·οαρ Ο, Κεπε1ι1ιπετεπ 7, Οτοιια6εε ΙιαπΒεα

εατ.ε11πόααε· Θ. ΙΒι·νεΙρε1ε.ε 2, (ι1ι·Ιρρε 8, ΟΙιο1ει·ε ε.εΙεΙ.Ιοε

Ο, ΒαΙιτ 6, ΒρΙόεαιΙεεΙιε ΜεαΙππΙΙιε Ο, Απαιει· θε1εαΙιι·Ιιεπ

ιπετΙειπαε Ο, Ρει·ετΙΙ.Ιε ερΙόεΙαΙεε Ο, ΒοεεΙΙι·εαΙΙΙιεΙΙ Ο, ΑαΙΙιταπ Ο,

ΗνότορΙιοΙιΙε Ο, Ραει·ρει·ε1ΙΙεΙιετ Ο, Ρνε.ιπΙε από θεραπε.ειαΙε 4,

'Ι'αΙιετεα1οεε όει· 11παιι;επ 88, 'Ι'αΙιει·εαΙοεε επόει·ει· ΟΙ·πεπε θ

ΑΙΙιοΙιο1Ιειααε από Πε1Ιι·1αια ει·επιεπε 12. Ι1εΙιεπεεπΙιενε.εΙιε από

Ατι·ορΙιΙε. 1αΙ'ε.αΙ.αια 41, 14ε.ι·πειπαε εεαΙΙΙε 24, ΚΙ·εαΙΙΙιεΙτεα όει·

νει·όεπαπε;εοι·πεπε 129, Τοότι;ε1ιοι·επε 18.
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μέ Διιιιιιοιιιοιειε .ιειιδειιΈ1ι·ίωιώΤάδειι6ΒιιεεειιιηέΡ6ιζι:. ι.. ιιιοκιιιιι ιιι

δι. Ροτετειιιιι€, Νενειιγ-Ρι·. 14, εοννιε ιιι ει!Ιοιι ιιι- ιιιιι1 ε.ιιεΙϋ.ιιι1. Αιιιιοιιοειι-Οοιιιριοιτοιι ειιΒοιιοιιιιιιειι. Η
 

ε ΒΙι ιΙΙ ι ι ιιΗ θ ἔἔιἱἶιἶιἶειιἔ8 Μ” θ” ε ,, Η Ϊ Η Χ Υ '

εονιιιε ιιΗοι· ιιιιιισιιιιι ιιιιι·οιι ιιιιιιιεειιι·ε 0ιιιιιιεεε ιιειιιιιιι- Πω”. Μ” ΠΠΜξιιΙΙΙΒΜ ΑΜηΗΜΜιπ

ιιιπ Βοεσιιννοικιειι Μ . .

Βιιιιοιιωιιε Ιιιιοοιιιοιι εποε ετοεεοι· Βοειιιι επτά οιιιιε

ο ., ιιΠε Μ,εί:ιεειι Νεϋειιει·εο!ιοιπιιιιεειι (Αϋεοεεειιί1άιιιιε, Βοι

ειιιιέ· ιι. Α.) νετΕι·ιι.8·ειι. . - · ·

Η η ,,ΑΤΟΧΥΙι“ 1ιιι: εο ιιιειιι€ @Με 68.88 εειιιο Βοεειι

,. οΙιιιει θοΙ'ιιΙιτ 40-6Ο πιει Βιβεεετ Βειιοπιιιιειι ιινετάειι Κόπ

ιιειιι :Με άιε3ειιιΒοιι άει· ϋΙιΙιοΙιειι ειιοι·ειι.ιιιεοΙιειι Δτεειι
. . . . ε ι) ·

(185 ΚιΠ115ο11 υΠά νΠ55ΘΠ80ΠΒα11ΒΒ ΡΙ-ἔΙἰΐἑ-ειἑτειιιΚΙιεὶιιειι, Μι άειιειι Ατεοιι ετιεεεει;τ ιετ

Το ι κι Με ι · ι · ι
8 χ· Ι· 1 · (Πειιι:ετε.ιιΚιιοιτειι_ Αιιιιιιιιο, Νει·νειιΚτειιΜιειτειι ειε. (εει·

θ θ Ρ ο θ θ ΙιιιιΓειι εποε Μι θοιιι·ει1ο1ι.νοιι ,,ΑΤΟΧΤΠ· ειιιιειι;;.

'ΗΕΙιοΙιε Ποεὶε ιιπ Λεια!! 5 Οιιι.ιιιιιι ιιιιιιιΙοετοιιε. Β98ιε: 0.06-0,2 οι Επι) (Με εΠι90ΠωΗ

1ιιιιοι·ο.τιιτ: Βι·. Ψ. Β'ο7ιιΜ ιΚΙιιιιΙε ναι Ρι·ρι'. Σαεεαη Βιετ

Πτω·πωι ΜΒΜ κοωθηω8 Ζ" [ιωη$ωη_ 1ιιιει· πιω. θεεεΙΙεοΙιείτ 5. Μειι·2 1902; Ρτινιι.ιτΙοο. Ετ. Γ.

.ΒΖιιιπειιΗιαἰ (ΚΙιιιιΚ νοπ Ρτοί. Ι.σμάεπ) ἱὶιὶἀε111.

ω7θΪΪθΠ9θ8θ||8θ|Ιἰῖ¦Ϊ. #6.||ΒΠρ88θ||8σύ"κή

Ο1ι ειι·1οττειιΒιιη;. ΟΙιετ1οττοι1Βιιτε;. Ποπ 28-ιο.

  

Μείοι·ιιιιιι'.ά.Ιωιιιάεοιιιιι'ι,Βε;ιιιιειιιοι·,Κι·ιιιιΚοιιΜι.ιικοι·.Αροι:ΙιοΙιειιιι.Ι)ιο8ιιοτιμεοΙι.Μτο!
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~'_ εειοοΙιειτειτ. ΤειεεοΙιιιοι·.

εεε. Β;εεοΙι. Ε.ιιιιιιΙιτ νοε άει· ΜΗΝ. ΒεΙιϋτ‹Ιε εεει.ε.τιοι:.

ΠιιεοΜιά1ιι·Ιιεε, ειοΙιει· ννιιΙιειιιΙοε ΜιιιοΙ ιιιεεειι:

ΚοιιοΙιΙιιιετοιι, Κο1ιΙΚορ1°- απο ΒιιοιιοΜεΙΙαιωι·ι·Ιι.

Πτει·ιιιιιι· ιιι Ιιει·νοι·ι·ειΒ·. ΒΙΜ.ι.ει·ιι Πειιι.εοιιΙει.ιιάε ιι. θεετειτοιοιι-Πιι€υ.ι·ιιε.

Αει·ιτ!Ή:ιιε θιιιτειοιιτειι:

Ρι·οΙ'. Πι·. Βι·ιιετ Πεο!ιοι· (8ΐ7'0886879):

Ηιιιιρι-ΝΙοιΙοτΙιι8ο,

  

ΜεΗιιιιΜιιιιιιοπιοΛΙ.ΕΧΑΝ0ΕΒινειι:ει.Βι..Ροτει·εΒιιτε·,Ει·ιιεειιεττεεεε38.

ΗειιιρωεοπωτωιΜι·ΜἱἱοΪιπιεὶιὶιι.οοικ:Ιωιειτ1εΜΗειινοπδι-Νο"·ωΜγονογ.
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Με Ψιτιιιιιιε άεε ..Ρ0Γἰυ88ἰ11“ ννε.ι· ειιιο ΠΙιει·ι·ιιεοΙιειιόε; ννειιιι€ΙειοΙι Μι εΞ ἔ Β ?Ξ Ξἔ :σέ =

ΜΜΜ: ι;,ετε.τΙε εειι.ι·ειι Με", ιιιιεε άει· ΚειιοΙιιιιιετειι ειοΙι ιιι ειιιιεειι Τιι.ςειι ιιι ειπεπ ω ·_ῖἔΞ έφω,3 σε ιιι ἔ έ

ειιιίιιοΙισιι Κιιτισ.ι·ι·ιι νει·π·ιιιιάεΙτε, εο ννιιτάειι Μ: ΑιιίεΙΙιε εο ιιιιΙιΙο, άετ Βο!ιΙειιιι εο €€ _ς ε? ,__· :.Ξ

ΙοοΙσιι·, ιΙιιεε Με Βι·ε‹·Ιιι·εοΙ‹ειι‹Ιο άεε ΚειιοιιΙιιιειειιε, Με Βιιιιιιιιει·ι1ειι υιιά άιε άτο- (5 αΞ`_--ἔΒἙ ε: €2Ξ*8

Ιιειιιιε Ει·ειιοΚιιιιι.:. νοΙΙει.ϋ.ιιάις ινεείιοΙειι. ..:Β ἔῖη? ε ἔ Ξ ·ΞΞ δε `

Βι·. ΜΜΜ, ω. ΒεκιτΙιειιι·ετ ε. Π. (ΨείεεεπΙιιιη;): .€ "ΕΞ ΕΞΞ Φα<,Ξ:.·ε

Νιιοιι άεπε ΗοΒινιιιοιι :Με Ροι·Ι.ιιεειιι και· εε πιιι· Ιιειιιι Πι·νιιειοΙιειι ρΙϋι:ΙιοΙι, Β Βρε εξέδέ 'εεε "Ξ Ώ

Με ειι.ιιιιιει.ε Μι άιε Μπι Ιιοι·ιΙιοΙιε Μια πιιι οιποπι ΑΙρειι-θιρίεΙ. Πιεεε Ι.ειοΙιι.- ε' Ξ ό;μ.ε ἔ ω: ε; ο

ιι.ιιιιιιιιι·|ιοιτ ΜΙ ιιιπ· ΙιεεοιιιΙει·ε ω, άοτ Μι ιιιίοΙΒε ΙειιιιιΜιι·ι€ει· Βι·οιιοΜεΙΙιιιτει·ι·Ιιε Ξ ενέ-5··· @Η €.°Ξ:Ξ

811 ιιιειΕΙιοΙιειιι Βιιιρ!ιγεειιι Μάο. ”Ξ ἔ Ξ ἔε_·ιή έξε ΦΞ ,_

Πι·. .ιιιωιι πιιι” (Νσιιλαιιεαι.): ιι ο ε! ο == ει:: εωΝε
ι . . . ε . . . π .. 'Ω ΜΒ Ξ Φ Φ ..σε

ι Ποιο ΠιτΙιοιΙ ιι·ειιι άει.Ιιιιι, Μ” Με Ροι·τιιεειιι επι ΜιιτεΙ ιιπ, «Με ιιι Επι· ε; εε·ε Φω τό ,Ω Ξ :β

2εετει· πιο άεπ πιιι: Βεο!ιτ. εο ιζεϊϋτοΙιεεωιι Κι-ιισιιιιιιει.ειι ιιι ω” ιιιι€ει”ΜιτΙιοΙιει1 >=00 ε έ ΕΞ =ι8 θ”
 

ιιιπ! ι'ιιι.ετ ιιιιιιιει·Μιιιιειι Βι·οιιοΙιιιιΙΙιιιωτι·Ιι ϋΒετΖιιίἱὶΙιι·ειι νει·ιιιιι.Β. ΙοΙι Μουσε πι· . -
Ζω Ιιειιι ιι.ιιόει·εε ιιιιιωι. ννοΙοΙιεε ειοιι άεε ειοιι·Ιιιιιι νοι·2ιιιζεε ι·ϋιιιιιειι άϋτι”τε. ΝΙιι1ΠειιιώΙει.ΑΙεεΒεΠἀθι·Ηἔ·€ιι(Μ:ξ

πι». εποε ιι. ω» Πειιιιιοι· (Βίι·Β/εδά, ιδ'2είοι·ιιι.).· €ΐ2€θ ”Βεθ 1ξ“22(2;"031 ω: ω'.

Πιο (Με ιιιπ Ροι·ιιιεειιι ιιοΙιειιόεΙιειι ΒιοιιοΙιιτιάειι. ιιιινοιι πιει ω Κιιι·Ιοι·ιι, .
ΜιιΠειι ιιι ιΙοιι επιινσει·ετειι Ε`οι·ιιιειι ππά _ιεάεειιιιι.Ι ειιινιοε ειοΙι ΙΜ· ΡΜριιι·ει. Με νοπ ρτ”ΜΒιδ ἔΓΒΐΒΘΠΡΒΘεΘ (ειπεπ πιιι"

εΒε;;εΐ1ειἔιιιιιἔτοτ ννἱι·Ι‹ιιιιε; Με ετιι.Ιι·Ιιε Βιιετειιι·ειε ιιιιΙιιιι ιιι κνειιιεειι Βιιιιιάεέι Βοτειτε θα ° ____

ιι ιπι Με ει:ι·ειιοπ Βοε;ιιιιιι Με Ιπι 2ιι νει·ιιιιεει·ιι. Με ειιιιιει·ετιιι· οι Μι. · .
νει·ΙωιιιΓ πιο· άιιι·ι·Ιι Με ΑροιΙιεΙωιι, εοινιο άιιι·οιι ΐοΙεοιιιὶε Βιι8·ι·οε-Πειι6τε: Αάτω8θΠ νο11 ΚΠΝ11φΠΡΠο88ΓΙΠΒ8"°

Π. Βιοι·ετιιιιιρίοΙ, ΑροτΙιεΕιει·, Ή'ιιι·εοιιιιιι, Μιιι·εωΙΙιοενειιιι 136. Μ!. ΜΜΜ”. ϋοιιιινεει:οι· Οοιιει:. Βοιιιιιιτ18, ΠΘ'Ι'ΘΡ6- α:

σεΠι, ΑροΗιεΙιει·. Ποπ. ΡιιιιΙ 8οοιιοιΙο, ΑροτΙιο!ιοι·, Βιμ, ΚιιΙΙιειι·. 26. Μ8Έι3°Ι48Βοκε..ε γι. ε. Θ, με. 20.

Ηει·ι:οετοΙΙι. ιιι άει· ΚοιιιιιιιιιιιΙιιιιτειι-ΔροΜιοΙιε Β. Τιιοεο!ιιιετ, Μπι" Ο. 19, ΡΙ°8Π 81112811, νΥΟ.,1? ΜΒΜ Πω18Μ16°

Βεγκιειειι·ιιεεε Μ. · (27) 28-Ι5. ΩΠ- 10

ι (Μετα Οιι·1ι·ι·ποιιο.' Οερι·1ιεοε. ιι.1?,ΒΒ.19
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ΒΑΝΑΤΟθΕΝ

(75)10.-ιο.

Ιιιτοιιώνετοει Κι·5ίτιμιιιμιιιιττοΙ. Βοιωτ

ι·ειμιιιιι τοιιἱ8οΙιο ΨἰτΙιιιιιἔ. ΑΙιεοΙιιτ τοι2Ιοει.

ἐ Πετι Ηεττετι Αετ2τειι ΡτοΙιειι πιιπ Ι.ιτοτειτιιτ μειτιε

υπό ίτειιιι:ο ι

ειιιτοιι πιο ΡειΒτιΚειιιτειιΒ8ΠΘΓ δ6 00.,
ΒετΙιτι δ. Ο. 16. ν Ι

Ζιι ιι:ιΒετι ιιι :ιΙΙετι ΑροτΙιε:Κειι υπό Βιομιετιεπ. ι

πιω ειι-ιι. ι
Χ

~ΧΧΧΖἐΣΧΣΖ ?

,,ιοΗ·ιΉιτοι.··.π Ν
,,!ι:ΜΜιι!°°-Ήιτ!ιὶπΜπι”.ι

κ; ° οπο: Απιπιοιιιιιιιι ,ευ1ίο-ιοΜιηο1ι

.ΑΙ"Μ0ΠΠΠΠ οιιπι“ Μπι νοιι ιιιιέ μ:Ιιειοττ ιιι στι.

μιιειΙΒΙεοΙιειι Ζιι 5 Κο., 1 Κο., να Κο.,

ψ Κο.. ||ι0 Κο, ιπιπ ιιι ΟτιμιιειΙΠιι

(1 π' ιι εοΙιετι πι 60 μπι.. 45 μπι. ιπιπ 80 μπι. 1

κ. ο οι πιο μ1ι·οοιιι·Μ1ι·ιιτπ ειι1ίοιιιοπιιι-1'οι·ιιιε1ποιη
31ΙθΙιτΙ10ϊ0τω ειιιτιιπι (,,1οΜΙιγο1"-Ροι·ιιιΜάεΙιγά), νοι·2τιμιοΙιεε Ι)ιιτπι- κ

ΑπιιεερτἰΚιιτιι, νοπ ιιιιε μ-:Ιιείετι ιιι ΟΗμιιιιΙειπρειοΚιιπμ:π

:δι 25 μπι. ιπιπ ω μπι. _

α ο ει· Δι·8εκτιιπι τιιιοιιγάτοοει·πι'ιι·ο-ειιιίοιιιοιιπι οο1ιι- ἶ

`οιΙε (,,ιοΜΙιγο!"-8ι1Βοι·), ΙΙ55ΙιοΙι ιιι ΙαιΙιεπι εοννιε κινειτ

ιιιοπι `νειεεει, 30 Μ» διΙΒοι· επιιιιιΙτεπά, ιιει·νοττει€εππ$ιεε

Αιιιι€οποτιπιοι!ιιιπι, νοιι ιιιιε μ:Ιιοιοτι ιιι ΟτιμπιιΠΜεάι

εΜειι .ειι 10 μπι.

Βειαοιικινοι1οτ· Μιά.8οιιιπιτ2ινιιΙά,420-450πι.Μ.σ.Μ.

εΙΙΙιοννιιιιιιεεΤιιοτπια!!ιειι.Ιιετιιιιιιποι·!.ιιΠΚιποι·ι

ΒτοεοΙιὶιτοοιιιι·οιιΜεΒιι.άεσοπιιτ.ό.
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 Η ' ιιιεοΙιιΕιΠε ιιι ΤαϋΙετιεπ 8 (Μ μπι. €ετιιοΙι- , . _

- ιπιπ μεεειιιιι:ιοΜοε. Ιιιιτιννερ; ,,Ιοι.ιιιιγοι.' - -2.“Ξ ἑΦ _ _ Η 75

'1'ε.Ε:Ιο.Μ:ειι μειιιιιιιιι, ιπειιι: Ροι·πι α” ιπτετιιε €μΞ ε ε _ ζὶ._ἔ

ΙοιιτιιιιοΙ-Πειττειο!ιιιπ8. ιιι ΟτιμιιεΙεοιιειοΙιτεΙπ _ ="ε: ἔ ε ἐ_=:

- ό ιιι 50 ΤειΓΙεττειι. . μέ; €Φ Σ ἐ έ =Ξ

σ; ο οι· ,ΙοΙιιιιγο1“-Β εειιιιιεο1ιιΜιε. «πιτπ. 812 ° οτμιπ.κ ···· = _ ·- *πεί

ΒεπιιπέΙ. Ειεειι, ιιι ΤεϋΙειιεπ ὁ 0.1 μ., Βετιιοπ-0ιιπό μ- 1 ἐἐ = ἐ .έ Ξ έ Ξ έ

εο!ιτιιο.οΜοε, ἰιιὸὶοἰι·τ Βοι (ΠιΙοτοεε ιιιιτι Απει.ειιιιε, ιιι οπ- _.ἑ ἔΞ: :Ξ β ἔΕ›ὁ

μπεΙεοΙιιιοΙιτεΙπ 2ιι 50 ΤειΒιεττειι. -€ Ξ δ) Ξ“Ξ ὲ°Ξ =·ἔ Ξ

Μθτ880Ια (πιει Μει:ιι-Κτι·εοΙ-Απγιο1 εοΙιιΙ:ιι1ε. ειππ. 40% Μεπι-ΚτοεοΙ, "' - "ἐξ __·Ξ Ε. Ξ

.Η Ποειιιία:τιοπειιιιττεΙ ιιι πω· (Πιιτιιτμε, ιιι ΟτιμιιειΜΒρετ:Κιιπεεπ 'έ έ Ε” π ει: έ;
:ιι 60 μπι. = Ξ =' 2 έξο

Η οε!ετ ΒιιοιιΙγρι.ο1-Διιγτο1 εο1ιιιιι1ε. ειππ. Μι ΕιιαιΙ ιοΙ. Πιτ :Α ' Μ Ξ ὅ

2ειιιιι5τΖι!ιοΙιε νοι-ινεπάιιιιμ ω $τοπιιιιιτιε μας., πι ΟἔἐιπειΙειϋ- ἐ :έ ἔ έ

. ριιοΙιιιιιμειι .μι ό!) μπι. . . (έ: Ξ Ξἔ

]0(Ι-),ΑΒΥ'301:: ιιοΙι1Βι1ε. ειππ. ΙΟ°/ο _]οτι. Ετειιτ2ιιιιιτεΙ (π. ]οποίοι·πιε. πι έ ;έ

ΟτιμιιειΙ:ιπρειοΚπτιμτπ :ιι 50 μπι. νοιι ιιιιε μ:ΙἰεΓετι.

. ΎλζιεεωιεοΙιειΙΙιάιο.ΑΒΙιειπόΙιιπέετι Μπι· νοτετοΙιεπειε Ρι€ιρετειω, ννεΙοΙιε ειιι;

εάιΙιεςειιοΙι.νοιι ιιιιε ειΙΙειιι ΙιετεεετεΙΙτ ννετάειι ιπιπ πετειι πωπω ιιιιε μεεετ:ΙιοΙι η

μεεειιιιτ:ι ειππ, νετεεπάειι μειτιε ιιιι‹ι ΜΜΟ. `

- Ιοιιιιιγο!-Βοεο!!εο!ιεΐτ 0°'αΐ.°·.Β.2°ΞΗ'έ._α.ξ.;ζ·...-.._

3”Μό·σο"οοσοσοσοκο6δοΒοσοκοοσοο6οσοσοσοοσσ”οοσο2

ΣΕΠΠ7ιιάι διιιιοε πι» Βιι.τοιι ειιι' 2 '

Σε" οιιι Νιιι.ιι ρισ

  

 

 

απο μιάι·ιιοΜο

Βιιιιιίειιιιιιε

"τιπω

  

  

Μ”Ιιἰιιοπουνοι·Νε.οΙιε.ΙιιιιιιιιμιιιιπιπΜποιοιιιιο@ιπιππιοψιοΙΙο.

νιΟΗΥοειεετιιιε

  

@οι ΦΗΜΗ] Ροι·ιι·:ι.Η-8οιιιιω- 3 β Π. ει: ° ὶ Π; ·

ιιΜΙΙΙιτοιιαιο Ή'ιι·- Μπι-Κιθ' ΕΞΙΙ πω] Με ο 4!

Μπι; ιι1Ιμιιιιειιι άεάο"ΒΒ- τι Ξ Ξ = =

με ει· πιασει ο

Βοιαι.ιιιιτ Μ. Ε Ξ Οιιιιειοι·οε εοΙιτ.ειι ή ω. τ ζ ·

Με ΝοτιιιιιΙάοειε Βιιωι·ινπειιοι·ε ω- ' Ζ Ξ >@ΜΜΕ ν, κν8.8_ πισω. @πιιπ ιιι μμ

εοι·μωι νοΙΙ. ιιοΙιτοιιι

ΕιΒοιιτΙιιιιιιοτ: ΔΝΒΒΕΑΒ ΒΑΧΕΕΠΝΕΒ. ΒΠΒΑΡΕ$Τ.

Ζιι ΙιιιΕπιιι Βοι άου Πι·ομιΜειι ιιιιά ΑροιΙιο!ιοιι.

Παπ νοι·Ιο.ιιμι ιιι ποπ Νιειιοι·Ιειμιιι «Βιικ1ειιιιοι·'ε Βιιι.οτννιιεεει·».

(81) 28-10.

ΌΌΌΌΌΌΌΟΘΌΌΟΟΌΟΟΟΌΌΟΌΌΌΌΟΟΟΟΌΟΌΌΌΌΌΌΌΟΌΌΟΏΘΌΟΟΏΟΏΏΟΌ

Κ Διιτοεεοιι νοιι Κιιι.υΙιοιιρΠοεοπιιιιοτι:

. Ρι·ιιι Μιιι·ιο Κιιϋει·ιι, Οι. ΒΜΙΠιοιιιτι·

' Πωσ ό. Πιιιιιεώιοπ Κιι·οιιο θ-8,().. 19.

ἔ Π” Ε.. Δ. Βοεοιι1ιινσπιιια. πωπω

ι Ρωωιοι.Μ 16, θα. θ.

ι Πισω ΨιιιιιΙει·, γι. Πο.ιιιιιοπο. ιιορ. π Πω:

= . ·ι·ιιιιοΠιιοποκοπ γι. ιι. 4. ιπι. 11.

ΟΟΌΟΧΟΟΟΟΌΟΟΟΌΟΧΟΟΧΧθΟ

ΟΟΟΟΟθΌΟΟΌΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟθΟΟΟΧ
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Μ. ΠοιιιιιιιιΓε Ηειοιιειτοιοιι
θετοιιιι€τοε οοιια:ιιττιττοε Ηειειιιο8Ιοϋιτι (Π. Κ. Ρετ. Ν: 8Ι,891) ?θ.0, οιιετιιιεοΙι τοιιιε:ε

· (ΞΙγοετιτι 20,0, ΑτοττιειτιεοΙιε ιιτιό θεεειιιιιειοΚε2ιιεειτ2ο 10,0 (ΑΙοοιιοΙ 2°/..).

 

 

   

Διε ΒΙιιτΒΙΙσοιι6οε, οτεατιοιεειιιια1τ1εοε, αιΜοτιεοΙιεει Ν81ιι·- Μια ΚτΜτ1ειιιιἔε

πι1ττο1 Πιι· Κιιισοι· πιω ΒτννεοΙιεειιο Βε18οϊιννέεΙιοεαεωτιάειι 1ι·8·οτιτ1 ννεΙοΙιει·

ΑΜ: ιιιιοι·το1οιιτ,

Μ:: Μειοπιάοτει ιιιιοιιτΙιοΙιτΙἱοΙι ἱιι «Πιι· ΚἱΙΙᾶθΓΙΙΓἔΙΧἱ8. Ξ:

Ηειειιιειτοἔειι ΗοιιιπιεΙ ειιιΙιὲΗτ ειιιεεετ άειιι νϋΠἰΒ τειιιειι Η:ιεττιοεΙοωτι ιδί581°ΙΠ8Ιτί1 Έτοἰ
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ποπΠο!!ο ε!ο!! π!π ο!πο Μ. Πτοπππο Ποε Ε. το!πο

ποιπ. -- Ρο!. !!οπ!!!ο οο!!οπ ο!π 2!. Τοοο οο!!ο!!!

οπ!!οοοοπ !νοτΠοπ. Ποτ Μπτρπν!!πορ! !νπτΠο οτε!

ο!π ΕπΠο Ποτ π. !!!οοπο πι!! ο!ποτ Κοτποοπεο οπο.

Πο!π Βοο!πτπ !!οτνοτοοπο!!.

Ρο!! 2. 89!οπτ!εο Ρτοπ. Οιπ!οτ Κτο!!οοπο!οπΠ. Ε!πο

!!!!οοπο !το!π 8!π!!!. - νοτο!π!εππο νοπ Π!!ππΠοτ!π

!π!! Βοο!π!!! π!!! Μ!!τρ!!ν. θιο!!οοοπ ο!!! 29.

ΤοΒο οπ!!οοοοπ.

Ιπ ο!πο Πτ!!!ο θτπρρο νοπ Ποτ!!!τοεοο!!οποπ πιοοο!!

ν!!! πππ Π!ο!οπ!οοπ οποο!!!!ποπ, Π!ο πο! !πνοο!πο!!οπ

ππΠ 8!τοπεπ!ο!!ππ νοτοοπο!π!!!οπ ννπτΠοπ.

νσπ Ιπνοο!!!ο!!οπ !!οΒοπ υπο θ Ρο!!ο νοτ, ο!!ο

6 οΠ !!ποτπ Βο!!οπΠ, !νοο ο!ο!! νοτο!οποπ !οοο!. Ποπ!! !ποπ

ε!ο!! Π!ο Ρο!!ο πο!!οτ οπο!ο!!!.

Ρο!! 1. (!896). Ε!π 50!ο!!τ!Βοτ Μο!!π, Ατ!οτ!οοο!οτοοο,

Ποοοποτο!!ο οοτΠ!ο. Α!! Ποτ ο!ποπ Ι.πποο!!ερ!!!ο

ο!π Κτο!Πο!!οτΠ. - Ο!τοο 20 Ε!!π. Π!!π!!Ποτ!π !πνο

!;!!!!τ!, ν!!!!!ε οο!!!νοτο νοτίο.τπ!. Οο!!ορε !π προτο

!!οπο. (Νοπο!!πο! ΑοποοπΠτο!!ππο Ποο Ποτ!!!οο. νο!

νπ!πο.)

Ρο!! 2. Ε!π 61!ο!!!!οοτ Μοππ, !ποοοτ, οποτπ!οο!! νοτ!ο!

Ιοπο θοο!οπ!εοποο. Ρπ!ο 120. Ε!π Μο!οτ Ποτ!π

Αποεοποπ. Ποπ

ν!!!!!ο οο!!!!νοτο, Ποτ Ποτ!!! οπο!! ννο!!οτ π!π τ!!! νοτ

ο!!Ποτ!, Ποεο 267 Ο!!π. τοοοο!τ! !νοτΠο!! !πποο!οπ;

Ποε Μοοο!!!οτ!π!!! !!!! Βοποοπ Θοπ!ο! Βοποτοοποτ._

Ε!!!!πο ποο!! 1 8!!!πΠο.

Ρο!! 8. Ε!π 5Μοπο!ο ο!!οο Κ!πΠ !νο!π!!οποπ Θοοο!!!οο!!!ο.

!πνο!!!!!ο!!ο οοοο. Ρι!!ο !το!!!π !!!!!!πο.τ! Εο Ποπ!!!

ο!ο!! Ποτ Ποτ!π !π Π!ο Ρ!ο!!ι!τ !πνοο!π!τ!. Ε!!!!!!ε

πω!! 1 8!ππΠο.

Ρο!! 4. Ε!π 48!οπτ!οτοτ Μοπ!!. Ιπνοο!!!. Πε. !!ιποοιο

Ποο Οοοοπ!π ω!! Ποπ οπποο!!ο! Βο!οΒοποπ Τπο!!οπ

Ποε θο!οπ οοοοπΠοπο ππΠ Πο!π ππ!οτο!οπ !!οππ!οπ

οο!!π!!! νο!!!!ο!!!!ποπ οπ!!`οτπ! ννοτΠοπ. νοτο!!!!εππο

Ποο !!οπ!π !π!! Πο!π Ο. οο.οοπΠοπο !!!!!!.ο!!!! Μπτρ!!!

!!πορίοε.

ο. Ε!!!ο Ηνο!.οτ!οο, 38 ο. π., !π!! ο!ποτ $!τ!ο!.!π!.

!ο!!π!ο ο!! !πνοο!πο!!οπο. Εο ν!!τΠ ο!π !νο!ο!!οτ

!νο!!πποεοτοοεοτ Τπ!!!οτ Ποο ΠπππΠοτ!ποο εο!ππΠο!!.

8!ο ο!!τ!!! ποοπ 9 Τοεοπ. Β.οοοο!!! οπο!! 80 Ο!!π.

ΠπππΠοτ!!! ποπο! Τπ!ποτ. Ροτ!!οπ!!!ο. Π!ο Ποτ!!!

οοτοοο Ποτ Νο!!!ο!ο!!οπ Πο.πο! μ! νοτ!!!οπ!. - Βο!

ΕτΠΠπππο Ποο Ποτ!ποο οπ Ποτ Νο!!!ο!ο!!ο !!πΠο!

ο!ο!! Βτ!!π!!οπ-πο!!το!!εο!!ο νοτ!`οτππ!!Β Ποτ νοτο!!!!8

!οπ !πποτοπ Ποτ!!!!!!ο!!ο (Μποοοο).

Ρο!! Θ. Ε!π !8!ο!!τ!Βοτ .!!!!!ο!!πο. Ροτ!”ο!!οποο Αποοο!!οπ.

Ηο!ο!!!τ!ο Αποοπ. Βοεοο!τ! 140 Ε!π!. Εο ποπΠο!!

οπο!! π!π ο!πο 1.2 Ο!!!!. !ο!!Βο Ιπνοο!πο!!οπ ππΠ οπο!

πτοοοπ!!τ!ο οπο!! Π!οοο!πο νοτ Πο!!! Ε!π!τ!!! Πο!

Π!!!!!!Ποτ!!!ο !πο Οοοοπ!π ο!!! Ποτποτ Τπ!!!οτ. Ε!!!!πε

ποο!! 24 $!ππΠοπ. Ι!! Π!οεο!!ι Ρο!Ιο ΓοπΠ ππΠ!!!

!!ο!πο Απ!ορε!ο ο!ο!!.

νσπ το!!!οτ $!τοπο π!ο!!ο π ο!!!Π Ποππ οπο!! 2 Μ!!!

οπ νοτιο!ο!!ποπ.

Ιπ! οτο!οπ Ρο!!ο ΠπΠο! ο!οπ ο!π 26!ο!!!·!Βοο ΜοΠο!!ο!!,

Ποο οο!! 18 Τοοοπ (!) !!ο!ποπ $!π!!! ἔοποπ!. Εο !!πΠο!

ε!ε!!! ω! Ποτ Οροτο!!οπ τοο!!!!ν!π!!ο!!εο ΑΜτπ!ο!!!!πο Πιο

Π!!ππΠοτ!!!οο. Ποτ Ποτ!π !ε! επ !ποτεο!!, Ποιο!! οτ πο!!τοπο

Ποτ Βοο!ο!!!!οπ!!Β ρ!!!!!!!ο!! ρ!ο!ο!. Βοοοο!π·! ννπτΠοπ πι!!

10 ()!!π. Ε!!!!πο !!οοπ :4 $!ππΠοπ.

Ποτ οννο!!ο Ρο!! πο!τ!!!! ο!ποπ 1'7]ο!!!!εοπ .!!!πο!!!!ο.

πο! Πο!π ο!π!! !π! Οο!ο!εο ο!ποο !!οτ!!!τ!το!πΠοπ !!!!!οτ!ο!!!

ε!!ο!!οο ΔΠποοο!οπο!! οοπ!!Πο! πο!!οπ, Π!ο ει! ο!ποτ $!το!!

επ!ο!!ο!! Βο!!!!!τ! πο!!ο!!. Ρο!. !νπτΠο ποο!! 5 !!νοο!!οτ

Βοποοοπ ο!!!!οεοοπ. Βοοοο!τ! ννπτΠοπ 10 Οτο!. Π!!ππΠοτ!!!.

Ρο!. 1ο!!! οποοππ!!ο!!!!ο!! πω!! !π Με!! ππΠ !!οποπ ε!ε!!

!!ο!πο Βοοο!!ννοτΠοπ ο!πΒοο!ο!!!. “

νοπ Τπ!ποτοπ ΠπΠοπ νν!τ ιιπ!!! Ρ!!!!!ο νοτοο!ο!!πο!

ππΠ οπο! οποοο!!!!οοο!!οπ «Οοτο!πο!πο π. Απο!! !!!οτ

!τ!!! π!!! ο!οο!!!!!π!π!!οποτ Ποι!!!!ο!!!!ο!! Π!ο Βοο!ο!!π!!ε

πνν!εοποπ Κτο!!ονοτίοεοππε ππΠ Αποοοπο !!οτνπτ. Π!ο

Ηο!!!ο. ο!οο 60 ρ!!!., Ποτ οροτ!τ!οπ ΚτοπΚο!! ννπτΠο εο

ποοοπ τοο!!. επ! Βοποοοοτ! ο!!!!οοοοπ ππΠ ΠπΠο! ο!ο!! πο!

ο!!ο!! Ρο!!οπ, ω! Ποποπ Ποτ ΑποΒοπο !π!”οπο! ποτ, ποτο!!ε

!π Ποτ Απο!!!ποοο ο!π Ποπ!!!ο!!οτ Η!πννο!ο Πο!!!τ.

!ίπτο οο!οπ Π!ο ο!πιο!!!οπ Ρο!!ο !!!οτ οποοΠοο!ο!:

Ρο!! 1. Οοτο. Πω!. ο!ο!π. Εο !!!!Πο! ο!ο!! πο! οο!!!οο!!!ο!!!

Ετ!!οπτπποο!πο!ο!!Π ππΠ !!!ο!πο!!! !'το!!ποπ!ο!π Ρ!!!ε

πο!Ποτοο!!ο !!ποτ Πο!! !.πποοπ ο!πο οποοοορτοο!!ο!!ο

Πο!!!ρ!!!!!8. Ε!!!!πο ο!!! π. Τομ οπ ο!ποτ Ρποι!

π!οπ!ο. (69 ο. π.)

Ρο!! 2. Ο. !π!οο!!π!. Εο ΠπΠο! ε!οπ πο! Ποτ Βοο!!ο!!

Ροτ!!οπ!!!ο, οποοοποπΠ νσπ ο!ποτ!! ροτϊοτ!τ!οι!

ι!!οπο το!ππΠπ!!! νοπ!τ!οπ!!. (68 ο. π.)

Ρο!! Β. Ο. Ποτ!. !!οπο!. “.Βο!!!οο!!!οτ Κτο!!οοπο!οπΠ. Ε!!!!πο

ο!!! π. Τομ. (68 ο. π.)

Ρο!! 4. Οοτο. οοοο!. 43 ο. π.

Μο!!! Εκ!!πε ο!!! ό. Τομ.

Π!ο Ρο!!ο !π!! ποοοοτοτ Κτο!!ονοτ!οοοππ8 ΠοΒοοοπ ο!π

οο!! ο!!ο !π Θοποοππο οπο.

Ρο!! 1. ΑΠοποοοτο!πο!πο !π!.

80. Τοεο Βοποοο!! οπ!!οοεοπ.

Ρο!!

Βο!!!οο!!!οτ Κτο!!οοι!

66!ο!!τ!Βο Ρτοπ. Α!!!



40!ε!ιτ!Βετ Μεεε. Ο. !!εε-εεεε. Αιε ό!. 'Εεεε

εεεεεεε εε!!εεεεε. Βε! εετ Ορετε!!εε ετνν!εε εε

ε!ι:!ι, εεεε ε!ε Β!εεεεεε ε!εε !ττ!Βε εεε εεεε Δε!!

110Ι117!!08ε νοτ!!εε,ε.

Γε!! 8. 86!ε!ιτ!εετ Μεεε. Ο. εεε!!! -!- !ενεε!εε!!οε.

Απε 2!. 'Γεεε εεεεεεε εε!!εεεεε.

Ρε!! Δ. 26_!!!!ιτ!Βε ντε!! τε!! τε!ιε!ετεεεειε Οετε!εοιε εεε

θε!εε ρε!ν!εειε. Ορετε!!ε!! εετ !ερετε!ετε!ετε.

Νεο!! 8 ννεε!ιεε εεεεεεε εε!!εεεεε.

Ζε ε!εεετ 8τερρε εεεε!!εε ε!ε!! !!!ε!!ε!! εεεε εεε!! ε!ε

!ιε!εεε !τ!ε!εεε θτερρεε νοε «'Ι'ε!ιετ!τε!εεε» εεε

«Αε!!εειεν!εεεε». Ιε εετε ε!εεε Ρε!! νεε Λε!!

εετεν!τεεε εεε εετε .!ε!ιτε 1809 !!εεεε!! εε ε!ε!! ειε ε!ε

27_!ε!ιτ!εεε Μεεε!ιεε. Βεεεε!!ε εεεε!. Εε !εεε ε!ε!! ε!ε

'Ι'ετεετ !εε! τε!! εεε! Οεεεετε νετεεε!ιεε. Βε!ιε! εε!ετ

Ιίτε!!εεεε!εεε. θεεεεεε εε!!εεεεε.

Με εννε!!ετ νε!! νεε Αε!!εοτεν!τεεε !ε! !!ετε!!ε

εε!ετ εετ θιτερρε εετ θετε!εο!!ιε ετινε!!ε!. Αεεεεεε !ε

θιε!!εεεεε ω. Ρε!! 2 εεεε!!!ε!).

Ε!!! Ρε!! νεε Τιι!ιετ!ιε!εεε τιι!ιτ!ε!τ! ε!ε!ε!ιεε!!!ε !ε εεε

εεε!!ε!εε Αεεε!ιε!!!, ε!ε Ρ!ε!. ε!ετεετ. εεε νν!τε εε!ιετ

εετ! ετννε!ιε!. Βε !ε! ε!ε !ε!εεε! νετ!εείεεεετ.

Βε! εετ Ρ!ετε!ε ε!ετεετε!!ε !τ!!! εεε ε!εε

θτερρε νεε Με!!! εε!εεεεε, !ε εετ εετ Αεεεεεε !ε θε

εεεεεε εεε εε Ετννετ!εεεε !ε!.

νεε 8 Ρε!!εε ε!εεετ Αι! νετ!!ε!εε 6 ει!! Αεεεεεε !ε

θεεεεεεε εεε εετ 2 εεεε!εε !ε!ε!. Π!ε !›ε!εεε Ε'ε!!ε

εε!εε !ι!ετ εεεεεετ ετινε!!ε!.

Πε ετε!εε ε!εεετ !ιε!εεε !εε!ε!ε ε!ε Ι)!εεεεεε: Α!›εεεε

εεε !ε!τερετ!!. !ε!ιετεε!. - Πε!. !ε!εε!!ε!. Ε!ε !ιεεεε!!ε

ε!ε!! ειε ε!ε 15!ε!!τ!εεε εε!ιννεε!!!!ε!!εε Μεεε!ιεε, εε! εειε

εεε τι!!! Γ!ε!ε! !τεεεεεε 8!!!ε!τ εεε !!!ε!τεετιεεε !ε ε!εετ

Αεεεε!!εεεε νοε 16 Με!. τεεεε!τ! ινετεε. Ει!!!εε εεε!!

τι Τεεεε.

Ι)!ε Νε!!τερε!ε ετεε!ι !ε!εει!εεε: 'Ι'ε!ιετεε!εε!ε ρε

τ!!εεε!; ε!ιτεε. Μ!!!ετ!ε!ιετ!τε!εεε (νεττεε!!!!!ε!!) εεε

Βε!!εεε νειε Π!ετεε. Δε! Βετιε εεε !ει Μεεεε!ετ!εει

τε!ε!!!!ε!ιε Τεεετ!τε!!τεε!εε.

Ιει εινε!!εε Ρε!!ε, 68!ε!ιτ!8ε ντεε, εε! εετ ε!ε!! ε!εε

Κο!!!!!ετε! νετ σε. 20 Τειεεε !ε Γε!εε ε!εετ ε!εεε!!!εε!ιε

!εε Ηετε!ε εε!ιν!ε!τε!! !ιε!!ε, !”εεε ε!ε!! εε! εετ Οριστε

!!εε ενν!ει:!ιεε Με! Βετε!εε!!!!εεεε ε!!! ετεεεετ ε!ιι.τε!τερ

εε!!ετ Α!ιεεεεε.

Ποτ Ει!!!εε !!εει!!ε ε!ε!!! ιιεειε!!ν!τ! ετεε!!ε!!!εε, εεε!!

ε!ε Νε!!τερε!ε ιν!εε ε!εεεε!ετ!ε!!ε!ετ!!!, !ῖ!!ε!ε!!!!!!εε!ε

εεε εεεε εεε!! ε!εε εο!ιινετε Ρεεετεεε!ε εεε!!.

Ζειε $ε!!!εεε τεεεε εεε!! νοε νετ!ε!εεε8εε εεε

Πετε!εε, ει!! ε!εε Βεεεε!!εε !ιο!!ιινεεε!ε εετεεε!!!, ε!ε

Γε!! ετινε!!ε! πνετεεε.

ΙΣε !!εεεε!!ε ε!ε!! ειε ε!ε 17!ε!ιτ!Βεε ιεεε!!!!ε!ιεε !εε!

ν!εει!ιε, εεε ε!εε!! ρετ!οτ. Βεεε!!ε!!ε!ι ετ!!ε!!εε !!ε!!ε.

Βε! εετ ετε!εε Ορετε!!εε Γεεε ε!ε!! ε!ετ!τε Νε!ε!ι!ε!εεε,

Πε!ετε!εεεεε εετ Ειι!εεε!τ!εε, ε!ε Βεεε!!!!ε!ι!ε εετ εεεε

ει!! Β!ε! ετ!ε!!!. Βε! τω!! ινεεεε Αε!!εε!εεεε (εεε $!τεε

εε!ε!!εε) νετεεεετετεεεεε εννε!!εε Ορετε!!εε νι·ετεεε

8 Ο!ε!. !)εεεεετε! τεεεε!τ!. Ρε!. !!ε!!ε ει!! νετ Κετεετε,

ε!εο 4 .!ε!!τε ερε!ετ, Θε!εεεε!ιε!! εε εε!ιεε εεε !ε! εετ

εε!!›ε ινεεε ε!ε!!! Βετεεε 50!!τ !ετε!!!8, εε εεε!! νε!!!ε

ετεε!!ε!ε!!!ε. -- Βε!· θιτεεε εε!!!τ, εεεε ε!εεε Βε!ιτ!!τ

ε!ε!ι! ιεε!ιτ ?Με εε!εεννε!εεε !ιε!, !εεε! ε!ε!! ννε!ι! εετ!ε

!!εεεε, εεεε !ι!ετ !!!! Α!!8ειεε!εεε ε!ε Βε,ε;ε! ε!!!. εε!

$!!ο!ι- τεερ. 8ε!!εεενετ!ε!εεεεεε, ε!ε ρετ!ετ!τεεε ε!εε

εεετ εε!ε !τεεε!εε, εε!ετ!ιε!!ι εεε Ζινετε!!!ε!!ε

!ειε!ετ εο!ετ! ερετε!!ν νετεεεε!ιεε, εε εεεε ε!ε Γτ!εο!ιε

νετ!ε!εεεε εεε Πεττεεε ε!ιεε εεττ!!! ρτ!ιεετε Νε!!! ετ!!!

σε! ιν!τε.

Ρε!! 2.

 

 

Νεο!ιεετε νν!τ εεε εε !ε ετεεεεε Ζ!!εεε ε!εεε Πε!ιετ

Με!! νετεε!ιε!Τ! !!!ιετ σε ιν!ε!ι!!εετεε ε!ε!!τ !ε ε!ε Αεεεε

ερτ!εεεεεεε !!!εεε!!ιε!!εε εεε Με!ετ!ε!εε !!!ι!ε!ε!!!!!ε!ι

εεε ετε!.εε Τ!ιε!!εε εεε ερετε!!νεε !!)!εετ!!Τεε εετ

- =-=ευ-- ε-`---τε

δ!!!

,,Βεεεε!!οε" ετε!ιτ!ε! εε εεε εετ εεε!! ε!εεε Με!!!

εε ννετίεε εε! ε!ε εννε!!ε 8ε!!ε εετ Ε'τεΒε -

ε!ε Α τ! ε ετ νετε! ε!εε εε εετ !ιε!εεε 8ε!ιε!!!εεεεε

εεε!! ετίε!ε!ετ Εε!!”ετεεε<.τ εετ ετ!ετεε!!!εε Ρετ!!εε.

Νε!ετΒετε!!εε ννετεεε ιν!τ !!!ετ!ιε! ιν!εεετετε ε!ε ε!ε

εε!εεε Θιτερρεε Πιτ ε!ε!! Βενεε μεεε!τεε !εεεεε τε!!εεεε

εεε ε!ε!!εε ιν!τ εεε εε!ιετ εετ Βεεειειετ!εεε !ο!εεεεε

!!'τεεεε:

Ι) νν!ε ν!ε! νοιι !εεετ Κει.εεετ!ε νοιι Ε!τ!!τεε

!!εεεεε ε!εε ει!! εειε ΜετρΙιν-Κεορί?

2) νν!ε ν!ε! ε!!ιε ει!! εετ Νε!!!

ννετεεε?

ε) νν!ε ε!ε!!! ε!ε!! ε!ε Μετ!ε!!!ε!εε!!ῖετ !ι!ετεε?

Κετε !!!εε! ε!ε!! ε!εεεε !ε!εεεεεττεεεεεε !ιεεε!ινετ!εε:

Ι. Βε! εεε Ηετε!ε ε εε!ε! ε!ε!! εεε ίε!εεεεεε Β!!ε.

Βει. εεεεεεε:

εε!!εεεε!!

Η. Η. Η.

!εε. ετιιτ. νετ.

Α. Βε! Αενιτεεεεεε εεε Μετρ!η ε. 4 Ο Ξ 8

Β.Βε!εετΝε!ι!.....3 2 Β :Β

Τ Β Β : Π!

Ηε ε!ετ!›εε:

Η. Η. Η.

!εε. ετιιτ. νετ.

Α. Μετρ!ιν . Η 6 3 = 20

Β.Νε!ι!..... -82:5

Ο. !!'εεε!τε'εε!ιε Κεερ!. 2 -Α - = 2

Ν! θ 5 = ε?

Ι!. Βε! εεε νο!νε!! ετε!ε!ι! ε!ε!! !ε!εεεεεε:

1) θεεεεεε: Νε!!! --, Μετρ!ιν 3, 8ειετεε 8

2) Θεε!ετ!ιεε: 2, 8 10

18

ΙΙΙ, Βε! εετΙι!νεε!ιιε!!εε εεε $!τεεεε!ε!!οε

!!εεεε ε!ε!! εε! ε!εειε νετ!!ε!!ε!εε νοε Νε!!! εε Μετρ!!ν

νοε 4! 2 Με εεεεε! εετ !!'ε!!ε τε!! !ε!”εεε!ειε Αεεεεεε.

ιν. Βε! εεε Τ!! τεοτε ε (Αε!!εο!εν!τεεε, 'Εε!ιετ!τε!εεε)

Εεεε! ε!ε!! !”ο!εεεεεε:

Ο ε τ ο ! ε ο τε ε.

θιει!εε. Θιεε!ετ!ι. 8ειετεε

Π Η ι τ!

Μ!! Μετρ!ιν . 1 -- 1

Μ!! Νε!!! . 3 3 6

Αεεε ετεειετιι. . έ Τά - ι ήΔ/ Μ

4 4 8

ν. !νεε ε!ε Ρ!ε!ε!ε εε!ιε!τ!!!!, εε ε!εε τε!! εετ

Νε!!! 6 !ιε!!εεεε!! ννοτεεε ει!! 5 Οιε!!εεεεεε εεε !Ε.ε!!εε

(Ρεεεε!οε!ε); τε!! εεε! Μετρ!ιν 2, εενεε ! εεεεεεε εεε

1 Βεε!ετ!ιεε (!!!!!!ετ!ε!ιετ!τε!εεε, Τε!›. ρετ!!εεε!).

ν!. Εεε!!ε!ι ε!ε ν ετ!ε!.εεεε εεε Πεττεεε, ε!ε

!ιετε!!ε ετινε!!ε! Με, ινετεε τε!! εεεε!!εειε Ετ!ε!ε

εετε!ι Νε!!! ετ!εε!ε!.

Αιιε νοτ!!εἔεεεεε Ζε!!!εε $ε!!!εεεε εε ε!ε!ιε!! !!!ιετ

εεε ετεεεετεε εεετ €ετ!εεετεε !νετ!!ι εετ ε!εεε εεετ

εεεετεε Με!!!εεε ει!! εετ νετε!ε!εεεε εετ Βετιεεεεεε

εεε!! εετ Βεεεε!!ει! !ιε!!εε ιν!τ εεε ε!ε!!! !ετ !ιετεε!!!!ε!,

εεεε !ε! σε Βεο!ιεε!!!εεεετε!!ιε εεεε εεε!! εεε!! εε !!!ε!ε.

- !)εεε !εεειτε!, εεεε ε!ε εεεε!ε!εε!εε ?Με εεεεε!!ιεε

!εε τε!! εειε Μετρ!!ν!τεερ! !ιε!ιεεεε!! ινετεεε ε!εε, ε!ε

ε!ε!!ε!!εε!ιε Ζεεετετεεεετε!!!ιεε ε!!!!!!ε ε!εε ε!εεε!ιεεεετε

θτερρ!τεεε εετ Ρε!!ε ετ!οτεετε ιν!!τεε, ε!ε, Με ετννε!ιε!,

ετε! ειπε!! ετεεεετε Ζε.!ι!εετε!!!εε ε!εεε !ιτειιε!!!!ετεε

ννετ!!! !ιε!τοιεε!!

Ε!!! ρε.ετ ννετ!ε !εεεε!ι εεε!! ε!ιετ εεε Μετρ!ιν

Κ ε ο ρ!.

ε!ε !εεε! ε!ε!! εε!εε!!!εεεε ε!ε!!! !εεεεεε, εεεε εε! εε

εε!ι!ε!!!ετ Α!!ινεεεεεε ε!ε νετε!ε!εεεε εετ !ιε!εεε $ε!ιε!!!

εεεεε ενει!!εε!! εεττ!!! εεε Μετρ!ιν-Κεερ! ιι ει ε!ε Βε

εεε!εεεεε εε!ιεε!!ετ ει! $!εεεε εε!ιτεε!!! ινετεεε

!τεεε, ε!ε ε!εεεε εετε!ι ε!ε Νε!!! ιεεε!!ε!! !ε!, εεε ε!εεεε

!ε! ε!ε!!ετ !ε Αε!ιε!τεε!ι! εεε Πε!ε!εεεεε, εεεε !ε ε!εεει

ετεεεεε Τ!!ε!! εετ Βεεεε!!εεεε εετ Κτε!!εεεε!ετιε ε!ε

Ό
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ιπο!ιι οεοι· ινοπ!Βοι· τοεπο!ι·ιοι· Μ, νοπ οπιιιιοιιιει· Βο

εεπιπιιε.

ν!”οιε ε!ιοι· Με Ψ!οεοι!ιοι·ετο!!πιι8 εει· Ρεπο

ιιιοπ εεε Βει·ιιιιι·εοιιιε οιι!ιετι·ιΠι ππε εεε Μ

εεππ εοο!ι εο!ι!ιοεε!ιο!ι εεε Α!!οτιν‹>εοπι!!ο!ιετο εει !ι!ει· ιιι

Πεμ !ιοιπιιιοπεοιι Μοιπειιτο, εο !εεει ε!ο!ι Με εοπ !ι!οι·

Βοιιιοο!ιιοιι Βι·ίε!ιι·πιιοοιι ειε 1ιιε!οει!οιι Πιτ ειε Αποεπ

επιιε εεε Κιιορ!”οε εε Γοιπιπ!!ι·οπ:

,,!3οι· Μπι·ρ!ιγ-Κιιορί εε!! Μοτο!! ειιι ιο Αιινιοιιεπιιι;

,,!ιοιιιιιιοιι, ινε ‹ι!›οι·!ιε!!› εει $τοποεο εει· 13ειιιι

,,ει.ιιι!ι εο!ι!ε!ιτ Μ ι·οερ. εει· Ρετε!γεο ειι!ιοιιιιοπ

,,!ιι!!οιι Μπι, εειιιι !ι!οτ ει·ιιι68!!ε!ιτ εοτεο!!ιε ειε

.,,Βπι!οει·ππε εει· ο!ιοι!ιε!!ι Βοειε.ιιι.επ 08.8· ππε Κοι.!ι

,,ιποιιΒοπ ειιι !ιοειοπ, ινε!ιτοπε ιιιο.ιι οε πο! εει· Μπι

,,οι!ο!ιοπ !ιοιιιι, εεεε "σε Ποιοι· Ρεεεεεε ειε Βιοε

”πει!οιι νοιι Βετιιιιιι!ιε!ι ε.ιιεεποτι.“

8ο!ιι· Μιι·ι·οιο!ι Βοτοεο ιιι ειοεοι· Βοο!ο!ιιιιιε Μ ειιι

Γε!! νοιι ιποετοοιιι·ιοι· Οιιιτο!!ιοιιιιο ειιε εοπι .Ιε!ιιο 1900

(Ε. Κ. ι· 31. Απε). Βοι· ειοε!ιοεπε!ιο!ιο Ροεεπε εεε Ριο

το!ιο!!οε εει· Νε!ιτορειε !ιοεοει: «Ι.ε!!ι ειει!‹ επίέο!ι·ιο!ιοιι,

Ι)ει·ιιι εο!ι!ε!ιι». - Βε νει· ε!εο ποιο ν!'ιοεοι·Ιιοτειο!!πιιε

εει· (3οπτιππ!τει εεε Πει·ιιιιο!ιιοε επτε!ι Νε!ιτ πεε!ι

εει· Βοεοοιιοιι ιιιο!ιτ ειιι· Ψ!εεοιεπΓπε!ιιιιο εοτ Ριιιιοποιι

εεε Βιιιιιιοε εο!ιοιιιιιιοιι. Θοι·οεο εεε, πεε !ιοεο!!!ει πει·

εειι ιιιιιεειο, πιο διεειιοι!οιι εεε Βει·ιιιιπ!ιε!τεε, !ι!!ο!ι ποσο

εει· Οροι·οτιοιι ππνοιε.ιιεοτι !ιοετο!ιοιι.

Β!!ο!ιοι·ειι:ε!εοιι ειιι! Βοερτοο!ιπιιποιι.

Βειιι€18ο επι· ρειο!ι!ει!:ι·ιεο!ιοπ Κ!!ιι!!ι, !ιοι·επεεεεο!ιοπ νοιι

Ραπ. Β. 5 ο ιιι πι οι'. ει. 1, Η. ι. ςιω1ιιι-ινιωι Με·

Πι·Ιιε.π ε Βο!ιιι·πι·οοιι!ιοι·ς).

(Μπι !ιεε·ι·εεεεπ ιιπι· εεε Βι·εο!ιοιπειι εει· ποιιοπ Βε!!.ι·εεςο,

εοι·οπ ει·ειοε Ηο!'ι. εοο!ιειι νοι!!οι;τ. ινε εει· Ηοι·ιιιιει.το!ιοι· Βο

ιιιει·Ιιτ, εε!! ππε ο!πο οιιποιε Ηγιιιρτοιιιοπ!ο!ιι·ε ειιι· θι·πιπ!!ιι.ζο

εει· νν!εεεπεο!ιΜι!!ο!ιοπ Ρεγο!ι!ειι·!ο ιινοιεοπ; ειοεοιπ Ζινοο!‹

εο!!οιι ειε ιιοιιειι Ηε!'ιο ε!οιιοιι.

Ιιι εει· οι·ειοπ Αι·!ιο!ι !ιο!ιπιιεο!ι 8οιιιιιιοι· ειιι ε.οτπο!!εε

Ρι·ο!ι!οιπ, ε!!οτειιιι;ε ιιιο!ιι· πειιι·ο!οε!εο!ιοπ Με εγο!ιιιιιι·!εο!ιοπ

ΟΙιειιιοιοι·”ε, ειε ο!ι!ι·ιιι·ειεο!ιε Βο!ιε.ιιε!πιιο· εει· !ο!ιι!ι!ι·πιπιιιο

τοπ. Βο!ιι εοι·Βιιι!ι!ε ειιιε!ι·ιοι· πω· !ο!εοι· !‹ιιι·2 ροει οροι·ιιι!ο

ποιπ €οειοι·!ιειιοιι Γε!! !ε!ιι·ι νοι·ειι·πι ιιι εει· (!ροι·εποπετοο!ιιι!!ι;

ιιειο!ι 8.'ε Αιιειο!ιι εο!! ιιι ε!ιιι!ἱε!ιοιι Γε!!ειι ιιοιο!ι ι·ει·ειιο!ιιοτ Επιπ

!ιε!ριιιιοι.ιοπ εππεο!ιει. επτο!ι Ει·ϋε'ιιπιιι.ς· εεε Βο!ιεεο!'ε εεε Κ!ο!ιι

!ιιι·ιι ειιι!εειοτ, εε.ιιιι οι·ει: ιιεο!ι οιιι!,ε·οιι Τοεοπ ειπει· Με Επιει

ρε.τ!οιι εεε Τιιιποι· νοτειιο!ιι ιινοτεοπ. Ιιι ειπει· ιιιτοι·οεειιπιοπ

Αι·!ιοιτ εο!ι!!εει·τ ίοι·ποι· Α!!ι ει· εοιι Βιιιι!πεε εεε Α!οο!ιο! επί

ειε ιιιοιοι·ιεο!ιοπ Ριιιιοι.!οποπι εο!ιιε Πιιιοι·ειιο!ιππι;ειι ειπε ειιι

ΖΜει·ιιρρει·ιιι: ππε Βεεειιιιιπ!ι!ρ!!‹:πιοι· ε.ιιεο·οΠ!!ιι·ι; ιινοι·εεπ.

Έ ο ε ε.

Μ οιιΖει·, Α. Πιο Αοι!ο!οι;ιο εεε ε.επι:οπ θιο!οιι!ιτ!ιοπιπε

εειιιεε ιιο!ιει !α!ι!εο!ιοπ Βοιιιοι!ιπιι8επ επ εοιιιοτ Ήπε

ι·οριο. ΒιΙι!ιοι!ιε!ι ν. Οο!οι·. πο. 13. Βει·Πιι “Με Α.

Ηιι·εε!ιννε!ε.

Ιιι οοει·3ιιι€ιοι· Πο!ιοι·ειο!ιτ Βιιιιιριι·ι εει· Υοι·Γ. ειε Τ!ιειειιο!ιεπ

ειε πιο εοπ οοπιοπ θο!οιι!ιι·!ιοπιιιιιιιειιιιιε Με «εροοιι!εο!ιοε

ΚιιιπΚ!ιε!ιε!ι!!ε» ερι·εο!ιοιι, οππο ιπι :Με ?Με οιποπ οιπ!ιο!ι!!

εποε Βιι·οοοι· ιιπει!ιοιιιιοιι ιιπ !ιϋιιιιοπ.

Ι)οι· !ιτιιιεο!ιοιι Βοερι·οο!ιππε ω· νοι·εο!ιιοεοπετιιεοπ Μετο

ι·ιο!οο·ιεο!ιοιι Βο·ίπιιεο, εει· ιππι!ιπιιιιεε!ιο!ιοπ Βιιιρο.ιι€εριοι·τε εεε

Βι·ι·ο,<;οι·ε ππε εει· ΑιιΠεεεπιι€,· εει· Κι·επ!ι!ιειι ε.!ε Α!!ἔοιποιιιιιι

ιοοι!οιι Γεω να!. ν!ο!ε επι' οιι;ειιε Βοο!ιπο!ιιπιιεοπ εοει·ϋπεοιο

θροοιι!οι!οιιοιι πει, ινε!ιι·οιιε οι ιιπ πινο!ιοιι Τ!ιο!! εει· Απιινοιι

εππο; εεε Βο.!!ογ!ε πο! Θο1οπ!ιτ!ιοιιιπετιετιιιιε εο!ιετ!” επι€οεοπ

ιι·Ιιτ, νοπ εεεεοιι $ο!ιεε!!ο!ι!‹ο!τ ει· ε!ιοι·2οποςι Μ.

Βιο ειι!Έοετο!!ιοπ θεειο!ιιειιιιπ!ιτε επιίτειι εοιι Ρτε!ιι.!!ιοι· Με

άοιι Βε!ιιοι·ιο!οι.ι·οπ επ ννοιτοι·οιιι Γοι·εο!ιοπ οπϊ ειοεοιπ θο!ι!οι.

Μπομπ.

Ποπε

θτοιι2ι”τεΒοιι εεε Νοινοιι- ππε Βοο!οιι!ο!›οιιε, !ιοι·ειιεεοεο!›οιι

νοιι Ι.. Ι.οοινοιι!ο!επ. Η. Κιιτο!!ε. 0ινιοε!ιε,εοπ

πο! Βοι·ι.ιιιιιιπιι 1002)

Χ.!!Ιιιε!ιο!Επποειοπ ππε Βοινιιεετεο!ιι νοπ Ε.

Βιοι·ο!ι.

ΧΙ.Β!οθι·οεε!ι!ιιιι·ιπεοε!εθι·ο:ειπεει· Βοο!ε

νοιι Γ.Αεειιι!ιιεινιο2.

ΧΙ!Ι. Βοι·Ζπεεπιιιιοιι!ιοιι€ νοιιΕοι!:ι ππε 8οο!ε

νοιι νν.8ο!ιπρρο.

ι

θο!ιοπ ιιιο!ιι·ίπο!ι πι ιιι ππεοι·οι· !!νοο!ιοπεο!ιι·Μ εεε Ιιιι.οτεεεε

εει· ΙΦοεει· επι' ειε «θι·οπε!”ε.Βοπ» !ι!πιζο!οιι!π ιι·οι·εεπ. Απο!ι ιιι

εοπ οπο.ππιοιι, !‹!ιι·ε!!ο!ι οι·εο!ι!ειιοιιοπ ν!7οι!ιοπ επεοι: ε!ο!ι νιο

Ιοε εεεε!ιιεο. Βοεειιεινοι·ι!ιο ιιι ιι.ιιςοπο!ιιιιοι· Ε'οι·ιιι. Ειπε επε

ιιι!ιι!ιο!ιο Βοερι·οο!ιππι; νιι!!ι·εο εεπ Βιι!ιιπεπ ιιπεει·οι· Αιι!'ι.οιε!ιε

Με ιιιο!ιι· ρι·ποιεεο!ι ιποε!ο!ιι!εο!ιοι· Νεων πι) ε!ιοι·εο!ιι·ειι.οπ.

Πε εει ειιι· εε!ιοι· ι.ςοειε.ττει. ποο!ιιιιιιΙε επι' ειε 8 ποιιοπ ΗεΓιο

εει· «Θι·ειιο!”ι·εεεπ» ιππι ινιιι·ιιιοι· Βιιιιι!'ο!ι!ππο· !ι!ποιιννο!εοπ.

Ψοεε

Μ!!!!ιο!!πιιποιι

απο εει· Θεεε1!εο1ιε1°τ ρι·εικτιεο1ιοι· Αει·πτε

επ Βιμ..

8!ι.επιιε νοιπ 20. Γο!ιι·πει· 1902.

1. Πι·. Κο!!ιππιιιι εειποιιετι·ιτι:

ε) Βιιιοπ ει·οιιιιοπιιτ!!ο!ι ,ε;ι·ο.ν!εοπ Π ι οι·π ε πιπ: ειπει· ιποοιιι

ρ!ειεπ Ροι·ί'οι·ειιοιι εει· νοιεοι·οπ ννιιιιε ππε Απειι·Μ εεε

ει" ππιοι· εεε Ροι!τοιιοπιιι 2ιν!εο!ιειι Β!ιιεο ππε Πτει·πε ππε

!ιοι·ιο!ιτει. εποε ινο!τετε Ροτ!'οι·ειιοποιι ιει·ενιεοι· Πι.ειι, ειε οι· !ιπ

ΚΓ8.ιι!ιοιι!ι8.ιιεο !ιοο!ιπο!ιτοι πει.. νοι·ι.ι·εεειιεει· επο!ιτ πε.ο!ιοπιο·οι

εοπ, ειιεε ε!οεε νοι!ειοπιιςειι ν!ο!επιο ενειεπ ιιιιε Μερα εο.ι·ε.ιι

ο!πο Βοερι·οο!ιππο· ω· οι·ιιπιιιο!!οπ Λ!ιοι·ιο.

π! ΙΒιιιοιι Ποοι·ιιε ειιρΙοι: ππιοο!!!ε. (Με πεπει·ο

Απεΐε!ιι·πιιο;ειι ει·εο!ιο!ιιοπ ιιπ 1)ι·πο!ι). .

Αιι!ιιιϋριειιε επ εοπ νοπ Πι. Κο!!πιειιπ εοπιοιιειι·ιι·τοπ

Πιοιιιε ειιιι!οε οι·ινιι.!ιπι. Οι. Ο. Β ιι·γ!ι ο!πο Ριιι!ειιι!ιι εοιπετ

Βο‹›!ιεο!ιιιιπε πετ εορρο!ιοιιι Πτοι·πε ππε εορρο!ιοι· νεοπιιε.

Ζνι·ιε‹·!ιοιι εοπ !ιο!εοιι Αιιι!ιο!!ιιιιι.τειι εει· νιιιςιπο. ειπ οιοιπ!ιο!ι

ειο!ιιεε Βεροπιιι. ΑΙε Βοεπει· ειε Ρει!οπιιιι οιπιπει! ιιιε!ιι·οιιε.εοι·

Μειιειι·ιιιιιιοπ ειι!ι, !!εεε ε!ε!ι ΐοετει.ε!!οιι, εεεε ειε ειπε Ειοιεειι

Πτειι !ι!πιοιο.νν!ο εε ειο!ι ιιπ: εοπ Ονει·!οπ νοε!ι!ε!τ, !!εεε ειο!ι

πιο!ιι οοιιει.ει!ι·οιι, εε Ρετ. εο!ιννει· οιι ιιιιτει·επε!ιειι Μπι.

Πι·. Βοι·ιι εεει·Η' ι'ι·ιιει, οιι @οι εει· ε;ι·οεεοπ Αιιιε!ι! οι·ιιιιι

ιιε!!οι· Λ!ιοι·τε, ινοΙε!ιε Κοι!ιιιιι π ιι ιπ εοιποιιι !!ειιιει·ιε! νοτιππ

ι!ιοι, εει· ο!πο οεει· ιιιιεοι·ο Γε!! ειιο!ι οιι ε!ποι Βοτ!ε!ιι!ιο!ιεπ

Κ!ει;ε ιι:οίϋ!ιι·ι. !ιε.!ιο. Βεειιοι· εε!!ιετ. Μ Με _ιιιιιο;οι· .ειπ ει·ο!

Με! ιιι ω» Επι” ποινεεοπ, ι.ςοεοπ Ηο!ιοιιιιιιοπ ιιι εο!ε!ιοι· νει·

ειι!εεειιπ,ε; Με ε” επ ινοι·εειι, _ιεεοο!ι οπεοιειι ε!!ε ειε! ΚΜ

ι;οπ ειιι εει ιο!εριοο!ιππ,ε εοι· Ηοϋπιιιιιιοπ ππε εει ο!ποιεο

Βιιε!8· !ιοετε.πε εει·ιιι, εποε ειε ο!πο νοπ !!ιποπ ειπε Βι,<;ε ι ι.

εενν!οεοιι ιινιιιεο.

Πι. Κε!! ιιι οιι π πετ ποιπ Με! ειε Μεις!!ο!ι!ιο!τ εςε!ιιι!ιτ ο!πο

Ι(!ειΒο οιι οι·!ιε!ιοιι, επ ειε Αιι!ι8.!!;ε πιι!ιτο ιιπ Βιιιοο!ίε!! επ

εει·ιι!Βο ιιι·πι·οιι. οιι ειιιιιε πιιο!ι ειε οι!ιιι·οιιε!ε!κειτ εει· ινε.!ι

ιππι.: εεε ε.ι·ει!!ο!ιοπ Βοι·πΓεεο!ιε!πιπ!εεοε ειιιοι Κ!ιιεε !ιιιιεει·πε

ιιιι ΚΥειςο. Ψιο εο!ιινοι· εε Μ, ο!πο Βο!ιιι!ε!Βερι·οο!ιιιιιο· οιι ει·

ειο!επ. Μια επε!ι ειιι Ε'π!!, πιο Οι. νοπ Κιι οι·ι·ε ιιι !)οι·ρει.

ειπε Ηο!ιειιιιιιιο ιιι !!ειΒ·ι·πιιι! οι·αιρρτο Με ειε Κ!πΒο ιι·οι2εοιπ

ει·ιο!ε!υε πιπ.

Πι. π. Β!ο νοπ !ιειτ ειιιο!ι νι!εεει·!ιο!τ Ηο!ιο.ιιιιιιοπ ππε π!ι.ε

!νο!ποι· νι·οο;οπ Ηοι·Βε!!'ϋ!ιι·ππε· νοιι Αποττοιι ι·ει·!‹!ιιΒι, ιιπιπ

'Ι'!ιο!! οο!πιε.πιε ?Με πει. ειπει· ιιιιο!ι πιο ο!πο νοι·πι·ι!ιε!!πιι€

οι·ι·ειι·!ιι.

2. !)ι·. Βο!ι ι· !ιε!ι εο!ποιι ειιε·οπεπε!ειοπ νοι·τι·εε: «Πο πο ι·

Ρει·ει!εο!ιγεεο!!ι·ιειι ιιο!ιετ Βειπει!ιιιιιο;οιι εποε

ειε Τι·πιι!ιεπο!ιι εει· Γι·εποπ». !Ει·εο!ιο!πι ιπι Ι)ι·πο!ι).

[Π. Μ. Βο !ιϋιι ωιε ι: ει!ιιιιιιιε ιπι ΔΙ!ε·οιπο!ποπ εοιι ΑιιεΠ!!ι

τιιιιο·οιι Μ: Βο!ιι·'ε Με, ιεε ειπει· εει· Απε!ε!ιτ, εποε Ρε.ι·ιι!

εο!ιγε, πιπ: εει· ιιει!ιιο·οιι νοι·ε!επι ε.παοινοιιει;, ειιι !ιϋε!ιει:

εο!ιει:ειιεινει·ι!ιοε Ηγρποι.!οιιιιι πι. Ιιι ειιιοι· 15-ιε!ιι·ιο;οιι Απ

ειιι!τεοι·ιιι!ιι·πιιι,; πο.: Βοειιοι· ειε Πε!ιοτ2οιιςιιιιο· ο·οινοιιιιοιι. εεεε

Ριιι·ε!εο!ιι·ε εεε ιιιιεο!ιεε!!ο!ιετε νοιι ε!!ειι Βο!ι!ει'ιιιιττο!ιι ει.

Πιο ι·οιι Πι·. Βε!ιι· ειιε·ο!!ι!ιι·ιο Κι·ειιι!ιοπεοεο!ιιε!ιιο !ι!ετει. ιιι

εοιοι·π οοιιιρ!!ο!ι·ιε νετ!ι!ι!ιιι!εεο ω, Με Ρε.τ!οιιι!ιι. !ιονοι· ειε

ειο!ι εοιπ Ρει·ε!εο!ι:επιιεεπι·ε.ιιο!ι ει·Βο!ι, 2ποι·ει: οιπ Μπι· !ειιΒ·

8π!Γοιιε! ,ε·οιιοιιιιιιοιι !ιειιιο. Νιιιι Μ. εε !ιο!ιοππι, εποε !ειιρει·ει·

Βιι!ίειιε!εο!ιτειιο!ι εο!ιινοτε εοετι·ιιοιινε $!ϋι·ιιιι οιι εει· Νιοι·ε

ειιι· Β`ο!ιι·ε πετ πιιε ε!οε πιει: ειε εοιιι Ρει·ιι!ι!οιγε εοροιιπιιω

ιν!εοι·ειιιιιεεΙοε πειιιιιε!ιτ !ιιι!ιοπ. Απε!ι !ιετ Πιτ Βο !ι ι·'ε Ρει.!επ

ιιπ @πιο πιιο;εννϋ!ιιι!!ε!ι ιι·ι·οειιο Θε!ιοιι Ριιι·ε!εε!ιγε €οποιιιιιιειι.

Βοειιοι· !ιετ νοιπ Με;" εεποι·πεειι Τι·!οιιιι!- πιιε Βιι!ΐοιιιι!

εο!ιι·ιιιιο!ι νιο! Μπιτ !ι·τορετε!ιΙο Βιει·πιιεςεπ ε·οεο!ιοιι. Πε.εε ιπεπ

!ιεεοπεει·ε πο! πει·νόε !ιο!ιεετε!:οιι ιπι!. Βο!ι!πιιιιιττο!ιι πιιι·εο!ι!ιε.!·

ωπε 8θ!11 Με!. Μ: ο!ιπο Ύνειι.οτοε επιιπο;ο!ιοπ. [Με εει εποε·

ιι!‹·!ιι. πω· ?οιι π" Βο!ι!ει!”ιιι!ττε!π, οιποπ ειε ιιιε!εοι·επτοετε

'Γ!ιοι·ιιριο πειτε !ιο!ιπ Μ!πεει·ννοιτ!ιιι;επ Ιοιο!ιι. οιιιιι Βοεϋι·ι'π!εε

ππε Μ: Με" ιιι!ι. νοιειο!ιι. εποπννοιιεειι. - νοιι εοπ ιιιιεπεο

πο!ιιιιοιι Νεποιιιιι·ἰι·!ιιιιιει>π εεε Ρει·ε.!εε!ιγεε εο!ιιν!ιιεοπ εει· :ιιπ

Μοι·.<ξοπ πιιο!ι εοιιι Βιιιιιο!ιιιιοιι εεε !!!!τι.ο!ε ιιπϊττει:επεε !!!ι!ε

(ιὶοι·ιιο!ι εει· Βιι!ιε!ιιτιοιιε!π!'ι, ποππ ιιιειι εειιιεε ν!7οο!ιοπ ειπε·

εεπ θο!ιιεπο!ι ι·οεο!πιεεειο· Ι'οι·ιεει.π.

Πι. Ηιιιιιιιο!π ει·!πποι·τ επ ειε νει· ειπει· Βο!!ιο νοπ δε!»

ι·οπ νοιι Πι·. Η. Πε!ιιο ειπει· Κι·ε.ιιε!!π ε.ιιεεοιπ!ιι·ιοπ εκρο

ι·!ιιιοιιι.ο!!οπ Ππιοι·επο!ιπιι€επ, ινο!ο!ιο οτεε.!:ιειι, εεεε εει· Ρει·ε!

εε!ιγεεο!ι!εΐ εεπι πειετ!ιο!ιοπ Βο!ι!ε.!' οιπ ποιο!ιετοιι !ιοιιιιιιι ππε



ΒΒ3

επι οιο νοιι ιιοιιιεοιιιοιι Αιιτοτ ιιι Βοιιιοιιιιοι·ις εοιιιοοιιτοιι ιιιιιιι

εοιιοιι Βοοιιιιοιιτιιιιι.ει>τι, ινοιοιιο ιιιο τοΙιιιινο ΠιιεοιιΜιιοιιιιοιι

ιιοε Ριιι·ιιιιιοιιγά ιιετιιιιιτοιι.

θτοεεοε ιιιιοτοεεο οοειιερτιιοιιο άοτ νοτι ι)τ. Βοιι ι· ΜΜΟ»

τοτο πιιι. ιιι ιτοΙΒιιοιιι ιιοπι Αιιειιτιιοιι οιιιοε Οοιιιιι ιιιιιιιοι.ιι:ιιιιι

οιιι Ζιιει.ιιιιιι εοοιιιιοιιοτ Βι·τοειιιιε νοτειιεςιιια. Βοιιιιοτ οτιιιιιοτι

ειοιι ιιιοιιι, ιιιιεε ιιι άοτ ιιιι.οτειιιτ ιιιιοτ Αοιιιιιιοιιοε ιιοτιοιιιοι

ιιιπ!. ιιιπ ιιιιοτ εοΙΙιει. οιποπ ιιοτιιι·τιεοιι Μι ιιοοΒιιοιιτοι. ΕΠ:

ιιιιιιιιι>Ιιο ειοιι ιιιιι οιπο Ριιτιοιιιιιι πιιι 'Προ Με): ιιιιιιιιΙιοιιιιοτ

ΒττοΒιιιιοιι, ννοιοιιο πιιι' νοτιιιιίςοειιτιοοιιο ιι·ιιιιο Ετοι);ιιιεεο ιισ

:ποιι νιιιιτάο. Πε εοιιει ιιοιιιοιΙοι Κτιιιιιιιιοιιεοτεοιιοιιιιιιιἔοιι

νοι·ιιιιιιιιοιι ννιιτοιι. εο νιειε οι: ιιι ιιιοεοιτι Ριιι1εοιιτ Ιοιοιιτ εο

ιιιοεοιι ιιοιι Πιιιιιοιοε 2ιι ιιιιοτεοιιιι υιιά ιιπτ ιιιιι ιιοι· νοΙιειιιιι

@εοιι άοτ Πιιιοι·ειιοιιιιιιε ια·ιιιοιι, »οι Βοιιιιοτ, ιιιιιι ιιοιι Πι·ιτι

ειπ Πιιτοι·ειιοιιιιιιες ιιιειιεο1ιιοιιοιι. Π" ιιιιιοι·ιιιιοι› Π·οιιιοιι, οιο

Ριιιιοιιιιιι νοι·ι·οιετο ιιυά ιιιιοιι οιιιι);οιι Μοιιιιι.οιι, ιιιιοιιιιοιιι ετι

ιοτο Βτεοιιοιιιιιιι8οιι νοιι ιιιει›οιοε οιιιΕοιτοωιι ιιιιιι ιιιι Πτιιι

Ζιιοιιοτ ιιιιοιι):οιι·ιοεοιι νετ, ειιιτιι ειο ιπι όιιιιιο1ιεοιιοιι ι`οιιιιι. -

Ποτιιι·ιιρ;ο Γιιιιο ιιιἱιεεοιι οιπο Μειιιιιιιητ εοιιι. ιιοιιιο Νιιι·οοι;ιοει

οιιιιο νοτιιιιε€οιιοιιτιο Πιιιοτιιιιοιιιιιις ιιοε Πτιιιε πιιι Ζιιοιιοτ ευ

νοτοι·τιιιοιι.

ι)ι·. ΒοΙιτ Πι τ ιιι εοιιιοιιι Πιο.ιιοτοείιιιΙ ιιιτι2ιι. ιιιιεε ιιιοι· ιιι

ιοτιιιιιι.ςε εοιιοιι πω» Ρτιιι·ιιιιε ιιοειειιιιοτι Πειτε, ιιοοιι οτΠιιιτ

ιιιιιιι ιιιετνοτι οτει ε ειπ.

Πι·. ν. Βιιιιιο ιι οιιι οι·ιιιιιοτι ειοιι, ιιι ι”τιιιιοτοιι Ατιιοιιοιι,

τιιο Αιιειιιιο ι;οΠιιιιιοιι ειι ιιιιιιοιι, ιιιιεε άεε Ροι·ιιιιιοιιγ‹ι νοι·.ιιιι

ιιοτιιιι€οτι άοτ τοιιιοιι Βιιιιιώτροι·οιιοιι ιιι 8ι.ιιιιτιο ιιτιιιιςο.

Βοάιιοι· ινοιιιιοι; ειοιι ι“ετιιοι· εο8·ετι Βτ. Β ο ιι τε Βοιιε.ιιριιιιιι;

@εε τοι ιιιιε άετ ΑιιιοιιοΙιετιιιιε ει" );οιιιιιιοι.οιι Ρτειιοτι οιιιο

ιιιιιιιιιτο Βτεοιιοιιιιιιιις εοι; ιιι ι)οιιι.εοιιιιιιιιι, Ρτιιιιιιτοιοιι ιιυά

Βιι):ιε.ιιιι ετοιιο εε ιιι ιιιοεοτ Βο2ιοιιιιιι€ νιοι εοιιιιιιιιιιοτ.

Πι·. Κοιιιιιιιιιιι ννοιει επί Με ιιιιο;οιιοιιι·οιι Ωιιιιιιιιι.Μ.οιι

Με, ννοιοιιο τοι οιπ· εοιιι· νοτοι·οιιοι.οιι Β ιι τι ,με 'εοιιοιι 'Ι'ιιοι·ε.

ιιιο άεε ννοοιιοιιιιοτιιιοιιοτε «Πο Ριιιιοιιι.ιιιιιοιι οτιιιιιτοιι υιιά πιι

εοιιοιιιοιιιι πιιι. νοτιιιιι.τοιι. Βοιιιιοι· ω» ιιιοιιτ ιιοιι Μπάτσοι;

8οινοιιιιοιι. Μ." ιιιοεο ΒοιικιιιιιιιιιΒειιιοιιιοιιο ιιοιι Ροιιοιιιιιιιιοιι

ιτροιιιι ιι·οιοιιι-ιι Νιιιιοιι ιιιιιιμετ υιιά ιινιιι·ιιο.ειο Βοτιι ειιιΠ.ςοιιοιι,

Γο.ιιε εσιιΜιιοιιο Νοοοιιινιτιιιιιι€οιι νοπ ιιοτεοιιιοιι ιιι ιιοι`ιιτοιιτοιι

ειιιιι. Βοιιιιοι· Πιιι;ι. επι. οιι ιτ,=.τοιιιι ννοΙοιιο Βοοιιιιοιιι.ιιιιεοιι νοτ

Ιιειτοιι. ννοιοιιο οιιιο ιιιιοιιιιιιΙιιι:ο Βοιιιιιιιαιιιιἔ άεε ΟτΒετιιειιιιιε

εροοιοΙΙ στου» οιο Αιιτοιιοιιιιοτειριο Με ννοοιιοιιιιοι.ιιιοιιοιε

ινιιιιι·εοιιοιτιιιοιι ιιιοοιιοιι.

Πι·. ΙΜ. Η ο ιι πιο τ2 ιιιπ ιιι εοιιιοτ Ρτευιιε ιιοιιιο Κτιιιιιιιιοιτε

ΠιιΙο ττοεοιιοιι. όπου Ειιιειοιιιιιις ειι·ιι πιιι' Αιιιοιιυι€οιιυεε νειι

ι·οιιιι οιιιοε Ριιοτροι·ιιιιιοιιοτε ιιιτιιοΜιιιιτοιι ιιεεε. ιτοιιΙ που

οιιιο Ροιγιιειιτιιιε, οιο ειοιι :ιιι οιιιοιι Τγριιιιε ιιιιεοιιιοεε, ιιι

ιιοεεοιι νοι·ιοιιί Πει Κιτ'ειιι ιιιπ! Βιοτ Βοτοιοιιι; ινοτιιοιι νετ. Πε

:ιιιπ ω· Τγριιιιε εοιοετ ιιι πιει· ΑοιιοΙοΒιο άοτ ΡυΙγιιοιιτιιιε οιπο

ΒοιΙο εριοΙι, ετι ιετ ιιι ‹ιιεεοτιι τω ιιιοιιι 2ιι οιιιεοιιοιιιοιι. σε

άοτ 'Ι'γριιιιε ωιοι· άοτ Αιιωιιω Με Πτειιοιιο άοτ ΡιιΙμιοιιι·ιιιε

ιιιιεεεειιοτι ιτοτιιοιι Κουτι.

ιιι Ποπ;; πιιι' ιιοτι θοιιτειιιοιι νοιι Νιιτοοιιοιε ιει Βειιιιοι· οιιοιι

Πιιιε άοτ Αιιεισιιτ, κιειεε ιιιιιιι πιιι. ιιιι·οτ νε-τννοιιιιιιιιε ιιοι ιιοτ

νϋεοιι Ροτεοιιοιι εισιι τιιο ετϋεειο Ζιιτιιοικιιιιιι.ιιιιο; ειιιΠιι·Ιοοοιι

εοιι, ιιιιιιοτοτεοιιε ποιοι· @οι εε, ει·ιιιοτ Αιιειοιιι Πω, πιω

οηςιιιιιεοιιετ Βι·ι‹ι·ειιιιιιιιεοιι. ννο οε οιιι Κιιιιειτοιιιοτ ινιιι·ο, .τα

εοιι Ηοιιτειιιοιι ιιει·εοιιιοιι κιι νοτιιοιιιοιι. ιισοι ιιιοιιτ. ιιιερο:ιιτιοιι

.[ιιιιινιιιιιοιι εοι ιιιο Αιιςοινϋιιιιιιιις Ιοιοιιι.

Πτ. Μ. ΒοΙι ϋιιΐοΙ‹ιι ιιιιιτ εε τι ρτιοι·ι Πιτ νιιιιιιτεο!ιοιιιιιοιι,

ιιιιεε οιο ιιιιτπιε.ιιοτιιιιο Αιιιι·ειιιιιιιιο· άεε ΑιιτοιιοΙε ιιιι Ψοοιιοιι

ιιοτιίιοιιοτ. "στο άοτ ι;τοεεοτι Τιιιτοειιοεοιι. ιιοιιιο ιιιιιιοτιιιιο

8οιιιιιιιειιιιε άεε Οι ,ιτε.ιιιειιιιιε ιιιτ τω” ιιιιιιοιι ιτοτιιο.

Πι·. 8 ο ιι οιο ν: ε Η ι ιιιπ ιιοιιιο οιιτοιιο ΒτΠιιιι·ιιιις ιιι Βοοιιο;

Αιιι εοιιιιιιιιοιιο Βιιιιι·ιτιιιιιι;.ς άοτ Β ιι τι 8ο `ει·ιιοιι Αιιτοιιοιιιιοτιι

ιο. νοπ οοιιιρετοιιιοι· 8οιιο ιιιπ οι· ειιοοιι ιιϋι·οιι. ότι" ιιοτ Αι·

οιιοΙ Με ιιιοι·ει οιιιιεοιιοτ Ε'ειοιοτ εστω. ιιωωιι οι·εοιοικιι· εοι,

ιπιι· ιιιοιιι. ιιοιιιι ιιοτροι·8.Πιοιιοι·.

Πτ. Βο τ τι ε τι ο ι· Η” ινοιιιιοι ειοιι @με Πτ. Β ο ιι ι· 'ε Βο·

ιιιοτιιιιιι;; ιιιιοι· οιο Ηιιιιιιιτιιοιι άοτ Τι·ιιιιι‹ειιοιιι. Μι Ε”ι·ιιιιοιι.

ιιι ειιιε;;οιιοιιιιιοι· Ηοιιερτιικιε Με Βοτιιιει· ιιιιτ 2 οσ.ιοτ Β Με!

οιιτοιιιεοιιοιι ΑΙΙ‹οιιοιιειιιιιε ιπι Γτοιιοιι εοεοιιοιι.

Πι·. Η ε. ιιι ροι ιι ιει. οιιοιιΠιιΙε άει· Μοιιιιιιιο·, ιιε.εε ιιοι ιιιιε

άοτ ΑιιιοιιοΙιειιιιιε άοτ Γτειιοιι, εοινιιιιι ιιι άεπ εοΒιιιιοιοιι Κτοι

εοιι. ειε ιιιιοΙι ιιι άοιι ιιιιιοτοιι νοιιιεεοιιιοιιιοτι ιπι νοι·ε;Ιοιοιι

ειι ιιιιιιοτειι Ι.ιιιι‹ιοτιι Με εοΙιειι πι ιιοιοιοιιιιοιι ιεε, Με ω ευ

ετοιμο ιιιινιοννοιι ει:ιιοτι οιιι ιιιιιεειΒοτ Αιιτοιιοιιςοιιιιεε οιιιιο

ιιοιιιιιοιι οι·ιιοιιιιιιιι.το ει·ιιιιιιιιοιιο Γοιεοιι, Με πιο" ιιιιι ιιοεοιιόοι·ε

ιιοι ιετιιοιιι.ιετιιοιι Γτιιιιοτι οιι ιιιιιτοιιε, τι» σιο Βιιιειοιιιιιητ

ιιιιιιιοιιοτ ιιιιοιυΒιεοιι ιιιιιιΙειι·οτ Κτιιιιιιιιοιιεκιιετιιιιάο νοτειιιι

ντοττιιοΙι ειι ιιιιιοιιοιι ω. Πε εοι ειε" ιιοι.ιιιιιοιιτιις, ιιοι Βι·ιιο·

ιιιιιιι: άοτ Αιιειιιιιοεο απο ω Ε'το.ιιοιι ιιιιι ιιοιι ΑΙΙιοιιοΙεοιιιιεε

ιιιισιιειειιτ 2ιι ιιοιιιιιοιι υιιά ιιειεεοιιιο ο;οιτο ε.ιιοιι Πιτ άεε

Βιι.ιιοιιοιι.

Ιιτ. Ετ!. Με ενετε: Βιο ινιιιοτετειιιόεΐο.ιιι€Ιιοιι. ρ;οι;οιι οιο .

Θιίιννιτιιιιιιι.: Με ΑιιιοΙιοΙε ιετ οιΤοιιιιετ ιιοι νοτεοιιιοιιοιιοιι

ΜοιιεοΙιοιι οιπο Βιο.ιι2 νοι·εειιιοτιοιιο; άει· οιιιο οοιιειιιιιιττ, οιιτιο

8οιιει.ιιοιι ειι ιιοιιιιιοιι, Με ιιι εοιιι ιιοιιοει ΑΙι.οι· €τοεεο @πεπτι

τοπιο, άοτ ειιιιοτο οτιιι·ιιιιιιι. εοιιοιι »Με νοτιιεΙιιιιεειιιϋ.εει.ε; εο

τιιι,ι,ςοιι Μοιιετοιι.

Ειπε ννοεοιιιιιοιιο ΒοΙΙο εριοιτ ι›οι ιιιοεοτ νοτεοιιιοιιοιιιιοιτ ιιιο

ιιοτοιιιι:ιιτο ΒοΙιιετιιιιε. Ο ιι ιι τ οτι ι: ιιπτ ιιιιτειιτ ιιιιι);οινιοεοιι, (Εεεε

Με ινοιιιιιοιιο θοεοιιιοοιιι; @με Αιιιοιιοι ινοιιι)ιτοτ ιοιοτ:ι.ιιι: ω,

ειε Με ιιιιιιιιιιιοιιο, οτ ιιιπ εοιιι.τοτο ιζ.ιιιιιιιιιιιςεπιιει5.ιιιιο Ιιοι

Γτοιιοιι ιιιιοΙι ιιιιι.εειο;ετιι ΑιιιοιιοΙοοιιι·ειιοιι ιιιιΠιοτοιι εοιιοιι.

Πτ. Μ. 8οιιοιιι'ο1τιτ ιιιπ Ιοιοιι [Π. Ποιο ροιιι ιιιοΒοοιι

ιισιιιιιιιε ςοιιιιιοιιι., ιιιιεε Μι .Τιι5ιιιιιοιι οι" τοεοιιιιιιεειο·οι· πω»

οοιιιιεε 2ιοιιιιιοιι ιιιιιιιι€ ιει; ιιοιιιεοΙΙιοιι Μετα ιιιοτ άιε Αιιειοιιτ

κο Θτιιιιιιο, Πιτ ιιιο Βι·ιιο.ιιιιιιι.τ ιιιιιι Ρ6τιιοτιιιιρ; άοτ θοειιιιιιιιοιτ
οιιινιιε ιιι ι.ιιιιιι. ι

ιΝιιε σιο νοπ οι ατο οι. ιιοιιουριοτο εοτιιιεοι·ο Βοειετοιιε

Με ινοιιιιιοιιοιι 0οεοιιιοοιιιε οιποπι ΑΙΙιοιιοι ιιιιιιοιτοιιι=. εο ιει

2ιι ιιοτιοιιιιοιι, ιιιιεε ιιιε.ιι ιιι άοτ νοτειοιοιιειτοιεοιι Βοιιτι.ιιο.ιιιιιις

άοτ ΑΙΙιοιιοΙννιτιιιιιιι.ε Μ? οιο Μιάου θοεοιιιοοιιι.οι· Ιοι‹·ιιι ιιι οι

ποπι ιιιΙειιιιοιι ΒοειιΙωι Ι‹οιιιιιιι. ινοιΙ ιιοτεοιιιο (πιο νοε Μιτο

&οΙνοτοιίιιιιικ ιιοι οιιιοτ ?του ιιιοιιτ ε.ιιιιιιΙΙι, ιιιε »οι οιποπι

οπο. ·

ι)ι·. Βοιι τ: Ποτ Αιιιοιιοιιειιιιιε άοτ Ε'τε.ιιοιι ιιιιιιιι ιιοιιι Απε

ιοιοιιτ οιιι.8ειιοιι. Ε'τε.ι;ι; ιιιειι ιιιο Ροτιοιιιιιιιιοιι άει.ιιιιοιι, εο οτ

ω” τιιιιιι Βοσνϋιιιιιιοιι "Μι ιιιο νιΠιιιι·ιιοιτ, ιπιι· ιιτοιιιι πισω

θοΙοιςοτιιιοιι Μι., ειε στα" 2ιι Ηειιιεο 2ιι εοιιοιι, 8·οΙιιι);·ι. εε οιϊ

ιιιιτ ιιιιι·οιι οιιιειι Ζιιι'ει.ΙΙ, ειο οιι οτι:ειρροιι. Βοοιιοτ ιει εοιιτ ιιιιοτ

τεεειιι ;οινοεοιι. Με οι· 2ιιτιι οτειοτι ΗΜ άεπ ΑΙιιοιιο1ιειιιιιε

οιιιοτ. ιιοιι ιιοεεοι·οιι εωωιιω ε.ιιμοιιϋτι€οιι Ε”τιι..ι οιιιιιοοιαο.

Ηιοτάιιι·οιι ειιιιιιοτιιεε.ιιι ρ;οιιιιιοιιτ, ιιιιιιοι ετ ειιιοτ _ιοιιι _ιοτιοε

πιο ειιιιΒιο ιιοτοι·ιιΒ·ο ?Με ΙΒιιοιιεο μια εε τω» πιιι; ιιοιιι

Βιιιιοιιοτι.

Πιο Πιιι.οτειιοιιιιιιι.ι;οιι Ι) οιιιο'ε ιιιιοι· άοιι ΡετοΙάοιιγοεοιιιεί

ειιιιι οτι εοοιιεοιι τιιειιεειι Ροτεοιιοιι ιιιιιτοειοιΙι υιιά Ι:ιεεοτι

«τω» Ιτοιιιο Βοιιιιιεεο επι «Πο ινιι·ιιιιιης Μι Πιεροιιιι·ιοιι ιιι. ιιι

Αιιειιιιτοιι, ννο ιιιιιιι _ιοιιοι·2οιι: οιο Μσωπιιιωιι ιιιπ, άιε ΡειτοΙ

τιοιιγιιιιιιτι·οιοιιιιιις ειι2ιιιιτοοιιοιι, ιιιιιΒ ιιιιεεοιιιο εοιποπ ιινοτι.ιι

ιιιιιιοιι; Βοιιιιοι·ε ΕτΓιιιιτιιιι€οιι ιιο2ιοιιοιι ειοιι ε.ιιεεοιιιιοεειισιι επί

άιε Ρτινε.ηιτιπιε υιιά ει" ιτε.ιιιι οτ πιιι· ειπ· 8τι3εειοιι νοτειοιιτ

ιιιιιιιιιοιι. Γτιιιιοι· ντιιι·τιο νιοΙ ιιιοιιτ νοτ ιιοιιι Ρο.ι·ιιιιιοιιγιι εο

ννιιτιιι. ειε ιιππ, 8ιι.ΙΙιτο ννειτι ιιιπ ιιιιοιι ιοτιιτ ιιοοιι :ιιι άοτ

οιινοιεε2οτειιιτοιιιιοιι ννιι·ιιιιιιιι: ιιοεεοιιιοιι Γοετ..

 

Αιιι” Πτ. Κ οιιιιιε.ιι τι 'ε ?τεμ ιιιιτν:οττοι Βοιιιιοι·, ιιε.εε οι·

Ι·`ΙειΙΙο εοεοιιοιι ιιιπ, πιο ιιιιοιι πιιι: Αιιιοιιο1 ιιειιιιιιιιοιιοιιι Ριιοτ

ροι·ιιιιιοιιοτ ΒτεοΙιοιιιιιιιΕοιι νοε Αιιιοιιοιιειιιιιε εισιι οιιιειοΙΙιοιι.

ιι. Ζ. Βοοιοτιιιτ: οι. Βοι·τοιε.

 

Ρτοετοττιω

Με Υιοττοιιιιιοιι Λοτιιοιο;ιοε

άοτ Θοεο11εο1ιο.Ετ 1ινιιιτιάιεο1ιοτ Δοτιτο ιιι Βο11ιτι

νοι1ι 2.-4. 8ορτοττιιιοτ 1902.

 

12τοΙΤιιιιιιε τιοε Χ1ν. Αοτετοτειεοε

Μοιιιιις) εοιι 2. 8οριοπιιιοτ ιεο2.

ιιιιι 9 Πιιτ Βιοτοοιιε.

Τει;οεοτιιιιιιιι8:

Σ. 8ιτειι.ιιε του 9-1 ΠΜ· νοι·ιιιιττει8ε.

Ι) ΒοοιιοιιεοιιιιΠεΒοτιοιιτ άεε νοι·ειιιιιτιοε. Π

Σ!) Βοει.ιιιιιιιιιιιρς ιιοε Οττοε ιιιι‹ι άοτ Χοπ Πιτ ιιοιι ιιιιοΙιετοιι

Αοτ:οιοιιις.

δ) ινιιιιΙοιι, Ιε.ιιτ € 8 άοτ Βιιιιιιιοιι.

4) νοτιτι1εο ιιιιτι ι)ιεοιιεειοτι ω” ιοι.<.ςοιιόο Τιιοτιιιι.τε.:

Β ει. Ζιιι· Ε'τιιιιοροτιιτιοιι άοτ Αρροιιιιιοιιιε. (Ε. Β ο τ ιι ιι ο. ιι ρ τ.

ι.<;ιι).

ε. Ποιιοτ ιιιτοττιιιιι.οιιε ιπι Κιιιάοειιιτοτ. (Η. Βοεεο, Βιμ).

ο. Βοτιοιιτ τι" θεεοΙιεοιιειι. 2ιιι· Βοιιιιιιιριιιιιε άοτ Τιιιιοτοιι

ιοεο ιιιιοι· ιιοιι τιοι·2οιι.ιροτι θτειιιιι άοτ ιι'ι·ιι.Βο. (Η. Βο ε εο ει"

ιιιιιι .Τ. Μ ο γ ο τ. .ιιιτιοι.ν).

τι. Ποιιοτ άιο Ειιτεοι·;;ο

(Α. Τ το ιι. Ιιιιιιιιιοιιιι).

ο. «Γοιιτιε ι.τοιιοττΙιοιοε. οιοιιιιεειιιιο».

κι”.

Πιτ ιιιιιιοιιιιιιοΙι.ο Βιιιιο;οιιιττειιιιο.

(Ζ. ΒΙιτιειτοιοιι,

Π. 8ιτειιιιε νο11 3-7 σω- Ποοιιιιιιτιο.8ε.

ι) Βοτιοιιτ ιιιιοτ ιιιο ΦιιειιΒιιω άοτ ειπ' ‹ιοιιι νι1. Αοτιτοι.ιις

ι.τοιινιιιιιιοιι Οοτιιιιιιεειοιι ιιι Βιιτ:ιιοιι άει· Ειιι·εοηε;ο Πιτ θιοιετοε

ιιιτειιιτο (Α. Β οιι τ, Βι.<;ιι).

2) ΒοειοιιιιΒιιιιις άεε Αεγιε Πιτ ΒριΙορτιΕοτ υιιά Ηιοτειι ιιι

ιΡιιιιιιίιοι;ιιοι' υιιά Βοι·ιοιιι. ‹ιοε ΑιιετιιΙτειιτειοε. (Πτ. θ ο 1ιιι· οι”.

ο ιιι.

 

8) νοι·Ιοειιιιε ιιοε ΡτοτοΙιοΙΙε ω- ιιοιιτιεοιι Βιι2ιιιικοιι.
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ι)ιοποιοο, ποπ 3. 8οριοπιιιοι·. Δ

ΙΙΙ. Βιιοπιιε νοιι 9-1 πω· νοι·πιιιιοεο.

Αποετοιιππε ποε Βοτιιποι· ιιοπιοιιιιοοιιοπ ινπο.ιοπιιοποοε (ιιπι

πιο ιπ Οποποο) ππιοι· νοι·ιιιιιιοιιιπε ποε ιποιιπιπιοπιοποιοοιιοτο

νοιιιποι·.

ι) νοι·ιι·ιιο·ο πππ ι)ιοοιιοιιιοποπ ιιιιοι· ι'οιι;οππο 'Ι'ιιοιπο.ιπ:

ιι. Ποιοι· οιιοτιιοοιιιιοιιο Ριο.ιιοποριιιιοιννππιιοι·ππξςοπ ιιπ! ποπ

8οιιιοιιιιιιιιπιοπ ποε ιιιο·ι·πο πππ ποι· νοο·ιιιιι. πο.. Οτοπιιποι·,

.ιπι·ιονν).

π. Επιι·οοιιοποπ πιο: Βοοιιοποππιιι8οπ πππ Ροι·ιοιο.ιιοπ ποπ

ποοιιιοιμοπποπ Κοριοε. π: Η ιι ι ιι ο ιι ο ι ιπ ο. π π, Βορριπ).

θ) Βοιιοιιι πιο: πιο ιιιιιιιιιπιππι ποι· <<θοιιοιιοοιιιιιι· ιπι· Βο

ιιιιιπριιιπι.ι· ποι· Μ το». (Ρι·οι. Π ο πιο, .Τιιι·ιονν).

δ) νοι·ιι·ιιμι πιι ι)ιοοπιιοιοποπ ιιιιοι·ιοικοππο 'Ι'ιιοιπο.ιο:

ο.. Ποιοι· πιο νοι·ιιι·οιιππο· πππ πιο Βοιιιι.ιπριππΒ· ποι· ιιορι·ο.

ιπ ιιιιιιιιιππ. (Α. κ π πιο τ, ι(ππο).

π. πιπιποι ππι· ι)ιπ'οι·οπιιο.ιπιο.οποπο ποι· βορι·ο. (ιιιι·οοιι

ιι ο ι· ε, Βιμ).

ο. Ποιοι· ιιιιπειιιοιι οποπ);ιοο Ποιοι· πππ πιο ιιιοι·προιιιιοοιιο

νοι·ινοτιιιιιιιι·ι-ιοιι ποοι·ιοιιιοπ. (Ρι·οι. ι)οιιιο ιιππ Πι·. ιιπ ιιι

ιιοι·Β·, .ιπτιονν).

Π. Βιιιιππ8 νοπ 8-'7 πιπ- Ποοιιιιιιιιο.πο.

ι) θοποιο.ινοι·οοιππιιππο ποε Βοοιιιοοοιιπιενοι·οιπο.

Π) νοτιοοππι.γ ποε. Ρι·οιοιιοιιιι ποι· ιιοιιιι,ποπ Βιιειιπποπ..

πιιωωπι, ποπ Ο. 8οριοιπποι·.

Τ!. Βιιοπιι8· νοιι 9-1 Πω· Ψοι·ιιιιιιο.εο.

1) νοιιι·ιιο;ο πππ ι)ιοοπιιοιοποπ ιιιιοι· ι'οιποππο Τιιοιποιο:

π. Ποποι· πιιιι ποοο Νιιιιι·πιιιιοι «Κοπιοιιπιι. (Βο.πι, ιίπεο.ι).

Βπ. νιιιι·πιιοποιπποποπο ποε Τι·οιπιποιιοιιο. ινιιοιι'οι·π ιοπ.

ι ο .

ξ ὲπι· Αοιιοιομο ποπ Κιοιοι·ιιοιιιοποιπρνοπιο. (Κ π ο ο ιι ο π -

οιιοι·π. Β.ιμι). .

π. Ποιοι· ιιιιοιιιιιιιιι·οπποε ιιιπιιοπ. (Η. ιποι ο ο ιιπ,Βιμι).

Σ) νοτιοοιιπο· ποε Ριωπιιοιπ.

8οιιιπποι ποπ Χ". Αοι·ιιοιιιποο.

ΝΒ. ιιιιιννοοιι, ποπ 4. Βεριοιπιιοι·, νοπ 8-'7 ιιπι· Νο.οιιπιιιιομι

Βοοιοιιιιμιππ ποπ ιιποοιιιιιο ποι· ιι'οιιιποι· ιιτιοτο.ι·ιοοιιοιι θο
οοιιοοιιοιι. ι

Πι·. π. Ττογιπο.ππ,

π. Ζ. Ρι·ιιοοε ποι· (ιοοοιιοοιιοιι ιινι. Αοι·2ιο.

Ρι·οιοοεοι· πι. ιιπποιι νιωθω ι.

~

'~'

Απο Βοι·ιιπ ιιοπιιπι πιο 'Ι'τοιιοι·ιιποιιι·ιοιιι, ποοο ποι· ννοιιιιο

ι·ιιιιπιιο Αιιπιοιοιοι· ποτ ιιοπιοιπ Ρι·οι. Πι·. Β π π ο ι ι νι” ιι ο π·

οπι Γι. Βοριοιιιιιοι· π. πι. πποιι ιππμνιοι·ιμπι Κι·οπιιοπιπποι· ιιπ

Διιοι· νοπ ποιιοππ 81 .Τοιιι·οπ οππι'ι ι·οι·οοιιιοποπ ιπι. Απ ποι·

Βοιιι·ο ποπ ιΕπιεοιιιπιοποπ ιπποιπ πιοιιι οιιοιπ πιο ποιιιοοιιοπ

ιποιπο πιπ ιιπ ποιοιιποο Ποποι πππ ποιο ποπιοοιιο νοπι πιο

ιιιι·οπ ει·οοποπ Βοιιπ, οοιιποι·π οποιι πιιο Αοι·πιο ιπι ννοιιοπ

Ειι·ποπιπππ, πιο ποοιι ιπιπ οποι· ιππιι·οοι ιποιπο Βοιιιιιοι· ειππ,

ιο. πιο ο·οοιιπιπιιο Οιιιιπι·ννοιι πιπιπιι. :ιιι πιοοοι· πιω» 'Ι'ιιοι1.

ιιΣιποπ ιιοι·οπιοπ Αιιοπιποιι ι'ο.ππ πιο ο.ιιοοιιιοιπο Αποι·ιιοππππ,ο·

πω· ππινοι·οοιιοπ Βοποιιιππρ; νιτοιιονν'ο πο.πιοπιιιοιι ιιπ εοι

ποιο 80. Θοιιιιι·ιοιππο, επ ποοποπ ιοοιιιοιιοπι Βοποιιοπ ποιιπιο

ιπιιι·ππς ποε: .ιπ Μπι." ιπειιι ιπποοιιπο νοπ πιιιπιιο.ιιοπ ?οι·

ιιϋπιιοιιιιοιιοπ ποι· θοιοιιι·ιοπννοιι πππ ποπ ιιιιοπιιιοιιοπ ι.οποπο

οπο ο.ιιοιι Οπιτπιιο.πποι·π ποι· ινοιι ειππ νοι·οιπιμ ιιοιιοπ, πο

ποοο ειππ πιοοοο ιι`οοι ππι·οιι πιο πιιοοιιιο·ο ιιοιιπο.ιιπιο ιιπ

οιποι· ιπιοι·ιιιιιιοποιοπ Β'οιοι· ι.;οοιο.ιιοιο. 8ροοιοιι Βπεειο.ππ πο

ιιιοιιιο;ιο ειππ ιπ πποποποιιιιιοιπ Μοοοο ιιπ ποι· πιο». πιο

οιι.πιπιιιιοιιο οι·οοοοι·ο Βιιι.ιιοι· ποι· Μπι. ποπ 80. Θοιιπι·ιειοπ

νιι-ωι ονν'ιι ιπιι Ροοιο.ι·ιιιιοιπ ιοιοι·ιοπ, οιο νιιιπιποιο πιιοιι πιο

ι;οοοπιιπιο ι··ιιιιειοοιιο ι.)ι·οοιιο ποιπ μοοεοπ ποπιποιιοπ θοιοιιι·ι.οπ

πππ Ροι·οοιιοι· ιινοτιο ποι· ννιι.ι·ιποιοπ Αποι·ιιοππιιποι πιιπ Βο·

ινιιπποι·πιις. Πο ποι· .ιιιιιιιο.ι· ιπιιιοπιπιφ;ιιοπ πιιοι· ι·ποοιοοιιοπ

Ππινοι·οιιιιιοπ πππ, ποι· ιιιιιιιο.τ-πιοπ. Αποποπιιο πππ ποιιιιοιοιιοι·

πιοπιοιπιοοιιοπ. οπιιιι·οροιοΒιοοιιοπ πππ οι·πιιιι.οιομοοιιοπ θο

οοιιοοιιο.ιιοπ ιπ Βποιιιοππ ννο.ι·, οιο ννπι·ποπ νοπ ιιιιιοπ οιιι· ιι'οιοι·

ποπ 'ι'ειο·οο Ποοιοιτ2ππεοπ νοιπιποιο.1ιοι. Αποιι πποοι· ποπιοοιιοι·

νοι·οιπ πι. Ροιοι·οι›πι·ι;οι· Αοι·2ιο ειιιιιιο οοιιοπ ιο.ππο ποπ .ιπ

ιιιιπι· επ ποιποπ ιιιιιμιοποιιι.

ι)οοε νιι·οιι ο π· 'ο νοι·πιοποιο ειπι' ποιιι ιποιπο ποι· ιιιοπι

οιπ, ποι· πποπιιιοιιοπ θοοιιππιιοιιοριιοπο, ποι· Απιιιιιοροιομο πππ ι

Αι·οιιιιοιοο·ιο ιιιιπιι πιο πιο ννιοοοποοιιιιιιιιοιιοπ Κι·οιειο ιιιππιιι

ιο Βποοιιιππ Βοοοιιιιιπι ννοι·ποπ. ιιοππιο πιοπ Με ποιπ ιιιιοι·πιι

ιιοππιοπ Οοπμοοο ιπ ιιιοοιιππ ιιοιιοπ. ννπ ν. ποιοι-ιιι ννοππ οι·

πω. πιιοπιιιοιι ποιο;ιο. ποι· θοποποιο.ππ ιοιιιιιιιι.οι· Ονοιιοποπ πω.

Πιο ποπ ιιπι·: ποπ ιιοιιοπιιμι.πις ποε ιΕπιοοιιιιιιοποπ ιιι οιιιο

ιπεπ. -ινπιπο ν. επ Βοιιιονοιιιοιπ ιπ Ροπιπιοι·π π·οιιοι·οπ, πω

πιοιο ποπ ιιπ 18. Ι.οιιοποιοιιι·ο ποπι Βι.ππιπιπ ποι· ιιιοπιοιπ ιπ Βοι

ιιπ, πιο οι· ποοιι ιιι·ιιιππ·ππο· ποι· Ποοιοτννιιι·πο ιι848)ππιοπμ ιιπ

ιοι·οι·πι. ποπιι Ρτοποοιοι· ιιπ ποι· οποιο πι". 1849 οι·ιιιοιι οι·

πιο Ρι·οι'οποπτ ποτ Ρπ.ιιιοιοο·ιο ιπ ινπι·οοιιι·π·, νοπ ννο οι· ποσοι·

ιιοιιοπ ι858 πο.οιι Βοι·ιιπ επι' ποπ οπιορι·οοιιοπποπ ιιοιιι·οιπιιι πο

ι·ιιιοπ ιποιπο, ποπ οι· πιο επ ιιοιποιπ ιιοιιοπιιοππο ιππο ιιοιιο.

Ηιοι· πιο.: ω, πο οι· ιπ ποιποπι ροιιιοιομοοιιοπ ιπιιιιιιιι ποοο

ι·ιιι.ιοποπ νοπ Ροιιιοιοποπ ιιοι·ιιιιο;οιιιιποι ιιο.ι. πππ ε. .Ι. 1858

επί θι·πππ εοιποι· Γοι·οοιιππποπ ποιπο ιιοι·ιιιιπιιο <<Οοιι πιει·

οιιιοιοι::ι ο» ιιοι·οπομιιι, "πιο νοπ οροοιιοπιιι.οποπποι

ποπιππο· πι» πιο ποοοιιιπιιο Μοπιοιπ ινπιπο πππ πιο (ιππι

ιοΒ·ο ππι· ιιοιοι·πι ποι·οοιιιοπ ιιιιιιο.ιι.

νοιι ποιποπ ιιοι·νοι·ι·οι.τοπποπ ννοι·ιιοπ ννοιιοπ πιι· πιο πιπ

ποοιι οοιπο Αι·ιιοιτ. ποιοι· πιο θοοοιιινιιιοιο πππ »οιιιο

μοοοο ροι·ιοπιοοιιο Ζοιιοοιιι·ιιι «Δι·οιιιν πι· ποιιιοιομεοιιο Απο

ι.οιπιο» ιιοι·νοι·ιιοιιοπ, ιποιοιιο ιοιπιοι·ο 55 .ιιιιιι·ο ιιιππιιι·οιι ππιοι·

νιι·οιιοπτ'ο Βοπιιοτιοπ ιιοοιιιπιποππ ιπ ποπ Επιννιοιιοιππμ

@οπο πποοι·οι· ιποπιπιπιοοιιοπ Ψιοεοποοιιοιι οιππομ·ιπ'οπ πιπ.

πι οιοιι οιποπ ιιοιιιιι.ςοπ ιιομιιι' νοπ ποι· οοιιι·ιιιοιοιιοι·ιοοιιοιι

νιοιιοιιιπιιοιι πππ Ρι·ιιοιιιιιοι·ικοιι νι ι· ο ιι ο π· 'ο 2ο νοι·οοιιιιιιοπ,

ιπιπποπ ππι· ππι· πιο νοπ Ρι·οι. Γ. 8ο ιι ννοιιιο (Βοποοιοιιι· π.

ποπιοοιι. πιοπ. Ν.) πιο Γοοιοοιιι·ιιι ιιπ νοι·ιποπ .ιιιιιι·ο Βιοτοπικ

Εοιιοπο νιι·οιιονν-Βιιιιιοο;ι·οπιιιο οπιριι·ιιιοπ, "πιο

επι' πο. 7 Βο ο; οπ πιο 'Ι'ιιοι επιππιιιιοιιοτ Λπιιιιιιιο, ιπιιιιιοιιπιι·

οπ, Μοπομπριιιοπ νιιωιι ο νν'ο οιιι ποιο οοιιοι ποι· ιιοπιοιπ.

νμοπο, Απιιιι·οροιομο, Ριιιιοοοριιιο πππ ποι· Βιο.πποειινιποπ

οπιιιιιιι. Απο: ιπιπ ππι· πιο ιι'οι·οοιιοι· πππ 8οιιι·ιιιοιοιιοι· ιπι

ν. Ππνοι·μιππιιοιιοο ποιοιπιοι, πποιι πιο ποοποπιιοοιιοι· ιιοιιι·οι

ιπι οι· νοπ μοοοοιιι ιπιπιιιιοιι εοννοοοπ: ειππ οοιποπι ιποιιιιιι. ιιι

πιο Ριιπποοοιιπιο ποι· Ροιιιοιοποπ ιιοι·νοι·οομιπποπ, νιοιοιιο ιιιι·οε

ιιιοιοιοι·ο ιποοιι ιο οπο ννοιι νοι·ριιιιππ ιιο.ιιοιι. Απι πιο ννοιιο

ιοπ νοι·πιοιιοιο νι ι οι ο νν 'ο ιιιοποιιοπ πι: πιει· ιπιπ ιπι πιπ·

2οιποπ οιποιικοιιοιι. πο πιοοο ννοιιι _ιοποπι ιιπιιιοιοτ πιιιιιιιιοιι

ιιοποι· ιιοιιο.ιιπι ειππ. πι.

ιιοι·ιπιοοιιιοο.

-- ι)οπι Οποιοι·πι ποε ιιιοοιιι·οπ οιο.πιιοοιιοπ Ροιοι·-Ροπι-ιιοο

ιιο.ιο, ννιι·ι‹ι. 8τοπ.ιοι·ιιι.ιι ι)ι·. Απ ο ι ριι ιι ο Μ!" πι. πιο

ιιι·οπ2οιοιιοπ ιπι· 40 -_ιο.ιιιιποπ ιπποιιοιιοιι

ι)ιοποι νοι·ιιοιιοιι ννοι·ποπ.

- Βοι· οι·ποπιιιοιιο Ρι·οι'οποοι· ποι· 8ι. Ροιοι·ιοιιπι·ι.:οι· ιιπινοι·

οιιο.ι πππ Ριοιοιιοοι· ποι· ιιιιιιοιο8·ιο ιιπ ποιο ννιοιιιιιοιιοπ ιποπιοι

ιιιοοιιοπ ιιιιιιιιιιι, 8ιο.ο.ιοι·ιιιιι Πι·. ι)οο;οι ιοι πιπ ιιοειιιιι

πιο·οπ ιιιιις1ιοπ ποε ιιοπιοιπ πιιπ ιπε οοιιοπιι πει

ιιιιπιιιιοι·ιπιπο ποι· νοιιιιιοπιιιιιιι·ππε οι·πο.ππι ννοι·ποπ, ποιοι· Βο

ιοειιιιππ ιπ οοιποπ οιοιιοι·ιο·οπ Αοπιιοι·π.

- Βοι· θοπν·οι·ποιποπιε-Μοπιοιππιιποροοιοι· νοιι Ροπο:ι. πιο.

8ιποιοιοιιι Οι. Νι ιι ι ι ι π, πι οιιι' ιιοιπ 0οιπιοιι πιιι ιιπιιοπιι

νοι·οποοιιιοποι ννοιποπ.

- Βοι· θοηιεπι·π ποπ 2. ιιοπιιο.οιοοιιοπ Αι·ιποοοοι·ρο. ιπειιι.

Βιο.π.ιοι·ιιιιι Βπ. Β τ. ι· π. το π ο νι· ι ι ο ο ιι, ιιπι πιο,ποπ Κι·οπιπιοιι

ποιποπ Αιιοοιιιοπ οιοποπιιποπ.

- Ζπιπ Θοιιιιιιοπ ποε Μοπιοι πιιιιποροοιοιε

ποε θοιιιοιοο ποπ Βοπ'οοιιοπ Κοιιπιιοπιιοοι·οι

πι ποι· ιιιιοι·ο θοεοιιιιιιει”ιιιιι·οι· ποι· ιιιιιιιιι·ιποπιοιππινοι·ποιιππο

ποε ιιιοοιιοποι· ιιιιιιιιιιιοπιιιι, διο.πιοι·πιιι Πι·. Ρ ο ιι· ο ν” π.

οι·πιιππι ννοι·ποπ.

- Ι)οπ ιιιιοι·οπ Γιοιιοπο.τοιοπ: Πι·. Ι. ο. π μια νοπ ποι· Θπιπο·

εππιροςο, Πι·. ιι ο ι· ι ο νει, νοπ ποι· Γιοιιοποοπιρο.,ο·ο 8. Χοπ.

Ηοιιοιι ποε Οοποπιι-Αππιιι·ο.ιε Α ι ο ιι οι Α ι ο ιι ο ιι π ι·ο ·

οι ι ι ο ο ιι, πππ ι)ι·. 8 πι ι ι· π ο π, νοπ που Αι·ιιιιοι·ιο-Βοιιι·πιι

τιιοιιππε ποι· ποιτιοοιιοπ Ριοιιο, πι ποι· Ρι· ο π ο ο ι ο ο ιι ο Κ το·

π ο π - Ο ι·π ο π ιι. Ο ι ο. ο ο ο νοι·ιιοιιοπ ννοι·ποπ.

- Βοι· Ρι·οιοοεοι· ιπποιπ ποτ Ηιοιοιο ιο ιιπ ποι· Κιιοοποοιιοπ

Πιιινοι·οιιιι.ι, οιιιο. Βιιιο.ιει·οιιι Οι. ο ι· ι Α ι· π ο ι.οι π πι,

πωπω ποι· ινιιιιι ποε. Οοποοιιο, ο ι ο ο ιι ι· ο π πι ι ι ο ι ιιι

πιοοοι· Ππινοτοιιιιι ποοιιιιημ ινοι·ποπ. Ρι·οι'. Αιπ

ιι ι οι π ιπι οιο οιιοιππιι.ποι· .ιιιπεοι· ποι· Ποι·ρο.ιοι· Ππινοι·οιιιιι,

ιιπ ννοιοιιοι οι· πιπ·ιι 1867' Μπι ι)ι·. πιοπ. ρι·οιπονιι·ι π·πι·πο. .ιιι

ποι· Κιιιιπποοιιοπ Πιιινοι·οιιιιι πομπο οι οοιπο Βοιιι·ιιιιιιιμιοιι

ιιοι·οιιε νοι· 80 .ιιιιιτοιι.

- Βοι· Ριοεοοι‹ιι· ποι· Ππινοι·οιιπι 'Ι'οιποιι ι)ι·. 8 ο τ πι π ιι

Τοοιιπεππονν πιο ειππ πιο Ρι·ινπιποοοπι ειιι οιιι

ι·πι·ο;ιο ιιπ ποι· ο·οποππιοπ Ππινοι·πιιιι.ι ιιιιιιι

ι ιι ι· ι.

- Βοι· Οοηιοοι·2ι ποε 20. Δι·πιοοοοι·ρο, πω. 8ιππιοι·ο.ιιι πι.

ιιιιοιιο.οι Κοιπγοοιι ιιπ Βιμ.) ιοι Μπι ιιιιιιιιιι-Μοπι

οιππιιποροοιοι· ποε Κιιοοποοιιοπ ιιιιιιιιι.ι·ιιο·

πιι· ι‹ ο οι·π ο π ιι ι ννοιποιι.
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-ΖπιπΡι·ποοοποτ1Σπιριπποοοοιπιπιοοιοπποι·

Γο.πι·ιιι Η” 1πιιιιπι·-Ποπιοιπο1ρι·προτοι.ο ιοτ

ππο πιοιιοτιο;ο Μιτειιοπ ποο ινιιιιιοοιιοιτ.1ιοιιοπ (ιοπιιτοο πιοοοι·

Γοιπι·ιιι 8ιο.·ιτοι·πι1ι ιν ο ο ι· ο π· οι·ιπιιιπι ννοιποιι.

- ποι· ποικο.ππιο Μπποιιοιιοι· Ριινοιοιοπο Επι. Οπτι ν.

νοιιιοι :πππ οοι·ι·οοροππιτοπποπ ιιιημιω ποι·

νιίιοποι· Αοοποπιιο ποι· Ψιοοοποοιιοιτοπ οι·

ποππτ. ινοι·ποπ. '

-Ζπιπ Πιι·οοιοι· ποι· ποποπ 1ι·ι·οπιιιιπ11ι ιιι

πτωοιιω πιο ποι· ιι·ιιιιοι·ο Πιι·οοιοι· ο... οποτπονοι·ιοο1ιοπ

1ι·τοποποιο1τ. Ρι·οιοοοοι· Πι·. Β πππ οι·ποππτ ινοι·ποπ.

-πιι ποτποιτ.ππε ποι·πιοπιοιιιιοο1ιοπ Ρο1ι1ε1ι

πιο ποι·1ιππο1ιοποι·Ππινοτοιιο.ιιοι, ιιπ 8τοΙιο ποπ

ποοιι θι·οιιοννο1π ποτιιιοποπ Ριπωοοι- Πι·. 12. 1ποι·ιι.π. πω.

οιιτποτπ. Πι·. πω” νοιι ποοι·ο.ιιι ννοι·ποπ.

- Ποτ· οι·ποπιιιο1ιο Ρπιι'οοιιοι· ποι· Ριιοι·πιπποιορ,·ιο ιιπ ποι·

Ππινοτοιιιιτ .ιππιονν (Ποηιο.ι), 8ι.ποποιοιπ Οι. "Γ ο ο ιι ι ι· ιν ι π -

οιιι, ιοι. ποπι πποοοτοτποπιιιοποιι Ρι·οι'οοοοι· ποι·

Η ο ο ι οι. π ο π· Π π ι ν ο ι· ο ι τ ιι τ. πει ποπ οι·ιοπι,ςτοπ 1.οιιι·οοιιιι1

ποι· Ρποι·ιπο1ιο1οςιο οι·ποππι: ννοι·ποπ.

- Ζππι 1)ιι·οοιοι· ποι·Βοοιι·ιιοιττοιιοποιειΙτιπ

πωπω (Ροπο1ιοπ) πι Πι·. Κοιοι.ιποιοι, πιοποι· Απο ειιι

ποι· 8ο. Ροι.οιοπιιι·οοι· οιιιπτ.ιοοιιοπ Ιι·τοποο1οιιιο ιπ Νοννοοππ

ιποποιαο_ιο, οι·ποππι: ννοι·ποπ.

- πι.. πιο ι·ιιοοιοοιιο Ποοιιοποι· Ζοιιιιππ ,,ιτοιιιι, .ποιο ποι·

Ρτοιοοο‹›ι· ποι· θοππι·ιοπιιιιο πππ θγποποιοπιο ιιπ ποι· Ππινοι·

οιιιιιτ ππι;ιονν, Πι·. Α. Ν. 8 οο1οιν_ιο ιν, οοιπο ποιπιιιοιπιππι

πο.οο1ποτ οιιι' πππ »πιο ππιιοι· ιιπ πιιιι'οπποιι 8οιποοι.οι· 1ιοιπο

νοι·ιοοπποοιι πιοιιι· 1ιο.ιιοπ.

-< νοτοι.οι·ποπ: 1) 1π Ροι·ι.-Ατι.ιιπι· οιιι 18. Λος. ποι·

Μοτο Απο ποι· ποτιιι.τοπ Ηοιοπνοιπνοιιιιπο Πι·. 8οι·Βιιιι ο

Η οοπ ννιπ ιιπ ποι· (ιιιο1οπι. π. ννοι· ποιοι Ατοι. οιιι ιιιοοιεοπ

πιοι·ιποιιοοριιο1, πο.ππ _ιιιπποιοι· Ατοι πετ οιπιι·ιοοιιοπ ιι`ιοιιοπ

οππιππιςο. 2) Απι 10. Αποποι ποι· οποιο Αι·πτ ποο 8οριιιοπ-Κιπ

ποι·ιιοοριιπιο ιπ πιοοικοπ Πι·. ιν ο1ποιποι· 'Γιιοιπο.ο ιπι 80.

Βοποπο_ιοιιι·ο. Πιο πωπω» Ρι·οκιο ποι ποι· 1'οι·οιοι·ποπο οοπ.

1888 .ιιπωιοι, ιιιιι'οπεο πιο 1.οπποοιιοιιοπιιι, νοπ 1871 ο.π οπο:

πιιιιπιοι·πιοοποπ πιο ΑΜΙ. οιπ οποποοποπιιιοπ Κιπποι·ιιοοριτ.οι.

8) ιιπ (πουν. Ηι·οππο ποι· Απο 1... 11ο ννιπ ιπι Απ" νοπ 80

.1οιιιτοπ οιπ πιοοπινπιιπο, ιπι: ποπι οι· οιο1ι ποι ποι· Βοιιο.ππιππε

νοπ 'Ι'νριιιιο1ιι·οιιικοπ ιπ ποι· πωπ: 8οοιιοιιιο ιιιιιοιπ. ιιππο. Ποτ

Βιπποοοιιιοποπο ιιο.ιιο οιππ νοι· 5 .1οιιι·οπ πιο ν7πτοο1ιπποτ

ΠπινοτοιιΜ. οποοινιι·ι. 4) ιπ Βοτοο1οπο πω. Πι·. Ε. πιο ποιο,

ππι·οιι ποοοοπ Βοιιιιιιιιιπο;οπ πιο ποτιιιςο ωιιωιιο θεοοιιοοιιο.1'ι

Βοοι·ιιιιποι. ννιιι·πο. Βοι ποι· ποιοι· ποι: .ιππι·οοπιε;οο πιοοοι· θο

οο11οοιιοιτ. ννο11το Ε. Με πιο ι1ιπι ποι·ποπι·ποιιιοπ Ονειι.ιοποπ

ππιννοι·τοπ, οιιιι·οιο π.ποι· οοιιοπ ποοιι π·οιιιςοπ νιἴοτιοπ πιο

πιοποι·. 5) 1π πιππι·ιπ οιποι· ποι· ιιοι·ι·οιπιοοιιποποπ οροπιοοποπ

Οπιιιιτποπ Β'οποτιοο πω. ιο ιπι Αιι.οι· νοπ 75 .1οιιτοπ.

- Βο1ιπιιπι:1ιο1ι ννπι·πο πω. 8οιι ννοπιπ ποι· νοπ Κιιι·οοιπ

νοπι ι·οιιοοιοοιιοπ Οιιιιποιπιπιοιοι· νοπ ποι· 1.οιιιιπο· ποι· 1(1ιπιικ

ιιπ ο.πιιιι·ππιπιοιιοπ επ ποι· Βοι·ιιποι· Πιιινοτοιιιιι. οπιπιιπποπ

πππ ποπιοοιποπ οιιι' οοιιιοπ νι7πποοιι πιο νοι·Ιοοιιπποπ ιιποι· πιο

οοιιιοιιιο ποι· Ποπιοιπ πππ οπο· πιιο,·οπιοιιιο Ροιι.πο1οπιο πππ

'.1"ιιοι·πριο ιιποι·ιτοποπ. (ιοο;οπ πιοοοπ 11οιιπιπιτπιε Πιι· (ιοοοπιοπιο

ποτπιοπιοιπ οιπ ποι· Βοτ1ιποτΠπινοτοιιπτ ννιι·π πππ οιπ Βιπορι·ιιοιι

ποπτ.οοιιοι· Αοι:ι.ο νοι·ποτοιιοι. Πι. Ηοτιιιοπιι Βοπο

ιπ πω”, οιποι· ποι· 8οπιοτοπ ποι· ποιιτοοιιοιι ιποπιοιπο·οοοιιιοιιι

1ι‹·1ιοπ Ψιοοοποο1ιο.ι'ι, οοννιο ποι· Ροινιοο1οπο-Ροι·οοιιοι· 1)ι.8 π π

πω: ιπ Ηοιιοιιππιι1 οι·1οοοοπ οιποπ ποσοι οπ πιο ποπι.οοιιοπ

Αοιοιο, ννοι·ιπ οο ιιοιοοι: Απι.;οοιοιιιο ποι· Τιιοιοοοιιο, πο.οο νοι·

1(ιιι·2.οιπ οιπ 11οιιι·ππιτι·ος ιιπ θοοοπιοιιτο ποι· 1ι1οπιοιπ ιιπ ποι·

πιοοιοπ ιιοοιιοοιιπ1ο ποο ποποοοιιοιι Βοιο1ιοο οιποπι πιοιιοι· πιο

ιοιοι·ιιιοι· ιιιοτο1ιοιιιιοιι πππ ιιτοπιι·ιοοιι Βπιιιιι‹ιιι ιιπποποιιιιιοπ

λιπππο ιιποι·ιι·οοοιι ννοι·ποπ πι., οτιιοποπ πιο Ππιοι·ιοιοιιποι.οιι

ιπι 1πτοι·οοοο ποι· 8ιι.οιιο @ποπ πιοοο Βοοοι2ππε ποο

Γποιιοο πι” 8τιπιιπο. Βοι ποι· Ζιιιιιοιιππ,ο; ιι·ποππ οιποο Μπι·

οπιιτοποο ιπ ποτ π1οπιοιπ, »πιο ννοιιοι· ιπ ποπι οπωιππ υπομο

ίιιπτι, ινοι·πο πιο Βοοιιτ νοτιοποι, πο.οο π» Βοιι·οιιιοππο οοιιοπ

νοι·1ιοι· πιο11οιιι·οι· σποτ 8ο1ιτιιι.οιοιιοι· ιπ ποιπ ποιι·οΙΤοπποιι Β'ιιοιιο

Ποι·νοτιπποπποο ποιοιοι.οι. ποι πππ πιο οιιπιιιοιιο Βοιοοιτοοοι2ιιπε

πιοοοο θι·ιιπποοι2οο ποι Βοοιο;ποτ ποε Αποοιιοπ ποι· ποιιιοοποπ

1ινιοοοποοπιιιτ επ οοιιιιπιποπ. 18ο ννοι·ποπ ππ1ιοι· πιο Αοι·οιο οιιι

ποιοι·ποι·ι, πιιι·οιι Βιποοππιιππ ιιιι·οι· Ππιοτοοιιτιιτ. οιπ πιο οποπ

ποποιιπιοπ πωπ οιι πιοοοπι Ρι·οι.οοι: οιοιι ειπειιοοιιιιοοοοπ. πιιιπιι.

οιιι ;.ςοοιο·ποιοιπ €ινοπο ι:ςοο,οπ πιο ιοι:ιιςο πππ ιοι·ιιοι·ο Ζπι1ιοι

πω;; ποο 11οιιι·πιιιιτοοςοο ποι· 8οοοιιιοιιτο ποι· 11οπιοιπ ιιπ ποπι

οοιιοπ Ηοοιιοοπιιιοπ νοι·ννο.ιιι·ιιπε οιπποιοοτ ννοιπο.

- Αιιι Αποτππιιπο ποιο 11ιπιοιοτιιιιιιο ποι· νοιποιιιιι1Μι·ιιπι.:

οοιιοπ επ Βοιςιππ πιοοοο 11οιιτιο1ιι·οο ιπ πιο Ππινοι·οιοιποπ οπο

που Ζοιι1 ποι· Αροιιιοποιηςο1ιιιιι'οπ πιοοπιοοποπ

Β ο 1: ο π π ι π ι ο ο ο ο οιππ Βοοιιοπο ποι· νοι·ιοοιιιιεοπ ιιι ποπ

ρ1ιπιπιποοιιι.ιοοιιοπ Απιποιιππεοπ ποι· πιοπιοιπιοοιιοπ ποοιιιιιιτοπ

οποο1οοοοπ ννοπποπ: οιι ποι Μοοποποι· Ππινοτοιπιτ 8 πω.. οιπ

ποπ Ππινοι·οιππιοπ Κειοοπ, δικιο" (Ποτρο.ω πππ '1'οιπο1ι ιο

15 που, Κιοι.ν, Οποοοο, θιιιιι·ικονν πππ νιίοι·οοιιο.ιι _ιο 20 μα.

- πιο πιο «ππτ. Ποιο.» οι·ιπ1ιτι, ιοι. ποι ποι· πιι1Μτ-πιοπιοι

πιοοιιοπ Αποποπιιο 1ιοιπο ποοιιιππιιο Γι·ιοι Πιι· πιο 8ιιιτ.ιΒιιοιτ ποι·

 

Ποσιοπιπποππιπιππιο πππ ποι· ριιπι·ιπποοιιιιοοιιοπ Ηπειοτιππποπ

ποποπιοοο ιοοιποοοι.οι.; οιι 1ιιι.πρ,·ι _ιοποοπ νοπ πωπ Οοποοιι ποι

Αοοποπιιο οιπ, ποπ Αυτοι· οιποι·· ποοιιιιιιιιιοπ Πιοοοι·τοιιοπ επι·

Βοννοιπππ,=; ποι ποπ 11οοιοι·- οποι· Μο,οιοιοι·-θι·οπ οπιιιιο.οοοπ

σποτ πιοιιτ.

- Ιπ ποπ οι. Ροιοι·οππι·,<;οτ Βοοριιπ1οι·π ινπι·ποπ

ιπι πιο.. 1901 - 88.448Κι·ο.πικο νοι·πι1ο,ςιι, πππ "ν"

49847 πιππποι· πππ 88.811 14"πιιιοπ. Πιο Η ωωιιιοι ποοι·πο

10,48 Οι., (0,08 μα. ννοπιποι· πιο ιπι νοι,ιοιιι·ο).

-18οο πιοοιο·ο Ιποι:ιτπι Πιι· Βπροι·ιιποποπ1-Μο

πιοιπ ποι ιπι νοτι1οοοοποπ .1οιιτο 15,945 Ποοοπ 'Ι' π πο του·

ιι π (οιιι 1)ιοςποοο ποι· Βιπποι·ιπποι·οπ1οοο) πππ 12.928 1)οοοπ

Πο.1ιοιπ (απο 1)ιο.8ποοο που Βοτειιι·οπιιποιτι πιο Ιπποι·ο ποιο

Β.οιοιιοονοι·οοππι.. - 8οππωιιππιππι;ο π ποο·οπ 1.γοοπ

ινιιι·ποιι οιπ 07 Βιπννοιιποι·π 8ι. Ροιοτοππη:;ο νοτο:οποπιιποπ.

- 1π πιοοιιοπ ιο: νοι· Κιιι·ιοιπ ποι· θι·ππποι.οιιι οιι ποι οποιοπ

ςνππιιο1ο8ιοοιιοπ Ρι·ινοτοποιοικ πιοοοι· 8ιοπι

ποιοει, πιο νοπι Ρι·ινοιποοοπιοπ 1)ι·. 'Ι' ιι ο ο π ο ι· Α ι ο κ ο π -

πι· ο νν Με οιοοιιο Κοοτοπ οιι·ιοπιοι. πω.

- Βριποιπιοιυειοο1ιοο. Ο1ιο1οτπ. Νποιι ποπ ιπποι·

Ζοιτ νοπ 18. πιο 21. Αιι.<.κποι οιποο1οιιιοποπ οι1ιοιο11οπ Βοτιο1ιι.οπ

1ιειποπ πιο Οποιοπι.οτπτοπιιππποπ ιπι Ω ιι ο. π ο π π ο·-, Κιιοιοπ·,

Απιιιι·- πππ 'Γιο ποππι1ιο1ο·οπιοι: πιοι·ικ1ιοπ ππο·οποπι

πιοπ; πω· ιπ Ψ! οιπ ι ννοοι.ο ιι Μ: πιο Ζο1ιι ποι· ιε1τιιτο.πιπιπ

π·οπ ιπ ποπ 1οτειοπ 2 1ιποοποπ (87 ι·οορ. 89 Βτιπο.πιπιπποπι

ιοοτ ππνοι·ιιπποπ Βοπ1ιοποπ. Πιο οι·οτοπ 1Βι·1ιτοπιιππποπ ιπι

ποιοτιοοποπ Βιιοοιοιππ ννιιι·ποπ εννιοοποπ ποπι 17. .Τιιπι πππ

1. .Μπι οιιι Απιπι·οοπιιιοπ ποοιιποννιοοοπ, οινιοοιιοπ ποπι 1.-7.

.Με "οι ποππ πιο 8οιιο1ιο ιποπ. ς1οι‹·1ιοοιιιπ ιιπ 4 Οι·τοπ επι'

πππ ποππι ποππ οοιιποιι ιιι. οο ποοο νοπ 29. .ιπ1ι πιο 4. Απο.

ποιοιι.ο 402 Νοποτιεπιπ1επιιμοπ νοι·ιωιποπ. νοπ' πιοοοι· Ζοιτ. ιιπ

ποιιπι πιο οοπι ποι· ιπι·ιιπιπιιιιπποπ οιι. 1πιποι· νοπ ποι· Α11οτ

1ιπο1ιοτ οιπποοοτειοπ Οοπιπιιοοιοπ πποιοιοπιιιοπ οποοπιιποποο

οι.οι1ιοπ'1'ππο11ο 1ιποι· πιο 0ιιο1οι·ποτιιτοπικιιπποιι ιπι

"Μπι ο οπο π Βποο1οππ οπιποππιοπ ννιι·, πιιοο ποπ.

νοπι 17. .Μπι πιο 18. Αιιι;ιιοτ 1902 οιπ ποι· Οποιοπι ιποποοοιιιιπτ

1881 Ροι·οοποπ οι·1ιπιπιαοπ, πππ πινω: ιιπ πο.πιπποποπιοι.

829 Ροι·οοποπ (πονοπ ιπ Ροκ Αι·ιιιιιτ 881 πππ Μπι 188), ιιπ

Κιιοι.οπρ,·οπιοι. 544 Ροιο. (πονοπ ιπ Οποποιοι.νοικ 208. ιιι ννιωι

ννοοιο1‹ 158, ιιπ 8ιιπ-Ποοιιτι-Βοοιι·ιι 100), ιιπ Απιπι·οοπιοι 452

(πιινοπ ιιι Β1ποοννοοοιιιοοιιοποπ 4211; ιπι '1'ι·οποποιπο.ιποπιοι 28:

ιπι (ιοπν. 1πωιοπ 8Ροι·οοποπ. ιπι ννοοιοπ νοιπ Β ΜΒΜ·

οπο ιοτ πω· οιπ 01ιο1οπιιο11 ιπ 'Ι'οο1ιοιι ο.πιπ ο ιι ποι οιιιοπι

Βιοοπποππννπι·ιοι· νοτοοιιοπιιποπ.

Ροοι:. ιπ Οποοοπ ιιοπιπποπ ινιοποι· ποιιο 8οοι.νοι·πϋ.οπτι

1Το11ο να: νοπι 11.·-20. Απειιοι ννπι·ποιι 11 οπιιτιο;ο πο. ο

οοποι.πιιπ, νοπ ποποπ 2 πιο οππισ.ςτοπ. π» θο.ιι:οπ οιιιπ νοπι

28. Μπι ιιπ 21 ροοινοι·πποιιιι€ο Βι·ιιι·οπιιιιπποπ πιο 5 'Ι'οποο·

ιπ11οπ νοι·πο1ιοιππιοπ. Αποπ οπο ποι· Οο1οπιο οιι ιποπ

ποιο (ιπι Οποοοοοοποιι Κι·οιοοι, πι οιπ ροοινοι·πποπτιποτ πι.

1ιτο.πιιιιποοιιιιι ;.;οιιιο1ποτ ννοι·ποπ. 'Ι ΒΓ

-Ι)ιο θοοοπιπιι.πειιι1ποι·Κτοπιιοπιπ ποπΟινι1

ιιοοπιι.πιοι·π οι. Ροτ.οι·οπιιι·πο ποι:ι·ιιε οιιι 17. Απ!.

π. α. 7481 115 ποπ. πιο ιπ π. 17οι·νν.), ππι·ππιοι· 877 ποιοι... -

(21 ννοπ.ι, 857 8γριιιιιο - ι40 ιποπτι, 1418ο1ιοι·ιοοπ - 114 ννοπ.).

50 1)ιριιι.1ιοι·ιο - (8 ιποπ.), 81 1πο.οοτπ - (7 ποπ.) πππ 88

Ροοιιοπιαπιππο - (7 ποπι· πιο ιπ ποι· νοι·νν.).

111οι·ιο1ιι:ϋ.το-Βπ11οτιπ Μ. Ροτοι·οπιιτπο.

Πιι· πιο ιΝοοπο νοιπ 11. πιο οιππ 17. Αποποι 1902.

πιο ποι· 8ιοι·ποιο.11ο:

1) πο.ο1ι θοοοπΙοοπι: πππ Α1ι.οι·:

οεοοοοοοοο··ιμ

1Πιθ81120Π:==ώΦωα$ωωω.='50=

-._` >πιπ>·ο>οΞωικι··»ΞηεΞ

ΦαΕΟΦΜΒ 'Ο

οποοιτιιιῖιιιιιιοο
ο"”“Φ:-=ΞέΒΠΉδ:Ξυ

8842405741585811θθ θ 14 44 88 4228 82 2081

2) πωπ ποπ '1'οποοπι·οποποπ:

'Γνἔ1ι. οιιοπι.1ι. Ο, '1' ιι. πππ. 18, 1ιοπτιο ι·οοιιττοιιο Ο, '1'γριιπο

οιιιιο οοιιπιιππποποι· οιππ Ο,Ροοιιοπ0,1ποοοι·π 5, 8ο1ιπι·Ιοο1ι 12,

Πιρπι.1ιοι·ιο 14, 0ι·οπρ Ο, Κοποπ1ιποιοπ 5, Οτοιιροοο Ι.ιιιιι.ςοπ

οπτιιιππιιππ 8. 1Βι·νοιποιοο 1, θτιπρο 5, Ο1ιο1οπι ποιοιιοιι

Ο. Βιι1ιτ 2, Επιποπιιοοπο 1ιιοπιπι;ιτιο Ο, Αοπιοτ θοιοπιιι1ιοπ

πιοιιοιιιιιο Ο, Ροι·οιιιιο οριποιιιιοο Ο, Βοι.21ιι·οπ1ι1ιοιι Ο, Απιιιι·οι 0,

Ηνπτοριιοπιο 0, Ρποτροι·ο11ιοποι 2. Ρνππιιο πππ 8ορτιοοοπιιο 8,

'1'πποπιπ1οοο πο: 1.πιιο;οπ 87, '1'πποι·οπιοοο ιιπποιοι· Οη:,·ππο1

Α11ιο1ιο1ιοιιιπο πππ 11οιιι·ιπιιι τ.τοπιοπο 4. 1.οποποοο1ιννο.οιιο ιιπ

Αττοπ1ιιο. ιπιοπι.πιπ 45, Μοτοοιππο οοπι1ιο28, Κι·οπιιιιοιιοπ ποι·

νοτποππποοοι·ι.πι.πο 180, '1'οπωςοποιοπο 82.
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Ο

~ ΝιεεΙναθεπετ ΧΙΙἴᾶΙΙΒΪᾶΙΪΒΙΙ “ ' ' “έ
' ο ε: ε π.:

έξι .== ἐ έ.
π

ΠΡ. ^ΒΘΠά, ΠΠ· ΠΔΒο11- πω! ΒεεωΙκι·ιπΜ, Ρ:ινΣκεπτ·. 80. Β' α' ε :ἔ έ.

. Η . . . . .ω Φ==

Π” Δ ·ι·νωι- πω! ιππο·ε Κι·ιιι:Ικε, Πιτ . Α ·.τ "" - .Πιο!εππτυΗ!ε, εωι.-έω1ιΒι.Ήαεπιθά. Έ ” =_ ε :Ξ Ο

0.-. θἰθΡ"ο , Ε41;881%:ξ%Έι- ω πωω ιω"ιω, 8ουσιω ζ αωἔ έ έ Ξ

.Β . ο

0.”. ΗΘΟΚΘΡ, Επι· ΝοττοκιΜ·απΙιε' οΜπωω. 4. ...Β Ξἐ

- _ . = Φ

'-""]θη']ο.Β ξ82ΙΙ:;ιε=α!ς:ΠπΒιβ)υπετε Καπο. Μ: πππ Ποοποπ. .ξ ΦΣΒ

Μ: Νοι·νωι- πιω Ιπποι·ο Κι·ιιιι1εε. 8οιηιειι- ρ '=ἔἔ _

Πι·. ΡΠεεεποη Βε,εθ,_,ι,_ ω· _ μ. ." ' έ .. Ξ

" Βαπωοτπιπι ΤΙΜ Ρ ο πω. Μ: ΜΜΜ (νω- * λείο
ΠΓ. 8ο·"·Γ[2: ά:ιιιυτημ- υπά ΒΙιοἱῖννοΒἔεἑἱ) Ηι·ιιπΝο από Νετν6εω. θ 2 έ: Ξ··

8 Έτοιμοστο πω! ΔιιιιΙκιωΕΕ ι!ιιι·ο1ι Με Διι"ΜΜΕπω. °_π = Ξ

ου-Ξ

ε Ύ 7-- ή σε ή
_..ι.

ε: .

ὸἰο ποιπ: ε!ε!‹τι·ἱεοΗε !.ειππρο ΜΗ εεκίΗι!Ιεπ

Εἰεεπ-ΕΙεΜτοἀεπ.

Ζω· οι·ΐοΙἔτοἰοΙ1επ ΒοΜπάΙιιι1ε νοπ ΠιιιιΙΙετειιιΒΙιοποπ,

Μο Βςοο·Ιαει”8, Β'Ι:.σετπ,4-ΑΖορευ:ΐα, Δωιο, 12747888, Πίσω.

νοτβοεεεττο Ρ11ιεθιι-Ιιειτηρο.

ΠΜ· ]εάεπ Ανα. Πι @ή Βρτεο!ιετιιι1άο ευ Βεπι1Μειι. Βε

τεἱκε ΙΜ Ηι1ΜετΙεπ νοιι Αω:ιετι ἱπι θοΜ·ιιιιοΙι.

ἱεεἰιις

 

Χ

,,ΝοποειΙίπι·Ιωιιε"Μι·Μπε;οπ-υπάΒοτιιιΚτειιιΙιΙιοἱτοιι,ΡοπειιοΜ(Βιιιίωιιιιιςε

κιιι·οτι"πι"8Εοίἴννε0ὶ1εΘ!ι·οπ$Ι°0Ιἱ

ΙιοΙτοιι,ΝοιιτεεΠιοιιἱο(ΜιιεΗειιτο

εΙΙεπιΕ'οτπιοιι.Αρι·ΙΙ-ΒοοεππΒοτ.

(81)14-9.

κκκἀὰκκ ώκκκ

Μ! αποτο". Μιάου Μ: ΜΜΜ: ιιι ὐοεἰοΜἰμπ.
ΙΠ

Ηετνοττε,·.πουάο ΠεττπειτοΙοεοπ ΜΒΜ: άειι Αρρ:Δτω στρτοΕπ

πω! εποΙιεπι @του θιιτ.ιιοΒιειι _]ωοιπ Μπι ευ νε1·Γϋριιιης.

Ε!οι:1τ€οΠΙΜοεο!!ευΜεΙΙ ,,8 ΜΜΜ"
ΘΕΡωχο ΜΒΜ( ΠΠ Π0ΠΈΗΜΙΜη18Γ8ΐ8 Μα ΜοΠίΒΜετ.

ΒΒΒΙΑΝ ΝΧΠ., 1.υΙεειιεττεεεο 22 11.

  

 

  

ΖειιιιιαΙΜπ 3«ΜΜΙΜπ
ΕτρτοΒὺοε ΔΠ'"."ΒΡΡΒΩήΟΠΗΜ θοτι1‹:Ιι- υπά 8οε0Ι1πιιιοΚΙ‹›εεε

ΪοὶιὶΙψοΙοἱκκνἰεε.

Βοεω Ροι·ππ ΠΠ Μπουο

Πο!π!ησΙσπννεπάαπω

νοτΙοἱΜειιι!Πω
Μεειιι·Κι·ειιΙω

    

υερτεοΙιειι.

Ο

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ;Χ

Ιω Πουτ.εο1ιοπι ΑΙοκιιτιὰοτ-ΗοωρἱιΜ ΜΝ

ΝιιοΙιννοΠε οττΙιεὶΙτ Μαν· ειιι· Ζω Μεικτ

ἴτεὶο ΡΙΙομπ ιιοά ΡΜςοτἱιιιιοπ Μ; @ο

ρι·3νειτο ΚτεπΒοπρἱὶοἔο @ποπ 2αΜιιπρ

, νοπ 60 00ρ.).

ὅ :ο
Χ ω” Ξ ἐ Σ!

Χ .Ξ ἔιἔ"' Έ .Ξ Χ

σ: Φ 2 π
Ε· @Σω θ! Ξ

Η18)18- ε. χ έ: =;;;Δ; ἐ Ο χ

7 7 77 7” -έ έ; βΜά 7μω σ:°-'ι..

| Ρτιιι!ιιπΙε ειιιε Μπι πειπιιτ!ιι:!πεπ άειιι Μεεετ επΙιιημπιεπ 8ει|ιε χ Ξ ε 2 @ὰ Ξ έ ξ
η? . ·-ο

χ 'ἔ= ="Θ ε ?ΜΒ ἔ ϊ ε:
χ = Ξ ο .ε =Ρΐ Ξ 28 χ

χ .ἄ 823 Β :3:ξΞ = “ἔ
= οξ= ξ) ¦“' χ

ω - .ο Π Η α.

ΙΠο @ιιο|Ιου εοΙιϋτοιι άει· Ρτωι2ϋΜεοΙιοιι Βοἔἱοτιιιιεκ χ Ε @η οΞέπ έ η: χ

Β Φ

2οιΙοι·ΒΒοηΙσοπε παώ χ έ Φ .ε :έξ έ ξ: έ' χ

«Μπι Εεεωι Γσι·άοι·ιι Με χ Σ ='83 Ξε[.2 με' ἔ·Ἑ χ

νοι·ιΙωιιιιη;. Χ .ϊ 'Ξ _Ώ Π°Ξ=Β Ξ ε χ

¦ ιιιτΒοΙΒεἱ-ΒοτοἱτιιιιΒ = -= ἐ ωἑω. Ι; Φ

ποΜυκιΜεε νιι:πν-επ κ Η .., ω μ; Ξ στ
τοιιιὶοπ Ψπεεοι·ε. 1 χ ἐ Β Β Με ε; Ο χ

(ΙΟθ) 12- 4. 1 ἐ Φ 'π' α· = Ϊ.. Ν) μ

Ρ ι.Χ τ; 12 : 8
4ἐ_έ”ἡ_ῇ__ έ έέ έ *Χ έ Δ. Μ ἔΕ:.Ε ·Ξ ν: Χ

κ ~ή* ή ή οἱ ο Β

88 = . ή εξ ξ Χ

χ δ ε Έ ε: χ

Δ; ,,, Ξ: ,ς
οι: Θ' Ω ΕΞ

' επ Ό Η ε πο

Χ κΠοεοΜπι:ιοΙ;Ιοε.

@θά Αρροϋὶ υπό νωκΙπυιιηες ὶη

Βοἰτιοι· Ψοὶεο.

    

  
 

  

¦""Π.¦.. & (Η, Μπάιπωε!τείεπ απο ΕΜΠ".

 

  

πο”. ιίοπε. 0:16., 30 ΑιετγΕΦα 1902 τ.ΔΗοτειιεεεΒοίΙ$ξΒπάοΙΕ νναιιιιο 1ι. ΒιιοΜι·ιιοΙκδω ν. Α. ΪΝΙοιιοοΒο.τΚειΙιει·ὶιιουΙιωΜ· Ρι~. Η 15

  



ΧΧ!!!!. !!!!!!π!πο. Γ!! που!! Ρο1πο 101!. .1π1!!π.

11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Π!!!!!
!!π!.ο!· πο! Βοπιιο!!οπ νο!!

Ρι·ι!!". Π!. Κο!! ποππ!. Π!. 1ο!!!!πποο !!!οππ!!!!!ο.

` .Τ π!_!ονν !Πο!ρο.!!. Β!οο.

Π!. Μπι!!! !Νοποο!!.

8!. Ρο!ο!εππ!!!.

 

01ο «πο. Ρ8!0!·οπ!!!εο!· π1οπ!ο!!!!οο!ιο ννοο!!ο!!!!ο!!!!!!! ο!οο1ιο!πηοποπξ.' Αποππο!πο!!!ε-Αι!!!!προ !ιον!!ο ο.11ο 1!!εο!οπο “Ἡ

8ο ι! π οπο π π. - Πο! Αποππο!ποποομ·ο1ο 1ο! !π Επ,"1ο.ππ 8 πω. Π!! ποο!π1!!ο! πω!! οποοο!ι!!οοε!!ο!! οι! π!ο Βιιο1ι!ιοππ1ιιιιΒ νοιι ι Σ.. οπο!!! 1!!

πι". ! πω. Γ!!! πιο 1ιο!πο πο!!!·1!!!·.1. Ροο!ιπε!ο!!π!!ς; 111 πο!! 81180201! 8!!.Ροπο!·οππ!Κ' Νοννε!η-Ρι·οοροο!.Ν Μ' οι! !!ο!!!ο!!.-Πο. 21118 02η!!!

πωπω! 20 πο!!! .!!!!1·110!!, 10 πω! 1ιο1π_!!!πι·11ο1ι. 11ο! 1πεο!!πο!!η!!ο1ε 80ον!ο ο1!ο οι!!“π!ο 1!οποο!.!οιι ποιπς!!ο1ιοπ 111!!!!ιο!!!!πεο!! π!!!ο! ιπεπ οι!

Ει!ι·π1ο 3 πιο! Βοομ1!!οπο Ζο!1ο!π Ρο!.!!.1ι!!18 Χοπ. οπο! 35 Ρ!οιιιι.-Ποπ πο!! ο οε ο!! Μ!!! 1!!!!!!·ο ιιπ ο π 11οποο!οπι· Π!. πω!!! Ή'ο!!πο!! 1!! 8!.Ρο

Α ι!!:οι·οπ ννοι·ποπ Σ!! 8ορει·ο!οπο!!εο!1!!οι·0!!ε!πε!ο!!!πο1ιπποεο!!π!.- !οι·εππ!·8. Ρο!.ο!επιι!ποι· 8ο!!.ο, Ρο!οι·-Ριιπ!!ιοεο!!ι!! οι! ι·1ο!ι !.οπ πω!

!!ο!ο!·ο!ο ννοι·ποιι πιο!! πο!!! 8!!!πο νο!! Π! πω. ο!!! Βοοοπ !!ο!!!!!!!!. ε!!ιιπποπ 1!!οιι!!!!!2. !!!!!!!!00!1 Μ!!! ΕΝΠ!!! ω!! 2_3 Πω'
- Μ 8!. Ρο!:οι·οπιιι·Β. 7.(20.18ορ!οπ!πο! πι”

 

 

- ε ω!!    

Ι!!!!!!1!.: Ρ!!νο.!ποοοπ! Ν. Ν. Χ!!!!!ουν: Ποπ!!! π!ο 1!1οποπνο!πι!πι!πο πο! πο! εοποπο.π!!!οπ π ρο!·!!ορ1ι!οοποπ Βοπο!ο!!!!ιοεο.

(πππ πο! Θοεππποπ1. - Β11ο!!ο!οππο!!!οπ πππ Βοερ!οο!!!!πο·ο!!! 1.ο!!!ππο!ι πο! Ο!!!οπ!ιο!1!‹ι!π ο. Π!! Αο!!!ο πππ 8ιππ!!οππο

νο!! Ρ!υ!'. Π!. Ε. .1!!οοπεοπ !!ππ Π!. Ε. Β1ο.π. - 11!. ιποπ. 1. Β!·οπ!!εο1ιπ: 1)!ο Αο!·2!ο !(π!·!ο.ππο νοπ 1825-1800. - - Μ!!

!!ιο11ππο·οπ ππε πο! θοοο11εο!ι!!!! !!!!!!!!!!εο!ιο! Αο!ι!.ο οι! Βιμ!. - Κ!ο1!!ο!ο 1ι1!!!!ιο!!πποοπ πππ !πο!·προπτ.ι

εο!ιο Νο!!οοπ. - νο!·!π!εο!!!οε. - 11οι·!ο1!!!!!ε-Βπ1!ο!!!!8!.Ροιο!οππ!εε. - Αππο!οοπ.

 

!!οπο! π!ο !!!οπο!!νο!ποππππ πο! πο! οοποποππ!οπ

!!γρο!π·ορ!!!οο!!οπ !!!!ο!!οοποπ !.οπο!ο!!!!!ποο. (ι!!!π

πο! Βοοππποπ).

νοπ

Ρ!!νι!!ποοοπ! Ν. Ν. Κ!!!1!οιν

(Απε πο! ΚΜ!!! Γ!!! 1πποι·ο Κ!!!π1!!!ο!!οπ οι! πο! 11!!!!!!!·

1ι1οπ!ο!π!εοποπ Αποποπ!!ο-!

11!!εο!!!ο!!! !π πο! 8οο!!οπ Γ!!! !ππο!ο Βποπ!ο!π ει!!! ποιπ ν!!!

Ρ! !οο· ο π· 'εο!ιοπ Οοπο!οεε οι!! Τ. ποππ!!! 1902.

 

1.

Βο!!οππ!!!ο!ι πο! Π!!γο!π ή ο!πο!! οο!! πο!!! Ι.ο!!!!!!1ι!

1891/92 !π Βοοπε οι!! π!ο ΜοΒοπνο!πο.πππο π!ο οππο

ποππ!ο !!γρο!!!ορ!!!εο!!ο (!1!!ο!!οο!!ο) 1.οπο!ο!!!!ιοοο 2π πο!

νπ!85.!οπ !!!!ορ!!!οοποπ !π οο!ιο!ίοπ Οοποπει!!2 ποο!ο11!::

πο! ποιπ ο!ε!οπ Ι.ο!ποπ Ηγρο!ρορο!ο πππ !!γρο!ρορ!!εο!ιο

θπε!!!!!ε. πο! ποιπ 2ινο!!ο!! --- Ηγρορορε!ο οπο! οπο!!!

Αρορο.!ο. - Ηο.ιιο!2) ο!!νο!!π! !!! ο!πο! Α!·πο!! οπο

ποιπ .1!!!!!ο 1898 οποπ!`ο11ο, ποιεο ποο!! εο!ποπ Βοοπο.ο!!

!!!πποπ πο! πο! πγρο!!!ορπ!οοποπ Ι!οπο!ο!!!!ιοεο !π!! !!!

!ο!πε 11γρο!ο!!!ο!!!!π!!ο οποο!!οποπ πο!ποπ ποππ.

1)!!Βοποπ 1!!!πο 1ο!! οο!!οπ !!π .1ο.1!!ο 18811 !π ο!πο!!!

Ε'ο!1ο π!οοο! Κ!οι!1!1ιο!! π!ο !!!!εο!πο!!!ο Λο!π!!ο.! πο!. Μο.

Βοπ!π!!π1!οο ο!!!οπ1!ο!ι 1!ο!οποοεο!ο! Βο!`ππποπ (12 ρΟ!:. !π!

Ρ!!!!!!!), πο! νϋ11!!;ο!π' 8ο!!1οπ !”!ο!ο! ΠΟΠ). - .1π

οο!!!εοποπ1εο") πο! 1111.1!!!!!'ο 1893 ο!ποπ οποποο1ο!!οπ

Ρο!! ποοποοπτο!, πι!! 10 ρ0!. πω!!! πο!! 1·'!!!!ο.!ο, πι!!

8!!π!οπ οπο! νϋ!1!!;οπ! Ρο!ι1οπ 1”!ο!ο! 1101 πππ ποποπ!οππ

πο!οπ!;οοο!2!ο! Υο!πειππποε!!!!!!ο!!ο!!.

1!!! .1!!!!!ο 1898/94 ποππ 1ο!! 4 ποπο Ρ!!11ο νοπ !ιγρο!

!!ορ!!!οοπο! 1.οπο!ο!!!!!οεο π!!! ο1ι!οπ!οο!ιο!π 11!!ο!πο ππ

!) 1.οοοπε πο !.1ιοι·οροπ!!ππο, 4-!πο εο!·!ο, πω!!! 1888, οπο. 288.

- Βο!ρ!!ο!ιο πο !!! ρ;ο.ο!!!!ο !!γροι·ρορ!!ππο εινα: π!!·ο!·ο οι!!!

ππ!!ιο!οο!οποο. 11ο πι!!! πιω. 1884, π. 5Τ8.

π) Οοπε!πο!!!!!οπε !!οπο!·ο.1οο επ! 1ο ο!!!!ιοεο ο1οοο!!ππο. 8οπ!.

πο!. 1808. οπο. 209.

π) Προ!. !!1οοι!. 11ποπ. Ο6!ι!. 1898. -- ποσο. 0118. 1894. στο. '74.

Ί οπο!!! ω!!! ποο!!!!π!. ποππ!. Ο 6 ο .π ο ι! ο κ ο π! γ, Χειροκο!!·ο

1888, σ!!! 848 ι! 858-853.

 

!ο!οποπ!5) πππ οοίππποπ, ποοο πιο!! πο! π!οεο! Κ!οπ1!!!ο!!

!!ο!ποπ !!οοππ ποο!.πππ!ποπ '1`γρπο πο! ΜοΒοπνο!ποπππο

ππίο!ο11οπ ποππ, - π!ο ποο1ιοο!! !ο ποο!! πο! Ρο!!οπο.

Ιπ!οπε!!!!! πππ Πο.πο! πο! Κ!οι!!!!!ο!!: ποιο!! οπίο.π81!ο!!ο!

1!γρο!εοο!ο!!οι!, ποππ ο!πο 80!ο!!ο !!!5!Βοο!0!!! ν!π!πο.

ίο!ο! ο!πο Ρο!!οπο πο! Αποοπινοο!!πι!π ποο Μοεοπο, Ημο

ρορο!ο. Απο ποπ Βοοπο.ο!!!ππποπ ο!πο!!!ο, πο.οο πο! 11!

!ο!πο ιιπ πππ Π!! ο!ο!! π!ο Αο!π!!!!! πιιπ Υο!ποππ!!πο!!!!!!!

ποο Μιι8οπ!ππο!!οο π!ο!!! 1ιο!οποο!!!. εοππο!·π !π! @ποπ

!!!ο!! νοπ ο!1ιππ!.ο! πω!!! πππ Ηγρο!ρορο!ο, πι!! !ιο!!οπ

νο!ποπππΒοο!!Ϊο!π, πο81ο!!ο! !ν!!π"). - 1ο!! 1‹ο!π !”ο!πο!

πππ! 8ο!!!ποε, Με!! π!ο 8!!!π1!ππο πο! !!Ιοεοπνο!ποπππο

!νο1ι!οο!!ο!π!!ο!! πω” ο!!ιπ1ι!ο! εοο!ο!ο!!εοπο!1ππο!νο!!οπ,

ου! οοι!!!!!!ο! οπο! ρο!!ρ!!οι·ο! νοοπο!ο!2ππο πο!π1!!, !π

!!'ο!πο πο! Απποοοππο!! νοπ 8ο.!!οι!ποο!π!!π!1ιο!!οπ !π πο!!

Οοινοποπ πππ 8!!!!οπ ποο Ο!8οπ!οπ!πο.

1)!οοο Π!!!ο!οπο1ιππ8οι! ν!π!ποπ. π!!!ο! ιιππο!οπ. νοπ

Η!! πο!Ί) !π εο!ποπ! νο!!!ο.Β οιπ! πο!π Οοιιο!οεο ποππ!!

ε!οο!ιο! 'Γ!ιο!ο!!οπ!οπ !π Βο!ποπιικ 1895 ο!ν!π!!πτ. Ν!ο!!!ο

ποε!!οννοππέο! τω!! Β .1ο.1ιι·ο ερο.!ο! Ηειγο!π8) !π πο!

Ρι!!!οο! π!οπ!ο!ι!!οο!!οι! Αποποι!!!`ο !ν!οπο! !π!! πο! Βο!!!!πρ

!π!!π 1ιο!νο!, ποοο πο! 'Ι'γρπο πο! πΙοποπνο!ποπππο!ο

ποιο!! πο! 1.οπο!ο!!!!!οοο !νοο!!οο1τ; πο! !!!!ορπ!εο!!ο!· 0!!

!1!οοο !1γρο- οπο! Αρορο!ο, πο! !!γρο!!!ορ!!!οο!!ο! ποποοοπ

Ηγρο!ρορο!ο!!! 1!π!ιο!οπ! οπο! Βο!!πεο!οι!ι θι!!!πο; οπο

π!οοοπι οπο! !οπο!π '!'γρπο πο! πΙοποπνο!πο.πιιπ!; επ11!πο.π

οπο!!! οιπ! π!ο Ρο!!π α!!! Ο!!!!ιοοο εο!!!!οοεοπ !!!!π!ιοπ.

Ο!!ι!ο !.ςοπ!!πο!ο Απέ;!!πο!!, ν!!ο οπο!! Γ!!!!!ο!, πο!!!!! 810!!

Ηο.γο!!! οι!! Βοο!!!!!οππο ππ! ειπ! εο!πο !!π!!ο!οπ Βο

!ιοπρ!ππποιι πππ Με! !!ο!π ο!!!ο!!:οε ποποο Ροο!π!π !!!ποπ.

 

δ) Ο!!! !!ο!!!!πο!!!πκπ !πο!!γποππο.!ο απ!!! πρ!! πππο·!οπ!!!!!·ο πο·

6ο:!ποο.ι!!ο!!·ο ποπο!!!! !! οο.!!!!!ρπο!!·ο !!!!!6ο!·1!. Πποο. 0118. 1894,

ποππ. 1-!ν π ο·!·ρ. 118 ι! πρ.

ο Βποποο!ο!!ο Βοοποο!ι!ππο·οπ π! 7 Ρ!!.11οπ νοπ 1οιο!!!ο νο!

π!!”οπ%!!!!!!ο οπο!! Η κ!! οιπ 1898 (1.οποπο πο !1!ο!οροπ!!πι!ο,

μας. .)

!!Β!!ρρο!!ε π! 1`!π!οε!!!! ο! πι! !'ο!ο οι! ρπ!!ιο1οο·!ο. Βο.ρρ.

ε!!! Οπως!. ποππ. !ποπ. Βο!πο!!!!!! 1895, μια. 55-58.

'Η 81:10!. π! π. ο!!!!!οοο. Βπ1!. πο 1'Αο!!π. π! πιοπ. Ρο!!ε1898.

οπο!!! ππ 29 πιο!! 1898, οπο. 885-88θ. 8οιπ. !!!οπ. 1898,

ι!!!π. 188.

!.Ω
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Οζ

ποε ι!ιπι ποε Βοο!ιτ @που ιτϋπτιιο, ιιπτ απ! Οτιιιιπ ποτ

Διιο!γεο ποε Μιιποιιιιι!ιο.!τοε πιο Πιοοποεο ποο Οιτιιιιπ!οι

ποιιε - Ηοποτ'εο!ιο Κτοιι!τ!ιοιι σποτ νιι!οιιτο Ι.ο!›οτ

οιττ!ιοεο - ου ειο!!οιι.

ιιι Ρο!οο ποεεοιι πιοποτ!ιο!ιο ιο!ι ιιι 6 ιιοιιοπ Ριι!!οιι°)

νοπ !ιγιιοτιτορ!ιιεο!ιοτ ι!αοτιεο!ιοτ Ι.οιιοτοιττ!ιοεο πιο Οπ

ι:οτειιο!ιιιιιΒ ποε Μποοιιιπ!ιο!ιοε. !Βιιιιιπο ποο!ι ποπι Ρτο!ιο

Γτιι!ιετπο!ε (86 Οτπι νιίοιεειιτοπ, 250 Οοπι. πιιιιιιοτι Τ!ιοοε).

Βιο ο!!οοπιοιτιο Αοιπιιπι ππτπο πιιτο!ι 'Ι'ιιτιτοιι πιιι Ρ!ιο

πο!-Ρ!ιιο!οιιι, πιο !τοιο ΗΟ! ιιοο!ι ποτ Μοι!ιοπο νοπ

Μιιιτπ ιιοειιιιιπιι.

ιιτιιοτειιοιιι. Βιο νοτποιιιιιιοε!ιτο!ι ππτπο ποππ Μοτι

οιιοοοοιιοιι (ιιοτοο!ιιιοτ πο! 1 8τιιιιπο. ιιι Μπι. ποε Ηιι!ιποτ

οιποιεεογ!ιιιποτε). .

Ρε οτπο.ιι ειο!ι, ποεε νοπ πιοεοιι 6Ρο!!οπ ιιπτ ποι οιιιοτιι

(οιποπι Ηπι!οπιιτ!ιε!ιπει πιο Αοιπιι.πι. ποε !ιΙοοοπιιι!ιο!ιε οτ

!ιο!ιι ποτ (Με 76, !τοιο !!Ο! = 0,75 - 1.64°χοο). Βοι

2 Κτο.ιι!ιοιι (ποτιιτιτοτ οιποπ οιιιοτ πιιι Ι.ιιπΒοτιπ!ιοτιτιι!οεο

!ιο!ιο!ιοτοπ εο!ιιτειο!ιοτι Κτο.πποπ) ποτοπ πιο νοτ!ι5ι!!ιι!εεο

ειππο.!ιοτιιι! τιοτπιο!; ποι 8 Κτπιι!τοιι οιιπ!ιο!ι ποτ πιο νοτ

ποπιιιιεε!ιτοΓι οτ!ιο!›!ιο!ι ιιοτποποεοιπτ, Αοιπιτπι: 27 - ό,

Ποιο ΗΟ! ιο!ι!ιο. Ιιιιοτοεεοπτ ιει ιεε, πιιεε νοπ πιοεοπ 8

Κτο.ιι!τοιι ιιπτ ποι οιποπι πγερορτιεο!ιο 5γπιριοιιιο, ποι πιι

τοπι Αρτιοιι$ ποιπτιποπ πιιτποιι; οιπ οιιιποτοτ !ιο.ιιο οτιιπ!ι

!ιοιι Αρροιιτ_ οτ νοτ!οτιΒ!:ο Μι, πο.εε πιο.ιι ι!ιπι πιο!ιτ πο

οεεοπ Βο!ιο.

Βιιτιιιι2Κι*") ιιιιιοτειιο!ιτο 2 ποπο Ρπ!!ο; ποι οιιιοτ

Κτοπικοιι ποτοιι ΚτοιιΚ!ιοιτ εο!ιτιο!! νοτ!ιο! ποι πιιτιο!ιτποπ

τι" 5ο!ιπιιο!ιο (Ριττι.ιιτοομοτι 4.60υ,000, Ηπιττιοο!ο!ιιπ

50 μα., !.οιι!ιοογιοτι 5,46ιι) ιιππ οοπετοιιιοιιι ιπτοιιεινοπ

!!ττοτπε, ποτ ποτ !ιΙο.Βοπιιι!ιο!ι ειιιίοτιοε ιιπροτοοιπ (Οο

εοπιτιιιοοιπιιπτ ιπι Ρι!ττοι = 'Η, Ποιο !·!Ο! = 47 =

1,88"/ω), νοτ!0Ι° ιι.!ιοτ ιιπ νοτ!οιι! νοπ 1 .ιιππ πιιπ 2ι/π

Μοιιοτοιι πιοεο Βοεο!ιο!Τοπιιοι!, ιιππ !ι!ιο!ι πει!ιοπιι ιιοτιτιο.!

(ιπι Ρι!ιτοι Οοειιιιιιιιτοο. = 40, Ποιο ΠΟ! = 20 :

0,73°!οο). Πιοεο Βοοιιοο!ιιιιιιο Βιιιιιιιο!τι'ε !ιοετο!ιοι οτι

οιποπι Κτοιι!τοπ ποιι Βο!ιιιιεε, επ ποιπ ιο!ι ιιι Βοττο!ΐι ποε

νοτ!οιι!οε ποτ !ιΙειοοιινοτποιιιιιιε πιι!ιτοιιπ ποτ !ιγροτιτο

ρ!ιιεο!ιοιι Ι.ο!ιοι·οιττ!ιοεο εο!ιοιι !τιι!ιοτ πυτο!ι Ζιιεειιιιπιοπειο!

!ιιιιε τιιο!ιτοτοτ Βοο!ιοο!ιιπιιοοιι οο!ιοτιιιιιοτι ποτ Π).

Ψοε ποιι οποιτοπ Ρο!! Βιπιπιο!ιι'ε οοιτιιιτ. (Βοο!ι.

Χ!!! επ !οιεετ οτ οιιιιοο Ζποι!“ο! πο: πιο !ιιι!›οειπτιπιο!‹οιτ

ποε ιιιτοπεινοπ Ι!τιοτιιε, εοιπ ιι·ιοποτ!ιο!ιοε Αιιιιτοιοτι πιιπ

εο!ιπο!!οε $οιιπιπποτι, πο!ιοι πιοτι οπ!”οπΒε οιποπ πιο θειι

Ιοτιιι!πεο πιο τοιι!ιοποιοτοεεοπ 'Ι'ιιτιιοτ ππτο!ιιπ!ι!το - ει.!!οε

ποε !οιεει οτι ιτεοτιππο!ο!ιο ΒοπιιιΒιιτιοοπ Πιτ πιο.!οτ!ιο!ιο

τιιοο!ιππιεο!ιο Οο!!οτιειο.πιιιιο ποπικοιι, ιιιιιεοπιο!ιτ πο Ι.Υπιριι

πτιιεοπ ιιιο!ιιι πιιτο!ιου!π!ι!οτι ποτοιι ιιππ ποτ Κτοιι!εο !ιοι

εοιποπ ΙΒιιιιτιιι: ιιι πιο Κ!ιιιι!‹ ιι!ιοτ Βοιιτιιοτποπ ιιι ποτ

!.ο!ιοτΒοοοιιπ !‹!ποτο. Βοι πιοεοπι Κτοιι!τοτι ποτ πιο οπε

εοτει εο!ιπο!!ο νοτιπιπποτιιπε ποε !!τι;οτπε νοπ Μπουτονι

ποτ Ηοτειιιεοιπιιπο ποτ Αοιπιιιιτ πιιπ Γτοιοτι ΠΟ! !ιοο!οιι:οι

(Οοε. πο. ιπι Ρι!ιτοιε Ξ 44, π. !!Ο! = 20 = 0,73°/ω);

πιο πιοποτ Ι!αοτιιε οιι!!τοι, απο πιο Λοιπιιιιι. πιοποτ οτι

(Με Οοε. πιο. Ξ 81, !τ. ΒΙΟ! = 68 Ξ 2,ι2°ωι). Πο!ιοτ

Μοεοπιιοεο!ιποτποπ Κ!οοτο Ρετ. οιππ. -- νοτειο!ιιε!ιο!!ιοτ

ιετ πιοεοτ Ρο!!, ο!ιοπεο πιο ποτ οτπο!ιιιιο, πιιι: Ι.ιιποοιι

ιπ!ιοτου!οεο οοιιιτι!ιοιττο, νοπ ιιιιεοτοτ ΒοΣτοιο!ι!.11Ι18 !ιιοτ

οπεοπεο!ι!ιοεεοτι.

Πιο Ζπεειιιιτποπετο!!πιιο ποτ οτπει!ιιιιοτι, πιιτ ιπ ποτ

τιιεειεο!ιοιι Ι.ιιοτοιιιτ πιιοπιιο!ιο!ιοπ Ρο!!ο οτειοιπ, πο.εε

νοπ 12 (14) Κτο.π!ιοπ (ποι 4 ππτπο πιο Βιοιιιιοποιτ ποτ

Ι)ιοοτιοεο πιιτο!ι πιο Βοοιιοπ ιιππ ιπιπτοεποριεο!ιο Πιιιοτ

ειιο!ιππο ιιοειοπιοιι, ιιπτ ποι 3 (4) οιπο οτιι6!ιτο Λοιπιιιιι

ποε !ι!πποτιιτι!ιει!ιε (πιιι Ηγροτο!ι!οτ!ηπτιο Με 2°/ω) νοτ

!ιοιιποιι ποτ. $ο!ιτ οι! ππτπο, ιιπ Οοοοιιι!ιοι!, οιπο ι›οποιι

ι') Πιο ιιο(το!ΐοιιποπ Κτοπιιοπεοεο!ιιο!ιιοιι οιππ ιπι Βιιεε. Ατ

ο!ιιν τοπ Ρτοι. Ροπντγ "ποιοι !901, Ποοιιι·., ιιππ ιιι ποι· Μ..

Ροτοι·ιιιι. πω. ννοο!ιοπεο!ιτ. 1902, Ντ. 29 ιιππ 80, νοτό!ιοιιι!ιο!ιτ.

μι) Ο·ι·π·ιιππ·τοπεποπ τιιι6οπο πο.πγποποοικε κοπο” προ πο·

πορ:κκ·Ιι καποιον! οι ορτοπποια·Ιι. Πποο.ΟΠΒ.190!Ηο6π.Χ ιι ΧΙΙ.

Π) !)ιεε. τι. !24.

Ρε ππτπο ποτ ιιπ!ι!ττιτιο Μο.εοπεο!τ ·

 

τοιιπο Ηοτο!ιεοιιιππο ποτ Αοιπι!;ιιτ ιιιιπ·νοτποιιπποε!ττοιτ

ποιτοποιι, ποι ΑΒποεοτι!ιοιι; !τοιοτ ΠΟ!. Ι)ιοεοτ !οτιτοτο

Ζιιειειιιπ ιε!; ο!ιοιι!ιοτ ποπι πιοιιτ ο!ιτοιιιεο!ιοτι νοτ!οιι! ιιππ

ποπι Εππει.οπιιιπι ποτ Ηοποι'εο!ιοτι ΚτοπΙε!ιοιτ οιποπ.

Βοι ποτ !ιοεο!ιτιο!ιοιιοπ Βοεο!ιο!Τοτιιιοιτ ποτ Μοοοπτοτ

πο.ιιιιτιο !ιει!ιοπ πιο Κτοιι!τοιι, πιο πιο Βοοιιο.ο!ιτιιτιο !ο!ιτι,

πουπέ Κοιτιο πγερορτιεο!ιοιι Βοεο!ιποτποπ ιιππ ιιο!ιπιοιι

ιιτιεοει;το!!; 8τοεεο Βιοτιεοπ νοπ Νο.!ιτιιιιο ου ειο!ι, !ιο!ιοιι

οιποπ, ππποι!οιι εοοπτ οτ!ιπιιιοιι Αρτιοι.ιτ πιιπ οτ!ιο!ιοιι

ι!ιτοπ Βτιιπ!ιτπποεοπεποππ, εοποιι οτ Μπι νοπ ποτ

Οτιιππ!τι·ππ!τιιοιι !ιοοιπιιιιεει πιτπ. Οποπικιτ π!ιοτιιο!ιπιοιι

πιιο!ι ποτ Αιιεο!ιππο!ιππε ποε Μοοοιιο!ιοτπιετιιπε πιο ιιοιοτ

Βο!οποτιοιι Βοτιιιει!ιεο!ιπιιιο πιο !!ο.ιιριτο!!ο, πο!ιτοιιπ πιο

Μοτι!ιιιι!; ποε Μπιεοπε ειο!ι οτιι.ιιιι.

Π.

Ροτεο!ιι πιιιιι πιιπ ιιοο!ι ποιι Πτεοο!ιοιι, επ πιιιεε ιιππ

επιιιειο!ιετ ποι ποπι Ι!ττοτιιε εο!ιιετ νοτποι!οπ. ει πιιιιο!τι.

ποτ ου! πιοιιιοιι Βετο πιο Ρτο.Βο οπροτιιτιοιιτο!! ιιπιοτ

ειιο!ιιο ιιππ πιο Μοι!ιοπι!‹ νοπ Πο!. Ι. Ρ. Ρο.π!οπ

οιιποτιπιο, !ιοπιοε οτι Ηιιτιποιι, ποοε πιο Βοιοτιι;ιοιι του

Οο!!ο ιπι Οτοειιιιειιιιιε οιπο Ηγροτεοοτοι.ιοτι ποε Μοοοιιεο!ιοε
!ιοτνοττιι!ι ιιππ οοε.ιπιιΒιοι οιποπ ππτπο ιιοιιο !τ!ιτιιεο!ιο

!ιοο!ιοο!ιτιιπποπ πιο Βιιτπιο!το!ιιιιο τοπ Ηπροτο!ι!οτ!ιτπτιο,

πιο οπο!" ιιοο!ι !!ιοεοποπο ποε νοτεοιιπιπποπε ποε !!σοτιιε

ειιι!τι. Οοετι1ι.οι. πιο! πιοεο 'Ι!πιτεο.οιιοπ ιειε Βιιιιιιιο!κι")

ποποιοι, πο!! Οιιτιο ποτ Μοεοπνοτπουιιπο ποι Ι.οι›οτ!‹τοιι!τ

!ιοιιοπ πιιι !!τιοτιιε ιιι Αιι!ιιιιιΒιο!εοιτ, πιο!ιτ νοπ ποτ

Οτιιππ!(τοιιπποιτ, εοπποτιι νοπ ποπι !ιοε!οιτεγιτιριοπι -

ποπι !!‹ιοτιιε - πο ιιτιποοιι. 8οιποτ Ατιειο!ιτ ιιιιοιι ποππ

ιιπτ οιπ !εειτοι·τ!ιο!ιεο!ιοτ Ζιιετοτιπ ποτ !ι!οποπεο!ι!οιπι!ιοιιι

ποιι Ειπ!!ιιεε ποτ Οο!!οπτοιοιιιιοπ ιπι Οτεοιπιειιιιιε πο! πιο

ιιιοποπεοοτοιιοπ πιοε!ιιτοιι (Βοοι›. ν, νι ιιππ νι!).

ιΝοιιποιι πιτ ιιιιε 2ιι ποιι Ρο.!!οπ νοπ !ιπροτττορ!ιιεο!ιοτ

Ι.ο!ιοτοιττ!ιοεο πιιι: ΙΚιοτιιε, εο εο!ιο1ι πιτ, πει.εε, οτειοπε,

πω!! ιπιπιοτ πιο Α!›ιιο!ιιτιο ποε Παοτιιε ππτο!ιιιιιε πιο

Ηοτο!ιεοιοιιτιο ποτ Αοιπιτπι ιιοε!οιτοι: πιιπ - πιω οτ

!ιο!ι ποιι Βιιιπτιιο!τ, ποιεε πιο εοοοττιιτοπποιι Μο.οοιιπο!!οπ,

ποππ ειο οιππιο! πιιι ιιο!ιο ΛοιπιιΜ οιπ8οετο!!τ. οιππ, πιο

Ιο:ιιΒοτ ιιπ1οτ!ιο!:οτι, πιο ποτ ειο νοτιιτεο.ο!ιοππο !!ιιοτιιε

πο.ιιοτι. (ποεεο!Ι›ο ποτ οιιο!ι ιπ Ρο!! νιιι τιιοιιιοτ Πιεεοτ

τοιιοπ ου οοπετοιτιτοιι. οιποπι Ρο!! νοπ οοιιτε·ιτι ιιιιοοιισεοιπ

Ι!‹τοτιιε (ιι'οι!-ννοεει!ιοπ). Ζποιτ.οπε ποππ, ποι !ιοοιιετο.

πιοοπι !!αοτιιε, ποτ ΗΟ!-εο!ιο!ι Με πο εο!ιτ ιιιοπτιποιι

Ζι!Τοττι ειιιΚοιι, πιο ιιτιεοτο Αιιο!γεοιι πιιπ Κτοιι!ιοπεο

εο!ιιο!ιτοιιποιοοιι, -- πο!ιοι ποι ποο!ι πϊο!ιτ. εο!ιτ πο·

εο!ιππο!ιτοπ Κτοιι!(οτι πιιπ εο!ο!ιοιι, πιο Κοιτιοπ Οτιιιιπ

!ιο!ιοιι ι!!ιοτ πγεροριιεο!ιο Βοεο!ιποτποιι πο ι-τ!οιοοιι.

Νοε πιο Μϋπ!ιο!ι!τοιτ !ιοττι!Τι, πιιεε πιο ΠΟ! εο!ιπο!! πιιπ

ιιοποιιιοιιπ ειιι!ιι, ποιο !ιοετο!ιοπποτι Ι!κιοτπε ιιππ ποιο

ο!ι"οπιιιιτοπ Ρο!ι!οιιε ιτποτιπ πο!ο!ιοτ ποποτιιποτ οποιοιιιιεο!ιοτ

νοτιιιιποτιιτιοοιι ποτ Μοοοιιεο!ι!οιτπ!ιοιιτ, επ οιππ ιπιεοτο

πιοποτ!ιο!ιοτι Βοο!ιοο!ιτπτιοοπ ιι!ιοτ ποιι Ειτι!!ιιεε νοπ

Βιιτο!ι!ιι!!οπ ιιι πιοεοτ Βιο!ιτιιιιο εο!ιτ ιιιτοτοεεοιιτ. Ρε 80·

ποπι; ποε Αιιιττοιοιι οοιιιοτ Πιοττ!ιοο, ο!ιιιο ιποτιτ!ιο!ιο

Μο.οοιιε!πτυποοιι, πιιι εοο!οιο!ι οιπο ιιοποιιτοιιπο !Ιοτο!›

εοιποπ ποτ ΗΟ! πιιπ ποτ Οοεππιτιιιοοιπιιιιτ ιιππ ποε νοτ

εο!ιπιιιποπ ποτ !”τοιοιι ΗΟ! ιπι Μοποτιιπ!ιο!ι ιιι !ιοπιτιτοιι.

Μι! ποπι Αυ!!ιπτοιι ποε Βιιτο!ιιο!!ε-οτεο!ιοιπτ ινιοποτ !τοιο

ΗΟΙ πιιπ πιο ποεοωωποπιιιοι !το!ιτι ποπι νοτ!ιοτιεοιι Νι·

ποππ Ζιιτιιο!‹. ΙΩ!ιοπεο!ο!ιο Βοοιιοιο!ιτ.ιιτιποιι ιιπτ πιο»

!κοπε!τι”) ποι Μοπεο!ιοιι Βοτιιοο!ιι, πιο ίτοι νοπ ι!ι

ιοτιιε πειτοιι. Ρο!ο!ιο!ι !ιιπποτι οιιο!ι ποε Βοετο!ιοπ ποε

!οιπιοιοιι οιππ ποε εο!ιιιο!!ο Αιιιττοτοιι νοπ νοτιιιιοτεο!ιοπ

ποτ Ηγρποιπιιιιι πιιπ Ηγρορορειο ποι Βιιτοιι!π!!οιι, πιιι

νοτεο!ιπιπποιι ποτ !τοιοιι !!Ο!, πο!ιοι οιπο επ ιιοποιιιοιιπο

Ηγροοιπιιπτ ιιι ποιι εοοοιιοποπ Ρ!ι!!οιι οιΤοιι!ιοτ ιιιο!ιοιιιι

@ποππ πιο ποιιοτιιπο νοτιιιιποτυπο·οτι ποτ Μοποπεο!ι!οιιιι

 

η) Οι”. μη. 29. - . . ὰ

Η) Πο!ιοι· ποιο εοποποοικη.=;ο νοι·ιιπΙιιιιεε ποτ ΙΙπποπ- Η

ἔοἔιἶι7!ιιιιο!ιοποπ ΑΜΒ. Επι· νοτποιιιιιιοε!;τ!;!ι. πι. Π, !898

. π. ει.



εεε

πεπ! εε!ιπππεπ !ει. Πειτε!! !`ε!!ι επο!ι πιε Απε!ε!ιι νοιι

Πεεεπι"), πεεε ει.. ε!πε!πε $!ϋτιιπιι πετ πετιπε!επ

Μειι;επίπιιε!!οπ, πιε ππιι.!ι!ιεπε!ε νοπ !τΒειιπ ειπετ πιιπετπ·

πεπ Απεει!οπ πεε Ι)τπεεπ·ηιρετιιιεε ππ!ιτειειι !επππ, -

πιο Ηιρετρερειε !ει..

Απε πεπι Υοτ!ιετεε!ιεππεπ κι ετε!ο!ι!!!ε!ι, πεεε πετ Ζε

ετε.ππ πππ π!ε εινε.!ιεεπ $ε!ινεπ!τππἔεπ πεε Μεεειιιπ!ιε!

τει: πιο! πετ !ιιιρετττορ!ι!εο!ιεπ Ι.ε!ιετε!ττ!ιεεε π!ε!ιτ επε

εε!ι!!εεε!!ε!ι ιπ!ι πειπ νετ!επ! πεε Ι!τιετπε ιπ Υει!ι!ω!ππε

εε!ιτπε!ιι νετπεπ !τοππεπ. Απεεετπεπι ειππ νε!ιτει:!ιε!π!ιο!ι

πιο Ρετ!οπε, πιε Ιπιεπε!!.ει πππ Ι)επετ πετ θτπππ!ιτεπ!ι

!ιε!τ νοπ Βιιι!!πεε, εον!ε Βε!ινεπ!τππεεπ πεε Λ!!πεπιε!π

επειεππεε πεε ΟΓΒιιι!!8!11!!5 πι!! νετει:!ιιεπεπεπ εππετεπ

Ρεο!οτεπ (Ζπεειιπιπεπεει.εππε πεε Β!π!;εε, Ζπειει.ππ πετ

Ο!τοπ!ειιοπ, Ρ!ε!ιετ, ππι!ετε ιοιιἱεο!ιε πππ ε.πιοιοιιιεο!ιε

Μοπιειιιε, ε.πεεετ πετ θε!!επτειεπιιοπ π. Α.). Οπι;!ε!ε!ι

εε, νιε !!πποι"!) πιει., !π πετ Ρει!!ιο!οε!ε εε!ιτ !ιπππι.;

ππιποε!!ι:!ι !ε!: επ ππι.ετεο!ιε!πεπ, ΨΒΒ ππιπ!!ιε!!ιετ πετ

Βιετππιτ πετ Α!!πειπε!πετπε!ιτππε ππιετνοτ!επ !ει. πππ

ν” ειι8 ιπι! ΒιπτππΒεπ ερεο!!!εο!ιετ Ρππειιοπεπ νει·πππ

πω. Μ, επ !ιιππιιεπ ποε!ι νιε εε ι.!ιπιεπε!ι!!ο!ι !ιε!τε.ππι !ει,

π!ε επίπεπε.!ι!!;επ Γεειοτεπ πιεπι εποε Β!π!!πεε επί πιε

Μεεεπίππει!οπ ιπ πεπ ειππε!πεπ Ρει!!επ !ι!ε!!ιεπ.

Ιιπ Α!!8ετπε!πεπ Ε!ππει ιπεπ ε.!εο !ιε! πετ !ιτρει·ιτορ!ι!

εο!ιεπ !!τιετιεο!ιεπ Ι.ε!ιετε!ττ!ιοεε Ηγρετει:!πιτπι πεε Με

Βεπιπ!ιε!ιε πππ Ηγρετο!ι!οτ!ιγπτ!ε, πιε ιπι νε!!ετεπ νετ

!επί ειπ!τι. Με 2πιπ 8ε!ιιιτ!ππεπ πετ ι“τειεπ !!Ο!. πιεπιε

Ιιιππετι, πἰε ρτ!ιπϋ.τε Ηερετε!ι!οτ!ιτπτ!ε πειπ !!τιετπε επ

επεο!ιτει!ιεπ, π. π. πεπι τε!πεππεπ Ε!π!!πεε πετ θε.!!ειι

πεειεππι!ιο!!ε επί πεπ εεετειοτ!εο!ιεπ Αρριιτει πεε Με

πειιε- π!ε εεεετπ!τεππε Ζε!!ε πππ !!ιτεπ Νετνεπειρρετε!

Με Βεπεπι.ππε πετ ε!›ποτιπεπ Ιππετνειιοπ πει !!‹ιετ!εε!ιεπ

Οιττ!ιοιι!τετπ ειιι πεπ!!!ε!ι !ιι πεπ Ρε!!ειι !ιετνοτ, νο

"Με !ιιττεο!ιτειιεππετ Κτειι!τ!ιε!ι πω! πιιπε!ιτπεππετ

Βο!ινεε!ιε πετ Μπιτεπ!π!ιιι!ι, νεπιι εποε πιιι νετιπ!ππετ

τετ Αο!πιτει !επΒε ειππει!ιετιιπ ποτιπε! !ι!ει!ιι. Ιπ ε!πειπ

ιπειπετ !ε'ε!!ε νοπ Οιττ!ιοεε ιπιι Ηιρετε!ι!οτ!ιγπτιε νπτπε

Ρπ!ενετΙιιιιεεεττιππε !ιειι!ιεε!ιι.ε!.. ει.. πο! 2 Κτππ!πεπ πι!!

εο!ιπε!! ειιιειεππεπειπ !!τιετιιε πππ ε!πτ!ιετετ !!ιρετε.ο!π!

ειι ποο!ι ετ!ιιιτ!ετ επεπερτεει. νετ. Πετ Ζπεεπιτπεππεπε

εν!εο!ιεπ Ρπ!ενετ!επεεειπιπππε πω! Ηιρετεοιπιτει πει Πε

τεπ!.!οιι νοπ θιιι!!ε ιιπ Οτεειπ!ειππε !ει. ειπεπ !π πεπ !!εο

!ιεο!ιτπππεπ νοπ Βιπιιι!ε!τι ετε!ε!ιι!!ο!ι, επε!ι νο ετ

εε!!ιε!. πο! π!εεεπ Ζπειιιππιειι!ιππε πιο!ιι !ιιπνειει:. ιπε !ει.

πιι!ιετ πειιπ πιι.!;πτ!ιο!ι ιιπ ε!πε νε.επετε!εππε επ πεο!τεπ,

εε!πετ Οεπιτεπ πππ εε!πετ Βπι!ερρε.τε.ι.ε - πετ Θενϋ!ιπ

!ιο!ιεπ Εττει;ετ πετ Α!ιεο!ιειπππε πεε εοι!νεπ Μιι.8επεείιεε.

Ψε!ιετ πιεπιε 8! ιππιπ!τ!, πεεε ππι.ετ πειπ Ε.!πι!πεε πετ

Θιε!!επτει.επι!οπ ε!ιιε ετ!ιπ!ιιε Εττειι!ιετ!τε!ι, ιι!ιετ εποε

εε!ιπε!!ε !πτπιπι!!ιετ!τε!! πεε εεοετπ!τεππεπ Αιιρετιιιεε πεε

Μεεεπε επιιτ!τι, νιιε εειιιεπ Απεπτπε!ι ίιππει !π πειπ

νετεππετιεπ, εειπεπ!εε!ιειι Τγρπε πετ !!Ιε.8επεε!ιεεετει!οιι,

ιιπ ει.ετ!τεπ 8!π!τειι πετ εεπτετοτ!εο!ιεπ Ατ!ιε!!. ιιιι.ο!ι ε...

ετειεπ Βιπππε. Β!εεε Ππιετεπε!ιπιιΒεπ Βιιπιι!ε!τι'ε !ιιε

εεπ π!ε ιινετ!!ιε!!!.επ Με!ι!εειΕεπ» πο! ΙΚιετ!εο!ιεπ ππ

ενεο!τπιεεειε ετεο!ιε!πεπ.

Ζπε!ειο!ι πι!! πετ Ρπποι.!οιι πεε εεετει.οτιεο!ιεπ .εποπτε

!εε ειι ι.ιιιπτ!!ο!ι εποε πετ ε.πειοιπ!εο!ιε Ζπειεππ πεεεε!

πεπ ε!πε ειιοτιπε Βεπεπιππε. Ψιε εε!ιοπ εεεεπι !τ!επεπ

πιε Κτε.π!τεπ πο! !ιγιιετιτορ!ι!εε!ιετ Ιιε!ιετε!ττ!ιοεε !ιε!π!!π

πετιι!ο!ιτ π!ιετ νετπεππππεει.ϋτππιτεπ πππ πιο Βενε!ιπ

!!ε!ιεπ πγερειιι!εε!ιεπ 8γιπιιιοπιε !”ε!ι!επ. !)ε!ιε! κι ειπε

Βε!ιπειιεπιιι; νοπ Βο!ι!ε!ιπ ιιπ Μεεεπιπ!ιε!ι πιεπι εε!ιεπ.

Βετ ΑπνεεεπΙιε!ι νοπ Βε!ι!ε!ιπ εε!ιτε!!ιειι !Σ!πιθε, π. Β.

Ιιεεεπιιε!ιπ, ειπε ετοεεε Βεπεπιππε Πιτ πιε Ι)!επποεε

ειπεε ειιι.ιπππ!!ε!ιειι Ζπει.ε.ππεε πεε Με.8επε επ. Δ!!ε!π

ΗΒ.ΥΘΠ!”) νε!ει. πετε.π! Με, πεεε ππεετε Κεππιπ!εεε

!π πιεεετ !3εε!ε!ιππε ιιεεε νεπ!Β ρτεο!εε ε!ππ πππ πεεε

 

") Εεοοπε πε ι!ιετερεπι.! πε τι. 804.

ε) Βιιιρροτι ιιπ Οοπετειι 895, μ. 4.6.

···› Ι.εεεπε πε ι!ιετερ. πρ. 800-801.

 
π!ε Βεεο!ιεπεπΙιε!ι. πεε ε!ιιτ.τεπιτι!ιε!ιεε !π Βεππει ειι!

$ε!ι!ε!ιπ!ιε!ιπεπειιππ !τε!πε !ιεειἱιπιπιε Βεπεπιππ8 Πιτ π!ε

Ι)!επποεε !ιει..

Ιο!ι !ιεειιιε πιι!ττοε!τορ!εο!ιε Ρτερε.τετε πεε Μετ.ιεπΓππππε

νοπ 2 Κτεπ!τειι τω!. Ιιιτρετττ. !!τιετ!εο!ιετ Ι.ε!ιετε!ττ!ιοεε,

πε! πεπεπ επεεεεμτοε!ιειιε Ημιεε!πιτει. !ιεεπιππ, νε.!ιτεππ

!!Ιεεεπεεπιριοιπε Γε!ι!τεπ πππ πετ Απρε!;!ι επι, πε! ε!πειπ

Κτε.π!ιεπ εοιιιιτ ετ!ιε!ιι, νετ. Βε! Ι.ε!ιπειιεπ νετιππι!ιειε

πιεπ πε!ιετ !τε!πειι π!εΒεπ!‹ει›ιττ!ι, πεε!ι πειπ τω.. Μπιε

ιεπ π!ε Βεπιετ!τπππεπ πεε Ρτοεεοιοτε: Ι - ι!!ε Μεεεπ

εο!ι!ε!ιπ!ιε.πι !ι!ειεε, ππππ ιιππ ε!ε!πεεππ; Η - πιο Βο!ι!ε!πι

πεπ! πεε Μεπεπε πω! Ι)ε.τιπε ειιιτΚ επίι.ιε!οο!τετι, ειε!!

νειεε !ι!ε!πε Βιιιτενεεε.ιε.

Μ!!τι·εε!‹ορ!εε!ιε Ππτει·επε!ιππετ

Η Ρετ. 'Ι'τ., ιι!!π.ε Ρ., 18 .Ιιι!ιτε επι.

!)επτ!!ε!ιετ !ιιτετει!ι!ε!!ετ Ρτοεεειι !π πετ 'Γ!ε!'ε πετ Βε!ι!ε!πι

παπι; εριππε!ΐπτιπ!ιτε Ζε!!επ, ειε!!επνε!εε Αππ!!πι'ιιπε νοπ

Βιιππεε!!επ (ν!ε ίιι·πιρ!ιοπιει πιπ Οείεεεο!ιειι ιιπ Οεπιτιιιπ;

πιιπ πω· Με εε!ιεπ Ζ!!ιιε νοπ Ηρ!ππε!πε!!επ !ειπ,ε·,ε πεπ θε

Πιεεεπ ει” Οοει·!!!!ε!ιε πετ Βο!ι!ε!ιπ!ιε.πτ, νο Μπι· πππ πι! Ηγ

ρετπειιι!ε επιε,·ειτο!Τεπ νιι·π; επ ε!π!ιςειι θι.ε!!επ !νπε!ιετππε,τ

νοπ Β!ππεε,·ενε!ιε, !ιιιιιοι:εε.ε!ι!!ε!ι πιπ π!ε Πτ!!εεπ !π πετ 'Ι'ιεΓε

ιπ!ι. νετπιο!ιιετ !!!ειπ!ιτεπε. ρτορτ!ιι. Ιπ πετ Μιιεειι!ει·ιε ιππ

εοειιε ιτετ!πεε !τ!ε!πιε!!!ιτε Ιππ!ιτιιι!οιι. [π πειι θε!!!εεειι ε...

8ιι!ιπιποοεπ πππ Επιιεππ!ιιι·ιε ιιιιιτ!τε ννιιε!ιετππε· πππ Ωπε!!ππε

πεε Βπποι!ιε!ε. !ιιι Ηει.ιι2επ !!π πετ ε!ιτοπ!εο!ι ειιιι!!ιιπ!!ε!ιε

Ρι·οοεεε π!ε!ι!. !ιεεοιιπει·ε επεεεει·ιιιι·ι πω! !τοιιιιιιι οι!”ειιπ·ιτ ειπε

πετ Τ!ει'ε, νοιι $ε!τεπ πει· θεί!!.εεε. Με Πι·πεεπ ειε!!επνε!εε

ετνε!ιετι, !π !!ιτειιι Ιιιιιιιειι !ι!ετ ιιππ πο. Βε!ι!ε!ιππιεεεεπ, !π

πεπ Ζε!!ειι εε!ι!ε!πι!ε,·ε νετε.ιιπει·ιιπε,τεπ. Π!ε Βε!εεεε!!επ ετ

!ιε!ιεπ, ιτειεπ ειπει· νεπ!8·ετ πεπι!!ε!ι ιιππ νεε!ι;ει· ιγρ!εο!ι

!ιετνοτ.

ΝΒ. Πει· Κι·επ!τε ειπε· !ιπ Ιιειπ!'ε νοιι 5 Τιι.ξε!! επ θι·πππε

πιι!.ετ πεπ !Βτεο!ιε!πιιπιτειι νοπ εε!ινει·επι πεπει·!ιπΐιειπ !!τιετπε,

πε.ε!ι 2πι.!ιτ!πει· !(τε.ιι!ι!ιε!τ.. Κε!πε θγρ!ι!!!ε. Ηπα πιπ !”7.!ε!ι

ι·ειι επ επ ιτιπ!τειι, !ιεεοππει·ει Βιετ, νει· επνει!επ !›ειτιιπ!‹επ.

- 84 'Ι'πετε νει· πειπ 'Γοπε !ιιι Β"!!ι.ι·πι π... Μιιεεπ!π!ιε!ιε-ι ω...

ε.ο!π. 7,!, !'τειε !!Ο! - Ο.

θ) Ριι.ι!ειιι. Β.. 82 .!π!ιτε Με.

Βε!ι!ε!πι!ιππι. ιιιιπ Μπεοιι!ιιι·!ε πἱ!ππ. Ιπ ε... 8π!ιιιιπεπειι πππ

ΗπεεπΙετιε Ψιιι·!ιετιιπς νοιι !ὶ!ιι·!!!8.ι·ειπ Βιππεε;ενε!ιε - Βε!ε-.

τοεε. Π!ε νεπειι πει· Βιι!ιιιιιιοοεπ ειιιι·!τ !ιι!!ε!τι., ει.ε!!ειινε!ιεε

ε.ιιε!ι νεπϋεε Πτρει·πειιι!ε ιιι πετ Μπεοετι. Ιιι πεπ ο!ιετι!πε!ι

!!ε!ιειι 8ε!ι!ε!ιι.ειι πετ !ειειετειι πιει· Με ε.. ιιειιπε!ι!!πειε !!ε!

!ιεπ νοιι $ριππε!ιε!!ειι; !ιιι!!ιτειιοπ πιεπι. π·Ιε!ε!ιιππ.ειειε - ειε!

!ειινε!πε ειιιτ!ιει· επει.τε!ιι!πει. !ιειιοππετε πιπ π!ε νεπεπ ιπ π...

'Ποίο πει· 8ε!ι!ε!ιπ!ιιιπι.; ειεΙ!επνε!εε πωι!ι Ιιι!!!ιι·π.τ!οιι ε...

ο!ιει·Βιιο!ι!!ο!ιεπ 8ο!ι!ε!ιι.ειι, Μι!ιτειιι! πιο ιιι!ι.ι!ετε Ριι.ι·ιιε πετ

θε!ι!ε!ιπ!ιιιιιι. Με! ιτε! Μ. Ιπι Α!!εειπε!ιιεπ ιι!ιπιπτ πει· οπτο

π!εε!ι ιιιτει·ει.!ι!ε!!ε Ρι·οοεεε ε!!ε Ηε!ι!ε!ιι.ειι ε!π, ε.!ιετ ππιτ!ε!ε!ι

ιππειι!ι.τ. !ιει·πνε!εε: !π πει· Βε!ι!ε!ιπ!ιεπι. ι.τε!ιτ πει· Ρι·οεεεε ο!!”επ

ειιι· νοπ πετ ΟΙιετ!!!!.ε!ιε !π πιε 'Γ!ε!'ε, επ πετ ΟΙιετ!!πε!ιε πιτ ετ

ιπε!ιτ ιιετ!ιτε!ι.ε!., π!!Τιιε. Με !)ι·πεειι πππ !!ιι· Ε!ιι!ι.!ιε! ε!ππ τε

!ει.!ν επι ετ!ιε.!ιειι, ειε !ι!ετεπ !τε!ιιε !ιεπειι!.εππεπ νει·πιιπει·ιιπ

πεπ. Βε!εε,·πε!!επ ε!ππ ε!επι!!ο!ι πιι!ι!τε!ε!ι. !!ιτε Κει·πε ειππ

ἔιιι. ιι·ει!!τ!ιι, !ι!ιι πιιπ ν!επετ ε!ε!ιι ειππ 2 Κετιιε !π ε!πετ

ε!!ε; π!εεε Ζε!!επ ειππ πιεπι ειπεπ.

ΝΒ. Πει· Κτειπ!τε ειπε· !ιπ Ιιειπι'ε ε!ιιεε Τεεειι επ Θτπππε,

!π Ρο!ετε παπι ειι.τ!πεπ Οεπεπιε πει· Βιιπιιιιι·ιιπε πιιπ !!ιι·ει·

Πιπετε!ιιιπε·, νπΙιτεπι! πετ Ττεε!ιεοιοιπ!ε, πεε!ι θιιιοιιιιτ!!ε!ιει·

Κτιιπ!ι!ιειι. Πειτε νοπι 15. !ιε!ιεπειε.!ιτ ε.π νιε! .ε,·ειι·ιιπ!τεπ.

Λε!π!ιπι. πεε ΒΙιιε·επ!ιι!ιε!ι;εε48 -- 22. ιτε! τω! 5-Ο =- Ο.!Β°/οσ

Με επ νϋ!!!πειιι Ι4"ε!ι!επ; !ειε_ιε Δπε!γεε 20'.Γιιιτε νετ πειπ

Τοπε απ!. Π. πο! Ξ 0,18 °/οιι.

νοπι πτ!ιιεπ Ιι"ιι!!ε νοιι Οιττ!ιοεε !ιει ε!πειιι Α!!ιο!ιο!!πετ

(Βεο!ι. ν, Ι)!εε.) ιιι!ι πω. Ξ Π, ίι·ε!ετ ΠΟ! = Ο (ιιπ Ρ!!ι.τιι.ι.4

πεε Μει.πειι!π!ι·ι!ιε! νπτπε πει· Μεςεπ πιεπι ιιι!!ττοε!τομ!εο!ι πιι

ιει·επε!ιι. Με ρει!ιο!.-ειιει:οιπ!εε!ιε Π!πεποεε πε! πει· θεει.ιοπ

Ιεπτει.ε θεε!:τ!!:ιε ρο!γιιοεε.

Ζππι νει·.ε!ειιι!ι ιπ!ιτε !ε!ι ιιοε!ι πιε πι!!ιι·οε!‹ορ!εε!ιε Ππι.ει·

επε!ιιιπιτ πεε Μ.ιι;ειιε ιιπ νοπ ε!ιιειιι Γε!! νοπ Ο!τι·!ιοε!ε !ι!!!ιι.τ!ε

!ιερε!ι!ιι !πειρ!ειιε ε ε!ιο!εε!8.ε! ιπεε!ιιιιι!επ τω: ετιιτ!τεπι !!τιει·πε

πππ Ηγρει·ρεπε!ε (Βεο!ι. νι! πιε!πει· Ι)!ειι.ι.

Ρετ. Με, 55 1ε!ιτε π.!ι.. - Αιιιιιετ!ιπιιε πο! πετ 3εει!οπ: !ιιι

Γιιππιιε πιιπ ίπ ω Ρ.ιτε ργ!οτιοε. πεε Μι.ε·,επε εΙιτοπ!εο!ι επι

επππ!!ε!ιε νει·πππετιιπιτεπ (εε!ι!είετιι·ι·επε Ρ!ιτιπειιιιι.ι!οιι, επτ

Βιεε ιιιιι.πιτπε!!οπεε). ιιπ !!!ιι·!,=τεπ ςτϋεεετεπ'Ι'!ιε!! πιο π!ε Βε!ι!ε!τιι

εειιι, !ιεεοιιι!ετε ειιι ε!ιι!ε·επ Βι:ε!!ειι, πιω, πϋπιι, ε·Ιιι!.ππεππ,

επε·ειιεε!ιε!π!!ε!ι ε.ι.τοιι!ι!ι·ι. !ι!ιιεε πππ ϋπειιιιιιϋε.

Μι!τι·οε!ιορ!εο!ιε Πιιτει·ειιο!ιιιπει. -

!! Β'ιιππιιε. νοιι πετ 0!ιετ!!πε!ιε ε” πε!ι!ειιιι!ιειιι. ε·ε!ιι. ε!π

.Βππππε!!ειι-!π!!!ι.ι·ει!;!οπ !π ππππεπ Βιιι·ε!ΐεπ !ε.πιτε πειι θτε!”π.εεεπ

Με ειιι· !!ι!ιιεππ!ετ!ε Π1!!00$88, ιιι ε... ειε!!επνε!εε ε!ιειι!ε!!ε ιτε

ι·ἱπι;ε Ιιι!!!τι·πιιοπ επ !›επιει·!τεπ !ετ; πιεεε!!ιε !ει. ϋ!ιει·!ιε·ιρι;

πιπ π!ε (ι!εξι!εεε !ιιι.πρι:επ.ε!ι!!ο!ι ειιιερ,·ερτε.ει; !π πεπ ο!ιει·Ι!!!ε!ι

!!ε!ιειι $ε!ιιο!ιτειι ετνειε Β!ππει;ενε!ιενπε!ιετππιτ; πιε Βε!ι!ε!ιιι

ή@με
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Μαι: οι.ο!ΙοααιοΙοο νοα ιιοι·ιαο!οι· Π!ο!ιο, οιο1Ιοαινοιοο νοι·ααααι,

οιιι·οο!ιιιι.. Πο!ιοτΙιαιιρΙ. ια αοι· οαιιααα!ιο!ιο Ρι·οοοοο Μαρτ

ο!!ο!ιΙιο!ι πα α" ΟΒοι·11ΙΙ.0!ιο ο.αοεοριαι;ι. ααα. ιιιο!ιτ οο!ιι· !ιοαοιι

Ιοιια. 1)Ιο ιοεο!ιαΙΙ.οοΙοο νοι·τ!ιο!!ααι; αει· 1)ι·αοοα ειιι αοι ΟΙιοι·

1111.ο!ιο ιιπ οι.ο!!οαννοιοο ;;οοτϋτ!;; ο!.ιιιιιιο Πι·!ιοοαινιιο!ιοι·ααΒ· Ια

αοι· 'Ποιο αει· Βο!ιΙοιιιι!ιαιιι. θι·οοοο Ααοα!ι! νοιι Βο!οιςοο!!οιι,

οο!ιο.ι·Ι' ααοοορι·οοτ, Ιοιο!ιι. οι!ιοααι!!ο!ι, Καπο, !ιοααΕ πια. πιο!

Κοι·αοα νοι·οο!ιοα.

2) Αααοι·ο '1'Ιιο!!ο αιαοοοι· αοι Ραι·ο αγ!οι·Ιοο.). Πιο 8ο!ι!ο!ια

!ιοιιι.ατι·ορ1ι!ι·τ,8Ιο.ι.ι, ιπι: οο!ιι· α.ιι·ορ!ιΙοο!ιοα 1)ιαοοα, Μο Ια

αει· 'Ποιο απο ιοειοΙαιοΙοοιοιο Ααοιαααα8· νοι·Ιοι·οα 1ιο!ιοα ααα

νοιι οΙαοααοι· ααι·ο!ι 2Ιοια!1ο!ι α!ο!ιο ΖΙΙιι;ο νοα α!ιι!!!ΙΙιοαι Βια

αο;;οννο!ιο 8οΙ:ι·οααι οιαα, Μο 1ΙΙαοοιι!ειι·ιο ιιιιιοοοοο Με !ι!οι·

Μιιια, αιτοα!ι!οο!ι, οιο!!οιια·οΙοο ο!ιοαΙ“ει!Ιο νοιι Βιιιαοαοινο!ιο!ιαιι

ω" αιιι·ο!ιοοιι!:. 1)Ιο ΜαοοιιΙοι·Ιο !οι νοα οΙαοια 1ιοαοατοααοα

αΙιι·οαιοο1ι ιιιιοι·οι:ΙΙιο!!οιι Ρι·οοοοο !ιοαιΙΙοα, απο νοταααααιη; αει·

Μαο!ιο!!ι!!ααο! ααα ΒΙαι!ο,ο,ιοα·ο!ιοινιιο!ιοι·αως. Ια αει· 8α!ιαιιιοοοα.

Αι·τοιαοοο!οι·οοο. απο 1!`αοΙιοι·ααε αοι·1αι!ιαα, αοια οατορι·οο!ιοαα

οιοΙΙοαινοΙοο !ιοοοααοιο οιοι·1ιο νοιααιιαιιας αει· Βο!ι!ο!ιαΙιο.ατ;

Ιι!οι· ααα αστο ο!αα αα αοι· θι·οαιο αοι·

ααα άοι· Μαοοοα οο!1ιοι: Μο Αι·τοι·Ιοα οοεο.ι· ο!ι!!ιοιαι·ο. 11τιοο!ιοι·ο

!αιοι·οϋΙ!οΙΙο Βα1οϋιιαιιαι;, Μοο!ιο 1α1!!1ι·ο!ιοα Ιοι αΙοΙιι 2α 11ο

ιαοι!ιοιι. Πιο Ατι·ορ!ιΙο αοι· 8ο!ι!ο!αι!ιοατ. 1οτ α!οο οιιι ιιοτΙΙι·

ΙιοΙιοτιοα νοιι αοι· ο!ιι·οαιοο!ιοα νοι·11ααοιαας αει· οια21!ιι·οααοα

θοΙ'οοοο !ιι Λ!ι!ιαιιςΙΒοο!ι οιι οι·Ιαοοα Π).

ΝΒ. Βιιι· 1ζι·οιι!ιο οποια ααιοι· αοα Βιοο!ιο!ιιααεοιι !ιιαοτοι·

ΒΙαιααχ.:οα ΜΙ' αοαι Βοαοα νοα ΟΙιο!!ιτα1ο, Μο !ια Ιιοαίο α·οαΙ

μι· Τομ οἰο!ι οιι1νν!α!ιο11οιι πια: εοΙιιιο!! ιααο!ιαιοααι·ι· οιΙΙο·ο

ιαο!αοι· Βο!ινιο.ο!ιο, ο!ιαο Νοι·νοαοχαιρτοαιο -- ιιαο!ι 55ιοΒιι;οι·

11ια.α!ι!ιο11. 11οιιο οοπ οοιιιοια 20. .1ο!ιι·ο ν!ο! ι.ςοιταιι!ιοα. νοιι

Βο1τοα αοο 1ι1οι;οαο ·- αα!ιοαοατοααοι·

ααα ΔαΙ'οιοοοοιι απο αοια θοααοο νοιι

= 98.5 - 95, Ποιο 110! = 60 -- 78,5 2,19 - 2,68 °/ω;

νοταοιιααοο!ιτα1ι αιιο!ι Μοτο 0,'77-0,86 Μαι. Ια 1 81:αιιαο;

αποτο Ααο!γοο 23 'Μαιο ναι· αοια 'Γοαο.

1)!οοοι· 11'α!!Ιοτ. ναι· Α!!οια ια αοι· Βοο!ο!ιααο 1ατοι·οοοοαι,

ααοο Μο Αττορ!ι!ο αοο 8·ι·οοοτοα ΤΙιο!Ιο αοι· 11οαιοαοο!ι!ο!ιαΙιο.ατ

Μο οι·Ιιο!ιοαοα 1)ιαοοα Ποια αιιτοα !ιιααοιΙο οιιιο 1ιοαοαιοιιαο

Βγροι·οο!α!ιοι :α οαιννιο!ιο!α, - 5.!ια!!ο!ι Μο Μο οι·!ιο!!.οαοιι

θΙοιιιοι·α!! ιαννοΙΙοα αοο!ι αοααι; οινιοΙοοί'ι·οιοα Ποια 5ο! ο!ιι·οα.

1αιοτοΙΙΙιο!!οι· Νορ!ιι·!ιὶο ΙΙοίοι·α. ΗΙΙΙΙο απο Μοοοα Β'ιι.!1 11ο!

1ιο!ιοο!ιοιι ιιοιο1ι αοι· Μοο!ιοαο νοα Ε) Ι α Ιι ο ι· ιι Η) - Η οιιι ιιι ο·

τοι· ω) - ααι·ο!ι Βοοι·οο!ιτ.ιιαα· νοα 14"οιοοα ααα αΙιςοοο!ιο!ιτοα

8ιαο!ιοα άοι· 8οΙι!οΙαι!ιοιιι Ια αοι· Βρα!ΙΙαοοιε!ιοΙτ ααιοι·οιιοΙιι.,

οιι Μαιο τοπια !ο1ο!α: αυτ ΑΙιτορ!ιΙο αοι· 1)ι·Ι1οοα 1ιοι ιιαονιοΙΙ'ο!

Ιιαίιοι· Ηγροτρορο!ο Βοίιιααοα, αΙιαΙΙο!ι Μο Η ο ια αι ο τ. ο ι· ιιατοι·

20 Γε1!Ιοα νοα Ηγροι·ιιο!αΜ.1 οιιι' Μοοοια 1νο,<;ο 5ο! 4 Κι·αα!ιοιι

Μο ΒαΙι!ο1ιαΙιααι. ιιοι·αια! πω. Η οιιι ιιι ο15οι· οο!ι ααο!ι Με!

2 νοα Μοοοιι 20 Κταα!ιοα α.α αοα 8ο!ι!ο!ια!ιααι.Ι'οιοοα 1)ι·αοοα

απορ!ιιο ααα Βιααοι.ιοα·οοοιναοΙιοι·αας, α·ο1ιο! Μο ΖοΙι! αοι·

1)ι·ΙΙοοα οιοτιαεοι· α!ο ιιοι·ιαοι! και. α1ιοι· Ια !!ιιιοα ιιναι·αο οἱαο

ει·οοοο Ζα!ι! νοα !ιο!εοεο!!οα οιοι'αααοα - οιιι αοαι ιιαοοι·οα

1Ι!ια!ιο!ιοι· Βοίααα.

ο'ΡΙοαοτιιοο!ιοι· 8οΙιαιοι·ι

-Ιιοο ααα Βιοα. Μαι.

=

18ο1ι1ιιοο ΙοιΙ.μ.ι

Β1ΙοΙιοτοαιο!αοα ααα Βοορι·οο!ιαααοα.

1.ο!ιι!ιια:Ιι αοι· ΟΙιτοαΙιοΙΙΙιαααο, Για· ΑοιοΙο ααα 8ιααιτοααο

νοιι ΡΜ”. Μ. Ι.. .Τοοο!ιοοα ααα Μ. 1.. ΒΙοα,

ΟΙιιοααιο!.ο ιιι ΒοιΙΙιι. 1)ι·Ιττο, αοα Ιιοοι·Ιιο!Ιοιο Δαϊ

!αεο αοο .Τ ο. ο ο ο οο α °οο!ιοα 1.οΙιι·1ιαο!ιοο, πια; 845 Α1:

!ιιΙαααοοιι οαΓ 19 Τοίο!α. (μια πο, ς;-_ ΤΜθωθ ιαοοι_

Ια !ιαι·οοι· Ζοιι. πι: αοι· 2νιοιΙοα Αα @ο αοο .1ιι.οο!ι οιι α '

οο1ιοα 1ιοΙιτΙιαοΙιοο Μο αι·!ιτο Βοίο!8·ι. - ο!α ΒοννοΙο αιιΙαι·, Ια

αιο!ο!ιοαι 1Ιαο.οοοο αειο Ιιο!ιι·Ιιαο!ι οο!αοα Ζα·οο!ι οι·ία!!ι. 11ο:: Βια

α!ιοααοα ααα Αοι·πιοα α!ο οινοο!ιιααοοΙαοτ Βο.ι!ιεο!ιοι· 2α Μοαοα.

ΒΙο οοο!ιοα οι·οοΙιΙοαοαο αι·1ιιο Αα!!αςο Μ. νοιι Ρι·οΙ'. .Ι α ο ο 1ι

οοα Ια θοιαο!αοο!ιαίι ιαΙι αοια !ιο!ιοαατοα Βοι·1ιαοι· Οτο!οι;οα

1)ι·. Ε. ΒΙοα 1ιοο.ι·οο!ιοτ ινοιαι=α ααα 111111 ο8ιιιαιΙΙ!ο!ιο 1.11

ο1ιοα οαο, ννο!ο!ιο αοι· αννοιιοα Αα11:ι.Βο ααιο!ι ααο οο!ιαο!1ο

νοι·ιναι·τοοο1ιι·ο!ιοα αει· 1νΙοοοαοο!ιαΐο ιι.αο·οα!ιΙΙα!ι!!ο!ι ο.α1ιοΙ'τοτοα.

Ραπ ια ιοαοια ΟιηιιτοΙ αααοα »να Ζαο11τοο, Βοι·ιοΙιτΙο·ααο;οα,

οαοι· Βα1ιι2!!ο!ι αοιιο ΑΙιοο!ιαΙΙιο, οαιορι·οο!ιοιια αοαι ο·οεοανιΙΙι·

ι!εοα 8ΙαααριιαΙιτ αοι· Οι!οΙι·!!‹. Ποοο να· !ια ΑΙιοο!ιαΙιτ «ΗΜ

τϋΙ'ααοοιι» Ιινο!ο!ιοι· νοα .Τ α ω» οο α α!ΙοΙα ιαιτ αοινο!ιατοι·

τϋααΙ!ο!ι!‹ο1τ Μο 8!ιοροιο Ιιοοι·1ιοιιοτ α·οι·αοα Μ) !ιοΙαοα αοαοα

αΙαοι·οιιι.!ο!!-α!αἔιιοοτὶοοΙι ο!ο!ιοι·οα ΜοΙΙιοαοα Ιιοοοεαοιι, Μαΐ

"Ι Πιο Ρι·ιι.ραι·ειΙο αιιιι·αοα αοια ΑΙιοαοια!!ιοι· Κ. Κ. ν17Ιαο

8·ι· οι! οιιι ι.ιο:ο!ετ. Ιο!ι οποιο !Ιιιιι ιιιι·Ιαοα !ιοι·ο!!ο!ιοα Ποα!ι Ναι

οοΙαο 11ο!ιοαοιναιααζο Ααϊαιοι·Ιιοοιιι!ιοιτ ααα οοιαο ννοι·ιΙινοΙ!οα .

Η1αινο1οο. Πιο Ρτορο.τοτο αιαιαοα !ιο!ια νοτιι·οις αοαιαιιοοι!ιο

μ) Πιο Κι°οιι!<ι!1οἱΙ.οα αοο Μοβοαο. Βοι·1Ια 1898. 8. 54-58.

Η) Πο!ιοι· Μο 1·Ποιο!οο!ο αει· Μοα·οαατϋοοα α. ο. αι. Αι·ο!ι!ν

Πιι· νοι·α.-Κι·ο.ιι!ι!ι. οι. Π!. 1898. ε!. 24, 80, 88.

Μαοοιι!ο.ι·ιο 1111100888

ααο ιιιο!ι!; υνιιααοι·α, ο!ιοαοο ατοιι!Β· 1:5ατιοα να· οΙα ο!ιοο!ιΙΙοο·

οοααοο Πι·ιΙιο!! Ι11ιοι Μο αοαοα Ι·16ι·ΙΙιοοι·Ιοα νοα Ζ Ιια ια ο ι· ·

αιιια α ααα Βοο!ιιιιοιι ιι οι·ινο.τ1.οα, αοο!ι οιιιο Ροιιιιοοο εοεοα

Μο «Οτοοο!οι·οοο».

Ιαι θοριτ.ο1 απ. ιαοα. ματ. ο!ιι·οα. Μ Μο ο!ιι·οαιοο!ιο Ατι.ιοαο

οἱτοι·αιιο· 1ιοοοιιαοι·ο οΙααοΙιοαα !ιοΙιοααο!ο ααα α!!ο αοαοι·οα Βίο

ιΙιοαοα ο" 'ΓΙιοι·οριο οοαιοΙι! αοι· Αι.ιΙοαοοι·Ιιι·οα!ιααςοα Με ο"

ο!ιι·οαιοο!ιοα Μ.Ιττο!οΙιι·ο!ιοι·αα,οοα αΒοτ!ιοαρτ ο!αα οαοΙΙΙΙιτ!!ο!ι

!ιοοο!ιι·ιο!ιοα. .

Νοιαοαι1!ο!ι ει!τ αο.ο Για Μο οροι·οι.!νο ΒοΙιοαα!ααι; Με:

Κι·οα!ι!ιοιι.οα αοο 1ναι·ιοαΐοι·Ιοο.ι:οο, Μο <<ΒοαιοοΙοροι·ατιοα», Μο

!αιι·αοι·αα1ο!!οα Οοαια!ιοο.ΙΙοαοα. 11ο!ιοι·ο.1! Πααοι αειο ννΙοοοιιο

α·οι·ι!ιο Ποιο, ΙιοΙαο αοααοαοινοι·ιΙιο Αι·οο!ι αοι· οτιο.Ι.ι·ιοο!ιοα

1ατοι·αιιιι· Μ: α!ιοι·οοαι;οιι, !ιο!ιι αοαοι· «νοτοιιο!ι», !ιο!αο αοαο

αΙοοιαοοιΙοο!ιο ω.» οροται!νο Ποτ!ιοαο !ι!ο!!ιο ααοταια!ιαι..

- Καπ, Ια _Ιοαοαι Α5οο!ια!τι. !ιο;ιοέςαοα ναι· αοιι αοαοοι.οα »νιο

οοαοο!ιο.Π.!!ο!ιοα Ααοο!ιααααο;οα. - Πιο 111τοι·οται·νοτιο!ο!ιαΙοο

Μ. Μο πι' Μο Θοο·οιιιααι·ι Ι'οι·ιο·οΙ'α!ιπ ααα αοια 1ιοοοι· οι.ο·ο.!εοο

Ωαο!Ιοιιοιιιαιιιαι αααιιι·ο!ι αιοοοατ!!ο!ι οι!οιο!ποι·τ ινοι·αοα

Ααο!ι Μο ΖαΙιΙ άοι· Δο!ι!!αααι;οιι ααΙ ΤΜ. 1111111 ααα ΧΙΧ ιοτ

νοι·ιιιο!ιι·τ νιοι·αοιι. - ινα ινααοο!ιοα αοα νοτ1”οιοοοι·α αιο1ι!νοτ

Μοαιοα 11ι·ίοΙ,ς. αοι· αοαοα ΑιιΙΙαοο αοο οΙΙο.ιι·Ιοο1ιοα1ιοΙιι·1ιαο1ιοο

αΙιοι· ααΙ:οι Μποτσια ααα 8ΙααΙι·οααοα αιαε!ιοΙιοι: ναι! πιω-οιο

Μαρ.

Θι·ο!Γίοα!ιοο:οα.

Πι·. ιαοα. Ι. Βι·οιιαοοΙια. Πιο Αοι·πο ΚαιΙαιιαο νοα

1825-1900. 11!ιιαα 1902ι.

ΕΜ'. ΜΙ: ααο νοα ο" Ιζιιι·1α.ααΙοο!ιοα θοοο!1οο!ιοΙ'ι. 1111· Πτο

ι·ιιται· ααα Κααοι. Ιιοι·ιιαορ,·οοο!ιοαο ΒαοΙι απο ει·ϋοοι.οια 1αιοτοοοο

ααι·ο!ιο·οοο!ιοα. Πει· οι·οιο ΤΙιοΙΙ οαι!ιο.!τ. αο1ιοα αοα Ωαο!!οαο.ιι

ιιο.1ιοα αιια οΙαοι· !ιαι·οοα 1Β!α!ο1τιιαι.ς αιιο νοι·οο!ο!ιαΙοο ο” 11ο

α!οΙαο.15οοαιτοιι ααα αοο αΙιι·Ιο.·οα ο1ι·ο11ιο!ιοα Ροι·οοαα!ο Και·Ιοιιαο,

ιιοο!ι αοια ννοΙιαο!ιο οΙιτοαοΙο Ιοο!ι εοοι·ααοτ.. - 1)οι· 11 , ιςι·ϋο

οοι·ο '1'Ιιο!! πιο - Ια αει· Δι·τ οο «ΑΙΙιαια αοοαοαιΙοαια» - ο1α

ο.!ρΙαιΙιοι.Ιοο!ι Βοοι·ααοτοο !ι!οΒιιορ!ιΙοοΙιοο 11οιιΙοοιι ιιΙΙοι· .οποιο

Μο νοιι 1825-1900 Ια ΚατΙο.ιια αι·οοι.ιοΙιτ !ιο.!ιοιι. Πιο Αι·1ιο1τ

αι νοια νοιϊ. και: οι·ΙΙοοτοα:ι Ποιοι-ι ααα Ιιο!ιονο!!οι· Βοι·α!'οιΙτ

ααι·ο!ιοοίαΙιι·ι. ινοι·αοιι. ννοι·, ινΙο νοι·Γ.. αοο !ιααα ο.!ο αοΙαο Πο!

ιαατ!ι1!ο!π,οοιιιο θοοο!ιιοΙιτο 1ιοαατ ααα απο ν!ο!οιι αει· !ιιιιι·181αα1

οο!ιοα Αοι·2ιο οααο Βοο!ο!ιιιιιο·οα εο!ιο.11τ. Ποτ ααα πω!! αα!:οι·

Ιιο.!ι, Μια 1ιοιιιι !ζιοοοα αοι !ιαι·ιοα !ιιοΒι·αρ!ιΙοο!ιοα Νο112οα.

Μο 2αννο!!οα οαο!ι 1α:Ιαιοι·οο οαι1ιαΙι:οα.οΙα αιο.αιοο 8ι.!!ο!ι νοικι

αοτ!ιατ ο.αΙιοιιαο!ααοι· νοι·ε;οαςοα!ιοΙτ !ια Ζαοααιιαοα!ιοαο·,

ναι· οο1αοια ιιιιιοι·οα Ααο;ο οι·οιο!ιοα οο!ιοα. ?αι αοα1οα1εοα

άοι· ααι·ο!ι !ιο!αο ροτοϋα!!ο!ιοα ΒοιαιαΙοοοαιοα Μο Ι:ι·οο!ιοαοα

Βο1.οα οα οιαοαι !ο!ιοααικοα Β!!αο οαοαιαιαοιιΙ11Βοα !ιοαα. Μια

απο Βαο!ι α!ο Ιι!οιοι·ιοο!ιο ΩαοΙΙο νοα Ναι:οα ααα 1αιοι·υΜοο

οο1α. Οοιιι νοι·Ι`ο.οοοι· ο·οοαΙιι·τ. Ιιοι·ο!ιο!ιο Ααοι·Ιιοααααο Μι· οο1αο

ιιιαΙιονοχΙΙο Ατ!ιο11.

Ν.

ΙΙΙΙΙΙΙιοΙ!αααοα

ειιιε άοι· θθΒ01180118113 ιπ·ο!ιτιοο!ιοτ Δοτο!ιο

οιι Β1εο..

81τοααε νοια 20. Μοτο 1902.

1. Πι·. 11. 11!ιαο!ιοι·ο· !ιΙΙΙΙ οο!αοα οαα·ο!ιαιια1,ςΙ.οανοι·Ιται;:

«Πο1ιοι· ροι·1'οι·1ι·οααο Ααοαρι'οΙνοι!οτοααςοα».

Ααο αοι· Ι.ΙΙοι·οται· οι·νι!!!ιατ νοι·οι·ο.Β·οααοι· αοο οαοςοοοιο!ιαοι.ο

ανω νοα Πι·. Ρι·α α α: «Μο νοιαοΙοαιιςοα αοο Αααα» (1899Ι

ααα Μο αοι· !οιποα Χοπ Μο ο·ιαιιαΙιο!ιο Αι·Ιιο!τ. νοιι Ρι·οΙ'οοοοι·

θ ο!ι Ι ι· αι ο ι· «Χαι 1)!ορ;ιιοοο, Ριοε;αοοο ααα '1'Ιιοι·ιηιΙο αοι· μοι·

Ι'οι·Ιι·οααοα,Ιααο!ι·ι.οα Ααοο.ρΙ'ο!νοι·Ιοιπιιααοιι»(1901) !ια Βα. 11111

αοο ν. 11:11 ϊο'οο!ιοα «Αι·οΙι!νο Π1τΟρ1ιΠιο!ιαο1ος1ο» ααα ιποπ

αοι οιο!ι ιιατ .<.ιοεοα Μο ο.!Ιοιοιιιο1αο ΒοοοΙ αοο !οι:ι.οι·οα «οο!!ιοι

τοαοαα α1ιοτο!!Αι.τορ!α»; ιαοα νοι·οι·ααοτ αΙ1ια!!ο1ι απ ι.ςοα·ϋ!ιιι

!!ο!ι οαιοο!ι!οαοα ια ν!ο! Ατι·ορ!α Μ! Μοοοα νοι·Ιοιοααο·οα

ααα οο!ιαιοι·οι αοο Αα,ςο τι·οτ.εαοια α·ο1τοι·, οο οαοΜ ανια αοο!ι

ιαο!ιι· Ατι·ορια: Μο 8ο!ιαιοι·ιοα Ιι!ιαοοα _ιοαοοΙι οι'ι νοα 1): α ο !ι

ο τοΙι;ο τα α ο οιι ααα νοιοο!ιιν!ααοα. α·οαα ιαο.α αοο Αιι·ορια

οαοοοτ.2τ.; 1ο οοαοαιοι ιααα Μο ΡΙΙ.ΙΙο αιιιοι·οαο!ιτ, ααι οο !ιΙ4.α118οι·

αιιαοτ αιοιι Μοοο Πταο!ιοτοΙο;οι·ααε ααα ιποπ 1.!ιατ αα.αα εατ

Μο οαιεο,ο,·οαοοοοτειο '1'Ιιοι·ορ!ο ο.αιαννοααοιι, α. !ι. Βοοι!α Σα

νοι·οι·ααοα.

1)Ιο ροι·Ι'οι·!ι·οααοα Ααοαρίο!νοι·Ιο12ααρ;οα ο·ο!ιοι·οα ια αοιι

οο!ιινοι·οΙοα, ποι! αοο!ι ι!ιαοα αιοΙιτ αυτ απο νοι!οιπο Απο 2α

θι·ιιααο οιο!ιοα Ιια.αιι, οοααοτα ννο!Ι ααο!ι Μια :ιααοι·ο Λαμ Ια

θοΙ'ει!ιτ Ιοτ, ογιιιρο.ιΙι!οο!ι ια οι!ιιοα1ιοιι ααα ονοαταοΙ! ια οι·

!ι!Ιααοα. 13ο οι·1ιΙΙααοα ιιο.ια!!ο!ι Πιο!. ο1ιοαοον1ο! Ποαιιο!ιοα

ααι·ο!ι νοι·Ιοτοαα8 1ιοιαοι· Ααμςοα ιι.!ο ααιοΙι νοι·!οτιααι: αυτ

οιιιοο Ααο·οο ααα ογιιηιοι!ι!οοΙιο Ει·Ιιτοα!ιααε αοο πιιαοι·οιι

Α118οο.

Πιο Ααι.;οανοι!οτειιαο;οα ο!αα 1ια Α!Ιρ;οιαοἱαοα 2Ιοαι!!ο!ι Μια

ΙΙΒ·, οο αιο.τοα 1ιι 1)οιιτοο!ι!ααα 1887 ααΙ' 15,970 οατοο!ιοαιοααεο
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,78 ιι0ι.).

Νιιου Β 1ο ε ε 1 ε· (111ττυε11. ειιιε άει· Ρετει·ευ. Αυεευυε11ευετ..

1898) εἱυεειι νει·1οι·ειι:

εουυ·ει·ει·ε Αυεευι·ει1ετοιιιιςευ (ά. υ.

νοιι άειι Μιι·ο1ι Γτειιιάυ6τρει· νει·ινουάετειι Αιτ2οιι 98,9 ρΟτ;.

» » › Βο1ιιιιτ.τ. ιι.8τιου ε » 90.9 »

ι» » » ετιιιιιρίε θενυ·ε1τ. » » 99,1 ε

Μι ιζευεειι νου ε11οιι νει·1ετετευ Αιιι;ειι 28,9 »

· Αιιι εο1ιινει·ετευ εειευ Με τιετευ νει·1ετευιι,εειι άεε (Ηπε

1τϋι·ρει·ε ικεεευ άεεεευ Νειειιυ,ε ειιι Βο1ιι·ιιιιιυτ'ιιιιε· ιιυά εεουιιά11

τει· Αυυευυιις άει· Νετε!ιοιιτ. ιιιιά αφου εεΜετ Νειι.ιιιιι,ε· πι·

νει·ε1τοτυυε, ενε11 Με Βεοτει·ιου Μι θΙειευοι·ρει· ε1ιιευ εευι·

ειιτευ Ν111ιι·υοάειι Μιάου.

Αιιου Με 1υΓεοτιου Μιά Μι νοι·άειειι ΒιιΙυιιευυεο1ιυ1ττ 1ιεεεει·

νει·τι·εεευ υυά ιιυνει·ι.:1ειο1ι1ιο1ι υεεεει· νου ε.ι·ιι11τ·1ιει· 9ε1τε υε

1τυιιιιιτ”τ Με Μι υΜτει·ευ Αυεουυιττ: Μι θυιευοι·ρει·. Ζει· Βε

141τιιιρτ'ιιιιι.ε άει· 1ειιτει·ειι ιΜιι·άευ Μ άει· Πειιοετοιτ Ζειτ. ειιεεετ

ἱυτειιεινευ θουιιι1ει·- υυά Βο1ιινιτιουι·ευ υυά 1ιουειι Ποεευ .Μά

1τε11, τ1εΐε ευάοουΙει·ε θε1νυυοοιιιιε1ε υυά ΗΜε1υ

1ιι·ιυεευ νου .1οάοτοι·ιιι ιιι ά1ε νοι·άει·ε Κε.ιιιιιιει·

ιιι1τ. Βι·τ`ο1ε ειυεεννειιάτ.

Με 1ιιτ`εοτ1οιι_ Μι νου νν1ο1ιτ1ευειτ Μουτ ιιει· Μι· Με νει·

1ετ.ετε Αιιεε, εουάει·ιι Μου ιιπ Με ευάετε υοου ιεεειιιιάε. ΠΜ

εγιυρετ1ι1εο1ιε Ε11121111τ1ι1118' άεε ευάει·ευ Αιιι.:εε 1ιε.υετ ιιτιιυ11ου

ιιι1ι άει·1υτεοτ1οιι 1ιιιι1ε; ευειιυιυιευ. Ου Με Βεοτει·ιευ εεΙυετ

ιιυε άειιι εΜευ Αιιε;ε ιιι άεε ευάειε 1ιιυ1Μει·ενιιιιάει·υ οάει· άει·ευ

θτοτ1”νι·εουεε1ρτοάιιοτε Με ειυάει·ε εουυάυε;ευ. 1ετ ιιυειιτεουὶεάειι,

ουτ'_ῆεάου ?ευ υευυ Με Βειιιιιιις εΜεε Αιι;;εε ουιιε υΜειιτι·ε·

ιευάε1ιιτ'εοτ.του1υι ειιάετειι Αυεε 1ιειυε εουτε ηυιουτυ1εοΙιε

Βιιτειιιιάιιιιο· 1ιει·νοι·ι·υτειι.

νοττι·εεειιάει· οι·οττειτ Με Ρτο υυά Οοιιτι·ιι άει· ειιιΖεΙυετι

'.1'1ιεοι·ιευ, ενε1ουο ειιι· Βι·υ1ει·υιιε· άεε Ζυετευάευουιιιιουε άει·

εγιιιρετ.1ι1εο1ιευ Βιιτευυάιιυε; ειιτ”εεετε11τ ινοι·άευ εΜά; εο Με

θιΙιει·υεινειιτυεοΗε =- 0111ει·υει·νευτε11εχυειιι·οεε; Με ΜΜΜ

τ1οιιετ:1ιεοι·ιε τ!) ε ιι τεου ιιι ε. τι Μ; Με ιυοάΜοιι·τε Ο111ε.τυετνειι

τυεοι1ε νου Βο1ιιιιιάτ-Βιιυρ1ει· ιιιιά Με 1υτοκιουτ1ουε

τυεοι·ιο υυά αουτ ειιι· Βεερι·ετ·1ιυυε· άει· υ1Μιεουευ 17οι·υιευ,

τιιιτει· ννε1ουευ Με εγιιιριιτιι1εουε Ετι1211υάιτιι€ ειιττι·1ττ. Μπιτ.

θεννο1ιιι1ιο1ι ε·ε1ιευ άει· ενιιιρειυιεουευ Βυτείιιιάιιιιι-: ΒεΜει

εο1ιε1υιιιιςου νοι·ειιε, Με υιο1ιτ.εουειι, '1'υτε.ιιευτιευτ'ε1υ. ευνι·ε1

Ιου Βουιιιει·εευ, ειιυνε11ευ Νευ11εεευευ Μ άει·Ρει·υε υυά Με.ιιε;ε1

ευ Αυεάειιει· Μι· Με Νο1ιιιι·υε1τ; 1ιευτ1Βε ιιοιιοοι·υειι1ε υυά

εο1ετε.1ε 1ιι_ιεοτιου. 1):-ιε θεειουτετοΙά Μ. ιιιυ·ε11ευ εΜεε

εο1ιιτιυ1ττ.

Α11ε Βε12ει·εο1ιε1ιιιιυι;ειι υουυευ :Μου τ”ε1ι1ευ; Με ε γ ιιι ρε.

τ.1ι1εουε Βιιτευυάυιιε Μου ουυε Υοι·υοτευ ε1ου

οιυετ.ε11ου. ·

Πιο ει·ε1:ειι υιιουιιιτε1ευει.ι·ευ νει·τι.ιιάει·ιτυπου υεειευευ Μ Ι)ι·τιου

ευι1Μιιά11ο1ιυειττιιιουτ Μιιιιει·1. ει·1οοι·υεει.1ει· 1ιι_ιεοι1ου, Ττυυιιιιε

άεε Κειιιιυει·ινεεεει·ε, Ν1εάειεου1ει.ι;ειι ειιι άει· Ηιυτει·111το1ιε άει

οοι·ιιεε.. Μιτ. άευι Αυ ειιεριει.ιεΙ Μουτ. ιιιιιιι ευινε11ειι: Ηγρετ

11ιιιιε άει· Ρερ111ε. ετ:11.ι· ει·ε 191111υυε· υυά 1ειουτε νει·εου1ε1ει·υυε·

άει· Νετ21ιειιτε·ετεεεε, οάοτ ο1ι·ουιιιεοι·ι τε 01εευ6ι·ρει·τ.ι·ϋυτιιιοειι

τΡι·ειι υ ρ. 88). Πιο ινευτε εγυιρετυ1εο1ιε Πυτε11υάιιυε· ιι·ιττ

που ιιυτει· ι'ου;ευάευ, υ11ιι1εου που! ουει·ευτει·ιε1ι·τευ Γοι·ιυευ

ευ :

Α. 11 1ι·1άοογο11τ.1ε εΙυετ1οε., »νεου άει· ρ1εετιεο1ιε Ρι·οοεεε

νοι·ννιεςειιά Μι νοι·άει·ευ Βυ11ιιιεευεο1ιυ1ττ νει·1ε.ιιττ.. Μεεε1υε

1ι1ετετ Με υυευυετ:ιεετε Ρι·οιειιοεε, Μάειιι ιιιεἱετ νο111ι,ςε 1Βι·υ1Μ

άιιυις ειυτ.ι·ιτ.τ. Βιιε .ευρω ιιπ 1ιι11οιι·τ, Με κτιιιιιυετνΜεεει·

ι:ι·υυ. άει· Ρτιρ111ε.τι·ουά υυά Με υιυτει·ε Γ11εο1ιε άει· ΠΜ ιυιτ.

άει· 1.1υεε νει·νιοο1ιεειι, Μι Ρυρι11ει·,εευτει ειιι ά1ουτεε, Βιευεε

Β:ειιάετ, Με1ι·1ε ιιτισ€υιι·τ., Με Ι.Μεε 1ι·111ιτ Μου; Με Ρει·1ρυει·ιε

άει· 1ι·ιε Μιά ιιιιου Μτειι Μιτου Βουινεττειι €ειοι.ιευ; άει·

θ!εευϋι·ρει· εο1ιιιιιιιρτ”τ υυά 1ιευτ. Με Νετ.ευευτ ου: Με Αιιο·ε

αυτά ενε1ουει·, εε Μάτι Με εοε·ειι. Ατι·ο εΜε. υ υ11ι1 ειιι.

Σ) Ο υ ο τι οιά1τιε Με. ε τ1ο ο , άει· ιι1εετιεο1ι ευτοϋυΜιο1ιε

Ρι·οοεεε νει·Ιευτι νοι·ινίεεευά Μι 1ιΜτει·ευ Βιι1υιιεει.υεο1ιυιττ,

άει· νει1ευτ' τετ ειιι ετνι·ειε ευυετιο·ει·ει·.

11. 1) Ιι·1άοογο11ι1ε εει·οεε, νει·1ειιτ' ευυετ1ρ;, »νεου

1τειιι 11ευει8·ευε· Μ Με ρ1εει1εουε 17οι·ιιι εΜτι·1ττ.

2)01ιοι·ιο1ά1ι.1ε εει·οεει, νει·Ιειιιτ εευι·

ευει· ιιι11ά.

Οι Νευι·οι·ετιυιττε εγυιρετ.1ι1ου, ιεουτ εε1τευε

Β'οι·ιιι, νει·υιιιτ' 1ιοεεει·ετ. ιιι11άε, Μιτου ΙΒιιιιο1εετιου άεε νει·1ετε

του Αιιεεε νουά ειε εοι"οι·τ. πιο Βουιιν1υάειι ;ςευι·εο1ιι. (Ριου υ

μ. 921. Ν” Με Αιιτ”τι·ετευ άει· εγυιρετ1ι1εο1ιευ Βυτοϋυάιιυε

ευ1ιετι·111'ι, εο 1ετ ειε εειιι θ11ιου υεΜε υτιιι11ιζε Βι·εο1ιειυιιιιε·.

Ο υ1ειιι ευ υ υειιο1ιτετ. εεε άει· Βο1ιννειε.εει·εο1ιευ Κ1Μ11ι, εΜεε

ιιυτει· 5515 1·'1111ευ νου εουνι·ει·ει· νει·1ετ.ουυε· ιιει· 2 ΗΜ ε1ουει·ε

εγιυρετυιεο1ιε Βυτο11υάιιυε· ε.ιι1'τι·ετ.. (Οτι. Μου Βουιι·ιιιει·:

ν. Οιεετε'εουεε Αι·ουιν Βά. ΧΧΧ 17111 ο. 239. 18921. Πυά Μ

άει· Ρετει·ευιιη;ει· Αυε·ευυει1ευετ.ε1τ οιυ: 1υι·ευι ι·ιεειε·ευ Μετε

ι·ιε1 (νει·ε·1. Με 14ιττυ. άει· Ρετ.ει·ευ. Αιι€ευυ. Ποτε ν 1898 υυά

171 1899 Ρετει·ευυι·ε·) νου ω. 20.000 Κι·ευυειι Μι .1ε.υι·ε ειιιά

Με εγτυρετ.υιεουευ Βιιτευυάυιιεειι εΜε 21οιιι1ιο1ι εε1τευε 191·

εευε1υυυε, τι·οτ2άευι άεεε Με νει·1ετ.2τειι τ'εετ 10 ρθτ. ε11ει·

ειυυυ1ειτοι·ιεο1ιευ Κι·ειιυευ ευειιιε.ουευ.

1ευμι·ιειυε·,

εφε-ΜΜ- μ., .

 

 

Ζιιυ1 ά. υιιιοιι1. Ζευ1ά.εχιιιρ. 8τετιουει·ε

· Κι·ιιιιυευ Βυτ21Μά. Κι·ευυε

1892 18088 4 1075 -

1898 18984 . 8 1027 5

1894 19227 6 1118 1

1995 20188 5 1258 4

1896 222115 8 1059 1

1897 . . 22728 1 979 1

120775 = 22 0511 = 1?

νοιι άευ νει·1ετειιυεευ ε1υά ενεεευ άει· εγυιρετ1ι1εουευ Βυτ

ΜΜάουε υεεουάειε Βετ'ιιι·ουτεε Μειευτεευ, υο1 ινε1ο1ιειι Με θε

εειιά άεε 0111ε.ι·υοτρει·ε εετι·οά`ευ Μ., τ'ει·ιιει· ά1οιειιιι;ευ, Μι

τιι·εΙουευ ειιι εο1ιννει· ιιι ευττει·ιιευάει· 1Τι·ει1ιάυοι·ρει· Μι Αυ ο

νει·υ1ιευου Με: Με 8ουΙιτουε, Κυρτει·, Βτ.ε1ιιερΙιτ.τει· ετο. ιι·

ενει·άειι ε1εο εο1ο1ιεΑιι€ευ Μιιιιει· ιιι ευιιο1εἱι·οιι 1ιευειι; τ”ει·υει·

ιιιυεε Μου ειιιιο1ειι·ειι, ννευιι ποτε άει· εε1υιιι.τευειι Ειττ.τυοτιου

άεε Ε'ι·ευιάυοι·ρει·ε άε.ε Αιτςε ε1ου Μουτ. υει·υ1ι1ετ υυά Ζειουου

νοιι ιυτεοτιοεει· Βιιτ2ϋυάυυε· άιιι·υ1ειετ. Μπιι υειιιιι υοου υιι·

ιιιει· ειιτιο1ειι·ευ, εο υιυεε άε.ε Μουτ νει·1ετετε ι·υυιρ; τετ οάει·

υυι· Ζε1ουευ νου Βε12υυι; άε.ι·υιετετ. Μου εο11 _ιεάοου Μουτ.

Μουτ· άιιε νει·1ετ.ετε .εΜεε 1ιει·ειιευε1ιιυευ, ινουυ ειιι' άειιι ευάε·

του Με ινιι1ιτε εγιιιριττ1ιιεο1ιε Ηιιτεϋιιάιι`ιι;.·; ειιεεευτοο1ιευ 1ετ

υυά άε.ε νει·1ετετε Αυ,εε υοο1ι ειιι υειιυειιευ·ει·τ1ιεεΒευνει·υιοεειι

υεε1τιτ, ντ·ε11 εε νοι·ε;ευοιιιιυειι 1ετ. άεεε άιιε εγυηιετυ1εο1ι ει·

υι·ετιιυτο Αιιιζε ει·υ!ιιιάετε, ιιιιευι·ευά Με νοι·Ιετ2τε ΑιιΒε ε1ου

ει·1ιο1τε υυά εευειιά υ1ἱευ.

ΑΜ εγιιιιιιιτ1ι1εε1ι ει·1ει·ειιυτευ Αιιε·ο εο11 υιε.ιι υειιιε ορτ1εο1ιειι

Ορει·ιΐτιουειι νοι·υε1ιιιιειι, Με εε ειου Μουτ νοΙΙεπειιάιε υει·τι

Ιιι ο ιιει.

ε τ'ο1ετ Βεεριεο1ιοιι;ε υυά 11ειιιουετι·ε.τ1ου νοιι 8 Κι·ειιυευ.

(Αυτοι·οτειει.]

Πι·. Με.υάε1ετιιιυ ιιι 1: Πιο Ευτεουειάιιυε άει·υυει·, ιιι·ευυ

υει εγοιρε.τ1ιιεουει· 0ρυτ1ιε.1ιυιε ευυο1ειι·τ. ννει·άειι ιιιιιεε, 1ετ.

εΜε ει·υιν1ει·υ.ςε. Οτε ιετ εε νοι·ι;ευοιιιιιιευ, άειεε άε.ε Μετεο

υι·ιι.υυτε Αιι,ε;ε ιιιιι ιιιευι· οάει· ννευ18ει· 8υτευι 9ευνει·ιιιϋεειι

ευειξε1ιε11τ Με. Βεάιιει· Με άειυει· άει· Αυειουτ, άεεε Μου υιιι·

άειιυ ειιιιο1ε1τευ εεττ, ννειιιι εε νο1Ιετυιιάιο· ει·υ11ιιάετ ιετ.

1υ Μου;; ιιιιτ Με Αιιυ·ευάιιιις άεε Αιι·ορΜε 1ετ Βεάυει· άει·

Αιιε1ο1ιτ, άυεε άεεεεΙυε ειου υε1 άειι ιυε1ετειι Μι11ειι νοιι Ηοι·ιι

1ιειιτνει·1ετιιιυεευ Μουτ ιν1ι·ά ιιιιιι;;ευειι 1εεεειι. ΙΜ 114ιιοει·

άειιειυάειυ θευι·ειυο1ι τιιιτ ε11ει·άιυεε υ1ευ·ει1ευ εΜε Πευει·

εττιτι ου άεε Αυεεε ειιι, Με ειου άιιι·ου ετιιευ Βε1πιιετευά

άει· ι·1εϊυιιάειευι, άειιιι πιιιεε ιιιυιι ειιιυ Εεει·ιιι 11υει·Βιε1ιειι.

νου νοι·υυειτε1υ Βεει·1υ ευ εευευ, ειυρυε1ι1τ. Μου υιιι· υει ρετι

ιιυει·ειι νει1ετειιυ ευ.

Ιυ Βεειιε :το Με υυευεευευιιιευ Ε'ο18εει·εο1τειιιιιυεευ,

ντε1ουε εςει·ε.άε Με θ1εεερ11ττ.ει·ι·ει·1ετευυε;ειι άοτ Ηοι·υυευτ

ο11'ειιυει· Μ Γο1εε 1υιιευ υιι1ιείτευάει· ιιιτεοειδεει· Κε1ιιιε υεου

Μου ε1ευευ, ετιιιιιιιειι Με Βι·τ'ε1ιι·ιιυε·ευ Βοάυοιε οποιο πιο

άευευ Βι·. Ε11ιτευει·ε'ε 1Μει·εΜ. Βεάυει· ει·Μυοι·ι: Μου

εΜεε 1Τει11εε, άειι ει· 21188ιιιτι18υ υπο 11ι·. ν. Κι·υάε υ ει· 1ιε

1ιευάε1τ.ε, ενο ε.ιιου Μ ?ουκ εΜεε Με .εΜεε ι.ςεάι·ιιυ8ειιευ

θΙοεερ11τ.τετε ε1ου εουιινει·ε ιι·ιάοογυ11τ1εουε Ει·εο1ιοιυιιυε;ευ ειιι·

8εετε11τ. υεττ.ειι.· Πε υεετιιυά εουου Με Δυειουτ άει· Βυτιο1εε

Νου, άοου ιιιυι·άε νοιυει· ιιοου ειιι νει·ευου Μιι: άει· θευτει·ιεε.

τ1ου άει· Ηοι·ιιυευτε·ιιιιάε ιιι1τ. άουτ θε1νευοοιιυτει· εειυεουτ.

υυά Μ άει· 'ΓΙιε.τ ννιιι·άο 1ι1ει·άιιι·ο1ι άειυ ινε1τει·ευ Πιιιε1ουει·ειΓειι

άει· Βιιτουιιάυυε ΒΜ1ιε1ο 8ετ1ιιιυ υυά Με Αιιε·ε υουυιε εε

ι·εττετ ινει·άου.

Πει· ετ1ιιετιεο νει·1ετττ” πιειιιο1ιει· εο1ιινετει·Αιι€ευνει·1ετευυεευ

τετ Μουτ, Με Πι·. Β11εευε το υιε1υτ., εΠειιι άει· ιιιοάει·υειι

Αυιτεευτ11ι :τι νει·άιιυυειι, Μι ε.ιιου εουου Μ άει· νοιειιιτιεερτ1

εουειι Ζε1τ: Αευιι11ο1ιεε νοι·υιιιυ. 8ο ει·ιυιιειτ Μου Βεάιιει· εΜεε

19`ε1Ιεε, νιιο ειιι ΚΜά ιυιτ εΜει· Μάιο! άτιι·ου Με ιιυτει·ε Απευ

11ά υ1υάιιι·ου ε1ου εΜε ρετίοι·1ι·οιιάε Ποι·υυειιιτιιι·ι:ιιάε υειυι·εουτε,

Με ευ 1ι·ιενοι·1`ε11 1111ιι·τε. Με Ι.Μεε πω· υυνει·1ετ:2τ; εε ττετ

ι·ευοτ1ουε1οεε 1·1ε11ιιυι.π ειο.

Ιυ ειιιευι εννε1τευ ?Με υεττ:ε οιυ Μευτι ε1ου υιιτ εΜειιι

Μεεεει· εΜε $οΙιυιττννιιιιάε άεε Βιι1υυε ειιιεεεοε.;ευ. Ο111ει·υϋι·ρετ

υυά 1ι·1ε υιιι€ευ Μ Γετεευ υει·ειιε. Ρετ.1ιευτε1τ οιυ εΜεε θε1ινει··

ιιιοεειι ιιι1τ.Αυευευιιιε άει· 8τε11ε.ε·ο Με Νειευειιτ νει·1ετιτ αυτ.

Πι·. 8τενευυεεευ ννειιάετ; ειου ,εεεευ Με νοιι Πι·.

1911 εευε ι· ε ευεεεερι·οο1ιευε 14εΜιιυε, άεεε άει.υυ, ννευιι

υε.ου νει·1ετευιιε άεε ειπεπ .Αυεεε Βειευιιε άεε εινειτ.ευ ειιι

πιο, εγιιιρετ1ι1εουε Ορυτ1ιεΙυι1ε :τι ει·ινει·του εε1. Πιο επιμε

τ.υιεο1ιε Βειουυι.ς, ννοι·υιιτει· άοου νει·ιυιιτυ1ιο1ι '1'1ιι1ι.υευ υυά

1.1ουτεο1ιειι ευ νει·ειευευ 1ετ, τϋυι·τ εεΙτευ ειιι· Βιιτευιιάυυε.

17111· νιεΙ ννιουτ1Β·ει· υε11τ Βεάυει· εεε Αιιττ.ι·ετευ νοιι Βεεου111ςειι

αυτ άει· 1)εεοοιυει'εουειι 1ιΙειυυι·ευ, Με Αιι€ε ιυιιεε άε.1ιει· ως·

Που ..τα άε.ε νοι·υιιιιάευεεἰυ εο1ο1ιει· ιιιιτει·ειιουτ. νι·ετάευ, νιιειιυ

ιιιευ άειι Αιιευι·ιιου ειιιει· ε ιυρετυ1εο1ιειι Οουτυε1ιιιιε Π1το1ιιετ;.

ΜΜΜ τετ τ'ειυει· ειιι· υτεο1ιειάιιυε άει· Με". ου ευυ

ο1ε1ι·τ. πετάω εο11 οάει· Μουτ, άει· Ζυετευά άεε υιι ειιυο1ε1ι·ευ

άευ Διιεεε. δε ιιυειιιιετΜει· Με Αυεε1ο1ιτευ Με Με Βι·υε1τυυες

άεε 8ευνει·ιυοεευε ειιι' Μεεειυ εΜά, οιυ εο 1ειουτ.ει· Μιά ιιιε.ιι

ειου ευ εΜει· ΒυυοΙοετιου ευτεουυεεεευ.

Βεάυοι· ει·ννευυτ υοου εΜευ 17101 εεΜει· Βεουυουτιιυε·, ενο

Με 117οουευ Μου άει· Βυιιο1ευτιου εΜε εγιυροτυιεουε Ορ1ιτυε1·

Με ευευι·εου, Με ε11ετΜυε;ε ευιιετιε νετ11ε1'.
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Πι. Ζινιπεπιειιιι σειιιει·ιιι. @με Πι·. 8σενειισεε·ειι,

σε.εε ει· σειιεπ ιεει.8εσειιεπ σιισε, σει ενιπρει.ιιιεσσει· Η.ειεπιιι.ι

σεε εννειι:ειι Αιηιεε ισισιιτεσιιεπ, 'Ι'ιιι·σιιειι), ννειιπ "κι" σιιισ

Βεεεει·ιιιιΒ· ειπσιετ. σιιε ει·ει:ειει·ισειιε Απ” επ ειιπειειιειι. πε

ισιι·ιιειι ε.σει· πιιι σε.πιι, ννειιιι επί σιεεεπι ειιι· ιιειπ θεσνειιπσ

Βειι ιιιεσι· επ ει·ννει·ι.επ ννιιι·.

ννεππ Πι·. 8 τ ε. ν ε ιι ιι ει. ε; ε ιι σεε Απι'τιει.ειι νσπ Βεεεσισεειι

ω· σει· Βεεεειιιετι ειε Ιιισισειιοπ ει» σιε Πιιιισιεειισιι σε·

ι.ιεεστε. εε εει σεεεεειι ειπιπινεπσειι. σιιεε σιιιιιι ιιι εειισπ σιε

Βιιιειιιισιιιιι.>; 8.11ϊσιιε εννειι.ε Αιιι.ιε ιισειεεει·ισεπ σε.σε. ΑΝει·

σιιιεε εει σιεε ειπε ιι·πιει·ιιι.ιε Γσιιιι (ιι·ισσ-εσοι·ισσιτ.ιε εει·σεει.

εε @σε εσει πιιε. ννσ σε ενιιι εισιεσσε ΟριιιιιεΙιπιε εοισιτ

πιισ ειπει σσειιιιι€επ ρΙεειιεσσειι ιιιιε ειιιεετεε.

ιινιε εεσννειε Ψειιετειιπεειι σιιε Απεε σε σιιιιε ννεεειιιΙισιιειι

ίσειιιισειι ει·ιισε·ι, Ιειιιι ειιι ι4"ε.ΙΙ, σειι Βεσιιει· εειπει·πειι. ειε

Αεειειεπι: ιπ σει· Βσιιιι'εσιιειι Πιιινει·ειισι.ειιιιιιιιι επ εεσεπ

θεΙεεεπιιειτ ι.ιεσεσι σει. Βιιι Βεπει :ο εισιι ννιιιιι·επσ σεε

Ριιιι€ειιε ειπε Απε·ειινειΙειεππε επ. ννεΙε ε σεπ Ισσεει ειπει·

Βαιειειιι·εειισιι ιιιισιι πιιιειι ιιιιττε. σι· σειιειιτειε σιε νει·

Ιει.ειιιι8· ιιισιιι, σιεεεισε ΙιειΙιε ι·εεετισιιεισε ππσ Ρετ. ειειιιε

εισιι ειει ιιι σει· Κιιιιιιι νει· ειε ει· εει ιιιεσιει·ε .Τε.ιιιε εριι.ιει·

σιιε ειισειε Απε;ε ιιι ειιι.ιιε ιι.ιιιιιισσει· σνειεε σεεειισ<ιιει.ε; σιει·

ιειισ εισιι πσειι σιε Ιιιιιεε πιιιει· σει· Οοπ”πιιστινιι ιιιισ ννπι·σε

επιι'ει·ιιι:. Μι ειπει· 8τε.εισι·ιιΙε ιισιιιιτε ει.. επι εειιεπ. Ρετ.

ννπεειε ιιισσιε Νιισει·εε σει·ιισει ε.ιιεπε·εσειι, ννιε σιε νει·ιετειιιιει

επ 8ιιιιισε ε;ειισιιιιιιειι ννει.

Ιιι ιιιιιιει·ειι .Τειιιειι πιισ εειιι· σιε σεε Βιιισι·ιιιε·επ νοιι Ριετσιι

εριιιτει·ιι ιπ σεε Αιιιιε σεπ ΑιιΙεεε επ ενιιιρειιιιει·ιιειι Βιιιειιπ

σππσ·επ. Ειιιιεε εισειιιιειι νειΙειιΓειιεπ Ε'ειιεε ειιιει· εσισιιειι

νει·ιετειιιιε ει·ιππει·ι. εισιι Βεσιιει·, ινε ιιιειιιει·ε 'Γε.ι.ιε πωσ

σεπι Βιπσιιπ.<ιεπ σεε Ριεισιιεριιιιει·ε σου ειιι ι.ιι·σεεειεε Ηγεσ

ιινσιι εεσιισετ ιιιιττε. Νεεσ Ατι·σιιιιισειισ.ιισιιιιι ειπε σεεεεισε

2πι·ιιεΙι. σει Γιειπσιισιιιει ννπι·σε εννιεσιιεπ €ι·ιε πιισ Ιιιπεε

εισιιτσιι.ι· πιισ ινπιισε ειιισπΙειιι πιισ Ιι·ισεσισιιιιε ειισι·ειιιιι. 1ιει·

νει·Ιεπι Με· ειστε. θεσννει·ει Με εσισσε νειΙειεπιιε·ειι, ννειιιι

σει· Ρι·ειιισιισιρει· ιπ σσει ιιιιικει σε Ι.ιπεε ειπσιιιιε·ι.

[Π. ΙσειισεΙει.ειιιιπ 1 ει·ννιιιιπτ. ειπειι Ριι.τιειιι.ειι, σει·

ιισει· Βειιιιιει·ειιιιιιιεικειτ σεε8ι.πιιιριεε εειπεε ειιιειι σιιιιειεσΙιειι

Βιιισπε ιιΙει.ετε. Μειι ειιΙι σοιι ειιιεπ εσσννσι·2Ιιε επ Κιιιιιει·.

ννεισσει· εισιι σειπι ι$ετιιειειι ιπιι σει· Ριιιεειτ.ε σειιι επιιιιιιτε.

Β)ι ννιιισε επιι·ειιιιι πιισ ει·ννιεε εισιι ειε ειιι ε Μπι. Ιειιιι·εε

ΒιεειιειιισεΙιειι. Ρει. ιιιιιι.ιε σειιεεισεπ 14 .Ιειιι·ε Ιειις σειι·ιιι;ειι,

σιιιιε σεεε εισιι ενιιιρεισιεσιιε Ορι.ιιειιπιε ειιι€εει.ειιι ιιιιιτε.

Πεεε σιε ιπιτ ΒεεσιιΙσε·ειι σει· Πεεεειιιετι σεε;ιπιιειισειι σειιι»

εεισεει ιιιιιε ππεειιιιΙσιεει· Νε.ιπι ειιισ, ιιε.ιιιι Βεσιιει· πιεσε

επιζεσεπ. ειιι εσισσει· Επι!. σειι ει· νσι· .Τιισι·ειι σεοσιισιιιει: Πω

σει· πιισ σειιι νει·Ιιιετ σεε σειι·εσειισειι Αιιεεε ειισειε, σετ ισιι

νοιιι θεεεπισειι ιισειιιεπε·ι. '

Όι. .Το ιι ε. ιι ιι εσιι σει; Με θειεςειισειτ. Αιισειινει·Ιει.εππιζειι

σπι·ειι ΕΙιεειιερΙιτ.ιει· σει Έ'εισι·ιιισι·σειι.ει·π επ εεσειι. Ειπε ιε

Ιιιιιν ιιιιιιειιιιιε Ρι·οΒιισεε ειισεπ σιε νειΙετειιπε·ειι σει· Ποιε

σιιιιτ Με σει· 8ιιΙει·ιι.. ννε.ιιιειισ σιειεπι,ε·επ σεε ΟιΙιειιιϋιρειε

ρισειισειιεσιιιιπςιιιιειιε ειιισ, ιι.ιισιι ινειιιι σιε Γιειιισιισι·ρει·

επιιειιιτ ννει·σειι. Βει ειισεεει·ειι ννπιισειι, ετννε ^/ι-1 (Με.

σει. Β.εσιιει· ιπιιιιει επιιεΙειι·ειι ιιιιιεεεπ.

8νιιισεισιεσιιε Β.ειειιιιιιι Ιιε.τ. Βεσιιει ιιπι· ειπ Πει εεεειιειι, ειε

ιι.ιιεεειιε' εισιι ιιι ΝεσεΙεειιειι. Πει σιε Ππτειιιισιιιιεεει·εσιιει

ιιιιιιιι_ιειι ειιι' σειπ νει·Ιειει:επ Απε πισιιτ ιισειιιιεεεειι, εσ σει.

Ρετ. ιιι σιεεειιι Ρειιε εσ1σει. ιιιπ σιε ΒιιιισΙεε.ιιισιι.

Πι·. Βιενειισει;επ ει·Ισπιει·ι εειιιε Απειιισι·ιιιιι;ειι ιισει·

σιε ειιπειιι.ιε Ρι·σε·ιισεε σει· ενιιιρε.ιιιιεεσεπ Βειεππει σιι.ιιιπ,

σεεε ειε εειπεε σνιεεειιε ειε ννσ ιι ιιιισσ ιιισσι επ εει·σεει· οσοι·

σΙε.ειιεσσει· Οιισι·ισισιιιε Γιιιιι·ειι. Τι·σιεσειπ σιισειι ειε επειι

ιιεσιι Βεσιιει·ε Αιιειεσι ειπε Ιιισισειιισιι σε σιε Βιιιισιεεεισπ.

Βεσιιει σει ππι· σει·ειιι' ιιιπινειεειι σειιεπ, σεεε επειι €ειιι

σΙιιιε σιειιτεσσειι πιισ Τσι·ιιιιειιτι·σιιιειιι εισιι ειπε ισιιι.ειιιισππε·

επι σειιι ει.νειιειι Αιι,<ιε ετε.σιιι·ειι ιιειιιι πιισ σεεε ιιπε σιεεειιι

θι·ιιιισε σιε ιιιι.>;Ιιειιε Πιιιει·επειιπιιε,· ειιι' Με ετννειεε νσι·ιιεπ

σεπεειιι νοιι ΒεεσιιΙσ,ε·ειι επι” σει· Πεεεειιιειι νοιι Ψισστιε

ιιειτ ιει:.

Πι. ν. Κι·ιισειιει·: Πιο Ρι·ε.ε·ε ιισει· σειι Τει·ιιιιιι σεε

Αιιιιιειειιε σει· ενιιιρειισιεειιειι Ορσι.ιιε.ιιιιιε σεε.ιιιννοι·ιει Ρι·ιιππ

σε.σιιι, σ:ιεε ιπι Μιιιιιιιπιιι 8 Τε” εειι σει· νει·Ιειεπιιε σεε

ει·ετειι Αιιε;εε νει·σσεεεπ εειιι πιιιεεεπ, ννιισι·ειισ ιιιε Μειιιιππιιι

16-20 σεΙιι·ε ιιιιεεεεσειι ννει·σειι. Οιεεε Πιιτει·εσιιιεσε ιισιιι.ιειι

νσπ σει· Εεεε σεε ειιι.ι.ιειιι·πιι€επειι Ρι·ειιιιιιισι·ρειε νοιι σει·

Δι·ι. σει· ειιιιιιιιεπσεπ Μιιιι·σσι·.<.>;ιιπιεπιειι στο. ιισ. σε ιισιιιιιιτ

νει. σιιεε σει· Ρι·ειιισι‹σι·ρει· εισιι ιισιιερεεΙι πιισ σεσιιι·οιι ιιπ

,ωειιι-ιιειι ννιισ. [Με Κιιρεειιιειιιι ιισει· ινιεσει· ιεεοι·σιι·ι εει·

σειι πιισ σειιιι ι‹ειιπ ιιοσιι ιιπσσ πω" ειπε ενιιιρεισιεσιιε

Οριιι.ιιειιιιιε ειιιιι·ετειι. Βεεοιισει·ε τοΙει·ιι.ιιτ @με Ρι·ειπσιισι·ρει·

Με σιε [ιιιιεε.

Βεσπει· σει·ιεστει ιισει· ειιιειι Ρειιειισειι, σειιι ε σειιιε σενοι·

ει· ιιι Βεσειισιπιιιι σειιι ειιι Ρι·ειιι‹ιι‹ϋι·ρει· ιιι σιε Ι.ιιιεε Βεσι·πιι

εεε-νει. Πει·εεισε πω· σειιιιιειι εισιιισιιι·. «σε σιιιεε ννιιι·σε

ειιιι·ιιιιιιι. επιισσιιει. νειιιιεΙι εισιι σειε Αιι,<.ι·ε ιπιιιε, εσει·

πε.ειι ειπιΒ·ειι 'Γεεειι ει.ειΙτε εισιι ειιι Βειππειειισ σεεεεΙσειι

 

ειε πιισ ινιεσειιιιιι ιιιι.ειι ειιιιι.ιειι 'Ι'εεεπ επειι Βειεππε· σεε ειιι

σεισιι επεσε, εσ σε" Βεσιιει· εισιι επι· Βπιισιεει.ισπ ειιτ.εσιιΙσεε.

Πιιιιει· σε. 160 ενω εισιεσσειι Ορισειπιιεπ, σιε Βεσιιει· εε

εεσειι. ιισιιιιτειι πιιι· Αιιἔειι ε;ει·ειιει ννει·σεπ, τι·σιισειιι ιπιιεε

ιπειιι ιιι _ιεσειιι ?Με ενιιιρειιιιεσσει θρσισειιιιιε εε σειιι ιιιε

ιιισειισιι επιισιειιειι, επειι ειιι σε θείειιι· ιιιπ, Πιισιι.ιιιι επ ειιι

ιειι, σε. σιεεεε σιε ειιιιιιιιε Μσε;ιισιιΙιειτ. ιιιε, σιιε ιιιισει·ε Απι”

επ ι·ειιειι.

Απι' ειπε σε.ιιιπειειειισε Επι” Πι·. Ζννιπ ειε επ π'ε αιεσι.

Βι·. ν. Κι·ιισειιει· ιει·ιιει· επ. σε.εε ει· σιε Βιιπειεειισιι ιιιεστ

πιιι· σει νοιιεισπσιε εισιιιισετειι Απε·επ επειιιιιιι, εσπσει·ιι Με

ιιιιοσ σει ππι· ειστε σει·εσε·εεειιιτειιι σειινει·πισεεπ.

Πι·. 8 ιιι ν ε τι ιι ε. ε· ε ιι πιει σιε Β"ι·ιιειε ιισει· σεπ Ζειτρπιιιιι:

σει· Βιιπι·Ιεπιισιι σει ενιιιρειιιιεσιιει· Οριιιιιιιιιπιε ιισσιι πιεσε Πι·

ερι·πειιι·ειι', ιιειΒιι εισει ρει·εσιιιισσ ιιιειιι· ω· Αιιειεστ άεε ι)ι·.

ΒΙιε.εσε πρ; επ. Ιει επι' σειπ επειετ. ει·ιιι·ειιιιι.ειι Απεε πωσ

ειιι Βεει νοιι Θεσνει·ιιισε·ειι νσι·ιιεπσεπ. εε κι σει· Ισπι.εεσ1ιιεε

ειιι Βιιπειειιτιοπ ιιιιιιιει· ειπ πισω. ιισιιινιει·ιε·ει·.

Πι·. ν. Κι·ιισειιε ι· σετ εισιι εειιι Πι·Βιιειι πωσ νιειειι ειιι

Ιειι 8εσιισει, σιε ει 2ιιιιι Τιιειι επι' σειιιεεσειι Ησειιεειιπιειι

εεεειιειι, νεο ιισει·ειιΙ ιιιιειι σειι νοιι ισπι σει·ειειεςι.ειι θιιιιιισ

εσ.ιεειι νει·ι”ιιιιι·ειι ννιιι·σε. Βει σει Μιι.ειιιισειιισειι _ιεσει· πιειι:

ορειειινεπ 'Ι'ιιει·ιιιιιε ι.ι·εεειιιισει· σει· ενιιιρετσιεσσειι Οπιιι.ιιιιΙ

ιιιιε ιει. σιε ΒιιιιεΙειιιισιι σεε ειπειΒ·ε, »νεε ιιιεπ επι Ματσε;

σεε σεσισιιιεπ .επεσε τιιιιιι σειιπ.

2. ει. Ριιεει ειε σε” σειισιιτει ιισει· 2 Με» νει:

Ο ετεσιιι νειιιιε , σε εισιι σπιεσ ει·σεεε Αεσιι:ιειιιιειι σει·

Απειιιιιεεε πιισ σεε νει·Ιειιισε επεεεισσπετειι (σεισε επσειειι

ιειιιιιειιι πιισ σιε σε.ε ιιισιιτ επεσε θεε·σιιιιιιειιε εε ειειι σειιεπ,

σιι.εε ιιισιιι; σε ισειιΙε Ασ'εσι.ισπ, εσπσειιι σιε Αιι.<.ιειιισιιιιιίεει.ιοιι

ιιιε έι.ιιει>;εερι·σειιεπε Ρνσπιιε ιιπ νοι·σει·ει·πιισε σεε Βιισεε

ει.επ .

Πει· ει·ετε Επι! ιιειωι ειε Πιισσιιεπ νσπ 12 .Τιιιιιειι, σε.ε επι

8. Τε” ιιιιεΙι σει· ισι·ι‹ι·ειιιιιιιιε ιπε Κιιισειιισεριιει εεσιει.εστ.

ννιιισε, ισιι ιιΠειι Ζεισιιειι ειπει εσσννειεπ Οετ.εοιιιιεΙιτιε ιιι σει·

Κι·ειιεσειπΒει.ι·επσ.

Πιο Ορει·ετισιι ει·,<;εσ. σε." σεε ι.ιε.ιιεε θε ειισι·πιπ ννιε ειιι

8ειιννε.ιιιιιι νοιι Βιιει· σπισιιιι·Ιι.πια ννει·. Ιιεεεεισε ιιιπεει.ε ιιι

ισισ ιεεεειι·ι. ννει·σειι. [Πε Ορει·ιιιισιι ιισ.ι.τε Ιεισει· ιιειπειι ιιιπ:

σιιεε ειιι σειι νει·Ιε.πι σει· Κιειιιιιιειτ.. Ρετ. σειιι ειιι Π. Τε.·.ιε

ιιεειι σει Ορει·ιιιισιι, επι 25. Τε” "Με Βεριπιι σει· Κιιιιιιισει8,

πιιιει· ειΙειι Αιιεεισιιειι ειιιει· εειιννει·ειι Βεριιιε ιισ ειιιιπιιι.

ιιπ εννειιειι Γεω σε.πσειι.ε εε εεε ππι ειιι Ισιισεσειι νοιι ισ

σειιιειι, σιιε ειιι 7. 'Βιμ ιιεισιι σει· Βιιιι·ειιιιπιια ιπι Ησερισιιι

εεσι·εειιι. ινιιισε. [Πε Πιιιει·επειιιιπ,ιι ει·ιι·εσ ειπε Οει:εσιιινειισιε

σει· Ιιιιιιειι 'Ι'ισιιι, επεεει·σειιι ειπε Ρει·ιειιι·σιτιε. Βει σει· Ορε

ι·ε.ιισιι ει·ιζεσ εισιι, σεεε σιε ι;ε.ιιεε 'Ι'ισιο. νσπ εισειιεειι Παει”

σιιισσεει.ει. ννιιι·.

Αιιι·ιι ιιιει· ι;εΙειιιι εε ιεισει· ιιισιιι. σιε Κι·επΙ‹σειι ε_·ιιιιειι€ ιιι

σεειπσπεεειι. Πιε Ει·εσσειιιιιιιε;επ ειπει· εσιιινει·ειι Βιιιι:νειςιι

ιιιπ;; ννιιι·σειι ιιππιει· ρι·ιι.ειιεπτει·. Ρετ. ειειι·σ ειιι θ. '1'ε.8ε

ιιεισσ σει· Ορειει.ισιι, ειιι 13. 'Ι'ιιε;ε πιισιι σει· Βι·ιιι·ειιιιπιισ·.

Βεσιιει· ιισιιιιιιι: ειιι' σειι σε.ιαει·ισΙοειεσιιεπ Βειπιισ σει σεισειι

σειιεπ επ ερι·εσσειι. ιιπ ει·ειειι ννπι·σειι ιπι Βιι.ει· Βιι·ερω

σσεσεπ ππσ Βιεριινισειισεεπ Βει'πιισειι, ιπι εννειιεπ 8ι.ειρσνω.

εσεεεπ. Ρειιιει· ιιεστ Βεσιιει· σιε 'ΓΙιειεε.ειιε σεινει·, σε.εε σιε

εεισειι Οσεσειι ιιι σεισειι ι·ιιιιωι ιπ ε.πεεει·σι·σεπι.ιισιιει· Ισεπσ·ε

εεε σειιι Βιπσε σεισει· Ρε.ι. εειιισιιτ.ει νιει·σειι ιισιιιιι.επ. Ε):

σειιισιιειι·ιι·ι. 2 ΑεειρΙει.ιειι, ειιι' σειιεπ επεεει·ετ ::.ιιιΙιειειιε

θιεριινιοσσσεεπ-0σιοπιειι ειιιετιιιισειι ειιισ, σε ειπε ππι· ννειιιεειι

Βιπιειι·οριειι, σιε σει· σεειιιιισιιτειι Ριιι€ει·Ι‹ιιρρε σει· εννειι.ειι

Ρειιειιιιιι ειιιειειιιπιιειι. εεννιισσεεπ ειπσ. Βεσιιει· ειιι” ιιπε

ιιπε, σεεε ειιι εσΙσσει· Βιιιισειπιισ ιιισιιι σπι·ειιιιπε ειιιε ιειιιιιΙε

Ρι·σειισεε σεσιπει, σε. :ιιιε σειιι Κιπσει·Ιισεριεει ειπε Ρειειειιιιιι

ειιι οικω πιειι. ππσ Βιιιιιειιιι·σπισσεε, σειειι Βιιιι: νοιι θιεριινΙσ

σσεεειι ιισει·εεσννειπιιιι ννει·, ε;εειιπσ ειιι.ιιιεεειι ννσισειι "σε

σοειι ιιιιι›ε ειιι εσΙσιιει· Βειππσ σιε Ρισε·πσεε εειιι· ππσ ιιιιι.σσε

ειιιειι εσιιιεσιιτειι Αιιεεειιε; εππι πιιιισεετεπε ννεσι·εειιειπιιειι.

Πιεεεε @σε ειισιι :ιιιε ειπει· εσει.ιειιεειιειι Πεσει·εισιιι. σωσε

ιιιε;ειι ιιπ Κιιισειιισεριιει σειιειισεΙιειι Οειεσπινε1ιτιειε.ΙΙε σει·

νσι·, ιιι ννεισιιειι Βιπτιιιισει·ειιειιιιιιαεπ νοι·ι;επσιιιιιιεπ ννοι·σειι

ννει·ειι. νοιι θ σειιεπ ννει ιιπε Βιιιτ ιειιι σε 4 Κιπσει·ιι, νσπ

σειιεπ 2 εειιεεειι. 2 ιπι ΑΙιει· νσπ 2 .Ισ.ιιιειι πιειι. 8 Βσσπετεπ

εισ.ι·σειι.

νσπ Βειιτειιειι ειιι· Με ΒΙιιι ιισει·εσιιννειιιιιιι ιπ 5 ΡσιΙεπ.

νσπ σιεεειι »νει πιιι· ειιι Κιιισ ιπ σειιι εει·ιεπ Αιτει· νοιι 11

σισιιε.ι.ειι. ΑΙιε ιισι·ιιι·επ ννειι·ειι ιπ σειιι ννειτ ννισει·ετε.ιισειιι.σι

εειειι Αιτει νσπ 9-14 σιιιιι·ειι ππσ :ιιιε σειιι ειι ε. σ ειιι

τπ πι. Πει· πιιιιι·σειισμιεειιε ι·εειι. Οιιιι.πι·σειππσ ννιιι· σειιπ

ιισει·ειΙ σει·εεισε ννιε ιιι σειι σεισειι εσειι σειιισιιειι·ιι·τειι Ρσι!επ

πιισ εκει· Βιιισειι σου επι:ερι·εεσεπσ σειιι Βιιει·σειππσ Ι Με!

Ρι·επιιεΙ-ννεισιιεεισειιιιι'εσιιε Ριιεπιπσεοσσειι, 1 Με! ειπε Μεσσ

ιιιι'εσιιοπ νοιι Βιι·ερισσσεεεπ πιισ Βτεριινισεσεσεπ. Ι Μπι ι·ειιιε

Βιι·ερισσσεεειι πιισ 2 Με! ΒιιηιιιγΙοεσεεπε επιειιε.

(Αιιισιειεισ.τ.)

σ. Ζ. θεσιεισι: Πι·. Βει· τ.ειε.
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10ειιιετε Μιιιιιειιιιιιεειι ιιιιά ιιιετερειιιιεε1ιε Νο1ιτειι.)

- Πε1ιετ άεε ιιειιε Α1ιτϋΙιι·ιιιιτιε1 «Ρ ιι τι; ειιιε» 1ιετΙο1ιτει

Πτ. Κε ι·1 τ. Η εεε11ιι (ΜΒιιτ1ιειιετ Μεάιοιιι. 1ινοο1ιειιεε1ιτ1τ'ο

1902, .κι 82). -

νετΓεεεει· Βει άεε Ρτερει·ετ_ ά1ιετ ννε1ε1ιεε 1ιετειτε ειιιε άειι

άτει ει·οεεειι Κ1ἱιιι1‹ειι νοιι Βινιι.1ά, 8ττιά ε1ιιιε.ιιιι ιιιιά

Β1ιετε ι ιι τεο1ιτ πϋιιετιιτε 11ιττΙιε11ιιιιε;ειι νοτΙιειτειι, ιιπ Α11ιτε

ιιιειιιειι Κιειι1τειι1ιειιε ιιι Νϋτιι1ιετε τιιιϊ εειιιε Βτειιο1ι1ιιιι·1ιειι.

Βερι111ϊ. Πειε εεεο1ιιιιεεΜι·ειε Ριιι·ε·ιιιιιι ι·ιεί' ιιἰειιιεΙε ιιιιειιεε

ιιειιιιιε Νε1ιειιννιτ1ιιιιιιτειι, Με Πε1ιε11τειτ, Βι·1ιι·εε1ιειι, ω»

εο1ιιιιετιειι (Με ε. Β. ΒιειιιιιεϋΙ. Βειιιιε.) 1ιει·νοτ. ε.ιιε1ι ττετ

ιιιοΙιτ, Με ιιεο1ι Βιιιιτε1ιε νοιι Βιοιιιιιε61, Κε1οιιιεΙ ιιιιά Βειιιιιι.,

ιιειο1ι ειιιειι· ειιιιιιεΙι;.τειι τειο1ι1ιε1ιειι Βτιι1ι1ειιι1εει·ιιιι€ Βιιι1ι1άτειις

ιιιιά ειιιε Βει1ιε ννει1ετει· άϋιιιιετ διϋ1ι1ε ειιι' Βει ειιιετ Ποειε

νοιι 1,5 ἔ. ειπε ιιι 95 ρθι.. ε11ετ ΜΜΜ άιε ννιτ1τιιιιιτ ιιιο1ιτειιε.

Πιιε ιιειιε Πεεε.ιιε ννιτ1τιε άιιτε1ιεε1ιιιιΜιο1ι ιιιιιετ1ιει1ι 18 Βουτι

άειι. Πιε διϋ1ι1ε εεΙΙιει ννετειι ιιε1ιε2ιι ιιιιιιιει· νοιι ννειο1ιει· εε

ΐοτιιιιετ οάει· νοιι άιο1ιει·ειιΒ·ετ ()οιιειετειι2. Αιιε1ι Με $ο1ιιε1ιε

ιιιιιτε1 ιπι Ηιιιιιε Π 1ι ε τ. ε ι ιι ε ετννιεε ειο1ι άεε ΜΜεΙ 1ιτειιε1ι1ιετ.

Βει Ατοιιιε άεε Πετιιιε νετειι€τε άεε Ριιι8·ειιιι. 1ιι ειιιειιι Γε.11ε

νοιι ε1ιτοιιιετ1ιετ111ιετιρειιοιι ννιιτάειι ι3η.τιιε1ι ε.1ιοτιάε 0.5 ε. ττει.τε

Με: τεττε1ιιιεεεις στα ιιιοι·ι.τετιε Βιιι1ι1 ειιι, Α1ιεο1ιννεο1ιοτιε· άετ

Ψιτ1τειιιιι1ιειτ ννετ ειε ει·ιοΙριτ. Νιειιιιι.1ε 2ειε·ιειι ειστι Βειιιιτιεε

ετεο1ιειιιιιιιιτειι νοιι 8ειτειι άετ Νιει·ειι. Πιε νετοτάιιιιιιε ετΓ‹ιΙ τ

ειιι 1ιεετειι Με θε1ιεε1ιιεΙριιΙνει·, 1 ε1ιεεεττιε1ιειιετ Κιιι1'εεΙο Η

ειιιε τιο1ιι ιιιιι.τετε.1ιτ άετ Πεε1ε νοιι 1,5 ε. νετΠιεεει· 8ε1ειιιτι

ειι ειιι 8ε1ι1ιιεεε. άεεε άεε Ριιι·ιτιιιιιι Με εἰιι εο!ιετ:ειιεινεττ1ιεε

ιιιι1άεε Λεϊϋ1ιτιιιιττεΙ ννο1ιΙ ιιι οιιιρΓε1ι1ειι ει.

 

Υετιιι1εοΜεε.

- Πεε Μιιττ1ιεά άεε νει·ννε1τιιιι)τετιιι1ιεε άεε ΑενΙε άεε Ρτιιι

τ.ειι Ρετετ θεετειεννιτεε1ι νοιι ΟΙάετι1ιιιι·ε·, Πτ. Οε Η ει· ν. Ρε

Ι.ετεειι , κι ίϋι·Αιιεεειτ1ιιιιιιιςιιιιιι ννιτΙ‹1ὶε1ιε ιι Βιειιι.ε

τειιι 1ιεΗ5τάει·ι ννοι·άειι.

- ΜΗ Α11ει·1ιοο1ιετετ ΕτΠειι1ιιιιεε ννιτά άετ Ποτρειιτ2τ άεε 14.

Δτιιιεεεοιρε, ιινιι·1ι1. Ητ.ειιιεττιι1ι Πτ. .1ο1ι. (ἔτι ιιι ιιι , ννεΙε1ιετ

1ιε1ιειιιιτΙιε1ι ιιι άειι .1ιι)ιι·ειι 1881-ι·58 ιιι ΒιιΙρτιετιετι θΒιιθ1°ι11·

ιιιερεειοι· άεε Βειιι1ειτεννεεειιε ιιτιά 1.ει1ιιιτ2τ άεε Γιιτετειι

ΔΙε :πεπ άετ νοιι Βιι1ειιτιειι νετ, ειιι άειι 1ιενετειειιειιάειι

Γεἰετ1ιο1ι1‹εἱιειι ιιιι Βο1ιιρ1ιειρεεε ιιι Βιι1ετει·ιοιι κ1ιεΙΙιιο1ιπιετι.

- Πειιι άΙτει·ειι ΑΜΙ. 1ιειιιι 8ι. Ρειετε1ιιιτςετ Ριιιάε11ιε.ιιεε

Πι·. Ψ. 1·1ιι1ιεττ Με άεε Βιττετ1ι του: άεε τ“τειιεϋ·

ε1εο1ιειι Οτάειιε άει· Β1ιι·ειι1εε;ιοιι νετ1ιε1ιειι

ννοι·άειι.

- Πειιι θάεεεε.ετ Ατει Πτ. .Τ ο 1ι ειιι ιι Β ε τ ιι ετει ιι ιει άεε

Βιι.ι.ει·1τι·ειιε άεε ϋετετι·ειοιιιεο1ιε ιι Ρτειιε .Ιο

εερ1ι-Οι·άειι ε νετΙιεΙιειι ννοι·άειι.

- νετ Κιιττειιι 1ιεςιιιε άετ θεο. θειιι15.ιετιιτ1ι Πτ. Βτ ο Μ:

(Βετ1ιιι), θειιετε!εεετετιιι· άετ άειιτεο1ιειι 1ιειιιεεΙο.<τιεε1ιειι (τε

εε11εε1ιει'ι, ννεΙο1ιε ει· 1878 ιιι1ι άειιι νετει:οι·1ιειιειι Ρτοϊεεεοτ Πι·.

Ζϋ 12 ε τ Με 1.ε1ιειι 8ει·ιιΓειι τω, εειιιειι '70. θ ε ο ιι τ ο ε ο ε ετ.

Πει· .1ιι1ιιΙε.ι· 1'ιιιιιτιτι ειιιειι εειτ ιιιε1ιτ Με 25 .1ιι1ιτειι Με ετετετ

θε1ιι·ιΜ'ιι1ιτετ άετ Μαιο ΗιιτεΙειιάιεε1ιειι θεεε11εο1ιείτ ιιι Βετ1ιιι.

- 11Πε ειιι Μοε1ττιιιει· Β1ε.ιτ ει·1'ε1ιττ, εοΙΙ ειιεεετ Ρι·οΓεεεετ

Β ε ο 1 ο νν ι ε νιι ιι.ιιε1ι άει· Ρι·οι'εεεοτ άετ ε1ιιτιιι·ετιεε1ιειι Ρει1ιο

1οειειιι .Ιιιι)ενν Πτ. Μ ιο 1ι ιι ε 1 Π ι· ιι ε 1ι ι ιιι τι εειιιειι ΑΙιεειιιεά

ιιε1ιιιιειι.

-- Ζιιιιι θε1ιι1ϊειι άεε 1ιιερεοτοτε άεε Η οι”

Μ ε ά1ει ιι τι 1 νν ε ε ε τι ε Μ, ειιι ΒτεΠε άεε νετετοτ1ιειιειι Πτ.

1 ιν ει. τι ο νν , άετ νετει1ιεο1ιιεάειε ντιτ1τ1. Βιιιειει·τιι1ι Πτ. Ο ε -

ε ο 1ι νν ε ιι ά ετιιε.ιιιιτ ννοι·άειι.

- Πει· ειιεεετοι·άειιτ1ιε1ιε ΡτοΓεεεοτ άετ ιτει·ιοΜΙιε1ιειι Μεάι

ειιι οτι άετ )νει·εε1ιειιετ Πιιινετειτ.ετ Βιιιειει·ιιι1ι Πτ. Α Ι. Ο τι

ετ_)ενν ει ειιιε ετάειιι1 ιο1ιειι ΡτοΓεεεοτ Βετο τ

εττ. ιινοτάειι.

- Πετ Ατετ Πιτ Α1ι1ιειιιιιιειιάιτιιιιεειι ειιι ΚΙιιιιεε1ιειι Μι1ιτετ

1ιοειιιτεΙ ιιιιά Ρι·ιν·ετάεσειιτ άετ Μι1ιτει·-Μεάιο1ιιιεο1ιειι Α1τιιάε

Με. Ηείτετ1ιΠτ.Κιιτε._)ενν ιετ. ειιιε ειιιε εετετάειι1:

1ιε1ιειι Ρτοΐεεεοι· άετ ιιιεάιειιι1εο1ιειι 01ιειιιιε

ειι άετ 01ιετ1τοννετ ΠιιινετειΜΜ ετιιε.ιιιιι. ννοι·άειι.

-- 1ιι ΠοΙΐεννι11ε (ιπι Βιεετε Κειιεεε) 1ιιιτ, άειιι «.1οιιτιι. οί

Πιε Αιιιετιεε.τι Μεάἱεε1 Αεεοοιε.ιιοιι» 2ιιι`οΙιτε. νει· Κιιι·Ζετιι Πι·.

άεεε Ρ. 117 ο οά . ντεΙο1ιει· εε1ιοιι '78 διι1ιι·ε ιιι άιεεετ Βιεάτ

ιιτεΙτιιοιττ. εεἱτιειι 100. Ο ε 1ι ιι τ τε τ ε. Ε· ε· ε τει ε τ τι. 1ιι

ειιιειιι ειιιάετειι ιιοι·άειιιειι1ιε.ιι1εο1ιειι θτειι.τε, ιιι Ρειιιιεν1νειιιιιειι.

1ε1ιτι άειιι «Μεάἱεε1 Μεστά» ειιΓε1Βε, ειιι Απε Πι·. Ηετιτν

Ηε1τι·ιε1ι , άετ ιιπ .Με εειιι 99. Πειιειιε_)ε1ιτ ετι·ειο1ιτ

Με (ε. Μ.)

- Πει· Ρτοΐεεεοτ άετ ιιιιιετειι Μεάιοιιι ειιι άετ τεειιεο1ιιεε1ιειι

ΠΠ1""Μπ Π) ΗΜ'. Ηείι·ε.11ι Πι·. Τε. Βιεε1τ, ιει ιτι άειι

Βιι1ιεετειιά εεττετειι.

 

- Πει· ιιιιεεετοτάειι111ο11ε Ρτοτ'εεεοτ άετ ε11ιτειιιειιιειι ιιιιά εκ

μετιιτιειιτεΙ1ειι Ρετ1ιο1οΒιε ιπι άει·άειιτεο1ιειι Πιιινετειι€ετ ιιι Ρτε.8·

Πι·. Η. Ηετιιι€ ννιιτάε ειιιιι οι·άειιι.1ιο1ιειι Ρτοΐεε

ε ο τ ε τ ιι ε. ιι τι τ. ε

- Με" τετ1ιειι: 1) Αιτι 19. ΑιιΒ11ε13 ιιι Οιιιε1τ άετ τ'ι·ιι1ιετε

ΜΗΝετ-Μεάιοιιιιι1ιιιερεοτοτ, θε1ιειιιιι·ει1ι Πτ Ν 1 Β ο 1 ει Β ε ε -

Ιε.ιιά ιπι Ακτη· νοιι 69 .Τει1ιτειι. Πει· νετετοι·1ιειιε Μι. ιιιε1ιτ

ε!ε 40 .1ε1ιτε άιε 5.τ2τ.1ιο1ιε Ρι·ειιιε ειιει.τεϋ1ιτ. - 2) 1ιι Μοε1τειι

άετ $11τετε ΑΜΙ. άεε ΒεἱεεειιεεΙιειι εττΙ1ο1ιειι Μι1ιτε.τ1ε2ε.τετ1ιε

(ιπι θεειιιιρε1:ιιιιιε1τ-θε1ιιετι Ρε ι Ι ι ο τι Μ ο 1 ο ι ι Ιενν ιιιι 46

Πε1ιειιε)ε1ιτε. Ετ Μ; εειτ 1884 ε1ε Αι·ιετ1ιτιιιε· εεννεεετι. -

3) 1ιι Αιιιεεετάεπι άετ 1ιε11ε.ιιάιετ1ιε Πει·ιιιετιιΙοιτε Πι·. Βτοεε

νε.ιι Ποετι. - 4) 1ιι Τιτοι άετ νιει1ιεεε1ιεΐιιι.ττε Βετ1ἰιιετ

Αιι).τειιετ2τ Πι·. Α1 ο ε τ ι Ο τεε Γε , ε1ιι νετνιειιάτετ άεε εε

ι·ιιιιιιιιειι Ορι.1ιε1ιιιο1οε;ετι Α 11ιι·εε1ιτ. ν. θτεετ'ε, ιιιι Α1τει·

νοιι 42 .1ιι1ιτειι ειιι ειιιετ ΡΙειιτο-Ριιειιιιιοιιἱε. Στ κι εποε ννιε

εειιεε1ιεΓι1ιε1ι

1ιετνετε;εττετειι.

- Πιε Βεετε.ιιιι ει; Ρτει“. Η. νιτε1ιενν'ε Με ειιι

θ. Βεριειιι1ιει· ιι. 8ι. νοιιι ιττοεεειι ΡεετειιεΙ άεε Βετ1ιιιετ Με

1ιειιεεε ειιιε ιι.ιιϊ Κοειειι άετ Βιει.άτ Βει·Πιι, άετειι 1Β1ιτειι1ιἰιτεετ

άετ Βιιτεο1ι1ει"ειιε ννιιτ, ιιιιιετ ιιιιεςεννϋ1ιιι1ιο1ι 2ε1ιΙτειειιετ Βε

τ.1ιει1ιρ_·ιιιιο; εΗετ Κτειεε πειιι. Νεο1ι άετ Βεάε άεε θειετ1ιο1ιειι

Γε1ειειι ω άει· 'Ι"ι·ειιεττ'ειει· Με Ο ε ά ε: ο 1ι ι Με ε τ ε ά ε ιι , ιιι

ννεΙο1ιειι άετ Αιιε.τοιιι Ποτ'. Μ? ε 1 ά ε 'ν ε τ άειι Ηιιιεεε‹:ιιἰεάειιειι

Με Γἱιτετειι άετ 1νιεεειιεε1ιιιίι, άετ ιιειιει·τιΠι Τι·ε.ειτει· Πιιι

- Με Μειιεε1ιειι ιιοά Ρο1ιτι1ιετ ιιοά άετ Ο1ιετεϋι·ι;ετιιιειετετ

Κ ι τ ε ο 1ι ιι ε τ - Με 1ιοε1ινετάιειιτειι Βἰιτἔετ ΒετΙιιιε τ'ειεττειι.

- Πιε νιι·ο1ιονιι'εο1ιε Ε'ιιιιιιΙιε Με ειιιε ειΠειι θεεειιάειι

άει· νικ-ιι ΒειΙειάειεΙεει·ετιιιιιε ει·1ιε1τειι. Αιιε Βι1εε

1ειιά 1ιε1ιειι άἰε Πιιινει·ειτΜειι ιιι Μοε!τε.ιι ιιιιά θάεεειι. ·άιε

ΜἱΜετ-Μεάιοιιιιεοιιε Α1‹ε.άειιιιε, άεε 1ιιειιτιιι: Πιτ ΕΣκρει·1ιιιειιτε1

Μεάιοιιι. Με ρει)ιο1οε1εο1ιε 1ιιετιι.ιιτ ιιι θ1ιετΙε‹ινν, άει· Ο1ιετ

ΜἰΙιτει·-Μεάιοιιιε1ιιιερεοιοι· Πι·. Β ρ οτε. ιι ε 1; ι , άιε ιιιεάιειιιιεε1ιε

θεεε11ετ1ιει”τ.ιιι Ο1ιετεεοιι ιι. ε. ιιι. 11ειΙειάειεΙεςτειιιιιιε ε.ιι άιε

1νιτ.τννε ε;εειιιιάι. Π." 8τει.ι1τ1ιειιιιι: νοιι Μοε1αιιι 11'ϋτει. Ηο11

εν ιι Με ε1ιι 'Ι'ε1εει·ειιιιιι ειιι άειι Ο1ιει·οϋι·εει·ιιιειετετ νοιι Βετ

1ιιι εςετιο1ιτετ, 1ιι ιινε1ο1ιειιι άιε Μεε1τε.ιιει· 8ιεάτνετννιιΙτιιιιε άει·

Βιιιάι Βει·Πιι ιιιιά ιιι Πιτ Βετο: Πειιτεο1ι1ειιά Πιτ ειιΓτιο1ιι.ιεεε

Βει1ειά ννεΒειι άεε ιιιιετεε1:211ο)ιειι νετ1ιιετεε άεε ετεεεειι θε

Ιε1ιττειι ιιιιά Μειιεε1ιειι Π. ν1το1ιενιι ιιιιά άεε Κιιιιιιιιετε. άειι

άιε ι.τειιι2ε Μειιεο1ι1ιειτ τιιε11ι, ειιεερι·ιο1ιτ.

- Πειιι ΟΙιετειιι1ιεετετ ε. Π. Πι·. Η. Ρε τι ιι ειτε, θειιει·ε.1

εεοτει.ετ άεε άειι1εο1ιειι θειιττιιΙοοιιιιτεε ειιι· Πτι·ιοΜιιιιιτ νοιι

Ηει1ετει1ετι Πιτ ΠιιιιΒειιΒι·ε.ιιΚε, Με ά ε ι· Ρ τ ο 1'ε ε ε ο ττ1τε1

νε τΙιε1ιειιιτετάειι.

- Ζιιιιι ΝιιοΙιτ'ο18ετ άεε ιιι άειι Βιι1ιεετειιά ττετ.ειιάειι ΡΜ.

ν. νιιιιεε1ι ι;ιιιι ειιί άειιι Ι.ιε1ιτειιιτι1 άετ Ρ1ιγειο

Ιοε;ιε ειιι άει· ΠιιἱνετεἰΜι 1.1ιιιιε1ιτιιο1τ Μ. άετ Οτε

2ετ (Γτείεεεοτ άετ Ρ1ινειο1οΒιε Πι·. Ο ε ο ε τ Ζ ο 1:11 ετιιειιιιτ

ννοτ ειι.

-1ιι άιε Μ11Μετ- Μεάιειιι1εο1ιε Α1τεάειιιιε ε1ιιά

180 Ρει·εοιιειι τι ε ιι ε ιι Η; ε ιι ο ιιι πιε ιι, άετιιιιτει· 40 Βειι1εο1ιιι1

Α1ιιιιιτιειιτειι.

- Κειι1ωι.ειεο1ιε Βιι.άετ. 1ιι Ρ_)ει.ιι.τοι·ε1τ ιετ άιε

θιιτετιἱεοιι ειιι 1. Βερτειιι1ιει· ε;εεο1ιΙοεεειι. 1ιι Β 1ι ε! ε ε τι ο -

νν ο άεε εοΙΙ ιιι Αιι1ιεττεε1ιτ άετ ειιιεεττετειιειι εε1ιοιιειι ΜΜΜ·

ιετιιιιε; άετ Πε1ιτιιιιο1ι άει· Βιιάετ Με ειιιε 15. Ηερι:ειιι1ιετ ΜτΙ

Βεεετει πετάω. 1ιι Κ ω. ε1ο »νο ά ε 1; ιιιιάει: άετ άο1ι1ιιεε άει·

θειεοιι ειιι 1. Οειο1ιετ επτα. - Πιε Ζ τι 1ι1 ά ε τΟ ιι τ ε ε ε τ. ε 1ιετιτι

άιεεειι άτει Οιιτοττειι ιιι άιεεετ θειεοιι ιιιε1ιτ Με 25.000 Βε

τι·ε.8ειι.

- Πετ ιιιεειεε Απε Πι·. Α. .1. 81ττε1ιιι21ει, ννεΙε1ιει·

εἰε1ι Ιειιιιε·ε Ζειι. ειιι άετ Β1ιιιάειιι”τεεε ιιι ΒιιεεΙειιά 1ιεεε1ιε.ττιμ

Μι, εο1ιειι1τι άειιι Βιιιιι_ιειιεενν-Μιιεειιιιι ιιι Μοε!ωιι εειιιε ειιι

Γειιιτι·ειο1ιε Βιο1ιετ1ιε1ι. ά1ε ειιιε ειιιε Τ1ιειΙ εε1ιειιειι ιτιεάιειιιι

εε1ιειι ιιτιά ιιετιιτινιεεειιεε1ιε1Μἱε)ιειι 1νει·1‹ειι 1ιεετε1ιτ.

- Πτι θεο1ιιειι-Κιιιάετ1ιοερΠεΙ ιιι Μεε1οιιι ννιιτάειι ιιιιτετ άετ

Ιιειιιιιια άεε Μιτ21ιεΙι νετετοτ1ιειιειι ε1τετειι Αι·ει.εε Πι·. 'Γ 1ιο

ιιι εε 1'ετειιο)ιε ειιι: άειιι Α ιι τι τ ιι εετ 1τε1εετιι ιιι νοιι Ρτοτ'.

Μετ1ς1ιε ιι ο ειιεεετε11τ. άιε 1ιιεΙιετ @Με ροειιιινε Βεειι1

τε.ι.ε ετΒε1ιειι. ε.1ιετ Με 1τειιιει·1ει όε1ιεάειι τω· άειι Οτε;ειιιειιιιιε

ε1ιτεο1ιτ 1ιε.1ιειι. Πε. τω. Μ τι τις1ιε.ιιο νει·1ειιε;τ, άεεε άεε

ετιιιιι 1ιει.ιι1ι.ε;ετ ιιηιειτι ινει·άετι εο11ε, άιε 1ιιε1ιετ ιιι θε1ιοι.ε

ετε!ιειιάειι ΜΜΜ άτι.ειι ε.1ιετ Με» ειιετειε1ιτειι, εε Με άετ εε

1τειιιιτε Μοε1τειιετ Τ1ιεε!ιειιά1ετ Ν. θ. Ρει·1ε ιν άιε ιιιιιωι ειι

ειιιει· ιιιιιι'ιιιι;ττειο1ιειι Ατιννειιάιιιιτ.τ άεε 8ει·ιιιιιε ειιτ ΐει·ΓΠειιιιιτ

ιτεετεΙΙι: ιιιιά εοΗειι ιιιιιι άιε νει·ειιειιε ιιιιτετ Αιιτ“ειο1ιτ άεε

Ο1ιετειτιιεε Πτ. .Ι 8.11 Ι ο 1; ο ιν ΐοι·τρ;εεει2τ ννετάειι.

- Πετ 111. ιιιτετιιιι.Μοιιε1ε (.1οιιετειιε άετ νει·

ειε1ιει·ιιιι ειιτ2τε ινιι·ά ιπι ιιττι 1908 1ιι Ρε.ιιε ιιιιι:ετ άειιι

νοτειι2 νοιι τω”. Βτοιιειι·άει ετε.ιιΒιιάειτ νιεερι·τιειάειιτειι

ειιιά Πειιάοιι2ν, Ρεντοι., Πετεεοιι11ειιιιιά ΡοεΙε

(Βτιιεεε1), θειιει·ει!εεοτειάτ ιτε Α τ ιιι ειιιά $ιτεάε χ· , 80 Με

'Γιι.ιι1ιοιιι. ιιι Ρει.τιε.

- [Με ιιι τετιιετ1οιιεΙε θειιτι·ε11ιιιι·εε.ιι ειιι· Βε

1ιε.ιιιρΕιιιιιτ άει· Τιι1ιετ1τιι1οεε ννἱτά νοιιι θ. (22.)1ιιε

12. (20.) Οοτο1ιετ ά. .1. ιτι ΗετΙιιι ειιιε θειιι"ετειιε ε1ι!ιο.1τειι.

ειιι άειιι θε1ιιει. άετ Αιι,ιτειιΙιει11τιιιιάε ιιιε1ιτίιι.οιι )
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ΒΔΝΑΤΟΘΒΝ
Ιιιτὸιιεἱνειτυε ΚτἐὶΓτἱἔυυἔειιιἱττοΙ. Ηειτνοτ

τειΒουιΙ τοιιἱειοΙιο ΨἰτΙιυυἔ. ΑυειοΙυτ τοἱυΙου.

Πευ Ηεττου ΑθΓΖΈθΠ Ρτουειι ιιυά Ι.ιτετειτυτ €τειτιε

υυε! ίτειιιοο

(Μιτου άιε: ΡειΒτἰΚευτειι ΒΕ11θΓ δ6 0ο.,

ΒετΙιτι δ. Ο. Η.

Ζυ τιειΒοτι ἱτι ειΠοιι ΑροττιοΚευ ιιυό Πτοέυοτιου.

ω) 26-18.

σεΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩα

”ΙΟΗΤΗΥΟΙ.ι“ υιιὸ

,,!ι:Μιιγιι!°°-"ετϋὶιιιΙιισοι.

”Ιθῇΐἀιγθισ:_ΑΠιΙηθηἱπω Μετ Αυιτυουιιιυι "ευΗο-ἰοΙιτΙιγοΙΙ·

οιππ" «τω νου υυε εε!ἰεΙεττ ιπι Οτι

€ιτιυΗ:Ιοο!ιευ ιιι 5 Κο., 1 Κο., ψ Κο.,

'μ Κο.. Μ» Κο, υυά ιτι ΟτἰἔἱτιειΙΠει

ει:Ιιευ :υ 60 μπι., 45 μπι. ιιυά 80 ἔτυι

οάετ Τυιουγάτοουι·υϋτυυι ευΗ'ουΙουυι-Εοττυυ1:1ευγ

άυι.ιιτ:ιι (,,Ιουτυγο1'^1·"οτωεΙάευγάι νοτιυΒΙιοΙιεε Πειτττι

ΛτιτἱεερτἱΙτυυι, νου υυε εεΙιεΓετι ιιι ΟτἱεἱυειΙεΒρυοΚιιυὲςετι

:υ 25 έτυι. υυά 60 μπι.

Μετ Δι·Βοτι:υτυ ιυιουγάτοοετιιυτο·υ·ι1ίουιουυι εσω

ΕιΠε (,,ΙοΙιιΙιγοΙ“-8ὶΙΕιετ). ΜεΙἱοΙι ιυ ΜιΙιεττι εοινιο »νετ

πιεττι `λΜιεεετ, 80 °/ο ειιι›ω ετιιτιο.Ιτευό, Ιιετνοττει€ευόεωε

ΑυτἰΒοτιοττΓιοιΚυττι, νου υυε 8ωεωω ιιι Οτι€ιτιυΙΠ5ε.εΙι

οτιο:τι ιιι ΙΟ 8τττι.

”ΙΟΜΜΒ,0Ι« - ιιιυοΙιιΜΙο ιτι ΤαϋΙοττετι υ (Η μπι., επιτευ

ιι  

ΨΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ἔἔΧ~ἔ....Β

 

,,ΙουΠιοΙ'οτιιι“

,,ΙουτΙιυτ8·ειυ“

'1°υ.ι:ι1εττευ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

υιιά Βεεοτιττιω:Μοε, Ιευτεννοε "ΙουΠηοΙ'- `

εευειτιυτ, υευε Γοτυι Η1τἱυιετυε Ξ

ΙοιιττιγσΙ-Πειττοιοτιυυ8, ἱτι ΟτιειυειΙεοΙιεο!ιτοΙτι .

ιιι 50 ΤειΜεττετι.

Μετ ,,ΙουιυγοΙ“-Β!εευιυεο1υΜΙε' ευτιι. ΜΝ» οτιμιιι..#

€ευυυά. Εἱεου, ἱτι ΤειΜεττετι ὰ (Η μ., 8ετυι:τι- ιιυά Βε

εοΙιττιειουΙοε. ιυι:Ηοιτι ΜτΙ (ΣΙιΙοτοεο ιιυά Αυιιοιτιυ:, ιπι Οτι

ειυυΙεουαοΙιωΙυ ;ιι 5θ ΤειΙιΙεττευ.

,,ΡοττἱυΙιτΙιοΙ“

,,Μοι;υειοΙ“
2υ 50 8τττι.

Η Μετ Βιιου1γρτοΙ-Αυγι.ο1 εο1υΙ:Μο, ετιι!ι. 40° ο ΕυοιιΙγριοΙ, Πιτ

:ειΙιυότει!ιοτιο νετικευάυτιέ, ω δτοττιυτἱιἰε Με., Ευ Οτι€ιτιιιΙειΒ,,Ευωεο
ριιοΚυυεετι πι 50 μπι.

Η εοΙιιΜΙο. ευττι. ΙΟ0/ο _Ιο‹Ι, Ετεειτ:υιιττε! :Με 1οάοΓοτττιε ιιι

]06-2 Οτιειιιυ!ειΒρυεΚυυ8ευ Ζυ ΕΟ μπι. νου υυε εεΙιείετι, 7

. ΉιεεειιεσιιυττΙιοΙιε ΑΜιειτιόΙυυΒου Ι1ϋετ νοτειυΙιευόε Ρτέρειτειτο, ινεΙοὶιε ευε

ετ:ιιΙιευεΙιουνοτι υτιε ιιΠειυ τιετεοετοΙΙτ ινοτόευ υυά ι!ετευ ΖεἱοΙιευ υυε εεεει:Ιιου

εεεειιιιι:ι ειυεΙ. νετεευάευ μπακ ιιυά ΙτειυΚο.

Μιτυγοι-Βοεο!!εουυΓι ΟΟΓἀῖ-ΡΑΗΒΪΨΒΔἙΠὸ:έ(ἔ9ΐ.24_1ἔ

ΠεειιιΓεοτιουειυιιιεΙ τυ άετ (ΠιιτιιτΒιε, ιυ Οτι€ιτιεΙυΒρυοΚυυεευ

 

=σο σο σοΒο 0ο 000ΌΌ0&εωόόσο 6οσόσοοσοοσοοσοσσόωοσοκοοκδ

2 Βιιυπαι πω! να» ΜΜΜ ω ο
  

Ο

“τι οἱυ Νειιυτρτο- ‹ιω εεότιιοΜο 2

Ψ . .

Ξ Μα (10"ΘΠ Ροτιτυιψ-5οιιυΜ-Ξ

ο εΜΜιτουιιο πω. """Μ, Ϊ

Ο . Ο
ΣΙΕΜ" Μιεθω(Μ ννεΙοΙιο ειοΙι Με 2

σ Μάσι· Βιιυυοτιο 2

2 ΙιοΙτιιυυτ Μ.
Ο υυευτοε οοΙιωιι =

2ΜΒ ΝοΐωωἀοϋΪΒ ΒΜ.οτννειιιιιοι·ε Ιιο-=

ξ88Πϋετ ν, χν88_ Πυάοτ. εου” ιιι2

8 εοτεΙυε νοΙΙ. ΜΝΗΜΗ Σ

2 Ειεουτυϋτυοτ: ΔΝΒΒΕΑΒ ΒΑΧΕΕΠΝΒΒ, ΒΠΠΑΡΕΒΤ. ξ

θ Ζιι Ιιει!ιου ω άου ΠτουυιΜ.ευ ιιυά ΑυοιΙιεΙωιι. 0

2 Μπι νοι·Ιει.υιζο Ευ υευ Νιουοι·Ιππου «88ΧΙΘΙ11ιετ'ε Βιι.τετννυεεω·». ι 2

(81) 26- 1.

800ΧΟΟΧΟΟΟΟΟΟΟΟΟΌθΟΧΧΧΟΟΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΟΟΧ8

Μ. ,__Μ _ἑ__·Μ_Ζ_-__

Ματ Μετιι-Κι·οεοΙ-Αυγι.ο1 εοΙυΒι1ε. ετιτυ. 40% Μεω-ΚτεεοΙ, τ

 

ΨιτΚεωτιειοεΑτεου-,Ει εθυ-ννωω.μεσωΒΙυτ ειττυυτΙι,ΡτευουΚτο.υΚΙιει

του,ΝετνουιιυάΗΜ:

ΙττειυΙτυοιιευστο.

ΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧθΧθΧθΧθΧΟΧθΧΟΧΟ

ΜΒ”.ΩϊΙΒΜ.ιΒ

ΖυΙι8.Ό011ιιιΜουΜιυεταΙιντιεεετΙιευυΙιιυΒου,ΑροτΙιοΚευυυ‹ΙΒτουυετιευ.

112-8.

.8ΧΟΧθΧθΧΟΧθΧΟΧΟΧθΧΟΧΟΧθΧΟΧΟ

  
  

:Θξέ9"

αΦέ'
80κσ71-ιση"

(87)7-5. 

ὸτυτυυυου

  

ΒτυυυουεοΙιτΠτουιιυάΔυτι1γυουετιιτιειυυε!Ι'1·ει.υοο@του

Υετειιυτιω·ΡΗτει!ιο!ιουΜιυετσΜοιεεετνου0υετ-8ει!πιτυυιι.

Ε'ιιτΜιοΙ1828ι;1·1ουο11,8ει!ιυτυπιυιιι8οΜεειου.

ΝιουετΙ:ι€ετιιυυΠευΑροΗιουουιιτισΜιιιετυΙνν:ι.εεετ-ΠυτιάΙυυεου.

 

8ουΙοειεοτιετ00ετεω20τυοιιοιι

@Β

υΙε.:ΙΙ:;;ζΙιεθ.ι1εΙΙεετετουΒιιυεεεΙιετειτεΜι1801ετίο18τειοΙινετ0τάΠεϊ.

 

Αυτοεεευ του Κτο.υΙιουρΠοεοτιυυου:

?του Ματια: ΚυΒει·υ, θα. 8ωΙΝιοΓειτ

Ηυυυ ό. ΡἱυυἱεοΙιου Κιτουο θ-Β,ςΣ. ω.

Ρτειυ Ε. Δ. ΒοΒου1ειιινε!τιήιι, ΒττοΙευ

Ροι·ευΙοΙτ Ν! 16, ω. θ.

ΜΜΜ: Ψτυ1:Ιοτ, γτ. 0οιιυουυ που. υ Πιπι

·τοιΔσ·Β0υ6Ποδ γι. ιι. 4. ιιυ. Μ.



ΒΒθ

  

τ(

¦ Μ. ΠοιιιιτοΓε Ηειοιιιειτοτοιι

(ΞετοἱΠὶἔτοε (:οτιοετιττΙττοε Ηειειπο€Ιοϋἰτι (Π. Κ. Ρετ. Νε 81,391) '70.0, οΒοηΠε(:τι τεἱτιεε

ΟΙγοετἰτι 20,0, Ατοι11ειτ1ε(:τιο (πιά (]εεοΙιιτιει(:Ι(εευεέιτ2ε Ιθ,θ (ΑΙοοτιοΙ 2"Λ,).

ΔΙε ΒΙ11τΒΙΙ(ωτι6οε, οτεει11οτεοηΙιεΙττ8·εε, (ΙΜτοττεοΙ1οε ΝάΙ11·- ιιτι(1 ΚττΠτ1ειιπΒε

πι1ττε1 ΠΠ· ΚΙι1(1οι· υιισ Ε1τννεο11εοπο Βε18οΙ1ννεοΜεειιετττπ(1οπ @εστω ννοΙοτιοτ

Αι·τ ιιτιοπετοΙιτ,

~Ξ Ιοεεοιι(Ιοτε ιιιιωιτΜΙιι·ΙἰοΙι ἰιι (Ιθ1° ΙίἱηἀοτριπιΧἱε.=-ἑ

Ηειεηπετοἔεη ΗοππτιεΙ επτΙπτΙτ ειιιεεετ (Μπι νόΙΙΙΒ· τεἰΠει1 ΗειεττιοἔΙοϋἰτι ιθὺΘτἱΠ8ἱ1°ί3 ἴτΘἰ

νοιι (1εω Μι Βτατο 1(τε1εοιι(1επι Βειοτοι·Ιοιη τιο(:Ι1 εἑτττπτττὶἱοτιε 58128 (πε 'ίτἰεοτιετι Β1τιωε,

Π18ΌΘ80Ι1άΘΡΘ 811ΦΠ Πω ΧΠΠΠΠΠε011 ΡΙιοερτ1οτεεΙΖο (Νειττἱιιτπ υπό ΚεΙὶιππ), εοννἰε (Με

ηἰοτιτ ιι1ἱτιὸετ ννἰοΗτἰ8ετι Εἱννεὶεεετοΐἶε (Με δετιιοιε ἰη οοΠοεπττἰττετ από ἔοτεἰτιἱἔτετ Ι.111281°8θί32ΒΘΕ

Ροτιπ (εΙεο Ι110Βί3 ΥΘΗ1811ί3Η. Με ΚϋτιετΙἱοΙ1ε νετ(Ιειιιιιη8, εεἰ εἰε τιιπι (1ιιτοΙ1 521ιιτε-ΡεΡεἱτι ο(Ιετ

Ηἰτ2οἔτειόε ετ2ειιετ, ἱετ νοπ (τετ τιειτϋτΙἰοτιεη ννεἰτειιε νετεοΙπἰεὸεπ. Ρε τοπιο, ΑΙΙ)υπποεετι υπό μερ

τοπἰεὶττε Ρτετρειτατε ννετό(:τι, ννὶε νοΞτ-ΜϋηοΙιετι, Νειιτιιεἰετετ- ειτε ιιτι(Ι (ΞειΙπη-$ττειεεΙσυτΒ

τιειοΙπἔεννἱεεετι τιειΒειι, τ1ΒετΙιειιιρτ τιἰοΙιτ (:ΗτεΙ(τ τεεοτΒἰττ; Ηπα: ΠἱειττΗοε ετΖειι€ειιάε ννεΓιωΠἔ ἰετ νοπ

2ειΙ1ΙτεἰοΙ1ετι Αυτοτ(π1 τεετ εετεΙΙτ. ΠιιτοΙι (Πε ΚϋηετΙἰοἰτε νετ(Ιευυττ8· ννετ(Ιε:η ΖννεΙίεΙΙοε ΞτοΡτε Ζει·

εετετ,_κτνεΙοττε τω (Πε ευΒἰΙόιιι1ἔ νοο ΖεΙΙετι Πτι Οτ€ειιιὶειι1ιιε νου Ιπόστιετετ ννωπτ8ιζω εἰυ(ῖ.

δοττΙει€εη(Ι ννΞτό (Η(:ε (Ιιιτ(τι ὸἱο 8τοεε(ετι ΕτίοΙ€ε πιἰτ Ηειειι1ειτωΒεπ ΗοιυπιεΙ Βετει(τε ἰτι εοΙ(:τιετι ΕΞΙ

Ιετι νοτι Κτπι(ΜτΞε, δοτορΙπιιΙοεο, Ρ8ὸειττορτιἱε (πο. ετα. Βεκνίεεεη, Βεἰ ννοΙ(:Ιπεη νοττιετ ηιιτΖΙοε μερ

τουἰεἰττε Ρτερερειτε:, εοννἰε [.6:Βετττιτειτι, ]ο(Ι(:ἱεετι υ. ε. ν. ειπ8εννευ(ττ ννιιτόοη.

 

+- ΗειεπτετοΒετι ΗοιπττιεΙ Κατω Με (Ιἰ21τετἰεοτιεε, (Πε ττ18ΙίοΙπε ΝιιΙιτιιιι€ ετιςετΠΖει1(:Ιεε ΜἱττεΙ

]ειΙ1τε1ιιε,1ἑεΙ1τεἱπ οΙ1Πε Πτιτ(πϋτο(:τιι1η8 €θΠΟΓΠΠΙθ11 ννετόετι. Πει εε εὶι1 Ι18ΌΠΙ°ΙἱΟΠΘΒ 01°ε81Π

80ΠΘΒ τοόιι(:τ ἰετ, ττετετι 11ἱΘΙ118!8 ἰτἔεΠό κνεΙ(:!πε 5τϋτιικι€εη εἰτι, ΙΙ18ΌΘ80Ι16.ΘΡΘ 1110Ώΐ3

(τετ ΒεΙ Ητη8ετε:πι θετπειιι(:Πε νοτι Κί1118ΒΙἱ0Ι1Θ11 ΒΙ80ΠΡ1°έΡ81°8ΒΘΙ1 υιινετιι1εἰόΙἱοΙ1ε

Οι·ειιεωιιε. + .

 

 

Ψειτιιιιιιἔ να· Ρϋ1εοΒιιιιιε!

ννπ ννετι1ετι νοτ όση ΖειτιΙτεἱοΙπεη ΝεοΒειΗιπυι1ἔοι1 υΠε(:τοε Ρτετρειτειτοε, ἱτιεΒεεοτι

τω( νοτ εοΙοτι(:Π ιπΙτ Αθω1ΘΡ··ΖΙ188ΕΖ. ὅτε τερτετεοιιτἰτετι Πω ἔθννὸΙ111|1οΙ1Θ

Μἱ5θΠΙ1Ι1ἔ°. Μ εοΙοτιοι1 ἰετ (Με Ηειειπ1οἔΙοΒἰΠ τιἰοτιτ ἰι1 ἔΘΡΘΪΠἱεΕΘΡ, ε0ΠόΘΠ1 ἱΠ

(τα τΠἰτ (Ιοι1 ΕΧοτοτΙοτιεετοΠει1 (Ητρριπεετιπο, ΗεττιετοΙΤ, Πϋοτιτἱἔο Ροττεε1υτετι, ()ειεε

οτε. (πο.) ΒεΙειετετεΠ. εΙεο 11118“Θ1°ΘΙ1°Πεΐ5ΘΙ1 Ροτπι ειπττ1.ειΙτοιπ.

ιτζΞ Μ Μττοιι Μιπ, Με Με θττττποΙ-ΡιτροττΙ ΗπειππΙΜπ Ηπιπιπε! ιιι οτάτιιττοιι. 

νΘ1°8110Π8(111ΗΠΒΒ ετεΠετι ννἱτ (ἱεπ Ηεττει1 Αετ2τετι, όἰε εὶοΙ1 (ἰιιτοὶι ΕτέεηρτοΒετ1 εἱτι ΠτττιεἰΙ

ΒἰΙὸεπ ννοΙΙ(ετι, €ετι1ε· εΕ8ω8 ιιτι(1 Γ1°8.Ι1Κ0 ΖΙ11° νΘ1°Π.ΙεΙ.1Ι1€ (πιό Βἰττεπ

ννΙτ ΞοΙ(:Ιιο νοο ιιιιεε:τε·ιτι νοτεειηότ-Ι)ΘΙ)6τ: ΑΡ0ΐ3Ι10ΚΘ 8.11ΐ Ο1°ο58-00Π$8

111 ετ. ΡΘΐ3θ1°ΒΌ111°ε 2υ νε:τΙεη€(:11.

Τ8ε'88-ΒΟΒΘΙ12 εδΙ1εΠΙ18'θ 1-2 ΤΠεεΙ(5Πετ ι11ἱτ άει· ΜἰΙοΙ1 ἔεπιἱεοτιτ (ΤΠηΙ(τειπροτειτι.ιτ!) ε1°δ8·

8θ1°Θ ΚΙΙ1άΘΕ 1-2 ΚἰτιὸετΙὁΠεΙ .(τεἱη!ἱ). ΒΡΨ80ΠΒΘΠΘ 1-2 ΕεεΙ(5Η(τΙ

τ:18ΗοΙτ νοτ (Ιει11 Εεεετι, ννεἔετι εειιιετ εἰ€ετιττιϋττιΙἱοΙι ετειτΙ( ειρρετἰτειητε€ετι

(τω ννἱτΚυτιε.

νετΙαιιιτ ίπ άετι ΑροττπεΙ(ετι Μ Ο1°18'Π181-ΡΙ88ΟΠθΙΙ. @Με ΗΜ. ευ 1 ΚΜ). 60 Κορ.

ΜΜΜ” ό; θα ΖάτΖ(71 (δώευθ22/. (45) 2θ-14.

  
 

Β! πιο". ΟΜΕ.. δ θοΜ·ε6ρε Ιθ02 τ. Ηοτεπηετοι· Ι7ι·.Βιι Μ!! Ν...» (το τι. Ε ΒιιοτιόπιαΙ(οτοτ € Α. ννιωωτω.ΚτΗπδδΠ)(3Ή

  

  



(η 24 ω..

δα". Νεεε1·'ε!Βε Χ!Χ. .!εετε.

!!!!!!!!!!!!!!Ε!! !!!!!Ε!!!!!!Π!!!!"!
εει.ετ σετ ΚεσεειΙεε νεε

Πι·. !εεεεεεΒε !!τεεε!τε!ε.

Μ. !Ιεσε!Ι' ΙΝεεεεε. Η.

Μ. Ρει.ετεεετ;τ.

σ ΧΧ!!!!. .τεεεεεεε.

Με!. !1τ. !!εε! Πε!ι!ε.

.Ι ει·_!ενν !ΠοτρεΙΙ.

  

!)!ε «ει. Ρε!ετεΙ›ιιτ€ετ Πεσἱε!εἱεε!ιε !!!!εε!ιεεεε!ιτ!!Ι.ι ετεε!ιε!εΙ]εσεε`- Δεεεεειεεεω-ΑείΙτε ε που” ε11ε 1εεετετε έ

δε ε ε εεε ε σ. - Πετ σεεεΝΜ""Ρ"τ. !ε!: Ιε 3,εεε1εεσ 8 Με. Μι· σ” ΜΙΒ” πιιε Μ1εετ.!!!!εεε!!ε!ιεε σ!ε εε!ιΙιεεσ!εεε νεε Κ Σ.. Β,ΙεΕετ !ε

.!ε1ιτ. 4 πω. !'στ σ" !ιε!!›ε .ΗΜ !εε!. Ρεε!.εεετε!!εεε; !ε σεε ΜΜΕ” 8Ι.Ρε!.ετε!›ετ[ς_ ΝεΙΝε!εγ-ΡΕ0ερεοΕΜ Μ, πε τ!ε!ιτεε.-Ν ε εεε στη”

Εδεσ.στε 20 Ειπε _!!!!ιτ!ΙεΙΙ, 10 “ετε !ιε!ε!ε!ιτ!!ε!ι. Ποτ 1εεεΙΙΙ.1εεεετεωεουν!ε ε!!ε εε!'σΙε !ΙεσεεΙ!εε !›ειεε!!ε!ιεε ΠΙΙΙΙΙιεΙ1εεεεεε!ΙΙετ ιεεε εε

(στσ!ε 3 ιεε!8εεεεΙΙεεε Ζε!!ε !ε ΡεΙ.ΙΙ. !εΙ ισ Κορ. εσετ 35 Ρίεεε.-Πεε σεε ε "σε Με. Η! ε τε εσε ε ΙΙεσεε!.εετ Πτ. Βεσε1¦Ἡεεεε1;τ !ε 8τ..Ρε

ΔεΙοτεε ενετσεε 258ερετε!.εεεεεε!ετετΟτΙε!εε!ετε!Εε! πεεεεεεστ.- τετε!πετε, Ρε!.ετε!ιετΒετ 8ε!!.ε, Ρειετ-ΡεεΙΙιεερ!ω! εε τ!εΜεε 8ρτεε!1

ΙΙε!ετε!.ε ενετσεε εεε!! (Με: ω!" νεε 18 Με!. ετε Βοεεε εοεοτἱτΙ. εΙ.εεσεε ΜετιΙεε. ε!!!.!.ννοεΙι εεσ ?ιππεε νεε 2-3 ΠΙιτ.

 

ΜΒ? θ!. ΡθΙΘΓεΙ›ΙιτΒ.| Μ. (27.) $ερ!.εειΙ›ετ 1902
 

Ι11ΜΙΙΙ.: Ρι·Ινε.!σεεεετ Ν. Ν. Κ !τ!!εων: Πεεετ σ!ε Μεπεενετσεειιες εε! σετ εοεεεεεεωε !ηρετττεεε!εεεεε Ι.εεετε1ττ!!εεε.

(εεσ εε! Ηεεειισεε). -- ΒΙ!ε!!ετεεεε!εεε εεσ Βεεετεεειιεεεε: Ι.οΙ›εσεεΙτ: Με Βε!ιεεσΙιιεα ε!ερ;εΙ:!1σετε!· εεσ ε!εΙΙΙ. ε!ε

εεει!σε!ει· Κτεε!τ!τε!Ιεε σειεΙι Ηεεεεει!εε. - θτεεστ!εε ιεει 8Ιεσ!ειε σετ θεεετ·ιεεε!!”ε. νεε .Ρτο!`. ΙστεεΙ. Βετεει - Ισπ

ιΙιε!!εεεεε εεε σετ θεεε!!εε!ιε.!!.

εε!ιε Νοε!.εεε.

ετε!τΙ.!εο!ιετ Αετετε πε ΒΙτ.τε. - Κ!ε!ιιετε ΠΙ!:Ι!ιε!!εεεεε εεσ ΙΙιετερεεΙ1

-- νει·ιε!εεειεε. - Μοι·ι.εΙ!Ι.Με-ΒεΙ!ει!ε 8Ι.. Ρειετεεετ8ε. -- Αεεε!εεε.

 

!!εεετ σ!ε Μεεεενετσεεεεε εε! σετ εεεεεεεε!εε

εγεετΙτερε!εεεεε !!ΙΙετ!εε!τεε !.ε!!ετε!ττεεεε. (εεσ

!ιε! Εεεεεσεε).

τω!

Ρτ!νετσοεεετ Ν. Ν. Κ!τ!!τοιν

(Αεε σετ Κ!!ε!!‹ σε· !εεετε Κτεε!ιεε!ιεε ειε σετ Μ!!!ιετ

Μεσ!ε!ε!εεεεε Λ!τεσεει!ε.!

Π!!βε!!τε!ΙΙ. !ε σετ Βεετ.Ιοε !'ΙΙτ !εεετε 1σεσΙεΙε πεί' σειε ντε.

Ρ! τοετο να 'εεεεε Οοεε;τεεε ετε Τ. .1εεεε.τ 1902.

(8οεΙεεε.)

8τε!!Ι :εεε ε.!!ε 8 Ε'ε!!ε εεεετεειεε εεσ !εεεε; τεεε ε!εε

εενν!εεε 8Ιε!Βετεεε σετ ειιε!.οτε!εο!ιεε νετεεσετεεεεε εε!

Βε!Ιε, σ!ε σετε!ι σ!ε Ρτεεεεεε σετ Ιετε!εε Ι.εΙ›εεετεεε

ετ!τ!εττ Ινετσεε, εε ε. Β. σ!ε ε!ε.τΚετε εεΙεσεσ!ΙεΙιε Ιε

σ!!τεΙΙοε Ι›ε!τε Κτεε!τεε Ττ., σ!ε νεεσεε Ηγρετετε!ε ω!

Β.,- σε εε Ιετ εε εεεε εε!!!τ!!εΙι σ!ε εεΙ2ϋεσ!!εεε 8εε!ε!τε

Ιιεετε!ΐεο!!οε, σ!ε νεε σετ Οεετσεεεε εεεεε!!! εεσ σ!ε

Με! Βε!!. ετεινεεεετ, εε! Β. επετΙτετ Ιιετνοτττ!!.Ι, ε!ε Βε

εεΙ!ετ σετ ε!ιτοε!εο!ιεε Ιοοε!εε Α!!εοεοΙε!τ!:ιιι18 ε.εεε

εε!ιεε. Πεεε Με! σετ εετοε!εεε εεΙεεεσ!!εεε Ρτοεεεε,

!”τ!εεεετ εε! Τε, ε!τετ εε! Β , σετ ο!Τεεεετ εεε σετ 'Ι'Ιείε,

νεε σεε Θε!“εεεεε εετ !τοεπτετ εεσ ν!ε!!ε!ε!ιτ σεεεε.!ε

σ!τεετ νεε σετ Οτεεσετε.εΚεε!! εεεε.ε8Ι (!ε σ!εεετ Βε

ε!εΙιεεε εε!εε εετνοτεεεοεεε σ!ε Α!ΙεεΙΙοε σεε Εεσετεε!ε

εεσ σ!ε Ι.γτερεοειε, Ιτε!εεε σεε νοε ει!τ20) εεεοε !”τΙ!εετ

!ε σετ Ι.εΙ›ετ εεεεετ!εεεεεε εεε!!ε!ι ε!εσ, εε! 'Π. εεσ

σετ εο!ετ·οε!τεεσε Ρτεεεεε !ε σετ $εΙπεεεεεε εεσ Μεεεε

!ετ!ε εε! Β ). - Πεσ εε! σ!εεετ (ὶτεεσ!εεε εεεεεσεε

εετ σ!ε Βε!εεεε!!εε !ηρετρ!εε!τΙ εε! σετε ΗτρετεεεΙΙΙ:ετ

Με., ε!ετε!!εε εετ ετεε!!εε σε! σετε !σγρορερ!!!εετ Β..

ετε εεεεεεεε!ειι εεεεερτσετ εε! σετε Αεερι!!τετ Τε, ω!

σετε εε!ιεε σ!εεε!ι!ε!ιε!Βε Πεεεεετε.ι!οε σετ Βι·σεεε εε

εοεεεε τω!...

 

ε! θεεεεεεεεεε εεεεπτεεΙε γεεε!ε ε τ. ε. τεεερτρεΦεεε‹ικοεε.

εεεεεε·!ι εεεεεε ε·ι.κεεεε=τεοκοπο εκεε·τγτοιο. Βοει.ε. τεεε·τε Βετ

εεεε 1888.

εετ εεεετε Ε'ε!!ε εεεΙεΙΙ.Ιετ ε!ε!ι ε.!εο σ!ε 'ΓΙιεεε νεε

!!εγετε!!), σεεε σ!ε εεετε!εεεε Πε!;ετεεεεεεε σεε Με

Βειι!εεε!!εε Η!εε·ε!εε ε!εε!, σ!ε !ε σ!τεε!;εει Ζεεετετεεε

!ιε.εε πεπ σετε εεετ.οτε!εεεεε Ζεε!:εεσ σεε 13τεεεεερρε.

τετεε Με Μεεεεε ετε!ιεε. σ

Νεο!! σεε Πε!.ετεεεεεεεεε νεε Ηεειτεειετ”) !ε!.

!ε σετ ΙΙΙΙΙΙΙε Με σε ε!!ετ Ρε!!ε νεε Ηγρετεο!σ!!ε!:

σ!ε Ψεεεετεεε σετ Βτσεεεε!ειεεετε, εεσ !ε 1/2-2/ε σετ

Γσ!!ε νεε Αεε.ε!σΙΙ.ΙΙΙ σ!ε Αττερε!ε σετεε1εεε εεεν!ε

εεε. Ι!!!εεε :εεε ε!ε!! σετ ετττε.εετεε τεσε!!εεεε Ε'εε!ετ

σετ ΜεΙΙιοσε ετ1εεετ!, εε !ε! ε!ιετ σ!ε Ζε.ε1 σετ ρεεε!

νεε Βε!εεσε εε ετεσεεε. 1Σε ε!ε!Ι›Ι ε!εε!· Ιτετεετε!ε ε!εε

Πτερρε νεε εεεεΙ!νεε Β'ε!!εε, τετ σ!ε τεεε πεπ ετοεεετ

Ψεετεεεε!ιιΙ!εε!τε!Ι ειιεεεεε τεεεε, σεεε σ!ε Βεεεε εετ

τε!ε ίεεεΙΙοεε!!εε Ρτοεεεεεε εεε!εε!; εεσ σεεε σ!ε Ισπ

εεεετε!:ε Αετεεεεε εε ετεσετετ Βε.ετεετοσεε!!οε εε

8!.εεσε Μ: ε!εε ΗγρετΙτορΙι!ε εεσ Ηερετε!εε!ε σετ Βε

!εεεε!!εε εε Ι›εεΙτΙ‹εε. Βε! σετε Κτε.ε!τεε 8ε!ι. εεΙιε!ετ.

εε τεΙτ εσενα ε!εεε εο!εεεε Ζεετεεσ σ!εεετ ΖεΙ!εε εε

σετε Ζε ετ!τΙστεε ε!ε σετεε !”εεεΙΙοεε!!ε ΒεΙεεεε (σετε!ι

θε!!ε), σε. σετ σετε;ε εεε!;οπεΙεεΙιε Ρτοεεεε εε! !!εε ΙΙΒετ- `

ει!! σεε 8τεειρε! σετ Αττοεε!ε εεσ σετ Βεετεεε!οιι ιτεει.

Πε θεεεετεεΙ!, εε εε εετε.σε σετεε! εε!”τεετεεετε Ζε

τεεεεεε, σε.εε εε θεεεεεε.!;ε εε σ!εεετε Ρτεεεεε σ!ε Βε!ε8

εε!!εε ε!.ετ!εετ ε.τεεΙ!.εε εεσ ττε.ε!ιεεε, σ. ε. ε!εο σ!ε

θε!!εετε!:εε!:!οε !ετ Π” ε!ε ε!ε εΙε.τ!τετ Βε!2, σετ εεεε

σεεεε!Ι› εε εετεεεΙεεεετ Ατεε!τ τεεε.

Ρετ ε!εε εοΙε!ιε ΑεΠεεεεεε ερτεεεεε Με, εεε!! Βοσ

νετει"), σΙε Με νεε Βε!εετεεεε'εεεετ Κτε.ε!τ

Ιιε!!(ρτ!τεε.τετ11γρετεεετε!!οε). σ!ε ρ!ετε!!οε εεε!εεεε,

εεεε !τεεεσ ε!εετ εετεετεΙεε Εττεεεεε, εεεεεο σ!ε Ε'ε!!ε

νεε Ηγρετεεετε!.!εε. σ!ε εε Βεε!εε !ετεττε!!;τ!τεεσεε

νετ!εεϊ εεΙΒεε; σ!εεε Ε'ε!!ε !εεεεε ε!ε!! Βετε!εετ τε!!;ε!εετ ετ!

τεε.τεε ε.εετοιε!εεεεε εεεε;ερτσε!;εε εεσ Ι1εεΙσεσ18εε ΑΓ

!`εετ!οε !ε Ε!ε!ι!εεε Ι›τ!ε8εε. Ζετ εεετετε!εεεεε ΠεΙετ

εεεεεεε εεετ !τετετεεε ΒεεεϋΙιεΙΙΙ:!ι εετ εεε νετΒεεοετΙτ

σ!! Ι.εεεεε σε ι!ιεστε.ρεεΙ.!εεε ε. 302.

"Ι Οι). σε.. ε. 81, δε.
Π! 'Ι'τε!Ιε σεε ειε!εσ!εε σε !'εεωειε.ε. Ρει!ε 1893, ε. ΒΙΟ.



_Μεεε

τεπε Ρι·οεεεεε. Βεεεεειι ειιιε 81πιπΙΖει") εετ εεΙπεκπ

Ηιιιιεε 18 ΤειΒε πειεε εει· Πιιτει·Ιεπειιπε εεε θε1Ιεπειιε

τεετιιπεεεεπεεε ποεε Βει· εειπε ννεεεπτΙιεεεπ νετειιεε

ι·ιιπεεπ εετ ΜεθειιεεεΙε1πιεειιιτ.

ΡΜ· ειπε ενεπτιιεΙΙε Ππεεεεπε18Ιτε1τ εετ Μεεεπεείτ

εεετετΙοπ νοιι 8τι·πετιιι·νετεπεετεπεεπ ερτ1εετ εποε Με

ρεεε ειινε1ιιιτε ρ16τεΙ1εε ε1ιτττετεπεε νο1·εεει·εεεεπεε

Αρερε1ε εΙειεεεε1τιε ιπΙτ Πιιι·εείεΙ1επ, Με Με 11ττετ1

εεεειι ΟπτεοτΙΙτετιι.

Νετει·11εε ιπιιεε :πειιι εειεεΙ Με εεει· ινεειεεεεε1ιιΙΙεε

εε1τεπ Ιεεεειι, εεεε Με Επεετεειιιιπ επιε εεειιιιεετε Μιτο

πιεεεε Μεεεπεπτεεπειιπε ειοε ειιτινιο1τεΙτ, Με Ι›ει εεπι

Ρετ. 'Η. Με 11ι·εειεεε Μεεει· ε1ειεεπεεεοτιοιι Ιετ Με

(1ι·ιιπεετεπεεειτ εεε ΟτΒειεεπιιιε επειιεεεεπ. Ζιιτ θι·ιιπε

1ττεπεεειτ ιπιιεε ιιοεε Με 1ΝΙτειιιιε εετ ιπ εεπ Κει·εει·

εε.ίτεπ τει·ειι1ιι·επεειι θιε11ε 1τοιππιεπ, ιιιεΙεΙιε 1)εεεπει·ετΙοπ

εετ 1)τεεεπερ1τεεΙιεπ νετει·εεεεειι Ιτειιιι, εεπεεε εεπ νοιι

Ρ.. Ρ επι Ι ο ε· εΙΙ1%) ει·Γοτεεετετι Νιετεπνετεπεει·ιιιι€επ.

Με εετοιιειι ποεε ετιιπιεΙ ε1πε 1τειι1εεΙιε Εεεεπτεϋπι

ΙιεεεεΙτ ειπει· εοΙεεειι ε1εεεπεεεετ1οιι εε1 εγρει·ττορετ

εεεει· ιετετ1εεεει· εεεετε1ττεοεε: ειε ειιεεει·τ ειεε εε.ιιεε

ειιτεε Ιτειπει·Ιει εγερερττεεεε 8γιιιρτοιιιε ιιπε νει·ΙειιΓτ εετ

νει·τι·ε1Πιεεετιι ΑρρετΙτ εεε Κι·επεειι.

θεεεπ ινε· πετ νετεε.ιιεπεεπ Κι·ιιίτ εεε Μεεεπ1πεε1τεε

εεει·, εε εεεειι ινε, εεεε ιετε ΒεετΙιπιπεπε πεεε Μεττ

ιπ Μπι. εεε νετεειιτεπ ΗεΙιπετειινε1εε-ΟχΙΙπεει·ε, εετ Μει

πεπ ιιπε Βιιπιι121Μ'ε Οιι·ι·εετΙΙιει·π πετ ει·ε6ετει· ΑΜ

ε1τετ 0,8--0,66 ιιι 1 8τιιπεε εη;εΙι; εε1 ιπεπιεπ Κωπ

1τεπ πετ επιιεεετπε ποτιπε.1ετ Αεἱεἱτετ 0,4-0,66, εεε

Ηγρει·εε1εΙτετ 0,4 ιιπε ενειεεει· Με επ νεΙΙΙΒει· Αρερειε.

Πε ινιιι·εεπ εΙεο 1τειπε εοεεπ νει·εειιιιιιιεεπΙ11ετιι, 1τε1πε

11γρετρερειε, εετιιπεειι, Με εετ Κι·ειιεεπ πετ εεπτετιι

11ττει·ιιε -- ιπ ΙΙ'ο18ε νοπ Ιει·εεΙιεει·ιιπε εεε θε11επεε

ειιεεεε, εεΙ εεε. εετει·ι·εε11εεεειπ ιιπε εειιτ ιπτεετΙϋεειπ

Ι1ττετιιε (ειε 0,7-1,Ι. Κ1ι·11τοιν Με 81ιιιπ12ΙΜ).

1ιι Βεοε. ΙΙΙ πιειιιει· ΠιεεεττετΙοπ ει·εεεε εΙεε εετ Ηγρετ

εε1οτεγει·ιε, Βει ειιιεπι (ει·ι·εοτι1τετ. ο11ειιΙιετ ειιιε νετ

εεε1εε1ιτει·πιιε εετ· ρΙιγε1ο1οειεεεεπ 1ΝεεεεεΙΙιεπτεεπιιεεπ

επ εεπ Ε'ει·πιεπτειι, εεπι Ρερειπ Με εειπ Ι.εεΓετιιιειιτ2").

ΒεΙ εεπι Ρετ. Κ.ειΙεεΙτ ιπειι Ιιει ει·εϋετει·ΑειεΙτετ ιεεεεεε

νετεει.ιιιιπεε2ιεει·π ιιπε ΗΙπειιτεεεπ νοπ ΡερεΙπ εεεεει·τε

εετει ιιιεετε; ίοΙεΙιεε εειετε εετ ΜεεειιιιιεεΙτ Μεεεε

Κι·επΙτεπ, ποτε εειιιει· 8ετιιι€επ νει·εε.ιιεπεεετειττ. ειιιε

εεε·ιεε18επεε ΟοπιειιιετΙοπ εειπετ ινιτεεειπειι Ι£Ιειιιεπτε.

Απεεειεετε Μεεει· ΚεειιΙτε.τε Ιιε1ιπ Ρετ. Κ. επτετεετ Με

Πεμ, ιιι εεε εεττ Με Μετεεεε νοπ Μεττ ιιι 1ει·ετ

]ετΖε;επ Οιεετε1τ εεΙ 1(ΙΙιιιεεεεπ ΠπτετεπεΙιιιπΒεπ εεε Με.

ε;επιπ1ιεΙτεε, εεεεπεει·ε 1ιι Ρε11ειι νοπ εΙερετεε1οτερετΙε,

ειπινεπεεετ τετ. Μειι ετεε.Ιτ ιιειιιεεε ιεεετ εε1τεπ νει·

εειιιιπεεετεειιι πειεε Μεττ, Με π1εει·ιεει· ειιιε Με ιπεπ

πεεε εετ εεειιεεεΙιετι Ζπεειιπιιιεπεετειιιιε εεε ΜεθειιΙπεεΙ

τεε ει·ινεττειι Ιτεπιιτε, οεετ Με ΖΙΙΙει·π εΙπε εει ΒΙεΙεεει·

Ζεεειπιπειιεετειιπέ εεεεεΙεειι νετεεειεεειι. Οε8ΙεΙοε εε1

Με· Μετεοεε νοιι Μεττ Με νετεειιιιιιε εεε ΕΞενετεε

ερεπεει·ε ο1'ίεπεετ 2ε1τΙΙεΙι 21επιεεε εΙειεειπεεειε νει·

1ετιιττ ιιπε Με Απεειιτιιιιε εει· νει·εεπιιιιεερτοειιοτε ιιι

νιτι·ο πιοετ ιπετ1Μεε ετϋττ*”'), εο ιετ εε εοεΙι πιεεΙιεΙι,

εεεε Με Βεεεε ιιι 1ετ2τετει· Βεετεειιπε πετ εειι Ρι·οειιε

τειι, Με ειεΙι 1ιιιΜεεεπ ννεει·ειιε επιει· 5τιιπεε πεεε εειπ

“Ι εποε. πρ. 185.

25) Π» ποπροεγ ο πει.·ι·οπ.-ειειε.·ι·. πειεειπ. ποιιεκ·ι. πρι: ιπεπ·ι·γκ·ε.

εποε. ΟΠΒ. 1891 ε·ι·ρ. 83, 88, 80. ·
π) Απε εεπ Βεοεεεετιιιιεεπ ιιιειιιετ Πιεεει·τετΙειι (ρ. 117)

ιιιιιεετε Μι εεεοπ εε.ιπεΙε (1894) εεεεεεεειι, εεεε ιιι ρειτεοΙοι;Ι

εεεεπ 1ε'ΙΙ.Ι1επ Με Αεεοπεει·ιιπε νοιι ΗθΙ Με Ρερεει, εεΙ εγρει·

εειεεπι θεια· ιι1εΙιτ ιιιιιιιει· ρει·εΙΙεΙ εεετ. 1)1ε ΑεεεΙιε1ειιπ,ε·

εεε Ρερειιιε (ιιπε εεε Ιειείει·πιειιτε) ιετ ιιι εοΙιειπ Οτεεε ιιιι:ιε

εεε” νοπ εεπ Με 1:101-εεει·ετΙοπ εεειπεςεπεειι Πιπετεπεεπ.

1εεεει· θεε1ιιεε ναιιι·εε ειιι·οΙι Με ερειτει·ειι 11πτετειιεειιπεειι

νοπ (ιΙ1πτ1 (Αι·εε. τ.νει·εειιιιιιεεετειιεε. Βε. ιν, 1898.8.260)

Με Α. Βεε1ττ' (εεε. ΙΜ. νι, 1900, Η. 1291. Με πε.ε1ι εει·

ΜετΙιοεε νοιι Ηε.πι ιπ ει·εεε Με; 8.ιιεεετεει·τ ενιιι·εεπ. εε

ετετιετ.

Ή Κ Πιε σε· 1)ιεε. ρ. 07-68.

Ρι·οεεϊτεεετεεε εεεεπ Με Ιιειιιιτετειιεετειι ΜεεειιιιιΙιεΙτ

ΒεΙϋετ ε1πε, ε1εε ειιεει·ε νει·εεΙτ. Βει· 1ετπτετε Ππιετειιε

ειιιειι εει·εεε εει εετ ΗγρετεεΙοι·ερετΙε νοιι ετεεετετιι

1:επ11ι1εε εεει, εεΙ ε.ετινεπι 1εεεειιεείτ. ιιπε Με Ι1γρει·

ρερετε ει νιττο 1τε.ππ ιιιε.εΙεττ ινετεεπ. ενοτειιτ εε1 Με

π121(Ι”) εΙιεεε ΗΙιιινε1εε επ ειιεειι ειιιε. Εε τετ εειιετ

ποτεινειιεε; Με ΜεεΙΙεεεειτ εο1εεει· ΒειιΙ1εεεε ευ εοπττε1

ΙΙι·επ Με εειε ΜοεΙεεε.τΙοπ .εετ Μεττ'εεεειι Μετεοεε

τω· εΙΙπ1εεεε Πιιτετεπεεειι8επ ειιε2ιιει·εειτεπ - νωπ

εεεεΙιιΙΙεε επί εειπ ΙΙΙ(εΒε επτερτεεεεπεει· νετεεεπιιιιΒειι

εεε Με.8επιιιεειΙτεε.

1)1εεε Πεεει·1εΒιιιι€επ ιεπε .ε.ιι€επεεεεΙιιΙΙεε Με εεε

ΡεΙΙε νοπ Ηχρει·εΙιΙοι·ερει·Ιε επειιινεπεειι, ιιιεεεεεπ ει·

ινειετ εε Με, εεεε εετει·Ιε ρε.ι·ιειιε εεΙ εειιτεπι ΙΙιτετιιε

ειιεεΙΙεπε εειιεεει· εεεε νει·εε.ιιππεε211ϊει·π ρεεε Μεττ

εεΓιιπεεπ ειει·εειι. πρωι· Ιπ πιεἱπεπ Με 1π$1ιιιιιΙε1τΙ'ε

ΒεοεεεετιιπΒεπ ιιιεει·ετε ΒεΙεριεΙε νοι·ΙΙεΒειι. ΠεΓειιε

εεεεεεεεπ πει· ιπΙτ εΙιεεειιι Βεεετ, εεεε εεἱ ε.ειιτ επτετε;

εειιεεπι 11ττετιιε ν1εΙΙεΙεετ εε.ιιεεει· ννεει·ε Ηγρει·ρερεΙε

επίτι·Ιττ, πεε-ρεεε εε1 Με· εχρει·τι·. ΙΙττει·ιεεεεπ Εεεε:

επ·ι·Ιιοεε Με ει·εεετε ε'ιιιιοτ1οπ ΙιειιρτεεεεΙιεε Ιπ νει·ετε.ι·ε=

τετ 1101-ΑιιεεεεεΙειιπε ειιιε Αιιεει·ποΙτ Ιτοιπιιιτ. Βει εεεεΙιιτ

ε1εο εε Με Πιιτει·εεεΙεε νοι·ειιΙΙεεεπ, εεπ· εε ιι1εετειι

1εεετειε ε1εεειινει·εεπεπ8 εετ· Οιι·τεοτΙΙ:ει· Ιπ ΡετεΙΙεΙε

ειι εετεεπ πετ εεπ Ετεεεειπιιιι€επ εεΙ ε.ειιτεπι 11ττει·ιιε.

!πι ΑΙΙἔειπεΙπειι Ισιππ ιπιι.π Πτι· Με Κι·επεεπ πετ εγρα

τι·ερεΙεεεει· Ι.εεει·εΙττεοεε Με εει·οπιεεεεπι ΙΙιτει·ιιε εεειειι

ιτεεπεννΙε εεετεπε18επ Τγριιε εετ Με.8ειινετεεπεπε ειε

ετεεειι. Ιεε εετιπ εεεει· ειιι· Με Τεεεε πιειπει· 1)Ιεεεττε

εεπ ινΙεεει·ΙιεΙειι Με πετ εεπι Ηιπινειε εεε11εεεειι, Με,

ινειιιι εετ ΚΙΙιι11τει· ε1εε εεει· Με Μεεεπνει·εειιιιιι€ Με

1τΙε.ι·επ Με. ει· ΜεεεΙΙ›ε ιιι Ιεεειπ ειιιεεειεπ Ρε11ε, οειιε

Βει·εεεεΙοετιειιπε ειπεε ε11ι;ειπειιιεπ 8εεειπε.ε, εΙιεπεο ιιπ

τει·ειιοΙιεπ ιπιιεε Με Με Ηει·ετεετ181τειτ ιιπε Με Βεεεειι(

ΓεπεεΙτ εεε ΡιιΙεεε.

ΙΙΙ.

Με ι·ιεετΙΒε ΑεεεΙιετειιιιε εετ· ρε.τεοΙορεεεεειι νετειι

εετιιπεειι εει Μεεειι Πιιτει·εποεππ8επ πω" Με Μεεειι

νει·εειιιιιπε Με ετεεεινεττ ειιι·εε εεπ ΜεπεεΙ επ εΙεεετει

Κεπιιτιεεε εεε Νοι·πιειΙεπ. 8Ιιππι21ι12") εετ Με Απ

εεεεπ νοπ 28 Λιιτοτεπ ειιεεπιιπεπεεετεΙΙτ. 1)ιεεε ΑιιΒιι

εεπ ετεΙΙεπ ίοΙΒεπεε θι·ειιεινει·τεε ίεετ: θεεειπιπτεο1εΙιετ

Ξ 17-70 = 0,8-2,6 0/ι.ισ ιιπε τ'ι·εΙε 1101 = 15-88 =

0,2-2,6°/εο (Με 8ττ3εετεπ ΖΙ11”ει·ιι @εεπ ΒοεεΙ Με

ιιπε 8οεπετεει·Ι”) ειι. ΟεινεεπΙ1εε ειπε Με θεεεπιπιτ

εεΙεΙτετ επί 40-60-65 Ιπι ΜΙττεΙ επεεΞεεειι (Ιπι ετ

πετ εεε ΜεεεπιπεεΙτε).

ΟΙειεεεεΙτιε πετ εετ Μεεεπνει·εεπεπε εει εετ επρεπ

ττορετεεεειι ιετει·Ιεεεεπ 1.εεει·ειι·ι·εοεε εεεε ιεε εποε ειιιε
1(ειεΙειεε εεεεε ΒεετιιιιιπιιπΒειι εει θεειιιιεεπ 8επιεεετ.τ

ΒεΙ 8 (1εεεπεεπ ινιιι·εειι ειιι·εε Επρι·εεεΙοπ Ιειεετ 70

110 Πεειιι. Μεεεπιπεε1τ ετεε.Ιτεπ, πετ ειπει· θεεειιιιιιτ

εειεττετ, ιιι 5 ΑπεΙρεεπ. νοπ 52-76, τρώει· ΒΙΟΙ 29-60

1.06-2,10°/εο. ΒΙε νει·εειιιιιιεεει·είτ πεεΙι εεττ

ρεεε; 0,42-0,68 1ιι εειει· 8τιιιιεε. Ιιτι ΔΙΙΒειιιετιιειι

ινιιτεε Με νετεειιιιιιε 1ιι νερο ειιι·εε Ηιιι:ιιίεΒειι Με

° ΗΟΙ ιιπε ΡερεΙιι ιπιιπετ νει·εεεΙεεετεττ; ο11επεει· ετεΙΙτε

εετ 111εεεπιπεε1τ Με Ιιεετε ΟοιιιΙεπε.τΙοπ εετ ινιι·εεειιιειι

Αεεπεειι νοπ Αιιεε εει θεεεπεειι εε1 Με Ιειεετ εεε

Ιιεεε, εειπι Βτεεειι επ εει· Ι.ιιίτ ει·επ ινετεειιεε 1·'ετειιιιε

εεε εΙεεεπἱπεεΙτεε επί (ΟεΙΙεπεειτπεπεεπε), οΙιεΙεΙοε Με

'5οιιεε 2Ιεπιεεε Ιεἱεετ ιιιιε οεπε ΒτεοΙιεεινεεεπεειι επι

Βείεεττ ινιιτεε"). 1)εε Ε'ΙΙττετ εεε ε1επιετε ΖεεΙειι

 

ε) 1)ιεε. ρ. 89 ιιπε 95.

ε'. 1)1εε. ρ. 26 ιιπε 108 -107.

Με Πιιτει·ειιεεεπι.ςειι εεει· δεεπετιοπ ιιπε 1εοτΙΙΙτετ εεε πει·

ιιιεΙειι 111εεειιε. Ζτεεει·. Γ. εεπ. πω. Βε. 28. 88. 469 π. 479.

Η) Πιιτει·ε. Με» Θε.Ιεεειιι~εεεει·ετΙοιι ετε. ν” εεε »νει ΑΙΜ.

Βε. 148. 1897, 8. 4.

ἐΙπτεει·επ εετ 8οπεε ιεεετ Βεννϋ1ιπτ ειιιε.

Μ) Ι.ειεετε Βειπιεπ ιιπ;; νοιι θεΙΙε εεεοπιιιιτ ειιιε ιιιινεΙΙειι ΜΙ

Ο έ'. Η ε γ ε πι: 11εεεπε εε τεει·. ρ. 284--205.

Ι.επτειι, Με επ εεε
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εοποπι Πιτ άιε θεεεπιπιιεοιάιιιιι (ιππι 1,0-5,0) ειε ιιιιιοπ

Πιτ άιε Γτειε ΒΙΟΙ (επι ι,0-2,0).

ννειε άιε νετάειιιιιι€επιιιετιι ιιιιοιι Μειι πειτιιιι., επ ετ

πειει ειπ ιιιιιετ ΒετιιοιτειεπιιΒιιιιε ε.ιιετ Αιιειγεειι, πο

ειιοιι άιε νετάειιιιιιεερτοπε “Μπι πιιτάε, άε.εε ειιιοπ

πει Κτειιιτειι ειπει· ειιιιιιιιετιιά ποτιιιιιιειι Αειιιιιιιι πεπϋππ

ιιειι 0.4-0,65 Μπι. άεε ΕΙιιππετειπειεε-Ογιιπάετε ιιι ι

Βιιιιιάε ειιιερτεειιειι. Ι)ιεεε Ζιιιετιι Κε.ιιιι ιιιε.ιι πεπι πιτ

ποτιιιε.ι ειιεεπειι Πιτ άιε νετάειιιιιιἔεπτειι άεε Μεεειιιιι

πιιιιεε Ι Βιιιπάε ιιε.ειι άεπι Ρτοπείτιιιιειιιοιμ πειιιι άιε Βε

ειιπιπιιιιιΒ ιιιιειι άετ Βεεεππετιι€ειι Μει:ι.°εειιειι Ρτοπε

πειιιιιεπι πιιτάε.

Πιι€ειιιιιτ ιιι άεπεειπεπ ΟτειιΖειι εειιπειιιιιε άιε νετ

άειιιιιιεεπτειπ, ειιι 1 Βιιιιιάε πετεειιιιει, ιιι άεπ Ππιετ

ειιειιιιιιεετι νοιι 8πάειι- Ριιεειιιιιιι") εει 20 Οιεειιιι

άεπ. άιε εεπτ εοτειιιιιιε πιιιΒεοπε.οιιιιιππ ειιετ νοτειειιι.ε

ιπεεετεεειιι ιιιιεεειειιι πιιτάειι; ιιιιι:ετ άεπ ιο Πιιιετειιοπ

ιεπ πε.τειι 8. άιε πεάετ τειιειιτειι ποειι ιτειιιτειι (άεε

Αιιετ πειτιιπ 28-24 πω). Ετ ετπιειι 0,43-0,57 Μπι.

ιιι ι Βιιιπάε (ι Βιιιιιάε ιιεεπ άεπι Ρτοπείτιιιιετιιειι) πει

θεεειππιτεειάιτει = 1,24-1.49°/ω ιιπά ιτειετ ΒΙΟΙ =

47 ιπι ΜΜΜ, ποπει άιε πεεειπιπιε Μειιι;ε άετ Π)! πιει

ειειειι πετ άετ ιτειειι πει.

Θεπτειιειιιε ιιιε.ιι Ογιιιιάετ ιιυε Βετιιπιειπειεε, εε πιιτ

άειι πει (ιεειιπάεπ 0,75-1,1 Μπι. ιιι ι Βιιιπάε νετάε.ιιι.

Ιιι άεπ ΡιπΙιειι, πο άετ πΙεεειιιιιιιε.ιι άεε Ηιιιιιιετειπειεε

Με Μειι πετ τιιεπι οάετ ιιιιτ ιιι Βιιιιτειι νετάε.ιιιε,

νετιιιειι εε πεπ Με ιιιιιάεπι $ετιιιιιειπειεε ιιιειιι πεεεετ.

Βείιιτ ε.πετ ετιιιιιι. τπεπ επι $ετιιτιιειπειεε ειπε τε8ει

ιιιιιεειΒε νετάειιιιιι€εΠεειιε, εεπιιτεοπι ιιιτ Απε άεε (ιγ

ιιτιάετε, οππο Ωιιειιιιιι8εΒιιτιει, πεε εειιτ πεειιεπι ιει πεπι

πεπειιετι Απιεεειι ιιιιειι ειιιετιι άιιιιιτειτι Ι.ιιιεε.ι πιπ »πιπ

ιιιειετιιιειιιιιι€.

Αιιειι πει πιειιιετι Οεειιιιάειι ετιιιειι ιειι εειιτ ιιοιιε

Ζιιιετιι Πιτ άιε Με πει ιιπά θεεειτιιιιιεειάιιιιι, άιε άεπ

Ζιι'ιεττι νοπ 8ειιιιιε ιιπά Βι:ιιτιειάετ ιιε.ιιε ιτοιιιιιιεπ.

Ηεπιπιειετ'") πεειιιιιιιιτε επειιΓειιε πει ειιιεπι Ιαπω

εειι, _ιιιππειι, εεειιιιάεπ Ι.ειιάπιτιπ, άετ πιο ιττεπιτ πεπεεειι

πετ ιιπά άεεεειι Μειπειιιιιπειιοιι ε.πεοιιιι ιιοτιιιιιι πετ, άιε

θεεειιιιιιτεειάιιει ειιι 80 ιιπά άιε ιτειε ΗΝ ειιι 60 =

2,ι9°|ω. Απ! (ιτιπιά εοιειιετ Ε'ιιιιε τιιιιι ετ άιε ρειποιοει

εειιε Ηγρετοιιιοτπγάτιε ειι ιτειιιιεπ νοιι άετ Ειιειιιοτππάτιε,

τιιειιι άιιτειι πισω άετ επειιιιεειιειι Ζιιεεπιιτιεπεειειιιιε,

εοιιάετιι πει ιι'επιετι ιτπετιάπειοπετ διϋτιιιι€ειι άετ $επει

ιιιιιιιιι ιιπά ιιωιιιιιει άεε Μεεεπε ειιοπ άιιτοπ άιε ποτ

πιεΙειι Βεειειιιιιιεειι ειιιετ ε.ιιάετειι νετάειιιιιιεεετεειιει

τιιιιι€ειι, άετιιιιιετ ιιιιειι άιε τεπειτει:ιιι;ε διε.τιτενετάειιιιιιε

(Ε'ειιιετι νοιι Ετπιπτοάεπιτιιι). ΒεπιιΒιιοπ άετ ιει2ιετεπ

ποιειιιιιιεετε Βεοπε.επιιιπεεπ επ Θεειιπάεπ ειιιιπε Απ

πειειιιιιιεειι.

Ψιε τπεπ ιιυε ε.ιΙειι ε.ιιε;ειιιιιτιειι Ζιιιετιι ειειιι, εεππειι

που άιε Αειάιτειενετπειιπιεεε ιιι επ ινειιεπ Πιτειιεεπ, άεεε

τπεπ ειπει;πειιεπ ιιιιτ πεάιπειιιι€επειεε νοιι Νοτπιεπ ειπε

επειι πω. Αιιειιι πενοτ τπεπ άιε Αιιιειειιιιιιε ιιπειτειιι

πετ Νοτπιεπ Πιτ ιιιιεπειιιπτπετ πω, πιιιεειε ιιιιι.π ποππ

ειιιτπε.ι άιε Βεεειιειι”εππειι άεε ιιΙε8ειιεει`ιεε πει εεειιιιάειι

Μεπεειιειι νετεειιιεάεπειι θεεειιιεειιιε ιιπά ΑΙιετε ειιιετ

ιηειετπειιεοπεπ Πιιιετειιειιιιπέ ιιιιιετ2ιεπειι, πει εοι·Βιιιιιι

Βετ Αιιεπεπι άετ ιιπ Ρτιιι“επάειι ιιπά πειιειιιετ Ετπεπιιιιε

ιιιειιι ιιιιτ ιιιτεε εεεεεπετιιπειι Ζιιεπιιιάεε, εοιιάετιι ποππ

άετ Αιιεπιιιεεε. ποπει Νιεπιτειιειιετ ιιπά Νιειιιι;τιτιιτετ ειι

πενοτειι€ειι πιιτειι (ιιιιεετ Οεειιιιάετ 8πι. ιτειιιιτ). Ειπε

εοιεπε εγειειιιιιιιεεπε Ατπειι ιετ ιιιιιιιτιιειι εειιτ εειιπιετιΒ,

ιπτε Κεειιιιειε πιιτετι επετ εεπτ πετιιινοιι.

Πιε Βεειιιιειε ιιιιεετετ Βεοπε.επιιιιι€επ ιιπά Πεπετιε

ειπι€ετι ιεεεετι ειοπ πιε Μπι 2ιιειιπιπιειιΓεεεειι.

") Κ» εοπροεγ ο επιππιιι ιι·πε·τι:ετο οοτρπεε.πιπ πτωιγιιοπεοιι

ο6:ιεε·τιι ιπι ο·τπρε.επεπιε :ιτε.ιηπικε γ εποροιπιικ·ε ιιιοιιειι'θ .ά.ιιεε.

()ΠΒ. 1895. 'Ι'ιι6.ιι. ιι απ. θ, 82, ΒΒ.

Μ) Πεπετ άιε Βιετοιοι;ιε άετ Με επάι·ιιεετι ιι. ε. π.

τ. νετά. Κτε.ιιιιιι. Βά. Ν, 1898, Η. .

Α τοπ .

 

ι) Με πιεάετιιοιιε Βειιειιριιιιιε νοιι Ηε.γειιι, άεεε πει

άετ εεε. πγρετιτοριιιεεπειι ιιιιετιεοπεπ Ι.επετοιττιιοεε

-(Ηειιιοι'εεπειι Κτεπιτιιειι:) ιπιπιετ ειπε Ηερετρερειε άεε

πιεπεπε, ειπε ιιγρετρεριιεειιε θιεειτιιιε πεειειιι, ιπι Πιε

Βειιεειε ειιτ νιιιΒιιτειι, ειτοριιιεειιεπ Οιττποεε, ιιεειιιιιΒι

ειειι ιιιειιι. ο _

2) Νε.ειι άιεεεπι οάετ ιειιεπι Τγριιε άετ Με.Θετινετ

άειιιιιιπ ιτειιιι πιετι ιιιεπι ειιι” άεπ Οιιετεπιετ άεε (ιιτιιιιά

Ιειάεπε πει ειπεπι Ι.επετειττποιιιτετ εειιιιεεεεπ.

8) Αιιι` (ιτιιιιά άετ Ππιετειιεπιιιιε νοιι 14 (12) Ρ'ειΙΙετι

νοιι ιιγρετιτοριιιεεπετ ι.επετοιττιιοεε, (άε.τιιιιιετ 11 (10)

Ε'ιιιιε άεε νετι.), ποπει ετπϋπιε Αειιιιιιιι ιιιιτ »οι 4 (3)

Κτειιιτειι πεοπειειιιει πιιτάε, πιιιεε πιε.π εειιιιεεεειι, άεεε

ιπι θεεεπιπειι, εειιτ ιιιιιιιιε ειπε πεάειιιειιάε Ηετειπ

εειπιιιιΒ άετ Αειάιιιιι: ιιπά άετ ι'ετάε.ιιιιιι€ειεπιπιτειι νοτ

ιιοπιπιι, πει Αππεεειιιιειι νοπ ίτειετ πει ιιπ Μεεεπ

ιιιιιιιιι.

4) Ιιι εοιειιετι Ε'ιιιιετι ιιπετιιιιιιιιιι, πειιιι άιε Μοιιιιιιιι

άεε Μειπεπε πείτιεάιπειιά πι, οι1°ειιπετ άετ ιιιεάτιπει· ιεε

Ιεπειιε 'Ι'πειι άεε νετάειιιιιιεεερρετετεε άιε Ηε.ιιριτοιιε.

π) Πετ Ζιιειειιά ιιπά άιε Βειιπετιιτιιιι€ειι άετ Βεεεπεί

ιειιιιειτ άεε Μεεειιιιιπε.ιιεε »οι άετ πγρετιτοριιιεεπετι Ι.ε

πετειττιιοεε ιιοιιιιειι ιιιοπι ειιεεειιιιεεειιοιι πιπ: άεπι νετιιιιιί

άεε Ιιτι.ετιιε ιιι ΖιιεειιιιιιεππειιΒ 8επτεειιι πετάειι.

Θ) Αιιεεετ άεπι Ιιτιετιιε πει ειιι άιε Κτειι άετ Μεπειι

νετάειιιιιιες ιέιιιιιιιεε: άιε Ρετιοάε, άιε ιιιιειιειιιιι ιιπά άιε

Βε.ιιετ άετ ΟτιιιιάπτειιΜιειι, εοπιε άιε θειιπειιιιιιιιΒετι άεε

Αιιπειιιειιιιιιειειιάεε άεε Οτπειιιεπιιιε ιιιιτ νετεειιιεάειιειι

ιιιετιιετ πειιοτιπειι ι·'εοιοτειι.

7) Ειιιειι ιιε.ιιριριειε πεπειιιριει ειιοπ άετ ειιειοπιιεειιε

(επιπιιιιάΙιεπε Ρτοεεεεε άετ Μεπειιεειιιειιιιπειιι) ιιπά ιιπιπ

ιιοπειιε Ζιιειιιιιά άετ εεεετιιιτειιάεπ Ζειιειι ιιπά ιπτε Ιιι

ιιετνειιοιι (πειιτεεπειιιιιοπε νεπιιετειπιιπ8, εειιιετ θειι

ιτειι ιιπά Βιιά-Αρρετετε άιιτειι Αιιινεεεπιπειι; νοιι θειιειι

πεειειιάιιιειΙετι ιιι άειι θεπεπειι ιιπά Κιιτρετειιιι:ειι).

8) Πετ $ειιιτεπεπειι άεε Μεεειιιιιπειιεε πειιιι επειι πει

ιιιιετιεοιιειι Κτιιιιιτειι (Οιττιιοιιιιετιι) εειιιιεΙΙ ειε 2ιιπι ιιυε

εετειειι Οιτεάε ειιιιτειι, πιπ νετεειιπιπάειι άετ ιτειετι ΠΟ!

πιιι Αμερειε άεε ι)ιεπεπε, εει νετιιιειιτιετ Πετπιρετιειειιιιτ

ιιπά Αιιιιτειεπ νοιι Ι)ιιτοπιιιιιειι. Μιι άεπι νετεεππιιιάεπ

άετ ιειειετειι Βιειοιιειι πεπ ειιοιι άιεεε άερτεεεινειι νετ

ιιιιάετιπιπειι άεε Μεπετιεει”ιεε εειιτιειι ε.ιιε.

Θ) Βοπετ πει Αιτοριιιε άεε ετπεειειι 'Γιιειιε άετ Μπιμπ

εεπιειιιιιιειιι ιτειιιι Ηγρετρερειε ειιιιτειεπ πει νετειιιτΜετ

ιιιιιιιΒιιειι άετ Βειεε2ειιειι ιιι άεπ ετπε.ιιεπειι Τιιειιειι

άετ $επιειπιπειιιι.

10) Ιιι άεπ πεπ ι·οτεεεειιτιι.ιειιειι ιιπά Ετιάειε.άιεπ άετ

Ηειιοι,εειιετι Κτε.πιπιειι Μάτι τπεπ άιε Ειιι.πιειτειιιπε

ειιιεε εεε ιι Με τε π ειιι2ιιιιάιιεπειι Ζιιειεπάεε 2ιι€επειι.

ΙΙ) ΙΒιιι εοιειιετ Ζιιειιιιιά άεε Μει:;ειιε ιι.ιιεεετι ειεπ πιο

εε πιειιι άιιτειι άπερεριιεειιε Βπιπριοιπε ιιπά νετιιι.ιιιι εει

ετιιειι.ειιειπ οάετ εοΒιιτ ετιιιιιιιεπι Αρρειιι, ποιπ πεειεπειι

άετ Ηγρο- οάετ Αρερειε άεε Μεπειιε.

12) Πιο ΙΙγρετεπΙοτιιγάτιε πει άετ πγρετιτ. Ι.επετοιτ

τιιοεε πιιι ειιτοιιιεεπεπι Ιιττετιιε πιπ πιοπι ιπιπιετ πιιι

ΙΙ)ρετρερειε ειιεετιιπιεπ ιιιιιειι άετ Μειιιοάε νοιι Μειι),

άιε οΠειιπετ ΟΓιετ Βιιιε.ιιεεερτεπι ιειπειεειιι;επι.ειεπεπάειιι

Ιιττετιιε, (ιιι ιι'οιπε νοιι ετεειιπετιειιι θειιειιεπιιιιεε, εει

εεε. ιτειεττπειιεειιειιι ιιπά ειειιιεπι ιιιιεειιοεεπι ιιιιετιιε).

Η) Εε πεάε.τι ιιοοπ άετ Πιιιετειιειιιιιι€, ιιι πιεπειι άιε

Ζεπιειι, πει άετ Μειποάε νοιι Μειι, πεεοιιάετε πει Ηγ

ρετειιιοτιιχάτιε, άεπ πετεειιι.ιεεπ πει ιτιιιιιεεπειι Πιιιετ

ειιεπιιιι€ειι άεε Βιεπειιιιιπειι.εε ειιι άεε Ρεπιειι νοιι Ηγ

ιιετ- ιιπά Οτιιιορερειε ειι εειιιιεεεειι.

14) Ειπε ΟοιιττοΙιε άετ ιιοτιιιειειι Βεεεπειιετιιιειι - Αει

άιιιιι. ιιπά νετάειιιιτιπειττειι -- άεε 1)ιεπειιιιιιιειιεε πει

πεειιιιάετι Ι.ειιιειι ιει ιιοιππειιάιέ, πει εοτειειιιπετ Απε

πειιι άετ ΙειΖετειι (Νιειιιιτιπιτετ ιιπά Νιειιιτε.ιιειιετ).



ΒΙΟ

15) Βοτ τιοττυοΙουι νοτυοΙτου υοε 1ττοεουτυυεΙτοε. 1

ετιιυυο υοου υουι Ρτουο1τυυετυου, υοττοετ υτο νοτ

υουυυεευτεττ το οτυοτ 8τυυυο υειτουυΙτου 0,4-0.65 Μιυ.

Ηυυτιοτοττνετεε υοου Μοττ (0,75-1,1. 1)Ιτυ. ντεΙΙοτουτ

Με 1,5 Μπι. ΒΙυτεετυυι-Ετινοτεε).

Βυουοτουιοτυου υυτ! Βοευτοουυυοου.

1.ο Βου ου Κ. - τυο ΒουουυΙυυε οτυΒουτΙυοτοτ ιιυυ υτουτ

οτυοουττυοτ.οτ ΚτουΙτυοττου υυτου Βυ8εοεττου. (8ου2 το

8ουυυετ. Μυυουου. 1902).

'Ετυ νοι·ττοτυτουεε Βουι·τττοτιου. υοεεου ο;ουιοτυνετετυυυΙτουο,

υυυοτ υιιτουειυε υυτ υο8τττυυοτο Αυτοεευυ,ο· εουτ ντοΙ πι· Αυτ

ΙτΙυτυυς υοε ΙουτουρυυΙτυυιυ ττυοι· στου εου;ευυυυτου «Μοιουοττε

ιυυε» υυυ τ6.υυΙτουοε Κιιτρτυεουεττυυυι υοττττητου Ιτειιιυ. υυτ

ουηιτου1ου εε υτοττυττ υΙΙεοτττο ουτε ννυτυιετο.

νοεε.

0τυυυττεε ουτυχ8τουτυτυ υοτ 0ουυττευττΠο. Ιυ 28 νοτ

ΙεευυΒου υυυ 575 υτΙυ1τοτιου 1)υτετοΙτυυΒου νου Ρτοτ.

Ε τ' Π Μ Β Η ΠΙ Π). (Ψτεευουου. νοι·Ιειτ.ς νου .1. Ε". Βετο

υιο.υυ. 1902).

11υτοτ υευ τυ υετ τετ2του Ζεττ οι·εουτουευου Ι.ουτυυουοτυ

υτυιυιτ υυε νοτ1τοοευυε ουυε ΖννοττοΙ :του οτετευ Βετο ετυ.

Ποτ Αυτοτ τετ νου άουτ Θουουττου υυε ομ.υΒ·ου υοτ τττου

εουο.ιι1τουυυο· υοε θεεει€τευ υυτου Αυυῇυιτυεου τυ τυου·Ιτουετ

νοΙΙΙΙουτυ1ουετ Ροττυ υυοΙιιιιυοτυτυευ, που τυτυ υοου τυ νοτοττε

1τουετοτ Κνοτεε )τοτυυττου τετ. Πτο Αυιο.υΙ υοτεεΙυου οττοτουτ

υτο ουοι·τυο Ζειυ1 νου 575, υτο υυε τουοΙΙοε ουεεοτυυττ ετυυ.

?εετ :Με υοτεεΙυου ετυυ νοιυ νοιτοεεοτ οτυουυ15.υυτο τυι 11οιιτο

ντοΙοτ .Τευτο υοου υοτ Νοτυτ οετοτουυετ ινοτυου υυυ υοιττΙιτευ

υυτου τυτο ΙτττυετΙει·τεουο Αυείττυτυυο· τνουΙτυυευυ υυε Απο.

Βοτ Ιττυυττουε Κυι·ρετ ε. Β. υει· εουετ υττιιτυτ υο1οοτιι υυά

εουευιυττεου ιιυετυ1Ιτ, τετ υτετ υοτιιι·οοπτετι υυυ1ουουυ. Ι1υι υυε

υετ ο·ειυοου ετοεεου υτουΒ°ο υυτ οτυευ 'Ι"τιοτΙ υοι·υυευυετοττου,

εετ υτοτ υεεουυοτε υυτ υτο ΑυυτΙυυυΒου υοτ νετεουτουουευ Γοτ

τυου υοε ευε;ου Βο‹·υευε υτυοου·τοεου, υτο ευ οιιεττο2οτουυοτ ετυυ,

υιιεε τυου υυτου υτεεε1υου ετυε υυεο1υτ Μοτο νοτετο1Ιουυ νου

υου Αυουιτι1του ετυττΙτ, πιο εουετ υυτου Ιτοτυε υοου εε οποτε

ΒοεοΙιτετυυυτ.τ ου οττοτουου τετ.

τω! υου Το” υυυοτττυτ, ευ τετ υοι·εεΙυο τυ τἔ`οτυι νου νοτ

ΙοευιιΒου ου8ετο.εετ. Ντουτ υΙΙοτυ. υεεε υτεεο Αττ υουι 1.οεετ τυ

εοτοι·υ ου ουουτυοτ τετ, Με υτο Βρι·οοΙιο υυυιιτου Ιουουυτ ετ

υυυ τεεεο υυοι· ντττυ. ετο οι·ιυυςΙτοΙιτ ε.ιιοτι ετυ ΙοτοΙιτοτοε τυ

τνειεου υυτ υιο Αυυιτυυυ8ευ υυυ Βτουτ υουι “Μου υπο-τ ετ

υ·ειε ιιυ);ουτνυυΒευεε.

- 1)το Αιιεετεττυυε τετ οτυο νοΙΙουυοτο. υο Αυτοι· υυυ νοι·Ιοεοτ

ιιι ιευετ Βευτουυυε;υυε νοΙΙΙτουιυιοιιετο 8οΙοτετοτ Ιιευου, υυυ

οιο 'Ιτουυου υετ ΒουττΙιτευυου ΑυετΙτευυυυε ττειντεε εετυ. υτο

ειο τυ εο υουευι θι·ειυο νοτυτουτ 1ιιιυευ.

Ευ. ΜττυΙο υ.

Μτττυοτ1υυοου

υυε άοτ Ποεο11εουτιττ ρτο1τττεο1ιοτ Δοτυτο

ου Β.τυο..

8ττουυε νοτυ δ. ΑρττΙ 1902.

1. Ποτ Ρτυεοε (Πτ. Βοτ·υευοτττ) ;τουευτα υοε :ειυ 31.

Μυτ2 νοι·ετοτυουευ οιυουτΙτουου ΜττεΙτουεε Ι)τ. Ευ. ν. Οοο

τ εε τι οτ. Βεττ υοτεεΙυο ετου ττυ .τουτο 1885 τυ Βτου Με τττου

ττεουοι· Ατιτ ιιτευετυοΙυεεου, τετ ει· ετυοτ υοτ τΙοτεετεετου Βο

ειιουοτ ιιυεοτοτ 8ττειιυιτου ττεινεεου, Με νοι· ου. 2 .τουτου υευ

υτιτυοΙε 47-_τουττιτου ετυ εουννετοε οτυο.υτεουοε Ιτοτυου οτ)τττττ,

υυε τυυ νοτ1ιτυυοττο. τυ ττττυοτοτ ννοτεο ου υυεοι·οτυ νοτοτυε

τουου τυοττειιυο1ιιυου. 8ουτευ ευου τυ Ιετττετ Ζεττ Βοεεοτυυ,<.τ

οτυ8ετι·οτευ ου εοτυ, το νειι· υτε ΑυεετοΙιτ υυτ ΗετΙυυο υιουτ

Με εντοττοΙυεττ υυυ υυτ υτοτυυτου ννττυ άει· ττοετεουε ΙΕτυυτυοΙτ

ετυ ννευτ8 εευιτΙυοττ, υου εοτυ 'Του, νι·οΙοΙιου οτ τυ υετ Δυο

υυυυε· εοτυοε Βοτιιτεε ουσ, υυτ' υυε Μπιουτ. Με Αυτνοεουυου

ουιου υυε ΑυττουΙτου υοε νοτετοτυουου υυτου Βτυουου νου

υου 8ττυου.

2. Πι·. Βοι·υυε υ οτ υεττοΙιτοτ Νυυοιοε ττυοτ υτο Ιοτοτε

Χτυυ1τυοττ Πτ. ν. Θοετεουο1'ε.

Μετυο Ι·Ιοττου! Ζυ τυοτυετ υτοεεου 'Τι·υυοι· τυυεε του Ιυυου

Ιιτοι· υου Βοι·τουτ ττυοτ υου ττοτοι·εουττττοτυυευ Κι·ο.ιιυΙιετιενει·

Ιυυτ' υυεοτοε νοιετοτυουου ΟοΙΙοΒου Πτ. Ε. ν. Θοοτε ου ετ

οτετο.ττου.

Ποτ νοτ·ετοι·υουε υιιττο ετου υοτ υοι· Ορει·υττου οτυει· Πι·τυ

τυττΙιτυττοιι υυι Ιτυυου Ι)τιιιιυου νει·Ιοτιτ, ννοιιοοΙι οι· υτοΙΙυνοτ

ετουττττυοττ υου·τυ)τ, Με 1νυυυο ουυε νοτυοτεοΙιευυο Βοτυτ

οροι·ιιευ το

ουτιττυυ1το1ιο ΒτεοΙιετ

υυυΒου υυτ υυυ εε υτιττο ετου οτυο υνυιουυυ8·οτττε ουττντουο1τ,

υυε υτε τυ υτο ΑουεοΙυϋυΙο υτυοτυ ετου οτεττοο1τυο. Πυτοτ

Ρττεεευττι υυυ Ιιυυιουτ1τετι·υυρ; @που υυοτ υτο Βτεουοτυυυετου

τυ ναουτεευ 'Ι'οΒου 2υτττοΙτ. Νυτ υτε 'Ι'ουιροτοτυτ υΙτευ υοου.

Με ετεςου 40 °.

μου τυττ 0οΙΙουτυυι ευ νοι·ΙτΙουου. υιιι ινοττοτ

Ιτουυου. δευτ υυ1υ τι·υτου Μουτ

Νοου ου. 1 ννοουο, ειυ 17. Μοτο,

υοου υτο ΠτυουουτρυυυΙΙουυοττ τυ υου ΑοΙιεο1υτττεου,

υουτυ Ιοοετε.υυου υυττο.

υυυ τυ υοι· (του·ουυ υοε ΙτυΙτου ΒουιιττοτεοΙευ1τε.

ννοτ υοτ ΗιιυιοτυεΙτορτ' εουτ ετοτυ υι·υουοιυρυυυΙτου.

Αυτ υοτ 0ουευ1ττιττου υιττ Πτ. τυου. ΕΜ. 8 ο τι ο· οι·ο υυυ

εοτοττΠτ. υιου. τ' το τ ο τ 8 ο υ τν τι τ τ ο νι·υτυο υοεοτι1οεεου,

ορετοττν ετυ2υςτοττου. .

Αιιι 18. Ντου Αυοιιυε υιετεεο1το του ουοτετ υου Ηυυιοι·ιιε

υυτ. Ηιε @Με Κυοουευτυο.τυ ννοτ νοΙΙΙτουιτυου οι·τνοτουτ υυυ

ττυ Ιιυουετου θτυυο υγροτυυιτεοτι, το υυεε υοτυι ΒτϋτΤυου υοε

Κυοουουε υυε υτιιι·Ιτ νου εεΙυετ υετουετΙοεε

ιυοτεουο, τοτυτοουΙτουο Βϋυτο, υτο υυι·ου υτο νοι·υυυοι·το Οστ

ττουΙτε εουτΙυοτ ννυτυο, υυουυΙτευ. Ποτ Ιτυττο Βυτυοι·ιιε ενυτυε

τυ εοτυοτ “που Αυευουυυιιο ειυτεοιυετεεο1τ. ΠουετοΙΙ. ννο

υιτιυ υτο Ηυυτ οτυεουυτττ. Ιτοιυ υυε υτυυεε εορττεουο Οουοιυ

υοε Πυτοι·υοιιτιοΙυ;εννευεε υυά υει·ΠυευυΙο.τιιτ ευυι νοιεοΙιοτυ.

Ότο ΒοννεΒιιυΒου ττυ ΒοτιυΙτοτυοΙουυ Μιτου νο11υουιτυευ τ`ι·ετ.

1)υτου ετυε τυοτετου τετ υτο ΙτυΙτο Βευρυ1ο τ'ι·οτςοΙοετ ντοτυου.

ΠτοεοΙυο ετνντεε ετου υοου οτε ει·ννοτουτ, ευ υοου οτιι Τυετ1 υοι·

εοΙυευ τεεοοτττ ντει·υευ τυυεετε. Με Τοτυρετοτυτ ττοΙ υοου υοτυ

Ετυεττυ' υυτ 2υυ1 'ΓΙιετΙ ου υυά ΙιτεΙτ ετοΙι υεετττυυυετ υιντεουου

38 υυυ 89 °. Βε ττε.τ ετυ Ιοτουτοτ Ιοτει·υε υυτ', άοτ· οτυτεο Το,ο·ε

υτιυτο1τ. υυτ υυυυ ιντουετ ου νοτεουτντυυου.

Αυι Τοεο υο.οΙι υοτ Οροτυττου οι·ττυυ υτο Ρτουο υοου Νγ

Ιττυυοτ υυυ Γε υ ττυ ο ΖυοΙτετ ττυ Πι·τυ, υοτ· υτι.οτι 2 'Ι'υττου

τ.τοεουννιιυυευ αυτ.

Αυι 25. Μοτο νοττττϋεεετ·το ετου υτο ΡοΙιτνοΙΙιιυε νοτυο υυτ

ΡοοτοτυΙτε. Ποε Βουιι1τοτυοΙευΙτ ννιιτυο υτυουοιυρττιιυττουετ.

ΑΜ Πτυου ττοεε Βττοτ νοιυ 8ουυ1τοτοεΙουττ υοι· τυ στο ννυυυο.

Πο υτο 'Ι'ουηιοτοτυτ υτουτ ουττο1, εο ννιιι·υο υεεουΙοεεευ, υυε

8οΙιυ1τοτοετοιιυ Ει·οτευ1ο;του υυυ υυιου ετυτ8ο Ιιιοτετοιιου υοου

υιουτ ΑυτΙυεε ευ νοτεουουου. Βοτ υοτ εννεττου Οροτυιτου οιο

25. ΣΙΕΜ οτνντοε οε ετου, υεεε υτο 8οο.ριιΙο. νου Βτιοτ υιυεριτΙτ

αυτ. Βυυοι· ννιιτυο υτο ευ.υ2ο 8οοριιΙε. υυε υουι 8οτιυ1τοτεο

Ιουυ ουττοι·υτ. @το Ιυοτετου τυ υοτ Ρεοτοτο1τεεευουυ τ“ϋυττε

τντουοι· ουτυ εευττεοΙιου Οουευι, υυε υ1Ιο ΝετουτυοτΙο υοου επι

'Ι'υοτοττ τυττττττττο. Βτοττο 'Ι'τιτυρουουο υοτ ννυυοου. Π

Αυου υοου υτοεουι Ετυοττττ' ττοΙ υτο 'Ι'ουηιοτοτυτ υτοΙιτ ου.

1)ο.εο ευ νντοε οτυ υυΙιτι1τουυοτ Ηυετου υυτ οτυο Ρτιειιυιοιιτε

υτυ. το ετου υοου .οοεεΙΙιο. Με Κττττ'τε υυΙιυιου ε.1Ιτυττυττου

ουώτυυ υυι Β1. ΜΒΜ αυτ;; υοτ νοτετοι·υευο εοτυου εουινοτου

.ιθ θΠ.

ΙΝτο οτ“τ Ιτουιυιτ εε νοτ, υυεε οπου υτε (τιποτα υοτ Αεερετε.

υτο υυε _τετοτ οτεουτΙτου ε1Ιου τυ 11'Ιοτεου υυυ ΒΙυτ ττυοι·ρτο

μου ευ εοτυ ιυττεετου, εοεττυυττττ ννττυ. 1)ετ ίτυ1.τττεο ΡυΙΙ, υευ

υυτ ουτε υτετ ου υουΙυ8εττ υε.υου, υοννοτετ υυε ουτε Νευο.

υε.εε ννττ Μουτ υυτ υυεοι·οτινο ευ εουυετυ υιιου υοτ Ρυιτευτου

ννοοευ υτουτ Βουτ:το·ουυ νοτετο ττυ· εοτυ Ιτυυυου, στο ιινττ «του

νετΙουτ' υοτ Ιυτ`οοττου υτο νοτυοτ υοεττυιυιου υουυου. Ψευυ

ντι· υΙεο Βοο·ου υτο Αεερετε νετετοεεευ, εο υιττεεου ντι· υυε

υοεεου υοννυεετ εετυ, υοεε υυτ Ηοπυτυ_ ερτοΙου υυυ υυε”, ννουυ

εε οτυτυυτ εουΙοουτ ευεΙτοτυιυτ, υυε 11ευου υυτ υευι 8ρτοΙ ετευτ.

τΑυτοτοτοι·υτ.)

8. 1)ι·. Βοτυυειυ οτ ετοΙΙτ οτυου Χτυυυου νετ. ννεΙουοι·

ντο ου νοΙνυΙυε άοτ ΡΙοττυτ ο οι·τι·τ ννοτυου ντου.

ει· ετετε Ρειτουτ, υου του 1υυευ τοι· νοτοτο11ε. τετ ειυΓουτυυτ 1902 υυτ υου Βι·εουοτυυυ;;ευ οτυοτ ΒοττυοοοΙυετου

τυε ΚτουΙτουυυυε υιιτο·ευουιυιου υυυ υοι·τ νου Πτ. Α. ν. Βοτττ·

τυου υ οροττιτ ννοτυοτι. Ιου »τουτο 81ο ιιτουτ υιττ υετ Ώου·

Ιτουροεουτουτο υεΙυεττυου, τντ11 υυτ υτο Μοτυουιο υοι·νοττιευου,

ννοΙουο το υτοεουι Γυ11ο υυεοι· Ιυτει·οεεο τυ Αυερι·υου υοΙιυιου

τυττεεοιι. Βοτυοτυουεννει·τΙι τετ υοι· 11υιετυιιυ, υιιεε υοι· Ρυττευτ

εουου τ'ι·ττΙιοτ ου Ιοτ‹:Ιιτου Βουυιοτυου τυτ Αυυοιιιου υυυ υυυο·

υουτουυου θτυΙιΙνοτυοΙτιιυττου .<,ςοΙτττοιι Ιιυττο. .Ϊοτ2τ τετ Μ'

ιιουτ οτΙττυυυτ; εεττ οτυοτυ Τομ Ι‹ετυ 8τυυ1 υυυ ττοτιιο )-'νιυυο.

Κοτυο Ι.υεε, Ιτοτυο 'Γυυοι·υυΙοεο, 1τοτυο Ιυτεοττοιιευτουυ!ιοτιου

τυ υοι· Αυυυιυοεο υυουινοτευυτ.

Ου_ῇεοττν υεετυυυ οτυο ττοοΙτοιιο Ζυυεο, ΖννοτοΙιτοΙτυοουετουυ.

υιιτυοτιτουουοε Αυυουιοιι, νοτυοννϋΙυτοε Ερτεοετιτυιυ. Βετο Αυ·

υουιευ τετ τιεντυτυοτττεοτι; υυτ υοτ 1τυυειι Βοττο ρυΙρτττ του!!

ετυε οου1ττΙιτο Ι)υτυιεοΙιΙτυξο. ΚττνιιΙΙ'εοτιοε 8νιυρτουι τετ νοτ

Ιιουυοτι. Ρετ τοοτιιυι τττΙιΙτ ετου υτο θουΙοττυυο.υτ υοττυο1 ου

0ιιτοι· ΡυΙε, “ιεε Αυεεευου υοε Ρο.ττουτου. .Βοτ υοι· Βουτ00°

τοτυτο ετοΙΙτε ετοΙι οτυ νοΙνιιΙυε υοτ ΓΙοττυτ υοτυυε. ΖνντεουΘΠ

υου υοτυευ ου ιιιυκττυιιτυ υουΙυΙιτου ΒοΙιοιιυοΙυ υετ ΓΙετιιτυ

ετοτυοτυου. υετυιιυ ετου οτυ .ουυε εοτιιιιοΙοε, εοεοΙιι·ιιιιιυττοε 11ο·

εουτοττιιιυ ιυττ υιουιοι·ειι οιιοι·νοτ1ε.ιιτειιυου υοτυη;ου 8ττττυΒθ!)·

Νυουυευι υτο ΙΡΙουυτ 2ιιτττο1ητοτΙι·οΙιτ υτοτυοιι ντιπ. ερτεΒοττο τυο

8οι·‹›ευ ουυε υυτ. Νοου υοτ ΕτυτττΙιτυιιο υεε 0οι·υτεοΙιτυ11Φωτ

εουντευυ

υτο Με

Αυι 18. Με” ττοτου Βουυιοι·ιου τυι

Ιτυυου 8ουυΙτετεοΙουΙτ ειυ". Ου_τοοττν υοετουυ 8οΙιννοΙΙυυΒ° υυυ

0ουουι νοι·υο τυ υοι· ΡοοτοτοΙτευουουυ, υτυτου :κι άοτ ΒουριιΙο

ΝοτυουτΙτου

υυά υυτ υτο
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_ιε(Ιοειι ιιεεε ι(ειιι ΚειΠ εεε ιιει· Πειτε ΠΠεΠ ΒεΠιιιιιτ. Πιεεεε τ

ιιιεεε (ιεεεε ε;εεεειιΠει· Πετεετ ννει·(ιειι, ννειεΠε (Μι· Μειιιιιεε·

ειιι(ι, (ιιιεε (Με Ζιιι·ιιοι((:ιι·εΠεε (Με Ι)ει·ιιιεε Πιτ· (Μιι ΑΠιιιιεε εε·

τω. Βε ι(ειιιιεεε ?Με νει. ινε (Μι· (ιιιετιι·τε Πει·ιιι (ιειε.ι·τιε

ιι;ειιτΠιιιτ ιετ, ω( ει· (Με Ιειιιιιτ ειειιτ ινειτει· Πει`ει·(ιει·ιι ι(ε.ιιιι.

ΠεΠει· (ιιεεε ιε εεΙεΠειι πω( (ιει·εΠ ειπε Βιιτει·ε(ιεεειειιιοεε

ειι (ιιεεε @Με ΑΠιιεεε εεεοι·ετ (νει·(Με. Αιιε (Πεεειιι θι·εε(.ιε

νει·ειιιιΒιε Πι·. Α. ν. Βει·;; (ιιεεε (Με θεεειιιιι ιιιιτ (Μπι ιιε

ι·ιριιει·εε Βιι(Μ (Μι· Π'ιει(ει· (ιιιι(·ιι (ιιεεε Μ(ιτριιιι(ιιερι. Πει·

Μει·ριινι(εεει ιιεεε ειιι 18. 'Βιμ Πει·εεε. Πει· νει·Ιεει` ειιι(

ειε Βιεττει·. Πιε εει ειιιειι ι(Ιειεεε ΑΠεεεεε ειι(ι ειπε ει(:Π (ιε.ι·ειι

εεεεΠΙιεεεειι(ιε ι(ιειιιε ΚετΠιιειει, (Πε ει(:Π ιε Με( ειεει· (ιει·ειι·

εεεεΠειττεεειι 8ει·εεεεειιτ (ςεΠιι(ιετ εεε ννιε(ιειιιιιι ειιοετεε εε

εεΠΙεεεεε Πειτε.

Με Αι(εε(ιι·εΠεεε· (Μι· Β'Ιει(ιιι· ε( Με( οιι'εεΠε.ι· (ιει·ειι (Με

8(:Πι·ιιιεριεεεερι·εεεεε ιπι Μεεεετει·ιειιι εε 8τειι(ιε εει(οιιιιιιειι.

Ι)ιεεε 8(·ιιι·ειεριειιε ιιεΠεε ειιι· ε( (Μι· Ιετετεε Ζειτ εει· Πει

ιιΙιει·εε Ιιι(ιιι·ι(ιιιειι (Πιει·ε ει( ΠεοΠε(ιιιτειι θειεεεειιειτ εΠεΠτ.

Πε ε( ιιιτει·εεεεετ, (ιεεε (ΠεεεΙΠε εεεΠ Πει εε _ιεεεεε εετειι

νει·ιιε.ιι(ιεε εειε ιιεεε.

Θε Πεννειετ ιιεεε (Πεεει· Ε'εΙΙ ιιιιτ νιειεε εε(Μι·εε, (Πε ννιι· εε

εειιεε ιιεΠειι. (ιεεε ειιιε Αι(εε(ιι·εΠειι,ς (Μι· Παει· στι. (ιιιι·ειι

ειιιε εοιειιε Βιι(ι·ειιι(ιιεε (Με Μεεεετειιιιπιε νει·ει·εεεΠτ ινιι·(ι.

Με ιιι·(ιεε, (νεε (Με ει( Ριεεεεεε ιει Μεεειιτει·ιιιιιι ειιι(Ι, ειι

εετιιιιι(ιιιαΠε ο(Μι· 8εΠιιιιιιριιιεεεετεεεεεε, ιετ ιι(ι(:Π ει(:Πτ εετ

εεΠιε(ιειι;ιε(ιεειεΙιε νειιεειεε (ιιεεειΠειι ι(Πειεειι εεΠειεει·Ι(ι,

ει( ει( (Μπι Ποιιιεει. ινε (ιιιτεΠ (Πε Πει·εε(ιει·ειιε· (Μι· (Με (Με

Πει·ιιιεε Ρεεεε.εεετϋι·ειιεεε ειιιτι·ετειι. Αε(:Π (Πε Πτεε.εΠεε, (Πε

(ιιεεε Ρι·εεεεεε ιιε Πεεειιτειιειε ιιεινει·ι·ιιιεε, ειε(ι (Με Πε

ι(εειιτ. ιΑετοι·ειει·(ιτ.)

Πι·. 8(:ιιεΠει·τ: ΒεΠεε νει· νιειεε .Τειιιεε Πετ Εεε.

ν ι ι·ο ιι ενν ειιι' (Πε εΠι·οιιιεειιε τετιεΠιι·ειι(ιε Μεεειιτει·ιτιε ιιει

ιιιετι(εειε εειιιε(ιΠτ εεε (ιιεεε Ζεειιιε(ιε (Μι Αειειειι(εειτιι(ειτ

(Μι· Αει·ειε ειιιιιι“εΠιεε. Τιετι(ιειε ιετ Με” Ζειτ ιιιε(ιιιι·(:ιι

νεε (ιει·εειΠειι ιε (Μι· Πιτει·ε.τιιι ι(ειεε Βε(ιε εεννεεειι, Με ιε

(Με ιετειε(ι δειιι·ειι ειιιιιεετΙιεΠ (Πε θιιιι·ει(.;(>ε (τει (ιιεεε Ριο

(:(>εεε ειε Πεειιεειιεεε(ιε Ποιεεετε ΠΠ· (Με Ζεετειι(ιεΠεειιεεε

_νοιι Αιι(ιι(ιι·εΠεεεεε ιιιεεεινιεεεε Π(ιΠεε. Πιο Ε'(ιεερεει(τε

ειπει· Ι)ει·ιιιε(ιιιιιι€ε ι(ϋιιεειι ειιιεε(ιει· (ιε(ιει(·Π εε ετε.ι·ι( εε

ιιιιΠειτ νι(-ι·(ιειι, (ιεεε ειε Με (Πε Πο ρειιιιειε ειεει· ΡΠιιτε ειι

ειιιιιιιι(>ειιεεεε Πιιιει (ιειει·τιεειι ει·Πιιιτειεεεε ι(εεε ιιιαιιτ

ιιει· (ιει(ιι (Με Ηιεεειιειειι νοιι νεΙνειεε, εειι(ιει·ε εεΠεε ειε

τω( (ιιιι·εΠ Βιιιιιεεε (Μι· Πει·ιεεειιιιιιεεε ειε Κι·εει(ΠειτεΠιι(ι

ειιετεε(ιει(ειιιιιιειι, (Με (Μπι (ιει·(:Π νεινειιιε ιιει·νοι·ε·ει·ειεεεε

εειιι· ιιΠειιαΠ εειε ιιεεε, ννεε ει(τΠ (ιει·αΠ (Με νει·Ιιιετ (Μι· ει(

(Πε ιιει·ιιιεΙε Γιιεαιιοε (Με Πειειεε εε ιιοτΠιιι·εε(ιιε(ειι Βεννε

πεεεειι·ειΠειι ει·ι(ιιι.ι·ι. ε

Θειτ ιιιεε ειιι' (ιιεεε Βετι·εετιε(ιειι (Με Μεεεετει·ιεειε ιπειιι·

ειιιειειΠεεει ,ε(=ννει·(ιεε ει, ιιε(Μτ (εεε ειε εει· ιιιεΠτ εειτειι,

Πεεεε(ιει·ε ιιι ιΠι·εε Αετιιιιιι;εετιι(ιιεε. Αιε Πεειιςετεε (Με

ιιεεε ειε Πει ιιι(ει·εε Ιιεετεε, (ιεεΠ ι(οειιιιειι ειε εε(:Π Πει ιεεεε(ι

ιιειιεε ιιι(Πνι(Πιειι νει·. Θε Πει Πε(ιεει· Πει (Μι· 8ε(:τιειι (ιιεεε

_ιιιιι;;ειι Πεεεεε. εεεεεΠεε(ι νεε ειιιειιι νει·ιι.ε(ιει·τεε Ρι·οεεεεεε

νει·ειιι. ειιιε εοιεΠε τετιεΠιι·εε(ιε Μεεεειει·ιτιε εεεειιεε. Λεει(

ειιτειιε(ιιιαΠε Ρι·οοεεεε εε ιιει· θειιειιΠΙεεε ε;εΠειι νει·εειεεεεεε

(ιιεεε. ειιιειι(·Ιιειιι·ειεε εε(ιιι Τι·ε.ιιιεεε ειι(ι ΠεΠει·ΠεΠεες.

Πι·. Βιιττεει: Πετει (Με Γεετει·ειι, ινειεΠε ιιι( (Με Πε

ειειι(Ιει(ειιιιεεε (Με νεΙνειεε νει·ε.ετινει·τιιεΠ (;ειιιεειιτ ινει·(ιεε,

ινιι·(ι εεεΠ (Πε ειιιο(ιιεειιε ΟΠετιρειιεε εεεεεετ. Μ” Ι(εεετε

(Πεε εε ει·ι(Ιει·εε, (ιιεεε (Πε θτιιι.ιιιετιοε (Μι· ΚειΠιιιιιεεεε, Με ειε

Πεεειι(Μιε Ιειαιιτ ε( (Μι· ΡΙει(ει· ει( Βιεε(ιε Πειειιιι, ειιιιιιιι(Πιειιε

νει·ιιε(ιει·εεεεε ιιι (Μι· Πιει.ιεΠεει.ς, ερεειειι εεεΠ ιει Μεεεετε

ι·ιιιιιι Πετνοιιει(. Ποινιιιιιε ειι( ειιι ιιιι(ιτιε·ετειι εινιεεΙιεε εειιι

40. εεε 80. Ι.εΠειιειιιΠιε ειιι, ε( (>ιιιειιι Ι.εΠεεεεΙιει·, ιε νι·εΙεΠεει

(ιεαΠ (Πε ΟΠειιρειι(ιε ειοΠ εει ειιιτΙ(ει(>ε τειιιει·ι(Πει ειιι(Ιιτ.

Πι·. Π' ε ε ε Π(·ι·ι(·Πιετ ιιΠει· εΜειι Πει! νεε ι·ειι·ειιιιι·εε(ιει· Με·

εεειετιιιε, (Με ει· νει· .ΜΜΜ ειε Αεειειεετ ειιι Βιι;ε'εεΠεε

Βτε(ιιι(ιειιι(εειιεεεε ΠεεΠεειιτετ Πει. Πε Πεε(ΜΙιε ειαΠ ειε (ιιεεε

ιιεεε ε( ιειττΙειειι .Τειιιεε, ννεΙειιει· ειε Ι.ειΠεε|ιειει·2ειι, ι”ειεει·

(ιε Πει·(Πιιιιι. εΠννε(·ιιεεΙε(ι ειιι νει·ειε Νεες Πτι. Βει· @ειιι

ννει· ετιιι·ι( ινιιηιειιιτιε(·ιι (ι.ιιιε(ειι·ιεΠειι. ει (Μι· Πεειιοε ετεΙιτε

ει( ει(:ιι Πει·ειιε. (ιιεεε (Πε Τνιερειειε εΜειι ειεε εεΠιιιΠιε Βιιεε

(ιει·ιιιε(·Πιιεεε νει·ετεε.εΠτ (νει·. [Πε εειιι( ιιιεεειιτειιι (Πεεει·

8αιιιιιι(.ιε (εει· ιε ειΠε ΒαΠε·ιειε νετικε.ιι(ι(>Ιι, ννειαΠε (Πε Γεεε

ριιιιι(ιε (Μι· 8(·ΠΠεεε ειεειι(ιει· εειιιιιιει·τ ειιά (Με Πε.ι·ιιι νει·

εεετ Πειτε, εε (Πιεε (Με Πε.ι·ιιιΙιιιιιειι ιιει· (ιιι- ειεειι εΜειι( τ

(ιιιι·εΠεεεειε (νει·. Πε πει· ννε(ιει· ειε 'Ι'ι·ειιειε ιιο(:Π Εεεε

νοιειιεεεεεεεειι.

Πι·. Πε ι·ε Π ε( ε ει. ειεΠτ ιιιι (ιεε(-εειιτε ειι Πι·. Β ιιι.ιεει

ιιι (Μι· 'τ Οι τ' τ” · Π ι (τι Μ τ. 'τ' ε· · .Π” Μ φ" Μ! νΘΓεεεθ “ω θ θ" 880" Ν' ω Η ε εεΠεε; (ιεειι ινει· εε ειαιιτ ιιιεΒιι(·Π ειεε ιιε(ιει·ε Πεετιειειτε

Πι·εεειι(ι (Μι· θΠειιρετιεε ιιε(ι ιιι(:|ιτ (Πε Ροιεεει·εαιιειεειι8·.

“Πι·. Π. ιιι ε(- ι· 2: ΧειΠετειεε νι·ει·(ιειι ειι(εειεειε (Με Πι·εεεΠε

ιιιι· (ιεε Ζιιετειι(ΜΠοειειειι ειιιειιιι(ιιι(·ιιει· Βι·ε(Πειιιιιιιεεε ειιι

Πει·ιιι ειιεεεειιιιιιεε. Μιεετ πιει( (Πεε (εΜειι, εε ιιιεεε (εειιι

(ιεαΠ (Πε Πεειι(ιιιι(ειτ εεεεΠειι. (Πι.εε (Πε νοι·ιιιετει· (Μι· Κειιι

ι=τειιιε, ειεεε(ιιει(ιε ει((Βιιιι·ειι(ιε Κοιιιιιιεεεειι, ε·ειεςειιιιιειι (Πε

εειΠειι Ε'(ιιεεεεετιι.ε(ι(ι ιιε.ειι ειοΠ κιειι(ειι.

Πι·. Βο ι·ιιΠιι ε ετ Πεεε·ειΓειτ (Πε Πϋ,ειι(:ιιι(ειτ (Μι· Βετ

ετειιεεε· (ιιεεε Κετιιετειιιεε ιιι ειιιειιι ιιοι·ειειειι Πει·ιιι.

 

 

4. Πι·. Βει·ιιΠε(ιρτ εειιι ειιιειι Κι·ειιι(ειι νει, Πει (Με

ε( (ν(=ετειι ιιειιιεει·(ιιιι·εΠ ειε Π Ιειιε νεε τι·ιειι ιι ν(ιι·ει·

ειιειιιει· ΒεΠειει·ιετιε(ιεεε ειιι. ,ε·ιιτειιι Βι·ι'ειε οιιιο Ε) ε τε ι·ο -

ε. ε ε ε τ ο ιιι ο ε ε εεεεειιιΠι·τ Πει..

Π: Πειι(ΜΙτ (Με ειε ειιιειι 1ΒιιιΠι·ιε·ειιΚεεΠεε, (Με εειτ 2

.Πιιιι·εε ειι θεΠειει·2ειι ιιε Πριειιετι·ιεει Ιει(ιετ. ΠΜ ΒεΠιιιει·2εε

ειιι(ι ειιι ετιιι·ι(ετειι ιιι (Μι· Βιιαι(ειιιεεε. νω- 1ιιιιε·ει·ει· Ζειτ Πει.

(Μι· Ρειιεετ ειιιιιι(ιΙ ειιι' ειιειιτει·εεε Μεεεε ει·Πι·ο(ιΠεε. Νιε

Βιετει·Πι·ε(:Πειι, ειε Βιετ ιει ΒτεΠι. νει· 7 .ιειιι·εε ειιιε Ιιιιιι(;ειι

ειιτειιε(ιιιιιε; (ιει·αΠεεειεεΠτ. Οει'τει·ε ΑρρετιτΙοειΕΠειτ. Αι( (Μι·

ιιιιι(εε Ι.ιιεε,·εεεριτεε ειιι(ι νει·ιιε(ιει·ειιεεε εεεΠινειεΠει·: νει·

ι(ιιι·2ι.ει· θιεΠεΙΙ. εειιει·ιεε ΑτΠιεεε. Ι)ιε ειιτετε Μεε·ειιει·εεεε

8 ιΞ'ιιιεει· Πτειτ ειιτει· εειιι ΒιρρεεΠεεεε. Ι)ε.ε Βριεεετι·ιιιιε ιετ

(ιι·ιιει(εειριιιι(ιιιαιι. Ριετεειιει·ε;ει·εεε(:Πε Πει (Μι· Ρειρετιειι.

Βιε Πετει·ειιειιιιεε (Με Πεεεειειιιιιτεε ει·ε·ιεΠτ: θεεειιιιετεει(ιι

ει( 90. Ριειε θειεειιιιι·ε ε( (ειεΠιι(:Πει· Μειιι;ε νει·Πειι(Με;

ι(ειεε Πιι(Π- εε(ι Βεττει·ειτει·ε. Ιε Αειιετι·ε.ειιτ (Μι· ειιεειιιιιι·

ΠεΠεε ΒεΠιεει·εειι ειιά (Μι· Πε(Μετεε(ιεε Μεςεε(ιιιε.τετιειι ννει·(ιε

εειιι Ρετιεει.ειι ειιι ερει·(ι.τιι·ει εΜειι( ειε εειι·τ, ειιι' (Με ει·

εειιι ειιιΒιιι€. ΝεεΠ (Με Βι·ιιΠειιιι.ε· (Με εεεΠιιιιΠιε (Με ιεΠ

ειεεε (ιει·Πεε ιΜειιεε 'Ι'εειοι·. (Μι· ειε εειιννει·τιε;εε ΝειΠεεε·ε

ννεΠε (Με Ργιει·εε (:ιι·εειττι (ιιιιεεΠ. Πιο Πεεετνει·(ιιει(εει; (Μι·

Ρνιοι·ιιειιι(ειι(ι Πειειι(ι ει(·Π νοι·εε. Βιε Βει·εεε (Με Ρνιει·(ιε

και· ε·ει·ετιιετ εε(ι ιιι_ιιαιι·τ. νο(ε Ργιοι·ειι @ιιεεε Α(·ιιιιι.ειεεεε

εει· ΙιεΠει· εεε εει· Πιε.ιιεεΠιεεε εεε. ΖινιεεΠεε (ιειε Πεε·ειι

ιι(ι(ι (Με ΟοΙειι τι·ιιεενει·εεει, εινιεειιε(ι εειιι Νετε εε(ι (Με

Βιιιιε(ιει·ιεεεΠΠεεεε Πεετειι(ιεε εει·ειι·εετε, εειιΙειει·Πε.ιτε εε(ι

ιεειει·ε νει·ινεαΠεεεεεε Πιο Ι)ι·ιιεεε ιει Πεεεετει·ιειιι ινε.ι·ειι

ετε.ι·ιι νει·ει·εεεει·τι Πιε Ηεεειεεεεει·εεε Πει· Πεεεε

πιεπιε (ΠΠιιιι·ι. Ιε ΑιιΠετ(·ε(ιιιτ (Μι· ΝειΠε ειιι ΡνΙει·ιιε,

(Πε ειιειιΠει· (ιεεεειΠεε ετι·ιετει·ιι·τε, Ιεε·τε κι( (Μπι Ρετιειιτειι

ειεε θεειτο-εετει·εεεεετοιεεεε εετεεοΙι(τε ι(ιιει·ιει· ιιε(:Π Κε·

ειι ε ι· ειιι τιει'ετειι Ρειιι(τ (Μι· (ιι·οεεεε Οει·νετει· εε.

Βει· Ρετιεετ Πετ ω( Πιερ-ιιι ειιι. νει·τι·ει.πεε, Πετ εει· ειε

Πει ειιι ει·ετειι 'Γεε·ε ει·Πι·ε(:Πεε; εειτ (Μι· Ζειτ ννεΠΙΠειιε(ιειι.

Ρετ. ιεετ Αιιεε ειιά Πει μι· (Με 8εΠ(εει·εεε, Πετ ειεΠ Πε·

(Πε ι(ει·ιε Ζειτ (εειιι (.ςετ ει·Ποιτ. Με Πεεειιε(ιιτεετει·εεεΠεεε,

(Πε νει· Σ( 'Ι'εε·εε νει·ςεεοιειεεε ννιιι·(Μ, ειΒ·εΠ: θεεειειιιι(ιει

(Πιι6.τ 40 ε·εεεε ιι·ιιιιει·ε 90. Ρι·ειε ΒιιΜετιιιι·ε ιε (.ςει·ιιι8·ειι Βρε

ι·εε νοι·ιιεε(ιεε.

Βιεεει· εποε εειε;τ, (ιιιεε ε( εοι(:Πειι πιω, ινε (Πε Βε

εεΠννει·(ιεε τι·ετε (Μι· Τιιει·εριε ειεΠτ εειιννιιι(ιεε, ιεεε,·Ιιειιετ

(Με ειεεεει·ιιιεε νι·ει·(ιεε ειιιεε. ιιεεε εει· εε ιιεεε εειιι (Με

Πεεεε Πει ειπει· Ρειι(ιτιοιι ει·Πειτειι. Εεεε εειΙ εΠει··ειεΠτ

ννει·τεε Με (Πε ΠιΙετειιεε εεε (Πε Πεεετιοειιιιιιιιτιιιει(ειτ (Με

Μειι;εεε ιιιι· Πει(ιιεειιι ει·ι·ειειιεε. Ψνειιιι ειιειι ιιι (Με Ιετετειι '

Ι·'ε.ιιεε (ιει·(ιιι ειιιεε εεεειι εΜειι ΑΠιιεεε. Βι·ιειεΠτει·εεεεε

εειι(ιιι'τ νι·ει·(ιειι ιιεεε, εε ειιι(ι (ιο(ιιι (Πε Βεάιεειιεε·εε ω· (ιιεεε

εετεε Ει·ιοΠς (ιει·εΠειιε εειιι· (ιεειιιιετιιι·.

ΟΠεΙει(:ιι Με( Ι(ειε Πι·Πι·εαΠεε εεε ι(ειε Βιιιτ'εει'αετι·ετεε

εει·, Πεετεε(ι (ιοεΠ ειιι Πι(ιεε (Με ΡνΙει·εε, (Με (Πε Ε'ιιε(ιτιοιι

(Με Πεεεεε ειιειτιΠΙιειι ιιει·εΠεετετε.

Πει· Ι.εεεεεΠειεε(ι, (Μι· Ηε.Πιτεε (Με Ριι.τιειιτεε εεε (Πε Πε

εεειει·ιιιι(ιιιιεεε (·ει”ειι (Με νει·(ιε.ειιτ ειιι” 'ΓιιΠει·Πειεεε ννειειι,

εΠειειειι (ΠεεεΙΠε εΠ_ιεατιν ειεΠτ ειιοΠεεινιεεεε ννοι·(Μιι (ετ.

ΑεεεεΠιι(ιι(ΙιεΠ ιετ (Μι· Ρει.τιειιτ _ιε(ιεετειιε νεε εειεεε (Βειιιιεε

Πειι·ειτ ειι(ι ει· ιετ εε, ννειι ει· 2ειτι(ς (ιετει· ειιεετιεεε ε(ιιε

εεεεεε ερει·ιι·τ ννοι·(Με ιετ.

Πι·. Κι·ιι8·ει· 2 Πει (Με Ρε.τιεετεε εειτ (Μπι Ηει·Πετ 1901 ε(

(Μι· ΑιεΠειε.εε (ιεε Κι·ε.ει(εεΠεεεεε ΠεΠειι(ιεΙτ. Πι· ει( εε, νοιι

Ζειτ εε Ζειτ ιπι Εριεε.ετ(·ιειιι ειιι'τι·ετειι(ιεε, εεει·τι·ιτειιεΙιε(ι

Β(:Πιιιετεεε. (Πε ι(ειιιε ΑΠΠεεειει(ειτ νεε (Μι· ΝεΠι·ιιιιεεεειΠειιιιιε

2ει,(;τεε. Αιιι' Πτε(:Π (ιιει· (Πε με” .ιι(Ιεεεεεεεεε(ι ειιιριιε(ιιιειι,

ειε εεεεεει· ιε(·ειιειι·τει· Βειιιιιει·ερειιι(τ Με· ει(ιιιτ νει·Πειι(ιειι.

Ζει((νειιιΒ Ι((ιεετε Ρετιεετ Αιιεε εεειεεεειι. Βετιεει· ιιιιΠει

θεειι·ειειειι ειιι ιιει·νεεει· θι·εε(ι1ει.ι;ε ειι εεε νει·οι·(ιεετε Πει·

εεε ειι(:ιιτει·ε Αι· εετειιι ειτι·ιεειιι. Πιεεε 1ι(Ιε(ιιεετιοε, νοιι

εεε ιιε.εριειι.αΙιΙια ιιξεε.(εε ΠΙαι1ε ειεριοΠιεε, τΠιιτ εεεΠ Πει

Ηγρει·ιιετιιεειε (Μι· ε.,εειιεειιιειιεΙιειιτ ειπε Βιεεετε. Αιι(:ιι

Πιει· ειιι· (Μι· ει” εεειιεΠετ εεεεΠειεεε(ι ειιι (.τιιτει·, εριιι.ει·

εΠει· τι·ετ "Με ειιιε Ηειιιι(ιεε· (Μι· Βεεειιινει·(ιεε ειιι, Πεεειι

(ιει·ε Νιι(ιιιιε ννει·(ιειι (ιιεεειΠεε εειιι· Με. Με Βιιει(ειιιε.,ε·ε

ι(ειιειε Ρειιεετ εει· ιιιεΠι νε(τι·εε·εε, (Με (Πε (ε(:Πτε 8ειτειι

ιε,ε·ε ννιιι(τε ειιΒιιεετιε., Πεεεει· ιιιΠιτε ει· ει(ιιι Πει Πει(ει· Βειτειι

Ιεεε, ειιι Πεετειι ω( ΒεεεΠιεεε. Πε Πεετεε(ι Βιεριιιι(ιιιεΠΠειτ

(Με Πει(ειι Βεειε ιΙιεεε. ι`ει·εετ ειε εεεε (·ιι·(:ειιιεαι·ιριει·

. Βειιιιιει·εριιιιι(τ ι·ε(:Πιε Πε Βριεεετ1·ιειιι. ειιΠε (Μπι ΒιερειιΠεεεε.

Πιε ΖεεεΠειε (Μι· 8(τιιιεει·εεε εεε (Με Αειτι·ετεε (Με |)ι·ε(:ι(

ριιει(τεε νει·ειιΙεεετεε Πε(ιεει· (Πε Πιιι,(.>;ιιεεε Νεει·οεε εειεε

Βιετςιιεεε εε (ιει·εε 8τεΠε ειι εετεειι. Πιε Αεεειιιεε ειεεε [ιιεεε

ειιιεετε (εεε Πει ιειιιειι(ιεει Βι·Πιε(:ιιεε εΠΙεΠεεε. ιιιε.ε Πιιττε

ειι (Πε Μειςιι(:ΠΠειτ νεε Α(ιιιιτειοιιειι εννιεειι(ιε θειιεεΠιιιεε εεε

εει·εε ΝεεΠΠε.ι·ει·εεεεε ιιι Β'ειΒε νεε ΟΠοιειιτιιιε.ειε (ιεει(ειι

ιιιιιιεε.

ΝιιεΠ (Με Ορει·(ι.τιειι εεει( (Πε Αει(ιιτει, ινειεΠε νει·Πει· 90 Πε

ιι(ι,(;ειι Πειτε, εει 40, ινοι·ειιε ιιει·νοι·ε·εΠτ. (Με: (Πε Ην(ιει·εει
τ (Πτιι.τ ειαΠτ (Πε Πι·εε.εΠε (Με Πιειιε εεινεεειι (ιιει·, εοε(ιει·ιι (εεε
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Γο!εεει·εε!ιε!ιιιιιιε εεεεε!εειι. εεΤειιεε.ι· (!ει!ιιι·ε!ι ειι Βτειιι!ε ειε

Ι‹ειιιιιιειι, τ!ε.εε εει· Με.εειιιιιεεΙε εει εειιιει· Ρειεεε8·ε ειιιεε άειι

Ρν!οιιιε ε!ιιε ιιιεειιεινε Βειειιιιε εεε εεεε!εεε εεεεε!!εεειι Π!εεε

εενν!ι·εεε.

Πι·. Βεεειιει·: νοιι εει· ει·ϋεεεειι εν!εειιι.ςεε!ε ννε.ιε ιιι

ειεεειιι Ε'ε!!ε ειιιε Βεεειιιιιιιιιιιε εει· Μεει!!εεε ε·εννεεειι. ν!7ειιιι

ιιιειι εεε εει εει· Ορει·ει!ειι εεειιιεειιε νει·ε!εειιιιε εει· Ρε.ι·ε

Βν!ει·ϊεε. ιιι Βεει·εεεε πω. εε εε.ιιιι ιιιειι εεεειι: ειιιε θεει·ιιιιε·

ει· Μοιι!πει ιιιεεε εεε· νοι·Β·ε!εεειι εεεειι. !!!Π!.ι·ε εεε Βε·

εεεεειι ε!ιιει· θεε.ιιιιιι€ειιιειιίεειειιε εειιεεεεἰι·ε €εινεεειι, εε εεεεε

ιιιειιι νοιι νοι·ιι!ιει·ειιι ειιι εεεεεειι εε Π!ειιε ιιι άει· Νεεε εεε

Ρν!ει·ιιε Με εειιεεειιεινει· Ρν!ει·ιιεεεειιεεε εειιεειι ιιιεεεειι, ειιι

εε ιιιεει· Με Οει·ε!εε;!ειι εεεεειιι!ειι εεεεειι. Πεε Ε'εεΙειι νοιι

Σι·ει·εεεεε ερι·ιε!ιε ιι!ε!ιε ,εεεειι Π!ειιε νειιιι·ιειι!!.

Βι·. Κτε εε ι· 2: Ι)ει·ει·ειεςε Πιι!ει·ειιεειιιιεςειι Ιεεεειι ε!ε!ι ιιι

εει· Αιιιειι!ειιε εεε Κι·ιιιιεεεεεεεεε εεε εεε ε.ιιεεεει·ειι. Β!ιι

ινεεειιε!!ε!ιεε.8νιιιρ!ειιι εει· Μεε!!ιτεεεεεει·ειιε ιεε εεε Βι·ετεε!ιειι,

ε!εεεε ε>ε!εε εεει· ιιε νει·Ιιεε;ειιάειι ?Με

Πι·.νιει·Ιιείε ρε!ιεεεεε άειι Αεει”ε!ιι·ιιιιεειι Πι·. ΒΗΜ

ιιετ'ε εε!. Βιε ειιιε Βιει·εε!ιειι ει·ειιεεε εε ιι!εεε ιιι _!ει!ειιι

Γε!! ε!ιιει· Μοε!!!ιεεεεεει·ιιιιΒ· ιιι !ιοιιιιιιειι. Με Αιιειιιιιεεε ινἱεε

ειιι' ειιιε νιιι·εειιάειιεε!ιι ε!ιιει· εε!εεειι ιιι ειεεειιι Γε!! ειιι.

ν!ίεε ειε Ορει·ε.ειειιεει·ε,ε,·ε ειιεεειειίΐε, εε ειιιε θειι·ιιι·ε·ειι ιιιιε

Ιιι!ει·ιιιεεεε, Με εε εεεειιιε, εει·ιιι ε!ιιιε,·. ιιεεε ιιι ε!!ειι Ε'ε!!ειι

ειιιει· Μει!!ιεεεεεεετιιιι€, ειε ε!εε ειιι·ε!ι ιιιεει·ιιε Μεεει·ε,εςε!ιι

ιιιε!ιε εεεειειεειι επετ, ινε ε!εε εειιι 8ειεεεεεε“ς!ειεεεεε·ιεεε

ει·ιιε!ειι Ιεεεε, πειεε ιιι ε!!ειι άιεεειι Γε.!!ειι Με Ορει·ε!ιοιι ιιιε!

ειτε !εε εεε ιιιειι νν!ι·ά ειεε ειιι εε εε!ιιιεΙΙει· ειιι· Ορει·ε!!ειι

ειιεεεε!!εεεειι, ει! ννειιε.χει· ειε ρεειιιιἰει·ε Εεεε εε άειιι Ριιε!ειι

εεε ε·εεεεεεεε, ε!εε ιιιιε !ιι!ει·ιιειι ε!ιετερειιε!εε!ιειι νειεεεεειι

ειιιιζε εειΓειι!ιε.!εεε.

· Βι·. Βει·ιι ε ειιρ ε: Βει· Μεεειι εεε Ρεε!ειιεειι πιει· ιιιε!ιι·

Με ειιει.τε!ιεεει·ε ννει·ι!ειι, εε άιεεειι ε!εε ιιιιιιιει· ειιι· εεει· ερε.ι·

Πεεε Βρε!εει·εεεε, εεννεεΙ Πει·ε·ειιε ιιεεεεει·ιι Με εεε!ι ερε!ε

Αεειιι!ε.

Ιιι Βιιι;; Με ειε Αεε!ε!εειε εεε Π!ειιε ιιι ε!εεειιι Ε'ε!!ε

Μ. νι·ιεεειε εεε νει·εεεεειιεειιι νοιι εεεε!ιννε!!τειι Πι·εεειι ιιε

Μεεειιεετὶιιιιι, (Πε εε Τεεετειι!εεε εειιεειι Ιε.εεειι, ε!ει·ίει· «ει».

άειι ειιε!ι ειε νει·ε!.ιιεειειι€ειι ειι άει· Ιἰιιεειι Ι.ιιιιεειιεριεεε

ερτεεεειι.

Αεί” Πι·. Πειιειιει·'ε Έ'ι·ιιε,·ε, εε εει Π!ειιε εε! άει· Ορει·ε

Νοε πιεσε εε εεεειι πει· εεει· ειιι· εεε Νει·εε ειιιεε εεΙεεειι,

ειεΙει·ε Πρ. Βε ι· ιι ε εερτ, ειε δεε!ειιιιεε.ιιιεε!!ε εει· ει·ει·ειι!ι

εεε ΒιεΙ!ε εει ινεει·ειιε εει· Ορει·ε.ι!ειι ειιι· εκει εε θεειε!ιε

ε·ε!εειιιιιιειι, εει Με Βι·εε“ιιιιιιιι; εεε Μεε·ειιε ιιι εειιιειιι Ε”ιιιιι!ιιε

εεε!! ιιιε! ειιι· ε!ει·ε!ι ειιιειι !ι!ειιιειι 8εειι!εε ει·Γο!,<.;εε. Αειιεεει·

εεε εεε ειιιε ειιι Ρν!ει·ιιε ειιιε Νει·εε.

Πι·. Βει·ιιεε!οι·ίε: Τι·εεε εεε ειι!ειι Βι·ίο!εεε, άειι Πι·.

Βει·ιιεε ερε ιιιιε εε!ιιειιι ΙΒιιιΒιι!!ΐε ε!ει· εε!ιεεε, εε.ιιιι ιιιειι

«Με, εει εει· Πιιε!εεει·εε!ε εει· Ι)!εε·ιιοεε νει· εει· Ορει·ιιε!ειι,

ε!ει· ειιι· ιιεεε νοιι ειιιει· Ρεοεε!ερετοεοιιι!ε ερι·εεεειι. Ηειιε

εεε Π!ειιε εειιιειι εεε "Με ειιι ΡνΙετιιε, εοιιι!ει·ιι ειιι ειιιει·

εεΙιεεε;ειι ειιεει·ειι Βτε!!ε εεε Μεεειιε ρ;εεεεε, ερ εεεεε ειε

Βεεετεε.ιιε.εεειιιεεε !ιειιιειι Ζννεεε εεεε.εε. Αιιοε _!εεεε, Με

εει· Ορει·εε!οιι, εεεεε ειε Βιεε,ιιεεε ιι!ε!ιε Με, ιιε. εεε Π!εεε

ειιι· εειιιιιεειιιε.εεε Με!! εεε ιιιεεε ινιι·ε!!ε!ι ε·εεεεεε ννοι·

εειι ει.

Πι·. Βοι·ιι ε ε.ιιρε: Με ιιιιιιοι·ει·ε!ε,·ε Γεεεε Νει·εε, ειε ιιιιιιι

ειιι Ρν!ει·ιιε Γἱ!!ι!!ε, εειιιι !ειιιιιι ε.ιιάει·ε Με ειιι·εε ειιι Π!ειιε

"ειιιε ννει·εειι.

Με! ειε Ιιιά!εεειειι ειιι· Ορει·εειειι ειιεεει·ιεΤε, εε ννιι·ε ιιι άει·

ιιειιει·ειι !.!ιει·ε.ειιι· ε!!εειιιε!ιι εει· θεειιάριιιιεε ειιιεειιοιιιιιιειι,

εεεε εε! _ιεε!ειιι ΗΜ εεε ΠΙειιε άιε Βεεει·οειιεεεειιιοεε εννεεε

ιιιεεεειε· εε!ιι !ω.ιιιι, ε! !ιι _ιει!ειιι Γε!! ειιι·εε Βεεεει·κιιιε· εεε

Αεε!όιιεεεε εειιε!ιεει·ε Βετ!ιιι,ειιιιεειι ει· Με Ηε!!ιιιι8· εεεε!ιιι!Τειι

ννει· οιι.

Πι·. Βεεειιει·: Πεεε εε! εει· Αιιεεεεει·ιιιιε εεε Μει;εεε

εεε Μει·ι.πειιε εεεετι ιιιεει·εεεορ!εεε Βρειεει·εεεε. ννειιιι ειιε!ι

ερει·Ι!ε!ι, ιιεε!ιενειεεε.ι· ινει·ειι, εοιιιιτε Με; ε.!ε εισεει·ει· Βεννειε

εε.ε!!ι· ειειιειι, εεε ειιι Ρν!ει·ιιε εεν!·ειε ιι!ε!ιε !ιι Οτειιιιιιε· αυτ,

εε. ειιι·εε ειιιεεεεε Μνε.εεεειιιε !ιεεεεε εε!εειι ειιιε ε!ετει·ε!,<;ε

Βεεειιειειειι Ζε 8εειιεε εειιιιιι!. - Με ειε Βεάειιειιιιε· εει εει

εει· Ορει·ε.ειοιι ε·εεε!ιειιειι Νει·εε ειιι Ργ!ει·ιιε εεετιεϊε, εε εειιιιτε

Με, ε.εεεεε!ιειι νοπι Π!ειιε, ειιι· ειιεθει·ε!εοιιι εει·ιι!ιειι, ννε!εεεε

!εεεεετε ιιι ειεεειιι Ρε!! ννοεΙ ειιεειιεε!ι!!εεεειι εεεεεεεεε ιεε.

'Γ!ιει·ερειιε!εεε εειιιι!ε ιιιε.ιι ιιι !εειι!!εεειι Ρε!!ειι, ε'ε!!ε εει·

Βι·ιιε!ιι·ιιιιε,·εειιεεεεε εε εεεεεεεεε, εει;!!εεε ε!εεειιεεεερε!ιιιιεειι

νει·ειιε!ιειι. Πειειιτε!ι εε!!ιηε·ε εε εεε εεε ΠΙειιε εε εεεεει·ιι:

άει· ΡνΙει·εερεειιιιιε, ννε!ε!ιει· ιιι εο!ε!ιειι ΓεΙ!ειι είε εεεειι εει·

οι·εειιιιεεε εεειιη.;τειι θεειιεεε εεεεεετ, Ιεεεε ιιεεε ειιι! ιιι Ρο!,ε·ε

τ!εεεειι εεεεει·ε ε!εε ειιοε ειε Μοει!!εεε.

Ι!ι·. Ένειιε ε !: Με Ι)ιεειιοεε Με Π!ειιε !ιεεε εἱεε ιιι νει·

!ιεςειιάειιι Ε'ε!Ιε νει· εει· Ορε1·εε!εε εκει εεεΙΙειι. Όειε.ι·ε!,εε

νοιι άει· Νεει·ειιεεε.εΓεε!ιιιιε ιιιιεεεειι€ιεε θεειιιει·εειι !‹οιιιιιιειι

εε! Ρει·ιεεεει·ε.!ε νετ. Ι)!ε Αεεἰε!ε,ς!ε ε!εεει· Ρει·ἰε·εεετἱεἱε ιεε

ειι!ε!ει·, ιιιες!!εεει·ενειεε ερίεΙειι 'Γ1·ε.ιιιιιειι ιιιε! Τιιεει·ειι!οεε εε.

εει ειιιε ΗεΙΙε.

Πι·. Κι·ϋεςει· 2 εειιιει·εε εερ.ςειι!!εει· Πι·. Βει·ιιεεει·Η'ε

Αιιεεε!ιι·ιιιιρ·ειι, εεεε εεε ιιι ε!» Ιεεεεειι Ζε!ε ε.εΐε·εει·εεειιε

Πι·ιιε!εειιιρειιτ!!!εεεεΞε ει εει· θεε·ειιε εεε ι·εε!ιεεε Β.!ρρειιεεεειιε

άειι ενε!ιι·εεεειιι!!εεεε!εεεεε!εεε ειιΙιεεε, επεε ειιι εεννε νει·

!ιειιεειιεε !Πειιε εειιιειι Βιιι ειιι ΡνΙει·ιιε !ιε.εειι ιιιιιεεεε.

Ι)ι·. Β εεε!ι ει· ε Με: εει! Πιιιεεειιε, εε.εε ΡΜ. Β·εικ·ἰεεε ειι

ε,·ει·ειιεειι ιι!εεε νει·ει·ιιρ;, ει» εεε: ινἰεεεἰε· ω? (Με Βειειιοεο

ειιιεε Π!ειιε; ιιι ειιάει·ειι Ε'εΙ!ειι !εειιιιιι!. εε νετ, εεεε Με Π!ειιε

ει·ειι!ιειι ε!εε ιιιεεε ι·εεεειι !‹ϋιιιιειι ει!ει· εε ει·εεειι 8εειιιειε

ριιιι!ιεε εε! ειιι·εειι Ηιιεεειιεεεεεειι ω.

Με 8ι·ιιιρεοιιιε!ε!οειε εεε ΠΙειιε !εε ειιιε νει·εεειεεειιε, ει

ιιεεεεεει σε εε ειιι Ρν!ει·ιιε οάει· ειιι άει· εΙεἱιιειι θιιι·νεειιτ

«πω. ν!!!ε !:εε!!ιιει· ιιεε!ι ει8ειιει· ειιι 8εεειοιιεεἱεεε εεννοιιιιειιει

Βι·Γε.!ιι·ιιιιε ειιεεεε·ειι εειιιι, Με εεε ΠΙειιε εει· ε!ειιιειι θει

νε.ειιι· Με εεει·εεεειι, ινε!! εε ννειι!ε· Βεεε!ιενετεεε ιιιεε!ιε. Βιι

,ε,·εεειι ειιιε εε Με» ειιι· Ρει·Γοι·εειειι Με εεε ειιι Ρν!οτιιε

ε!εεειιεε, ννε.ε Με εει· εεει·εειι Βιιενν!εεε1ειιε; εει· Μιιε!ειι!ειειιι·

!ιι εει· ΡγΙοι·ιιεεε εεε ειιεειιιιιιειι!ιεεεε.

Με Ρι·εειιεεε τἱε Π!ειιε Εεε ιιε ιιι€ειιε!ιεεεε Α!εει· ειιιε

ι.:ϋιιεειΒ·ε. Αιιε!ι ειιι·ε!ι εεε Αιι!ει·εεειι νοιι ΒΙιιε!πεεεειι Με!

ά!εεε εειιεε!,εε Ρτοειιοεε ιι!εεε ννεεεεε!!ε!ι ε!εει·ιι·ε. Α!!ε Ρε

ε!ειιτειι, ννε!εεε Βεάιιει· νει·!ει·ειι Με, ννετειι εεει· 60 .Ιε!ιιε

ε1τ,ννεε ε!ϊειιεει· ιιιιε εει· Βιιενν!εεε!ειιε άει· Αι·εει·ιεεε!ειεεε

!ιιι Ζεεειιιιιιειι!ιειιρ; ετε!ιε. ννειιιι ειιι ε.!εει·εε ΙεεἰνΜιιιιιιι ιιε

Π!ειιε !ε!‹!εε ιιιε! ειε ιιιτετιιε 'Ι'εει·εριε ετεε!ε·!οε »Με εε

εε!! ιιιε.ιι ιιιε!ιε !ε.ιι,εε Με ε!ειιι ορει·εε!νειι Βιιιε;ι:1Π πεεει·ιι.

Με Μεε!ιε!ιεειε νοιι θε!!ειιεεε!ιιειι ννει· Με» νοιι νει·ιιεειε!ιι

εε εεε Με εεεεεεεε!εεεειι. Βιιι ερεε!ε!! Με· εἱεεειιι θεε!ετ

εε ει·ίε!ιι·ειιει· Ρτεεε!!εει· Με Ρι·ει·ιεεε ει" ε·εειιεεετε, εε!

Ρεειειιεειι ιιιιτει· 20 .Ιε!ιι·ειι εε!ειι ειτε θεΙ!ειιεεε!ιιε εεει·ειιιιρι

ιιεεε ιι!εεε νοι·εεεειιιιιιειι. - Αιιεε εεεειι Με νοιι Πι·. Βοι·ιι

!ι ε. ιι ρε ειιεεεερι·οεεειιε νει·ιιιιιι!ιιιιιε·, εε εειιιιε ε!ε!ι ν!ε!!ειε!ιι

ειιι ειιι ειιεει·ειι!εεεε Π!ειιε εειιεε!ιι, ννειιι!εε ε!εε Βεειιει·. θε

ννειε εεΙεεε Βετ!εεεειι εεει·εειιρε εεεειιιιε εεννοι·εειι, εεε ε:

ε!εε !ιιιιιιει· ειιι· ιιιε ειιε'5.!!!ρ,·ε Βεεε!ειιεεεε'ιιιιάε ε·εεειιεε!ε. Πε

εει !εε εε εεει· ιι!ε!ιε εεει.ξεεε!ι!οεεειι, εεεε Με 8εεινε!!ιιιιις εει·

Πεεεεεει·ιε!ετεεειι Με 'Γεεει·εε!εεε εει·ιι!ιε.

Πι·. Βετ! Νοε !'ϋει·ε ειιιειι Η!! ειιι, άειι ει· Με Αεε!εεειιι

Βι·. ννιιιιάει·Ι!εε'ε ιιι θεεϋιιεε!‹ ιιι εεεειι Θε!εε;ειι!ιε!τ

ε·εεεεε Με!. ειιι! ενε!ε!ιει· ιειιι εἱιιε ε!εειιιιιιΒ· εεε, εε! εει!

ιιεε!ι!Β·ειι Βεεεεννει·‹!ειι νοιι Βε!!:ειι εει· Αεεειιιιιιε!ει·εειιε,

ννε!εεε εειιιει· !εεει·ιιειι Βεεειιε!ιιιιε· ννε!ε!ιειι, Με εει· Ι.ιερε

τεεειιι!ε ιι!ε!ιε ειιτεεε!ιε.!τειι. !Βε εειιεε!εε ειε!ι ιιιε ειεε Ξ!ίε!ι!ι·

ι·!ε,·ε Βειιιε, ννε!ε!ιε εε ειιΓε!!ενι·ε!εε ειι!'ει·ειειιεειι εε!ιι·εεεειεειι

Βε!ιιιιει·εειι ειιι! Πι·ει·εε!ιειι εεε; Β!ιιεει·ει·εε!ιειι πει· ιιιε!ιε νει·

Βε!ιοιιιιιιειι. Ηενειιι ιιι Ρει·ιε !ιεεεε εει Πιι· ειε Πιε,ειιοεε

Με Π!ειιε ε:εετε!!ε ειιι! ειε ιιε.ε!ι θεεεεεεε πι· Βε!ιειιε!ιιιι Βιε

εεε!ε!ιε. ενιιιιεει·Ι!ε!ι εεε!εεε ε!εε εει· Ι)!ει;ιιεεε ε·

ν ε ιιι 'ε ειιι ειιι! εεε εει·ειιε·ε Βερ,·ιιιιε. εεεε.Ρε.ειεεε!ιι εεεειι νει

εει· !ιεεεε εεεεεεεεειι ιιι!!εεειι ιιιε! Με ειε εεει· εει·ειιιει·ρε·

ει·ε.οεε !ιειεεε, ννιιι·άε Γοι·εεεεεεεε. Με εεε!!εε ε!ε!ικρ!ϋεε!ιε!ι

Οο!!ερε ειιι, Με!εοι·!ειιειιε ναι· ιι!εεε νει·επιιιεειι. εεεει·

Με Βει·ιι ννει·εε ειιιειιε·εεοι;ειι, ει· ιιε.ειιι Ρει·ίοι·εε!οιι εεε Π!ειιε

ιιε εεε ε'εει·τε ειε εερει·ε!:ειιιιε Με. Βεἱ εει·εε!εειι Με! Με!!

εει· Μεεειι νε!Ι!‹ειιιιιιειι ιιοι·ιιιε.! Με ειιιε ε!ιιεε,ε,·εννεει,ε·ε 3ει·ε.εεε.

ειε ειεε νοιι ε!εεειε ειιι· Με: !ι!ε2ε8εε: ειε. Ιεεεεετε νει· νει·

μεεεει·ε. Με Βει·ειιε;ε ννιιι·εειι ‹!ιιι·εεεεειιιεεειι εεε ιιεε!ι3

Ψεεεειι Με· Ρεε!ειιιιιι νο!Ι!ιειιιιιιειι εει·εεεεε!!ι.

Ι)ι·. Βει·ιιεειιρε !εε ι.;!ε!ε!ι άειι Ι)Ι)ι·. Βεεειι.ει·· Με!

ν!ει·ειιΠ' εει· Αιιε!εει, εεεε Πιερ εεε Π!ειιε νειιει·ιειι!ι πω·

εειιιι εε!ι·ιιι·;.ιιεε!ι εε!ιειιεε!ιι εεε, ννειιιι ιιιεει·ι1ε Μεεειιε!ιιιιειι

νει·εεεεε,ιιιειι εε!! ε!ιει· ιι!ε!ιε εε Ιε.ιιιζε ω: εει· Ορειεειοιι

εεεει·ιι Με ειε Μεεειιιιιεεειι!ε.εει· ιει·ειι 'Ι'ειιιιε νει·!ει·ειι Με

Πιε Οειι·ιιι·Βειι εεεειιιιιιειι ειε Ρεειειιεειι ιιιειεε ει·εε ιιι ΒΕ·

!ιειιε!ιιιιε,·, ννειιιι ειε Μεε·ειιει·ειιεε ε!εε ιιιιεει·!ιε!ε εεε Νεεεε

εεειιεεε. " _

ε. Οι: Βει·ιι!ιε.ιιρε: Ζειιι θεε!ι1εε ιιιοε!ιεε ιεε !ε!!!!!!

ειιιιι.:ε θεε·ειιεεεεεε. ειε νοιι ειιιει· Οε!εεεε!‹ι·ειι!‹ειι νει·εοε!εε!!!

ι!νει·ι!ειι ειιιε, ε!ειιιοιιειι·ιι·ειι. ν!» Β .Ιεει·ειι ενιιι·ε!ε εεε Με

Οεεορ!ιε.ειιε εει· Ρεειειιε!ιι εποε ειιιε Οεεορ!ιε.εοεοιιιιε Π!!

θεειεε ειιεεειιιε. '

νει· Με .Ιε.!ιι·ειι ιιιιιεεεε ειε Ιζι·ειιεε 2 Με! ιιε.ε!ι ειιιε!!ω

εεεορεεε·οεοιιιιι·ε ενει·άειι, ινε!! ειε ει·εε εννει, εειιιι εποε ε?

Ορει·εειοιι ιιοε!ι εἱιιειι Τ!ιεεΙϋΒ'ε! νει·εεε!ιιε!‹ε εεεεε (ω;!·

8ιεειιιιι;ει: νοπι 15. Νονειιιεει· ιιιε! 20. !)εεειιιεει· 19ΟΟ!- “ξ

2 'Γε.ε·ειι ννιιι·εε Με Κι·ε.ιι!εε νν!εεει· ιιιε Κι·ειι!εειι!ιετιιε εεεεεεεε

ω· εει· Βετιεεειιρ!εεεε εοιιιιεειι νν!ι· ειιιε ν!ει·ε!ιι!ιιι.;ε θιεεε! ε!!

Μεεειι ειτε ειιιε ε·ι·2ιεεει·ε Νεεε! ιπι Αεεειιιειι ι·εεεεε ιιεεε·

ννειεειι. Ι)τιιοε ε!ιιε θεεει·εεειιιιε !ιεεε ιε!ι !ει· ε!ε·θεεε! εεε·

εει·ιιε ιιιε! ιιι εει· ει·ειειι Βεεεεεεε!ε επ Νεεε ειιιΒ·εεεεεεε.

ε!!Γεεεει· ετιι·εε ειε Πει·ιιιννειιά ειιτο!ιε;εινεεεεεε, Με!! ιοε Με

ΒτερειιεεεΙ. (Αιιεει·είει·εε!

ε. Ζ. Βεετεεει·: Πι·. Βει·εεΙ5.

Βιεειιιιε νοπι Π. Αρτ!! 1901.

1. Ι)ι·. ν. Κι·ϋάε ιιε ι· Με εε!ιιειι ειιεεεειιά!,<.εεειι νοι·ειειε

Πεεει· Ει:ειειοιι άεε θειι,ε·Ι!ειι εει·νιοε!0 _8"Π

ρ τ· ε ιιι ιι ιιι ε ε! θ Ι ε ιι ε ο ιιι ιιιιε νει·εεεΙ!ειιΒ· ειιιεε 0Ρω-!”θ

Ρει!!ειιεειι !ει·εε!ιειιιε ιπι Πι·ιιε!ι). -
Πι·. ν. ειιι· Μ Η ε !ε ιι εει·ιε!ιεεε εεει· ειε νοιι !!ιιιι ε!!8Εθ

ίε!ιι·εε Ορει·εειοε:

!



Πεμ

Πε( πει· Ει(ει.(ι·πετ((ιιι (Με θειιε!(οιι οει·ν(ε(ι!ε ειιρι·ειπιιιιι. π(ε

ειιεειι(((!ιιεπ (επ :Ζ πιε! Πε!ε(ιεπ(ιε(τ ειπεπ( 1ι(ιπε, !ιεπε (επ ιπ(ε(ι

(ιιπ ει( νοπ .Ι ει( π ε ε ο ο (ιιι θειιιι·ε(π!. ϊ. Ο(ι(ι·ιιι·ες(ε (Μ. ΧΧ”

- 1897 ε(εεεπειιε Πεεεπι·ε(πιιπε· 8·ε!ιε!τειι πππ ιπ(ι· ιιιιι· ε(ιιε

ειιι( Βε!ιοπιιπε· πει· (Με Ορει·(ιτ.(οπειει·ι·ιι(π !(τειιεεππεπ Νει·νεπ

(Με Ρ!ει((ιε εει·ν(εε!. ε(ε!εππε Απινει(τ!ιιιπες· εεετετιει. (Πε

Ορει·ει.τ(οιι νει·!ε1(ι(”ι !(πιε Γο!ε;εππει·πιεεεεπ: π( Η(ιιιτεε!ιπ(ιι. (ιιπ

1ι(πτει·επ (Με (Με Ρι·οε. ιιιε.ειο(πειιε πεε(ππειιπ. νει!((ιιίτ ει(

πει· (.!οιεε!ειι !ί(ιιιιε (Με Π. ειει·ποο!ε(πο-ιπιιετ. π(ε ειιιι€ε Πεπτι

πιετει· οπει·πει!π ω- Ο!ι(ν((:ιι!ε !ιει·επ. - .Ϊ ε. ιι ιι ε ε ε ο (((πι·ι ι!ιιι

π(ε ππτει· (Με 8ε!ι!((εεε!πε(ιι. -- θ(ε((:!ι πιι(:!ι πει· Πιιι·επττεπιιππε·

πει· Ηεπτ (.ι·(ιτ ε(ιι Η(ιιιτπει·ν (Με ΡΙει(ιιε (:ει·ν(εε!(ε ειιρει·(((:(ε!ιε

ει( 'Ι'(ι(ι;ε, πει· πιιι·(:!ιτι·εππτ ινει(!επ ιιι(ιεε. 1νε(ιει· (ει, ει( πετ(›πε

εε, πειϋι·!((:π πιιι· πε( πει· Βιιετ(ι·ρετ(οπ (Με επει·ετεπ (ΜΜ

(.ιεπε!(οπε ε((ιε Ππι·ε(ιεεππε(πιιπει (Μι νοιπ Η(ι1ερ!ει(πε !(οιππιειι

ποπ Νει·νεπ ιι(ε!ιτ π((τ(ι(Έ ΠΜ (ιιι ιιπτειειι ννιιππνν(π!ιε1 ('ι·ει

ιε·ε!εετεπ Νει·νειι πει·επ ειππι·ιιπ,ε· ε(π Ζ(ι(:1(επ ω( 8επιι!τει·

πεπ(πετ, 1(((ππειι (Με εεεεποπτ. (νει·πειι. Ιιι (Μιπ ε(ειιι!(επ πει·

πεπ Β(ππε(ιεινεπε (1ι·(πετ πιεπ, (Πε 1νιιππε εοπ(ε(πι ε((:!ι νει·ειι

ρ_·ει·π !εεεεπ(1, π(ι·εετ ει( επ( (Πε !ι(πιει·ε 1νεππ πει· Βε!ιε(πε πει·

ει;ι·οεεεπ Ηε!εεεΓεεεε νει, ιιππ εινει· (π (π..- Β(επτιιπε ειιι· θε

π(ι·ππιι.ε(ε πει·ειι('. Πει· π((:((ε Βτι·ε.πε (Με Νει·νιιε νεΒιιε τι·(ττ

Πε( ει( '1'ει.ιε, πιιπ (πιιπ ει.($εει. (ππειπ πιει.π ννε(ι.ει· πιι(:(ι οπεπ

τ“οι·τε.ι·πε(ιει, (!(ι·εει πο( (Με !ειιιι(!((:1ιε. εειιι·οειι ι.ιε(((.ι·πτε

θειιις!(οπ. πι( πιιπε πε.ιιπ _(επεε Με! ε(πε 11(,εετιιι· (ιιιι πειεεε!πε

(;ε!εει. εε !(εεε ε(επ (ιιπ π(εεε 1νε(εε ι·ε(:(ιι εε(ιππ νοι·ε(ε!ιεπ.

πεε!ι ιι!!επ Βε(ιεπ (εο!(ι·επ, π(ε επ,(.(ε!ιεπ(1επ Νει·νεπ('εεει·ιι

(ιιοππτεπ ε(πεε!π π(ιι·(:!ιεεππ(ιτειι ιιππ ειι!ετει (Με Πε( πεπε

ιζεπ(Μ θεπε;!(οπ (ιιι πει· θε1ι(ι·πππε(ε (Μι. ε(πει· Οοορει·εοπεπ

θεπεειε επε(-ιιι·ειιιιτ ννει(!επ. Π(ε θιεϊ(ι!ιι· (ι(πει· νει·!ειειιπε ιιε

πεπιιπ1(εεεππει· Νει·νεπ, ερεε(ε1! (Με θγιπρειπ(ειιε ιιππ Ρ!ιι·ε

π(ειιε !(επτ ιι((:(ι( νετ. ΠΜ Ορει·ετ(οπ πιιιεε (ιιι Δ!!Βειπε(πεπ

Με ε(πε ειιπι(!ε. _(ε(1οε!ι ινο!ι! ιιπε·ε('ε!ιι·Ι(ε!ιε πεεε((:ππετ ννει·πεπ.

(Αιιτ(ιι·ε('ει·ει).

Πι·. ν. Κι·((((επει·: Πει· εννε(ιε νοπ Πι·. ν. ειιι· (ι1((πΙεπ

ει·ινεππτε Ρετ.. (ει ειε( νοι· ε(π(ε·ειι 'Ι'ερεεπ οπει(ι·τ- ννοι·(Μπ πππ

Ι((εε( ε(ε!ι πεπει· ((πει· ποπ Ηι·πι!ε ποεπ π((:πτε πει·ιε!ιιεπ.

Πι·. Ζ ιν(π επι επ π (πιτ (πιε (Μπ (ππι επ θεε(ε!ιτε ποποπ(

πιεπεπ Πε('ει·ειειι πει( 1·)(ππι·ιιο!( (ιεινοππειι, πι(εε (Πε Ει·(”ο!εε

πει· (π Βεπε ετεπειι(Μπ Ορει·ετ(οπ ν(ε1 ει( ιν((πεεπεπ ((πι(ε· Με·

εεπ, π((εε (πεπεεοπ((ει·ε !(ε(πε ειιτειι Πεπει·ει·(π!Βε ει·ε(ε!ι. νν((ι

(Μπ, (ιι(Μιιι (Πε 1·1ι·εε!ιε(πιιπΒεπ (Με Θ!ει(!(οιιιε, ιινεππ ε(ε ((πει

!ιειιρ(. πιιο!ι πει· Ορειετ((ιπ ι·ει·εε(ιννιιππειι ννει·ειι. Μ( π(ι.επ !((.π·

Βει·ει· οπει· !(((ι·εει·ει Ζε(ι. ιν(επει·1(ε!ιι·ιεπ. Πεπε( (ετ. (π Βετι·εε(ιι

ει( ε(ε!ιειι. πεεε ιιεε1ι πει· Ορει·ει(οπ ε(ε!ι π(εννε(1επ διϋι·ιιπΒεπ

νοπ 8ε(τεπ πεε Νει·νεπενετεπιε ε(ιιετε!!ειι, επ ε. Β. Μιπ νοιι

Α π ε( π ( ε ((πει· 8ε1ιπιει·εεπ (ιπ Αι·πι πει·(ε!ιτει,π(ε πεε!ι πει·1·1ι((ι(

ε(οπ πει( ((επεΙ(οπ επίτι·ειεπ. Βε1ιι· ει( ιν((πεεπεπ ννι(ι·ε εε πε(

1((:(ι, ε((ιε ιν(ι·!ιεειιιε Βε!ιιιππ!ιιπεειπετποπε, (πεπεεοπ(Μι·ε (πι

(Με θ!ιιιιεοιιιε ε(ιπρ!ει( ει( ((π(Μπ. πε( (νε!επεπι (εειιι π(ε1ιει· επε

εε!ιΠεεε!(ε!ι επ( (Πε Απι(νειιπππ8· πει· Μνοι((:ε επεειν(εεεπ (εε

ινεεεπ (ετ, (Πε Με( (Πι πεε!ι ε(π(ιεει· Ζε(τ πεε θεπι·ειιε!ιε

νειεεεε·επ.

Πι·- ν. Κ ι· ί( πε π ε ι· (ει πει· Απε(επι. πιιεε (Πε Π((ει·ε.ιιιι·πε·

ι·((·!ιτει ε((πετ(ε·ει· !ε.((ι.επ, (Πε εε πιι(:!ι Πι·. Ζιν(πε·ιιιε.ιιπε

Αιιε(Ξ(πι·ιιπιεειι πεπ Απεε!ιε(ιι πετ. Βε( Θ!ιιιι(:οιπε επεο!(ιιιιιπ

ιι(!ει·(!(πεε (ει π(ε Ορει·ετ(οπ ειιεε(επτε!οε, ινεπιι πιεπ επει· ππι·

π( Θι!ειιεοιππ ε(ιπρ1ει( ορει·(ι·επ νν(ι·(1, επ ινει·πεπ π(ε Βι·(ο!Βε

“τε εε(π. Ζ(ι πειπει·1(επ (ετ παπι. πεεε, (νειιπ πε(ι!ι πει· Εκο(

ε(οιι (Με (ἐεπε·!(οιι ε(ε!ι (ι·Βεππ ιινε1ε!ιε Πτϋι·ιιπεεπ ε(πετε!Ιεπ,

πιιιπ π(επτ (Πε Ιι·(πε(:(οιπ(ε (ιιιε(((πι·επ (1ει·(`, ινε(1 (π. Ο(ι·ειι!(ιτ(

οπενει·πει!ιπ(εεε (ιπ Απε (ποπ 8·ε((ππει·τ πεπεπ ιιππ (Πε θεϊε.1ιι·

(Με (Πεε!ιπι·ρεινοι·(ε!!ε πεετε1ιι..

Πι·. Β τεν ε π π εει· ε π ε!(ιιιπτ. (!ε.εε πε( (Μπι Ρειτ(επτεπ Πι·.

ν. Κι·(( πε πει·ε π(ε Ορει·ιι((οπ νο!1 πει·εο1ιι(ετ εεινεεεπ (ει.

Π(ιιε Οο!οποιπ επ( πεπι ι·εεπτειι Απεε εεπε(πι ειιι. ει( ειππ,

ννεππ ιι·οτεπειιι νει·εο!ιΙ(πιιιιει·ιιπε ε(πεειι·ετειι (ει. εε (ετ. (εειι

πει·εο!ιι.(ετ, πε( ε!ε(επει· Ει!ιι·επ(ιππ8 (Με εινε(τεπ Αιιε;εε ε(ε(ι

ειππ( ε(πει· εππει·ειι Βε!ιεππ!ιιπ(.ιειπει!ιοπε ιιπιειιεεπεπ. -Πεπει·

(Πε Πειιει·ει·(ο1ι.ιε ω( Ορει·ετ(οπ !ε.εετ ε((:!ι ν(ιι·(π.ιιτ(ε; ποεπ π((:!ιτε

Βεει(ιιιπιτεε επεεεεειι, πε. (Πε Ορει·ει(οπ ειε( εε(τ (Μπι .1ε(ιι·ε

1899 ειιεεε((πι ι.ν(ι·π πππ @Με ((πει (Πε ει·ετεπ νοιι .ι επ -

πεεειι ορει·(ι·τεπ Ρε!!ε πεο(ι π(εεει· Β(ε(ιιππε π((πι(ε ννε((ει·

νει!ειιιπε.ι·ι ινοι(Μπ (ει.

Πι. Ζνν ( π;; ιιιεπ π πει π(ε!ιτ εεε·επ ινο!!επ, (Πιεε (πι νει·

!(ειςειιπεπ Ρε!! (Πε Πε(:(ε(οπ πεε θειιε!(οπ ιιππειεε1ιι(8·τ (εειπε

εεπ (ει. Π(ε Ορει·ε(.(οπ (ει επει ειπεπ πε( επεο!ιιτειιι Θ!(ιιι(ιοπι

ειιιο(ο1ι!επ ινοι·πειι. ννεππ (Πε 8εΙιπιει·εεπ(ε!(ε π((:(ιτ ειι('(ιπι·επ;

!ι(ει· πι( 1(εππει· επει· (Πε Πππο!εε.τ(οπ οπει· (Πε ι·εεεετ(ο ε(1(

ει·(ε ΠΠ (Πε ε(ε!ιει·ει· ειιπι Ζ(εΙε τ'((!ιι·εππε πππ ειι(Μιπ ιιπ,(.ιε('ε.!ιι·

Ι((:!ιει·ε Ορει·ετ(οιι, (Πε Εκε(ε(οπ (Με θεπε·Ι((ιπ εει·ν((:ε!ε επιπε

ιιιιιιιι (νει·πε (πιιπ νοι·((πεε((:1ιι!((·π απ( (Πε ?Με νοπ Θ!ειι(:οιπε

ειιιιρ!ει πεεεπι·επ!(επ ιιι((εεεπ.

Πι·. ν. Κ ι·((πεπει·: (Με !(επιι πι(τ Β(ο!ιει·πε(ι ε.ππε(ιιπειι,

ω( πε( πεπι νοι·ιι·εει.ε!!τεπ Ρει.(επτεπ πει· νει·!ε.πΓ πει· Βι·(ιι·ειι

!(ιιπε (ιιπ πειπ !(π!(επ Αιιεε ο(ιπε Ορει·ιιτ(οπ πει·εε!πε εεννεεεπ

πω, Με επί πεπι ι·ε(:!ιιειι. Πε. Ρετ. πππ, επεεεεπι·εε!ιτ ((πι·ε1ι

(Πε ΠΓ(0!8!(ι8(ΒΠε(Ε πει 1ι·ιπεοτοπι(ε ειιι( πειπ ι·ε(:1ιτεπ Αιι€ε

(Πε Απε(((!ιιιιιιε; (!ει·ιιε!πεπ ιιπ( πειιι Ππ!(ειι ιι(ε!ι(. ειι

!(ιεεεπ ινο!(ι.ε πππ 1(1νοτι(ιε πω· ε(πε ιιπ,(;επ((εειιπε 1ν(ι·!ιιιπιε

!ιιι.τ.τεπ, επ νειι· (π (Πεεεπι Κα!! (Πε νοι·πε!ιιιιε ε" πειιεπιπ(ο!ι!ε

πει( Ορει·ετ((ιιι ποπ! πει·εο1ιι(ε·τ.

Πι·. 8 (εν ε ιι (ι καει( ('((!ιι·ι ιι(ιε(ι (ιιι. (!ε.εε (πιιπ (Πε Ει(ε(ε(οιι

(Με Ηι(πι.ς!. (:ει·ν. ειππ. .Με πε( Βε!ιπει·νεπετιορπ(ε ειιεεετ(1Ιιι·τ

πετ ιιππ ενν(ιι· π(επτ ειπε (π ΠοΙιε·ε ε(ιιει· ('ε!εο!ιεπ Π((ιε(ιοε(ε,

εοιι(1ει·π ιιι(τ νο(!ειιι Βειν(ιεειεε(π ιιιιπ ω( (πιιπ ιιπ(:!ι π(ει· Πι·

('ο!(εε ει·ε(ε!τ (ιι(πεπ - ιν((!, ννεε πιιι·ε!ι Βεεεει·ιιιις πει· θ(ι·(ιιιΙε.

τ((ιπενει·!ιπ!ιπ(εεε ει·!(!ϋ.ι·τ (πω. .

ε. Πι·. ν. Βε ι·ιςιιιιιπ π ιπ(((:!ιτ Μ(τι!ιε(Ιπππεπ ((πει· (Μπ (Πεε·

_(2(.πι·(εεπ Οοι.ιι·εεε πει· πειιτεε!ιειι θεεε!1εεπετ'τ

πι( Οπ(ι·ιιι·(;(ε.

π. Ζ. Θε(:ι·ετιι(ι(: Πι·. Βει·τε!ε.

Υει·ιιι(εεπ(εε.

- Απ (Μπι Χ17. Αει·ετει(ι.εε πει· θεεε!Ιεε!ι (Μι

! ( ν ! έ( ιι π ( ε ο π ε ι· Α ε ι· ε τ ε, π·ε!επει· νοιπ 2.-4. Περι.ειιιπει·

π. π. (π τι ε! ! ( π ετιιττπιππ, !ιε.πεπ. πεπι Ε'εΙ!. Απεε(,ε·ει· ειι

Γο!,(εε 57 Αει·ειε τ(ιε(!εειιοιππιεπ. Πει πει· π(επει(εε Ρι·πεεε πει·

θεεε!!εο!ιε(°τ Πι·. Μ. 'Γ ι· ε ι· ιπ ιι π π (Β(8ε.) ε(πε 1ν(ε((ει·ινιι!ιΙ

επ!ε!ιιιτε, επ νι·ιιι·πε ιιπτει ε11εειπε(πει· Ζιιετ(ιιιιιιιιιιε· Πι·. Η.

ιι ενει· (Μπιι) ει( εε(πειπ Νεε(ιϊο!8·ει· ε;εννε(ι(τ. Γει·πει· ππι·

πεπ ει( Βο!ιι·((τΓ((!ιι·ει·π (Πε Πι·. Ε) π ε; ο! ιπε π π ιιππ νι( ε (π ε π

ππ ιι ιπ (Με ειιπ( θεεε(ιει· Πι·. Χοπ ο ε (Ρει·ιιειι! ε·εινε.(ι!τ νοιι

(Μιι ειιη;ειιιε!πετεπ νοι·τι·((Βειι ε(ππ π(ε!ι(. (ι!!ε ,εε!ιε.!τειι ιι·οι(Μπ.

ινε(! π(ε πειι·επειιπεπ νοι·τι·ε,εειιπεπ ειιι Βι·ε(·(ιε(ιιεπ νει·π(ππει·ι

ινειεπ. Ζιιιπ ππι:!ιει_(π!ιι·(8·επ νει·ε(ιιπιπ!ιιιιεεοι·τ ινιιι·πε (Πε

Βιιι(Π Ρει·πειι ςεινε.!ιΙτ.. Ψε!ιι·ειιπ (Με Αει·ετειεςεε (ιιππ ειι(ιπ

(Πε πι( Με θιεπει·ε!νει·εειπιπ!ιιπε· πεε Ε(ν!((π·

(1(εεπεπ ((ι·ετ!(επεπ Β.εε!ιτεεε!ιιιιενει·ε(πε ετιεττ,

(ιι ννε1ο!ιει· ΠΠ· πειε π((ε!ιει.ε 'Ι'ι·(επιι(ιιπι ΠΠ· π(ε ε(ιιεε!πεπ Οπει·

πεπ πεεπετε!ιεππε Αει·ειε €επ·((.(ι!ι. ινιιι·πεπ: Ζιι ν ο ι· ε τ ε. π π ε -

ι;!(επει·π - Πι·. '1'ι·ιιπει·τ, Με Πι·. Κεεε(ει·. Πι·.·

8τι·ϋππιπει·Η.Πι·.ΡΓε(Γ; ειππ Οε.εε(ιει· - Πι·.Ρ.Βιιι·(ιπ

Ππεειπ-8τει·ππει·ε; ει( Ππι·επι·(επτει·π-Ρι·οΓ.Πι·.

Πε!ι(ο, Ρι·οί. Πι·. Ζοεεε ΜειπτειιΠε!. Πι·. Τι· ιι -

(ι (ιι·ι ιιππ επ πει·επ Οεπ(((πε.τεπ - Πι·. 8 Με ιπ ω( ι·8· ιιππ

Ρι·ο(. Πι·. Κ ε ε ε Ι ε ι·.

ω Ζιιπι Ρι((εεε πει· νει·ινε!τιι πε· πεε (ιτε (1τ(

ε(:!ιεπ Β(ε(:πεπ!ιε(ιεε ε (π ει” (ετ. επ Βιε!!ε νοπΠι·.

ν ( ο τ ο ι· Β ο (ι ιν ε ι· ε, ννε!επει· (Πεεεε Αιπτ π(επει·(ς·ε!ε(.ιτ !ιιι(.

Πι·. Η. Η ε ε ι· ιν ε ε ε π ε·εννϋ.π!τ νν(ιι·πεπ. Ζιιιιι Βε.(ι (Με 8(εε!ιειι

(ιειιιεεε πει. (Πε Βτεπτνει·οι·ππετεπ-νει·ει(ιιιπι!ειπε· ((πει· 95000 ΕΜ.

ειιεενν(εεειι.

- νει· Κιιι·εεπι πες(π8· πει· διεπι.νει·οι·ππετε, Βεπ(τπτει·πτ(ι

Πι·. Βε!οπιοπ Νεπιπειιπ (π Βει·1(π εε(π θθ-(π!ιι·(ε·εε

πιιπ(!.((πιπ. Π(ιι·ε1ι ε(πε 1848 νε(ϋπεπτ!((:!ιιε Β(:!ιι·(ίτ, π(ε ιιιι(:!ι

νοπ ν(ι·(:πονν πππ επ(Μι·επ Αιιτοι(ι.ε.τειι ι·((!ιιιιεππ ε.πει·(ι((ππι:

ινιιι·πε, (ει: Ν ε ιι ιπ ε π π ε(πει· πει· Βεςι·((π(1ει· πει· εοο((ι1επ Με

π((:(π ι(εννοι·πεπ.

- Πει· θεπ(ετεειετ ω( Κιιπεπ-Θεπ(ετε, 8τ(ιετει·(ιιπ Πι·. Μ ( -

!ο νι· ( (1 ο (ν, (ει επί εε(π θεειιε!ι πι(τ Πιι(τ'οι·ιπ ν ε ι· ε. π ε ε !ι ( ε -

π ε τ. ννοι·(Μπ.

- Πει· ε!τει·ε Αι·ετ πει· ΚΙ(π(!ι (((ι· θε(ειεε- ιιππ Νει·νεπ

((ι·επε!ιε(τεπ ω( πει· ιπ(!(τει·-ιπεπ(ε(π(εε!ιεπ Αεε(1ειιι(ε, Ρι·(νετ(1ο

(πω: 8τιιειει·ει.!ι Πι·. Ποπ ι·οιννοι·ε!(( (ει. ειππ Οοπειι!τε.πτειι

ω( (Μπι (ι(εε(εεπ Κι·(ιπ!ιεππειιεε πει· πι. Ε(18'θ11(0·θΘ(Π8(11·

ε(:!ιιι.τ'τ πει·(ιιπει·ε(εει· 8ε(ιννεετει·π ει·πει.ππτ ινοι·πεπ, ιιπτει· Βε·

!εεεππε· (π εε(πεπ π(επει·(8επ 8ι.ε!!(ιπεειι.

-- Πει· Ρι·οί. οιπ. πει· Ζοο!οε(ε πππ νει·,(ε!ε(ε!ιεππεπ Απε.ιο

(π(ε επ πει· ιπ(!(τει·-πιεπ(ε(π(εε!ιεπ Αεε(1ειιι(ε, Βτ(ιι(τει·ει(ι Πι·.

Ο πο!οπ !(οινε1( (, (ετ ειιπι οι·πεπ(!((·(ιεπ Ρι·ο('εεεοι· επ (Μπι

πι. Ρειει·επιιι·,ε·ει· Ροι·ει(πει(τιιτ ει·πε.ππτ ινοι·(1επ, ιιπτει· Βε1ει.ε

ειιπε· (π εε(πει· (.εεεεπινει·τ(ε·επ Βιε!((ιπι;.

- Απ πει· ιιι(1(ιε.ι·-ιπε(1(ε(π(εε(ιεπ Αεε(1επι(ε

ε(π(1 (π πεεπετει· Ζε(ι. πιε( νε.εεπ τε 1.ε(ιι·ετ((!ι!ε ει( πε

εει.εεπ: πει· (ιετ!ιο1οε(εε!ιεπ Απετοιπ(ε (ιιπ 8τε!Ιε Ρι·οΓ. Π( ( π ο -

ε τι( π ο (ιν ει, πει· ειι(ι·ιιι·ε(εε!ιεπ Ηοερ(τε!!(!(π(π (επ 8ιεΙΙε Ρι·ο((.

Βει(πι ο ιν 'ε) ιιππ πει· Η(ιερ(τε.!(ιι(π(!ι ΠΠ· (ιιπει·ε Κι·επ1(!ιε(

(επ (επ Βτε1(ε (Με νειει. Ρι·οί. Ρε.ε ι.ει·ιι εε!(().

- νει·ετοιπεπ: 1! Αιιι 7. Βερτειιιπει· (ιι 1ιιιιιρι·εινεετεπ

πει· Κ(ι·επερ(ε!εε.ι·ετ Πι·. .1(ι!(πε ν. Π(ετει·(ε!ι πιι.ε(ι (επ

ε(ει· εε!ιι(νειει· Κι·ειπ!(πε(τ (ιπ θΒ. Ι1επεπε_(ε!ιι·ε. Πει· Η(πεεε(:(ι(ε

ω.. ετε.πιιιιτε (ιπε Κιιι·!ειιπ πππ πειτε εε(ιιε ιιιεπ(ε(π(εοπε Απε

π(!πιιπε (π Ποι·ρει ει·πε!τεπ, (νο ει· πι(τ (επε(ειει· Ππτει·πι·ε

(:!ιππε· νοπ 1859-θΒ ετπ(Πι·τε. Νεεπ Πι·Ι(ιπειιπε (Με Αι·ετ8·ιε

(Με (1870), Ι(εεε ει· ε(επ Με Με( ει( Ποπ1επ (Κιιι·!ε.π(Π π(ε(Μι·,

νοιι (νο ει 1874 πεε(ι .1((ι·,(;επεπ(ιιε (Με πεππ 1877 πε.ε!ι Βιιι·ι

πε!ι (ιι Ι.(ν!ε.π(1 ((πει·ε(επε1τε, (νο ει· ει( ει( εε(πει· 1πι!(ι·(ιπ1(ιιιιε·

(πι: Αι·ει. Γιιπε(ι·τε. 2( Αιπ 30. πι( (π Αι·ε!ιε.πι;ε1ε!(ι πει· 8ειι(οι·

πει· πο(·τ(εεπ Αει·ειε Πι·. Α1ειιε.π(1ει· Βιετννοι·π(ο!((,

τ'ι·((1ιει·ει· θεπ((!(ε (Με θοπνει·πεπιεπι:-1!πεπ((:(πε!(πε εει.οι·ε, (ιιι

Μπιι· νοπ 78 .Τε1ιι·επ ει( θεπει·εεπε. εεπ(!(ε. Πει· ει·ετοι·πειιε,

ννε!επει· ειι πεπ ρορπ18.ι·ετεπ Αει·ειεπ πει· 8ι:(ιπτ Β·ε!ιπι·τε, πει·



Μιτε1ιε‹1 πιει ε11ει· ινοπ1τπιιτιε·1ιοιτειιεεε11εοπιιττεπ (Με Οι·τεε.

ιπι άειι Οιι11ει.ποιι τι ι· ο εε ιιπε Βτε ι·π ε;ι·ιιπάειε ει· ιπι .1:ι.1ιι·ε

1853 Με (ιεεει1ει:1ιπιτ άει· Αι·επεπεε1εεπεπ Αει·ιτε, ιιει·ειι νιω

ρι·ιι.ειειεπτ πιιπ 111ιι·ειιπιιτε11ειι ει· πιε :ιι εειπεπι Ιιεπεπεεπ‹ιε

ινιιι·. νεπ άει· θεεε11εε1ιειτι1ει· Οι·ε1εε1ιεπ Αει·ετε ινιιι·‹1ε ει·

επεπτ'ιι11ε επιπ Β1ιι·ειιιπιτε1ιειι Βεινε.1ι1τ. 81 Απι 81. Αιι€11815 π:ιεπ

1ιιιι€ει· Κιεπ111ιειτ πιει· Πινιειοπεπιε1. ε.. Π.. θτειιτει·πι1ι Πι·.

Α1ειιε.ιιι1ει· 1.-ιππ.τοινιτεοπ - Βιιινι1επε1ιιιπι επεπ

νο11επιιετειι 05. 1ιεπεπε_ιιιπι·ε. Νε.ε1ι Απεο1νιι·ιιπε εειπει· 8τιι

Μεπ ειιι πει Κιεινει· Πιιινει·ειτε.τ ιπι .Τ 1881 νι·ιιι·ιιε ει· 1ΜΙιτιιι·

πιει, ειιιππι:ςε ιπ 1πιεεετεπ, Μιππ ιιι Κιειν ππιι 1νο11ινπιεπ, ινε

ει· εειτ 1898 1)ινιειοπεειι·ει (ιετ 11. θενε11ει·ιεόινιειοπ πιιι·. πιε

ει· 1000 ινεε·επ Κι·ιι.ππ1ιειτ ρεπειοπιι·τ ινιιι·άε. Με1ιι·πιιι1ε ννιιι·‹1ε

ει· ειιο1ι πιιτ άειι 11'ιιπετιοπεπ Με θοι·ρεει·ετεε άεε Χ1. Ατπιεε

εει· ε πετι·ιιιιτ. 41 Ιπ Βει·1ιπ άει· ίι·ιι1ιει·ε Ρι·ινετιιοοειιτ πι» ιιιιιει·ε

Με ιειιι ειιι άει· ιιοι·τιε;επ Ππιι·ει·ειτΕι.τ Πι·. .Ι ο ε ε ιι ιι Β ε τε ε ο π

ιπι Α1τει· νοιι τιιετ 00 .Πι1ιι·ειι. Πει· νειιε1οι·πεπε ινει.ι· ιπ ιιπε-

εεπε.ιι ἔεποι·επ, 1ιπι.τε εειπε 8τιιΜειι ιπ Βι·εε1ιιιι ππιι Βει·11ιι

;.ιεπτε.ε1ιτ, ινοι·ιιιιτ' ει· ειοπ Με ρι·ε.ετιεο1ιει· Αι·ετ ιπ 1ετπτει·ει·

8τιπιτ πιειιει·1ιεεειιιιιι νεπ 18Β1-81 ε.ιιο1ι ειε Ποεεπτ Με 1ιε1ιι·

τπιι.ιιιι1ιειι επειιπιε. 1888 ,επιπ ει· Με ειι·ετ1ιε1ιε Ρι·ειιιε ειιι. Β.

ιετ πεεοπι1ετε 1ιεπιιππτ 8·εννοικιειι Μιι·επ εειπε Ριιπ1ιειιτιοπεπ

ιι1ιετ Με ι·ιτιιο11ε Οιι·επιποιειοιι, ιιπει· (Με Αε11ιπιε ππιι ιιπε: Με

π11(.ςειπειπε Νιιι·οοεε.

- Βειπι 1ι1ει1ιοιπε1ι·ει1ι ιετ ειπε Οο·πιπιεειοπ ειιι· Βει·ειτ1ιιιπε

άει· Ειπε ειπει· Βετ'οι·πι (Με Ππτει·ι·ιε1ιτε ιιι άει·

1ι1ε.ε ιππεε πιειιει·ι.ι·εεετ:τ ινοι·‹ιειι, πεετε1ιεινι ιιπε άειι 1141τις1ιε

(ιει·π άεε π1εΜειιιε1ι·ε.τ1ιε Ποτ. 8 ι ι·ο τι π ι ιι ππιι Πι·. Α.

Ί'ι·ο_ι επονν ππιι ι1ειπ Ρι·οι”εεεοι· (ιετ Οι·τπορ5.‹ιιε επ άει· πιι1.

πιε‹1. Αυιιιιεπιιε Πι·. 'Ι' π ι· π ε ι·.

- Ι)ει· Ρι·ινετιιοεειιτ πι» Αιιι.=;εππειι1ιππιιε π.π άει· Ππινετει

τπτ .1επε. 1)ι·.Βι·πετ Ηει·τε1 ιετ πιιιπ επεεει·οι·ι1ειιτ

1ιε 1ι ε π Ρ ι· ο τε ε ε ο ι· επ Μεεεε Β'ειο1ι ει·πειιιιτ ινοι·ι1επ.

- 1)ιε ι·ιιεειεε1ιε θεεε11εο1ιπττ ειιι· 1Νε.1ιι·ιιπ,ι.: άει· νο11ιεεε

ειιπάπειτ 1ιεττε. επι' Με Βιιιιε άει· Οιιεεεεει· 1πι1πεο1οε·ιεεπεπ

θεεε11εο1ιεϊτ, ειιετ5.ποιε·επ 0ι·ιεε ιιιπ Με Βεινι11ιειιιι(2 πιιεπεε

ειιεπτ, Με Οοπει·εεεε ω· 8ρεειο.1ιετεπ Επι· Κ11ιπετο1οιιιε. Ην

Μ·ο1οΐιε ιιπε Βιι1πεο1οςιε 1ιιιιιίτιι; «Ο ο π ε ι· ο ε ε ε ε π πι Α π -

πεπ επ ιιπ Κιιιεει· Ρετει· (1επ Θι·οεεεπ». άεπ

θι·ιιιιιιει· άει· ει·ετεπ ιιιεε1εο1ιεπ Οιιι·οιτε, πειιεππεπ :ιι Μιι·ιεπ.

1)ιεεεε θεειιοπ ιετ ιιππ. ιιιε άει· «Β. νι1ι·ε.τεε1ι» ει·ιιι1ιι·τ, 1ιϋ1ιε

ιεπ 0ι·π>ε εεπε1ιπιι.<.ιτ ινοι·ιιεπ.

-- 1π Βει·1ιιι ππτειε1ιε1ιιΟοιπιτε επι· Βι·τιο1ιτππ1.:

ειιιεε Πειι1επιιι1ε ιιιε Ρι·οι'. Βιιάο1ρπ νιι·οποιν

οοπετιτιιιι·τ. _

- Ρι·οτ'εεεοι· Β. νιι·ε1ιοιν'ε Βε21επιιπι;επ επ

ο ε π Ο ε τ ε ε ε ο ι· ο ν ι ιι ε ε πι. Ιπ άει· 1ετ2τειι Μοιιετεειτειιπε,·

πει· εε1επι·τειι εετιιιεεπεπ θεεε11εο1ιετ'τ ιπ .1ιιι·_ιειν (1)οηιε.τ)

ινιιι·ι1ε. Με ινιι· ειιιεπι Βει·ιεπτ άει· «Νοι·ιι1. Με.» ειιτπε1ιπιεπ,

81ειοπ Βιπε·ιιιι€ε νοιιι Ρι·ιιεικ1επτεπ επι·επιι άεε πιπΒ·εεεπιειιεπεπ

111ιι·εππιιτε1ιειιεε Βιιιιο1 ιιπ ν” ο1ιοιν'ε ι.ι·εΜιε1ιτ, ννοι·ιι.ιι1'

Ρι·οί. [Π. Β. Η ιιπ επιιιππ ειπε ειιιεε1ιεπι1ε Ψιιι·‹1ιςιιπἔ· (Με

ει·οεεεπ θε1επι·τειι ερεειε11 Με Αι·ε1ιιιο1οι.>.·ειι τ'ο1ε;ειι 1ιεεε. ν ι ι·

εποιν ιετ 1ιει· ειπειι.=;ε Αι·επι1.ο1ο.ι;ε νοιι πνε1ιι·πτ Β·εννεεεπ. άει·

ρει·εοπ11ε1ι ιπε1ιι· Με ειπ Με1 ιιι ιιεπ Οειεεερι·ονιπιειι ε·εννει1τ

πετ; ει· πετ ε.ιιε1ι ιο πινει ννει·τ1ινο11επ Διιι'ειιτιεπ, Με ιιι εειπειιι

Αι·ι·πιν πιι- Απιπι·ορο1οειε, Βτ1ιιιο1οιι;ιε ππιι Αι·επιιο1οιι;ιε ει·

εεπιεπεπ. ειεπ ιιπει· ερεειιιεεπ Βε1τιιεε1ιε ει·επιι.ο1οςιεεπε 11τεμ.ι·επ

ιπ πεπιει·1ιεπεννει·τπει ιι(ειεε επεεεερι·οοπεπ. Απεε1ιπιιρ1°τ νιπτ

τιεπ Με 1ιε1ιιεε1ιεπ Βε2ιε1ιππέ·επ :ιι νιωπ οιιν (ιιιι·επ άειι

νειετ. θιι·ιιτ'επ θεοι;; ν. 8 ιενει·ε. ινε1επει· ινεεεπ εειιιει·

ι·ειο1ιεπ 8επιιι1ε1Επιιιιε ππιι ιιιιιπιετοι·ιεε1ιειι Αιιπιεε1-ιπιιρ;επ πιιτ

ινει1ιιιι‹1 Ρι·ο1'εεεοι· θι·ε ινιπε· ι ιπ ννιεεεπεο1ιιιτ'τ1ιο1ιεπ Ζινιε·

ερε1τ €επιτπειι πω· ππιι Με 1Σπτεοπειιιιιιιε νιτε1ιονν'ε επ

ι·ιετ'. Πιεεει· πιππ ειιι· Πιιτει·ειιο1ιιιπει άει· ετι·ιττιςεπ 11'ι·ε.ι;επ

ι. .Τ. 1877 Με 1ιιι·1επιι ππιι 1εετε (Με Βι·ρ;εππιεε εειιι.ει·

Βεοπιι.οπτιιπεεπ ιπ ειπει· ινει·τπνο11επ Αππεπά1ιιπ,ε; πιεάει·.

8ο(ιιιιιπ ινοππτε νιι·ε1ι ο ιν ι. .1. 1800 (Μπι ε·ι·οεεειι 10. ιιι·επιιο

1ο€ιεο1ιεπ Οοιιιιι·εεε ιιι Βιμ 1ιει ππιι νει·ϋπειιτΙιεπτε ιιει·ε.πτ

ει" Μεεειι 0οπει·εεε ειπε ειιι€επεπιιε Απ1ιπ.πι11ιιιι8·, ιπ ινε1ε1ιει·

ει· ιιειπ 8τιιιιιιε άει· ει·επιιο1οειεε1ιεπ Ροτεε1ιππε· πει ιιπε επ

Ιιεπ‹ιε ι·επι.τιν 1ιοπε Αιιει·1ιεππιιπε εοιπο. Β.. νιι·επονν ιετ

ινο1ι1 Με 1ει2τε ει·οεεε ειιι·οριιιεε1ιε Βει·ιιππιτ1ιειτ, ννεΙεπε - εε

ινει· ππιπιττε11ιει· πεεπ ‹1ειπ Βιι;εει· 0οπε·τεεε επι 10./22. πιιε

11./28 Απειιετ 1896- ιιι 1)οι·ρει. .<ζεινε11τ πω.. Βιιι ετιιπιιιιιπΒε

νο1Ιει· Βει·ιεπτ ιιπε εειπει· ειιι·ειιεπ Πάει· .ππιι Κιιπ‹ιε ιι1ιει·

εοιπ πιεειιι·εε π'ι7ει1επ ππιι Με Βιπι1τιιο1ιε, ννε1ο1ιε Με 1Ριπιπειεπ

Πιιινει·ειτιιτ ιιπε Με 8ιειω. ινε ειιιετ επι Κ. Ε). ν. Βεει· (ιε

ινιι·1ιτ πειτε, Με ιπιι πιπτει·1ιεεεειι.

- 1)ει· Κε.ι εει· νο ιι Οεετει·ι·ειε1ι πετ ιιιι· Με '74,

νει·εεπιιπ1ιιπε· άειιτεεπει· πιει πττ'οι·εεπει· ππιι

Αει·ετε. ννε1επε εεεεπννιιι·τιΒ· ιπ Οιιι·1επεκι τεμ, 20.000 Κιο

πεπ (= 8000 ιιιιι.ι εεερειικ1ετ.

- Ιπ Β1εεοννεεε1ιτεεπεπε1ι 1ιεπεπιιπ .1ιι1101ιο

1 ε ι· ε ιι π ι· ιι π ε ιι (πιο ιπι 01ιο1ειειεπι· 1892 ιιι πεπ νι7ο1;.>ιε

ετιι.οτειι1 ετιιττεειιιπάεπ. επι 17ο11ιεπειιτ'επ Μ·οπτε (Με Οποιει·ε.

ποεριτε1 επ 2ει·ετοι·επ πιιε ει·ε;ιπε ειοπ ιπ Πι·ο1ιιιπε·επ ι.ιε.ειεπ

Με $επιτιιι·ε ππιι Αετετε. Βιετ Μιι·ε1ι Με Απιετε11ππι; ειιιει·

Οοπιροειιιε 8ο1Μιιειι πειιπ Κι·ε.ιιπεπ1ιεπεε ιιιι1ιι·π Με Βιι1ιεετϋ

.οππε Ππτει·εοπιεσ1 εεε 8τιιιιτ1εε

ιιιπ; ειιι πω» ππιι ινιιι·‹ιε Με ει·οεεε θειιι1ιι·, ιιι ινε1ε1ιει·ιιιε

Αει·ιτε ιιιιι1 8ειπιτιιι·ε εεπινεπτειι, πεεειτιιςτ.

π - Με '1'εετειιιεπτενο1Ιετι·εε1ιει· (Με νει·ετ. Μοε1ιεπει· Κι·ϋεπι

Η ε ο 1 ιι ει. τ ε π π ο ιν 1ιε1ιεπ άετ Ποε1ωπει· 8τιιτ1τνει·ινε.1τππε πιι

ιιεπ Βιιιι ιππεε Κι·ειι1ιεππεπεεε Επι· Πιι1ιειιιι ττε1ι.ε

ιι π (1 ιι ε ε Μ.

ιι ε π π τπ ι ε ε ε ε 1.200,1100 πω. επι· νει·ίιι.ε·ιιπε 8·εετε11τ.

- Πει· 1ιε1ιππιιτε ειπετιπειιιεεπε θε11ιδιιιι.ς ππιι Η111ιιιπ1ιιι

Β ο ο ιι ε Γε 1 1 ε ι· πετ εειιιει· εεπιιτιπειο1ι1επειι Π πι ν ε τε ι τει

ν ο π Ο π ι εε ,ιζ ο ιιπ νει·ιιοεεεπεπ Βε1ιι;ιε1ιι· ννιειιει·πιιι 1,251),(Ι10

1)ο11ιι.ι·ε (= (πι. 2';ι π1ι11ιοπειι Βοι.) 2πςεινεπι1ετ.

- 1ιι Η ο ε1‹ειι ω. ιιπ Απε·ιιετ-Μοπιιτ άει· θι·ιιιιιιεπειιι Ζε

1εετ ιιι εννει πειιεπ ετιι(ιτιεο1ιοιι ρ1ιι1επτπι·ορι

ε ε π ε π Ι ιι ε τι τιι ι ε ιι, επ ιιει·επ Πι·ι·ιεπτιιιη; Με νει·ετοι·

πεπε Β'ι·ειι Δ. Κ. Η ειι ιν ι ω ιι ι ι ο ιν ιιπε Οε.ριτε1 τεετεπιειι

τιιι·ιεε1ι ι·ετπιπε1ιτ πετ. Βε ειπε Με ειιι Η ι· ε π π ε π π ε ιιι

Πιτ 150 πππει1πει·ε Κι·ιιπ1ιε ππιι 1‹ι ιο του. εοινιε

ειιι Αι·πιεππιι.πε τ`ἰιι· 50 Ρει·εοιιειι. 1)ιε Βιιιι1εοετωπ ειπει επι

565,895 Βπ1. νει·ε.πεοπ1επτ.

- Βριτιειπιο1οι.:ιεεπεε. 01ιο1ει·ε. Πιο Βιιιτ1επιιο

ινειετ ιιπ Α πι ιι τε· ε π ι ε τ ειπε ει·πεπ1ιεπε Α1ιεε1ιινε.επππε ειιι:

Νειιει·1ιι·επ1ιππεεπ ειπε νοπι 28. Αιιιιιιετ πιε 1. θερτοπι1ιει··ιιιιι

ποε1ι ιιι Ρο ι· τ- Α ι· τ π ιι ι· (45 Βι·1τι·επ11ιππιςεπι, Π ιι1ιιι(5

πιω, ιν1ε.(ιιινοετοπ (24 πιιπ». Νι1ιο1ε14 (5 111112

Νι1ιο1ε._ιεννε1ι (15 Ριι11ε)ιιιιιι Β1:ιε·ο ινε εεπ τεεπεπει

(4 14"ιτ11ε) νοι·ε;ε1ιοιιιιιιεπ. Ιπ Αππετι·εο1ιτ άει· Αππε.ππιε τι.. Ει

πι·επ1ιπιιςεπ ιπι Αιππι·ε·επιετ ππιι άεε εειτ 8 νι(οεπειι σειιεπ

τιιτειι Διιεπ1ειπειιε νοπ Βι·1ιι·ειι1ιππε·ετ211επ ιιι «ιιιπ εοιπ Βε.ι1ιε1·

εεε ιιιπ ςε1επειιεπ 0ι·τεεπειιεπ ιετ εε πο· ιιι5ις11επ πειιιιπιεπ

ννοι·‹ιειι. Με Ζιι1ι1 άει· ιιι (1ιεεεε θε1ιιετ εοπιιπεπιιιι·τεπ .-ιει.ειε

ειιιεπεεπτειι1ιεπ ιιππ Με Οπεεινετιοπειιεπει· ιπ Ιι·1ιιιτε1ι Επι· ιιιε

ειπε ι·1επι 0ετεπ ινιει1ει·1κεπι·επι1επ Πεπει·ειειι1ει· ειιι 2 'Εεεε επ

ειιπιιι·πειι.

- Ρ ε ε τ.

εοιιετε.τιι·τ ινοι·ιιειι. 1:1ε ειπε εοπιιτ νοπι 28. 11 ε.ι πιε ιιππ θ.

8ερτεπιπει· ιιπ θε.ππεπ 29 ρεετνει·όεεπτιςε Βι·1τι·ειι1ιιιιι8επ νοι

ρζε1ιοιιιτπειι, νοπ ιιεπεπ 10 ειιιειι 1ετε1επ Αιιε.ιμιπς πεττειι. πι

1ιε.ιιτε άεε 7. ππιι 8. 8ερτεπι1ιει· ειπε πειπε νει·τιιι.οπτιεε Νεπ

ει·1ιι·επ1ιιιιιεεπ ε·ειιιε1οετ ννοι·ιιειι. Η

ι .

- Με θεεε.ιππιτπε.1ι1 πει· 1ζι·επιιεπ ιπ ιιειι0ινι1

ποεπιτιι1ει·π 8τ. Ρετει·επιιι·εε πετι·ιι.ε· επι 31. Απ.

ιι. 1. 7575ι11 ιπε1ιι·ιι1ε ιιι ε. νοι·νι.). Μιι·ιιιιτει· 864 '1'νιιπιπ -

(36 ινειι.1,849 8γρ1ιι11ε - (11 νεπ), 152 θεπει·1ε.επ - (4 πιε1π·1

82 Πιρ1ιτπει·ιε - (16 ιιιεπι), 42 Μειεει·π - (22 ινεπ.) ππιι 41

Ροε1ιεπ1ιι·επ1ιε - (2 ινεπ. ε.1ειπ άει· νοιιι).

Μοττε1ιτετε-Βιι11ετιιι 8τ. Ρετει·επιιι·εε.

ιιιπ· Με Ψοοπε νοπι 26. πιε πιππ 31. Αιιέπετ 1902.

Ζε.π1 εει· 8τει·πε18.11ε:

1) Με θεεε1ι1εε1ιτ ππιι Α1τει·:

ιπι θεπεεπ:

--%Μ.-`

11. 157. 8ε.

0-επιειι '7-12Ποπ

1-5ω”

θ-10.Το.πι·. 11-15.1επι· 16-20.Μπι 21-30.1ε1ιι· 81-40.1ε.πι· 41-50Μπι· ·51-00.Τε.1ιι·.
Ηιιι-ιοπιο.
Β71-80.Τιι1ιι·. Φ81Μειιιε1ιι·.

Φ1.1πεπιεπαιππιτ..

803 244 547 124 θ? 81 11 4 18 50 41 50 8(

21 πε.επ πιειι '1'ο‹ιεεπι·εεεπειι:

Τι· π. ειιε.ιιτπ. Ο, 'Ι' π. Μπι. Θ. πω. ι·εεπι·ι·επε Ο, '1'ηιπ11ι

οππεΒεετιπιπιππε άει· οι·ιιι 0,Ροε1ιεπ8, Πε.εει·ιι 11, 8επει·1εεπ ?ι

Πιρπτπει·ιε 11, θι·οιιρ 1, Κεπεπ1ιπετεπ Θ. θι·οιηι1ιεε 141118911

επτειιιιΜιπε 16. 1Σι·ι·ειρε1ε.ε 2, (ιι·ιρρε 0, Οπο1ει·ε 88181101

Ο, Βιιπι· 2. Πριι1ειπιεεπε 11επιπειτιε θ, Αεπτει· θε1ειι1ιιπει1·

ιπετιειιιιιε Ο, Ρει·οτιτιε εριοειιιιοε Ο, Βοτ21ιι·ε.ιι1ιπειτ 0, ΑπτπιΜ Οι

Ην(1ι·ορ1ιοπιε 1, Ρπει·ρει·ε.Πιεπει· 1, Ρν1ι.ιιιιε ππιι θερτιοεειπιο 11

'1'ππει·οπ1οεε άει· 1πιπε·ειι 69, '1'ιιπει·ειι1οεε επάει·ετ 0ΓΒΜοΠ

Α11ιοπο1ιειιιπε πιιε Πε1ιι·ιιιιιι ττειπεπε 1. 1.επεπεεοπινεοπε ππιι

Ατι·ορπιε ιιι€'επτιιιπ 84. Με.ι·ιιειιιιιε εειιι1ιε 18. Κι·επ1ιπειιοπ ει"

νει·ιιε.πππε·εοτεεπε 88, 'Ι'οτιτςε1ιοι·επε 88.

~]--;8,|

+ 1ι1ε.ο1ιετε 8113211118 άεε νει·ειιιε 8τ. Ρετει·ε·

πιιι·Βει· Δει·ει:ε: 1)ιετιετε.ε άειι 17. 8ερτ. 1902.

ε·

+ Νιιο1ιετε 8ιτειιιιε άεε 13ειιτεε1ιειι ει·ετ1ιοπεΠ

ι7ει·ειι;ιε: 111οιιτε.ε άειι 28. 8ερτ. 1902.

 

1π οι εε επ ειπει ιπ άειι ει·ειοπ εεε1ιε 'Γεω

εεε 8ερτεπιπει·-Μοπε.τε 10 Νεπει·πι·επ1ιιιιι€ειι ππιι. 4 Το.1εεΓιι11επ



  

Σε: Βο1ια1ιάΙπι1η; άεε εισιι1ειι

ε 111οΜειιΓε1Ιε

εοννΞε ε11ει· επι1ετεπ «Με Μπιιε.ιιπε 05ει11ιεεε 5116111;;

1επ Βεεε1ινσετεεπ κι ·

,8ᾶϋοπεΨ 5

Με Κ11η1εε1ι ιιτι‹1 Μεεετιεο1ιεΓ111ε11 ·

Βοετ ετρτοΜε Μ1ττο1.

'Γε8Ιἰο1ιο 1›οεἱε Με ΑπίεΙΙ 5 Οπιπιπι ιιι1ιιι1εε$επε.

1.11επιτυτ εϊεΜ ΚοετεπΙοε ει: Π1οπετεπ.

νοτο1ιιΜο ΒΙιοιιι1εο!ιο Ψοι·1ο,

.#οΠοπροεο!!εσ5αΠ.

ΟΠ ειι·1οετοι11:υτ,9,·.

ρτερετε.8ε.

ι

55155515
11Μ-0ετο5ω·, 585 Η. π. 11. Π., Η11ΜπΠοΙιεΕ 1›ε1ωιιιιιπεε

° Β1εοπ-Ατεοπ5ει:1

Μ. ΒΙ.Μπ1επ νοιι 'Ι'ι·οιιτο ΜΜ'ει·πτ. Ε1εοπΒε1ιιι '1'τοπΙο-Βουιοεμιο-'Το:ιε.

(Απειπ1ε, ΒΜοτοεε, Με1ετ1ε, Ρτωιετι1εΜεπ, Ηειιϊκτεπκ1ιε1τεπ,Νετνεπ

1εΜεπ, Π1ε1Μεε, 8ο1πνεο1ιειιιετ11πάε).

ΒτειΒ11εεεωοιπ Ι. Βειιιεεε.

1'ε1:ω·ι·εεο1ιειιι1 εο11ϋιιε 1.:ιε;ο, ιιπ18εϋοιι νοιι 80.000 Ωωιάτετιιιιπετ ετοεεεω, εο11επ1,;επ

Ρει·1κε ω.» 0οπΗ'οτειι. Νειιο Β1ιιι·ίο11τ.ιιιη.; νοπ 1.14:Μ- πω! 1ηι1ι·οε1εΜ.ι·1εο1τειι ΒΜει·π,

Ζεπάεπιρρει·πιειι νο11ε1Μάψε Ημ1το11ιετερ1ε, 200 21πιτιιοι·ιι από Βιι1οιιε, ε1ε1ατ1εο1ιε

Βε1ι·ιιοΜιιιη;, ε1πειιε '1'ΗιιΜΜιεεειηιιο11ο. Α1ρ1ιιοε, 1τοε1ιοιιοε ΜΜΜ, ΜΜΜ ιιιι11ι ΠΠ.

Α11811119.°θ. 8|10Γ18. Σ'1Η. 1ιι!.ει·ου.11·πκι1εε Ι.ε.ινπιει1η1ε-Τιιτπ1ω·, Ρι·ε1εο 2000 . '1'119.·1·1011

Μ901011Ν30ιν·8τ10. Οσωρ1οΙε Ρωιε1οιι νοιι 11 Κ. ειι1'ν11ι·1ε. Μεο11ε1ιι1εο1ιο Ι.ε1$ιιιη:

Μ: Α. Πεπο1οτ11. Αιιε1ι11είω υπά Ρτοερεειε ευειι1ε όιιτο1ι Με 111τ00110π.

111-ε Ττ1η1‹ουε ννΜεεε “με Μπι· εε5τει1ε1ι1. (ω, ω.. ε.

 

  

Εκττεοτ. ΤΙιγιιιὶ

~_Ν εειοο1ιετειτ. Τειεεο1ιτιετ.

εεε.. εεεο11. Ε1είιι1ιτ νοιι άει· πι". Βε1ιότι1ε ποετε.τιω.

ΠεεοΜω11ε1ιεε, ε1ο1ιετ Μι·Ιωικ1εε ΜΜΜ παω:

ΚειιοΜιιιετοκι, ΚοΜκορ1°- υιισ Βι·οιιο111ε1καταπ1ι.

Ι.1ιει·ετιιι· Μ 1ιετι·οι·τω;. Β1Μ.8ει·π ΒοιιτεοΜειιάε ιι. Οοετει·τε1ε1ι-Πτημ.ι·πε.

Αει·ιτ1ϊο1·ιε θιιτεοΜεω

ΡΜ!. ΙΝ. Βι·ιιεΙ 1:'1εε1ιω· (82ο·αεοϋπσ·ρ):

Με ΜΗ..." άεε ..Ροι·Ειιεε1Μ και· ε1πιε 11Βεττεεε1ιειιτΙο; ννεπιι€·Ιο1ο1ι Μι

Μο11τ. Ηετε‹1ε εεεωι Μπι", Δε" άει· ΚευεΙι1ιιιεωπ εὶεΙι 1η ε1ι11εωι Τειες611 1ιι οΙποτι

εἱπΐεομειι Κπτειι·τ1ι νρτννεπάε1το, εο ννιιτάειι 1111: Αιιίϋ.11ε εο 11111110, άετ Βο1ι1ε1πι ευ

1οε1ωτ, άεεε Με Ει·εα1ιωοΒοηεε άεε Κειιο111ιυεεεπε, Με ΒΙ.ιιικει·6επ υπό Με άτο

1ιοπι1ε Ετετ1εΚι1ης. νο11εΙ.Μιά11.: ινοεί161ειι.

Πι·. 1115601, 1φ1. Βε:ἱτ1‹επι·π Α. Π. (ΨεόεεειιΜιο·ρ):

Νεο1ι άετ" 1ῖε1›ι·.ιι1ε1ι ι1εε Ροι·1ιιεε1ιι πω· εε Με Βεἰπι Βτινε.ο11ειι ρ1ϋ1:11ο1ι,

Με Μ11τυοιο Μι Με ίτι-·1ε 1ιει·ι·1Μιε 1.011 ει” ι>1ιιοιιι ΑΙρειι-θἱρ1εΙ. ΠΕεεε Ι.ε1«Μ

  

1.1.1. ε.. ιιιικο181ΙΙοποε Δτεοιιι1ΜΜεΙ.

515.111”. 1π_1εο$1οπ ειιιρ1ι ετοεεετ 1)οεοπι κν1ι·ι1 011118

ε.1Ιο Με1:1εοτι Νοϋεπετεο1ιειπυηΒοπι (ΑΒεοεεε1:11ι1ιιιις, Βε1

ιιιιιε π. Α.) νει·ετε.Βο -- ;- ·· ε

,,ΑΤ0Χ ΣΙΑ· 1ετ εο ννεωε ©1112, ειπε εεΕπε 13οεοπ

ο111ιε θοΙ'ε1ιτ 40-50 παω μϋεεει· €ετιοιιιωωι ενετι1επ ΜΜ

τιεπ Με ‹11ε_ῇειιἰἔεπ άει· ϋ1›1ἱο1ιοπ Μιοτεειπι1εο11οιι Ατεοπ

Π.

ΑΙ1ε Κτετι1ε1ιε1τετι,° Μή .

(πωι....ι...ω..., Διιεπι1ε, -ΝετνειιΚι·επΚ Ηο11›ειι· «πο. (νετ

ΙιιιιΓεπι 2111011 1›εἱ θε1)τευο1ι νοιι .,Α Τ0ΧΥ.ΙΝ

Βοεἰε: 0,05-0,2 (Η. ρι·ο Με ειψοιιωτι. ·

Ι.11:ετε.τιιι·: Πι·. Ψ. 8οΜΜ Π(Ηιι11τ νοπ Ρωτ. 1.5ε.ωη Βει·

11τιει· πιω. θεεε11εο11εί1: 5. ΜΒΜ 1002; Ρ:·1νε.1ι1οο. 1)ι·. Γ'.

ΒΙππιειιΝιαΙ (ΚΙἱιιἰ1‹ νοιι ΡτοΓ. !.εμΖωι) Η›ἱόειιι.

1Ιοι·οΙιι1ετο ΒΙιοιιι1εοΙιο Ψοι·11ο,

.έαΑίεπροεο!!εσ5Μ!.

Ο11ει·1οττειψιπε.

 

 

ε.111ιπΜΒοΗ ΜΙ Μι· Μεοιιάετε πιι1'. άει· Μι 1Μο1Βε 1ιιιιἔῇ111ιι·ἱεει· Βτοπα1ιΉι11αιτε.ι·ι·1ιε

επ πιοτ1:11οΙιεπι Πω 1ιγεεω 1εΜε.

ΙΜ. Α1!ι·οο1 1111” (ΝειιΙια"εω):

ΕΜΠ 11ττ1ιο11 εε!ιτ. άει.1ι1η, άεεε άεε Ρει·ωεε1ιι Με 11ΜεΙ Μ, Με Με Μι·

εεεπετ Ζε1τ Με Με ΒεοΜ εε εεΓϋτο1ιπετεπ Κ911τ:1ι1ι118Μπ 1ιι ε1πεπι ιιπΒ·εΓΜιι·11ο1ιεπ

υπά ε... ιιιιιποι·Μσετειι Βτοιιο1ι1ε1Μιω.ττ1ι 115ετιιιϋ11ιι·επ νει·πιε.Β. Ιο1ι Μεσοι ειιι·

Ζο1τ. ΙωΙιι ων1οτεε ΜΗ.τεΙ. ννε1ε1ιεε εἰο1ι άεε ε1εΜιεπι 110.255... ι·111πιιεπι άϋτ1'το.

Με Βι·1ε1ι ΙΙ. νοιι ΠιιΜποτ (Βίο·Ι:/οΖά, δ2είστω.).·

Με άτο1 Με Ρει·1ιιεε1ιι Βε11επκ1εΙιεπ Βι·οιιο11Μι1ειι. ι1ενοιι »να 551 Κ1ιι·1οι·π,

215.1ι1ιεπ ευ ὰειι εο1ιννετετεπ Ε'ου·πιειι Με _1ετ1εειπε1 ετνν1οε εἰο11 11η· ΡΜρειι·ε.τ Με νοιι

ΜιεΒε2ε1ο1ιπετετ 1'ν1τΚτιπέηάσετ ετ:ιτ1εο Ηιιειειιι·είι πει!ιπι 1ιι ννει11ςειι 8τιιπιτ1επι Βενε1τε

Μ πω! Με θεοτει1οιι Βος8.Μ1 ε1ε1ι 178.111 ευ νετΠΙ1ε;ετΙ1, Με Τοπιροτε.τετ Μ! Μ.

νοι·Μυϊ πω· ᾶιιι·‹·Ιι Με Αροι1:ο!ωε, εουν1ε ι1ιικ:1ι 1'ο18επάε Βιι8ι·οε-Πο06ιε:

Η. ΒΙει·ε$11ωρίο1. Αρο11ιο1ιοτ, Ή'ετεοΜπ, 11κι·επι1Κοινε11ε. 180. ΜΙ. 111ετο1ιι

ΜΙΒ, Αρο11ιο1ιοι·, ΚΙενν. ΡιιιιΙ ΒοοΒοι1ο, Αρο11ιο1τοιε. Β18ε, Κκ111εΙτ. 26.

ΗετεεετεΙΙ: Πι άει· Κοπιππειισ1εΜειι-ΑροΜε1ιο Ε. Τιιοεε1ωοτ, Βοτ11ιι Ο. 19,

Θεγεε1εττε.εεε 16. (27) 20-16.

  

  

Ιοκγ!”

ε1επειι Απο” -ετιἐεεεἰετ 1ετ

εἱὶπιεΗε.

(107) 28-11.

  

1ι·2ΙΙ.-Μι11ε. Κιι11Βιι-Ρειιευιι.
Πι·. (ἱτϋποτ

Μ Εἱ8επ1ιεὶω μου ΡτεοΚυ!π, Κυ:!εε‹1.

Χχωχεεωκπ

ΠΓ. ΝειντἐιτἱΓε.

Οιι:επε1ε11 ,,Β ε11ε.:·1σ.“

1ιι Αι·οο, .

άει· ινΜ·ιπειεπ 1.11ιιιο.τ. Βωιἰου ΒΜΗτοΙε,

ΠΜ· ο1ιι·οιπεο1ι Ιζι·ε.ιι1ςε ιιπά11εεεενεΙεε

πωσ". 01Μετ1εο1ιε Με ρεγο1ι11ιε11εο1ιε

'Ι'1ιοτιη:1ε. (8οπιιειιΜ.άει· εοΙΙ:ετ Με Νονεπι

Βει, ΠεοεπιΒετ Με .1ειιιιπτ Μι 141το1οιη.

Ρι·ι›ερ. ιι. ]ε;11ε1ιο Αιιε11υπΐι πιι1' 1νιιι1εωι.

` (115) 6-1.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ἡ.__Τ-.ἔ  

· 0ι·Βεπι1εοΙιεε Β1εειι

Πειιεειι-Δ1Μιιπ1πετ Πεττε1

(ιι1εκ.1Φοεεω. .

ΕΜ εἰεετιτεἰοΙιεε ΒΙιιτρτάρειωτ, ννεΙ-

ο11οε (Με Εἰεετι ἱπ οτἔεηἰεοΗετ νετ-,

Μικ1ιιπ8 ετιιΜΙτ, ΒεετεεΚτ11Μ εεε

πιἰττε1 111τ Κἰιιὸετ υπό Ετννειο εετιο,

' ετιεετ Ιεἰο1ιτ άεε Αρρετ1τ υπό Βε

16τάεττ Με νετε!ευιιιι€. Ηεε·π1:ιτο

Βου Ηεττε1 ἰετ νοτ1‹5ι1ί1ἱ‹:1ι· 1η άετ

Αροτ1ιε1-ιε 1η 110εεἰὅετ υπό ττοοΚε

ποτ Ροτπι, _ῇε‹1οο1ι ιετ άεε ΠΠεεἰεε:

Ρτερετε.τ, ννεἱ1 161ο1πετ νοτι1 Οτ€ει

ιιἰεπιιιε ειιιί8εποτιιιυεη, τ1επι ττοτ:Κε

πεπ νοτιι1:1ε1π:η.

ν... Ναι·1ιαΙικιαπρ «Νεά ροιυιιο·π8.

(Π) 10-θ.

 

Ε11ι·οεεωι νοιι Κτειι1ιεπρ11εεετ1υποπ1

$ο1πνεετει· Οοο". 8ο11ι:11:11:, Πο·1·ερ6. σε

Πε·τεΜεοκε.ε π. ε. θ, πω. 20.Π Ρτειιι θί'ι1εω, Ν. Ο.,1'7 111511», Ηε.ιιε Η 18,

Ου. 10.

Ο.:ιετε Οε·1π·.ποιω, θευτ1:Βοκ. ε. 17, 128.19.

Ρι·ειιι Δε1ε11ιε1ι:1 νοιι Ρετεειι, Οε.τ11ει

τ1ιιεποεπε.1 81. Ω. 20.

ΔΙειωιαι·ε Κεεει·1ηονν, Ηππωιε.οιποκεε

γι. ε. 61. κε. 82.
; Β11εε Β1ειι, .11πτοεοκειε 58,”. 15. Μ.»
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ι Ξ2ἐ$ἔε5ε=_
. · 12 ε: ιι ° ει. εἐ ==

ι 2‹Βἑἔ8ΞΦὐἔ

~ 128 δ ειιι ιιτειιιε δ οιι. ε._ήιι=ΞειΞε
Ζι ε=ἔ Ξἐιι

° - · Η ...
ΒΡω ^βο"(', Πι· Πιεοιι- ιιιιιΙ Βιιι·ιιιιιι·ιιιΕο, Ρε.ι·Ιιιιιι·. Π). Ν-ἔ 3 -:ι-°έ ΞΞΞ;ἔ·

Φ η -- ν Ί_ . Μ ι σ"'ώ·σω Ξ=Φ

ι7Μοπωυιιιο. ιιι.3ιιιιιιι.ιιι:::::.ι.ιιι·Μ· Με· ι- ·εΞ ὁ ==Ξ,-. °έΞ:=έ
· - ' Ο α .η ··ΞΒ · έ

ΠΡ. 8.0Ρ"0 , 2:88“%ΐξνθΒιι- ιιπά ιιιιιοιο Κι·αιι1ιο, Βιι1ιοιιο Ε ε··ἔ ΐ, Ξεωἔ

Οι· Ηοοικοι· Ν ο ΞιέΒέΒ%ή-Ξ
σ- ο ο ο- , Μ: οι·νοιιΕι·ιιιΙα, ακουω”. Ο. Ξ &._84έέ>Μ Β

  

' Μ: Νει·νειι- ιιιιι1 Ιιιιιιιι·ιι Καπο. Μ. ναι 1Ποοιισιι.

ι.""]θ"Βσΐι ΨεΙΙιτι1ϋΙιΙιπι·.48.

ΠΡ· Ρ'088"ΘΡ, ξὲι;κἔ:ἔε% πω! ιιιιιοι·ο Επιιιιιε. 8οιιιι6ιιι

" Βιιιηιοι·ιιιιιι ?ΗΜ Ριιο ιππι' πιι· ιιιιιοτο Πω·

0"' 8°”"ἱΖ, άιιιιιιιις<- ιιπά Βιοἰΐιι·ει·Ι'ιεἔΙ-ι Κι·:ιιι' ο ιιιιιι Χιιιι·6ι=ο.

Χ- Ρι·οπροο8ο πω! ΔιιιΒιιιιπ ιππι: πιο Διι"ΜΜΕπι:ο. °ῷ

  

  

  

 

..ιιιΒιιιιιο·· _

_Πιιιιρι-Νιοιιοι·Ιηο,

Μεΐοι·ιιιιτί.ό.ΜπιάεοΜΗ,ΒειςΜοιιωι·,Κι·ιιιιΚοιιΜιιιιοι·.ΑροτιιοΙωιιιι.Πτοἔιιοιιἔοιιοιιἐιΐτε

  

 

Π”ΗειιιιιιιιιιιιινοιιΛΙ.ΕΧΑΝ0ΕΒΠΕΠΗ..8ι.Ροιοτειιιιι·ς,ΒτΒεόιιει.ι·ιι.ειοΒΒ.

 

Ηειιιρωεειιτιιι·ετιΝ”Μι!οι·ιπιεωιι.ι:οιιάειιειτωΜΗι:!ινοιιθ.Νοει.Ιοιιιν0"Π
 

  

°_ Ο _ __ έ..=ιι:.ι!.6-=ειώοι5

άιε ιιειιε ε!εΙ‹τι·ιει:ιιε !.επιρε Πω εοκυιιΠετι _ Φ 3Ξ ἔ :Ξ ε·5,ε_ζ

Ϊ ε· ι3)·->ει 4 ,_ι Ο ε έξ ·

ιεοπ-Ε!εΚιτοόειι. -ΞΞ ε έ η” ει.: έ

. . ο ··Ν ι···2 _. ^·· οι:

Ζω· οι·ΓοΙΒιι·ειο!ιοιι Βοιιιιιιά!ιιιι€ νοιι ΗιιιιτΙαι·ιιιιΕΙιειτοιι, ὅἔ-ἔΞἔἔ 8 96-€.Ξ 8

ιιυιο Βοοι·ίωί.ιι, Β'|ι:εειιι, ΛΙσροι·ία, Δως Βιιριιιιγ (Παω. έ ἔ ἔ ἔ ἔΞ ΐέέ: Ξἔ

. Τ: ;ε:_,.. μ____'9-= -Ξιπ

νι-ει·Βοεεει·το Ριιιεθιι-Ιιειιιιρο. Η _Ξ5έ ξ ε ΕΞ

= ι- °ικ.Ξε Ξ ι.Ξ“ι;ξε

Γἱὶι· ]εάοΙι Αι·ει ἰιι άετ Βρι·εο!ιειιιιιάιι :ιι Ιιειιιιιπιι. Βιι- -6 έ Ξ ι- Β<$ 85Ξ έ ε":
π . . = ε: Φ η = ... Η

πι” Μι Πιιιιάιιι·ιειι νοιι Αοιιιοιι ιπι θιωιι~ιιιιοΙι. ω =ι ω Φ =¦ Β"- ωτοΝ=,

Ε ἔΒΞ ειἐ ω· 8 Μ
ι π σ Η ··ω -ι-. 1

Απ! ωιιιοι·επι Επι” ιπι ΕσωοΙσ πι: Ισααι:Μιμπ. :Β ἔ έ ἔ> -ἔ Β :έ 5

Ηοινοι·ιιιβειιιιο Πειιιιο.ιοΙοι.ιειι ΜΜΜ άοιι Αρριιι·ιιτ οι·ριοΜ

ιιπά εισιισιι άει·ειι ΗιιιιιοΜειι _ιοιΙοιιι Αι·ιι ιιι νει·ι“ιιι.ιιιιι€. 8κκκκκκκκκ
Θ

 

    

  

  

Εθιηθι· Ψοἱεο. ΠοΗΠηο!ειιιιιιιωιι|ιιιιφ
1ιιι Ποιιι.εοιιοιι ΑΙοκειιιιοι-Βοεριωινιω

Νε.οΙιινοιε οι·τΙιοιΙτ Μο: ειιι· Ζω @ιιπιπ

τω» ΡΙΙοςοι· ιιπά Ρι1οςοι·ιιιιιοιι Μ· ιΠ0

ρι·ινειτο Κιιιιι!ιοιιρΠοΒο @που ΖειιΙιιιι€

νοιι 60 Οορ.).

  

7 χ 8
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.ο "Ο θ μ.
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_νοι·ιΙιιιιιιιι€. Χ ὶ = Έ: °€η2 υ·-ιι ... χ

. ειιι· 8οΙΙιετ-ΒοτοΠιιιιΕ χ = _= _ι:ι ἔΒ=Ξ έ ἔἶ χιιιιιιιιιιιιιιιιε ιιιιιιιιι-ιετιι ·== σ· ι ι ι-, _ τοιιι1οιι Νιιεεοι·ε. χ .-ι Β Ἡ. Μέ @ χ

ι ι (ΙΟ9)12-5.ι χ==_02=;,,Ξ.εΞ χ

ω Φ <υθοι:έ. ή; χ

χ Μ Φι- Μ ε"Μι· τ ιι

Χ = Ξ8€ι ιιι ει Χ

οι +:· Ή έ ε ε· 8
~ ~ χ ω :ι :Ξ ιι

Ο :η ε β 08

"δ ιιι ( Ϊ δ 'Η κ ··> ==-ε--υιχ ἑ'=ἱ 2 Η ... ο· χ
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ιιιιοι.ι. δι οι, Βιιι|ιιιιωε!ιειίεπ ω'. πω".

 

Ϊοιιιι. ιιοιιιι.· (Μ. 12 Οοιι·ιε6ρε 1662 ι·. ΒοτιιιιεέοΙιοι· Βι·.ΒιιιιιιΙ Κ' Ψιι.ιιιι.ο1ι. ΒιιοΜιτιοικοτοΙ ν. Δ. ΨΥιοιιωΙιιιι πωπωιιοιιΜίσι Ρι°- ι” Η)

 



81

1011111 1Ιυυο.ΙΝο. Β Β Η Β Β ΒΒ 1ΐουο: 11οΙοο 11111. .Ιουτε.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΒΙΙ ΙΙΙΠΠΠΙΙΙΙΙΠΒΙΙΙ
υυιοτ :1οτ Βοοοο11ου νου

Ρτο1'. Πι·. ΜτΙ 11ου1ο.

.ΙυτΙονν 1Ποτρο11

Πτ. ΙουειυυοΙο 11τουυυει1ο.

Ιου.

Πτ. 1111111111” 1Νουυου.

81.. Ροιοτουυτ1τ.
 

01ο «Μ. Ρυτοι·ουιιτυοτΠοτΙΙοτυΙοο1το ννοο1ιουυο11τ111.›οτοο1ιοἱυ1Ιοἀουῖ-" Αυουυοωομω-ΑΠΗ,;ρΞεο “ν” 8.11. 1;""-Μ·ω--

Βο υ υ ουσ υ ο. - Ποτ Δυουυουιουυυμ·οΙο 1ο11υ Βυ"1ουο_ 8 Ι1.υ1.1'11τ τ!" ΜΜΜ Μου υυοοο1ιΙΙοοο11οΙτ ου Μο Βιιο1ι1ιουιΙΙιιυε νου ι τ” Μα" τι:

Ιουτ, 4 11111. Γυτ ο" υιΙυο Ιουτ 1υοΙ. Ροο1ουο1οΙΙυυΒ; ὶυ Μου υ1111.0του.81.Ρο1οτουυτΚ'Νοννευγ-Ρτοοροο1Ν Μ' ου τΙο1ι1:ου.-Ευ τη" οτ·ΙΡ1,ο

ΒΕ1111.οτυ 20 Ποτ·υ 18υτΙΙου, 10 Ποτυ υ010]11υτΙΙο11. Ποτ 1υπο1·11Ιουυ11τ0ωιοπΙο οΙΙο υιιΓο1ου.οτΙοο1Ιου υοπ.υςΙΙουου Μ11τυοΙΙυυεουυ1τ.Βο1 Μου ου

Ι'υττ11ο3τυο1.οορυ18ουο 2ο1Ιο 1υ Ρο11:1ε118Κορ. οτΙοτ 35 Ρ1'ουυ.-11ου :Ιου ΒοοοΙι1111.ο1υ υτο υοου Β.οάυο1.ουτ Πτ. Βυο_ο11'Έου.,ου 1ο 81.Ρο

Λυ1οτουννοττΙου 25 Βεροτο1ουιυμ1υτοτΟτ181υυ1υτ11υοΙουκουου1Ι1.- τοτυυυτ8Ρο1οτουυτεοτ· ΜΜΜ Ρο1οτ-ΡουΙυοοο1το1 ισ τΙουτου Βρτοου

Ι·Κο1οτιτο ννοτι1ου υοου τΙοτυ 8111” νου 18 ΚΜ. ρτ0 ΒοΒου υουοτ1τ1..

11138 81. Ρο1:οτ·ουυτ·8, (4. Οοτουοτ1 21. Βορτοτυ4υοτ

Μιτου” Μουτ", 11111ννοου υυά οπου-Β νου 2-3 Πυτ.

1902
 

1111111111: 'Ι'υ. Βουυοτ1: Βο1ττ·118ο υυτ Ροι1.1το1ου·Ιο ο" ΟνυτΙυΙογο1ου. - Βυο1τοτυ.υ2ο1Βου υυά Βοο τοουυυΒου:

11τυυοΜυτο άοτ υγυυυοΙοε1εο1του Πυουυεουουυυά1ιιυς. νου Πτ. Μποντ; Κιιυρρ. - [Νο 'Ι'Ιιοτ·υρ1ο Ιιυ οου Βοτ 1υοτ Πυ1νοτ·οΙ

1111ο-ΚΙΙυ11τοιι, 1τοτυιιοΒοαουου νου Ι)τ. νν1Ιυο1τυ Οτουοτ. - Ι.ο1τ1'υοου άοτ θουιιτ·τυυϋΙΐο 1111· ρτυ11οΙοο1ιο Ατυπο υυά 8ουυΙτουυο.

νου Πι·. τυοιΙ. Ουειον νομου - Ρτυο1Ιοο1τοτ Ρυυτοτ· Μιτου Με πο8111τ11υτο ΜουΙο1υ υι11 υοοουιΙοτοι· Βοτ·υουο1ουτΙουυρ άοτ ΠΙΑ

1τυουο ιιυά 'Γυοτ·υρ1ο. νου Βτ. Βοτου:. - Ρτο1ουοΙΙο οοο Οο1-ΚυτΙ11υάΙοουου ΑοτυιονοτοΙυε. -- νοττυΙοουτοε. -

υΙοι·1.οΙ11Μο-ΒυΙΙο11υ Μ. Ροιοτουιιι·μ. - Αυ2ο18ου.

Βο11τ11οο ειυ· ΡΜυο1ουΙο αυτ· 0νοτ1ο1ογο1ου. ')

νου

'Η. Βου1τοτ1.

ΜοΙυο ΙΙοττου! ·

ννουυ Ιου 2υυτ Τυοτυο. υιο1υοε υοιιι1Βου νοτ1τυΒου Μο

ονει1εουου Νουυ1ΙουυΒου άοτ ΟνυτΙου Βοντου11 Ιυτυο, 80

Μυ Ιου τΜτ νου! υουυοο1 υ1ου1.ο Νοιτοο υΙο1.οτι ου Κου

υου - Μπιτ Μ; οοο ΚτυυΙτυο11ου11ο1 εουυυυτοτ ΝουυΙΙ

ουυΒου ο1υ ου υουουυτοο - υουο Ιοοοου υτοΙυοτ Μοτ

υου ·81ο.1181ΙΙτ οΙΜεο 8ο1του ο.υΒοιν1υυοιι ου Ι16υυου,

τνοΙοΙιο Βοο18υο1: οοὶυ ΜΙτίιοτι Ιυτ Ιυτοτοοοο Με· 1τυτυο

Ζο11 1υ Αυερτυου ου υουτυου.

.Πω τΜτ υυτ νοτ1ϋΒιιυε οτουου‹Ιο ΜοτοτΙο.Ι υτυΓυοο1

53 ΡυΙΙο νου ΟνυτΙειΙονο1οιι. 29 οοτοοΙυοτι κνυττΙου 1τυ

Ρο1οτ-Ρου1-ΙΙοορ1το1 1υ ‹Ιου .Ιυ1ιτου 1890-1900 οροτ1τ·12);

Μ. ΙΙ'ΙΙΙΙο 8οΙο.υετου 1υ άοτ τηυυυο1ο818ουου Αυ1υο1Ιυυ8

οοο ΑΙοκυυοτο.-51.111οε 1111· Γτουου Ιυ ιΙου .Μιτου 1898

Με 1001 υυτ Βοουυου1.υυε.

Ποτυ υυυ1ουτ1εουου Ουε1τυ1ττοτ υοου υυοττν1ο

Βου ο.υου 1ο υυοοτου Ε'υΙΙου Με ρτοΙ11οι·1τουοου Νουυ11

11υυΒου ορ1τυοΙ1οΙοτ Αυετοτυτυυυ8 - 311. ·(ΟνεΙυτΙουοτυυ

ροουιΙοτυυοΙυοουυτ 22, Ονοτοοουοτυο εοτοευτυ (ρυρ111ειτο)

ν, Ποεουοτο.1Ιο οο.τοΙυοτυο.1οου. τοορ. ευτοοτυο1οου. 8).

ΡτοΙΙΙοτ1τουοο 0οεουτνυΙοτο ον1εουοτ Νιιτυτ - Βοτ

τυουΙο - ννυτιΙου ο Μο! οουο1.υτ1τ1. νου «Ιου Μου1.

ρτοΙΙΙοτ1τουοου Ι21οτο1οουυονοτου 1υιυου ννυ· Ρο1111ιοΙονο

του 8 Μου Τιτυοονοτ1ο.Ιονο1ου 3 Με! ου υοουο.ου1.ου Οο

ΙοεουΙ1011 εουου1. Νυτ 1υ ο1υοτυ ΙΙ'ΜΙο υυυτΙο1το οο Μου

υιυ ο1υο Ρυτονοτ1υΙονο1ο.

13Ιο Τυτυοτου αυτου 43 Με! ο1υοο1118 (20 τ., 28 Ι.),

10 Μο1 οορροΙοο111ες ου1τν1ουοΙ1. Οοο11οΙ1 Μιτου 4.1 Ονο

1.ου;ο1τιο νο11ετου1ΙΙΒο οσΙοτ τυο1Ιννο1εο 1υ1.το.ΙΙΒουιου111το

Ευτνν1ουοΙυυε Με 1.1 Μο! νοτ. Βοτ 0τοετοο υοου 1ο1Μο

υΙο11τ28.1ιΙ1Ιοτ Ονε1οιι(87) ου «Ιου υ1ο1υου υυιΙ τυ11το1

1) Νυου οΙυοτυ υπ Πο1118011811 16.τυοΙ1ουου νοτο1τιο ευ 8ο. Ρο

τοτουιττΒ· υυτ ΙΙ. Μοτο 19011 ΒουυΙιοτιου νοττι·ιιυτο.

Η Ι)1ο Κτυυυοτικοοο1τΙουτου άοτ 1υ 1'τυΙιοτ·ου .Ιουτ·ου οροι·1ι·

του ?Μο Μυ‹Ι υυτ ΙουΙοτ Μουτ. Μουτ ευε11υςΙΙου. .

 ΐ7:έ _ ο ν.. ο _1ητ ΑςΞ

ετοεοου (Με ουτυ Νο.υοΙ ουτροττουουυου) 2υ τοο1ιιιου;

12 Μου Ιυ Μο Κυ1οεοτΙο άοτ Βι·οοεου 'Ι'υτυοτου οπου

τοτυου, 4 τν1οοου οουτ υοιΙουτουοο ΠΙυτουε1ουου ΜτΙ. .

Πυ1οτ τΙου 816τ·ιιυεου Ιιυ Ευ1νν1ουοΙυυ8ε

ΒυυΒο ι1οτ Ονοτ1οΜυτυοτου Μτυυτ1,ννΙο υο1τυυυο,

Μο ΒοτοτυυΒ άοτ Ονοτο Μο Μοτο ΒτοΙΙο ετυ.

Ηουρ1.ουουΙΙου 'ρυομου ουυυινουά18ο Ονο1.ου ευ τουτο

τ1του, ουυο, Μο υυτ οε εΙο1ουΙο.ΙΙο τνΙοοοτυοΙο Βοοουου

υουου, υοοουοοτο 8ντυρ1οτυο τουρ. ΓοΙΒου ου Μυτοτ

Ιυεοου.

ν1οΙοοΙτουοτ181. ο1υο Βυρ1υτ 11ι1τυΙΙουτυοιι1υτ ου!.

νν1ο1το1τοτ Ονο1ου υυά Βτουεο οοο ΟνοτουΙυυυΙ1οο Ιυ οοο

Ιοο1τοτο Βοουου2οΙΙΒοινουο, Μο 1ο ο1υοτυ νου υυε υοου

ειουτοτου Ε'ειΙΙο, υυε ιΙοοεου ΚτουυουεοεουΙουτο Ιου υυτ

Γο18ουοο, Μο Οροτο1Ιου υοιτουουοο Μιτου υυυΙυτο.

ΙΙορο.τοτοτυΙο αυτ 2. 8ορ1ουτυοτ 1808. Ζειυ1το1ο1ιο νοτ

ννοουουυΒου άοτ Ι)υυυουττυοοΙΙΙΙυΒου τΜτ ‹Ιουι Ρυυουο

υτοτΙ υυε! σου ουτ211ΜΙΙΙου νοτουυοττου, 1υ οου Ι)οι18Ιοε

ΜεΙοο1ττου ΙΙυ1του Αοιιοκοιι. Βοου1.ο, οοο Πτοτυο υοου

ΙΙυ1το νοτοτυυςουο, Μο ω.. 1:1υτΙουορΙυτοεεοτ, υΙυυΙΙοΙι

νοτί51τυ1οτ, 1υ1το11ευτυου1υτ ουων1ο1το11οτ Τυτυοτ νου

ρτο.ΙΙ-οΙοο11εουοτ Οουε1ετου2, υυοτ ιΙοε.οου ουοτο Κυμρο

Με οτννο.ο νοτοΙουτο 'Ι'υυο υ1υννομ1ου1. Ρυυο1Ιου άοτ

Ονο1ο ίοι·1Ιοτ1 ο1υο εΙυυ1τΙο υΙυ11Βο ΙΙ'Ιυοου;υο11 ου Τομ.

Νιου Βρο.11υυε σοε Ροτ11ουουτυ Αυοεο115.1υυΒ ‹Ιοτ Ονοτο,

ννοΙουο Μουτ ειυ ιΙοτ Βου2ου Ο1τουιυίοτοιι2 Βο11τιετ, που

1υ ιΙουτ1οΓοτου Αυοο1τυ111ου οΙυ ΒοΙοο1 1ο άοτ Ονοτου

ννυυ‹Ι οΜε11τ1, @του ννοΙοΙιου Με Ονο1:οΜυυοτο τΜο άουτ

υΙυ1.18 Ιτυυ1υ1ττου Βοουου2ο118οινουο οουιτυυυ1ο1τ·1. Βο1

άοτ Αυοοου111υυΒ 0οτ Ονο1.ουννο.υο ντυτοο ο1υο Ε'το1Ιουυιτο

οοο τοουιου Πτοτοτο Ιυ .υοοουτουοοτ ΑυοιΙουυυυΒ . υο1υ

ννουο18. Πτυ1υο1το άοτ τοο11τουοου Βτοοεου Ι·ΙϋυΙο υειο1ι

οοτ 8ουουΙο υυά ουτου οου υυτοτου νν1υυοΙ άοτ Μιτου

ννυυοο. ΒουΙιιοο οοο ϋυτ18ου Τυο1Ιοο άοτ Βουουκνυιτοο

Μιτου 1.Ιουοτο1ΙουιΙο Κυορίυυυ1.ο. Βο1 ιιοττυυ1οτ Τουτρο

τειτυτ (30,7 Αυοιιοο) υυοτ οουτ οουκνυουουι υυιΙ υοοουΙου

Μετοτυ ΡυΙοο οτίο1υτο ω· Εκ1τυο ΙουιΙΙο, Μουτ νοΙΙο

2 χ 24 81υυιΙου υοου άοτ Οροτο1.Ιου. Βο1 άοτ Βοο11ου

(Πτ.) Μου 11ο 1ο Ο τοΙ τι) ννυττΙοιτ Ιοο1τιοι·Ιο1 Αυ2ο1ουου

Μπι.ττι



8"Ι8

ειυετ οοειοοεοσου Ρετιτοοιιιε, οιυετ υοου 1τειυε σου

ριστειιευευ '1'οσ ετ1τιστουσε εσετ νοτυτεε.ειιτ ιιο.οευσε Οτ

Βουνετουσετυυεειι οοοετοιιτι:.

Βιιτου σου ΟτιεπεευεεΙ, ποιειιειιι ριιγειοιοοιεειιετ ιΝειεε

Ονοτιο.Ποιοετευ υοτοτπετίευ ειυσ, ετ1εισετ υοου σετ

88ιε1 σετεεΠιειι Βτειιου8εο ουσ νετ1ιιΒοτιιυττειι, ιο Εεεε

σετοο εε εεΙε8ουιΙιειι ευ 8τετιιιιΒου σετ ΟιτουΙει.ιοιι υιισ

ΕτουΙιτυοε σετ Νευειισυοε ιτουιιοευ υοου. Βεεευτεοε

πετώ Μ, σοεε σιεεετ Ε11εοτ ιο ειοιοευ Ροιιευ εοιιευ υοι

εετιυεου θτοσευ σετ 1)τειιυυΒ ειυιτιιιι, πο.ιιτευσ ιο ειι

σετευ ΡιιΙΙεο Ι)τειιουΒευ νου 5560" ουσ σοτιιοετ υυτ

1τειοε οσετ υυτ ΒετιυΒο 8νιοριοιυε ιυεουευ. Πετοττιεο

ευ Βτιιιιιοτου8εετετουΒευ ιο σετ @Με ισοτειισε ροι.ιιοΙο

ετιεο!ιε 81. ιοΙτοτειουοο ει.εΙΙου εειτουοτιιου οιυε σετ

πιοΙιτιεετεο ΟειορΙιοειιειιοιι σετ Ονετιο.ιεεεειιπιιιετε ιο

ιιιιοιεειιοτ Βεειοιιουε σετ. Πεεετ σε Ηειισε1τειι. σεε νετ

Κοιοτυουε σετεειοευ σιιι"ετιτοιι σιε Αοτςοοι·ιι σετ Αυτοτευ

τετοιο οεοευιευο. 1ο Έτσοετευ Ζειιεο υιοοεο ειε ιιουιιυ

ιιοετεειιεο ποτσευ εειιι, σοου σιε ιισΙτετευ 8τει:ιετιιτευ

ποιεευ ουτ ειυευ Βετιιιεειι Ρτοοευτεο.ιε νου Τοτειουευ

ειιι. Πειτιυ υΠειυ Μου ιοσοοιι σετ θιτοοσ σετ 1)ι1ΐετοοε

επιεο1ιευ εΙιετεο ουσ οοοετευ Αυουυευ οιοοο ιιοεευ;

υοου ιο οιοιι;εο υοοετοο 8τειιετιιτευ, ε. Β. σετ Μετ

ιιιυ'εοοευ δ) ιιυσεο πιτ, ειιουεο πιο ιο σετιουιιτειι νεο

ΟΙιΙεΙιυυεευ^), οιο Ηε.οοειτειι. σετ 81ιειι.οτειου υυτ

του 6-Β υοι. νετεειοιιοετ. Κοειυετ6), πειειιετ ιιε

1τε.υυτιιοΙι ειυο εοπιεεε θεεετποιεεει8Κειτ Πιτ σου Μοοιιο.

οιειουε σετ 8ιιεΙστοιιυοε ιιοετιεοποιεου εοευτο, οιοοο σο

εεεευ ειυο οουυευειι σετ 8οιεΙιιοτειευευ του; 88,8 ρΟτ.

ευ. Μειοε1ιο 8τοτετ'*) εετεειιοετ εεε οιυετ ετσε

εοτευ Βεεεεειιτυυεετειοε νετεειιιοσευετ Αυτοτου, σεεε

25-36 ρΟι.. ε.ΙΙοτ Ονοτιε.ιτυιοοτευ Βεστειιι: εειου, 'Γοτ

ειουου οιιοτ υυτ ιο 65-11 ρω. σετ οοιιε νοτ1τουιιυου.

Ποιοτ υυεετευ Ε'ιιι1ειι ιιυσου πιτ οιυο Τοτειου 8 ΜεΙ

νετεειουυετ = 16 Με., πεΙεΙιε υυτ ιο 8 ΡοΙΙειι υιοιιτ

Με 380" οεττυΒ. Θσοιοιι ειι ννυτοο εοπο1ιΙ τεεΙιτε πιο

ιιυ1‹ε εοι.πιο1τειτο Τιιιοετευ τετουιτι ουσ ποτ σιε Πτο

ιιυου υοι σου Ε'οιΙου, ιο πειειιοο ειο1ι ειοΙιετο ΑιιΒο.1ιοιι

σετσοετ Ειοσεο, ευιερτεοοεοσ σοιο Κο ετοετ'εοοευ εο

εει.οε οτιο18ι..

4 Με! ιιευσειτο εε ειο1ι στο Μοιοοτε, 2 ΜεΙ οιο τοι:

τε!ετοεεε, 2 Με! στο ετεεεε 'Γιιιοετοο. Με ευοτειιιιεοΙιευ

?οιοοο σετ 8ι.ιεΙιετειου - 8τυουυ8εετεεοοιοουεου ουσ

ΒΙιιιου8εο - πο.τοο ιο ιιτιεετευ ΡοιΙου εουτ σευσιοιι

ευεεεερτεοοου. 1ο ειυοιυ Ρει1ε ποτ εε οιιεεετ σου Ηο

ιοεττιιυΒιεο ιο ειε Ονειουινουσ ουσ συε Ουνιιιο σετεει

1ιου ειι ειυετ ΒΙοτυυε συτεο ειυευ Βιεε ιιο ροτιτουεεΙου

Ποεοτευθο ιο σιο Ποιο Βυοεουσιιιο ουσ συιιοι·οιιοοσιοετευ

Βτεοοειουυεοο ειοετ υοιιτειι Αυσιοιε ε>ιετιιι€ευ θτεσεε

εο1τειιιιυου. Αιιευ οιο σιιτοιι Ηοτεεεειευιιε σετ Ιστοσε

τουΒ υεσιοετοο ε.συσεινειι ροτιτοοιιιεευευ νετΚΙοουιιΒου,

εοπειιι του. σου Βευειισεε!του ειε ευειι του. σειο Νει.ε

τεερ.1)οτιοεο, πετευ ιιι ιοειιτ εσετ πειιιΒετ οοσευτοοσειο

Μεεεο νοτιιουσεο. Νιιτ ιο ειυειο Ρο.ΙΙ ιιεεε σε Βε

εο1ιοσειιιιειτ ουσ σετ οιιιο θετιιου σεε Ονει.ευιυιιο1τοε οιοε

οι·ιοιυυευσο νετιευουυοε σιοΒοοειιοιτευ.

νετειτοτουΒ σετ Ονειε ουσευ πιτ ουτιυ ΡοΙΙεο

νετεειοοιιετ, ιο πειεΙιευ 1τειοε 8ιιο1τοτειου νοτ1εε. 4 Με!

ΙιουσεΙιε οε ειοιι σεεει οιο Οιιιυεεει- Με τ'οοει.ετεεεε

Ονειεο. Ειιιετ σιεεετ τοιιο ποτ εοεεετσειο υοου συτειι

οιιιο τουετουΙσεε Ρετιτευιτιε οοιυρ1ιοιττ. Ευ σοιο ε. Ε'οιΙο

ιιουσεΙΙ.ο εε ειου στο οιο σε. Μεοοε!τερΓετεεεεε ιιοΚεεει

ιιεεε ιοιιιιιιοειιιστεε Ονετοσευευι, ιο σεεεειι ι·εεΙιτειιι, σετυ

ιο ευι.ειιιισ1ιοιιε 8οοποττεο ειυΒοοοο1τειιευ Ρτοο. νετιοι

ιοτιυιε ευιιεεευσευ 'Γιιειι, ειυε Βιτειιυιιε ειειι ετουΙιττ

Με

σ) Με Κι·ο.υιτοειτευ σει· κου-οιοοο. 1899.

Ό Με ι(τοοΜιειοευ σει· Ονο.τιεο. 1888.

δ) θεοιτοΙοιο.ιτ τ. Θ” 1880.

°) του. ιυεσ. ουσ ειιη;ιο. Μοτο. οΧΧκν. Ντ. 19. 1896.

· 'Ι'υυιοτου, ποιοιιο εοιιυοι1 8εινεοοεου πε.του.

ι Τοιοοτ

Ποιο ιουΙιευο Πεεευετοτιοιι ποιεεο 8 ιιοεοτει

Ονει.ευ ειιι, νου ποιοιιειι 3 σορρειεειτ.ιε ευτινιοιτειι πιι

του. Πυτο!ιπε8 1ιο.υσεΙιε εε ειευ σεοει υοι ετσεεειε

1ο 3 Ρο!

Ιου πετ σετ ετεεεε, Με ειυιτειυοιετιΒε Ονετε ιιιιρουιτειισε

του. ΒοιοΙιουευ ιιιτυσιιιιιιουοο. Μεεεευ "του

ποιουε υοι υιιιττεειτοριεοοετ Πυτετευοοιιυε εσυ ειε Βοι·

εουιιτυιεεευ ετπιοεου. 1ο πειτοτεο ο.ΕειΙου ίε.υσευ του

ε1ε 1υυειτ σετ Ονειεο υεοου ττσοετ οιοοο ιιο·,τιττει

ΡισεειΒιιειι Ιειοιιι; εΙυτευσε ετσε1τΙιΒε θιοπε1ιειυεεεευ τοι,

πειειιε ειε ννοειιοτυοοευ εετοιοουιοτεεευ Οοετοιτιοτε

·ιοιιττοειτοριεεο σιοεοεει.ιοιττι ποτσου. 1ο ειυετο Ροιιε ιιε

ετουσ σετ ουιετο ΑεεειιυιΜ: σοε σορρειεειι.ιεευ ενετιεοιιειι

Τοιυιιτε εεε Γεετετοιο οετοιοοιουτεεειο θιοπεοε, πειι:Ιιεε

σιιιυε ιο σε.ε ΒοειτευεεΙΙοεπεεε οιιοτοιυε, εε σεεε στο

Λεττοεοοε σοε ειοεο Τοιοετε υυτ ιο εεοευ ετ1ττοιιιτιοιυ

θιοπεεε ευεεεισοτι. ινετσευ 1τοουι.ε ουσ νου σετ Βοι

ίετουυε σετ Οιεεοιιποιετ σετ ε.οσοτου 8ειτο Αοετοιισ Βε

οετοιοευ ποτσο. 1ιο Ιετει.ευ Ποιο -- οιιιοτ Βιειοιιιισιε

σορρεΙεοιτιε ουτπιειτεΙτευ Ονετε, ιιεεεευ ειε1ι υοου οιιιο

υιιυε σετ ΒοοοιιιισιιΙε εε εουιτειοτιο Ουτοιυειουιετοειεεειι

υοι' σετ νοτσετευ Πιετιιειιοευε, σετ Βιε.εο ουσ σου

Βοοιτουροτιτουευιυ ουο1ιποιεεο, σεεε οιο Ομετοιιου :σε

ουεειευτεΙοε οιοοο ιοοιιτ 1οτι:εεεοτει, εουσετο σιο Ιστιοσε

ιισιιιε ινιεσετ εεεειιιοεεου πυτσε.

11εοιιοοο πιτ ειι σιεεου εε.τειοοιοοι.σε ουσ ευτεοτοετοε

σεεευετιττεο Ονετοιοευ υοου ειε ρε.ριιΙοτεο οιοοο,

πεΙοιιε ιιιτειο Ιτιιυιεουευ νετιιο.ιτευ υοου ευτεοιιιεσου οι

σου ιοοιιευου ευ οιοοο ειυσ, εε ετιιειτου πιτ υοου ου

εετευ Ροι1ευ ειοε ΜεΙιευιτει νου 26,4 ρθτ. - οιο Ρτο

εειιιεειε πιο οτ ιιοεείοιιτ υοου ιο σου 8τετιετιιτειι ου

σοτετ Αυτοτειι οοδειιιιιτι πιτσ. 1.οοροισ1) εοτεειιιιει

σιε ΜειιΒιιιτι1ι. σετ Βιετετοειτοοεεοπϋιετε, σιο ρεριιιιιτειι

τετοιου του ειυεετεειιυετ, υοι 22,4 ρΟι.. Οοιιυ8), σει

σοε τειουο Μοιετικι σετ Βετιιυετ Ε'τιιιιουιτιιιιιιτ ιο σιεεειιι

8ιυυε συτειιιοοετοττε, 1τοιο ευ σετο 8οιιιιιεεε, σο.εε ιιουιει

σετ σ. ΟνοτιοΙιυιιιετ οιο εσεε.ττιεετ εει. Ε'τοιιυσ'ι

οπο: 21,6 ρω Μειιευιτει. ευ. Ρΐουοειιετιει'")

οεεειοιιυοτ ιοσευ 4 Με 8 ΟνοτιοΙι.ουιοτ ειε οοεοτιιο.

ΒστΒοτ”) εετεοιιυοτ Πιτ σεε 8εΙιευτε'εουο ΜοιοτιοΙ

οιο ΒεεετιιεΚειο σετ Ονοτιο.ιι.οιοοτευ του. 24 υοι. Βιεεε

Αυεεεευ σιιτΓοοιι 8ευσ8εο, οιο :ο εεπειεεο, σεεε ειιι

ε1τερτιεοοεε νοτοε.Ιτειι σετ Ι)ιευιτει νου Όνο.τιο1τυιυοτειι

8ει.τουσεοτ που! ειοιΒε ΒετοοιιιιΒιιου ω.

Ζπει ιιυεετετ τοιιε πυτσου υοι οεετε!ιουσετ

θιτο.νι σιιοι ερετιττ. Ιυ εεισου ουυσε1ι.ε εε ειειι οιιι

Γτιιοο 8τε.σιευ σετ 8οοπευεοτεο!ιοΓι (2 -8 Μιιιιετ.) ουσ

ιτιοιυο Ονετευ. Ιυ ειυειο σετ Ρειιε Με ειυε σετ Μοι

σιέετευ Οοιουιιοε.τιειιοιι σετ οιιι. 8ειιπο.ιιεετεο!ιείτ ευειειειι

εεεεο.οιιτοτευ Ονετευ - ειυε 8τιειι.οτειου νετ. Ρετ. νετ

Ιτιιο σου ιοιυι.υιιτ Βοι. ουσ Ιτειο πιο οοτιοε.Ιοιι Τετιοιιι

οιεσετ. Ιυ σετο ειυσετευ Β'ο.Ιιε οιιιο εε, οοειισειο εοιιοιι

ειυιΒε 'Ι'οεο νετιιοτ πειιουε.ττιΒε 8οοιοετοου οεειουσειι

ιιοττου, υοι 4. Τομ υοου σετ Ουετοιιοο οσοι Με”,

πειο1ιετ σιιτοτι ιυεττιιιιιευτειιο Αυετοιιιοοιιε σεεεειοευ Μ·

ουσετ ινιιτσε.

Ειυ εττοεεεινεε ννοοιιετυοιο ιιυ ΝοειιοοοεΝ

πειεεο 2 ιιιιεοτετ Τοιοετευ του”, ποιοοε 8τοερ.8ιν0ωιθΠ

ρεεε ρο.τι.υιο ευτ Ορετο.ιιου ττε1οιιΒιευ. Ιιυ οτειου το!!

υειοιιυει.ε οιιιο σετ ι;τοεεε 'Μποστ σιιι·οιι ειισειιουσε

εοιιιουιιειι σετ νιίουσιιυε ουσ Βοτιυ8ευ Ριι11υυεε8τοσ ειτε.

Βετ επεσε ιυιρουιι·ιε συτειι θτσεεε σετ Θεεεοπιιιετ.

πεΙειιο οιο Μπιουτ νεο 52 ΡΜ. οεεεεε ουσ 20 Με

ΓΙυεειο1τοιιι ουσιιεΙτ..

ΡετιιειοΒιεειιε νετευσετοοοειι σετ τω·

οιοοο ερεο. σεε Ονετιιιιοε σετ ευσετευ 8οιτε υιοοιιι.ο το

ο Ι)εοτεειιε τυοσ. ΨοεΙιεοεεοι·. 1887, Ντ. 4.

σ) Ζοιτεειιτιϊτ Γ. θεο. ο. Ονο ΧΙ1.

') Ζειτεειιτιτ'ι τ. (σου. ιι.Θνο. Χνιι.

"ο νοιτ'ε Ηουσιιιιοιι ο. Ονυσιτειοι.τιε Βσ. Π! Το. Ι

Μ) 1ι1εουτεειιτιτ'ι. έ'. (σου ο. Η”. Μ. ΧΙ.



24 Ιι'8111επ ειπε νο11ετειισιιεε οσετ ριιτ1ιε11ε Β.εεεε1ιοιι σετ

εε11ιειι ποιιιπεπσιε.

νοπ 8ει1επ σεε Βιιπε1ιίε11εε 1ει;ειι. νοπ πιειιτετεπ Πιι

ιειι1ιεσεπιεπσετ ιιεινεορετιισιιιιιεε1ιετ .-1σ1ιε.ειοπεπ εσπε

εειιεπ. νετ: 1 ΜεΙ.ειπε εετο-1ι1ιτιπσεε Ρετι1οπιιιε ππσ 4

Με1 ειπε Ρετι1οπιιιε 1ιι1ιετειι1οεει.

Μι1 ειπιι;επ 111*οτιεπ εει εε πιιτ ιζεεπι1ιε1 επί σιε

ί'οιπιι1ιεειιοπεπ νοπ Ονετιιι1εγε1επ πιι1;Βιιιιε1ι

Γε! 1 ι ιι ιι ε τι: π 1 σε ε ιι€11ιετ ειπειιε:ε1ιεπ.

νετεπιεεειιιιε ειιπι ορετειινεπ 1:)ιπετι1Τ ειιιιιεπ ιπ ιιπεε

τειι Ρ'σ11επ ι::1πεεει- ιιιε ιιιε.ιιπεΚορίετπεεε Ογετεπ, πεσει

σιε Ρετι1επεε1ιιιιιετευ1πεε ετει ειε επίσι1ιεετ Βειιιπι1 εσπ

ε1ιετιι·ι ππσ ιπ ε.11επ Ρει11επ σιιτε1ι πιι1ιτοε1ιοριεε1ιε, εσει

σιπ8ε ιιιειι1 1ιε1‹ιετιπιοΒιεε1ιε, Πιιιετειιε1ιπππ πεε1ιεερτ1111.

ινιιτσε. Ιπ 2 Ε'1111επ 1ιειισε11ε εε σου πεε1ι σεπ νετειπ

σετιιιι€επ ιπ σετ Τιιιιε τεερ. σεπι Επσοιιιειτιιιιπ επ

εο1ι1ιεεεεπ πππ ειιιε εεεεπι1ιτειισε θεπιτε1τιιιιετειι1οεε.

ντε1ιι·επσ ιιι σεπ 1ιεισεπ επσετειι Ρει1επ στ” Ι1ειτιπιτε.ειιιε

πιε Ειπεππεεριστιε ιιπειιεε1ιεπ ινει·ε, σε εε πειτε 81ε1ιειι

Και νοιι 8ε1ιπιιι1πιιιτ1‹. Ρ1ιι1ιρρ. ΒοτεειιΚε'°ι

π. Α. 1ιειπεπι ΖινειΓει ιιιι1ετ1ιεει. σε.εε εε ειπε ρτιιιιιιι·ε

ιιιΒετεπισεε ΙστιιτειιΚιιιιιι σεε Βεπειιιε11εε πιειιι ιςιε1ιτ ιιπσ

σιε Τιι1ιεπ ιπ σιεεειι Ριι11ειι 1‹ειπε πιτ Τιι1ιετειι1οεε ειπε

ε1ιεπσεπ νετεπι1ετππεεπ επίπιεεεπ.

Βιιειιεπ ω” ιιιιπ ιιπευτε Ριι1ιε ιπ σιε ειππε1πεπ στερ

ρεπ σετ Ρετιιππιτιε 1π1ιετειι1οειι ειπιιιτειιιεπ, εε Βειιστι

επ σει· ετπ ιιιιιι1ιεετεπ νοτ1ιοπιιπεπσεπ Ρπτιπ σετ 'Μπετ

επ1πεε, πω· ε.εει1ιεε1ιεπ τεεπ. εκειισειινεπ Ροτπι σετ

Βειιτιιιο11ιιι1ιετειι1πεε ει8επι1ιειι Κειπ ειπειεετ ππεετει·

Ριι11ε. 1π 2Γε11επ 1ιεειιιιε1ιτε1επ πιτ τι11ετσιπεε εειιτ

2ε1ι1τειε1ιε σιεεετπιπιτ1 ε1.ειιεπσε Κιιστειιεπ ειιι ιπε1ιτ οσετ

ιιιεπιι:ετ ιιπι·ετεπσεττειπ Ρειιιοπεππι, σετ Αεειιεε ι”ε1ι11ε

επετ νο11ετι1π‹1ιιι;. 11ιεεε Ρειιε ιν11τεπ επετ επ σετ Ρετι

ιππειιιιιιιιετειιιεεε ιιπ Βιιιπε Τιιειιιιεεετ'ε επ τεειιπεπ.

Ιπ ειπεπι Με, ιιτε1ε1ιετ 1ειιι1 νετ11ει, πι;; ειπε τγριεε1ιε

ιισιι11εινε Γοτπι σετ Τιιιιετειιιιιεε νετ, ινσιιτειισ σετ 4. επ

σετ ειιτι8ειι Ρ'οτιπ :ιι 216.1ι1επ "τα

Α1Τει·τιοπεπ σετ Ασπειιε επετ. σετ 'Ι'π1ιεπ 1›ι1σεπ Βε

ιπιππ1.1ιε1ι ειπε σετ ιισιισ8ε1:ειι Πε81ει1ιετεε1ιειπππεειι ω·

11ιιπε1ιΓε11τιι1ιετεπ1οεε ιιπ ε. ?Με σετ Ρ1111ε) Με ιιιπ εε

νετει.1ιπσ1ιε1ιετ Μ, ειε σετ Θειιιτε1εε1ι1ε.ιιε1ι σει· Ντιπ ιπ

σετ Μειιτε:ιιι1 σετ Ρ51Ι1ε σιε Ειπεππεεισοττε πιτ σεπ Τσ

1ιετ1ιε1ιικειιιιιεσετει.ε11ι. Πιε νετσιισετιιπι.ιεπ ιπ σειι

Ασπειιεπ ειπσ ει›ετ σεπιι 81ειι·ιιιιι11ε ιιι1ιετεπισεεπ (Πιε

τε1σετε ιιιισ 1‹εππΖειε1ιπειι ειο1ιει1ε 8ε1ριπΒιιιε τεερ.

$ειειεεε1ριπιι πιιτιι1ειιιιι 1ιι1›ετεπ1‹ιεε ιιπσ σεπ ειιτερτε

ε1ιεπσοπ 1ιιιιοτειι1σεεπ νετειπσετπιιπεπ ιπι Ονε.τιιιτπ. Οι·

ετεπ σετ Ονιιτιεπ εειιειπειι πιειιι 1ιιιιιιιε ειο1ι ιπιτ Βιιιιειι

Γε11ιιιιιετειι1πεε επ νετεεεε11εε1ιειι.επ η ινεπιιζε1επε ιιιισειι

ειι:1ι ιπ σεπ Ηεπσ1ιι1ειιετπ σειτιι1ιετ ππτ τεειιι ιπιιιισε1

Με» Ηιιιινειεε.

Πε1ιετ σιε ιιιιιιιιειιειι σεε ε1ειειιΖειιι€ειι νετ1ιοπιιπεπε

νοιι Ονετιε1εγειεπ ιιπσ 1π1ιετεπισεετ Ρετι1‹ιιιι1ιε 1ισππεπ

ππε ετσεεετε Βιιι1ιετιιιειι 1ι1ιετ Βειιε1ιΓε111π1ιετειιιοεε σιε

1ιεειεπ Απίεσιιιιιεεε Βειιεπ. Ιε1ι ιιει›ε σειιετ σιε πιιτ ειι

ειιπειιειιε Ψιιπσετ1ιειι'εε1ιε Βιιιιιε1ι1ε ιιι σιεεετ εισι

τιιπετ ιιιπ σπτειιιετεε1ι1 ππσ Βείπιισεπ, σεεε ππ1ετ εειιιειι

166 (νοπ 176) Ρ'ιι11επ σετ ε.εει1ιεε1ιειι Ροτπι σετ 'Τσ

ιπετειι1εεε 1ιειπι πειιιιιε1ιεπ θεεε1ι1εε1ι1 (Μσσε1ιεπ νετ σετ

Ριι1ιεττε1ερετιοσε πιι1. ειπιιε8τισεπι ειπε Οιπιτιιι1εγειε ππτ

1 ιπε1 ιιπσ ιιπ1;ετ 69 (νοπ 81) Ε'ει.11επ σετ ει11ιπεεινεπ

Ρετιπ Κειπ Ρ'ε.11 νοιι ΟγειεπιιιΙσππι; ιιπ Ονετιιιιπ νετ

2ειο1ιπει ιει. Πε ετιπιπι1 σιεεεε Ετμε1ιιιιεε πιιι. σετ νοπ

$ε1ιι›ι.ι1ιιπσετ"') ειιεεεερτοοιιεπεπ .-1πειε1ι1: σιιετειπ,

σεεε εε σπτε1ιπιιε ποε1ι 1τε81ιε1ι ετεε1ιειπ1, οιι Βιετε1οε1τε

εεεειιντ111ειε πιισ 'Ι'π1ιετειι1οεε σεε Βιιιιειι1“ε11εε σε". ιιπ

"1Πε1ιει·σιε 'Τιιιιει·ειι1οεε άεε Βιετε1.εε1ιεε πιισ σει· Βιετ

ειοε1ιεεεεε1ιινιιιετε Ποπε1.εεε1ιτ. ί. θε1ι. π. Θ”. Βσ. ν.

Π) Η ετ1ιε 1. πειτε” επι· ορει·ειιν. Τ1ιετεριε σ. Βειιε1ι1'ε11

ιπ1ιετειιιοεε. Ζειεεε1ιι·. τ. θε1ι. π. Θ”. Βσ. ΧΧΧΙΧ.

 

Β'!θ

σετετ ΟτΒεπε, ιπσεειι ειε Πιτ ειειι ποειι εε 1ιιιιιιίιε εειιι,

ω» 1ιει.πιιΒ ειιεε.ιπιπεπ νοτιιοιππιεπ.

Π” σιε1.ιιιιετειιισεεπ 15ιετεωε1ιεεγε1επ πιιππι1$ειιοι11

1ι1πσετ ε1ιεπεο πιε θιιι11ειπειπ"') ειιι, σε.εε πει

81ειο1ιεειιιε νστιισπσειιετ 'Ι'π1ιετειιιοεε σεε Βειιιειι1ειΙεε

ειιπι1ε1ιει σιε εισεεετε 8ειιιειι1 σετ Ογετε ετ1ετεπ1ιτιιπσ

ετει. ιπ σετ Ριι1.<εε σετ Ρτοεεεε ε11ιπει1ιιιε1ι ινειιετ ιιιιε1ι

ιιιπεπ ιι1ιετετειι”ι, ιιιε εε1ι1ιεεε1ιε1ι επε1ι σετ Ογειεπιπ1ιε1ι

ππτ πεε1ι εεε ειττιι;-1ισει8επ Μεεεεπ 1ιεετε1ι1. Εε ιπσΒεπ

σε1ιετ σετ νο11ει.επσιεΙεει1 πεεεπ εποε σιε 1ιεισεπ νοπ

5ειιοτι.1επσετ 1ιεεε1ιτιε1ιεπεπ ιιπσ σιε 7 νοπ ι1ιιπ επε

σετ 1.ι1ετειιιτ επεεπιιπεπεεε1ε11ιεπ ?Με τιιιιετειι1σεετ

ΒιετειοεΚεγειειι ιιιετ Ετινιι1ιπιιπε σπσειι.

Με Ειτεεε σε πιτ εε ιπ ιιπεετειι 1ι'ει11επ πιειι1ιεπειι

ιπι1 1ιι1›ετειι1σεεπ Οιιει.επ επ 1.1ιιιπ 1ιειιεπ, 1εεεε ιο1ι οιΙ”επ,

πιει1 πιιτ σιεε1ιειιι€1ιειιε 1ιε.πρτεεειι1ιε1ι 1ιε.1αετιο1οειεε1ιε

Νπειιιιτειεε πιειιι ειιτ νετ1”ι1εππει ε1.ε1ιεπ. ιτε ινι11 τπιτ ιε

σ οιι πειιτεο1ιειπ11ε1ιετ ετεειιειπεπ, σεεε πιτ εε ιιι ιιπ

εετεπ Ρε.11επ, ιιι ντε1οιιεπ ειιεεειι1ιεεε1ιειι σιε Ογε1επινειισ

ιπι: ιιιιιετεπισεεπ Κπει.ε1ιεπ 1ιεεε121. πετ, ππτ πιιτ ειπεπι

Πε1ιετέτει1επ σεε Ρτοεεεεεε νοπι Βιιιιειι1”ε11 ειι1σιε (Σγ

ε1ειιννεπσ επ τιιιιπ 1ιε11επ. πιει1 ιπεικτοε1εοριεειι, πιιτ Απε

πειιιπε ετππ σεε ειπεπ Γε11εε ιπ ιιτε1ειιεπι σετ Οιιετεπ

ιιιιιε11 ει1τιΒ πετ, πεσει· σετ Ογειιιιιιπιιιι1ι. ποι:1ι σιε

1σιεπ1 σετ @Με ιτ8ειισ ινε1ειιε νετειισετσπεειι επΓινιε

εεπ, ινε1ειιε ειιι ειπ 1Στετισεπεειπ σετ Ογειε εε11ιε1 σιιτειι

σεπ ιιι1ιετειιισεεπ Ρι·οοεεε 1ιιπ8επιεεειι 1ιιιιιεπ.

Βει 81ειο11τ.ειι.ιεειπ νοτιιεπσεπεειπ ειπετ Βε.πε1ιίε11τιι

1›ετειι1σεε Με εγειιεο1ιειι 15πτετιιιπιε σεε Ονετιιιπι, μπε

ΒΙειειι,ειιιιιε σε ετειετε ρτιπιστ οσετ εεεπιισετ επτε1τιπσεπ

ει. ινιτσ σιε 'Γιι1ιετειιιοεε σοε1ι ετειε ειε Αιιεεε1ι1ε8 Βε

1ιεπσεε, σειι ροε1ερετε.1;ινεπ Υετ1ειιΓ σετ Ι.ερε.τοτοπιιε

ιιιισ σιε σειιιιι1ινε ΙΙειιιιπε σετ ΡΜ. 1ιε1ιεττεε1ιεπσεε Ι.ει

σεπι επεεεε1ιεπ ινετσεπ ιιισεεεπ - πει. Με σετ επισπε

1ιο1ι ορτιπιιε1ιεειιε Επ11ιιιειεειιιιιε ιιιιετ σιε Ηειιππεεετ

Γοιπε σετ ΒεπειιΓε11τιι1ιετειι1εεε σιιτε1ι σιε Ι.ε.ρετοιοτπιε ιπι

Εεπιε σετ Ζει1 ινεεειι11ιοιιε Ισιιιιιιιεεε ετ1ι1ιεπ ιιπσ ειπετ

Αιιεειιειιιιππ Πειτε Βεπιε.ειιτ πεειι ινε1ε1ιετ ππεσπετιπε Ετ

ειέςπιεεε ιιιισ 11ιεεετΓο18ε 1ιιιιιιιε επ νετεειειιπεπ ειπσ.

$ε1ιοιι 1897 πιπειι1ε ν. νιτισειιει επί σεπι Χι!. ιστοτ

πε.ιιοπειιειι Αετ2τεεοιιετεεε ιπ Μοε1ιειι σετειπ1επιιιιετ1ι

εει.πι. σε.εε νοπ ειπετ Ηειιιιιι8 ππτ σε.ππ εεερτοε1ιεπ πιει

σεπ σιιτΓε, ινεππ ειιιε 5 .ιιιιιτε πιιειι σετ Ορετε.1.ιοπ νοιι

Ξε.ε1ινετετε.πσιΒεπ πιτεειισε Β.εεισιιτε εοπει.ε.1ιτ1. ινετσειι

ιισππεπ, σεππ εε1ιτ νιειε σετ πεε1ι πιε1ιτ ινεπι€ετ 1ε.πεεπι

ΑιιΓεπι.1ιε1τ ιπ σειι Κιιιιι1ιεπ ειε «Βε1ιει11» επι1εεεεπεπ

Μι. ετ1ιεεεπ ιπ σετ Ρ'οΙΒε σειπ τεεισινιτεπσεπ 1ιιτππσ

ιεισοπ οσετ 111ετεε1ιεεεπ σετ 'Γιι1ιετειιιοεε ιιι ε.πσετεπ

Οι·ι;επεπ. 8ε1ιτ ιπειτπειιν ιπ σιεεετ Βε2ιε1ιπιιε ειπσ ει

πι€ε ετσεεετε Βτε.1.ιειι1ιεπ πιε ε Β. σιε ισ'ιιτισετ1ιε1ι

ει:1ιε ιιι πειειιετ νοπ 600 11τιπε1ι1”ε111.πεετεπ1οεεπ, σετεπ

Κτεπ1ιειιθεεε1ιιειιιεπ πιε1ιτ ινεπιέετ ε.ιιειιιιιτ1ιε1ι ιπ σετ

Ι,ι1ετε1.ιιτ νετιειε1ιπε1: πτετειι, εσπιιπι1ιε1ιε σΙιεεετίε1εε,

νοπ σεπ Ηει1ιιιι€ειι επετ ππτ σιειεπιι;επ 1ιετιιο1ιειειι1ιει

π·ιιτσεπ, ινε1ε1ιε ειπε Βεο1ιεε1ιτιιπ8εσειιετ νοπ ιπιπσεε1επε

3 .Ιιιιιτεπ ειιΓινιεεειι. Ειπε σετειιτιιεε ΖιιεειππιεπειεΙ1ιιπει

ει·Βε1ι ειε Βεειι11ει, σεεε νοπ 344 πιεεεπ ειιεπσει.1ινετ

Βιιπε1ιΓε111:πιιετεπ1οεε Ι.ερετειοιπιττεπ 16 ππιιιιττε11ιε.τ ω"

πω· ινεπιεε 'Γε8ε πεε1ι σετ Ορετειιοπ ε1ετιιεπ(4,65"/ο

Ορετειιοπειιιοτιπ1ι1.ε.τ) ιπι Ου.πιειι επετ 78 Τοσεε15111ε επ

νετεειε1ιπεπ ινετεπ = 22, "Η θεεειππιιπιοτιε.1ιιετ. Πει

1ιιπεεπ ιπιπσεε1ιεπε 8 .Ιε.1ιτε πεε1ι σετ Ορετειιοπ 1›εοι›ει:1ι

1ε1,1ιοππτεπ 41 1ιοπε1.ειιιτι ντετσεπ; «Με ειιισ ειιι 176

Ρ'ε11ε ιιε2οΒεπ νοπ σειιειι ειπ πειιετεε δειιιοΚεε1 ιιε

1ιειππι 8εινοτσειι ιε1; 23,3°ιο. νοπ 136 ινεεεπ ττοει€επετ

ΒεπειιΓε11ιπ1ιετειι1οεε Ι.ερετοιοπιιτιεπ ετετιιεπ 15 ινεπι€ε

'Γε.8ε πεε1ι σετ Ορετειιοπ (11°/ε Ορετετ.ιοπειποττε1ιτει)

ιιπ θιειι2επ επετ σε : 41,2°μ θεεειππιι.ιποτ1ε1ιτει. ΚΠ

πιεειιε Ηειιιιπε νοπ πιιπσεει.επε 8-_ιε.ιιτιεετ Βιιιιετ 1εοππιε

ππτ ιιι 8 Ρει11επ πεειι€εινιεεειι- ινετσεπ, Με ιε1ι επι 81

"ι Βενπε σε ε1ιιι·πτι;. 4. σε1ιι·ιιιιιπε Ντ. 12, Πεε. 1894.

 



πιο . ..

πειτε ιιει ινσιειισπ πιτ Ζειι άει· Υστϋιισιιιιιοιιιιπε ειπε

ιιιπιτετσ Βεοπτιειιιιτππεάσ.ιιστ νοτιιι€ ιι,8°/ι›. Υοπ 20 πεεετι

ειιτιριστ ιιι1ιει·σιτισεει· Ρετιιοτιιιιε πρστιττετι ετιιτ1τετι 9 ιπι

Αιιεειιιιιεε επ άισ Ορετειιιοπ οάετ Ιτιιτ2ετε Ζειι. τισ.ειιιιετ

ιι1εο τιει.ιισειι άισ Ηιιιι”ισ. Ειπε Βεοπιιειιιιιιιεεάιι.ιιστ νοιι 8

.1σιιτετι ιει πιττ ιιι ι Ε'ειΙισ νοτιιετιάσπ ιπ ινειειιετπ Μπιτ

ιιει τσιιιιιν ειττεττι Βσιιπάσπ τιοειι ειπε Κοιιιιιειει ιισειιττιά,

εο άειεε νοιι ειπετ άειιπιιινσπ Ησιιιτιιε πιοιιι θεερτοοιιετι

ιιπετάστι ιτειππ.

Εε ιτπιστιισΒι πετειι άσπι εοσιτεπ Μιι€σιιτειιισπ ιτσιτιεπι

Ζινειισι, άειεε άισ ΙΙσιιιινιτιιιιε ιιει· Ι.ιιρετοιοτπιε ιιει Ρετι

ιοτισειιιι1ιετσιιιοεσ Βεάειιιεπά ιιιιστεειιιιτει ινοτάστι ιει. Βετ

πω; σιιιστ ιιτιιετ εοιειιστι Οοιπριιοιιιιοτιστι ειιεεσιιιιιτιεπ

Ονεττιπιοτπισ πιιτεε άεπιετιτερτεοιιστιά ειπεπ Με εσιιτ τω!.

Ιιειιετ ιισιτεοιιι;ει ινστάεπ. νοπ ιιπεετετι 4 Ριιιισπ ειιιτ1ι

ειτιστ στι Βτεειισριιττι8 ιιπ Ατιεειιιιτεε ιπι άισ Ορετιιιιιιοπ.

Βει σιτιστ τιπάετεπ Ρετ. 1ισει.ιιτιά ειιι· Ζειι. άστ Βιιιιιιεεπιι€

τιοειι σιτισ Βιιιτειιάσειιετιιιετει. 2 Ρετ. ινιττάστι ειε «εσιτειιι»

στιι.ιιτεεσπ. Πιτ πιτ ιιπεστε Ρετ. ιιισιιι ιιιτιεστε Ζσιι τιιιο1ι

άει· Ορετιιι.ιοπ πιτ ιισο1τεειιιστι θσισεεπιιειτ ιιιι.ιισπ, Μιπ

τιστι πιτ ιπιε ειπεπ ιτειιι Πτιιισιι άιιτιιιιστ στιειτ1ιστι σε

ειπε άσιιπιιινε Ηειιιιπες ειπρτεττσιστι ιει. '

Κειιτετι πιτ Με άισεστ Α1ιεειιινσιΠτπε επ ιιτιεστστ

$ιστιειιιτ 2ιττιιι:Ιτ.

Ειπε Επιιεττιιττι8 άετ Τιτπιοτσπ ινιττάσ ιτι 51 ιττιεετετ

πειτε επι σιιιάοπιιπειιστπ ννστ;τε νοτπεποιτιτπστι, ιιι Β Ράι

ισπ άετ νσειπεΙσ Ψσε σιτιπεεειιιιι€στι'").

νοιι άετι Ρετ. ινιττάστι επιιεεεεπ Με: ιισιισιιι 44, (ισ

1ιεεεετι 8, ιιπε;σπεεεετι ι.

Επι ισάιιισιιετ ΑιτεΒιιιιΒ ινιττάε ιιι 5 Ριι.ιιστι ιιπ Αιι

εειιιιιεε ιιπ άιε Μιρετοιιιττιισ ιισοικτειιτει. Ζινσι νοιι άιεεσπ

Ριιιιστι ππι Πιάτ1ισιιεπι Αιτερτε.τιπ ειτιά ειιιιοτι ο1ιετι στννιιιιτιι

πετάω. Ιπ άστι ιιιιτισσπ 8 Ριιιισπ ιισπάσΙισ σε ειειι ππι

τιισ!ιΒιισ Ι)εεσιιστειιοπ άοτ Ονετιιιιιιττποτετι. νοπ ιετ2ιετστι

ειστε τιιιτ 1 Ρετ. ειπ 6. Τσεε ττε.ειι άστ ιιτινοιΙστιάεισιι

Ορετε.τιοτι; άισ Βειάστι ετιάστεπ Ρετ. στΙσεςσπ στει επι 80

τ·εεμ. 89 'Βιμ πιτειι άει· Ορετιιιιοπ ειπεπ Ησειάιν ιιει

πετ ρτιιιιιιπι 8σιισιΙιετ Βειτοιιινιτπάσ ιιπά τεσειιοπειοεσπι

ροειορστειινστιι νετισ.ιτισ. _1)ιεεε ιτειάετι πειτε ιιπιιιισιι Πιε

ιιε1ι·άετ Ορετειιοπ ειε εοιειιστ ειππ 2ιττ Ι.ειει. Βεισει:

ινετάστι. ννιτ ετιιισιιστι άσιππε.ειι 3 'ΓοάσεΠιιιε ειιι” 61 Επι

ριττοιοτπιεπ = δ,8°/ο Μοτιιιιιιιιι Με ιπ ιτππιιιισιιιιιτειπ

ΖιιετιιτιπιεπιιιιιιΒ πιιι άετ Ορετειιοπ ει.ειιστιά, 1ισιειιιετ

θεετιπιτιιιιτιοτισιιιΜ νοπ 9,8°/‹›.

ΙΒιτι νετ8ιειειι ππι άετ Μοτιειιιιιιι ειιάστετ Βιιιιιειιιτεπ

τει πεεετι άετ ;;στιτιεστι Ζειιι ιιτιεστετ πειτε εσιιιεινετ

ειιιτιάιιειι σπιτι ειιιιιεειε ιιπά Πιιιτε ιειι άειιιετ ειπεπ τιιττ

άισ νοπ Βιιτεστ"°) Πιτ άισ 8ε1ιτιιιιει`εοιιε ειιιιισιιιι

ε;ειιττιάετιετι Ζειιιστι Πιτ άισ θεεετπιτιιιιιιιττειιιιιι άετ Ονει

τιοτοπιισιι στι. πει! ειε ειειι ειιιΠιιιετιά τπιτ άστι ιττιεστιΒετι

άεσιτστι; ειε ιισιτσεετι τιιιπιΙιοιι ι1,55°/ο.

ΑΙε Τοάεειιτειιειιε άστ 3 ιιπ Ατιεοιιιιιεε επ άισ Οριστε

ιιοπ ιιστειοτιιειισπ πειτε ιιτιάσπ πιτ ιπι $εειιοπερτοτοεοιι

ι πιει εειπε εεριιεειισ Ρστιιοπιιιε νστεειειιιισι. Ιπ άσττ

ιισιάετι επάστειι Ειιιιετι Πιτιάσπ ειειι ιιει άοτ Μπορειτε

ιισιπε τιιιιιεΙιεπάετι ΒτεοιισιτιιτπΒεπ άοτ 8σρειε. Βσεεειι

ιτπσσιτειιιει ινστάσιι πιτ τιιιεΙι ιπ άιεεετι ΡιιιΙσπ εειπε

εεριιεειιε° Ρτοσεεεε Με Τοάσειιτεεειισ σπειτπειιιιιετι ιτε

τεειιιι€ι. εειπ (Κιιεττιετ") ιιπά άσε Ζιτειιιτιάσιτοπιπισπ

άετεειιισπ ιπ τπε.ιι€σιιιιιιιστ Τσειιπιιτ τεερ. άστ ΠππιϋΒιιειι·

ιππι ειΙισε Κτειπιτιιιι.Γισ ευ ετιιισττιστι ιιπά Βιιπετιεσ ννιιπά

νετιιιιιιτιιεεσ ιιετπιτεισιισιι πιτ ειτοιισπ ιιττ1ιετι. Ιειι Μπιι

άισεσ τπειπε Πε1ιστπειτειιιιε ιττπ εε ιιππεεννιτπεεπετ σιτε

ερτσειισπ, ειε ιειι άεάιττ·ειι ιιιετπειιάεπι άετ ΟοιΙσέσιι πιτ

πειτε ττετε, άετιπ άισεε ΠιάιΙιετι νετιιιιτίεπεπ Ριιιιε ειπά

νοιι πιιτ ωεετ ορετιτι πετάω.

τι Πιο Ορστειιοπστι ινιιτάσιι :ιτιεσειιιιιτ·ι νοιι: Βτ.Πτ·. ιντσ

άσπισιιιτι θ, ΟΙειιιειιπ 8, Ι.ιιτειιιιιιτιζετ 8, Κστιτ

ιιι επ τι 1, Ποιιιιστι: 40.

Μ) 1. ε.

"ι νστιτεπάι. ά. άσιιιεειι. θεεσιιεοΙτ. τ. Θ”. Β νσι·ετιπιιιιΙιτπετ

ε. Βετιιιι. τω 1899. σ

Νεειι Βιιιιεττιιιπε άει· 'Γιτπιοτσπ ινιιτάσ άισ Βιιιτειι

ιιιιιτισ. τπιι Αιτειισ.ιιπισ νοπ 5 Ριιιισπ ιπ νιτεισιιειι ειπε

Τειτιροπιιάσ άοτ Βε.ιισιιιιϋιιιε άιττοιι άετι ιττιιστειι Ψιιτιά

πιιιιτει (4) τσερ. Βιιιτειιινιιιιάσ ιττιά Ξειισιάσ (ι) ιιοιιι

ινστιάι8 στεοιιιετι, άιιτειι άισ Νιιιιι εσεοπΙοεεσιι.

ιπι ροετορστειιινστι νστιιιιιι Μιπ σει πιει άιιτειι ιιπ

σπιτια σιπσε ΒττειιισΙε στι νοιιειιιπάιεετ Ρετσιιστιιιιε άοτ

Βειτοιιινιιτιάσ. Ιιι 2 1ΝιιΙστι ιιιιάστι πιτ ΒιιοιιιστπσΙειιστιτιιιτ

νστεσιο1ιιισι. Ιπ τιιιστι ιιιιτιπστι Ριιιισιι πω. ιειάειιοεσ Μπιι

ιιιιστιιιο άστ Βειτοιιιτιιιιάσ ειιι. Πεττιειι1ερτσειιστιά 1πιτιτιστι

πιτ άισ Τστπρετειιττνστιισ.ιιπιεεσ πάει; ορστιιιιιοτισπι ιτι άστ

Μσιιτπιιιι ιττιεστετ ιπιε στιιεο1τισάετι Με εειιι· [ιπιε ιιε

πειειιιιστι. Ι.ιι.ιιεστε Ζειι. σ.τιάσιτστπάσ Τσπερστειιιττετιι6ιιιιιι

ἔστι ά. ιι. ειιι ιισ1ιστιισιιστ νστιιιιτι ιτοππιε ιιιιτ ιιι-ι

εειπε ιισο1ισειιισι πετάω.

Ιιι σιτισπι ?Με ττιιιεειο ινσΒσπ 1ιεάσιτισπάστ ιιιιτειιιιι

άοιτιιπειιστ ΒΙιτιιιιιε ειτε άεπι Ορστειιοπεει.ιιτπρί (.ιιιΒιετ

ιεττ άοτ Ι.ιΒιιιιττ) ιτειιιΒε Βιιτπάετι πε.οτι άετ Ορετιιιιοιι

ειιι· ινιεάστιιοιιστι 1.ερστοιοιπισ εσεειιτιτιστι ιιτετάσιι. Ρετ.

Βστιεε.

ΒστιισιτεισιιιιΒι ιπτιιι ειπσι·εσιιε άισ Ηιιιτι18ιτειι άστ Οοπι

ριιειιιιοτιεπ ιιπά 1ιειηιιειισιιιιοιι άετ ιπε.ιιΒιισπ Επιιιτι.ιιιι€

άετ ΟνετιεΙ1ιτπιοτσπ, πιε ειειι ιτιιιστ ε.τιάστεπ άιεεεΙΙιε

Με σιτε ιιπεστετ ιιισιτιστι εωτιειιιτ ετι;ισιτι., ιιπά νστΒε

ΘετιιιιιιτιιΒι τττετι εισιι επάστστεσιι.ε άιε Ι.ειειιιιΒιισιι ιιπά

Θειτιιιτιοει8ιτσιι ιππι ινσιοιιστ ιιιιιστ άσπι $ειιιττεσ άστ

Αεερειε ιτιισοτιιρΙιειτισ Ονσ.ι·ιεΙετειετι εοντοιιι ειιι σ.1ιάοιιιι

πιιισττι ειε Με ιιιιιτριεε.ειιιιοιι ειιι νεπιπε.ιεττι Πιερ ειιι

ι“σττιτ ινστάστι ιι6τιτιστι, εο πιιτεε πάει: νοιι! άσιι Βιιι.ιιά

πάπια Πιτ ιτστσειιι:ιει ιισιιστι, ιιιτειι ειισ1οιιετπ ισάοι·

άιε8τιοετιειτιισ.τσ Οιισ.τιε.ιιιττποτ Πιτ οποτε.

1ιοτιειισάιιτΓιι8 εσιιιιιιστι πιτά.

Βιιειιστειιιισισειι ιιπά Βσερτσειιιιιισσιι.

Οτιτπάειι€σ άει· Ηπιι.ιτοΙοπιει:1ιετι Μεεειι8σΒσιτεπάιιιιιε. Βιιι

Ι.ειιΠιάσπ Πιτ Βιιτάιτστιάσ ιττιά Αστειο νοιι Βτ. Μιά

ιιτι8 Κιιερρ. Μιι θ ΑιτιιιιιτπΞειι. (Βω·Πη ιν. 1002

Γιεειιστ'ε ιιισάισιιι. ΒιισιιιιιιπάΙππιτ. Η. Κοτπίειά.

Μι άισ Μπεεερ,ιε, ερσσιειι άιο ;;γιιιι.ιτοιο,ειεε1ιε, Με άετι Πάι

νσι·ειιιιι.επ ιιιιιιιι πειιστιειι.ειιιισιι 1ιειιιιπάσιτ ιιπά ειπεπ ιιι άειτ

ετσ1ιτιιιιειιιισιισιι ισιιτ1τιισιισττι άσι·εσΙ1ισιι τιιειει. πω· ειπε ω”

Βσετεειιτιιπσ· Β·εννιάιτισι. ινιτά, εε Μ; εε νοιι ννστ·ιιι ειπεπ Μιι· ι

ι'τιάστι ιιι 1ιεειιιστι, ινσΙειιστ ιππι θσιιτει.ειιιάιιττιι οάοτ· ειιι· Οτιστι

τιτιιιι.<τ πεει,ςιιει ννιιτσ. Ζιι στιιρί'ειιισπ ιιει επ άισεσιτι Ζινσειτ

άει· νοτιιηςσιιάι·, ινσιειιει· ινσ8ειι εσιτιστ Πετστειειιιιισιιιισιτ ιιπ·

ιζστιειιπι πιτ Ισεεπ ιιει ιιπά ιπ άετπ άει· νετιιιεεστ ειπεπ άπται

ιιιτε οιιισετ.ινσπ 8ι.ιιττάρτιπιτι νει·ιτιιι.Πιτι παπι θσιτιιιεεσ πειστι

@ειστε 1.ιωτειιιιι·νετισιιιιιιιιεε στιτιάςΙιειιι ειπεπ άτιε Νεειιισεετι ιιι

άεπ θι·,ςιπε.ιε.τ·ιισιιστι. Ετ. ΜιιιιΙσιι.

Με Τιιετερισ στι άετι Βετιιτιστ Πιιινστειιιιιε-Κιιιιιιιστι, ιιει

τιιιτεεεεε1ιστι νοπ ιιτ. ιν ι ι ιι σ τ πι Ο το τι ε τ. Πτιιιιιι

ιιπά Βειιινει·ισπ1ιση;, Βσι·ιιιι-ινιστι. 1902.

Με ιιπιστ Μιτννιτ·ιτιτπιτ ιιιτπιιισ.ιισι· Β'τιειιισιιιισ Ιιετττιτεσσ2ΘΜΜ

πω» ιιπ ιισιτριεει.ειιιιειι πι» ιιτιιιιιιεειιε Αστειο ιτεεειιτιεπειι.

ιι·σιειισιι σε άισ Μάιτ,ιιειιιισιτ ωεετ άισ Βσιισπά1ππεειιισιιιοάεπ.

ιπιε ειε τω" ιιι άσπ Βει·Ιιτισι· Πιιιιισι·ειι.ιιιειιιιπιιασπ πειιιιτ ινστ

άσπ, Ιτειιιιστι πιτ Ισττισπ. Πιο Κι·σιιιτιισιτειι ειπά ιιι άεπ ειιιισιτιστι

Βιισσιιιιι.τεΒιεισπ ειιριιειιστιεπιι ,εσοι·άιιστ ιιπά άισ 'Γιιστε.ρισ άΘΓ·

εεΙιτειι ντιτά ιιπ (τιιι.πισπ τεσιιι πω” ιισεοιιτισ1:σπ. Αιτειι ειιι

άισ Βσεσρεσ ιιπ Αιιι'ιτιει·ιτεειιιιιειι νετντσιτάστ ινοτάεττ, ιιπά Μιι

ιισιινιιιιττεειετι ιιπά σ·επι·ιιιτειιΙιειιειεπ ινστάεπ ετητσΠιιιτε 01188

άτιε Ψνσι·ι‹ εισιι ιτειιιτειιιτσπ ιιπά νει·ιιι·ειιιιπ,ε· ιιτιάστι ινιτάι Μ

άιττειιτιιιε νετειιιτιάΙιοιι ιιπά ννιιιιεειισιιεινει·ιιι.

. Β'τ·. τιιιιιιω.

Ι.ειιισιάεπ άστ θε1τιτττειιιιιισ Πιτ ρτιιιτιιεε1ισ Αστ2ιε υιι-ιι

Βιιτάιτσιιάσ. νοιι Βτ. πιεά. Οιτετε.ν νο8εΙ. Μιι

216 ιπ άσπ '1`σκι 8εάτιτειιισπ ΑιιιιιιάιτπΞεπ. Βιιιιιι.τιιτι

νετιιιι; νοιι 1ϊ'στ·άιπτιπά ΕττΚε. 15102. '

Ι)ισεστ· ΕσιτΠιάστι ειιι! πιτειι άειτ νω·ωτι άεε νσι·Π1εσει·ε επι

άστι νετιιιι.ιιτιιεεεπ άσε ρι·τι.ιτιιεειισπ Ατ2ισε ειιιρεεεστι. νοιι ι119°

εσπτ Ρι·ιιιοιρ ειιιερτειισπά τει. άειιισι· ιισεοπάσι·ε ιισιονισιιι ειιι ω

'Ι'ιιστιτριε πσΙει.τι, άισ ορσι·ιιιινσ Με άιε πισάισιιιιισπισιιε. Με Ιιι·

άιεσιιοιιεεισιιιττιε· ιιπ σιιιε σπιτάκι. ιιπά άισ Ορετιιιιοπειι πικάπ·

άστε άισ ιιιιπιιΒιετ· ννισάστιτε ι·ειιάσπ, ειπά τιιιεΠιιιτΙιειι 1ιεεειιτιο·

πω. ιιπά ινει·άσιι άιτι·ειι τεειιτ ι;ιιτε Αιιιιιιάιιιισ·ειι πω! Μ'
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πιεΙιειιιιεΙιει· εειεεεΙιε. »Με ι·ετεειιιεεεεε ιιειιει·ε Βεεεεειιιιιεε

εεΝιοόειι ειπε ΙιετἰὶοΙιεἱεΙιεἰςε ννιιι·εεε εε ε. Β. ειε εεε εεε.

ΜειειιεΙΙειε ΑΙιοι·ιε ιιε.οΙι Ι20ΠΈθ|' ιιιε. .1ωιειιι εεε Βιεειι.

ε·εΙεΙιει·- ιιιε εει·εεΙΙιειι ε·ειιεεψε Β.εειιΙτετε ει·2ιεΙε Με. Βιιι

ΑεεοΙιιιιιε ιετ εειιι δεειςΙιιια εεε εειιιει· εεε” €ωνιεειεε. Θε

ιιειι Με ε.ιιι·ιι ειε !)εειιιϊεεειοεεΙεΙιι·ε εεερι·οοΙιειι. ΝιεΙιε ειιι

νειεεε.ιιόειι ιετ Β.είει·εεε εεε εει· ΙὶεεοΙιτειΙιιιιι,ς εει· Ριιι·ι·ο-ορε

"πιειι, εει ε·εΙυΙιει· ιιιοΙιε Με· Ιιετνοι·ΒειιοΙιειι Με, ενειιε ειε

Αιιιεειειἰοιι εεε Πεει·ιιε νει·ιιιεειιιεειι ιετ.

μπε ννει·Ι‹ .με ιιιοΙιε εΙΙειιι 8ειιειι·ειιτΙειι Ζει· ΒἰεΓἱιΙιι·ιιιιις. ιιι

ειε θεειιιεεΙιεΝο. εεεεει·ιι ειιεΙι Αετεεειι ειιι· 0ι·ιεεειι·ετι,ε ειι‹Ι

:ειιι ΝεειιΙεεειι εε ειιιρε'εΙιΙεε

?ι·. εεε Με.

Ρι·εοιιεειιοι· Μετα· ειιτειι ειε εεεειιιιιιεε Μεειειε πιιε

εεεοεεετει· Βει·ιιοεειειιιιειιιιε εει· Ι)ιεειιοεε εεε

'ΓΙιετεριε. Ι.ιείετεεε 1-1ν. νοιι Μ. Ι.0ι··εΙΙΖ.

Π.ειεει;.:, Βειιιιε Κεεεεεεε νει·Ιερ;. 1902. νοΙΙεεεεεις ιιι

ιιιιεειεΙιι· Π) Ι.ιιείετιιιιΒ·εε εε _ἱε 2.00 Με.)

_0Ϊθ ΒΙ'088ει·ειι ΙειεεεΙιεεΙιεε ννει·εε εει· ςεεεειειεειι ΜεάιοιΠ

:εεε ιιιειεε εειιι·ειιιιεε.ιιει·ειειι εεε ειιεεει·, εε εεεε εε:ιιε ειιι κ·

εει· Αι·2Ι ειε ΜοεΙιε!ικειε Με, ειο!ι .ειε εοΙεΙιεε :ιιι2ιιεεΙιεΙΤειι.

Ιιιι ε·οιΙιεμ.:ειιόεε ?ιιιιι·ει· ειιι·οΙι· ειε εεεειιιιιιτε ΠειΠοιιι εοΙΙ

ιιιιιι ειεεειιι Πεεε!εεε.ιιεε εεεε!ιοΙεειι νιιει·άειι, ιιιάειιι εει· νει·

ειπει· ειιι ινε-ιι νετεΠειιιΙιεΙιι, ω. εΙΙειι ειιεεεεΙιειι εειιι ε‹ιΙΙ.

Πει·εεΙΙιε ειιεΙιεΙε ιιι Βει·Ζε εΙΙεε ννεεετιεΙἱὶεΙιε εεε δνιεεειιε

ενει·ι!ιε. ΗιροιΙιεεεε ειιιε ιιιεΙιε εει·ιιεΙιειεΙιειιςτ, εοιιεει·ε εει· ειε

ΙιἱεΙιει· ειιειΙειιιιιτειι Ει·,<.ςεειιιεεε εετ Γοι·εεΙιιιιιεεε. ΑεειοΙοειε. ·

Ηγιιιριειιιε ειιι! ΙΙιειιζεοεε εεε! εειιι· @πιειι εεΙιειιεεΙε. εεειιεο

Με 'Ι'ιιει·εριε ευΙιι· ε.ιιεΠΠιι·ΙιεΙι. ιιι ννεΙειιει· εει· νει·ΐειεεει· Με ·

εειιιε ι·ι·ιεΙιε Ει·Γε.ιιι·ιιιιεεε ι·ει·ε·ει·ειιει. Ι)ει·ειι οιιιο ις·ι·οεεε Αιι2ειιΙ

νοιι Βεεερεειι Με! άει· ρτεειἰεειιε ννει·ιιι άεε ννειεεε ιιοειι ει·

ΜΙιε. Μι· ιι·ειιεεεεε εειιιεεΙΙιεε εἱεε ιεεἱιε νει·ει·ειειιιιις ιιιοΙιε

εει· εει άειι Αει·ιεεεε εειιειι εε Με ΝεεΙιεοΙιΙιιεεειισιι Με εε'

ειιηιΜιΙειι ιετ, ειιιιεειιι ειιο!ι εει άειι Βιιιειι·ειιιΙειι ειιι· νοι·Ιιει·ει

Εεεε Τει· ιιιι·ε ρι·εεειει·Ιιε ΤΙιειιι.ςεειι. Πει· Ρι·ειε εεε ενει·εεε .

Π! ]εάειιΐει!ε Με ειιι εε!ιι· ιιιεει·ις·ει· εε εε2ειεΙιιιειι.

?ι·. ΜιιιιΙειι.

ΡτοεοεοΙιε εεε 0εε-Κει·Μιιειεειιειι Αει·ιεενει·ειιιε.

$ιε2ει·ιες ειιι 18. ΒεσειιιΙιει· 100Ι.

ε. (Πι·. .1ιι τι; ε εε ο ιι ιι· εει·ιοΙιτεε εεε» ιιιε (?ι·ϋιιόεες εεε

Βιιιι·ιεΙιεεερ εεε ΙενειιβειιεεΙιεε κι·εεΙιιειιΙιεεεεε ιιι ΠινιιιεΙ‹ εεε

ιιιειΙε άειι ΟηςειιιεειιοιιερΙειι ειιι. ΒεεεεΙΙιε εοΙΙ Ιιεεοιιεει·ε

εε· ε.ι·ιιιε Κι·ειιΙιε ώεε·ει·ιεεεεε ε·ει·εειι, άπε Με ειειι Με !.ει- .

ιιιιι€ εεε!ι εει· ΑιιΓεεΙιε ιςεεεεΠε :πιειι ειε Ι.ειι,εειιιιιΒει·ειιΙοεε

εει”2ιιιιειιιιιετι εεε "σετ ειιεεειιειι‹Ι νοιι Ει·ινεεειι€ειι, Με ειε ι

εεε' εοιπ Ιεπεεειι 'Γιιεει·σιιΙοεεοοερι·εεε ιιι 1.οιιεοιι νεε Με!.

Κ ο ο ιι εεε Κιιι εεεο ε-Γ ο ενΙει· ειιεςεερι·οοΙιειι ειεεΙ. Αεί

ιιιεΙιπιειι νοιι εοιιιειι ΖινιεεΙιεεει·ει·εεεεεεεε ιιιι Αιιίειι€ε- εεε

ΜΜ.ειειεειιιιιι, ειιι άειι Κι·ιιιιΙ‹ειι ειε Μει;ΙιοΙιεειε εε “Με 1

ιιιοζΙιεΙιεΕ Με εεε' άειι επεεεε ηειι ειπε εεε Με Βιενει·Ιιε

ίεΙιιεςεειε κιιι·ιιοΜεΙαοιιιιιοε ιιι άει· Μειιιειι8·, εεεε Ηιιιειι εεε

«1ιεεε ενειεε ειριιι· 8·εΙιοΠεε ειτε, Με ε·ειιιι ειιιιι ειε Βε!ιειιάΙειι;;

εεε ειε Ιιεεεει·ε .ῖειιτεειεἱε νεπ·Ιειεςε οάει· ειε ιιι εεεεει·ιιιε δε.

εεεοι·ιετι εΙιεειιιεΙιε ειε ειε ιιἐὶιιίὶε· ιιιεΙιε ιιιεΙ εεεειι!ειι Μ3ιιεειι:

ιπιι:|ειιι εει· Ρι·οεεεε ειιιει·όεεεεε Ιιεεεε Με 2ειιι Βιιιεεεεειι άει·

ι·εειοιιεΙΙειι Τιιει·εριε ει·ειεεε Γοι·ιεειιι·ιεεε ιιιεοΙιε Πειι Κτεεεεε

εοΠ Ιιεεοιιεει·ε Βεεει·εΙιε, Ι'ι·ιεοΙιε Ι.ει'ε ειιι·ειι Εεεε νειιεΠεειοιι

εεε ει·εΐειι.ςε Βι·εεΙιτειι,ε· ιιεεειι εεετείεοΙιει· εγιιιρεοειεειεοΙιει·

ΒειιειιάΙιιε;; εεεοιειι ννει·άειι.

0ιε άει· ειιΓεεεε πιεσε ιιιειιι· εει·εεεε πε νι·ει·όειι, εοΠ ιιεεειι

εει ιιοοε ειιιε ΑιιιεεΙεπι2 εει· τει- Βιιεεεεειειιιιε οιεεει·ιοΙιεεε

ννοι·άειι.

Πι εει· Πιεειιεειοε ειιι εει· ειοΙι εεεοιιάει·ε σε Ηει·ι·ειι Πι·.

Η ο Ι ο ει: ιι ο εεε Πι·. ν ι ε ι· ιι ιι Η' εεεΙιειΙιεεεε ερι·εοΙιειι ω»

Επι. εειιιιιιεΙι‹·Ιιε Ηεπ·ι·ειι @με σε ΖεεεεειεεειΕΙιειε εεε, εε

ειε ΑΙιε·ειτ·Ιιιιιιι.τ νοιι άειι εΙεειι Βι·εΙιτιι ει·'εοΙιειι Ρτιιιοιριειι:

εειι:ιιοτιειι ιιι Ι.εεε- εεε Βει·ειεί'ε εεει·ι·ωΙιεεεε.

2. ο Ι ο νι· Κ ο εεειοεεει·ιι·ε:

ω οιιιο εει· Ιερει·οτοιιιιειιι ειιιε'ει·ιιεε Ρετονει·ιεΙογεεε, πιιε εεΙιι·

Ιειιιι.ςει· 'Ι'εΙιε

ε) ειιι εει· νεε;ιεειε ειιείει·ιιεεε Μγοιιι

3.-Ι15.Ιε Η ο ιο ε· Ι: ο «Με νοι·τι·εε·:

Επι Βειει·ε.ε εει· ΑειιοΙοετιε εεε @με Βεεεεεε.

νετΓ. εει·ιοΙιιεε ἱΗιει· 2 Με νοιι εεε·επιι Βεεεεε, ννεΙεΙιε ιιι

Ρ0ιε·ε εεεεεοι·ειιει· ΜιεεειΙεεεεειι, ειε Με θεΙιειι εει· εειι·ει'

ε”ειιιΙειι Ρετεειι ιιιιιεϋἔΙΙοΙι ιιιεειιτειι. ι·εερεοεινε ει εοΙιε·ειιειι.

εεεεεεεάεε ειπε. Ιει ει·ετειι ΓεΠε ΙιειιάεΙεε εε ειεΙι εει ειπε

Κι·ειεεεεεε. ειε ΐοιεεεεε ΜιεεεΠάιιεεεε εετεοε: νοΙΙεεεεόιε;ει·

Μειιε·εΙ εει: ι·εεΙιεειι οΙιει·επι Εκει·εειιιεε, νοιι άει· ΠιιΙεε·ιι εεε

ι·ει·ι 2κει·εειιεεε εε εει· εει· θεει·ει·ιιι νοεΙιεεεειι, - επι εει·

ιιιεειεΙειι ΡΙεεεε εεεεεΙΙιειι ιετ ειιι ΑιιΙιε.εεεεΙ Με Με ειιι

ι·εειιτιεεεει·ει· Ε'ιιιρ,·ει· εεεεεεεε εεε. νοΙΙεεεεειεεε Ε'ειιΙειι εει·

τεοΙιεειι ιιιιτει·ειι Βειι·ειειιεε, νοιι άει· ΙἱιιΕειι ιιιιεει·ετι Εχετε

ζ @Με Εεε
η εοιι_ῇ. Μες. 10. νει·ε εεε 85 εεεεΙιειιι. Πει ειε Ρει·Γοι·εειοε εε

' επιεεΙιειι ενιιτάε 1ιει εει· θτενιάειι ιιι άει· 3! θειιυνεει.κει·εο!ιεεεε

ι

ιιιιιε.ε Με εει· εει· Πεεει·εεΙιεεεει, εει· εἰειι άιι·εοε εει Βεο!ιει·ι

εεεεΜε εεε ω· ?εεε νοι·Ιιε.εεεε. Εε ΙιειιιιεΙε ειοιι Με· ε.Ιεο

ειιι ΑιιιεΙιε. ειιι! Ρεοε:οιεεΙιε :ιιι εει· Ιἱιιεειι ιιεεει·ειι Βκει·εειἱ

Με. εΠειιιοιιειι·:ιιιοε εει· ΡΙιοεοι;ι·ερΙιιε). 'Ποτε ειεεει· Πεεεεεε

Ιαιιιιι ΡΜ. νει·εειιιεεεεε ΜειιιριιΙεειοεειι νει·:·ιοΙιεεε: ειε Βεενεςε

“εε εει εεε Ιιεεειι 0Ιιει·ει·ιιι, 28.Ιιε ειοΙι εεεεειι, ἰιιἀειε ειε

εκει Με ιιιι·ειι ΟΒει·ει·ιιι Με” εεε ειπει ειοΙι ει·Ιιεεε; εεε!ι εἰ

εε.ςε ΙΒευνε,ςιιε,εεε πιιε εεει ΒεειρΓε Εεεε Ρεε. ιιεεΓϋΙιι·εε: ειε

εε.ιιε ειοΙι Με Βεεε νοι·ννει·εεεο!ιιεεειι. νει· εΠεει εεε ειε εε εεει·

ιιι εειιι Γεεε εε ειιιει· εοΙειιειι Γει·είεεειε εεει·ε.εΙιε. εεεε ειε

εεειιε ιιεΙιειι, εει·ιεεειι εεε εεεεε!ιοΙιε ΒΙιιιιιειι ειειοΙιεε ιιε.ιιιι.

- Βιε ει 28 .Ιειιι·ε ειε, εειε 9 Μοεεεειι ει·ενιά εεε Πεεε εἱειι

Ζει· θεειιι·ε ιιι εεε Ιιἱεειεε θεεεεει·εεεεειιειιε ειιίεεΙιιιιειι. Με

νεπ. Με Κιειεεεεεε πιει 1 ιιιεΙο ω. ιιεειε ειε Ιιετ·ειιε εειε 2

'Γεεεε εεεεειεΙιε ενεΙιειι. Βει εει· εεεεει·ειι Πεεει·εεειιειιι.;

ΓεΙιΙι ειεε, εεεε εει· νοι·Ιιεεςειιεε Ί'ΙιειΙ εοειι Ιιοοιι εεει· εειιι

Βεεεεεειιιι;εεε; ετεΙιε. Βει άει· ιιιεει·ειι 0ιιεει·ειιο!ιειι;.: ειιόεε

ιιιεε εεεΙιεεεε ΒΙεεε, Μιιιτει·ιεεεά εε Β Β'ιιιι;ει· εετοιιε·ειιειε.

νοι·Ιιεςεεεει· 'ΓΙιεΗ ιιιο!ιε εε ει·ι·ειοΙιειι. Οοιήιιεεεε. Μεε·οιιεΙιε

Π,5 οοε]. νει·ε ειιι” 9.5 ιε.κιι·ε._

ΑεεϊεΙΙειιε Με· ειε εοιπ· εεει·Ιιε Ι3εεεειιιιειςιιες. Ι)ιε ννειιεε

ννιιι·‹ἱειι εεει·ι‹ει· εεε ιιεοΙι ειιιεςειι 8ειιιιεειι ερήιι€ε Με ΒΙεεε,

εει· νοι·Ιιεεειιεε πει. άει· εἱ‹:ε εΙε Βιι·ιεε ει·ενειεΙ, ει·ιεε εἱεῖει·

εεε ιιιε Ιεἰ‹ιιιεει· ΝεεΙιεϋΠε απο εεε ΚιιιτΙ ερειι1ειι Εεεοι·ειι.

Πε ιετ ειιι εεεεεεει· ν6ΙΙιε ιιοι·ιιιεΙει· Κιιε.ιιε νοιι 8400 έν. θε

ννἰοΙιε εεε 52 εει. Ι.εεεε.

Με Βεεεεεειιοιιιε.Ιιε Βιιεειι Μι· εει· ειπε νει·Ι‹ὶὶι·ιιιιιΒ· εει·

οοιι_ιιη;ειεε νοπι (Ι0,5 εει.) εεε νει·ιιιεΙιι·ιε Βεεεειιιιειεεεε. -

Βειεεε Ιιετιιιιε ι.νοΙιΙ ειιι' ειπε Ι)είεεε εει· Βιιει·ειιιιιΜειι ιιι

2ιιιιζε εεεεειι εεε θεΙιειι εεε ιιιει·ιιιιε ειε ιιειιιιειε ΒεΙεεειιιιι.π

εεε Βιιιιιρίεε ειιεεΠεε. Πἱε ειει·εε Βεεεεειιειεςεεε· ιεε ννοΙιΙ

ειιι·ειι Ι.οι·εοεε άει· Ι.ειιεεεενιιεεΙεε.ιιΙε, Με εΕεεεΙειε Ζε Μενε

ρ;ιιιιεειι εεε Πεειρί'εε εεετε.ιιειε νοιι ιιϋεΙιειιι Με, εε 8εεεεε

εε!ιοιεειειι. Πεε Βεεεειι εεΙιειιιε εειιι· ειιιι!ιοΙι εειιι Ιιιυειειοιιε

Ιιεεεειι πε εειτι. . -
ιπι 2. Με Ιιε.ιιτΙεΠε εε εεε ειιι οοιιι;ειιιεειε Βιικειιοιι εει·

ΡεεειΙε. Με ειιιε88ε. - Βεἱ ω· 85-ῇεΙιιιιςειι Ε”ι·ειι ενει·ειι εο!ιοιι

7 θεεετεεε νοι·ειιε,ι.τεεειιςειι, εΠε θεεει·εειι εο!ιννει·; Με 2

Ιεεεεειι ειιι·ο!ι Ρει·Γοιεειοε εεεεεεε.

Ρεειειιειε Με ει·εε εειιι· ερεε Ζε εεΙιεπι εεεεεεεεεε εεΠιεε

Πιτ εεε θειιειι ει·εοΙιε·ει·ε. Βεεεειιιεεεεε 24, 27, 18,

ε·οοιιε ειε ειιιιειΠεΙιε Ε'ι·ϋΙιε;ειιιιι·ε ιιιιιεεΙε ΙιΙεει·ειιι·γεε ειιιςεΙει

εει, ννοι·ειιι' ιιεε·Ιι 20 Βιιιιιόεε ειε θεεει·ε ειεεε ει·ϋ.Γειεεε ΜΜ

· αΙιειιε ει·ι”οιεεε. Πεε Κἱειἱ ενη; 2600 με.

Αιισιι Με· ιεε ειε Βεεεεενει·ειιεει·ιιεε· Με ειε ειιι εΒοι·ειιε

ΜιεεεἱΙ‹ὶειιες ιιι εε:ιεΙιειι. - ενω" εοιιςειιἱεειει· εκειιοιι

άει· ρεεεΙΙε εοιιιιιε Ρετ. ει·εε Με". εε εεεεε ειιειιιιεεε. σε

Βεεεεει·ετειιεει·ιιιις ιετ ε.ΙιεΙιε!ι ιτε θεεεεε Βε!ιοιιιιιιειι πιο εει

ρΙεειειιι ι·εειιιτιεοΙιειιι Βεεεειι. (Αιιεοι·είει·εε).

νει·ειιεειιεεε.

- Πι εει· .Τειιι·εενει·ειιιιιιιι1ιιεε· εει· ιιιεειιζειι

θεεεΠεεΙιεΤε ι·εεειεοΙιει· Αει·εεε εει 12. θερεειιι

εει· νι·ει·άειι Ζε θΙιεεει·ιι εει· νει·ννεΙεε ει: τει- «Με

Ι ε ε Γε ιι ε! ε ν ε ι· ε ι ιι ε γῆ ε. ιι ι· εεννεΙιΙε: Ζεει Ρτεειάεειειι -

εει· ΑεειΙειιιιΙιει·. Βειειιιεειεεε Βι·. Εεε Ροροε·, 2ειιι νιω

ι·:ιειεειιτειι - Ρι·οΐ. 1)ι·. Π. Ρενι·Ιονν, :ειιι Βεαιεεει· - εει·

ι·ινεεεοοειιε Βι·. Ρ. Τ ε ο ιι ι ε ε σε ι ε ε ο ιι , 2εει θεεειι·ει· -

Πι·. Ν. 'Γ. ΡΜ: ι· ο ε: εει. εειιι Βεεε.οτειιι· εει· «Αι·Ιιειεεε εει·

θεεεΙΙεοΙιεϊε» - άει· Ρτινεεεοοειιε Πι·. Μ. ΤεοΙιεΙ2 ο εν εεε

ιιπε ΒιεΙιοεΙιεΚει· - εει· Ι'ι·ινεεεοοεεε Πι·. θ. Μ. ΜεΙΙιοε·.

Βε ειιιά εοιιιιε εειιιειεΙιεΙιε ΜιεςΙιεεει· εεε νοι·ιε·]εΙιι·ιεεε Βε

εεεεεεε άει· νειε·εΙΙειις ε·ιεεει·ΒεινειιΙε ννοι·άειι. 1ιι ειε Πε

νιειεεεεοιιιιιιιεειοιι ννιιι·‹ὶειι ειε ΠΙ)ι·. Θ. Μ. Ν ι ε Με] ε εν ,

Ν. Β. Κ ιεεεΙεε· εεε Ρι·ινειάοοεεε θεσης εεε ειιι ,εε

ννειιΙε.

·- Ζεπι Νεο!ιίοΙε;οι· Η. νιι·εΙιοεν'ε εεε' εειιι Ι.εΙιι··

εειιιιΙ άει· εΙΙε;ειιιειιιειι ΡεειιοΙοεεε εεε ρεε!ιοΙο,ε·ιεεΙιεε Αιιε.εο

ειιει ε.ιι άει· ΒενΙιεει· Πιιιι·ει·ειιε.ε ει, νεε ειε ΒετΙιιιει· Ζειιειι

με ι:ιεΜειι, Ριοΐ. Πι·. .Ι. 0ι·εει ιιι θεεειιι€ειι ι.;εννεΙιΙε ενοτ

εειι. Με ειε ΝεοΙιίοΙΒε νιι·ο ιι ο νν'ε ννειι·ειι ειε Ρι·οεεεεοτειι

ΕΜΗ Μετα Με ιι ε ιιι Σειρειε. .Το ιι.Ο1·εΙιιιι θϋιειιι€ειι

εεε Β ι·ιιε ε Ζὶε ε; Ι ετ ιιι ΡτεὶΙιιιι·Β ιιιι Βι·ειεεε.ε ἰιι νοι·εεΙιΙερ,·

ι;ε!ιοιιιιιιειι. Νεειιόειιι Ρι·οί. Μει·οΙιετι ε εεεεΙεΙιιιε Με,

νεπ ε” Εεε :ιιι ν ι ι· σε ο ιν'ε ε'ιεεΙιετειι Αεειεεεεεεε Ρι·οι'.

Ο ι·ειι ει·,εςειιεεε, εει· ειε Βει·εΐει18 εεεεεεειειεε ιιιιεεε εει!.

- Ζιιιιι εεεΙΙνει·ε τεεεεεειι Πεε'εεΙιειι 0ο ενετ

ιιειπειιεε-ΜεειειεεΙιιιερεεεοι· ω, εε 2εεΝε εεε

νετειοι·Ιιειιεε Πι·. Β 6 ιν ε ε ι· ε. εεἰε ΙιιεΠεΓἱΒει· θειιίΠε Πι·.

Η ι· ε· ε ιι 2 ε κιν ει·εε.ιιιιε εεοι·άειι.

- Βοι· θειιιΠε εεε 0Βει·εοιε'εαΙιειι θοιινει·ιιεειετιεε-Μεάιοι

ιιεΙιιιερεεεοι·ε. Μπι!. Βεε.εεει·εειι Βι·. Ι) ο ιι ι ε ε ο νιι ιετ εεε

ειι.ςειιεε θεεεεΙι Κι·εεεΙιειεεΙιεΙεετ ν ε π· ε ε ε ο ιι Ι ε ά ο ε ννοι·άειι.
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- Ζιιιιι Νεε1ιι'ο1ι;ει· Με. Κ. Ν. 1νἱποειει1οιν'ε ειιΓ

πειιι 11επι·ετιι1ι1 άει· ρειποΙοε,·1εοπεπ Αιιειοπι1ε

επ άει· Μ11Μει·-Μεάιε1πιεε1ιεπ Α1ιει1επι1ε1ετι1ει·

Ρι·1νειι1οεεπε Πι·. Α1εικ επ ο ει· Η ο ι ε ε ει ο ιν ςεινε.1ι1ι

ννοι·ι1επ. Με πιει εοπειιιι·1ι·ιεπ ‹11ε Ρι·ο1'εεεοτειι Α ίεπ ε ε -

άει· θιοεεΠ1τειιπ Ηο1επε Ρενν1ονι·πει, άει· Ρι·ιι·ειτ1οοεπι άει·

Α1‹ετ1ειπιε ε. Τει: π 1 ε ι ο ιν1τεε1ι ιιπ‹1 άει· Ρι·οεεετοι· πει

πειιι νεοεπτεπ 1.ε1ιι·ετιιπ1 Πι·. 1. Ρ. Κοι·ονν1ιι. - 1)ι·. Μοιε

εε_ι ενν Με ειπ επειπε11ςει· .111πεει· ι1ει· (11ιει·1ιοιι·ει· Ππ1νειε1

πω, ινε1ε1ιε ει· 1888 επεο1ν1ι·π πεε; εε1τ 1895 πιτ ει· Ρι·1νει‹1ο

εεπι πππ Ρι·οεεοεοι· επι π1εε1ειεπ Οππε1ιοιν-Ποερ1ι.ε1.

- Ι)επι ι'ι·π1ιει·ειι Οπει·ει·ει εεε εε1ιννιιιιιπεπι1επ 1ιεεει·ειπε

άει· θεεε11εεπει'τ άεε «Βοιπεπ Κι·ειικεε» ειιι' ποιπ 1)επι(€1'ει·

<<Ζει·πτε», 11οίι·ετ1ι .Τ ο π επ π Τ) ε ι ι· π ε, Μ Επι· πεεοπ ει·ε

Μϋπεινε1ι.πιιε,· πει εετ 1111ι'ε1ειειιιπε· εεπ νει·ινιιπι1ειεπ ππε

1‹ι·επ1ιεπ Κι·ιεςει·π 1ιπ ει” 1900 ιιπε 1901 ιπι ι'ει·πεπ Οειεπ

άει· 8τ.81.επ1ε1ειιε-Οι·ι1επ 2.Ο1εεεε νει·11επεπ

ννοιι1επ.

- νοπ πει· πιει11ειπ1εε1ιεπ Ε'εειι1ιεε άει· Κιεινει·

Ππινει·ε1τετιετε1ιιΟοπειιι·ε2ιιι·Βεεεωιιπροεε

νεεειιτειι Ιιεπι·ει.ιι1ι1ε πω· ι1εεει·1ριιν·επ Απε

ιοιπιε επεεεεε1ιι·1επεπ ννοι·ι1επ. θειιι11ι1ειεπ ειιι ι11εεεπ πεπι

ειιιπ1πεπεπ Με ειιιπ 20. Πεεειππει· 1902 1πι·ε νν1εεεπεεπείε

11επεπ Αι·πειιεπ ιιππ ιπι· Οπι·ι·1ειι1ππι ν1ιεε επ ι1επ Πεεεπ ειπ

επεεπι1ειι.

__ Πει· Υ'νει·εεπειιει· Αι·ει. Πι·. 11. Νεπε1ε1 πιτ ε1ε ννε1ι

1ιε1ιεε 1ιΙΜε,·11ετ1 εεε ενεπε;ε11εοπ-ι·ε1'οι·ιπ1ι·ιεπ

Οοιιειειοι·ιιιιπε 1ιι ννει·εεπειι άει· ν1?επ1Βειιιεεε111ι·

‹1εε Τι·1εππ1ιιπι 1902-6 πεεε11.ι1ι.ει. ινοιι1επ.

.- νει·ετοι·πεπ: 1) Αιπ Θ. 8εριειππει· ιιι .1ε1τε πει· πιε

εφε ΑΜΙ; π11επεε1 1ν1ετε ιπι 58. 11επεπε_1ε1ιι·ε επ Απο·

ιι1ειπε. Πει· νει·επιι·πειιε πιτ π1ει· 1'εει. 85 .1επι·ε εΙε Απ”. επετιι.;

εειι·εεειι. - 21 1π 8εει·ειοιν άει· ι1οι·1ιε·ε νιε1πεεεπεΜειε Απε

Π. Ν. θε πι1ε1ε ιν ιπι Α1τει· νοπ 37 .1ε1ιι·επ επ Αροπ1εκ1ε.

1)ιε ει·πι11ε1ιε Ρτειιιε πει. ει· εεπ 1889 ειιει.ιε1ιπι ιιπι1 πινει· 1ιι

ιιι1πει·επ .1επι·επ ιπ Κεεεπ. - 81 1ιι Ν11ιο1ε_ιενν άει· Μ111τε.ι·

ειιι Ιειι1οι· Ν0επεε ιιπ ι52. Ι1επεπε1ε1ιι·ε. - 41 1π 8ι. Ρε

ιει·επιιιει άει· ίι·π1ιει·ε 1περεειοι· ι1ει· 8ιιιι1επιειι εετ Μειω

Πει1ιε1π1εεπεπ Α1ιε.ι1ειπ1ε Πι·. 1111 επ ε ε1 Η ε ε ει· ε ιν ε Η 1,

ννε1ε1ιει· εεπ 1804 Με ει·πι1ιε1ιεΡι·εκ1ε ειιεε;εππτ πει. - ό) Βει

ν1711ιιε επι ό. Βεριεπιπει· ειε 1ιιεε1ι;ο Πιιιιιεει·πιπ Μει·ιε

10ο1ο 1ιο1 ο νν, 44 .1επι·ε Με. Με νει· 20 .Τε1ιι·ειι Με Διετ

ινιιι·ι1ε ετ1ειιιςτε. -- θ) 1π 8ιιιττι,ζετε ω· 1”ι·ππει·ε 1)1ι·εει.οι· άει·

ενιιι·ιεπιπει·ι;ιεεποπ Τιεποεε1ι·ι·επεπειεΙτ 11'ιππεπε1ιε1 θε1ι. οι”

11ι1εο1οιιιε1ι·ειπ Πι·. Μ επ Ζε11ει· ιπι Α1ιει· νοπ 72 .1ε1ιι·επε

- Επι· ι1επ 8ειρεπι11επίοπάε ειιι' πεπ Νειπεπ

πεε νει·ειοι·πεπεπ Μοεπειιει· Ρει11ει.ει·ε Ρι·οι”.

π111ετ.οιν εἱπι1 πει·ειιε ει” 8000 11111. 8·εεειιιιπε1ι νι·οι·‹1επ, επ

άεεε 1π πεε1ιειει· Ζειι πει·ειιε άεε ει·ετε 8τ1ρεπι·11πιπ Μιά νει·

εεπεπ ννει·ι1επ Μιππειι.

- Ποτε πιεε1,ε,·επ 1ιιετΠιιτ ει» ειφει·1πιεπτε11ε Μεε11ε1π 1ει εε

εεετειιετ ννοι·ι1επ 8πεπι1επ ειιι· Β11ι1ιιπ,ε· ε1πεε

Γ0πι1ε Με ι1ειιΝε.ιπεπ άεε νει·ει.οι·πεπεπ ΜΗ.

Β11ε‹1 ε ε ι11εεεε 1πει.1ι.πτε Ρ ι· ο 1'. 11.11'. Ν ε π ι:1ι1 επιρ,·εε;ειι

ειιπε1ιιιιεπ. 111ιννειεε Βε1ιι·εεε επ ι1ιεεετιι 11'οπι1ε πιιιει: ιπεπ επ

:Πε θεπεε11ε1 Με 1πει1τιιιε (8ι. Ρειει·επιιηε·, Αροιπε1ιει·1ιιεε1)

ε1πειιεεπι1επ. (Η. 117ι·.ι

- Ρι·οί. 13ι·. Α ο ο1ρ π Ρε.ε ε ο ιν ιπ Ηε1ι1ε1πει·ε;, ειε ι'ι·π1ιε

τει· Αεε1ειεπι πω. 'Τι·ε. ιι επι ε π π 'ε. Μ. ε1ε Νεοπ11ο18·ει· εεε

εε1πεπ επ «Πε Ο1ιι·ειι1ι1ιπ11ι ι1ει·Βει·11πει·11πινει·

εἰ ειιι πει·πι'επ ινοι·ι1επ.

- Ιπ Κ ορεπ1ιεε·επ 1ετ πει· 8ρεε1ε.11ετ ειι- Ηειιι1ιι·ειιπ

1ιειτεπ Πι·. Ε). Β1ι1ει·ε επιπ Ρι·οι“εεεοι· ει·πεππι

ννοι·ι1επ.

--1π Ρπι1ει1ε1ρ1ιιε ινιιι·ι1ε Οι. .Ι. Βε11πΒει· εππι

Ρι·οΐεεεοι· άει· πιι>ι11οιπ1εοπεπ Κ1ιπιπ ει·πειιιιι.

- πω. Ι.ιειιπε1οπειε. ινε1οπει· πεπεππι11επ Ρι·εεεε πεε

()ι·ε·επιειιι1οιιεεοιπ1ιεε επι' ι1ειπ 1επετεπ 1ιιιει·πειἰοπε1επ ιπεά1ε1

ιιιεε1ιεπ Οοπε·ι·εεε 1ιι Ρει·1ε ννει·, πετ άει· Ρει·1εει· πιει11ει

ιι1εε1ιεπ Απε.ι1ειιιιε ε1π Οεριεε1 νοπ 38000 ?ι·ε

1·=· σε. 15.000 πιει ε;εερειιι1ετ. (1εεεειι Ζ1πεεπ ε11ε 3 .1ε1ιι·ε

επ ειπει· Ρι·ειιιιε ειιι' εειπεπ Νειιιειι Πιτ Με πεετε

ο1ιιι·π τει ε επ ε Α ι· πει τ. νει·ννειιάτ ννει·τ1επ εο11ειι.

(11. 117ι·.)

- 1111ιε ε1π Μοεπειιει· ΒΙετ1. ει·1111ιι·ι,

πεε 2. Μοε1ιειιει· 8τειάεποεριιε1ε Πι·. Ν Πι ο1ε1 Ροειπ 11ικοιν

εεἱπεπ Απεεπιει1.

- Απ άει· Κιεινετ 1.1π1νετειιει. ε1π‹1 ιιι ι11εεειπ 8ε

πιεειει· ιπ εεπ ει·ετεπ Οιιι·επε 1091

ποιπιπειι ννοι·ι1ειι, νοπ ι1επεπ 180 ε1ε1ι

πει Μετ1ιο1π ννιάπιεπ.

--1πι1ι1εειι;:επ ννε1π11ε1ιειι ιιιει11ειπ1εε1ιειι1π

ει.1επι 11πι1ειι 1π ι11εεειιι .1ε1ιι·ε ειιιε ει·ε1επ 1ι1ε1ι11ε

Ρι·πιιιπρ:ειι επι· 111ι·1επε·ιιιιι; άεε Αι·ετε,·ι·ει1εε

ειεττ. Πε 1ιεπειι ε1ε1ι 112 Ζιι1ιοι·ει·1πιιεπ ιιππ Βιιεπιεπ ε·ειιιεΙ

άειιι 8ιιιτ1ὶιιιπ

ω. ΝειιειιΓε;εποιπιπεπ ιπι1εεΙιιετιιιιτειιιι1 ι11εε-·

ιπε1 300 Ζπ1ιοι·ει·ιππεπ, εε άεεε Με ι11εεειι ειιεειππιειι Με Θε

πιιιιιιιι; άει· Οπει·ει·π ·

Ρει·εοπεπ ειιιε· ε- ·

, εε ει·οεε ε·εννεεεπ εεἰπ, άεεε Γεω πει·

 

. ιιπ νοι·1ιςεπ ει” 5ἔ›0ι.10 Β1ι1. ιιππ 1π ι11εεεπι .1ε1ιι·ε 1

ειιιιιιπιεεπ1 πει· Ζιιποι·ει·1ιιιιεπ 1412 πει.ιεμΐι. Πει· Αιιτ1ι·ειιι.ι εοΙΙ

π1ιεπει·ιπιιεπ εο1ι1επει

Μεοε111επ ΑιιΠ1ε1ιιπο 1ιεπεπ ι1πι1επ 1εϋππειι. Αιιεπε1ιπιεπ ειιιε

ππι· πει εο1ο1ιεπ Αερ1ι·επι1πιιεπ ι.ζειπεεπι. νι·οι·ι1ειι, ειε εοποπ3

- . Με 5 .1ε1ιι·ε Με τ11ε Απ1'πεπιπε εεννει·ιετ πεπεπ.

_ι ε ιν (.1ιιήενν1, Ρεπι·οιν (νοιιι π1εε18·επ Κ1ιιι1εε1ιεπ 1ιιε1.11.ιιι: ·
- Ζιιιπ 11πτει·1ιε1ι. άει· 11'εειι1Μ.:επ11π11ιεπ άετ

Π π 1 ν ωειιιιι Τοπι ε π ειιιά, Με νοπ ι1οι·τ ε·επιε1άει.ννιι·ι1.

ετεπ άει· πιεπει· ι1ει'ιιι· επε,·εννιεεεπεπ 24.000 πω. νοπι 1. .1ε

ππει 1903 επ 1ο 100.000 _ιε.1ιι·11επ νοπ άει· Κι·οπε πενν111πιι

ινοτι1επ.

- Ιπ Μοεπεπ ἱει: άει· Θι·πποετε1π επ ειπειπ Ηιιειει·-Αιιι

πιι1ετοι·ιιιιπ επιι1ειιΝεπιειι 11.18. 8ειιιιιπιι1εεε

1εεια ννοικ1επ. Πιε πειιε Απεεε1τ., ι1ει·ειι Κοετεπ ειιι' 715.000 πω.

ι·ει·επεεπ1ιιει: ινοτι1ειι ειιιά, ιν1ι·ι1 ιιπ ππτει·επ 8ιοε1ιινει·1ι, ειιι

εει· άειιι ννει·ιει·επιπ, ν1ει· ει·ει11ε1ιε θεπ1πετε, ειπεπ 1'ει·πεπι1

ππε Ορειειιοπεεειι1, ειπεπ 1εο11ι·ι·ειιπι ειιι· 11πτει·επι·πιιπε· νοιι

Ρει1επιεπ ειιι εινε1Γε11ιει'τεπ Κι·επ1ι1ιε1τεπ ιιπε ειπε Αροτπε1ιε

ειιι1ιε1τεπ. 1ιιι οπει·ειι 8τοεκινει·1ι εο11ειι ι11ε ννο1ιπππιχειι πιτ

Με 11ε1ι1εο1ιει·ιππεπ ιιππ Με Βει11επππε·. εοιν1ε ειε 1ιπρΓειει1οιι

ιιπτει·Β·επι·εε1ι1: ννει·ι1επ.

Ή Βεεπε11ο1ι άει· εννεπάε·εννε1εειι 1πτει·π1ε

ι· ιι π με 1ιερτε.1ι ι·επ πει· πει ει· 11ίει11ε1πε1ι·ετπ ίο1Βεπι1ε

Βεει1πιιπιιπ,ε·επ εεει·οθ`επ Με ιπι Ρ'ε11ε πει· Οοπει.ει1ι·ππε ε1πει·

1ιερι·ε-Βι·πι·εππιιπε· επ πεοπεε1ιτ.επ ε1πι1: 1) 1π _ιει1επι Θεανω

πειιιεπι, ννο 1ιερι·εει1ιι·ε.ππιιπΒειι νοι·1ιοπιιιιεπ, ιιιιιεε ειιιε

Ο ο πι πι 1 ε ε ι ο π ςειπ1ι1ει ννει·ι1ειι, ι1ει·επ Ζπεεπιπιεπεεειππε νοπ

Θοιινειπεπι· επ1ιεπεε. επ άει· ω» ιιιιπεά1πε;ι άει· Μετ11ε1πε11ιι

επεειοι· ιιππ νι·επι ετεπε εννε1 ειιι. άει· Βερι·ει νει·ιι·ειιτ.ε Αει·ιτε

εεπει·επ ιιιιιεεεπ. ιεεε Οοπιιιι1εε1οιι πετ π1επι: ειιι· Με (Μπιε

ιζιοειιιετ άει· 1.ιορι·ε 1π 1ει1επι πειιειι 11ι·1ιι·επ1ιππ8·είε11ε πειιι

ειε11επ, εοιιοει·π επεπ ι11ε πιετει·ιε11ε @πιο ιιπε ι11ε 11ιπ,ε,·επιιιιε

άεε Κι·επ1ιειι ι1ει·ειιί 1ιιπ :π ρι·πι'επ, επ ειπε Πεπει·τι·εςππε εετ

]1(ι·επ1ιπειτ επι' Με Πιπαεπιιπι; ιποι11επ πιτ ιιπε επ ειιιε πειιι

ππε 1εο11ι·ιιιιε,· άεε Κι·επ1‹επ εινεοπεπιερι·εο1ιεπι1 ετικπε1πι.

21 Ιπ Ε'ε11επ, ινε πεἱ ε1πει· εοπτες16εεπ ?Μπι νοπ 1.ερι·ε ειιιε
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εεπ πεο1ι Απειεπι άει· Οοιπιπιεε1οπ Με 11ιπε·εππιιι.; πιο1ιτ νει
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Ρεε τ. 1π Ο‹1ε ε εε ννιιι·ι1επ νοιπ 0.-10 Βεριειιιπει· 8 πεπε
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Εκττειοτ. ΤΙιδιιιιι

ρ Ε Η Τ Η 8 8 εεισοΙιειιπιτ. Ήιεεο!ιιιετ.

εεε. Β·εεοΙι. Βιιιΐιιιιτ νοπ άει· τιιεε. Βε!ιότάο ;;οετιιτιοι.

Πιιεο!ι5.άΙιοΙιοε, εισΙιει· ινιι·Ιιθιιάθε ΜΜΜ ςοςοιι:

ΚοιιοΙιΙιιιετοιι, Κο1ιΙΙιορί- υιιά Βι·οιιοΜεικετατι·Ιι.

Πτετατιιι· ιιι Ιιει·νοι·ι·ιιι;. ΒΙΜ.τοι·ιι ἴ)ειιιε‹·ΙιΙ8.ιιιὶε ιι. Οοετει·τειοΙι-ΠιιΒ·ει.ι·ιιε.

Λει·ιι!ιο(ιε θιιτειο(ιτειι:

ΡΜ!. Βι·. Ειπε( Ι'ἱεοΙιω· (8Μι.ε86ιιηι):

Με ΜΜΜ (Με ..Ροττιιεεἰιι·· νσει.ι· οιιιο ἰὶΒοττειεοΙιειιἀε; ννειιιιεΙειοΙι Μι

πι( (;οτεν!ε ειι.€οιι Κιιιιιι, άει.ειε άει· ΚειιοΙιΙιιιετειι Μι ιιι οιιιιε;ειι 'Ι'ιιΒοιι ιιι ειπεπ

ειιιΒιοΙιοιι Κιιτε.ι·ι·Ιι νει·ινιιιιάο1τε, 80 ννιιτάοιι (Μ: ΑιιΗ1ΙΙο 80 ιιιιΙιιο, άοτ ΒοΜειιιι 80

ΙοοΙωτ. τΙ:ιεε (Με Βι·εωΙιι·εοΙιειιάε (Με ΚοιιοΙι!ιιιΜοιιε, (Με ΒΙειιιννει·άειι υιιά άιε Μο:

ιιοιιιιο Βτει.ιοΙαιιιις. νοΙΙειώιιιιψ ννε;;(ιεΙειι.

Βι·. ΜΜΜ, Κω. Βο2ιτΙωιιι·ετ ει.. Π. (Ψει'εωιι(ιιιι·ρ).·

ΝιιοΙι (Μπι θεΒτιιιιοΙι άεε Ροι·(ιιεειιι αει· οι: πιιι· Ιιοιιιι Βι·ννει.εΙιειι ρΙϋτιΙιοΙι,

Με ειτ.Ιιιιιοτο Μι Με ίτειο Ιιοι·ι·ΙιοΙιε Βιιί(; επι( ειιιειιι ΑΙροιι-θιρ(ο1. Ι)ιοεε Ι.ειοΜ

8.8.ΙιιιιιςΚοιι (Μ πιιι· Ιιεειοιιάει·ει Μι, άοτ Μι ιιιΓοΙ€ο Ιαιιἔιειιιι·ἰἔει· Βι·οιιο(Μ.ΙΚιι18.ι·ι·Ιιο

:ιιι πιοι·Ι;ΙιοΙιειιι ΒιπρΙιγεοιιι Μάο.

Ι”. .ιιωω ΜὶΙΙΙοι· (ΝεαΪιαιω:ειι):

Μαιο Πι·τΙιοιΙ μπι άιι.Ιιιιι. Μ” Με Ροι·(ιιειιιιι Μη Μι(ω1 Μ, (Με ιιι ]ςϋτ

2οιιτοι· ω( άεπ ιιιπ Βο(:Μ. 80 μ(ϋτοΙιτοτειι ΚειιοΙι!ιιιεωιι ιιι ειπεπ ιιιιΒο(Μιι·ΙιοΙιειι

υιιά (εετ ιιιιιιιω·Μιιιτειι Βι·οιιοΜεΙΜτιιι·τΙι ι1Βοι·ειι(ϋΙιτωι νει·ιιιιι€. ΙοΙι Ιιειιιιε 2ιι1°

Ζει( Και" ε.ιιιΙοτεε ΜΜΜ. ννοΙοΙιεε ειο!ι άεε εΙοιοΙιειι νοι·2τηςοε ι·ἱιΙιιιιειι (ιιιπω.

Πι·. Βι·ιοΙι Κ. νοπ Πιιτειιοι· (ΒΜσ/εΖά, 52ε(ετπι.).·

Ι)ιο Με( ιιιπ Ροι·τιιεειιι ΙιοΙιειιιΜτειι Βι·οιιοΙιΜάειι, ιΜνοιι πιει ω Κιιιᾶει·ιι,

2ΜιΙιειι Μι άεπ ιιοΙιννοι·ετοιι Ε'οι·ιιιοιι υιιά _ιεάοειιιε.Ι ει·ννιεε ω» 1ιιι· Ρι·8.ριιι·ω Με νοπ

ιιιιε8·ειειοΙιιιειει· ννιι·1ιιιιις; Μ: ετιιτΙω Ηιιειειιι·οι2 ιιιιιιιιι ιιι ινοιιι€ειι Βιιιιιόειι Ιιει·οιτε

ιι.Β ιιιπ! άιε Βεστωιοτι Βοε_·ιιιιιι ειι·Ιι ΜΗ ευ νει·ι·ιιι€ετιι, (Πε Τειιιρετιι.(.ιιι· ΜΙ Μ.

νετΙω.υι' πιιι· άιιτοΙι Με ΑροιιιοΚοιι, εοννιε άιιι·οΙι ίοΙ(:οιιάο Βιι€ι·οε-Βευθτε:

Η. Βιοι·ετϋιιιμίοΙ, ΑροτΙιοΒιοι·, ν('ειτοοιιιιιι, ΜΒΙ'8ΖΗΙΙ(ΟΨΒΒΒ ΜΒ. Απ!. Μετώπ

ο:Πι, ΔροτΙιο!ιω·..ΚΙονικ ΡειιιΙ ΒοοΒοιιο, Αρο(;ΙιοΙιοι·, Βἱἔιι, ΚιιΙΙιεττ. 26.

Ηει·πειιτεΙΙ(. ιιι Μι· Κοιιιιιιιιιι0ιιιιτοιι-ΑροτΙιοΙιο Ε. Τιιοεο!ιιιοι·, Βοι·Ιιιι Ο. Μ,

ΗεγάοΙειταεεε 16. (27) 26-Ι7.

Ε. Μ Ε Η Β Κ* Ρτέριιτειιιι

..ω άιιτειι άιε θτοεεάτοέυεΠΙιέιιιεετΙζυεεΙειιιάειιι Οτἰ8ἰτιιιΙρειοΚιιιιἔ

ειι Βε2ιεΙιετι οόετ (Μετα Με άετ ΡειΒιιιι.

Ι.ειεοτ ιι. Κοιιτοι· άοτ Ρευτικ ιιι Μοεκειι: Μιμι

" τἰτιεΙ‹γ ΡετειιΙοΙ‹, Ηειυε ΕΚιεΙοι·. ·

 

  

 

 

νοι·ττοτοτ Πιτ· 8τ. ΡοτοτεΒιιηἔ: Ηει°τοιι (ΜΒΜ ιιιπ]

ΜιιΙιτ. Θτιι1°εΙη ΡετοιιΙοΙι Τ.

νοτττοΒοτ ΠΠ· Κιοικι, ΡοιΙοΙιειι. ΤεοΙιοτιιιεονν: ΙΙοι·ι·

Α. 'Ι'τορτο, κι”

νω·(τωθιι= Πιτ ΣλΙειτεο11ειιι: Ποτ: ΜιοΙιτ.ΙιοΙιωι Κιιιιιιοιι

ιιι, νοτιιιιιΙε ΜιοΙιιιΙ Ι.ιιιιιΙο, ΨιιτεοΙιιιιι.

Αιιεειοι·ι1οπι ΜΙΓ( Ι.ιι€οτ ιιιο11ιοτ Ρ1351ρειτατο Πω· Ι. ΟΜΗ

Γε1τ1 ιιι Κ1εοΙι11ιοιιν.  

ττ1

Μι·Πιιι.ιοιιι:

ΠΙΝΕΒΛΕ”ΆΒΒΕΚ

  
  

Μο (ΐιιοΙΙοιι ;;Μι€5

πιιι ιπιι· Ι·'ι·ιιιι2ϋ5ι

εο!ιοιι Ιἱι›8·ἱοι·ιιιι;.

Νιοι·ιιιι-. Ηιιι·ιιιιΙ:ιεοιι-, Ναμπ

Κι·ιιιιΜιοἰ(ιιιι.

Ι.0Βοι·- ιιιπ! (ΜΙΙοιιΒΙωισιι

Κι·ιιιιΙιΙιοἱ(‹ιιι.

Κι·ειιι!ι!ιοΠοιι ι!ιιι· ΐοτάιι.ιιιιιι;ε

θημιιιο, (Με Μιιι:οιιε ιιυά άσοι·

ΙΜι·ιιιε. (89) Ιθ-1Ο.
  

ι

' δεΚιιιιό. Αετ2τε: Ο

Ι

Μ. ΒιοΙιιιιοι·'ε ΠοιΙιιιιιιι(

ΟότΒοτει1οτί ιιι Βο!ιΙοειωι,

εΙιε(ειτ2τ: ()ε!ιοιιιιτιι(Ιι Πτ. ιιιε‹Ι.

ΡΟΗ( ρτειΙα. Ατ:τ υιιά Ιειιι€ι21Ιι

τἰἔει· Αεειετετιτ Πτ. Βτειιιιιετε.

χ (ο ιι Ι ε κι (ροΙιι.

Ατιτ), Πτ. ΤΙιιετιιο. Αεεἱετειι:

€1τ2τε: Πι·. ΜϋΙΙει· (ιιιιἔετ. Ατ:τι_

Πτ. Ροεε (ίτϋΙιοτ Βε1εΙ ΒτἰΒιιτ€].

Βε!·ιειιιιιτ Με ει·ετεε. 1854 ἔεἔτϋιι

όετεε 5ειιιειτοτιιιττι Πιτ Ι.ιιιι€ειι

ΙιτειιΚε, θε:Ειιιττεετ8ττο άετ Ιιειιτε

ιιιειεε€εΒετιόειι ΤιιθωΡιθ άοτ ΡιιτΙιι

· εε. ννιΠωι- υιιά Βοιωτια· ΒοϋΠιιετ.

Ρειιειοιι εοΙιοιι νοπ Μ. 88.- ρει

ννοι:Ιιε ειι.ΝεΙΙιετεε ΗΒΗ οι.. ιπιι

ιιιετΙιοάε ε. ..ΤΙιετ8.ριε άετ οιποπι

εοΙιειι Ι.ιιιι€ετιεοΙιιινἰιιὸειιοΙιτ°° ναι

Πτ. Ηετιιιωτιιι ΒτεΙιιιιετ. ν”

Ιει€ νοιι νο εΙ & Κτειοιι(πιιι, Βετ

Ιιιι δ. Ψ., ἔτοερεοτε €τειτιε ιιιιτειι

ω.. νετιιν8.Ιτιιιι€. (ι (ει) 10-1_

 

Ξ-Ξε.επι ε.τοΞ·ετι

άετ

(ιι(ιοπ-ΗΜ(ιι(ιι(( (οι ιι(ιιιιιι(ει:(ιιιι (πιιι

'Ι'τε.ιιιρεάαοΒ & Μ., Με
(ιιι ειπε οιιχειιιεοιιο Βιιωιι-Βιινοιεε

νετΙιιιιιιιιιιΒ. Με Με ιπι Βιιιτο νοτ

Ιιοιιιιιιι.. Βιι άιοιιι Με 1Μιωιιωιω

ιιΙΙοιι (πιιι Ρ`ϋΙΙειι ιιι νι·οΙοΙιειι ΕΠεειι

μΙιι·ο.ιιοΙι ιιιάιοιι·ι ω. Πεοπιιιτοι.ιειι

Μιά νοπ ιιΙΙοιι Βιεοιινοι·Βιιιαυποπ

επι εοΙιιιοΙΙετειι

ω”.

ΘεΙιο(6ι·τ ννιι·(Ι (Πεε Ρι·8.ρειι·πι ιιι

('οΙμιιάοιι ω” Γουιιιωι:

ΜΜΜ; (οοιιοοιιτι·ιι·ιεε ςετοἰιιιἔτειι

Ηειειιιιι.ι.;!οϋιιι ?(1°[ο; θεεειιιιιιι.οΙιεοοι·

τι (πω: οΙιοιιιἱεοΙι ι·ειιιοε θΙγοετιιι

Α». ΜεΙιηι;ειιιιοιιι 10°/ο.

'Ι'ι·οο!ιοιι ιιι ΡιιΙνει·.

Τι·οοΙωιι ιιι ΟΙιοοοΙιι6οκιιΒΙεπειι.

Ζιι ΜΜΜ ιιι ο.ΙΙειι (ζ1°δ888τειι Αρο

τΙ·ειωιι ιιυά Πι·οε;ιιοιιΙιειιό1υ:ιεειι.

(20) 12-9.

ιπι Κϋι·ροι· ιιιιι€ε

τΝ4____..--

ΜιιΙ.-ιιιιι. Ι(ιιιιιι-Ριιιιιι.
Πι·. (Ξι·ϋτιει·

ιιι Ει€οιιΙιεΕπι ρει Ρι·οεΙιιι!ιι, ΚυιΙειιό.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ)α

[Π. ΝειντεὶτιΙ`ε.

Βιι:ο.:ιε(.ο.1ι. ,,Β ο 1 1 α ι· ι ε."

_ ιιι Α1·οο, _

άει· ινιιι·ιιιειοιι Μιιιιο.τ. Βι.ιι.(.ιοιι θϋάιιι·οΙ8.

ΠΠ· οιιι·οιιιει·Ιι Κι·ο.ιιΙ‹ο υιιά -ΒεςοιιφΙει·

οοιιτοιι. ΙΗΜετιεοΙιο ιιιπ! ρΙιγει!ιιιΙιεοΜ

ΤΙιοι·ιιριο. (5οιιιιοιι6Μοι· ιιεΙΒετ 1ιιι Νο.νοιιι

Μι. ΠεοειιιΒοτ ιιιιιΙ δωσω· (ιιι Γτοιοιι%

Ρτωερ. ιι. ιθΒιιοιω ΑιιεΙιιιιι('(; ιιιπ' Ψνιιιιεοπ

(116) θ-Ι

Αάτοιιεοιι νου Κτε.ιιΕοιιρΒΘ80ΠΜΒΒ·

Πει: Μιιτὶε Κι1Βετιι. Οι. $ωΙΙ(ιοΓΩΓ

Ηπα ο. Ριιιιιιεώιοιι Κιι·οιπΞ 6·-8ιΩ· ή

?πιιι Ε. Δ. Βοεοε1ΜνεΕ81% ΜΜΕ

ΡοτειιΙοΙι Ν: 16, Ωιι. (5.

Πιιι·ιο ιπωκιω-. γι. Οοιιιιιοπ "Ρ- ' Ιω·

·ι·οιοΒιιοιιοποιά μ. μ. 4, πι. 11

 

 



ι ϊδ
:σ

Β ΒΝ
Ιπτοιιώνειοε ΙἰτὶἰἴτἱμιιιμιιιἱτὺοΙ. Ποινοτ

ι·ειμιιιά Βοιιἰ8οΙιο νΉι·Ιιππ8. ΑΙιποιιιτ ι·οἱ2Ιοε.

Ποπ Ηεττετι Αοτ2τοπ Ρτοπεπ υπό Ι.ιτοτειτιιτ μειτἰε

υπό Ι`τειιιε‹›

όπτεπ όιε Γεπτιπειπτεπ ΒᾶΠΘΙ° 86 0ο..

° ΒετΙπι δ. Ο. 10.

Ζιι ΙιειΒοπ ιιι ειΠοιι Αροτιιοπειι ιπιπ Πι·ομιοτιοτι.

4:25126-Ι0.

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΨΒ

2Φ

Ρἔἰ

<:>Φ
0Χ-_.

88ο2 απ»14-ιἔ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

χκχχκχκ Βεειτποι·: ΗΜ»πω”.

Ή0Ν©ΕΘΝ0 τ

Με 0οι.ο!σει·. 5% Μ. π. ‹Ι. Μ., ιιιιιωιωπι Μειωιιιιιεε

ΕΠ8Θ11-ΑΡ8811Ό80

ΙΜ Νιιιιιπειι νοιι Τι·οιιιο σ·ιιιι'ει·πι. ΕιισειιΜιιιπ Τι·οιιω-Βοποοπιιο-Το2ιο.

(Αιιιιιιιιο, 0ιιιοτοεο, ΜειΙιιτπι, ΡπιιιοιιιοΜοιι, ΗιιιιικιειιΚιιοποπ, Νοινοπ

Ισπιοιι, ΒιιιΜποε, 8οιιννεισιιοιιιετΑππο).

ΕΞτειΜιεεοπιοπτ Ι. Βειιμιο.

ΠεΜι·ι·ιιεο!ιοιιά εσιι6ιιο Μ", ιιιιιεειιυιι νοπ 60.000 Ωπιιάι·ιιτιιιοτει· ῇ1°08Β0πμ “ιπιπ”

Ι'ιιι·ιιε Μπιτ ΙΞοιιιΓει·ειιι. Νοιιο Βιιιι·ιοιιιιιιη,ι· νοπ Μι:Ιιτ- ιπιπ Ιιγάι·οοΙοιαι·ιεοποπ ΒΜει·ιι,

Ζιιπάειπρρπι·πιοιι νι›ΙΙειΒιιιΙιεε ΗγιΙτοι.Ιιει·οιριο, 200 Ζιπιπιοι·ιι ιπιπ ΒιιΙοιιε, εΙεΙατιιιιι!ιο

Βε!ειισιιιπιης. Μεοιιο 'ΓτιππννπεεειπιιεΙιε. ΑιρΙπωι. τι·οι·Ιιοποει ΚΠιιιιι, ΜΜΜ ιιιιιιι. πιι· οοοο(,οοο

Α"ειΙϋεε' 8ρω·ιε. Σ'ΙΠ, ¦ιιωι·ιιιιιισιιπΙω Ιπιπ·πωππιε-Τπιπιει·' Ρι·ειεει 2000 . Τ5.ε!ι0!ι "η Μ π ή έ..

ειπει 0ιιι·οοιι··ει·ιε. 0οιιιρΙοιο Ροιιιιιοπ τοπ Η Κ. ιιπίπιιι·ιιι. ΜοιΙΙι·Βιιιιιο!ιο Ι.οιιιιιη:

Μ: Α. ιππωπ-ιιι. Αιιιιιιϋιιι“ιο πιιπ Ρι·οερεοω πιεπιε πω» πιο Βιι·οοΠοιι.

Πιο Τι·ιιι!α:ιπ ιπιπ! Με ιιιιιιιο ω" σειιτιιιιο!ιι. μι» 2ο~ π

"Ι Η Ιωας πιώ

,ΛιΜιιγοΡ“ΥετΒἱπὐυπηεπῳ

μ ° οπετ Δπιπιοιιιυπι ,,ευ1€'ο-ιοΜπγο11-·

-ΑΠΙΙ"0ΙΠΠΠ οιιπι“ Μπι νοπ πω; μεΙιειετι ἰπ Οτι

μπει!πΙευ!ιοπ :ιι 5 Κο., 1 Κο., να Κα, ]

'μ Κα. Πω Κο. πω! ιπ ΟτἱμπεΙΙΙιι-·

εοΙιεπ :ιι 60 μπι., 45 μπι. πππ 30 μπι ὶ

π' σποτ Φιποιηαιοω-ωιπω ειιΙΙ'οπιοιιτιι-Εοι·πιπ1όειιγ- ὶ

6 άΜ.ιπ.ιι (,,ΙσπΙ.Ειγ0Ι" ΡοτπιεΙά.εΙ1γό), νοτπιμιώιεε [παπι 1

ΑπιἱεεριἱΚιιιτι, νοπ πππ με!ιοΓει·ι πι ()τιμιιπΙ.=ιπρειαΚιιππειι ι

πι 25 μπι. πιπ! 50 μπι. ι

_ έ; Με: Δι·8ει ιπιπ ιπιοπγὰτοοωι›ι°1ι·ο-ε·ιιίοπιοιιιιι 80111- Ν

›9Ι(3Πτιι81.ἔ'ιΠ πιω (,,ΙοΜΙιγο!“-8ὶ1ϋει·). ΜεΙΜι ἱπ ΙαιΙιοπι $οινιε πω·

πιεπι ννεεεοιχ 80 Μ ΞἱΗ:ετ επιιια!τεπτΙ, Ιιετνοττπμ:πό5Ιεε ο

ΑπτιεοποττΙιοΙΙιιιπι, νοπ ιιιιε μ:Ιιειετι ἰπ ΟτιμπιιΙΠ55οιι

οὶιεπ 2ιι ΙΟ μπι.

Υ Η ' ιιιεο1ιιι:ιι1ε πι ΤειΜετιεπ 8. 0,1 ιπι. επισπ

»ΙθΙιτ”)0ι -0ΒΙΟΠΙΠι πω! ΒεεοΙιπιιιοΚΙοε, Βιιιι·2κινε;; ΐΙοπι€ιγο1°

'Ι'ΜΠει:$επ μ:πειππτ_ πεπε Ροι·πι Πιτ ιπτει·πε

ΙοπτιιχοΙ-Πειττεἰοπππ8. Επ ()ι·ιμπα!εοπποΙιτεΙπ

:ιι 50 ΤιιΜοπεπ.

° κ; οπο:: ,,ΙοΙιι:Ιιγο1“-ΕΙεειιιιιεο1πΜΙο, ειππ. 3^!° οτμιιι./

ΜΡθΓΓΙΒΜτιι0Ι ;;οϋυπό. Ειεεπ, ιπ ΤιιπΙοιιοπ Δ 0_1 μ., Βει·ιιοΙ:-0ιιιιά εο

εοππιιιι:Ηοε, ιιιαιωι πει διιΙοτοεε: υπό Αιιιιειιιἰε, ιπ Οτι

μπιιΙευ!ιποΙιτε!π 2ιι δΌ ”Γεωεπεπ.

Μ τ Ια οι1ει· Μεμι-Κι·οοο1-Απγτο1 εοΙιιΒι1ε. ι:πιιι. 40% Μεπι-ΚτοεοΙ, ,

» θ 880 Πεειπίεοτιοπετπιττε! ίπ άει· (Πιιτιιι·με. πι Οτιμπει!ειΙ:υρω:Κιιπποπ

:Έ 5θέμπι. Ε ι Γ

σ: ο οι ποπ1γρτο1-Διηιο1 Βο111ΒΠε. ειππ. 40% πεπΙ ιο, οι· ι

ΜΒΒ(πι80ι :ιιΙ1πέτ21Ιιο!ιε νετινεπάυπμ πει 5τοπιπτὶιἰε οιο., ἰπ ΟξἐἰπιιΙΔΒ

ριιο!ιππμ:π :ιι 50 μπι.

σ( εοΙιιΙοι1ε. ειππ. Ι0°/ο μα. Ει·εειτ:πιιιιε! πεε _Ιοποίοι·ιπε πι

ΟΙ0(1-9 ΟτιμιιειΙΜιρειοΕυπμεπ :ιι 50 μπι. νοπ ιιπε μεΙιείετι. '

ό

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Βιιιιιιτοτἱππι,,ΡἰεοΙιει"

ΕΟ.:ΕἙ1Ώ-ἔΘΏ.1ΘἱὰΘ:ιἀ.Θ

Βι··6Εποτπεπ15.ΟΚτοΒοτ19Ο2.

Ιιειιειιιιοι·Απε:Γιἐ

πωπωΠι·.δ'οιΙειιιπ..

πιοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

ειππ‹ΙωιΑρρωιιι

πππ»ιιπ:νε·τάιιιιυπε.

ιπποιπτοειι·Μι·Μιι·.
οΚΓΠΠ.!.&Μ,Ειιἀνσἱ'π¦ιειῦοπεπιΠἱιοἱπ.

ε

ομέ:

Βἔι.

ἐ-ξ

οοῖ
με

σμ='

&ιε

@ει

.ὅ
Η

Ριιοεριιοτ.

"πω,ωιππιιιωιιιωἰπιπιπ”

ΜἰΙ‹Ι,απ”πιωωιπωωιωιπειπε. Ραπνοππω»ιιπεπεοποππ:ιοπ

ΝΜωπινιτπιιιι8.

ν6ΙΙι88οεοιιιπποΙιΙοε.

 

 

 

ινι$$επωπιιιιοικ ΑΜιππ]πιιμειι Μπι· νοτετε!ιεπόε Ρτἐιρπτειτε, ννεΙοιιε επιε- Ϊ Μ] Π8ΜεοΜη ΑΙθΧ8"άθτ-Η08ρκπι ΜΜ

εσιι!ιεεεΠειι νοπ ιιιιε :πιεπι πετἔοετεΠι κι·ετ0επ υπό όοτοπ Ζειειιοπ ιιπ5 μ28ετε!ιο!:ι | ΝΜΙΠ"ω θ"ΜΠι ΜΗ”. Ζω- 28π (ϋθ""'

μτει·ιι0τει ειππ, νετεοπ‹Ιοιι πιεπιε υπό ΙτιιιιΚο_ ιι-ωθ ΡΙ'Ι080τ πιιπ ΡΠοιιοι·ιιιιιοπ ειιι ιιπ

- Οοτόοε. Ηει·πιπππι Δ; φα ι ρι·ινιιτο Κι·ιιιιΜιπρποπο (,=.ςοςοπ ΖιιιιΙιιιιιι

ιθ.'Π"ΙΥ0' εθ8Β"80"Β ι-ι Δ. Μπι: πο. πι» ιιι-18. ι ω" 60 θορ.).

  



Με

Μ; ΗοιιιιποΓε Ηειοιιιειτοἔοιι
(Ξετοἰπἰἐτοε οοτιοεΠττἰττεε Ηειοιπο8ΙοϋΙΠ Η). Κ. Ρετ. Νε 81,89!) ?θα οΗειτπὶε‹:Η τεΙικ:ε

ΟΙγοετἱι1 20,ίΙ, Ατοιηειτἱεεϊιε ιιηά (]οεοΕιι11εοΚ52ιιεε1τΖε 10,0 (ΑΙοοΙιοΙ 2"ω.

ΑΜ ΜιιτΜ1σωισεε, οΡἔεΙιοἱ8οΙ1Ι1εΙΒἱ8°Θε, άΙΜετ1εοΙιοε ΝεΙυ·- πιω Κι·ϋ1°τ18·ιιηεε

τη1ττο1 ΠΠ· ΚΙιισοτ απο Βι·ννεοΙτεο1:ιε Βε1 8οΙιννϋοΙ1οειιετϋπάοπ 1ι·8·οιπΙ ννεΙοΙιευ

Αττ 11Ι1οΡτθἱοΙ1Ι3,

~Σ Βθ80Πί1θΙ'8 ιιιιοητΒοΗτΙἰοΙι Πι «Ποτ Ιἰἱιιιὶοηιτεικἰε.

Ηεειπειτοἔετι ΗοιπιποΙ ε:πιτΙ12Ιτ .ειιιεεετ άειτι νϋΙΠ8 τεἰτιειι ΗειεττιοΣςΙοΒἰπ ‹θΒΘΙ°ἰΠ8ὶ1°ΐ5 ἴ1°6ἱ

ν0Ι1 (ΜΗ 1111 ΒΙΙ1ί30 ΚΡΘί8ΘΙ1άΘΙ1 Βα0ΒΘΗΘ11) ιιο‹:Μ εΩττπιπΙἱοΙπε 5ειΙΖε άεε Μεο!ιει1 Ποτε;

1ηεΒοεοιπΙστο ειιιοΙ1 (Με νν1οΙιτΠεοτι ΡΙιοερΙποτεειΙω (Μωιιω Πω Κωωπη, εοκνὶε Δω

πιἰ‹:Μ πιἱπόετ ννἰοΙ1τἰἔετι Εἰναεὶεεετοἰἶε άεε Ξετιιιιιε ἱτι οοποοιπτἱττετ υπό ἔετεἱηἰἔτετ 1111281°88ΐ32ΒΒΕ

?οιππ @Μο 1110Ι1ΐ3 νΘτά811ω). Με Ι:ϋπετΙΞοΙιε νετόειιιυιτ8, 583 εἱε πωπ όιπο!1 $8ιιτε-Ρερεἱπ οάετ

Ηἰτ2εετειεὶε ετεειι€τ, ἱετ νοπ άετ τιειτϋτΙἰοΙιετι ννεἰτειυε νετεοΜεόεη. Ρε τοπιο, ΑΙΒιιπποεετι ιιηά ρερ

τοΠἰεἱττε Ρτ€1ρειτετε ννετόετι, ννὶε νοἱτ-Μἱὶτιοἔιεπ, Νευιπεἰετετ- ετππ ιιηά ΟεΗτι-$ττιι5εὶ›ιιτ€

πειοΙ1ἔεννἰεεετι ΜΒΜ, ϋΙ›ετΙπειυρτ ηἱοΙπ ὸἰτεΙα τεεοι·Μττ; .Πιτε ΠἰεπτΙιοε ε:τΖου8ευόε ννεΓιαιΠ€ ἱετ νοιι

ΖειΙιΙτεἱοΗεΙι Αυτοτοη ἴεετἔοετεΙΙτ. Ι)ιποΙπ άΙο ΚΠιιετΙἰοΙπε νετάειιιιιπἔ ννετάει1 εννεἰἴεΙΙοε ΞτοΠο Ζοτ

εετετ, κνε!οΙ1ε ΠΝ εΠε ΝοιιΒἱΙὸυτι€ νοπι ΖεΙΙεπ Μη Οτἔειιιἱειτιυε νοπι Μ3οΗετετ ννἱεΗτἰἔΚεἱτ εἰη‹ἰ.

ΒοΗΙειεεηά ννἰττΙ (Με εΙυτεΙ1 (Πο €τοεεεη ΕτίοΙεε· ΠΜ Ηειεττιετω€εη Ηοππιπ:Ι €ετειόε ἰη εοΙε!ιε:τι ΠΙ

Ιεπ νοη ΗΙιεοΙιἰτἰε, δοτορΒιιΙοεε, Ρε1ὸειττορἰιἰο ετε. ετα Βεννἰεεετι, Βεὶ ννοΙοΙπεη νοτΠοτ ιιιιτ:Ιοε ρεμ

τοηἱεἰττε ΡΜρειρειτο, εοννἰε Ι.εΒεττΙπτειτι, ]ο(Μεοπ ιι. ε. νν. ειιι€εννειτιότ ννι1τόετι.

 

 

 

 

 
+ Ηειεττιειτοἔετι ΗοιππιεΙ ΚΑΠΗ Με ὸἰεΙἙΘτἰεοΗεε, ὸἱε τ:18ΙΜπε ΝεΗτιπι€ ετ8Μι2επόεε ΜἰττεΙ

]εἱ1τειιι5,·ειΗτεἱη ο!πιε: ΠΠτε·τβι·οοΒιιΠ€ Βοτιοτιπποπ κνοτόοη. Πει εε εἰΠ Ι18ω11°Ιί0ΠΘ8 01°Β°811ἱ

863Π85 !!τοόιωτ Μ, ττετετι Ι1ΙΘΙΙ18Ι8 ἰτἔοηό ννεΙοΙπε $τϋτιιηΒετι εἰιπ, Ι118Ό880Ι1άΘΕΘ ΙΗΟΜ

άετ Εκεί Π1τι€ετεπι ΟεΒτειιιοΠε νοπ ΚΠΙ18ΒΙἰ0ΠΘΙ1 Β1εωη1τέρετατωι ιιπνεττιπεἱὸΙἰσΗε

Οτεεειτιιιε. +

 

 

Ψειττιι1ηε να· ΡέΙεοΙ1ι1η8·2

ννπ ννειτηοτι νοτ 66:11 ΖειΗΙτεἱοΜοι1 ΝεοΗειΒιππιπι€ετι υι1εοτε:ε Ρτε1ρειτατεε, ἰηεΒεεοιι

όετο νοτ εοΙοΗετι ΠΜ Αθω'1Θ1°···ΖΙ188ΕΖ. ἔκ τερτὲ°ιεοτιτὶτετι Πω· ΒΊΘΨϋΠΠΙἱΟΪΙΘ

Μῖ8θΪ1Ι1Ι1Β°. Μ εοΙοϊιοτι ὶετ Με ΗειεττιοἔΙοΒἰι1 [πωπ ἱτι €ΘΡΘΗΠΒΈ01°, εοτιόετι1 Μ

άετ ΠΜ όε11 ΕΧοτοτἰοΠεετοΡΓετι (Ηἱρριιτεε1ιιτε, Ηειττιετοΐΐ. ΠΠεΜἱἔε Ροττεεπιτετι, 685€

ετε. οτε.) ΒεΙειετετοΠ, ειΙ5ο ΠΠεθΓΘἱΙΠἔἙΘΠ Ροτιπ ετιτΒειΙτοι1.

-.ά Ή ΜΗωι ιΜιοτ, Με Με θτΙἔΙιιο!-Ρτ5ροτο1 ΗπειπΜπηοπ Ηππιπιο! Μοτο!ΠιιΠτοιι.

~

 

νΘΡ8110Π$€μ181°Π38 ετοΙΙειι κνἰτ όεπ Ηεττετι Αετ2τετι, ὸἰε 5Μι όιποΙι Εἱἔετι1στοϋειπ εἰτι Πιβ1ΘΠ

ΒἰΙεὶεπ ννοΙΙε:η, εστω ε1°8ί3ἱ8 πω! ΓΕ811ΚΟ 2111' νΘ1ΤΠε11πε ιιικΙ Μαη]

ννΙτ ΞοΙοΙ1ε νοι1 ιιτιεετεττι νετεειτιότ-Πὸρ0τ: ΑΡ0ί3ΠΘΚΘ 811ΐ ο1°ο88-00Πω

111 δΈ. ΡΘΐ381°ΒΌΙ11°ε 2ιι νετΙειιηζευ.

Τ88°08-Β08811: Βέ118Π1128 1-2 ΤΠεεΙΟΠεΙ πππ άετ ΜἱΙοΙ1 ἔετπιἰεοΙ1τ (ΤΠι1Μεπηρετετυτ!) Β°1°ὁΒ·

Βετο Κωσει· ι-2 κωωΙϋπει ςι·εω!!), Β1·ννιιοΙιεειιο 1-2 Ε85ΙϋΗθι

ΕἔιἔΙἱοΙ1 νοτ όεπ” Εεεεη, ωε8ετι εεἱιιετ εἱ€επτὶ1ϋπ1ΙἰοΗ ετειτΙ‹ 8.ΡΡθἙἱἙ8ΙΙΓθ€θΠ'

όεπ ννἰτΙ‹υΠΒ·.

νωωΠτ ἰτι εὶετι ΑροτΙποΚετι ὶτι ο1°ΙεΙ118Ι-ΡΙ880Ι1011. αν” ΠΜ. Ζω 1 ΒιιΒ. 60 Κορ.

/ν/ΟΟΖ./?), ώ θα ΖιΪΠΜ (δώι06Χ2/.

  



1011111. 111111ε111ε. Μ. 1111111 Β Β Β Β Β Β Β Β Β 11111111 11111111 11111. 11111111.

11111111111111111111111111111111111
11111111 11ετ Βε11111:11ε11 νει:

Ρ1·ε1”. 11τ. 11Πε1·1 11ε111ε. 11τ. 1ε1111111111ε 11τ11111111111ε.

.111τ_1εν1 οι· 11.11. Η ε..ρ 11τ. 111111ε11 11111111111:11. Κ

81.. Εε1ετε1111τιτ.

0111 181. Ρε1ει·ε1111ι·εετ 11ε111ε1111111:11ε 1111ε1:11ε11111:11ι·1111 ει·εε11ε1ι1ηε11ε111- Δ'11111111ε111ε1ημΑ1“ω·Ε ο “η” .11. 111.811” Ή

δε 11 11 εεε 11 11. - Πει· ΑΒ111111ε111ε111εμ·ε1η 1111. 111 Β11"1.,11ή. Β 11.111. 1111· 11111111111.1.ε1. 1ιτ1ε11 ε1111ε1:1111εε11111:11ιι1 1111: 111:1111ε1111111118 111111 Ε. 111. Β,1111"· 111

.1ι11τ' 4 11111. 1111· 11ε11 11111116 11ε11τ 111111. Ρε111ι11111ε111ι1181 111 111111 .11ωτε11181.Ρε111τε1111τ$Νενε11γ-Ρτε1ιρε1:11$14·111 ι:11:111ε11.-πε 111118 111°1Ρ1.ε

111!11άστ11 20 11ε1·Ε 1811ι·11ε11, 10 11ει·Ε 11ε11:11111ι·11ε11. Πει· 1.11ηε1·1111111ητε1ί11εν1ε ε1111 ε11111111 Κε11111:1.1ε·11 1:11ι118111:11ει·1 1111.1:11ε111ιι1εε11 1111.1ε11111111 1111

(11ι·111ε 3 ι11ε1 8ε1ιρε111ε11ε Ζε11ε 111 11111111 1ε1:18 111111. ε11ετ 311 Ρ1'ειι1ι.-Πει1 11ε11 ε ε11ο11 1111.ε1'11 11 τε 1111 ο 11 11ε11ε1:1:ε11ι· Πι·.3.116.1111Ψ111με11 111 81111

Δ111ει·ε11νει·11ει.ι 1158ερει·ε1.ε1:111μ111τει· 01·181ι1ε1ετ111Εε1111εεεειι111.- 111ι·111:11τε. Ρε1ετ1111111·81ιι· 81111.ε, Ρε1ετ-Ρε11111οερ111ι1 111 τ11:111.ε11 8111·111:11

11111111·ιτε 11νε1·11ει1 11ε1:11 εειιι 11111” 11111118 11.111. με 81181111 11ειιοι·1ι·1:. 111.111111ε11 1111111118, 1111.11νε1:11 111111 Ετε11.εε 111111 2-3 11111.

Μ 811. Ρε1:ετ1111111·81 (11. Ο1:1ε11ετ128.8ερ1ε11111ετ

 

 

111111111.: 111. 1111111111 1111111ι11ετ: Ζνε1 11111111 νειι 11111τε11111111ς 11111· νο1·11ε1·ε11ξε11111ωτ1·εττε1111111111 1111ε11Β1ε11ε1.-Β11ε11ετ

1111ιε111ε11 111111 Βεερτε1:11 1111811112 11ε111·11111:11 11111· ερεε11:11ει1 ρε111ε1ε81εε11ε11 Α1111.1ε11111: νε11 Πι·. 11111111 Ζ1ε81ετ. - .1.1. 15111111

111111: ν111:ε11111.11ει1ε11ε 111ε1ει·111 1 111111111111. -- 1:111.11111:111:11 11111· 1111γει111111εε111:11 '1'111:1·11ριε. Ηε1·111111Ξε11·ε111:11 νε11 13101'. Α. 111ο111

111:111:111ετ 111111 Βτ. Ρ. .1ε.εο11. -- θγ111ιεεε1εΕ11:11 11ε1νε1.11:11. 111τε11εεε1281:ει1 νε11 Βε1111ι1ε1· - Τ12ετ111Θω1 Β: ΕΘ1111111011 (Μ'

Ρ11γε1ε1ε81ε 111111 11ε11111·11ε11. - Ρτε1'. 111. Η. θε111111111-Β1111ρ1ετ: Α118ει111ε1111111111ε 111111 Ορ111.11111ι11ο1111εριε.. - Μ11111ε1111111;ε11

111111 11ετ θεεε11εε111111. 111·11111.1εε11ει· Αε1·ιτε 211 111 ε. - 1111111 4.11ετ111ε1:11ε11 011111,11·ε11ε 1111· ι1111ετε 1111ε1111:111 111

1·1ε11111181ε1·ε,4.-6..111111902.- νει·111111ε111εε.- ε1·111.111Με-Β1111ε1.1ι1 81.Ρε1ετ111111ι·μ.-- Αι1ιε18ε11.

 

1
1 111εεετ Ν 1111811 «Μ 11 11ετ 1111111111 11111· 111ιε111εε11ε11 Με111ε1111ε1:11ε11 Ζε11ε1:11τ1111:1111 11ε1.

.Σ 

Ζνε1 1:1111ε νε11 Ε111τε1111111111 111:τ νετ11ετ1:11 81:111111ετ

νεττε11111111ε 11ε1:11 11111 11111.

νειι

1)τ. 0111ε1:11ν Η11111111ετ

111 Βιιει1112 (111ν11111111).

111 11111 «Βε111. Με111ο111.111ε1:11ε11εο11τ1111 Ντ. 50, 19011,

νετϋ11ε111111:111 131. 1111 1111118 ε111ε11 111111 νε11 Ε111τε111111118

11111 νετ11ετε11 81:11111ιετνεττε111111118 11111:11 1111111111 11111

1111εττε.εε11ε1111 81111ε1.18ε111 151·1ο18ε, νεΙ1:11ε Μ11111ε111111ε

11111:11 νετ1111111εε1ε 111εεε Με111ε11ε 11ε1 115.1:11ε1ετ θε1εεε1111ε11

ε.111:11 211 ετρτ1111ε11. 11ετ11ετ 11ετ1ε1111:11 Μ. Ι:1111:11 111

11ετεε111ε11 Ζε11ε1:11τ111: Ντ. ε, 1901, 111111 1)τ. 11'τε11εε11

111 11ετ 181. 1)ε1ετε11. 111ε111ε111. Ψε1:111:11ε1:11τ111» Ντ. 12,

1902, 111ε111 νε11111ετ ετ1τε111 1111ετ νε11ετε 2 111111ε, 111ε

ε1ε 1111.1:11 111ε111:1 ε11ε11εε 11:11:111 ε111εετε11111 1111111111. 1111:

Βε111111111ε11 Ηεττε11 Οο11εεε11 1111111111 111111 111ε Νετ11εεε 1111

Βεν1111111, 1111 01τ111εί 111εεε11:ε, ν1ε 11:11 1111ε 111:111 Βε1ετ111

Ρτε11111:11'ε ε11111ε11111ε, 111ε 111111111811118111:11 11ε111νε111118

νοτ1111εεει21. 1)11εε 111ε Ν11τ1111εε 1111111· 1111111 11111111ετε111ετ

151111:1τ1111ε1, 111111 11111εε 1111.111ε111111:11 ν1τ 1.11111111τ21ε1”τε11

ε11111, νε1111 ν1τ 111εεε111ε 11111Βε11ε11 1611111111, 11τε111ε11ε 1ε11

1111:111 ετε1. 211 ετν111111ε11.

1)1111ετ 11εεε111εεε 1ε11 111εεε Με111ε11ε ο1111ε Νε1τ11εεε 211

1·τρτε11ε11 111111 νετ, 1111111ε11111ε11 1111ε 1:τε1ε Μ111 1111111·

τε.ε1:111,11111 νε1ε11ετ 1.ε1ε1111811ε11 ε11:11 111ε ν1111111111111111

11εεε1118ε1111εεε. 1Ξε 81118 1111εε εε 1ε11:111. 1111εε 11:11 εε

111111111 811111111:11 νε111:ε, 11.1ε 11ετ Ατ111 ν1ε111:τ 1111 01ε1ε1111

εειεε. 1)111:ε1 11111111 11:11 11ε11 Ρ1111ε111ε11 11ε111ε νεεε11111ε11ε11

Βε11111ετεε11 νετ11τεε.ε111, ν11.ε ε1ε 1111τ εε111ε111εε1.111181ε11,

111111 νοε 11:11 11ι11:11 Με 111τε111 01ε1:111τε11 ετε1111.

1ε11 11111 111112 1111111111 11ε111ε11 1111111 τείετ1τε11.

131ε 55 11111111 11111: Β11111:1111 Γ. Κ. ν11τ 11111 17.11'ε1:τ1111τ

1901 11111” 111ε 111111ε 11ε.1111 Βε111111:11 111111 1111.111 11111 εε11›ε11

111811 111 111ε111ε Βε11111111111118. 011: ο111ε1:11νε 11111ετε11ε111111ε

ετ81111 ε111ε 1:1111ε.11ε 1111111ετ1 ρτ11ε81ε11ο1111111ε ε111.: Α11

11111:1111118 111:τ $1:111111ετ, Ηετ11ετερτ11181:11 111:ε Αετε1111ε11,

111111ενε811ε11111:11 11111. 1)1ε Μι1ε1111111111τ 111:τ Κτ111111ε11 νετ

ε1:1111111. 011: Ρ1111ε111111 ν1τ11 11111 ε111ε11 8111111 11εεε1:21, ε111

 

1111εεε1:111111ετ Αεε1ε11:111 1111111 1111: 1111111111: 81:111111ετ 11111

11ε111ει1 11111111ει1 νειι 1111111111. 1ε11 ε1:111ε1 ε1:111: 11111111 111τ 211τ

Ρ1εε1111:11, 1ε.εεε 111τε11 1111111111 Ατ111 111111 1111111: 11111 εε11τ111έ

1111ε11 11111:1:11 1111· τε1:111ε11 Βεο11ε11εε11ε. 11111 εε11ν111:11ετ

2118 111111 11ετ Κερί νετ 111 11111 Ρ1111111ε.

1111 ενε11ε11 Ρ1111ε 11ε.11111:11ε εε ε11:11 ε11ει111:111ε 11111 111111:

111111εεε1118ε 1:11111111ε11 11ε1 ε111ε111 26116.11τ18ε11 Μ11.11111: 11111

11181118 1:111ν11:11ε11ετ Μ11ε11111111111τ. 11:11 81118 ν1ε ο111111

νετ, 11εε11 Βε111.118 εε 1111τ ετε1 11111:11 ε1111:111 ενε111:11 1:1ν11ε

ε111τ11ετε11 Ζ11Βε 1111: νεττε111111118 211 11εεε111Βε11. Ηετνετ

11ε11ε1ι 111111:111ε 11:11 11ε1:11111111ε, 1111εε ε.111:11 111εεετ Ρε111ε111

11ε111ε νεεε11111ε11ε11 81:11111ετεε11 ε111μ1ε.1111.

1111ε1111 1111:111ε Μ11111ε111111Β 1111 νε11ετε11 Ρτ11111118 1111

τε81, εε 11111 ε1ε 111τε11 Ζνε1:11 εττε11:111:; 1ε111:111ε11ε νετ11ε

1ε11 νετ 11111111 111111ετε11 ε1ε1.ε 111εεετ Με1.11ο11ε 111:11 νετ211ε

81:61:11, 11ε111111:1111ε.11ε ε11: 111τ εε11τ ε1:1111121:11τ 111 11ετ

Βε11111111111118 111:τ ρτ11ε81ε11ε111111ε11 1Ι11111ετ1ιε11111111:1ο11.

Β111:11ετ11112ε1111:11 111111 Βεεετεε111ι1111ε11.

11ε11τ1:111:11 11111 ερε1:1ε11ε11 1111.111ο1ε81ε1:11ε11 Α11111ο1111ε νοιι

01. 11τ11ε1 Ζ1ε81ετ. Ζε111111: 11111111ε11τ11ε11ε1ε

1111011811. 11111 728 111ε11ε ε1:11νε1τ21:11, 111ε11ε 0116181111

Α1117111111Π8θ11 13111111., 1411-1111 νε11 (1111111.11ν 111ε1:111:1·1.

1311: 1111111: 1111101111: 111εεεε 11ε111111ι11ε11 111111 νετ11τε11ε1:ε11 1111111111

Μ: 110111 νε1111εεε1· 111:11ε111ε1111 ε1·ε111121 111111 111ε11νε1εε 811.112 11111

Β·1:11τ11ε11ε1 νο111ε11. 11111111 11ε11ε11 Π1111:τε11ε11111111·ε11 ε11ι11 νει11

νετ1'11εεετ εε11:ετ ε11ετ 11111111· εε111ετ 11ε1111111ς 1111εεε111111·1. 1111:

Ζ11111 11111· Α111111111111111:11 1111 11111 111 ετεε11εεε11, νε11:11ε ε11ε11:11 11ει1

11·1111ε1·ει1 ι1111ε1ετε11111ἔ 1111111. Βε1 11ετ Βε11ε111.111:11, νε11:11ετ ε11:11

111εεεε 1.ε11ι·1:111:11 ετ11·ε111, ν111·ε εε 111111ε11118, 11ε1:11111111ε 111ε νετ

2118ε 11εεεε11›ε11 11ε1·νει·21111ε1:1:11,εε εε1 111111· 11111 11.111' 1111: ι1ε11ε

1411111181: 111118εν1εεε11.

111. 1111111011.

11. 1. 111111 11ε 11: 11, νεεε1111111ο111:11ε 111ε1ετ111 1 1111111110. 1.

11ε1ε11181ε1·ε 1902. Θ' 188 δ. 11. 1111111 11111111.

1)1εεε 11ι1ετεεεε111ε Ατ11ε11 1111 11111ε 811.ε11111.1·εε11τ111. Με ετε1ε11

Κ1111ρε1:11ε111111ρ11111εε11 111 Γ11111111.1111 ν111·11ε11 111 Α11ο 111111 111

111ε11.11ετε 1111,ςε111111· 1111ε11:112ε111Β· 1111 11111: 1802 1·ει·1ετειιο111111ε1ι

111111 νε1·11τε1τε1ε11 1111111 11111111 1·11ε1:11 11111:τ 111111 11111111, νο11ε1 εε·
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εο1111ει·ε 111ε 1111111εε1ιε 21111111111111ε1:11ε θεεε11εο111111 (11`111ε1111 111111

1ιε.1Ι111ι1εεε1111ε11ερε1) ι·ε.ε11οε 11111111; 11111.

Α11ε 111εεε1· 81:11ι·111 1ει·11ε11 1111· νν1ε11ει· εε111· 1111ε11:11ε1111111ι 111111

11ε11, 1111111111 1111·ε1111111.1ει· Γε11ι11 11εε Με1ιεε1ιε11εεεε111ε1:111ε 111ε

1111111111 11111· 11111· .Ιει1 ιι ε1·'εε1ιε11 Β11111εε111111,11· 1νει·ε1ι. Ε`111· Με

Η11111ε11ε111ιιιιι 1751-1800 111111· 11111 1111211111 11111· '1'ο11εε11111ε 11.11 Ρο

ο11ει1 1ιι 1:'111111111111 190400 1ιε1 ε1ι1ε1 Βενϋ111ε1·111ι11· νοιι 1111111

4511111111 1111 Βε,11·11111 11ει· Ρει·1ο11ε 111111 900000 11.111 Βιι11ε 11ε1·εε1

111111. Με '1'ο11εε111.11ε 1111 Ροε11ειι 11ε1.1·11εειι 111 111εεει· Ρει1·1ο11ε 10,10

1101. 11111· εεεε1111111ει1 81ει·1111ε1111ε11, ει·ι·ε11:111ε11 1111111· 111 1111111111,

11ο 1Βρ111ει111εε11 Β1·11εε111ει1 111111 11εεο1111ε1ε 111 11ε1ν1εεε11 Ρ1·ον111

21111 ε111ε 11111:111ε111111ιε 11111111. 111 11ει1 ΙΒρ111ειιι1εει1 νοιι 17118 111111

1799 11ε1.ι·11ε 111ε Ροε11ει1ε1.ε1511ε1111ε11. 28 11131.. Με. 24 1101.

ε111ιι111111ε1ιε1 Το11εε11111ε, 11011111 81οεεε 11ε.1ι11εε11ιε11ε 111ε11 1111

11·ϋ.1:111111:11ει·ε νε1111ε1.ε εε1ε1ε11; 11ο 111ε1εει1 1111111111· 11ε1Βε11ε11ε

11ε11 1111.1·1.ε 11111· Βρ111ε1111ε νο11 1808 @Με Ρι·ον1112ε11 ε111ε 81ει·11

11ε1ι11ε11 νοιι 11111111· :Με 50 1101. 11111· θεε111111111ε1ε1·1111ο1111ε11 11.111.

110111 11111:111ε1·111:1ιε1· ε1·ε111ιε11ιε11 111ε Ζ111ει·11, 1111111111 11111111 ε1ε 11111

11ει· 1111211111 11ε11111·1ε11 νει·1.11ε111111. 1)11.εε 111 111111: Ε'11ιιι1111111 _1ε11εε

εε1:1ιε1ε 111 1ε11εε 11111110 .Κ11111 1111 ε1ε1ε11 11111111 11111εει·11.111 11111ι·11ε,

1111 ν1·111ι1ε1111ιι1ε1ιι·ει·ει· Βμ111ε1111εε11 11εο11ε.11111ε1. 1νο1·11ε1ι. 1111 51111.

13011111 11111 17118 11111111· 111ε _1ε11εε 111 111εεε111 1111111· ε·ε11οι·ε1ιε

Κ11111 1111 εε11›ε11 1111111· 11111· Βε11ε11ε 211111 Ορ1ε1·. .111 111Κε1111 Μιρμ

ιι1ε.1·11ειι ν1·111ε11 1111 εε111ειι .Ι11111·ε 55 1ί11111ε1· εε11οι·ειι 111111 1111νο11

ει·1εεει1 58 111111 Ροο11ειι.

Βε1 111εεει11 Β111:11νε11111.11 Βενν1ι111111 2111111ε11ε1. 111ε 1ι11ρ1111111· 11111

εο111ε11 Ροε11ει1 21ε11111ε11ε νε1111ε11111ιε 111111 ν1·11ι·11ε 1111111ε11111ε11

νοιι 1111· 611ο11ο1111εε11ε1ι θεεε11εο111111: ν1ε111ιε11 11111ε1·ε1111ε1. 11111

ει·ειε νε.ι·ιο11ε1111ο11 111 Ε'1ιι111ε1111 111111 ε11€1ε1ε11 111 Βε1111·ε11ε11

1111111 1754 111 ΑΜ 1111111, 111111 2111111· 11111111 εει· ειι€11εε1ιειι Με·

01111111: εε 11·111·11ε 11111 Με Ζο11 111118ε1 εε11:1ι1ε1 Ε1111ε1:111111.Ξ 111 111ε

1111111. 11ει1ιεε111 111111 ε11ι 11111. ν111·1ο1εε11ει· 11ειι·1111111ε1· Ο1111ι·111ε

ε11ε11ε11 111·111111;ςε1ε81. Με Ροο11ε11 1·ε111ε1ε1ι 111 11ει· 11111110 111111

1ε11:111ε1 111111 111ε 61ει·11111:1111ε11 111111· 8·ε111ιεε1· Με 11111 11111 ερο11

11111ε1ι Α11ε1εο111111,ε· 1111ε1 11ιιιιιε1·11111 11ο1:11 4 1101. 11ει· 11111

11111111ει1. Πει 1111 εε 8111111111 11111111. ε111111111ε1111, 1111.εε 11111 111111ει·

11111111 Βεν11111ε1·1ιιιε 1111111 ε1ε11111ε1ι ε111ε111ιε1111 1111111101: 11111 111

0εε1ε15ο11ειι, 11ο 111ε 1$11111ει111εε1ι 811.112 11εεο1111ε1·ε νε1·111·11ειει111

11111ε1ιτι·ε1ε11 ρ11εε1:ε1ι. ννι1111ε 111ε 1'ε.1·1ο11ε1111ο11 1111611 111 111111

111111ει·11ε1ιε1ι 1111.111111ε11 ν1ε1111.ε1ι νοιιι 111111ε11111·111-11ιι11 11ε1 Βασε

1111111.ε1· ε.11εεε111111·1 111111 ε111ι1ειι 111ε θε111ιρ1'1ε11 1ι11ε1ι 11111εε1111ε11.

Με Α11,1.1111ιειι 11εε νε1111εεε1·ε 8151101111 ε11:11 11111 Δι·ε1ι1νε111

1111111 111111 1111111 11111118 1111111ε1111εε1ι. Με Ζ111ι1ε1ι 111111·ε11 1111111 1ιε

111111ε Βρ1·111:11ε νοιι 11ε1ι 1111ε111ε1111:11ει1 νε11ιεε1·11118ειι, 11ειιι

Κ11111111ε1· 111111 1111ε1111, Με 11ιε 5ε111:11ε νε1·111·ε111:111ε 111111 1111εεεειι

11111 1111111ε1:111ι νει·1111:11111118 11ει· Β1·ε1ε,·ε111111 11111 ε111ε Κ1ε1111$11ε11

Μ. 11111· εε11ε11, Με 810811 εει· 1.ε1ε111ε1ι1111ε1, 11·ερε11ι·1 11111

1)1111111111ε11, 11111· 1ιε111:111111.,11;ε εεεει1 111ε νεε1:1111111111ι ε111111.1ι1ρ11

111111 111111, 11111111 1111111 111εεειι 11'1111ε1111ε1·11 1ι1ιε11,ςε11ε, 11ν1ε11ε1 111

111111 Β1ε1111 νει· 11111111ε1·1 .121111·1111 ε111111:11νε1εε1εε11 11111011.

1)11ε 15111111 εε1ι1111ε1·1. 11ε11ε1· 111ε 11εεε11ε νε1·11ι·ε111ι11ρ,· 11ει·

ν11εε1111111οιι 11111111 Βιιι111111·111111· 11ε1·εε111ε11 111111 ε1:1111εεε1 11111. 11ε111

.111111ε 18119.

Β 11 ο 11.

Ηε111111111:11 11111 ρ11γε1111111εο11ε11 '1'11ε111111ε. 1·Ιε1ε.11εεε11ε11ε11

νοιι Ρ1·ο1.Α. Θο111ε1:11ε111ε 1· 111111 01.1). .Ι 1113011

1111111 11, 13111111 1 111111 11 11111 141 Α11111111111111ε11.

1211ρε18. νε1·111ε νοιι θ1εοι·1; '1'111ε11ιε 1902. Ρ1ε1ε 12 1εε11.

11111.

;1)1εε11 11ε111ε11 ε1ετ111ο11ε1ι 1511.1ι11ε 1111111111 άειι Β1:1ι111εε 11εε 11.11

111εεει· 61111111 εε1ιοιι ε11·ε1ι11ε.1 ε1·νν1111111ει1 1:111111111111111εε 11111· 11111·

ει11ε1ιεε11ει1 '11ιει·11111ε. 8111 ε1111111.11ε11 111ε 1111γε111ε.11εε11ε 'Γ11ει·ειρ1ε

11ει· 11111ε11ε1-, 11ε1ε1111-, 1111.111.-, 11ι1εε11ο11ε- 111111 81ο11'ν1·εε1ιεε111ι·ε1111

1111111111, 11ει· Βι·111·111111111ιεε1ι 11εε 'Ι'ι·111:111ε 1εερ1ι·11ιο1·111ε, άει· 011·

ε111ε11οι1εοι;Ε1111ε, 11111· 111ει·1111 111111 11ε1ει·ε11 1111150111”, 11ε1· 111111111

111:111111 111111 11111110110111111 1εεεε111εε1ι1εοι·ε;ει1ε, 11εε 1111εε11ιιε.111εο

ιιιε, 11ει· 1ιε11ει·, 011.11ε1111111εε, 111112 111111 11εε Νει·νε11εγε1ειι1ε.

11.11 Α11εε11111εε 11111888 ἔι·1›εεε11, 111 εε11ιε1· Αι11ε€ε ευ ιιε11ειι

111111 ε1€111ι1111.111ειι 1νε1·11εε 181 111 11111· 111111. ε11ν11ε Βε11ε111ε1111εε

11εεε111111ε1ι. 11111 81111211 ε1ιο1·11ιε Β.11ε1.1111111111ε1· 11111· 1111γει111111εε11ε11

15ε11111111111111;ειιιε11ιο11ε11, 11.11ε 11·ε1ε1ιε1 11111· 111ιι1εε111ε 111111101- 11111·

11111ε 111111 11611ι111ε1εε11ει1ιε1ι11ε ε1ι1111111111,1ε1. 111111 ει·εο111οεεε11

111111 11ε11εε 11111111. 0011118111!. 111ε 1116111111 1111ιιεε 111111 Α11111ε111ιι1

111111. ·- 11ε1ε, 1111ι·1:11 111ι·ε ρι·11.ε11ε1:11ε11 Βι·1111ιι·ι111Βει1 111111 Με

εειιεε111111111:1ιε11 1.ε1111111,ςε11 11ε1111.ιιιι1ε 11111ει·1›ε11ει· 11111ιε11 111131',

211111 1111111 211111 ει·ε1ει1 1111111, 111ι·ε ννε1·1.11νο11ε11 .Α1ιε11:111ε11 11111.

211111ε111. 111111 ε11ιε 11.ε11111 1·ειενο11ει· Α111ε1112ε 8·ε11ε1ε11. 11111111

εε 1111111 11ε111ειιι Ζ111ει1ε1 1111τε1111εεειι 11111111, 1111εε 111εεεε 11111111

11111:11 11ε11 011·111ι11ε1111:11 1111· 11111.111:11ε11ε1 111111ε 11οι·εο1ιι1111;ε11 111111

11ιε 1311ε1ε 1111· ε11ιε 11ε1ιε Ε11.1:11111ει·111111 111η.1ε11ε11 1111111, ευ 1111111

εε εε1ιιε1 ε11.1ε11111ε1ιειι Βεε1ι11111111ιι8 Βε11111εε, 11ει11 ριεε11εε11ειι

Α1ειε ειιι νοι·1ιε1111ε11ε1· 111111 11ε11111· Βε1111.1ιε1· 111 Βεε111.1· 11111 111ε

Α11ννει1111111,1;11111111ι181111:11ει· ρ11γε1111111εε11ε1 Βε1ιει1111111ιεε111ε111ο

111111 1111111, 111ε 11111111 11111· 111 111ει11ε111εο111111 11111 11ε11 111ε11112111ι1ε11

111εε11 11118111· 1.11ει·ερε1111ε1111εε 1111ιι11ε11 νο1ε1ε11ε11. νει·1:,ε1111ε11

1111101111 111111· 111 11111· εεεε1111111ειι 111ε111ε1111εε11ει1 1111ε1111111· 11ε.ε11

ετ11ν11ε 111εεει11 1νε1·11ε 111111111:1ιε11, - 1111111 νο11ε11111111811ε11 111111

15ε111εεεε11ε11 1111111181. - ε111:11ει1. 111111 11111· 211111 1101111111 €11

1·1:1ε111. εε 11ε111 Η11111111111:11ε, ν1ε1111 1111 ι1.11111ε1ιε11 81ε11ε11 11111· 111111

11ιο11 άει· 111ιγε1111111ε1111ε11 Ηε11111ε111ο11ε 11111 11111·εε Μο111ε111ε 111111·

ε1:111·111ε11 1ε1. 11111 νν11:11111.1ε1· 11ιε111ε11111ε111ϋεε1· Ηε11111ε1ο1·1·11 Πι·

1ν1111111111,11· 1111 1111111. 111ε 1ο11·1εο11ε1·111181811 111ε1ιτ 1111ε1.1111111ζε11 1111

111111 11ο11111ε11. - Απε Πε1ιτε1:11111.1111, 111111 11ε111 111111111ε 11εε 1111

11ιε1ε1ε1·ε 11111· 1111ιε1·ε11 Με1111:111 111. νοιι 11ε γ 11ειι'ε ει·εο1111111

άει· 1νε1·111·111, εε ε1111 111ε ρ11γε11111.11εε1ιε Τ11ε111111ε 11111111 11111· 111

11ε11 Κ1111111ε11 11ε1ι·1ε11ε11, εο1111ει·11 ε1ε 11111εεε θε111ε1ι1ει11 11111

111·ε.ε11εε11ε11 Δε1·ετε ν1·ει·11ε11.

111111 1ετ 11ε111ε 11ε11ε Ζ1111111111111111·,ε111111ε1·11 ε111 11111111· 1111111.

111111 1111111 11ε1ιει·ε111ει1 εο11. 1111· 1111188811 111ιε 1111 1111ε 8111011111

11ε1· 111ιγε1111111ε1:1ιειι '1'1ιει·11111ε ι11111:11ε11 111111 21111111· 11111111· Με 1111·

εε 111ε11ει· ε·εννο11111 νν111·ε1ι. 1)1ε Α111ε11111ι1: 1111211 ε111ε111·1 1ιι 11111

5111111111 Γο1·111 111111 111ε 1ιε1:111ιε 11εε Β1ιο11εε 1111111 Ν1ε111ε1111ε11

11ε1·ε11ε11. Μ111.1εει11ε11ε1 1111111111 11.11 111εεει1 Β11.1111ε11 111ε Ηε11ε11

Κο 1111, 11ι·1ε111111111ει·,Μειι ιι, 11111111, Κο111ε, 1111111111:

Ε111:111ιο1·ε1, 1111111111" 11. Ι111:11ι·11ε, 11'1·1ε111·1ε11.

Ο111211111ι111, Α. 111·11ε1111ε1. ΒΒ·Βει·, 11ε111111ε1ε.

1111111111,1ιειι1111ο11,θει111.1οι·,Ροε11ε1·, Β'111·1.11·111-.

11111, (1ο11ε11118.111, Κ1εε1ι. 1111111111, ν. .Ι 11111εε11. 11111

1ιο1·11. 81ι·1111εε. θο111εε11ε111ε1·, Ρι·1111111-Ηοε11

ννε1·1:, 11111011. .1ο11γ, 1)ε1ε1·11111ιιιι, 81.111 εεει· 111111

Ι.ιε1111ει·. Κε.11ιιιε1·ει·.

0111111εοο1ο811:11 Ηε1νε11ε11. 11ε1ε1ιεεε8ε1ιε11 111111 Βει111

11ει·. Ι. .11111181111ε. 1901. 1νε1·11111 ν. 1111111111; 111 11111111.

Με θγι11ιεεο1ο111εε. Ηε1νε111:11 11εεννεο111 ε11ιε 1111ι·εε 2111111111

11ιε11111εε111ις. Α11εε 11εεεε1ι. 1111111 1151111100 ε111εε .111111εε νο11111

11ε1· θε111ν1·12 1ε11ε1111ε11 Αε121ε11 11.111 8·ε111111ε11111111:11-11·1·11εεεο1ο

1111εο11ε111 θε111ε1ε ειιι· Ρ111111ε11.11ο11 ρ;ε1111ιετ.

111ιε ε1ε1ε 148 8ε11ε1ι 11111111.εεειι11ε Β11.1111ε11ει1 11ε1ει·1 Α1·1ιε11ειι

νοιι Β ε 11 111ιε1·: «1111ει· Με Βε1111111111111ε άεε ιι1ινο11ε111111118ειι

11110118», Κ ι·ε1ε: «111›ε1· Με11111111ι·ιιε.1·11οεε 11111 Οε11111·ει111ειι1,

1111 ο ι·ιιι εε 1: «111›ει· 111ε νει·υνει·ι1111ιις 11ε1· Βϋ111εε11ε11·11111ε1ι

111 0111· θε11111·12ε11111ε» 1( ο1:1ιε1·: «ε11ιε 1111ε11ιο11ε 11·1111ε1· 1111111

ε111ορει·1111οιι 11ε1 Ρει·11γρ111111ε. 1111111111 Αι·11ε11ει1 ε11ι11 ειι11ε111ε1

Με 111111111:111 111111 111111· 11111· 1ι11ιε1111ο11 111111 11111111618εΒε11011.

Π111111 101€1111 Π1εεει·1.1111οιιε11, 1111111ε111111,εειι ε111ε 11ε1· Ρι·ε.111ε 111111

11111 1112111111ιε1ι θεεε11εε111111111

1)11ε Β111:111ε111 11181. Ζε1181ι1εε 11111011 1111, 11:11” 111ε 8111010111

Αει·21ε 111ο111 1·111ιει1, εο1111ει·11 ε1ι·ε11ε111ιι ει·11ε11ε11 111111 Με Ι111·111

1111 111111ε1πε111ε11 1'νε11.1111.111111 11ε11.1·11,11,·ε11. 1111181111

'1'11.1ε1ε1ε11 1. Η. 1011100011 .11ε1 Ρ111ε1ο1οε1ε εεε 111111

ε1:11ε11. Ζ11ε11ε 11111,εε111·1ιε11ετε 1111011811. 2 Β111111ε.11,1111

Με. νει111ε 11011 Θ. Η11·2ε1 1902).

νοιι 1111111 Ψνει·11. Με 1111ε ε1·ε1ε1· Α111111.11ε 11ε1·ε11ε ,1;ει1111111111

11ε11ε.11111 11.1, 11111·11ε εε 1ζε11118ει1 ιιι ε1·νν111ι1ιε11, 1111εε εε 1111111111

51111111 111 1ιε1ιει· Α1ι1·111Βε ει·1ε111ε1ιειι Μ. 1ι1111ιε1·11111 11111111 111111

111112 11111 11ε11 Ρ11111 11εε Β1ιε11εε ε111εεε11118·ε11 0111101111, 11111111

1111εε 111ε ε1112ε111ε11 Ο11ρ11ε1 11111 ε11·ε118·ει· 811.1:1ι11ε11111111εε 111

11ι111;111:11ε1 111111ρρε1· Ροι·11ι 11οο11 ε1·εο1111ρ1ε1111 11ε1:1111ι11ε11 1111111011

νε111111·1;1. άει· Ν11111ε άεε Ηε1ε111,<:,1ο1·εε1· (11ε1ε111·11111. 11111111 11111111·

Β1111ε1111ι1ε,· 1111111 άει· Εεεε: 21111111:11εΕ 1111111111· 11ε1.1ιο11111 1111

1111111111 11ε11ιε1.1:111, 1111111111 ε111ε Βε111111ε1·111ιε· άει· ρ11γε1ο1ο,1;1εο111111

1101251158 11111Β1ε1ιιε111.11.1·ο1·ς111ι1ε11ιε11, Με νο11ιε1ε1111ι1,ς 1111· 1111

Ρ11Υε10108'10 11εε 11ιε1ιεε1ι111:1ιε11 Κ111·ρε1·ε 111 εε111ε1ι 1111111111ε111111111ε11

1111111:11011ε11111Θ1101111,1ο1111 Πει ε1νε11ε 13111111 1111111ι.εετ 111ε 1111111110·

11111 11111 11111ε11ε1ι1, 11ε1 Νει·νε11 111111 8111ι1εεπε1·112ε118ε, 101110 11111

Ζειη.111111; 111111 11εε 11111.ε1ιε1111111ιε. Η 1711 θ·

Ρ1ο1. 111. Η. 81:111111111-111111ρ1ε1 1111111111. 11118111·

11ε1111111111ε 111111 Ορ11111ε.1111οε11ομ1ε 1111 Αε111ε 111111 8111·

1111·ε1111ε. 7. νε1·11εεεε11ε Α1111εεε 11111 190 Ηο11ε1:111111·

11111 111111 2 Ρει·11ε11111·11ε111111ε111. Ξε11111111ι118 11ιε111111111

ε1:11ε1 1.ε1111111ε1ιε1 Χ. 11,ε1Ρ21Β. 11111111. 1110111 _

Δ 1)11ε 11118ε1ι1ε111 νε1·111·ε11ετε 111111 11ε11ε111ε Βιιε11 11ε11111·1 1111111111

ε111ρ11·1ι1ε1111ει1 1νο1·1εε; 11111· 11111 εε111 Β1·ε1:11ε111ε11 111 ει·11ε111ει·

Α111111ε·ε εε1 111111· 11111εε11ν1εεε11. 1111111111. 111111, 111›ε1ε11111111ο11.

1ε1ε111 11·εεε111·1ε11ε11 111111_ε11εο111111111:11 1111ιε11·111, 111ι1·1111ννε11· 011.110'

11ν, 1111111 ν1ο 11111· νε1·1.Π11ζε1ιεε 1111111111 --εο ε111ερι·11:111 εε 11111111

1.1ε1·εε111ε11 Α111'ο1·11ε1·1111,11ειι, 111ε 1111 ε11ι 11111εε 11ε111·111101111θ'

ε111111 1νε1·11ε11111111ει1. 1ιι Β'ο1ι11111 111111 Π11111111ε· 111110Γεο110ω

ε1ε11 111ε ι1ε11εειε 14111111” 11111111 νοιι 11111· ν011161·ς11111111110111 1111011
Με 11111111ιε1111ι1ε 11εε 81ο11εε 1ε1 1ιε11ιε11:111ε11: 1) Α11891ΠωθΓ

'1'1ιε11: Π111811οε1111 111111 Τ1ιε1ειρ1ε, Α11οιι1ε.11ει1 11111· Β.ε1ι·11ο11οιι 111111

Α11εο111111ο111111ο11, Βε11ε1.ϋι·111ι1.1ε11 111111 11'1ι1ιο11ο11ερ1·1111111ΗΠ 210111'

111111111οε11ορ1ε 11ιε111ε. ο11_1εε1111ε Βε11εε11ο11ε11εε11111111111181 Θ'

111·1111111111€ε1ι 11εε Α11εε11111111ε1·,ε1·111111εε 3) 111111 41 0111111011, 118·

111ι·111:1, 1111εεε1·ε 11ι·11ι·111ι111111εε11 11εε Α11,1ζεε 111111 εειι1ει· 1111111111.

111 ε11111111 11ε11 111ι1ε11ςε1111.11ειι Α111111.118ε11111 11111 νε11ε1.111118θΠ (Με

8ε1ιο1·11ε.11ε 111111 111ε 11111111ι·ο11 5110118111 Ηε1·1111εε1ει11ιε· 11111· 1111·

11·ε111ε1111ι1,1;111·11 111112, ν1ε11ε1ε111 1111211 111ιι·2, 11εερ1·οο1ιε11. 11111111·

2ε11ιε11 Α11ε1:111111ιε11 1ε1. 111111 11111 11ει1ε1·ει1 111εε11111εεε 11111 111.11·

1.ε1·1ο1οε1εε1ιε11 11ο1·εε111ι118 11εεο1111ε1·ε Β11ε11ε11:111 88ΠΟΦωΘΠ'

Ζννε1 ε1:11ϋιι ε11εεε111111·τε 1:"ε1·11ε11111·111:111111ε111 11111: 0111111181ω08·

11ορ1εε11ε1ι Β1111ει·11 21ε1·ε11 111111 νο1·11·ε11111:11 ε11εεεε1ΐΐΘΈΗΒ

ε ε
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Μιιιιιειιιιεεειι

ειιιε άει· θεεεΙιεεΙιεΕτ ρι·εικτιεεΙιει· Αει·ιιτε

ε11 Βιμ.

Βιι.ειιιι8· νειιι Ι. Μπι Με

Ι. Πι·. Βεεεε Με εειιιειι ειιε·ειιιιιιιιιε·τειι νει·τι·ιις: «Ζ ιιι·

Ρι·ιιιιιιιεςιιεεε ιιπε ΒεΙιειι‹ιΙιιιι,ε; άει· Ιιιιιιι.ι·ειι

τιιεει·ειιΙεεε».

Βιιιι;ε.ιιε·ε εειιιεε νοι·τι·ει.ιεε ινειετ Ηειιιιει· ιιιιι·ειιΐ Με. Με

άει· ι·ειι Βιιε;Ιειιιι ιιιερι·ιιιιι;ΙιεΙι ειιεεεΙιειιιιε Κειιιρί εειε;ειι Με

8εΙιννιιιιΙειιι·Ιιτ εειιιε Ηειιριιιιιεει·ειτιιιις ιιι Ι)ειιτεειιΙειιιι Ιιε

ΒιεΙι ιιιιιι ειι εειιιειιι ειρ_·ειιιΙιεΙιειι 'Ι'Ιιειιιιι ινειιιιειιιι, ιισειει.

ι Βειιιιει· ιΙει·ε.ιιΐ ειιι. Με ινιεΙιιιε· εε εει, Βει άει· Αιιιιιει.Ιιιιιε άει·

ι Α ιι ιι ιιι ιι ε ε ε ετειε ειιι Ι›εειιιιιιιιιεε 8 ο ιι ε ιιι ε. Ι›ει:ιιΙ›εΙιεΙιειι.

1 ‹Ιιι ειιι εεΙεΙιεε εεΙιειι Γεω ιιιιιιιει· ειιι' ειε ι·ιεΙιι.ιε·ε Βριιι· Ιειιετ.

ι'ιιιιιιειι ειιι ιιιιιι νοιι Ιιιει· Με ειΙε θιιΙι:ιιι·ειεειειι Ιιει·ιιιιι·ι. - ι

Βειιιιει· εριιοΙιι ιι:ιΙιει ειε Ηειιιιιιιιιι· ειιιε, άεεε ιιιιεΙι Ιιει ιιπε ιιι

Βιιιιιιε άεεε άει· Τιιιι.ιιι.τΙιειι άει· ιιειιαεΒ·ι·ιιιιιιεεειι εθεεειΙεεΙιει'τ

ειιι· Βειιιιιιιρι”ιιιιε· άει· ΤιιΙιει·ειιΙοεε» άει· ΚιιιιιρΙ' ει·Ι`εΙΒιειεΙι ειιι:

ιζειιοιιιιιιειι ννει·ιιειι ιιιειιιιιε. ΙΣιιι Κιιιιιρι', ε·εΙεΙιει· ιιε.ιιιιι·ειι εε

εειιιιειε εεΙινιιει· Μ. Με ει· ιιι ειιιειιι λιιΙιειι εειιιΙιι·τ ννει·ιιειι

ιιιιιεε, νει· ‹ιεεεειι ι'νεΙιιιειιε ειιεΙι άει· ειιει·ιζιεεΙιεεε Απε Ιιεεει

ιιιτιΙιεΙιι·ειι ιιιεεΙιιε, ειιικειτειιε ω” ννεΙιΙ ιιειΙιιι·εΙι, άεεε ειε

Κι·ειιΙιειι ιιιειει. ει·ετ άεεε ειιιε ΑΜΙ. Ιιει·ιιιιιειι, ιιι·ειιιι εε Ιιιιιιιιε

εεΙιειι ευ ειιιει· ειιιει·ειΙ'ειιιιειι 'Ι'Ιιει·εριε ιιι ειιΜ ιιπ. ιπι

ειιτςεςειιεεεει:τειι ΡεΙΙε, ε. ιι. Ι“ειΙΙε ννιι·ΙιιΙιεΙι ειιι Κι·ιιιιΙιει· ειιιε

ιεεΙιιΖειιιιι· ειιιε Απε εειςιεΙιτ, ειιιά

ιιιιιιιειιιΙιεΙι ειε άειι εεΙιι· εεεεΙιειιιι;ιειι Λεει. εε εε.ΙιΙι·ειεΙιε

Ιι·ι·ιΙιιιιιιει· ιιιεεΙιεΙι. άεεε νει·ννεεΙιεειιιιι€ειι ειιι. ειιεειιιιεεΙιειι

ειιετ ιιειιι·ιιειιιειιιεεΙιετι 8γιιιρτειιιειι Γεω ειιι·Τιιε·εεει·ιιιιιιιι,ι.ς ειε

Ιιει·ειι. Αιιεεει· ειιιειιι ειιιειι ΘεΙιει·

ερει:ι ειιιε Π εε ιι πρ; ει·ιει·ιιει·ΙιεΙι, Με ειε ειιιιιιεΙ ει·ιεεεωτι

ΐειιιειι Βιιι:εΙΙιειι.ειι άετ Πιιιει·ειιειιιιιιε· ΓεεωιιΙιε.Ιιειι.

Βενει· Βειιιιει· Με εεε ειε;ειιιΙιεΙιειι ΒγιιιριειιιειιεειιιρΙεκ άει··

Γ'τιιιιιΙιεςιιεεε ειιιςεΙιι, ειι·ειϊτ ει· Μπι ειε ιιει1ειι ΤΙιεειιειι

άει· Βριιεειιιιιι'εειιειι. »ειε ειε ιιιι.ιιιειιι.Ιιειι νοιι Α ιιιι·εεΙιτ.

ιιπε Ε”ι·ειιιιιι νει·ιι·ετειι ενει·ιιειι. ΝεεΙι Ιι'ι·ειι ει! ειιιειι εετ

ειε τε Η ι ιι ε ιι ιι ιι ε ι·ρε Ι , ειιι εεΙιιει· ΝειΙιι.Ιτιιοι·ρεΙ, ειιι

άειι ρΙιγειοΙιι€ιεεΙιειι ΑΙΙιειιιεεεεειιιιι;ειι ιιιεει”ετιι ειιιε ΜεΙιτιι;ε

ΒεΙΙε. ειε ει· άειιι; εειιιει· εΙεειιεεΙιειι θει·ιιειιιι· ιιιιιι Ιιεειιιιιιιι·

ιειι Ι;ΗΠεθ ειιιε εριι·ειιι,ςε Ι)ι·εΙιιιιηι· ειιιιιιιιιιιι. Με ειιιε Πάει·

Ιιτειτ ι·ερι·εεειιιιι·τ, νει·ιιιόειε ιιει·ειι εετ 'Ι'Ιιιιιιικ ιιεεΙι εεεεΙιε

Ιιειιει· Ιιιεριτιιτιοιι ιιι εειιιειι Βιιιιεειιειειιιι ιιιι·ιιεΜ'ειΙειι.. Ι)ιεεει·

ΗιγειεΙε.ειεεΙιε νετειι.ιια ει·Ιειιιετ ιιιιιι ειιιε Βιιιι·ιιιιι.ς, ειιιειι άετ

ιιοιρεΙ :ιι ειιιε ειιει· 2ιι ιιετΙι εεε. Βει Ιιειιιι ιιιιιιιι ιιιιιιιΙιεΙι

άιεεε ι)ι·εΙιιιιιε ιιιιιιιεςΙιεΙι "ειιιειι ιιπε εε Ιιειιιιιιι ειι ειιιει·

εγιιιιιιετι·ιεεΙιειι οιιει· εεχιιιιιιει.ι·ιεεΙιειι Βιειιοεε

άει· ειιειειι Αρει·τιιι·,ιε ιιιιεΙιιΙειιι ειε ΑιιΙ:ιιςε ειιιε ειιι· οιιει·

ιιερμεΙει·ιτιεε κι. Πιε Ιι"εΙι;ε ιιενειι ιει ειιιε Βιϋι·ιιιιἔ άει·

Γιιιιετιοιι άει· εΙιει·ειι Ι.ιιιιι.ςειιρει·ιιειι. ιι·ει‹ιΙιε ιιι ιιΙιει· ειε εΙιει·ε

Αρειιιιι· Ιιιιικεε,ι·:ιε·ειι. ΠιεεεΙΙιειι ειει·ετΙιειι ιιι ?ειιιε ιιι-ιι Ιιε

ειιιιιιιιε·ειι Βι·ιιειιεε ειιι' σ” θεινεΙιε ιιι ειιιειι ειιι·ειιιεεΙιειι Βειι

ειιειιιιιιι. εετ εειιιει·εειιε εεΙιι· ειιι· Αιιιιιιι.Ιιιιιε νιεΙει· νοιι ειιεεειι

Ιιει· ιιι ειε Βιιιικε ειιιιιι·ιιη;ειιεει· ΒειιΜΙιεΙιΙιειτειι ιιιειιοιιιι·ι,

ιιπε εε ε·εινιεεετιιιεεεειι ειιιειι Ι.εειιε ιιιιιιει·ιε ι·εειειειιιιεε ειιι·

ετεΙΙι. Ειπε Ει.ιι·ι.ιειιιιιιιιι· ειι ιιιεεειι ΙΙιιτει·ειιεΙιιιιιειειι νοιι

Γ” ιι ιιιι ειειει ειιι Βει·ιεΙιε νοιι ΗεΙι ιιι ει·Ι , ε·εΙεΙιει· ειιι άει·

Ι.ιιιιε·ειιεριιιε Βει Ιιε8ιιιιιειιιιει· ΡΙιτιιιεε ειιιε ι·ιιιιιειιιει·ιιιιςε

νει·ειει'ιιιιε· εεε Βιιιικειιρει·ειιεΙιγειε Με. Πιε Νει.ιιι· Ιιιιιιιι

ειοΙι ειιιειι ?ι·ειι ιπι ιιι άειι ςεεεΙιΙΙιιι=ι·ιειι νει·Ιιε.ΙιιιΙεεειι ιιι

Ζενειι'ιιεΙιει· νι7ειεε ΙιεΙΙ'ειι. ΒιιιιιιιιΙ Ι‹ειιιιιιι; εε ειιι· Βιιιιιιιιε

ειιιεε ι“ι·ιειειι θεΙειιΙιεε εννιεεΙιειι Μειιιιετιιιιιι ιιπε Οει·ριιε εεετιιι

ειιι! ειιι· Ι'νιιιΙιεΙΙιιΙιιιιιιρι, ειιει· εεει· ειιιε ιιιιιιει. ειιιε ?ι·ιπειιιι·

εεε Βιρρειιιιιιοι·ρειε ειιι θειειιΙιΙιιΙιιιιιιε. Βειιιεε Ιιι". Ρ ιειι ει!

ειιι ΙιθιθΙΙΒΙΙ ειιι ειιεςεΙιειΙι.ει· 8ριπειιιιιεει·ΙιιΙεεε ε·ειιιιιάειι.

Α ιιι'ι·εεΙι ι'ε ΑιιειεΙιτ. εεε Με Βριτ2ειιιιιΙ'εεειειι ειιιιει

εεινιεεει·ιιιε.εεειι ειε Γει·ιεετειιιιι.ς ειιι· Β'ι·ε ιι ιι ιΙ'εεΙιειι ΤΙιεει·ιε:

ΝιιεΙι Α. ιισει·ιιειι ειιι Ιιιιιιιιιι·ειειι ειε 'Ι'ιιΙιει·ΙιεΙ-Βε.ειΙΙειι νοιι

άειι ΤειιειΙΙειι ε.ιιΓεειιεπιιιιειι ιιπε ε·εΙε.ιιςειι ειιι” ΙγιιιρΙιετιεεΙιειι

Ινεεειι ιιι ειε ΗιιΙε- ιιπε ΜειιιιιετιιιεΙιιι·ιιεειι. νΙϊειιιι ιιιιιι ΜΙΖ

ιει·ε ειιι. άειι Ζι·νειιε·ειι άει· Α. ριιιιιιειιειιε νει·ιιιιιιεΙιεειι, εε εεε

ιιειι Τιιεει·ΙιεΙεεειΙΙειι ιιιιι·εΙι ειε ιι ιι νε ι·εεΙι ι· τε θειεεεννιιιιιι

ιιι εεε Βιιιιι.ιειιΙιτειεΙειιι εεΙιιιι€ειι ιιπε ειεΙι ειιι άει· νΨιιιιιι

ιιιειεετει· Αι·τει·ιειιεετε ειιειειιεΙιι, ινοιιιιι·εΙι εε ιιι ειιιει· νει·

ιιιεΙιιιιιε· άει· ννιιιιιι ιιιιιι 2ιιιιι ΗεΙιΙιιεε εεε Ι.ιιιιιειιε πιιι.ι.εΙετ

Τιιι·επιεεεε Ιιειιιιιιι, ειιιΙει·ει·εειιε εεει ιινει·ιιειι Με νοιι άειι Ιιε

τιει'Ι'ειιιιειι Αι·ι:ει·ιειι ι·ει·εει·ι,ςιειι θειιιειε ιΙιι·ει· Βι·ιιιι.ιιι·ιιιιΒ· Ιιε

ι·ιιιιΙιτ, ιιιιιι εε ειιι.ετειιειι ΙιΙειιιε Ηει·ιιε. Βει·ετειιςτ. Με Ιιι

ΓεειιοιιεΙιει·ιι ννετιιειι ειε Βριι.2ειι, νιιειΙ ειε εει ιιιι·ει· Εεεε

ειιεεει·ΙιιιιΙι εεε ΤΜ” άει· ειιι κ·ειιιεει.ειι νειιιιΙιι·ιε 'Ι'ΙιειΙ άει·

Βιιιιε·ειι ειιιε ιιπε εειιιιι: ειιιειι ιιιε Βιιιι:ειι·ειιιιιιιοιι εκει Με ιιι

ειιιιει·ειι Βιιιι€ειιιΙιειΙειι νει· ειεΙι @Με

.ΑΙΙε ιιιεεε Ατιςε.Ιιειι ει.εΙιειι ιιιιτει· ειιιιιιιιιει· ιιι ειιιειιι ,ειε

ννιεεειι Ζιιεε.ιιιιιιειιΙιε.ιις ιιπε ιιειιτειι ειιι' ειιιε Α” νοιι Ιεεε.

Ιει· Πιερ εει τιειι Με, ιιιε ιιιιε ιιιι ΑΙΙ,ε,επιειιιειι ειιιΙειιεΙι

πειιιιει· ει·εεΙιειιιειι ιιιιιεειε Με άει· Ι›ιεΙιει· Με ειεΙιει· ε·ειιειιτειε

Βιιιιιιιεε ειιιει· εεΙιιιιιιεΙιειι Κει·ρει·οοιιετιιιιιιειι. Βειιιιει·

"ειιιε ιιεεΙι ειιιε ειιι' ειε νιεΙΙιεερι·οεΙιειιε ΤΙιεει·ιε νοιι άει·

ρι·ιπιε.ι·ειι ΚΙειιιΙιειι: εεε ΡΙιιιιιειΙιει·Ιιει·ιειιε, ειε ε·ιεΙιιιιε·ειι Ρεο

ιει· Ιιειιιι ΖιιετειιιιεΙιετιιιιιειι άει· ιιιειιεεΙΙιεικειι ΒιιιΕνετεοι·ειιιιις

ιιι άειι θριωειι, Με

ίεΙ;;ειιιιε ΒειΙιειιιεΙεε: Βει·ιιι', εεειεΙεΠι· Ιιενει·2ιιετ

εΙιεεεΙιεΗ'ειιΙιειτ. ΙΜ·νει·ΙιεΙιιιιεεε,ννεΙιιιιιιιε

ιιιιιιι·ιιιιει, Αρρειιτ (εεΙιι· νιιιοΙιιιε;ΙΙ. Ηει.:εΙιιιειεεις

Ιιειτάει·Μεεεεεεάει·ιιιεΙιε. ΨεεΙιειιΙιεττειι(εΙι

ιιει·ιιιεΙ ιιιιιι ειιιε νικ-ειε), ΑΙιει·τε. Αι·τ άεε Ηιιετειιε,

ιιιιΙιεει.ιιιιιιιτ.ε Βειιιιιει·Ζειι, ΕΙι·ιιιιιιιιιιι€. Ιιει·:

ιιΙερί'ειι. ΝειεΙιεεεΙιιιιειεεε, θειιννειεειιιεεε.

Τειιιρει·ιιτιιι·ειι. ιιε.ιιιειιιιιεΙι Αεειιιιε. ιι`ει·ιιει· Ιιει·ειιι

Μι·ε νει·ΙιΙΙΙΙ.ιιιεεε. εε ιιι άει· Κιιιιιει·Ζειτ ειιι Πι·ιιεειι

εμΙιττειι, εε πιιι Βιιιιςειιιιι·ειιΙιειι ιιι Βει·ιιΙιι·ιιιιει ε·ειιειιι

ιιιειι. Βει Πε.ειιιεριειΙιει·ιι ΙΙειιιςε ιιιιιΙ ΒεεεΙιεΗ'ειιΙιειτ

εεεΒΙιιιεειιιιτΙ ννιεΙει;ιτει·εε Ιιει·ειιεεειει·ιιει·τινιι·ιι.

Βει ω· ΒεερτεεΙιιιιι,ε ιΙει· Α ιι ε ρ ε ε ι ι ε ιι ιιιειει Βειιιιει·

ιιιιι·ιι.ιιι ειιι, ειιιε ιιειΙιενειιιιιε εε εει, άεεε άει· Ρειιειιι ετιει· Με

Ρε.ιιειιιιιι ειεΙι ειε ειιι· ειιιε εεε ΙιεΙΙιεε ειιτΙιΙειιιε. ιιιιιιιειιιΙιεΙι

εει ει.ι·ειιι:ειειιε ειιι ΑεΙε,εειι άεε 0οι·εειι.εε ιιι ει:Ιιτειι - Πει·

Ρειιειιι εει νοιι άειιι Αιι ειιΙιΙιεΙι επ, νι·ε ει· Με Βρι·εεΙιιιιιιιιιει·

Ιιειι·ιιι. ιιιεΙιτ ιιιεΙιι· ιιιιε ειι Αιιε·ειι :ιι Ιε.εεειι. εε ειιι εςειιΙιτεε

ι Αιιαε εεΙιειι Ιιειιιι θρι·εεΙιειι ιιπε άειι Βενιιεςιιιι,εειι εεε Ριιι.ιειι

ι ιειι εειιιι ΑιιεΙιιειιιειι ειε. εεΙιι· νιεΙεε ειεΙιτ, »Με ειε Πιερ,·ιιεεε

εει·ειΙε ιιιι Β'ι·ιιιιει.ειιιιιιιι, `

ιει ειιιε Γοι·ιιιιιΙΙΙιτειιιιει

 

Με ιιει· Ρε.τ.ιειιτ ειιιΙιΙειτΙετ, εε εετεε ιιιε.ιι

ιιιιι εε. άεεε «Με νοΙΙε ΙιιεΙιτ ειιι ιΙιιι ΐιι.ΙΙτ ιιπε Ι'ετάει·ε Πιε

ειιι' ι· ιι ιιι; ιιι ει.Ιιιιιειι. ΠεΙιει Ιιειιιει·ιιι. ιιιιι.ιι Ιιειιιιε ειε ει·ετεε

8γιιιιιτειιι Με εεειιΙεεΙιΙιεΙιε Αιιιιιιειι. Βειιιι νει·ε·Ιει

εΙιει·ι ω· 8ιιιτπειι ιιιιιιετ πειιι ιιι εεπ ι'ι·ιιιιειι Ιι'εΙΙειι ειεινειΙειι

ειιιε νει·εεΙιιεεειιε ΙΙεΙιεΙιι.ιιιιε· ιιει·εεΙΙιειι. ιιειιιειιτΙιεΙι ει·εεΙιειιιτ

ειιι' άει· ει·Ιιι·ε.ιιιιτειι 8ριιπε ειειινειΙειι ειιι ιιιοιιιειιτειι Βει Ιιι

ιιιιιι Βιιεειι·ειιειι ειιιιι·ετειιιιει· $εΙιεΕτειι. άει· ινοΙιΙ ειε Βιω

ι·ειιεκ ειιιειιιιιεεειι Μ. 8ειιΙειιρειι ειιιε ειιει· Ι›ειιΙε 8ριεεειι

ειιιειι, εε ιει άει· Ι·'ι·εεεεε εεΙιειι νοι·ε·εεεΙιι·ιπειιει·. ινιιι ειιιε

Με ΝεεΙιεεΙιΙερρειι ΐιιΙιΙειι, εε ιι·ειε ειιιε ιιιιιτει· ιιειι Ρετιειιτειι

ειιι! Ιεεε ειε Ε`ιιιςει·εριιιειι νοιι Ιιιιιτειι Ιιει· Ιειειιι: ιιι ειε

Ιι'οεεεε ειιρι·ει:ΙιινιειιΙει·εε. υνΙΙΙιι·ειιιι ιιιε Πε.εΙιε Πειιιι. ειιι' άειι

Ρεεεεε ειιρι·εεριιιε.τεε ι·ιιΙιτ. '

νει· άει· Πιιτει·ειιεΙιιιιιιι; ειιι: 8τετεεΙιερ ιιπε Ι·Ιειιιιιιει· ειιει·

Ε'ιιιι;ει· ΙΙΙ.εει Ιϊειιιιει· ιιιιεΙι άειιι νει·εειιΙε.ε νοιι Η ιι ι·ε ι άειι

Ρετιειιιειι Με! ιιιεριι·ιι·ειι ιιιιιι Ιιειιιι ιιιιιε·ειιιιιειι Αιιεε.ιΙιιιιειι ειιι.

ι.τεεεΙιΙεεεεεειιι ΙΙΙιιιιιιε Ιιι·ιιιιιιιιειι- Πει· Ρετιειιι ειιιριιιιιιετ Ιιιεννει

Ιειι ειιι άειι ιιιιΙΙιι·ιττειι 8ι.εΙΙειι Βει άει· ΕιεεΙιιιιιει·ιιιιε; ετινε.ε

«ιιιιιιοιιιιεΙεε» ιιιιιι ρ_·ιεΙιτ ιι ι επειιε ιι ειε ΒιεΙΙειι ι·ιεΙιιιε; ειι.

ΑΙε 8τειοεΙιερ Ιιει·ει·ιιιετ ΒειΙιιει· Με νοιι Πιινει·ι·ιεΙιτ

ιιιειιιιιειι·ιε ΠερρεΙ ΗιετεεΙιερ ειιι: ινειιει· ιιιιτει·ει· Οειϊιιιιιιε·. ει·

ςΙειιειι. άεεε ειιιε ειιι ιΙιεεειιι ιιιειι·ιιιιιειιε ιιι εΙιειι ?ειιιειι ειιιε·

Ι‹ειιιιιιι. ιιιιτι άεεε εε ι,ιεειςιιειιει· Μ: ειε Με ιιειιει·ιιιιιι;ε νιεΙ

Ι'ει·Ιι ειιιρίεΙιΙειιε ΡΙι ε ιι ε τι ιι ο ειιι ο ε.

Βειιιι Ρει·ειιιιι·ειι νει·ιεΙιι·ι. ΙΙειιιιει· ιιι άει· Απ, άεεε ει· Με

Βιιγειιεαριεεειιιιετει· (ειιιε Βιι'ειιΙιειιι ειιει· θεΙΙιιΙει‹Ι) ιιιιιει· άει·

ιιιιω άει· ι·εεΙιτειι ΟΙενιιιεΙ ίεει. ειιιεετει ιιπε πιιιτεΙετει·Ιι,

ε·ΙειεΙι ειιιειι( πεπ εεΙιννεεΙι εεΙιΙεετ, ιιιιι ειιιε ετινειαε Βεειε

Ιει12 Τεει.ειιειεΙΙειι, ιιιιι.εεεΙΙιε Μειώνει· ΙἱΠΒΒ· ιιπε ιιιιιι ιιι εειιινιι

εΙιειι θειιΙΙι,ι;ειι Ιιει·ιιΙιει· από Ιιιιιιιιιει·, Βιιιιε ειι [ειιιε ΙινΟΙΙΒΙ

ιιειιιειιι.ΙιοΙι ιιιιεΙι ειε Μ ο ιι ι· ε τι ιι ε ι πι 'εεΙιειι θι·ιιΙιειι Βει Ποιε

ειεΙιιιειιιιε ιιιιιιειι εεΙΙειι. Ηιει·ειιι !ειεε νοιι ειιιειι ιι:ιεΙι εΙιειι

ιιιιι ειε θι·ειιιειι εεε ει·Ιιτειιιιτειι θειιιετεε ιεειειιετεΙΙειι. Ζιι

ειιιριεΙιΙειι Μ. εε ειιιειι ειε ΒειιιιιεεεΙΙιειιιε Με ΡΙεεειιιιειει· ειι

Ιιετιιιι2ειι. Αιι άει· ΒιιοΙιειιεειιε Ιιει·ιιεΙιειεΙιιιι:ε ιιιε.ιι ιιιιεεει·

άειι θριτ2ειι ΙΙιεειιιιιιει·ε ε.ιιεΙι Ιε.τετιιΙ!) ιιειιιειιιΙιεΙι ειε ιιππ

εεεριιΙει·εεε·ειιιι. Ιιι ιιΙΙειι ιιιτειι'εΙΙιειτειι ?ειιιειι ιει άει· Ρετιειιτ

ειιιειι ιπι Ιειεε,ιειι πιι ιιιιιει·ειιεΙιειι.

Βει ειιι· Ρι·ιιΙιιιιεε·ιιοεε εεε ιιιε.ιι άειι ιι;ι·εεετειι ενει·ιΙι ειιι'

πινει ΑιΙιειιιειιεΙιτετειι: ΒιιιιιιιιΙ ιιιιιιει ειιιε Με εεειειιειιιιτε

εεεεεεΙιενε.εΙιτε νεειειιΙει·- ΑεΙιιιιειι ιιιιε·ειιιειιι

Ιιιιιιιιε ιιεΙιειι ι:ετιιιε;ει· 8εΙιιι.Ιινει·Ιειιι·ιιιιη; Με: ι>ιιιει· Βριτιε,

εε.ιιεΙιειι εεε π· ε. ιι ιι ε Α τ ιι ιιι ε ιι, ειιτινετΙει· Πιτ Με εΙΙειιι ΙιεετεΙι

ειιιι. ειιει· ειιι: άειιι εεεεεεΙιννιι.εΙιτειι ΑτΙιιιιειι νει·Ιιιιιιεειι. Ι) ι ε ε ε ε

ι·ειι Με, «Ιιι·ιιιιιιιιεΙιιιιε» Ιιιεριι·ιιιιιι, ιιιιε εειιιιι·ι'

εεει·ειι:Ι; ε.ιιεεωτ ιιοά ειε ειιιε θειιΙιιεε εεε

Ι ιι ε ιιι ι· ι ιι ιιι ε ει ιι Με Ι τ. ιιεΙιει ιιιειετ ειιι· ιιΙιει· ε ι ιι ε ι· Βιιιι2ε

Ιιει·Ιπιι· ιετ, ει·εοΙιειιιτ. Βειιιιει· ειιι ειε ειοΙιει·ει:εε Κε τι ιι -

πειεΙιειι ειιιει· εεε·ιιιιιειιτιειι Βριι:2ειιιιιιιΙιτε.

ιιε ιι. Ψειιιεςει· ννει·ΙΙινοΙΙ ει·εεΙιειιιε ιΙιιιι άεε ε εεειιιιι ι· τε

ΑιΙιιιιειι ιιιιιι εεε «ν ει· ε ε ιι ε. ι· Η ε». Ι)ειι ΑιιειΙι·ιιεΙ‹ «ιι ιι ε ε -

ε ιι ιιι ιιι τε ε Α ι ιι ιιι εε» ιιιεεΙιτε ει· Με ιιιιΙιεειιιιιιιιτειι ιπι-ιιι·

ειιι·ΙιεΙυνειεειι. ιιιιιι ιειιιιι· Με νοιι 'Ι' ιι ι·Ιιειι ειιιεειιιιιι·τειι Βε

2ειεΙιιιιιιιιχειι «νεειεο-ει·οιιοΙιιε.Ι ιιιιιΙ ει·ειιεΙιιι-ι·εειειιΙε.ι·» ειιι

τιιιιειιΙιειι. - νει·ιιιειΙιεΙι Ιιεννιι.Ιιτι Με ειεΙι Βειιιιει· Βει εειιιειι

Πιιιει·ειιεΙιιιιι,ςειι άει· νει·εεΙιΙειι; άειι Ρειιειιιειι Ιιει·: ΙιιιειεΙιι

ιιιιιι εΙειεΙι ιΙει·ε.ιιι' Πει ιιιεριι·ιι·ειι ιιι Ιε.εεειι. ΙΒιινειεε ΒεεεεΙ

ςει·ιιιιεεΙιε ινιιι·τιειι ιιιιιιιιι·ειι ιιιη;ειιιειιι ιιειιιιιειι ;ειιιε.··Ιιτ.

Βειιιιει· ε·ειιειιΙα Ιιιενειιι” ειιιι8ει· άιε.ειιιιετιει:Ιιετ ΠιιΙΙειιιιΜει,

ιιιιιι ει·ινιιιιιικ ιιιιιιιειιι:ΙιεΙι άεε α ειιι: ειιι ιι πι, Με ειτε 'Ι' ιι -

Ι›ει·Ι‹ ιιΙιιι, Με Με Πιε.2ε-Πεεετιειι. Με Ηιιιννειε ειιι”

Ζω ?Με εειιιει· Ριιο.ιιιε, ιινει·ιιιΕ ει· ειιιιιι·ιιιεςΙιεΙι νει· άειιι (ιε

Ι›ι·ιιιιεΙι άεε ιΙειιΙιεΙιιιιιιε Ιιει ΡΙιτΙιιειΙιει·ιι, ειιι ειιιι·ιιι,εε ΒεεεεΙ

Β·ει·ϋ.ιιεεΙιε Ιιει·Ιιει· ιιι ιιιειεΙιειι. Ι1ειεε ιιι ιιιιιιΙΙιΙιεειι ?ειιιειι

ει·ΙειεΙιι.ει·ιι ειιιε.
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Κεἱιιε ιιιιεεεειιεΙιιιιεε Νεεεεειεεεειιιειιεεε εεειει·Κτ ννετεεε

εε1εε, 1ιεννειεε ιιιεΙιτε, ε1·, Βει1ιιει·, ει·ιεεει·ε εἱεΙι ε;εεε.ιι εει·

1ιειεεε ει·ννΜιιιτειι 11'ετΙΙεε, ιε εεεεε εεε .ΪεὸΙιεΙἱ ιιι Ιειιι·εει·

Ρι·ιετ εεε Τα! εει· Ρετἱειιτειι ιιιιτει· ι1ειιι ΒιΙ‹1ε ειιιει· Μ1Ιιε.ιτιι

εετειι1εεε 1ιει·οειτ'εΙιι·τε.

ννϋιιεε1ιε ιεεε ιε εννειτ'εΙΙιεΕτειι 11'ιιΙΙειι ειιι όιει.=;εεετ1εε1ιεε

Η111ΓειειττεΙ ειιειιινεεεεε, εε Ιιε1ιε ιιιειι ιπι εΙτεε 'Ι'εεει·ΙιεΙιε

ειιι εε)ε1ιεε, Με ιε εεε ιιιε1ετειι Ρε11ειι εειιϋε·ειι άϋείτε. Με

Αεννεεεεε,ε εεε '1'εεΙιει!ι Μ: ε1εε εε1ιι· ειιιτ'ε.εΙιε @Με ει·Ιειι·

τεττ) εεε Με ΒεεεΙτετε ειπά εε1ιι· εεττ1εάιεεεεε. - Με Μπο

Βεεετιεε, Με εειιιεετΙἰεΙι νοε ΜΜΜ ε.ε11 ε Με! εε ι·ιεεειι

ννοι·όειιιετ, Ηιεετιε Ε'ι·ϋ1ιτ'ε)1ειι Με Ι)ιεειιοετι1ιεει εεε ο);ιιο

ετΠιιιιιι άιιι·εΙι Με Πεε1ε1ιετΙιειτ εει· Γει·εειι-Βεε.ετΙειι ειε.ιιε1ιεε

εε ννϋεεε1ιειι Μιι·1ε.

ιεε Ρειτειι Με Οιι·ειιΙετιειιεεερειετεε ειιι‹1 Με

$νειρτειι~ε εε ι1ειιτειι, εετ'εΙ1ειενειεε ειιτ'τι·ετεεεεε Βει·ει:Ιοει°εε,

εοινιε ειιιε ετετ)‹ε Ρ ιι Ι ε ε ε ε ο ε Ι ε ιι ιι ιἔιι ιι Ε, εΙειεΙιτ'εΙΙε

νειειοει·εεεεεάετ Νετιιι·. ΠεεεΙειεΙιειι ιετ εε ειιιε νει·ετει·Ιιιιιιε

εεε Π. Ριι1ιιιεεε1τεεεε εε εε1ιτειι.

Βε1ιι· νν1εΙιτι,ε ιετ Με Ψει·ΙιεΙτειι όει· Κε ι·ρει·τειιι ρει·ε

τετ ιιπά Εεεε Βει1ιιει· εεε νετεεε1ε;;, ιεεει·ει·ε Τε.ε·ε εει

ειιτε1ι ιιεεΙι ε1εειε τεεΙιιιεεε Βρεειει·εεεεε· Με Τειερει·ετιιτ ιιιι

Μιιιι‹1ε οάετ εεε1ι εεεεει· Με ΔΗΜ· εε ιιιεεεεε, ειιι ειπε ετ

ενειεςε νετεεεΙιτἱΒε θτειι.τετειιε ιιι 1ιειιετειιι·ειι, ειιι ενει·ιε εε

τει·ετϋτεεε, Μ. ειεε εεΙεΙιε Βτειεει·ιιεε; τΙιετεϋ.εεΙιεΙι τ1ιεΒιιο

ετιεε1ι νοε ει·εεεεει 1νει·τ1ι Μ.

Ζεει Βε1ι1εεε ννειετ 1τετ1ιιει· @πιεί Με, ννἱε εετ1ιννειιι11ε εε

ιετ, Με ειεε Πετετειιεειιεε· εει· Ι.ιιιιεεε ε.εειιεε1ι)1εεεειι, οΙιεε

ε.ιιε1ι όεε Κ εΙιΙ1ε ο ει' εεε1ε1ιτιρ;τ ιιι 1ιε.εεε. Ηε.ιιΙιε ΜΙεει. Με

ει.εειιτ)ιϋιιι1ιε1ι 1ι1εεεε Π.τ1ιιιιιε εει· Κε1ιΙ1ιερίεε1ιΙεἰιιιΙιειιτ, 1ε.εε;ε

Με 1ιιιιτ1ιιιε)ι άεε ειιι21εε θνιιιρτειιι ειεει· 1ιεΒΜιιιειιι1ειι

ΡΙιτΙιἰεε.

Ν” ειιε Με εἰεειιτ1ἱεΙιε Βε1ιεεε1ιιε με εει· Κτειι1ι

Με. Βειτιίΐτ, εε ιετ ειιιιϋ.ε1ιετ εει· θι·ιιιιεεειε ειιτ'ι·εεΙιτ εε ει·

εεΙτειι, ιιιε1ιτ _)εάειι ΚιεειιΚεε εετει·τ ιε ειιιε Ι.ιιεε;εε1ιει1ετεττε

εε εε1ιιυ1ιειι. ΕΣε ιετ ιιιιεΙειιεΙιεΙι Με Ιει·ιιιΙτ)εε Μει·ιε νει·εεεεε

εεε Με, εεε Με οτι: Με ε1ττει· ειιττειιεε1ιτειι Ρε.τιεετειι Με

Μυες ειιι· ειπει· εεε εεΙιννει·ετεε Ορτ'ει·ιι ειιιε εο1εΙιεε άοιιι

Αι·ετ εε11ιετ εεεεεεειιτε, νιεΙεεριιεεειιε ΠειΙεεετεΙτ ειιτειιε1ιεε

Βοιιιιτειι, ιειτ 1ιει·εεειιετεε νετννἱὶι·τ'ειι ειιτϋε1ιεεΙιι·εε. - ΒετΙ

εει· 1ετ ω· ΑεειεΙιτ, ιιεεε ειπ νιεΙ εει·ιεεει·ειι Μιτ.τεΙε, Ζε

Ι.ε.εάε εεεε.ιι ΜεεεΠιειι, ινεεε εἱε1ιτ 1ιεεεει·ε Βεεε1τε.τε ει·ΜεΙτ

ννετάειι 1τϋιιεεε εεε ει·2ἰεΙτ Μπιτ). Τι·ειΐειι εΠε £ἱιεετἰΒειι Με·

ειειιτε εεεειιιιεεε, εε εεΙΙ ιπι θεεεεεει.2 ειπε θεεεε;τεε άει·ειιτ

,εεει·εεεειι νεετάειι, ι1εεε εει· Ρετιεετ τεεετεειτιε ειιιε ει·ετΜεε

ειπε ΑιιετεΙτ, Με Με Τ' ε ι·1ιεε 'εεΙιε ιιι Πενεε οάετ Με Αε

ετε)τ ιν ε1ιτ ει ννε.Ιό. ε.ιιτειιεΙιεε ειϋεε; ι·ειεΙιεε Με ΜιττεΙ

ειπε ιιὶεΙιτ εεε, εε ΜΜΜ εει· Κι·ειιΙιε ιιι εει· Ηειιιιε.τ1ι, εει·

Ηειιεει·ετ εεει· εει εε1ιεΙτεε, εΙεεεεε εεε Βρεοιε11ετεε εε

Βει.1ι ιιι ΖιεΙιειι.

Βεεεει· εττε1τ'τ Ιιιει·ειιτ' Με ε.ΙΙεεειειε ειιεεεειεπιειιεε Ρι·ιεει·

ριειι εει· ει5.ττετιεεΙι-ρ1ινειΙ;εΙιεε1ιειι Βε1ιεεεΙιιεεειεετ1ιοάειι όει·

ΡΙιτΙιιεε. Με Κιιιιετ όει· Βε1ιννιεεεεεΙιτεε1ιεεε1ιιιιε· ιιι εει· Ρ'ε

ιειΙιε εεειε1ιε Μιτιε. 1ιι_ιεεεει ειιι2ε1εειι Ε`ιιΙΙε ετι·εεε ειι ἱεΜ

νιάιιεΙιειι·ειι εεε εεειειιτΙιεΕι ε.ιιεΙι ΜΜΜ ιιι Με ρε1ειιιι18.τειι

11ει·Ιιε.Ιτειεεε εε ε;εινιιιιιεε, Με εενεε ννεΙιΙ Με 1ίειειε ιιι εει·

Βε1ιε.ιιε1ιιιι€ ε1ι1ιε.ιιετ. Βεάιιει· Ιιε.τ ειεΙι Με ερεειεΙΙεε .Τειιι·εεΙ

2ιιεειειιιεεεεετεΠτ. εεε εΠεε ειιτΜιΙτ, ννεε ϋΙιετ άεε ΒιεεεΙτε.ΙΙ

ινιεεεεεεειι)ι ει·εε1ιειετ, εε Μιεε ει· ”ε‹1ει·εειτ οι·ιειιιιι·τ Μ.

Μειι εεειιιιιε ιιειιιιτ ειιεΙι ι1εει Μειιιειι εεε Με θι·ιιιιάρι·ιεε1

ριειι ειεει· εενν1εεειι Ψεεεεε ε)ιγειεεε Με· Ζε ειε.εΙιεε, 1ε.εεε

Με ειε Τε.εεΙιεεΠεεε)ιεΙιεε Με εε ειιι! εεΙιε.ττε Πειι ειε ιιιϋε·Ιιε1ι

ετε Βειιι1ιε1ι1ιειτε.ιι εειεετ ειι.εεεεε Ρετεοε εεε ιιι εε)ιιει· ιιε.εΙι

ετειι Πειεεειιιιε· εε εεεεε.ε1ιτεε. ΑΙε ΝεΙιτιιεεειειιτεΙ εριεΙτ Με

Μι1ε1ι Με ει·ϋεετε ΒεΠε. Η1ετ ιε Β.)ε·ε. 1ιενετειιε·τ Βεεεει·Με

ΔΠΙε1ι νεει θιιτε ΕεεεΙΙιει·άτε1ιετ', Με ιιι νετ2ἰὶεΙἱε)ιει· @ΜΠ

τετ εεΙἰετει~τ ννιι·ε. Νε'εεε ι1ει·εεΙΙιειι εεΙΙεε Εεε·ιιιιιιιιεεεε ιιι

Ρἰιτι·ετ”ει·ιιι, Κε)ι1εεΙινόι·ιιτε εεε. 'Ε'ετ1.ε εεττϋεΚειεΙιτιετ ννειάειι

(Κιιτ:ε ΒεεριεεΙιιιεε εει· Πιετττετιιιειι1), τ'ει·εει· ειιε1ι Με Η 41.12

ρι·εάιιει.ε (Με.ΙΖειει·, ΜεΙιειιτι·εετ Με. εεε εει· 11εεεεεει'

εο1ιειι Βιεεεετει).

Βιιιε ;χι·εεεε ΒεΠε εριεΙτ εει Βειιιιει· Με Κε1τνν ε ε ε. ε ι· -

ε εΙιειιι ‹11ιιιι€ ἱε Εστω εει· θεεεννεεε)ιιιιιεεε. Βτιιετ- Με

Κιειιερι·ιεεεειτεε, ίετεετ Με 'Ι'ι·οε1εεερεε)τιιεεεε εεε1ι 111 ε τ' τ' ε ι·τ

(θιεΙιε ΠειιτεεΙιε Μεά. ννεεΙιεεεεεε Νι·. Π, 1901). - )νει· εε

ιι·ε;ειιτ1 ει·εεεννιεεεε Εεεε, εεΙΙ ειιτ'ε Εεεε, ννο Μυες εεεε

ιιιειε εϋεετι,εε Βεάιεεεεε;εε ειιειιτι·ει1'ειι ε1εε,εο εεεε εεττ θεω

ειετ εεε ννεεω- Με Ειεε;εειι τ όιιτεΙιειιτ“Μιτειι 1ετ. (Βω

εει· εειεεεεττ1ττ εἰεεε ιιιοΜίιειττεε Ε' ε. Ι Κ ε ε ε τ ε ι ε ε ι· Πεε·ε·

εεεεεΙ, Με εεερι·ιεΙιτ Με ΑιιννειιΜιεε εεεεε11ιειι). Γει·ιιει· Μ:

ει·εεεεε θεννιε!ιτ ε.ιιτ Με Α τ 1ιειιι ιι ε ιι ιι εεε εε Ιεεεε, Με

ιπι Μεεεε, θε1ιειι εεε 5τε1ιειι ειιεειιτϋ)ιι·εε ειιιτ1.

Πετει· εεε ΜεάΠεειεεετειι ἱετ εεε θι·εεεετεΙ ιινο)ιΙ

ι1εε_ιεειεε, άεε νει·ειϋ,πε εεἰεει· ε;ιιεετιε;ειι ειπε" Με εεε

ΑΙΙε;ειεειεεεεεεεε. εεε Με Με ΒτεεεΙιιεΙεεει·ετιεε, άεε ειειετε

1ετει·εεεε νει·Μειιτ. Βει1εει· νει·ετεεετ Με θτεεεετε.Ι ιιι Με· Απ,

Μιεε ει· νοε 5 'Ι'ι·ορτ'εε εεε;ιιιιιεεά, _ιεεειι Π. Τε;; ειιι 1 'Τιε

Η'ειι ετει.<;ειι 1εεετ, Με 8 ΜεΙ τε.<;Ιιε1ι 25 'Ι'ι·ερτεε ιιι ενε.ι·ιεετ

Με ει·τειεΙιτ ειε‹Ι. 1)ε.ιιε ιιι εει·εε11ιειι ννειεε ε1ιετειεειιε Με

πετ' 8 Με1 18.εςΙιε1ι 15 'Ι'τεετεε, ΜΙ ννεΙεΙιει· Πεειε όει· Ρετιειιτ

άε.εει·ιιά »Με Βιιε Πιιοτε.Ι νετει·ι1εετ Βειιιιει· εειιιεε,

ρεεε, εΙιειιεο Με Ι ε ε τ ν ο 1, άεε εει·εεεεε εεεεεεε1ιε1ι εεΙιειεεΙιτ.

- Πιιτει· εεε Νει·εετιειε Μ. εεεεεεει·ε εεε Πιοιιιε εε

ιιεειιειι. εε.ιιιεετΙιεε ιιι άεε Ε'ιτΙ1εε, ιιι ι1εεεε ΟΙιετ1ρε.τ1εε νει·

ΙἱεΒτ, ιιπά ειπει· εεε Αετ1ρντετιειε,άεε ΡΥΓΗΠ1-Μ|εε

ιιι εΒιιει· εἱεειε1ἰεειι εεειιά)ιε)ιειι Πεε1ε νοε @ΒΤ-0,5 _μεεεε)ι

ιιιι ι· εεε ιι "εεε Με 'Γειερει·ετιιι· 38,5 ϋΒετεο1ιτειτετ.- Μι Με

Μι1ιιε Με 1( ιι ε 1ε ε Μ? ε ε ε 1ι ιι ιι ε ε ε νοι·2ιι21ε1ιειι ειπε. Θε·

εεε Με ΒεΙιννειεεε ενειιτ1ετ Βεεεει· ιιιιτ νοι·11ε1:ε 81ειεΙιτ'ε11ε Με

εεεεε11ιεΙιεε ννε.εε1ιιιιιι;ειι άεε εειιιεε Κει·ρει·ε ειπ σε Ι Ι: ο Ιι ε11 -

ε ε 1ι ε ιιι Ε) ε εἰ ε· νν ε ε ε ε ι· ιι ιι. _ιεεεετ'εΙΙε 2ἱε!ιτ ει· Με άετ Πει·

ι·ειεΙιειιε· νοε Ο ιι ει: ο ει ρ 1ι ε.1νει·.

Βεἰ Η ε. ε ιιι ο ρ το ε ειιιετιεΙιΙτ εε εἱε1ι Μι ι·ιιΙι1,ςει· Βιιε1ιεε

“ιεε εεε Ρειτιειιτειι 2 εΙειεΙι.ε;ι·εεεε εεε -εεΙιννετε $εεεεε.εκε

εε 1ιειάε Βι·ιιετΙιττ1τ'τεε εει·εεΙεειι πε 1εεεε, ιιπά Με Κι·ει.ε1ιειι

»Με ειι Ιε.8ει·ε; ιιι1τ Η ει·ρ1ιιιι ιε1ε_ιεετ1οιιεε εει ειπε νει

ε1ε1ιτεε, Μι ειειι ειει.νειΙειι ετειττ εει· ει·ννϋιιεεΙιτειι Β.ιι1ιι,εετε1Ιιιεε.

εειιιεε εεε θεε·εετ1ιε11 ει·τε1εΙιειι 1τειιιι.

Ζιιιιι 8ε1ιΙιιεε ει·νσ2Μιετ Βειιιιει· Με Μ·ει νἰεΙεεεετοεΙιειιεε

θ ρεειτ1εε.:Ηετε!,Τνε.2εΙ ιιπά Τιι1ιει·1ε ιι1ιιι.Πεεει·

Με εειτ1ειι ει·ετει·ειι. (Βεάιιει· 1ιεεει·ιε1ιτ Με 'Ι'εε1ιιιι1ι όει· ΗετεΙ

ε.εννειιΜιιιε·) εειιιεε ννο1ι1_ξετετ εεΙιεε ειιι· 'Γεε·εεοπ1ειιεε Μετ

εεεεεεειι ενει·άειι, ενε1ιι·ειιιι Με: εεε Τεεει·1κιιΙιε Με Αειειι

ιιεε1ι ιιιε1ιτ εεεε1ι!επεειι Με, εεεοει1ετε εειττ1εει θε ε τ εεε

άετ 01ιείει·ετ εεε Βεεετετἱιιειε Πι ΒΙονε ιι τιιε2 ἱιι (Πιετ

εε1ιΙεειειι εειιιεε Βει·ιεΙιτ Με: Με εετεεεεε εΙετεεεεάειι Βτίο1εε

εειεει· Βε1ιειιεΙεεεεειετ1ιεεε νει·εΙΤε:ιτΙιεΜ Ματ. (8ιε1ιε Πειι

τεεΙιε Μει1. Ψεε1ιειιεεΙιι· 1901, Ντ. 25).

(Α. ε τοι·είει·ετ).

Πει· ΡΜ). ε ε ε (1)ι·. Βει·ιι ε ε ει· Π) ει·1ιιιιιι1ιετ εἱε1ι, σε Με

.ΤοεΙιε.Ιιειιιεεεεε. ι1εεειι Βι·. Βεεεε ειεε εε ιιεεϋιιετιε·ε Μι·

1ιιιιιε πετ' Με τιι1ιει·ΙιιιΙεεεε Ρετἱειιτειι ειιεε1ιτειοτ, ετννε 1ιεεειι

εει·ε ε;τεεεε εεννεεεε εειεε.

Βεειιει· εεΙΙιετ. Με: Ρ1ιτ1ιιει1τει·ε, ννε1εΙιε ι.;ΙειεΙιεειτι εε Εεεε

111:τ.ειι, στι. .1εΜτε1ιιιιιι εεεεεεε εεε ειε εἰεειι εε1ι1εε τεε Βιε

ειπε Με” εεεεε.εΙιτετ.

Οι. Βο ε εε: εεε ει·ετεε Γεω 1ιε.τ ει· ιιι Μεεεεεεης-δεεεε

Με;; ειιτεεεΙιε.ε1ιτετ. 1118 1ιε.ιιάε1τε εΞε1ι ειιι εἱιιειι Ρετ., όει· Με:

ε.ΙΙ).τειιιειιιε θε1ιννϋ.ε1ιε ΒΙεε,·τε εεε εει όεει ἱιεει· άεε Βριιεεε

τε.ιι1ιεε ΑτΙιειειι ιιι 1ιδι·εε ννει·. Ρετ. ει·ΙιιεΙτ Β ΗΜ εκει. 0.4

.1εΜιεΙιιιιιι. »Με 3 'Ι'ειςειι ει·τ'εΙε;τε ι·ε.ειάει· Τειιιρει·ετετεεεεεε

εεε Ρετ. ετε.ι·ε ειιιιιειι Κιιι·εειε εε Μ)Ιιει·τε1ιει·1ιιι1οεε.

Με εινειτειι 11ε11 1ιε.ιιάε1τε εε εἱεΙι ειιι εἰεε Πειιιε, Με ιιι

θετ1ιει·εεει·Π' εε ε1εε·εεετιεε1ιειι ΖννεεΙιειι .Τεά1ιε.11 ει·ΙιιεΙτ. Νεοε

μ1ειε ειε ΜιεεεΙΙιε 1κετεε Ζειτ εε1ιι·ε.ιιε1ιτ 1ιε.ττε, εεἱετε ειεΙι εει

.Ιιι Με νενετει·τεε Ψεεειι. Με 'Ι'ειερετε.τιιι· ϋΒει·ετἱεἔ 40,0 εεε

1ε Μιι·εεετει· Ζει: εττ'ε18·τε εει· ΤΜ.

1)ι·. Βιι11ε: Με νοιι Πι·. Βεεεε ·εεε·εΓϋει·τειι $νιιιρτειιιε,

ννεΙε1ιε ειπε Ε'τϋ1ιά1εε:ιιεεε εει· Τεεει·1κεΙοεε ει·ειεεΜεΙιειι εεΙΙειι,

Ιεεεειι ιιπι· εεε Βε)ι1εεε πι. Μ." εε ειεΙι εει άεε οετι·εΙ1°εεεεε

Ρε.τιεετεε εει νενειε)ιτιιιιΒ·ειι Ιιε.ιιάε1τ; Με ἱετ τω» πιω, ειε

Βεεεει· εε1ιειι τ'ιιιΙιει· ννιεεει·1ιεΙτ εετοει ει", αΙεΕεεεεεειιτειιιι

ειιι. Τιι)ιετιιιιΙεεε. Ιιι εειιιεε 85:18.1ιι·ιεειι Ρι·επιε 1ιετ Βειιιιει·

ειιι· 2 ΡεΜειιτεε ειε εει·ει·τεεεε νειΜεΙιτιιιιε·εετεεΙιε1ειιιιεειι

ιιι ε.ιιεΙειιειεεΙιε ΠειΙει.εττεε εεεεΜεΙετ εεε 2 εεε1ι Με, Με

Πεει·ιεεε :Με εε 11ε.εεε 1ιει·ιεεετεΙΙτ ινετεειι. Με εεε νοε Πε

Βεεεε εειρΓοΙιΙειιεε 1τεΙτειι Αει·ειΙιεεεεε εεΙιειερτ'τ ιιιε.ε ε.ιιο:)ι

ιιιε1ιτ Τιιεει·ΙιιιΙοεε. εεεεει·ιι ε118·ειιιειεε Ιιιειιιΐιειειι: Βεάιιει·

εεΙΙιετ νετει·ι1εετ Με Ιιεεετεε 1ιε.Ιτε 8ιτε1ιιι.άει· Αεειιάε.

Με Με ?τε ιι ιι ε'εε1:ιε Ήιεει·ιε νοε εει· ίτε)ι2είτιεειι νει·

1‹εΙΙιιιιις εεε ενετειι Βιρρεε1τιιει·ρεΙε εεε εει· ετιεΙεε1εε1ιετι Βε

άειιτιιιιε· Μεεεε νετεειεεεε Με Με ΕῖετετεΙιιιεε άετ Ιιεεεει1·

τιιεετειι!εεε εεΙεεε·τ, εε Ιιετ ?Με εει εε1ιοε ε·ΙειεΙι Με εει·

Βιτεεες εει· Βει·Ιιιιει· πιω. θεεεΙΙεεΙ·ιετ'ε. ννε ει· εειεε ΑιιεἱεΙιτειι

νει·ετεε1ιτε, νιεΙίεε)ι ννιεει·ερι·ιιε)ι ει·τ'ε1ιι·ειι ειιι! ειιιεε Βεω9ϊ

εἰε1ι ε1ιειιίεΙΙε εεεειι ειιιειι εεΙε1ιεε Ζεεε.ειιιιιιιι1ιεεε Με·

εριεεΙιεε.

Πι·. ν. Βι·οε εΙιει· εεεττείτετ Με Βετεε1ιτι,ε·ιιιι εεε Με)

1ιειτ1ειι νοιι Βι·. Β ε ε ε ε ει·ενε)ιιιτεε Ε'εΠειι ειεε εε ετετε 11%·

Ιειιεε άεε .1εΜεεΠιιπι ειιιτ' ΡΙιτιιιε11τει· εεειιΙειτειι. Σε 1ιεεεε ειιΐ

ειιι Ζετε.ΙΙι εε Ζιιεειιιειεετι·ει1`ειι εει· .Τεά)ιε1ιιιειΜιττε1εΙιειιε ει"

εει· νοιπ: Ιίιιιιιιει·ιιιιε Με Ζιιετε.ει1εε νει·Ιιεεεε, ινοι·ειι πω!

επι εε ε1ιει· εεεΙιειι ειιιεεε, Με εε ω” εε1ιινει· εει ειε1ι νεπι1·

ετεΙΙειι, Με εειιιι Με εεεϋεετιε·ε .Τεά)ιεΙιεειννιι·1τιιεε· εε 8τειιΜ

1ιεειειειι Ιιειιιιε. "

Ι)ι·. Β εεε ε ει·ννιετ1εττ Ιιιει·εεΓ, εεεε Με νοιι Πειι 8Π8θ0!”

τειι ?Με ιιἱε1ιτ εει· Αιιεεεεεεριιε1ττ Με Με Αιιιιε.1ιιιιε 811108

ΖεεειιιιεεεΙιεεεεε εννιεεΙιειι .Τοε1τεΙιιιιιι;.ςεει·εεε1ι άιιι·ε)ι ΡΙιτ1ιι

ε11ιει· Μιά ιιιιε;ϋεετικει· )νεεειιιιε· ιπι ΚτειιΜιειτενετ1ε.εΐ 81018

εειι εεἱειι, εειιτ1ετιι Μιεε Με ειιιεεΙιΙεειεε Πτετε.τει· εἰιιε 881128

ΒειΙιε εεΙεΙιετ ΠιΙ1ε 1ιειιιιε εεε εεεε ει·ετ ιιεε1ι Β`εετειεΙ1εε€

εειιιεε εοΙε1ιειι Ζεεειειιιεε1ιε.εεεε νοε εει1ει·ει· 8εἱτε Με εειιιεε

ετννΜιετεε Ρε11ε ιιι Μεεειιι Βιειι εεάειιτετ ννοι·άειι εειειι. 2111

Βι·ΙιΙει·ιιεε· Με άεΙετε:ι·ειι ΙΜεΠεεεεε άεε .1οΜιεΙιιιιιι ΜΗ 2011·

εει· ειπε ει·ννειεΙιεεεε ννιι1ιιιε;; εεεεεΙΙιειι ειιι' εεε Βι·ειιεΙιιε1·

1ιεεει 1ιετε.ιιΜε)ιειι.

Πι: ν. Βι·ε εε ε ετ: 11'εΙΙε εε τεετετε!ιειι εεΠτε. Μιεε τ10ά118

Ιἱιιιε νοιι Ρ1ιτ1ιιε1Βετε εε εε1ιΙεεΙιτ νει·ττεεειι Μιά, εε »ειτε

- - - -~27τετ-εΜ ?εεε
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επι· Βι·Ι-ιΜι·ιιπ,ε ειιεεει· 'Ι'πεεεεειιε επει· επ ΒΙπιιιι·ιιεπεεπππιπ

πππιζεπ επ τιεππειι, πιε ιιπι·επ .Τοιιιιπιιππι πεπειιπτΙιεπ επ διεπ‹ιε

Ιεοιπιπεπ ιιιιππεπ.

Βι·. ν. Βιιπεεπ ε πετ ΡΜπιειπειπ, Με ειειεπεειιιε επ Επεε

ιιι.τεπ. πιοπετειεπε· 2.Ο-3,Ο επιιωιι τει.ςΙιειι ε·εεεπεπ, οππε Με:

ειπε δεπειιιΒ·πιις άει· Ρετιεπτειι ειπιι·ει, ιινε.ιιι·εππ Ωπεεπειιπει·

πεπιεπιιιΙιειι εειιΙεεπι νοπ Ρπτιιιειιιει·π νει·ιπι,ςεπ πω, ννιε

Βεειπει· ειπεπ ειπε ειε;επει· Ει·ιππι·ιιιιε πεετειιε·επ Εεεε.

Πι·. Π ε π π π ε ι· ετιπιιπι ω. Β ο ε ε ε πει·ιπ νοΙιειππιιιε· πει,

ιιεεε ει· πι» εννιεεε Πιιιε άει· ΒεπεπιιιιιπΒ πει· Ριιιιιιειπει· ιπι

Ηειιεε Με ι °ω·ι ι·ε‹ιετ, ννιιπι·ειιιι ιπ πεπ Ι.ειιιπιιειιει·π εεννιιππ

Με άιε Βειιιιππιππε ιπ ΑπειεΙιεπ επ εεπι·ιπ πεπ νοι·ιιει·ε·ι·ππά

εεετεΙΙι πω. Πιιιεπ ειπε Νεπι·πιιε·. πιε πειπειιιιιεπ τειε πεπ

πεπ επιιιιιΙτ ππ‹ι ειπεπ επί Απινεεπεειιιιη; ιππε;ιιεπει Βεπεειιι

πιπιιιιι, πιω ειοπ εεποπ νιει ει·ειειεπ - θρεειίιοπ με επ 'Ἐπ

πειεπΙοεε ε·ιεπι εε πιιεπ Βειιπει·ε πιειπππι.: πιοπι, ποιι επει·

ινιιιιεπ Οι·εοεοι. πιιπ εειιιε Πει·ινετε εεειετιοπεπεεεπι·ππι‹επ‹ι

Με άιε ΑιιεννεπΙ ειπεπ ενεπτπεΙΙ πιιπ ννει·‹ιειι‹ιεπ Νει·πο

ιιειε ειιιεπει, εε ιιοιπιπι εε πιει· «Μπι απ. ιιπι·ειι Απερι·οπι

ι·επ πεε πι» πεπ ερεειειιεπ Ρε!! 8·εειεπετειειε πωπω επ πιε.

ι·πεπ, ειε πιε Βεεειιυπ πει· Ρετ. επί τιιεεεΙπεπ ιππινιιιπειι εεπι·

νει·εεπιειιεπ πι.

Απειρνι·ετιεπ πιιι Ηεππει· ιιππιει· ππι· (πω ειιε·εννε.ιικιτ, ννεπιι

πιε Τειπρει·ετπιει·ιιϋπππε· ειπεπ ιπειπ1ιειιεειιινεοπεπάεπ Ειπ

ιιιιεε επί πεπ Οιε,·επιεπιπε επειιπτ, ιπειετ επει· ιεε εε πιεπτ

πειιπε, εςεςειι πιε Τεπιιιετε.ιιιιεπειεει·ππε ειπεπεειιι·ειιεπ. πε

πω· επ1·οπιεεπ Ειεπει·πιιε ειεπ, Με πε νιιε π ιιει·νοι·ιιεπι. επ

εειιιεπ Ζπειεπ‹ι ε·εννϋππτ, εοιιεεε εειπ Αρρειιτ πιεπι ννεεειιιιιειι

πωιιι·ι ιεε ππά ει· πεπ ιιπ ΒιιοπεποπεΙειειιεεννιειιτ πειιιιιιειι

ιιππ. Ιιιειει; ειπε Ιππιεπτιοπ επι· Ηει·ε.πεετεππε πει· Τειιιρε

ι·ετιιδ νοι·, εε πω. Βεπιπει· επι Ιιεπετεπ άεε Απειρνιιιι επεισ

ινεπ τ.,

νοπ πει· Ηγει·οιιιει·εριε πιπειιτ Βεάπει επι Ιιεπετεπ ιιι άει·

?οιππ άει· νοπ πιιπ ι ει·πιτε επιρίοιιιεπεπ Κιεπεπιπιιε πιο·

πιε.ιιεπ, πιε πιε επι” πιε Ι.ππεεπεριιεεπ πιιιππιιειειιι. ππά ειειι

ω” Με” ι'επειιιπ·ειιπ ει·πειΙτ. νοπ ειπει· πεεοιιιιει·ειι θειε.πι·

ιιππε Τππειιειιιϋεει· 6πι·ειι .Τοπιαιιιιιιπ ιώππε ννοπι πιεπι πιο

Εεεε εειπ, :Με Με πωωιιιπ εειιενειΙιε· εει·ειιεειι Με Ηειιιπιι.

ω! πει· 'Γιιπει·πιιιοεε επηιίοπΙεπ πειάεπ εει. Με εοιεπεε ιει εε

νοιπ Βεππει ειιει·‹ιιπεε πιε επεεννεπάτ πειάεπ, εειιι· οιπ επει·

Με ει· εε νοπ Ριιιπιειπετιι ννεεεπ επ‹ιει·ει· Ιππιεειιιοιιεπ πωπ

επεπ ιεεεεπ πω! πει. ιπ 14-_ιππι·ιεει· Τιιιιιιεπειι. ειπ Βιετιτπι·επ

Ιιεπιιε.πεε. ινε πιει-ιεε ε·ερ;επ 400 Ριιιπιειπει πιω εειπε Απ·

τπειιππε,· ειπεειι, πιε ειπεπ εειιιι.ιιιιειιεπ Βιπιιιιεε πεπιει·ια.

Πι·. Με.πτιειετπ πι πι Ι επιππτ ειιεπ, Μ" εε ειεπ ιπ πεπ

επιιεπ, »το πεειι .ιοπιειιι ιιπιε ΖπιπιΙε πει Ρπειιιειιιει·π ειιιιιι·ε

τεπ, πιιι Ζιιιπιιιε·πειτειι πιιπάειτ. ιιιιεππ .ιοτιιειιιι ειιε;επιειπ

ειε τεεοι·ριιοπεπείπι·ιιει·πάεε Μπα-ι ειπριοΙιιεπ πω, επ ιεε ε

Βι·ιοι·ι επεπ ειπε ειιπειιεε Βιπννιι·πππιε επι Με ιιιπειιιπιπεε

εππιπιιιπ,ε· ινειιι·επιιειπΙιεπ. Ν" Απεεπει·ετε νειοι·ιιιιειι εεπι

οιπ. .Ιωιιωιι ππά επει· πιεννειΙεπ ιπ εεπι· ε;ιοεεεπ Ι)οεεπ (20

24 ι; πιο πιο Ρεεεπεπεεπει·) π. εε ειπ‹ι πειπε θεειιπάπειιεεειιιι.·

ιιιιεππε;επ πειαιππι Βεννοι·πεπ, ιι·οιεπειπ :ιεεε επι· ιςενι·ιιππιιεπ

πεπ πεεπ ειπε νοιπεπειεπεπ Απιεπεεεπιπιεπ πει· 'Ι'ππει·ιιπ

Ιοεε Με ιιπεει·ειι Ρε.τιεπιειι ιοιεεπεπ.

Πι·. νετ. [Λενε π πετ ιπ ειπει· ι.ζι·οεεεπ Βειπε νοπ ΕιιΠειι

.ωιιεπι επ πιει;ποετιεειιεπ Ζνι·ειεπεπ επεεννε.πιιι, ππι επωνεπει·

Βιιεεειιι ιιει·νοι·ειιι·ιιιεπ πάει· Ηριιιππι επ ει·πε.ιιεπ ππά επει·

νοπ ειπει· Ιιόεππ8· 5:20 4-ειιιπτιιιι·π 20 'Ι'ι·ορί'επ Με επι· Βεε.ε·

ιιππ. Πει: Μ. εΙΙει·πιπε·,ε ειπ εννειε‹·ππειἀιεεε Βειιιινει·τ. Βειιεππτ

ιετ _ιε πιε Βιεεπεεππίε πεε .ιοπιεπι. θεπιιιιριεπ ιιππ. Ιιετνπιι6

τιεπι ιιεινοιειιι·πιεπ, ,εεΙε;;επτΙιεπ επιιι·ειτει επει· ω· Κειει·ι·ιι

επεπ επι' πιε Βιοιιειιιεπ ππά ΑΙνεοΙειι ΐοι·ι επει· εε ννιιι·ε ποπι

πιόςΙιεπ. τιιιεε επι ειιεεε ννειεε εειεεεπιιιοπ ειπ Μπι επε ειπεν

Ιοεε.Ιειι 'Ι'ππει·επΙοεε ειπε ει1εειπειπε Μιιιει·τιιπει·ιιιιΙοεε πιιπ.

Πειε .Τοτιπειι ιπειε επιιεεπ πει 'Ι'ιιπει·επιοεε επ νει·π·επιιεπ,

πεπ Βετιιιει· πε.πει· Βάι· νει·ννειιΊιεπ.

νοπ πεπ Νε.ι·οοτιειε πει ειοπ ιιεπι Βειιιιει· εεπι· επι πεε εειε

εεπι·ε Ηει·οιπ πειινε.Ιιι·ι. ΑιΙει·ιιιπε·ε εειετ εε Με Βιιρεειοι·ειιοπ

εισαι: πει·επ, εε πι: εΙεο επι ιπειετειι επ ειιιριεπΙεπ πει ει·οεπε

ιιεπι Βειεππετεπ, π·εππ ιιειπ Βε.εεεΙπ ιιπει· ιιεπ Εππε·επ επ πιι

τοπ ιεε. Βεπι· ιεεεεΙιειιετ πετ ποπι Βιιι άεε Ηει·οιπε, πω" ιπειι

επ ιιιιειπε ι)οεεπ επιπιοιιΙεπ πω, ιπειι ιππεε ιπιπιιεετεπε 0.005

το ειοει νει·εεπι·ειπεπ. Βιοπιιι εετει πιο Βερεειοι·ειιοπ ιιιεπτ

Με ππά ιει πεπει· νοι·ννιεεεπιι πει ι·ειειιΙιεπειπ ΒεεεεΙπ επ

ειππΓειιεπ.

Ιπ Βεειι,ε· επι' πιο ρι·οε·ποειιεειιε Βετιεπιππε· πει· Πιεεοι·επε

ποπ επ 'Ι'ππει·ιιπιόεεπ, ειπε Με Αετεπ ποεπ πιεπτ επεεεειιΙοε

εεπ. Βιιι πιεεεπτιιεπει· ΜεπεεΙ άει· Ριιπιιοει:ιοπεπ ιιπει· πιεεεπ

θεεεπετεπά Πεμ. ιιε.1·ιπ, ιιεεε νιειιε.επ πιεπι. επεεεεπεπ πω,

πιιι. ννειεπεπι Εεεε·επε πιο Ππιει·ειιειιιιπε· επε,εει'ιιιιι·τ ννοιπεπ

ιεε, ί'ει·πει· Με, Μ" πεπ ππεε,εεπεπ πω, επ νοι·ιιει· Πεπι

εειπεπιε ε·επεπεπ πειάεπ ειπε, π·ειεπε επ Με Απι“ιιειεπ άει·

Βεπεειοπ νοπ Βεάεπτ.ιιπε εειπ ιώππειι, Με ε. Β. Οριιιιιι.

'Ι'ε.ππιπ.

πω» Βεππει·ε Βι·πιπι·πιη;επ πι πει· ροειιινε ΑπειεΙΙ πει· Βε

εειιοπ, εεΙπει πει Βεπιιτεππε· πεε ειπριιπόΙιεπειεπ Βεε.€επε νοπ

ππειιπετι€ει· ρι·οεποετιεεπει· Βεπεπιιιππ.

 

Πι·. Κ ι ε π ι π πιιπ πεε Ι) ε ι ι νν ε ι ι ε ι· 'εεπε ΒρπειιιΙεεεπεπεπ

πι» εννεειεπιιιεει,εει, ειε πεε νοπ Πι·. Βο εεε νοι·εεεειειε πιιπ

ειππιοιιΙεπε 1ιιεπε'εειιε. Βει πεπι Ιετεπει·επ ποιπιπτ εε εεπι·

Ιειεπτ τον, άεπε άει· ΙπιιεΙτ επεπιεεει ιιππ πιε 'Γεεεπε «ιεε Ρε

τιεπτεπ πεεεππιπιει, νιειε πει ιιειπ Π ω.ωι ει1ει·'εεπεπ ιιιιι·επ

πεπ ποτε νοι·πε.π‹ιεπεπ 'Ι'ι·ιεπτει· νει·ιιιπ‹ιει·ι; πω. Ι)ιε Βιει·ιιιεε·

Ποπ «ιεε Πειωνειιει· 'εεπεπ ιε.εετ ειεπ εεπι· ει". ππιεπ Απε

ιεοειιειι πεννει·πειεΙΙι,εεπ.

Ηιε ιπ πει· Βει·ιιπει· ΡοιιπΙιπιιι ιπ Οεπι·ειπειι πειιπιιιιεπεπ νοπ

Οι. Βοεεε πειποπειι·ιιτεπ Μεεπεπ πει: Πε. Με πιιι Επι·

Ηνπειρι·οριιγιειιε; πει· ιπιτ πει·εεΙπεπ νει·εειιειιε Ρειιεπτ ιιιιιεεε

πεπ Βιππιπειε επιριε.πρεπ, άεεε ιπιπ πει· θιειπρει πει· Ππι·ειπ

πεπ. ιιιιι'ιεε‹ιι·ιιεια ννει·ιιε; τιιιι·επ Ε'Ιιι ε; ε·ε'ε Ππτει·ειιειιιιιιΒ·επ

εει ει·ννιεεειι, πω. πιε 'Ι'ι·ϋριεπεπιιιιεεπιοπ ρι·ειει;ιεεπ πππ ιιι

Βειι·εοιιτ. ιιοιπιπε, ννοΙΙε πει· Αι·ετ ειεπ πω» Με ε·ερ,·επ Μπω

ιιοπ πιιι·ειι Αππιιειεπ εειιιιεεεπ, εε ιπϋ,εε ει· ειεπ Ιιεπει· εεΙπετ.

άιε Με.ειιε νοι·ιεσ,επ. Οπ Πι·. Βοεεε ειιεεε Μπεπεπ άεππ π.πειι

ιιι άει· Ρεινειρι·ειιιε ε.πννειιιιε?

Πι·. Βο ε ε ε: ιιι άει· Με νεερι·ει:ιε εει πιε ΑπεεπΙ άει· Ρετιεπ

πεπ ειπε εει·ιιιρ,·ετε, ιιεπει· πιε Θει'ειιι· νοπ ιιιεεει· Βειτε ειιιειι

οπιιε Μεεπε €ει·ιπεει·.

Πι·. 'ΓπιΙο: Μεπ Ιιεει. Μιπιιε·, ιιεεε εε ποτιιινειιπιε ιει. επι·

ΑιιΠιιιτιιιπ,ε ειπε. νοι·Ιιεπιιεπει· Ι)ιιι”ει·επεεπ ιπ πεπ Αππειππεννε

επιιςεπ ενιπιιιετι·ιεεπει· Ρει·ιιεπ πεε νοιιε πωπω Με άεπ επτα·

επεπι.επ '1'ποι·εκτιιειΙ ειιιω επ Ιεεεεπ. Ηιει·πιιτ πε.ππ Βετιπει·

ειεπ πωπω ειιινει·ετε.πάεπ ει·ιιιιιι·ειι; τι:ι‹ιπι·εΙι, πεεε ιιιεπ πεε

Ι.ιειιι εεπιει·εεπι επι' πιε πετι·ε.ειιιειε Βιιεπεπ- επει· Βι·πεπίιπ.επε

πιιπ Εκει. νει·εειιννιπ‹ιεπ ειι.ιιιπιιιιοιιε Βεπεπεπ, ιιππ ιπεπ

ιιεςεεειι πεε πω» νοπ πει· 8ειιε ίεΙιεπ, επ ειπιι άιε Βεινε

ε;ππε·ειι εεπι· εεπϋπ επ πεπ νειεειιιεπιιιηςεπ πετ πιιπ ιιεπιιιεπ

πει·νοι·ιι·ειεπάειι Βειιειεειιε.ττεπ πεππιιιεπ. Βειιιιει· πεπ πιο νει·

πω» πει· εειιιιειιεπ Βειεπεπιππι; επει·ετ Με Ππι.ει·επεπππε· επι

$ποιιοεε εεπει.εεπ εεΙει·πτ. Ποπ Απε·επει·ετεπ ιεε πιε Ππτει·επ

επιιπε πιιπ εειτπειιει· Βειειιοπιππε· εεννπε εε.ιιε θειειιιιε·εε

Αιιεπ ‹ιιε '1'ιιετεεειιε, πεεε πει· νοΙιπιοπά επ Ψνειιεπι πιοπτ

εε πειιιιιειι πιε θεπιι·ι.τε ει·ιιειιπεπ ιε.εετ Με πιε ιιπι·ιε;ειι Μοιιιι

ριιεεειι, ε·επει·ι. ιιιει·πει·.

Βιετι πνιιι·ιετιεεπει· Ρι·οοεάιιι·επ ειππιιεπιτ Β.εάπει· πει ιιππ

εεπιππει·ι‹πιοεε ττοεπεπε Ρεεπιιιηζεπ, άιε ει· εεπι· Με επ ιιι

πει·ι‹ιι1πεεπ ΘεΙεππετπι·επι‹ππεεπ πιιι επτειπ εποε επειτ ειπεε

Ριιεεεπιι.ε νει·ννεπ‹ιει.

Πι·. ΗεΙιεπει·ι: Πιε Αιιινεπιιππε άεε .Τοεπειιπιπ επ ει».

ε·ποετιεοΙιεπ Ζ»νεεπειι πει νωεωιι επί Ιιππε·επτ.ιιπει·ιιπιοεε ιεε

εεπι· Με πω! νειι Βετιιιει· σε οππε εεπΙεεπτεπ Ει·ι”οιε· ειπω

ιινεπάι ινοι·‹ιεπ. Βει πεπ νοπ Πι·. Βεεεε ει·νιειππτειι εεπειππε.

ι·επ Μιεεει·ιοΙεειι, ιιιιιεεεπ ποπι Ζιιιειιιεπειι.επ ιπι 8ριει εειπ.

Μιιιε.ι·τιιπειιωΙοεε πεπιι πιιι· πιιιιιιι·επ επ Βιε.ποιε ιιοπιιπεπ, άεπε

ειπ 'Τππει·πειπει·ά ιπ ειπ θειιιεε ππι·εππι·ιεπτ. ππά ιππι1 πε.ιιπ

πεπ ιαιιιιπ νοι·ειεΙιεπ, πεεε τιιεεεε ειπε Ροιιςε νοπ .ιοπιιειιππι

ε·επι·επειι εειπ πεππ.

Πει· νει·ειπιπιιιι,ε πεε 2. Ρπιιιιοπειιοπε επι Πι·. Βεπ Ιιειπ

ει·οεεεε Ηεννιειιι πειεε1εμ ινιεεεπ, επι εε ιι1επι·,εΙε άει· Σ.

Ριιιιποπειιοπ εεποπ ριινειιιιοε,·ιεεπ ειιι.ι·πει· ιεε, ειε πει· 2. Αστ

τεπτοπ. ΙΒε εει εεωιιωι ειπε ει·οεεε 8ειτειιπειτ. ειπε ιπππ ειπε

Ηγρει·ιιοριιιε πεε ι·εεπτειι νειιιι·ιπειε πει Ιιιιπ8·επειιπει·πιιΙοεε

ίιππε, πιιι· πει πει· ειιι·πειιεειιεπ ?οιππ πει·εειπεπ ιαιιιιιπε άιε

Περει·τι·οριιιε νοι·, πιει· νει·ιειιι”ε πιο Κι·π.πιεπειτ Με ππιει· άειπ

ειπε ειπεε Ηει·ειει‹ιειιε.

Απεεει· πεπ νοπ Πι·. Βοεεε ,εεπειππιεπ ι.πει·ερεπτιεεπεπ

Μπεεπεπιπειι εεεεπ πιε Ι.ιιπεειιιιιπει·Ιειιιοεε πιιιεπτε Βι·. Β ο π ε -

πει· ι ποεπ Με ειε ιιιε·ποειιιιιτιπιιπιειιοιιεπ ε.ιιίιπει·πεε.πι πιε.

‹·πεπ, π·ειεπε εειιιει·εειπε ιεπΙιειτ επιριοπΙεπ ννπειιεπ πιιι! άιε

Βειιιιει· ειπεπ πεπει·‹ιιιιεε ιιι Ειπε εεπι· πεπ τιιππιεπ Ιιιιι·επ,

ινιιιιι·επιι εοπει. ιιιειιιε ιιπει· ιπι·ε Αιιινειιιιιιπε νει·1επτει.

Πι·. ποιο ε πιιι ε π ν ννειει πε.ι·ππι' πιε, ιιεεε ιπεπεπε Πεπ

εεπεπ ,ε·εεεπ .Τοειιιειι εεπι· ειπριιιιάΙιεπ ειπ‹ι, ειε. Ι·ιιιιιπιειι εεποπ

Ι-2 θι·επιπι εεπιι,εεπ, ιιιπ ειπε νει·άειπιιειιε πνιιιιππες επε

επιιπεπ.

Π” νοπ Πι·. Βεεεε ειιεεεεπι·οοιιειιε, ννεε·ννετιεπειε ππωι

ιιπει· πεε Ρποπεπάοεεορ πεπ Πι·. νν οΙοεπι π επ γ ιιπ επ

προτιιετιεειι. Βε εει πωπω, ιιεεε ιιι άεπ ιπειειεπ Β'εΙιεπ πεε

εεννϋιιπΙιεπε Βιετιιοειιορ επεπεο επι επει· πεεεει· εει, επι· ννειπι·

πειιπιιιπ,ε· εεπι· Ιειεει· θει·ειιεειιε επει· πιιππε πεε Ρποπεπιιο

εποε ιιιπιιεπιπει εεπι· πιιιεΙιεπ εειπ. Ιπ 2 ΡΊιΙιεπ, ννο εε ειεπ

ιιιπ πιε Β.εειππεπ επει· ΡΙεπι·ιτιιιεπ πεπτιεΙτε. ιιοππτε Βεπιιει·

ιπιι. πεπι 8τει.ιιοεπορ ιιειπ Βειπεπ ιπεπι· ννειιι·πεπιπειι, ποπι επει·

ιπι: άειπ Ριιοπεπποεποπ

Πι·. Βεπ πιιπ τ. πειπει·πι ιπ Βεεπ,ε· επί' άιε εε ιιπει·ιι.ιιε ννιεπ

Με Ρ'ι·ιιπιιιεε,·ποεε, ιιπεε ειιεεεΙπε οιπ πιιι· ειπε πει· Οοποπιι·ειιε

πιειιι·ει·ει· 8νπιπιοιιιε εειιιε.ειιιι πειάεπ πϋππε. Πειε ι·ειιιιε Διπ

ιιιεπ ιιπει· πεπ 8πιι:εεπ πότε ιπεπ ε. Β. επ πιο πει Αππ.ιπιεεΙιεπ,

Οπιοι·οτιεειιεπ, 8ιατορππιπεεπ, πο." ιπεπ πει νοι·ιιεπιιεπεειπ

ιιεεεειπεπ, πεεοπ‹ιει·ε ννεππ εε πορρειεειιιε· πιιιτι·ιτιο, πιεπι:

Ε.:Ιειεπ πειπ Ρετ. εε.εεπ Με Βιε πιω τππει·ιιπΙϋε, - ννοιιπι·επ

ιπειι ιιιιπιιι.εει· νιίειεε ιιερι·ιιπιι·επά ππά οι: εει·ε.‹ιεεπ εεπε‹ι

Ιιεπ Με ιιιπ ειπινιι·ιιτ. θεπε ε.πάει·ε Ιιεε·επ πιο Βιπρ,·ε, ννεππ

επεεει· άεπι ιειιπεπ Αιπεπιεει·ιιπεεπ ε.πειι ποοπ Ριεπειπεννειςππ

ιεεπ νοι·πειππεπ ειπά. Αιιεπ 8πιτεεπάιιιπριιιπεεπ ιιι·επεπειι πει
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εεε ΙΙει·Ιάεε ιιιΙιει·ΙιεΙεεεε Ρι·οεεεε εει· νει·ειιεεετεεεε εε εε

Ιιεε, εε Εεεε εΙεΙι ειε εεε ΝετΙιειι ΙιεεεεΙε. ΕΙιεε εεΙιι· ΙιεΙιε

εΙερ·ιιοετΙεεΙιε Βεεεει:εεε· εε.εεειεε ΙιεεΙτεεε Με Βε.εεεΙεει·ϋ.ιιεεΙιε

Ιε εεε Εεεε;εεερΙιεεε.

Πι·. Βει·8·εεε·ι·ϋε εεετε.Ι.Ιετ Με νεε Μ·. ν. ΒΙιεεεΙιε

Ιιει·νει·ιεεΙιεεεεε ΤΙιετεεεΙιε, ιΙε.εε 8εΙιιεΙει·Ιιιιι·εε νεε τεΙιει·Ιιιι

Ιεεεε ΡειΙεετεε εε ΑΙΙεειεεΙεεε εεΙιι· εεΙιΙεεΙιτ νει·τι·ε,εςεε εει·

εεε, Με εΙιει· Ιε ΙεΙ.πει· ΖεΙΙ; εΙεε Αεεεε.Ιιιεε νεε Μεεει· Βε

εεΙ ει·ΙεΙιτ. Πε ΙιεεεεΙΙ:ε εΙεΙι ειε εΙεειι Ρετιεετεε. εεε Βεεεει·

νει· 4 ΠεΙιι·εε ννεεειι εΙεεε τεΙιει·ΙειΙεεεε ΠΙεεε ειε ΙιεΙιειι

ΜΙιειεΙιειιεεΙιεΙιεεεεΙΙε εεε εει· ειιεεει·εειε ειιεΙι εε Ιειε,εεετιιΙιει·

ΙιεΙεεε ΙΜ. Πειει· ειι€ερι·εεΙιεεεει· ΒεΙιεεἀΙιιεε νει·ΙιεΙΙτε ει· εεε

ΠΙειιε. ΝεεΙιΙιει· εεειιιι·ιι·ιε Πε. Εεεε εεε ΙιΙΙι·εΙιεΙι ετεΙΙ:ε ει· εΙεΙι

πετ. εΙεειε ΠΙεεε ε.ε εει·εεΙΙιεε 3Ι:εΙΙε εεε ΜΙιιιιεΙιεεεεε ννΙεεει·

πει· ΒεΙιεεᾶΙεεε Με. Τι·εΙι εΙΙεειεειεει· εεε ει·Ι:ΙΙεΙιετ ΒεΙιεεε

Ιεεε Ιιεεεει·τε εε ειεΙι ειεΙιτ. ειιά ει·ετ, Με Ρετ. εΙεει· ΒεΙιειΙει·

Ι‹ει· ιιετει·εεε;ειι ννιιι·ιΙε, νειΙιειΙτε εε.

ΠεΙ.ει· εεε Νειι·οετιεΙε Ιιενει·ειιεΙ. Πι·. Βει·εεεε·ι·ΙΙε εεε

Ηει·οιε, εεε εεΙιειι Ιε εεΙιι· ΒΙειεεε Ποεεε ινιι·Ι‹εε.ιε Ιετ εεε

Ιιειιιειι εεεΙιτΙιεΙΙΙε;ειι ΜιιΙΙιιεε εεΙ εεε 8τεΙΙΙΒεεε· ειιεεΙπ.

ε. Ζ. Βεει·ετεε: Πι·. Β ε ι· Ι: ε Ι ε.

Ι|ειε 4. εει·ιΙΙεοΙιει 0εεει·εεε Μι· Ιεεει·ε ΜετΙΙεΙε Ιε ΙΙεΙ

εΙεείει·ε, 4-8. ΙεΙΙ Ι902.

<<Ηνε·ιεε», Αεε·εεΙ: 1902.

«Με ενρΙιΙΙιεεεΙιεε Πει·εεεεειΙεεειι». ΗεΙ'ει·ειιτ ΗΜ'. 1. ΙΙΙ.

Β ε ιι ε ε ε ι· ε; (ΠεΙεΙεςΙ'ει·ε).

Με ενρΙιιΙΜεεΙιεε Ηει·εεεεεειιεειι ΙΙιοιιιιιιεε Ιιεεεε· εει· Βε

οΙιεεΙιτεεε·. Ιε ει·εΙει· ΠεΙΙιε ιιιεεεεε Με εΙιΙει·οειιιιιιιιεεειι Αι·

τει·ΙΙειΙειι εε εεε θει·εεει·ε.ι·ιει·Ιεε εεε Ι·Ιει·εεεε εειιε.ιιει ενει·εεε.

Με. ΙΙιι·ειι ΙτοΙ,εεεεεεεεεεετ ΙΙ·ΙιειιιεΙεε·Ιε εεε εεειιεεει·ε ΒΙειΙε

εεινεεεεεΙιινιεΙεε. Με ΙιΙΙειεεΙιεε ΒΙγειρτειεε ΐε.ΙΙεε Με: εεεειι

εει· εεΙιεεε Αεεἰεε ρεετει·ιε ειιεειειεεε. Με εεΐεΙΙεε·εΙεε ε.εϊ

ει·ειεεεεε ΒεΙεΙειειιιιιεεεεεΐεΙιΙ ιιι άει· Πει·εεεε·εεε. είε ιιι Με

Α1·ι1ιε ειιεεει·ε.ΙιΙειιιΙ. εεεεεεει·ε εεε ΙΙεΙωε; εεεε·ϋΙιεΙΙεΙι, εΙιει·

εΙεΙιτ Ιτειεει·, εΙε εε ΒΙιγΙειεε εεε $τε.ι·Ιιε ιιει·εεεΙιεεεεΙι.ζετ

ΡεΙε, Με Ι:Ιει·εΙ.ϋιιε Ι‹Ιεεε·Ιεεει· Με εει·ειε.Ι, Με :εεε ειιιερΙ',

εε εεεε εει· ΟΙιει·εΙ:ιει· εΙεεε ιινΙι·ΙιΙΙεΙιεε Ηει·ειοεεε νει·Ιει·εε

εεε·εεεεε ει·εεΙιεΙετ, ινο;.>;εεεε ειεεειιιΙΙεΙιε Νεεεεεει·εεεεΙιε Μι

Ιεε. Με ΡιιΙεννεΙΙε ει·εεΙιεΙει εΙεΙιτ ιει·ΙιΙ: Μειιιιει, ιεε.ε ετΙιεΙτ

εεε Μεάι·εεΙι, εΙε σε εει· Ι·Ιει·ειεεεεεΙ εΙεΙι εΙεΙιΙ: Με εει· εει·

ιεε.Ιεε Κι·εί'Ι; εεε θεεεΙιυνΙειΙΙ,εεεΙΙ. εεεεει·ε εΙεΙεΙιεειε εϋ,ε·ει·ιιιΙ

εεε εεε·ΙειεΙιειεεεΙε εεεειειεεε:ΙεΙιι.. Ι)εεεεειι Ι'εΙιΙτ ιιεεε:

Ηει·2Ιιγρει·ιι·εεΙιΙε εεε Ι)ΙΙετεεΙεε εεε Με 8Ιεεεεενιεριειιιε.

Νει· ειιεεεΙιτεεε·εΙεει νἱεΙΙεΙεΙιτ ννε εει· Ηετ2ιεεεΙ‹εΙ εεΙΙιει

Μα εεεεεΙιτειιετει· ε·ιιειιιιϋεει· Ρι·εεεεεε ει, Ιτειειει Ηει·Ζετννει

τει·ιιεε· εεε Μιιιει νεεϋεε ΒΙ:εεε εε θτεεεε. Ιε εεε ειΘΙεΙ5Θε

ΕΙ9.ΙΙεε τπ·Ιιτ εει· 'Με ειιι·εΙι εΙϋΙΖΙΙεΙιε Πει·εΙεΙιιειιες, είε ιιι

ειεεει ΑεΐεΙΙ νεε εεεΙεεεεε 8εΙιιιιει·ιεε Με.

Με ΒΙΒει·εετΙε.Ιειεειιεεε εεε;ειιΙΙΙιει· εει· Ρεεεεεεεειεε εΙΙε;ε·

ειεΙιι εειιι·ΙΠεεΙιεε ιιεεε τειιΙεεΙιεε Πι·ερι·ιιεεε, ννεΙιεΙ Ιιεεεεεετε

Με 'ΓεεεΙιενει·ςιθτιιεε ιε Βειι·εεΙιτ Ι‹εειιιιι. Ι‹εεε εΙεννεΙΙεε

εεΙιννΙει·ΙΒ· εεΙε. Ιεεεεεεε Ι'εΙιΙΙ: Ιε εεε Ιετετει·εε ΙΙ'εΙΙεε εε

ννϋΙιεΙΙεΙι εει· ί'ει· εεΙιΙε Αει;ιεε εΙιει·εΙαει·ΙετΙεεΙιε εεεεεΙιεΙιε

θεειεΙιιεειιεει·ιιεΙ‹ εεά Με εεεεΙιΙΙεει·Ιε ΒεεεΙιεΙ'Ι”ειιΙιεΙτ εεε

ΡεΙεεε εεε εει· Ηει·.2τειιε, εΙιε·εεεΙιεε νεε εεε ειιεΙι ΙιεΙ εει·

νεεει· Αεεἱεε. εεεειι·εΙΤεεεεε Αι·Ιινι.ιεΙε.

Οοτειιει·εΙεΙει·εεεε εεε εεεει·εε ΙΙι·εε.εΙιεε Με Εεεε ε·εΙιεε

εΙιεεεΙΙιεε Βνιεριεειε Με Με ΙιιετΙεεΙ ε. Ηιετ ιετ εε ΙιεεεΙιτειι

εΙεειεεΙιε Με Αιιειιιιιεεε, ε.εεει·ει·εεεε εει· Πιεεκε.εά, εειιι-ι Με

"Με Αι·Ι:ει·Ιτ.Ιε Με” Με θει·εεε.ι·ει·τει·Ιεε εεε εεε Αεί'εεε;ετΙιεΙΙ

Με· Αει·τε. εεε;τεε2Ι ιετ ειιά Με ‹ΙΙΠιιε ΙΙΙιει· ειεειι ει·εεεει·εε

'ΙΙΙιεΙΙ εεε Αι·ιει·Ιεεεγετεειε ειεΙι εεεΙιι·εΙτετ εεε εεΙιΙἰεεεΙΙ‹:Ιι,

τΙεεε Με Ηει·:ενρΙιΙΙΙε ιεειει εε Ρει·εεεεε ιεΙττΙετειι ΑΙιει·ε εει·

ΒεεΙιεεΙιτιιε.ε; Ι‹εειιιιτ.. Μεε Εεεε ειιεεειιιιεεΓεεεεειΙ εεεεε:

ΙΒιεε Οει·εεει·εΙΠει·οεε ιειτ. Αει;ιεε εεεΙ:ε1·ιε

εΙιεε Ηει·εΙιγρει·τι·ερΙιΙε εεε εΙιεε Ηνιερτεειε

εΙεει· νε1·Ιιι·ειΙ:ετεε Αι·τ.ει·ΙεεΙιΙει·εεε ειιτει· 50

νΙεΙΙεΙεΙιΙ: 55 .Ιε.Ιι εεε ι·ἰΙΙιι·τ. Ιε θ. νιεΙΙειεΙιε θ

ΙΤΙΙΙΙεε νεε ΙΟ νεε ε;ειε ειεεει· Α ι·τει·Ικἰε εεε.

Ιε εννεΙτει· ΜεΙε εΙεΙιε Με εΙ‹Ιει·οεεειιεεεε ΑετΙΙτἱε ειε; ΙΙιι·εε

ΡεΙιςειι. Με. εεεΐεΙιΙει· ειιά Αιιειιι·νειεε. ΑιιεΙι ΙιΙει· Ιιεεε ιεεε

ειιι; ει·ιιτεει ·ιι·εεεε Με Ι·ΙεεεΙ ιιεΐειεΙΙεε, Μιεε εεΙ Ρει·εοιιεε

ειπει· 50-55 .ΙεΙιι·εε Με ιιεει·ιι·ιεςεεεε Αιι2εΙιΙ Μετα· εεε

εΙιι·οεΙεεΙιετ Αει·ΙΙιΙεεε εΙιεε εεεεεει·εΙιεκε Αι·Ι;ει·ΙεεΙιΙει·εεε

ενρΙιΙΙΙεεεΙιει· Νεων Μ. θεεε Ιιεεεε‹Ιει·ε Με ειεε εε Με

Αεεει·νεειεε εει· Αιπιπ. ΑεεΙι εει· ε;εεεΙΙεεε ΜεΙΙεεε, εεε Με

.ΙοιΙΙιε.Ιιειιι- εεε Ηἔ-ΒεΙιεεεΙιιε,<ζ εεί Με Αεειιι·νεειεε εεεεΙπ.,

ερι·ειΙιΙ: εεε Μι· Με Αιιτΐεεειιιιε, εεεε Με ειεΙειεε Αεεει·νεειεε

εει· Αει·τε εγρΙιΙΙΙιιεεΙιειι Πι·ιρι·ιιιιεε ειειΙ. Πεει·ιε·ειιε ΜΙι·έ'ιε

εεεΙι Ιε εεε Ι4"εΙΙεε, ινε Με ΙεεεεεΙιε Νεων εει· Αει·ι;ΙΙ.ιε εΙεΙιτ

μια εΙεΙιει· εε εεεΙι εΙεε ι·ει·εΙεΙιτΙε·ε εεεεἱεεεΙιε ΒεΙιεεεΙεεε;

ειιτεΙιεΙι εεε Με ΡΙετεε εειιι.

ΟΙι·ειιιεεει·Ιρτε θεειειετε Ιιε ΗθΓΖΠΙΙΙΒΙ(θΙ ειειΙ

εεΙτειι ειιά ΙιΙΙειεεΙι ειεΙιτ. ειιτεεεΙιεει·.

ΠΙΠ'ιιεε ΙιιετΙεεΙιε Μγεεει·ειτιε Ι‹εειιετ εεε·ϋΙιιι

ΙΙεΙι ιεΙτ Οει·εεε.ι·εΙεΙετεεε εεεειειεεε νει·.

Με Ρι·εεεεεε ι·ιεΙιτει εΙεΙι ΙιεεεεεεεΙιΙιεΙι άε.εε.εΙι, Με Με

Με ενεΙιιΙΙιεεεΙιε Νειει· εει· Ι·ΙεεεεεεεΝοεεε ει·Ιιειιιιτ εεε ειε

εεει·ρ;ιεεΙι εεε εεεεειιει·ετΙ Με εεεεΙΙΙεεΙιε ΒεΙιεεᾶΙεεε εΙει·εΙι

ε·εΙ·ΙΙΙιι·τ από. .

Οει·τεΙ'ει·εετ Ρι·εΙ·. Πι·. Π. @εε ε εε! (ΠεεεΙε.): «Με μετεο

Ιο,ειεεΙιε Αεετειειε εει· ενεΙιΙΙΙτιεεΙιεε Ηει·2ειΠεεεΙοεεε».

Μεε εενει·Ιεεει,ε·ε ΒιετΙετΙΙ: ΙΙΙιει· Μεεεε θε,ε·εεεεεεε ειεΙ›ι

εε εΙεΙιτ, ννεΙΙ εει· εεε τγριεεΙιε θιιειειει νετε ρεΙ.ΙιεΙεεειεΙι

εεε.τεειιεεΙιεε $τειιερεεΙαε εεε Με ερεειεεεΙι ενεΙιΙΙΙΙΙεεεε

ΒΙΙειιεε ει·εεΙιεΙετ. Με ΜΙΙιιεεε ΙΏειεεεειιεςεε εεε ΝετΙιεε

2ειεεε εΙεΙιτε Μι· ΒνεΙιΙΙΙε ΟΙιει·εετετΙετιεεΙιεε. θΙειεΙιινεΙιΙ

ΙιεΙτ νοι·ι.ι·:ιε·ειιεει· εεε ΗεΙΙε ι· ειι1ε κεννιεεε ?ειπε εει· Δεν·

ήπιε εε εει· Αει·τε εεεεεεεεε Με ερεειεεεΙι ενρΙιΙΙιτιεεΙι. Πιε

εεΙΙιε Ιετ πεεει·εεΙιεριεεΙι ,ε·εΙιεεεεειεΙιεετ εετεΙι εει·ΙιΙειε Βιε

ΜεΙιιιε8·ειι εεε ε;ι·εεΙΒε ΙΜεεεεειιεε·εε πεί' εει· Ιεεεεεειτε,

ιεΙΙει·οεΙιεριεεΙι Μιι·εΙι εεε,ε·,εει·ειτειε νει·εεεει·ιιεεεε εε εε

ΙΙεΜε. εεε Αει·εε:Με., ννεΙεΙιε Με Ιιει $γρΙιΙΙΙεΙΙιει·ε εε Ιιε.ιιΙΙ

με Αει·Ι.εεεεεεενειεεε νει·ιιι·εε.εΙιεε. Αεεεει·εεει Ιι·ΙΙΙ'τ εειιι

ειεΙιτ εεΙΙ:ειι εε ειεεει· θιεΙΙε εεει·εεΙιτΙιεΙιε νει·ΜεΙεεεε·εε Μι

ετΙιεει.

Ψει·ε.εεει·ιιιιεειι εε εεε ε;ι·εεει·ειι Ζκνει;.;εε εει· Κι·εεεε.ι·ιε

ι·ιεε ττετεε εεΙΙιεε εΙΙεΙε ω. ΒΙε‹Ι ειε ΙιοεΙιει;ι·εεΙε. εε εεε

ΟεΙιτει·ετιεε εεε Ι.ΙΙΙΙΠΒΠΒ ειιτετεΙιτ. εε ει·Ι'εΙεΙ: εειιιε ΕΙι·ινοΙ·

εΙιεεε· εει· Πει·ειειιεειιΙετιιι·. Ιε εΙιι·οιιιεεΙιεε ?εΜειι ΙιεεΙπιεΙι

τετ ιεειι εεεεεει·ειτ.ετε 8εΙιννΙεΙεεεΙΙειιιιε εεε Ηει·εεεεει·νεειεε.

Με ενεΙιΙΙιεεεΙιεε νει·εεεει·ιιε,ε·εε εε εεε Ατι.ει·ιεε εΙειΙ εε

εει·εΙι εεεεεεεΙεΙιεεΙ, εεεε εΙε Ιιεεει.ς· ΜΙ' ειιιε εάει· ιεεΙιι·ει·ε

εεΙιει·Γ εεε:ι·ειιετε Ι‹Ιεἰεε ΗεΙιΙετε εΙε·.>;εεεΙιι·ε.εΙιτ ειιιιΙ, ιΙε.εε ει:

ιιιιεΙι Με _Ιε ιιεεε ΙεΜνΙεεεε νοι·Ι‹εειειεε εεε εεεε ιιιειι

ιιιΙΙιι·εεΙεορΙεεΙι εΙεε ειε.εΙιτιι:ε ΖεΙΙειιει·οΙΙΙ'ει·ετΙειι ειι εει· Ιεειιιε

εεε ΑενειιιΙΙ:Ιε. ΙΙεάετ. Ιιεειει·ΙιΙε Ι‹ε.ιιε ειπε, »νε Ικειεε τνρι

εεΙιειι θεειιιιεΙε εεειιττε1Ιΐειι εΙεά, εει· ειιιε ννε.Ιιι·εεΙιειεΙιεΙι

Ι‹ειιετΙιεε·εεεε ετεΙΙεε. ΜιεεεΙΙιε Με εεεΙι Μι· Με ΙΙΙιι·εεε

Μγεεε.ι·εΙΝε, Με ΙιεΙ θγρΙιΙΙΙΙ.ιεει·ιι ι·εεΙιτ. ΜΜΜ· Με.

Ι) Ι ε ε ε ε ε Ι ο ε.

Θι·ε.ιε, Βιιε.εΙιε, ΙειεεΙ-ΒεεεετΙιε.Ι ερι·εεΙιεε Με

ΠεΙιει·2ειι.ειιει.: ειιι-ι, ιιεεε Με ειιεΙάει·ιεΙ,εεε Αει·ιεεεεειιι·νεειειι

Ιιετεει· ενρΙιΙΙΙΙ:ΙεεΙιει· Νεεει· εΙε‹Ι. ΜεεεΙεεε Πεειιει· ΙιεΙειιεε

ειιεΙι Με Βεεειιι.εει.; εει· εεεεἰεεεΙιεε ΒεΙιεεἀΙεεἔ ιεΙε Με

εΙιεε ΜεΙιειΙΙε. Ινε εΙεΙιει· ΒνεΙιΙΙΙε ιε εει· Αεε.ιιιεεεε ν·ει·ΙΙεει.

ειϋεεεε ετεεεει·ε ΜεΙιε.ΙΙεεεεε εεε Με, Ιιεεεεεει·ε 8εΙιιεΙει·

εει· εεεενιιειι‹Ιτ πετάω. _

Ιει·ε.ε Ι - Βε ε ε ε τΙι εΙ Ιιει·ιεΙιτει.ε Με: εΙεεε ΡεΙΙ, εε ειιι

Ι'ειιειει·εεεει· ειιΙειι·ειιεετ 'Ι'ειεει· ιειτ εεειεΙΙιεε ΑιιΙ“εΙΙειι ειιι

Αιιε·ιεε εειιτ.ει·Ιε ειιεΙι 120 ΙεεεετΙεεειι εεεΙι Ιμ_ιεΙιι·ιεει· Βω

Ιει;ε ειεΙι ειε' Νε ι·εεεειι·ε Πειτε εεε ινε εΙΙε εεεε;.,ιειιεΙιιιιεε

ενιιιριεειε Με @ειπε εΙεεε .ΙεΙιι·εε νει·εεΙιννε.εεεε.

Νει· Η εε ε ε Ιι ε ε ετεΙΙε εΙεΙι εει· ερεεΙΠεεΙιεε ΒεΙιειιιΙΙεεε

εΙ‹εριΙεεΙι εεεεεΙΙΙιει·.

Ρι·εΙ°. Η ειι εεΙιεε ΙΒτεοεΙιοΙιε): «Πεεετ Με Ρι·εΙεειΙεε εε

ΒειΙεε. Με Με ΗΙι·ει·ιεεε». ·

ΒεειιΙΙετ.: Ι)εε ΒεΙιεεειι·ειιι Ιει εεΙιετϊ ΙεΙ‹ε.ΙιεΙι·τ Ιε εει· Γιε

ειιι·ε εεΙοει·Ιιιε. τΙει·εε εΙιει·ε Μεεε εει· εΙιει·ειι Ηε.ΙΙ'τε ειιι

ΜΜΜ εεΙ:ερι·ΙεΙιε. Με εεεει·ε εει· εεΙ:ει·ειι. Ιε ΙΙιι·εει εΙιει·ειι

'Ι'ΙιεΙΙ Με εΙΙει· ΙΙνεΙιτεεΙιεΙιιΙιεΙιΙιεΙτ ιιεεε Με ΜεειιΙε Ιιιιεε Η

ειιεΙιεε εεε Με θι·εειΙε ε» Ιΐιεεει· ε" Ιιοι·ΙεεεεεΙεΠει·Ιειειι

Ρ. Α ε. εει· (Κι·ΙετειεΙε): «ΠεΙιει· Με ΙείεειΙεεεεείεΙιι· εει·0Ιι

ειιιΙεεεεεε $εεε.ι·ΙεεΙιρετιεετειι»

Με εεε ι·Ιειε Ιζι·ειιΙιειιΙιειιεε ειιτΙε.εεεεεε Ρε.Ιιειιτεε ιεετεεε

πω.: εΙΙει· νει·ειεΙ1Ι. ειεΙιτ εεΙ€ειι ΩιιεΙΙε άει· ΑεεεεεΙεεεε· ΙΙΙ

εει· Β'ιι.ιεΙΙιε. Ι·'Ιιιεει, ιΙεεε Με ΒεεεεΙ.ιιες εει· ΠεετεεεεΙιερρεεε

Ιε Μεεει· Βε:ΙεΙιιιεε εεΙιι· εεει·Ι.ι·ΙεΙιεε ινει·τΙεε Ιετ. εεεε εεεθΒΘΡ

εεε Βεετετ εει· Νεεε εεε εεε ΒεοΙιεεε εεΙιι· ειιε£εεΙ‹εε‹Ι Με

ννεεΙιε.ΙΙι ιεεε ΡετΙεετειι, εει·εε Νεεε εεε ΒεεΙιε εειιι Ν"

εεειιεε εεΙεε, εΙεΙιτ ειιεεεΙιι·εΙΙιεε εει·Γε.

Κε ειει·: «ΠεΙιει· Με Ι)Ιετ Ιιει ΝεεΙιι·ιτἰε». _

ΒεεεΙτε.ιε: Ι)Αεετε ΝερΙιι·Ιεεεε ειιά :πειτε ΕΙιτεεει·ε.ιι.ιειιεε

εεΙ εΙιτειιΙεεΙιεε ιειΙεεεε. εε Ιε.εεςε εεε @Με ΒεΙΖετεΙΙΙΙΙΙΙΙ

εειιει·ι, ειιι ετι·ειιεει· ιιιιειειεε ΙιεΙιεεεεΙτ ινει·ιΙεε. 2Ι Ή

εΙιι·εειεεΙιει· ΝερΙιι·Ιτιε Ιιεεε εΙιεε ΒΙεΙΙ‹ε εςειεΙεεΙιτε Κεετ νει·

ε·εεεΙιτΙεΙιεε ενει·εεε. Με εεννοΙιΙ ΙΙ'ΙεΙεεΙι Με ει εεΙΙιεΙΙ;; ΜΟΗ

εΙεά θεινει·Ζε εεε ΑΙΙωΙιοΙ εε νει·ιιιεΙΙΙεε. δ) ΒετΙιεε Με

ενειεεεε Ε”ΙεΙεεΙι ιιιεεΙιεε εει·εΙιειιε Ιεειεειι Πετει·εεΙιιεε

Οεεεειε εεε Αεεεεε ΙιΙΙεεε Ιιειιιε Οοειι·ιιιεειειιιιεε Μ' ΗΕ

ειΙεεΙιτε Κεετ. ννειιε Με ΡειΙεεΙεε εΙεε εεΙεΙιε ινιιιιεεΙιεε ΟΙ

ΙΙΙε Με εΙεννειΙεε ι·ει·ΙΙιεΙΙΙιείε Με εειειεεΙιτε Κοετ ιιεεΙι Ιε088°

ι·ει· Ι)ειιει· εε- 1-2 ΙΙ'οεΙιεε ειιι·εΙι εΙεε ετι·εεεε ΙΙΙΙΙεΙιεει· Η

ει·εετεεε. _
Ιε εει· ΠΙεεεεειειι ΙιεΙιΑεεει· Ιιει·νει·.Μιεε ειεε ειι·εεεθ

ΙΙΙΙΙεΙιειιι· ΙιεΙ εΙιι·εειεεΙιετ ΝερΙιι·Με ειεΙιτ ειιι· ιιιιεΙιτε εεεεετιι

ιιεεε εεΙιε.<ΙΙιεΙι εειε Ιιεειιε. Μ· Με ΓεΙΙε ε;εεεΙιειμ Ιω θΓ"ἔ

άε.ιιιι εΙεε ιΙειιτΙΙεΙιε Βεεεει·ιιιιε ειιιτι·ε.ι, ε.Ιε εεί'Με εεειιεεΙιι.ε Με

ΙΙΙιει·εεε·ιιεεεε ινει·ιΙε. ΑεεΙι Ιε ειειιεΙιειι ΙΞ'εΙΙειι νεε εεε

τει· ΝερΙιι·Ιιιε Με ει· ειιι νει·ιΙιεΙΙ εΙεε εειειεεΙιτε Κεει ειιεθά

ινεεετ, Με ιει ΙνεεεετΙΙεΙιεε εεε ΜΜΜ, ΒετΙει·, ΒτοιΙ ΠΠ

ΜεεΙι Ιιεειειιε, Ι›ΙεινεΙΙεε ειιεΙι εΜειι ΡΙεΙεεε Κεποθ Π"

ΑΙΙεοΙιοΙ νει·Ι›Ιετετ ει· ετι·εεεετεεε.
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Ρι·οι'.1ιιιιιοιιε ιι·ειιιιει ε1ιειιιιιιιε ειιεΙι Ιιει εισιιιειι Νεριιι·ι

τιιιειι εειιιιεειιιε Κοειι ιιιι.

Βιι·ειι (Ηειειιιιιιοι·ει ιιεΙ›ι 1ιει·νοι·, Μ" ιιιε ειιεοιιιιε 11ι1ειι

ειιι ειεΙι11ιεοτει.ιεειι ιιιειιι. ιιε εειιι· νοιι άει· €ειι·ειιιιιιε1ιειι

Κοιιτ ιιιιιειεε1ιειιιει, ιιειιιι ιιιε ΑΙιιιι1ιερι·οάιιεΒε, ιινειειιε τιοε1ι
άειι Βειε Μ· ιιιε Νιει·ειι Ιιιιι1ειι, ειιιά ιιιε ΒιειεΙιειι. ΙΙΙιιιιε ιιιιιιι

ειιιι.ζει;ειι ιιιεεε ιιιιι·ειι άιε Βιιιι€ειι ιιιι‹ι ιιιε Ηιιιι1. ιιΙιιιιιιι·ειι, ευ

ιιιιιειιε ιιιιιιι νοι·1ιει·ι·εεΙιειιά 1ΐειιε ιιιιιι Κο1ι1ειιγι·1ι·εω ιιιεΙιειι.

Ρι·οι. Ρι ρ ιι ι ιι ε ιΠειειιιιιιοι·ε): «Με ριινειεειιε Βιιι.ινιοιιε

1ιιιιΒ· άει· θειιιιιιιιι;ειιιι».

1)ιε Αιιιειτ ,ει·ιιιιάει ειε1ι ειιι' ιιε Πιιτετειιειιιιιιε,· νοιι (ιεννιι·1ιτε

ιιιιιι ιιιιιιςειι:ιιιιιιιιιιιε ιιιι 877 ΚιιιιΙιειι ιιιιιι 951 Μετιε1ιειι ιιι

Ηειειιιιιιοι·εει· Βε1ιιιιειι.

Βιιι ΚιιιιΙιειι 8ειιο1ιιειιι ιιιε ειιιιιιιειε ιιιιιι€ειιιιιιιιι1ιιιιε Ιιει 14

διιιιι·ειι, ιιιε ειιιι·ιιειε θειι·ιειιιεειιιιιιιιιιιε ειιι .ιιιιιι· εμιιτει·. ΜΜ

εΙιειι ειιιά εει 13 ιιιιιιι·ειι εοινοΙι1 ιιιιιἔει· ιιιε εειιννειει· ιιιε ιιιε

Κιιιι1ιειιιιιιι.:ιειειιειι Αιι”. Βριιτει· 1ιειιι·ι εει Με νει-ειιι

ιιιεε ειιι ιιιιιι ιιιε ιι6ι·ρειιιειιε Πε1ιει·ιεςειιιιειι. άει· ΚιιιιΙιειι ειιι

ιιιιιιιει ιιιειιι·1ιετι·οι·. 8οιιει ιιπ ιιιε 1Σιιινιιιειιειιιιι€,· άει· ΜΜ

ειιειι ,μια ιιιιιιιο ιιει·ιειιι€ειι πιει· ΚιιιιΙιειι. Πιι· Μιιιι.ιειιννεοιιε

ιιιιιιιι Μ. Ιιει 1? ιιιιι·ειι εε ειιι. Με Ιιεειιιιει.

1ιιι @ειιιε ειιιεε ιιιιιι άεεεε11ιειι .1ει.ιιι·εε ε·εεειιιειιι άει· Ζιινιιιιειιε

εει άειι ι ιι ιι ε ε ι ε ιι Αιτει·ειιιε.εεειι Ζιειιιιιειι ις1ειειιίϋιιιιιι; ιιιιι.

ειιιειιι 1ι1ειιιειι ΠεΙιει·ιςεννιειιι ιιιι· ιιιε 1νειιιιιεειι1είει·ιειι. 11ιι

ειιιιειιιιιειιιιειιι Αιιει· ιιιιιζει;ειι νει·ιιιιιιειιι ειειι ιιιε Οιιινε, ιιιιιιιειιι.

ιιε» Ιιει ε1ειι Βιιι.ιιε1ιειι, ιιιιιειιι άει· ιιιιιηιτειιε1ιιιειιε Ζιιννεοιιε ειειι

ιιιιιιιει· ιιιειιι· ειιι' ιιιε 15οιιιιιιει·1'ει·ιειι νει·ιεει. ειιι' Κοιιτειι άει·

ιιιιιιιι,ι·ειι .ιε1ιιεε2ειιειι ιιιιιι Ιιειιοιιιιειε άει· 8ειιιι12ειι.. Βιιι Ηπε

1ιειι κι ιιιεε ιιιε1ιτ 2ιι Ι›ειιιει·ι‹ειι, ειε ινε.ειιεειι Ζιειιιιιειι μισε

Πιι·ιιιιις (Με ι.ιειι2ε .1ιιιιι· ειιι. ειιιειιι ;;ει·ιιι€ειι Πε1ιει·Βεννιε1ιτ Πιι·

ιιιε Ινιιιιει·ιει·ιειι, 1ιεεοιιιιει·ε ιιει ιι.ιιει·ειι 1ιιιιι.Ιιειι. 1)ιιειι εει

ε1ι.ει·ειι 1ι1ιιιιειιειι άει· Ζιιινιιε1ιε ιιε ειιι Με ιιιιεεε1ι1ιεεε1ιι·ιι ιιι

άειι Βοιιιιιιει·ίετιειι ιςεεειιιειιιι, :ειιιε ειι€ειιεειιειιι1ιειι άειι εειιιιι1

1ιε1ιειι Βιιιιιιιιιε εει· 8ειιιιιε. 1)ιεεει· εειιιιιι1ιε1ιε Ειιιιιιιεε :ειιιε

ειειι εει ΚιιεΙιειι ιιιε1ι1ι. Με ιώι·ρετιιειιε ΠεΙιει·ιεεειι1ιειτ. άεε

ιιιιιιιιιιιε1ιειι θεεειιιεειιιε ιιιιειι εεεειι εειιΔιιιι.ιειιιιε Βιιιιιιιεεε

πιει. ιιιειι ιιιει· ιινιεόει· ι·1ειιτιιειι; 1ει·ιιετ ειιι-τω ειιιε ιιιεεειιι Ιιιιι

ειειι‹ιε ιιει·νοι·Ε,ιειιειι, Μ" ιιιε ιι1Με1ιειι ιιιοιιτ. :ιι ρειειιιιειι Βιιι

ιιιειι εεειΒιιετ ειιιά, ννει1 ειε άειι ιιιιιιιιι νει·Ιιιιιι‹ιειιειι 8ειιιιτιιιοιι

ιιειιειι "Με ε;εινε.ε1ιεειι ειιιά. (νιειιειειιι. ιιιιιιιι ειιι νειιιιιτ1ει·

κει· 11ειιι·ριειι ιιιειιιι Αειιιιει·ιιιι,ιι· εε1ιιιιι`ειι. Βεί.)

ν οιι εεε ιι (Κι·ιιιιιιιιιιιι): «Βειιι·ιιε· ειιι· Ριιιιιο1οιιιε εεε Ν.

ενιιιρετιιιειιε».

νοι·τι·ει;ειιόει· 1ιιιι εε1ιοιι 1896 ειιιειι Γει1 νοιι οοιιιΙιιιιιια·ι·

Νειιι·ειειε άειι Βνιιιρε.ι1ιιειιε ιιιιι€ει1ιειιι. Αιι ειειςι. ιιιιι·ειι ιιιε

Αι·Ιιειιειι νοιι 1ιι εκ Β ιι οιι «Ζει Ρ:ιτιιοιοΒιε εει 5γιιιρειιιιειιιι»

ιιε1. ει· άειιι θεεειιειε.ιιιιε _ιε121 ςιΙιεεει·ε Αιιιιιιει·ιιειιιιιιιειτ ιιιε·

"ιιιε ιιιιιι 23 Ε`ιι1ιε νοιι Νειιι·ει,ι;ιε ι·ειιιι. Ηι·ρειιιιιιεειε ‹ιειι

1.ειιιιειιενιιιρειιιιοιιε εεειιιιιι:ιειι. Ειι· 1ιετοιιι ειιιε 1ιιι.ιιιιιςε Γεει

ιι1ιιιιιειιι·ιιε Υοι·1ιοιιιιιιειι ιιιεεεε 1ιει‹ιειιε, Με ειειι ιιιιιεεεειι εε

νν61ιιιιιειι ιιιιιει· ειιιει ε.ιιιιει·ειι ΠιειΒιιοεε ι·ει·ιιιι·ι;ι, Με ε. Β.

ΠΙειιε νειιτι·ιειιιι, ιιει·ι·ϋιιε θε.ι·ιιιιιι€ιε, Ηνειει·ιε, ειιι·οιιιεεΙιε Αιι

ρειιιιιειιιε ειε. Βιιι ι1ει· Ιιιιτει·ειιειιιιιιρ,· ιιιιιιετ ιιιιιιι ι1ε.ιιιι. ι1εεε

ιιιε ι)ιιιειιειιιριιιιτ1ιιειιιιειι Με άειι 1ιειιτιειιενιιιρετιιιειιε ιιε

εειιι·ιιιιιιι ιιπ, ιιιιιιιιι Με 1ιιιιι,ι.:ι. εοειιε.ειιιιι, ιιΙιει· ειιιειι ιιιιιιει·ε

Τ1ιει1ε εεε 1ιειιιιειιειειιιεττειικεε. 1ι·ι·ιιιιιιιιιοιιειι ιιιιειι νει·

εειιιεάειιειι Βιειιιιιιι€ειι ειιιε ειιιιι·ειιτει·ιειιεειι, Ι›ειιοιιιιει·ε ιιι άετ

Μιι.ιε1ιιιιιε ιιιιιιιιιι 1ιιιιτει· Με θτειιιιιιιι ιιιε 1ιιιιιι.ιι1” :ιιιε διιΒιι

ιιιιιι. ιιι ιιειι $ειιιιιιει·Ιιιιιιιει·ιι. ‹ιειι 1ιιιι'ιειι ιιιιιι ιιιιτει·ειι ιΒιιιιε

ιιιιι.ιιιειι. Βιιι ειιιιιζειι Ρειιειιιειι ιιι ΡιιιεΙιεεειιιειιιιιΒιιιις ιιι

ΙιεοΙιιιειιιειι, ιιιε ειι ειιεεεερι·οο1ιειιει· 'Γεειιγειιι·(1ιε, ιιι 8 1·`ιιιιειι

ιιιι;ιειειι Βνιιιριοιιιε νοιι ιιι1οι·1ιιιε Βεεει1οινιι. Ρειιιιιιιιειιι ει·

υνειι.ειιε Ριιρι1ιειι ι”ιιιιιι ει· εει ειιιειιι Ρειιειιι.ειι ιιιιι1 Ιιει ειιιειιι

ειιιιετειι ιιοιιιιτε Βιι·ινειιει·ιιιι8· εει· Ριιρι11ειι ιιιιι·ειι 1)ιιιι:1ι ειιι”

άειι 1ιειιιιειιενιιιρετιιιειιε ιιει·νοι·εει·ιιι”ειι υνει·κ1ειι. Αιι Ι›εεοιι

άειιι ιιιιιειι·ιτειιιι ιιιει1ι νοιιι·εεειιι1ει· ειιιειι 1ι`ει1 ειιι, ειιι 28

]11.ιιι·ιεεε Με.ιιεΙιειι Ιιειιειι”ειιιι, :κι ννειειιει· ιιι άειι .1ε.ιιι·ειι 1884

ιιιε 1897 Γοι€ειιιιε Ορει·ειιοιιειι ι°01°εειιοιιιι1ιειι ννιιι·ιιειι, ιινεεειι

ιιειιι€ει· Νειιι·ιι18·ιειι ιπι Πιιιει1ειΙιε: 1)ιεειεειο ειιι. ιιιει·ι,

ιΣκετιι·ριιτιοιι άεε 8ιειεεΙιειιιεε, 11ιιε.τει.ιοιι άεε θι·ιιιειιιιιι ειιι,

ιΣιιειειοιι ειιιει· εει1ϋεειι Βιι·ιοι.ιιι·, 'Γ1ιειιειιειιι·ρε.ιιοιι άεε Κι·ειι2

1ιειιιεε, ι)ιιειιιτιοιι άει· Πι·ειιιι·ε. ειιι! Οειιτειιιιειιοιι ιιιιτ Ριιηιιε·

ιιιι, Βιιειειιοιι εεε θειιε1ιε ωιιι ιιιετι, Ονιιτιοιοιιιιε ιιιιριειι,

ιιοειιιιιιι.ιιΒε ιιιιρετοιοιιιιε. Θιειειιννοιιι ιπι ιιιε ιιιιι· ειιι Νευ

ι·ιιιιιιε άειι Βνιιιρε.ιιιιειιε. Με 8εει.ιοιι ει·εειι 1ιειιιειιει οι·Βιιιιι

εειιε 1ιειτιειι. Πει· 8νιιιριι.ιιιιειιε ινιιι·ι1ε Με” ιιιειιι. ιιιειιιιιι ιιπ

τετειιειιι. νοι·ιι·εεειιιιει· 1ιειοιιτ. εειιιιειιε1ιειι ιιιε Βι·οιιεε ρι·ειιι

τ.ιεειιε Βειιειιιιιιι€ εει Νειιι·ιιιιι·ιεειι άεε :ινιιιρετιιιειιε.

Ιιι άει· ιιιε ο ιι ε ε ιο ιι 11ιειιιε ιι ε το ιι ε ειιιειι ειιι νοιι

ενιιιιιιετι·ιεειιει· θειιιιιιι.ιι ειιι, ιιι ννειε1ιειιι εει ω Βεειιοιι Με

Ιιειιιιιιιοιι εοιιιι·ε ειειι ιιι ειιιε θεεε1ιννιιιειιιιεεεε νοιι άει· θι·ϋεεε

ειιιει ινιιιιιιιιεε ιιιι‹1 νοιι εειιιοιιιιιιι6εει· Νιιιιιι ειιιε,·ε1ιειι.ετιιιιιιι.

8 ο ιι ε ιι ιιι ει ιι ιι (Ηειειιι€ιοι·ει: «ΠεΙιει· ιιιε Β`ι·ειιιιειιε ιιιιιι Βε

ι1ειιιιιιι,; εει· ΙιιιΒ·ιειειι1ιειι άετ Ριιρι1ιειι».

Σε ιινιιι·ιιειι 1186 ροιιιιιιιιιεειιε Ρετιειιι.ειι ιιιιτει·ειιε1ιι.

νοιι άιεεειι 2ειιζιειι 831 οιιει· 27,9 ρθι. Ριιριιιειιιιιιιει·ειι2ειι.

νοιι 728 ιιιιιιιιιειι ιιιιτει·ειιειιιειι Ρετιειιιειι 273 οι1ει· 87.8

Εμ.. ιιιι8·1ειειι ει·εεεε Ριιριι1ειι. ιιιε Β'ι·ετιιιειιι πω· ι1ιεεειΙιε εει

ιιιιιιειιι ιιιιιι 1·'ι·ειιειι. ειιειειι ειιιιιςειι ειιιάει·ειι νειΓειιιιειιι 8811

-?- είε-ε- Α------Ώ

νοιτι·ιιςειι‹ιει· ιιιε ιιιιιιε Ριιρι1ιε ιιειιιιἔει· νειΒ·ιεεεει·1. ιιιε ιιιε

ι·εειιιε. ιιι 4 ρΟτ. άει· 1:1ιιιιεε1ιειι Ε”ιι.1ιε ννιιι· ειιιά ιιιε ειιιε,

ειιιά ιιιε ειιάει·ε Ριιρι11ε ει·ϋεεει·. Βει· ιι.ιιειι Αιιειειιτ, άειιι:

ιιιειι Ηνιιιριοιιι ειιι ειι.ιιιιιιιι ιιιειι υιιιιιιιε εει, ιιιιιιιι νοι·τι·ει€ειιιιει·

ειιιε ιιιειιι ειιεειιιιεεεειι, εοιιι1ει·ιι κι άιιεεεΙΙιε οιιιιε Βει1ειιιιιιιις

ιιι άειι Β'1ι.ι1ειι, ινε ιιιε Ι.ιειιιι·εεειιυιι 1›ει1ιειιιιιιειι ιει ιιιιιι 1ιειιιε

8νιιιρτοιιιε νοιι οι·Βιιιιιεειιειι ι.ειιιειι άεε (ιε1ιιι·ιιε οι1ει· Βιιειιειι

ιιιιιι·ιιε νοι·ιιεεειι.

ΠιιΒΙειεΙιε Ριιιιι1ιειι ειιιά Ιιει Νειιι·οεειι εειιι· »πει ιιιιιιιιιι,·ει· ειε

Ιιει ειιιιει·ειι Κι·ειιιιιιειτειι Μιὰ ι.ιιειιΙιτ. Ι'οι·τι·ειρειιιιει·, άειιι: ιιι

άειι 1·`ιιΙ1ειι. ινε κει Νει·νειι1ειτιειι νοιιιεςι., Με θνιιιριοιιι ειε

Αιιειιι·ιιο1ι ειιιει· οοιιειιι.ιιιιοιιει1ειι Αιιοιιιιι.1ιε, ειιιει· εει.1ιειιιεειιειι

1)ιιιιιιειιε ειιίειιιιιεεειι εει.

1)ι·. 'Γ ε1ι‹ι νιει ιιειιιοιιιιιι·ιι·ιε ιιιε νοιι ιΙιιιι ει·ιιιιιάειιε 1:18·

ιιιο,·.ιιο1ιιιιειιειιι, ννοι·ειιι Ρι·οί. 1ιιιιι.ειι ε ει·ννιιιιιι1ε. όεπ άει·

'Ι'ε11τινιετ'εεΙιε Ηϋ.ιιιο81ο1ιιιιοιιιει.ει· ι-ιιε1ι ιιι Κι·ιει.ιειιιε. Ιιει

ιιει·ε1ειεΙιειιιιειι Πιιιει·ειιοιιιιιιι.τειι ιιιε νιιιιιε ειινει·ιιι.εειε ει·ννιε

εειι ιιιιΙιε, νι·εε1ιε1Ιι ει· ιιιιι ιιιιι·ειιε.ιιε ειιιιιι'ε1ιιειι ιιιιιιιιε. (Πει

'1'.'εε1ιε ΗιιιιιοΒιοΙιιιιοτιιειει· 1ιεειειιι ιιι ειιιει· Ρε.ι·1ιειιε1ιε.1ε. ιιιιι

ννειειιει· ειιι '1'ι·υριειι ω 2ιι ιιιιτει·ειιε1ιειιι1ειι Βιιιτεε νει·ι.ιιιεΙιειι

ννιι·τι. Πιο Βιιε.ιιι ι.τιεΙιτ ιιιε Ρι·οεειιιε ειιι Ηιιιιιο Ιο1ιιιιι;ειιε1τ

Με Βιιιιεε επι. Με θειιι·ε.ιιε1ιεειιννειειιιιε· ιιι 5 ρι·εε1ιειι1ει

εει εεεΙιειι. Πει· Τε1ιενιει.'εειιε ιιιιιιιοι.:1οιιιιιοιιιειει· Μ:

ιιι ει· 'Γ1ιει., »ιιιε Με. νει·ειο1ιει·ιι ιιιιιιιι, ιιιιεεει·ι Ιιεςιιειιι. Ει·

ιετ 2ιι 1ιεΙιειι ιιι Ι'νειι2ει Βιι;ειειειιιιιιε Βιιε1ιΙιειιιιιιιιις ιιι Πει

ειιιςΐοι·ε). _

'Γ ιιοι· Βτειι1ιεειι (θιοειιιιοιιιι): ‹<ΠεΙ›ει· ιιιε ι.1ιει·ερειιιιεε1ιε

Βειιειιιιιιι€,· εει· Τεειεειι·ϋιιιε».

Ηιει·ιιιιιει· νει·ιιιε1ιτ ιιιειι 1νεε1ιεειετι·ϋιιιε νοιι εειιι· 1ιο1ιει·

Ε`ιεειιειιι. Βιιι 1ιεΙ›ειι ιιιε Βιι;;ειιιιιιιιιιιιειιιιειτ, Μ." ειε Με ιιι

νιει ιιϋ1ιει·ειιι θι·ειιε ειιι ιι.ιιιιει·ε ε1ειιιι·ιεειιε Βιι·ϋιιιε ιιιιι·ειι ιιιε

Μια ιιιι‹ι ειιιάει·ε ιιειι1ειιιιιε Ινει·ιιιειειιει· ειιεΙιι·ειιειι. Γ'ειιιει·

ιιιιΙιειι ειε ιιιε Ιιειιειιιιιιι€ενο11ε 1Σι€ειιεεΙιεΙΙ, Μ" ειε ιιιιι·ο1ι άειι

ιεΙιειιι1ειι θι·εει.ιιιειιιιιε ειιι. ειιιει· 5ι.ιιι·ιιε ι.ι·ε1ειτει. ιιιει·ι1ειι ιιιιιι

ιιειι, ινειειιε εει εεννιιιιιιιιοιιειι Βιι·ιιιιιειι ειιιιοιιιι. ιειιιιειι νν11.ι·ε.

κι ιιιιιεΙιι.ε 1ιει άει· 1)ειιιοιιει.ι·ιιτιοιι ιιι άει· ΤΙΜΜ; ειιιειι ει8ειι

ιιιιιιιιιιε1ιειι Βιιιιιι·ιιειι ιιι εε1ιειι, Με πιει Ρει·εοιιειι, ιιιε ιιιιι

άει· ειιιειι Ηιιιιιι κι" εειιιειι Ροι ω- Τεε1ει·οι1ε 1ιε1τειι, ειιι

ε1ειιιι·ιεειιειι θ1Ι11ι1ιεΙι1:2ιιιιι 11ειιειιι.ειι 1ιι·ιιιΒ·ειι, ιιιιιειιι ειε ιιιε

εειΙιε Ιιει·ιιιιι·ειι ιιιιιι εε τ1ειι 8τι·ειιι εειιιιεεεειι, οιιιιε Μ" ειε

εε11ιει άειι ;ει·ιιιςειε ΠιιΙιειιιι€ειι ι1ενοιι 1ιετιειι,

1ιι Βειιιι,ι· ειιι ιιιε ιιιετερειιιιεειιε νει·ινειιάΙιε.ιιιειι. ιιιεεει·

Βιιιιιιιε ιιε ιιιι·ε Ινιι·ιιιιιιε ειιι' ιιιε Βιι.ιιι ειιι Ιιεετειι ει.ιιιιιι·ι.

Βιιιειιιε νοιι ιιι.1ιι·ιειιιιιειιιιι8ει· Βιιιιει· ειιιά ειιι. Τεειιιετι·ειιιειι

ιιι 1ιιιι·2ει· Ζειι 8ειιειιι ινοι·ιιειι. ιιιιειιιιειιι Με ειιάει·ε Βειιιιιιιι

1ιιιιε. ιιιιειι Β6ιιι8ειιιιιι·ιιιι1ειι, ει·ι'οιιι·1οε εεννεεειι. Βιιι 1ιιιιιιιε

Ιιει νοι·τιεεειιιιει· ιιιιι· ειιιε Οοιιιιιιιιιι.ιιοιι νοιι Βιιιιι€ειιετι·ιιιιιειι

ιιιιιι Τεειειιιι·ϋιιιειι ειιιιεννιιιιιιι ι_ιειιειι Τε; ιιιιει·ιιιι·ειιι1) ιιιιιι ιιπ

ιιιιιιιιι ιιι ιιιιει·ννει·ι.ει ι·ιιεε1ιειιι Βειιιιιτειε ,ι;ειιιιι€ι. Πει· 8ειι1ειιιι

ιιιιιιιιιιριιε, ιιι·ειο1ιει· Πιι· Βϋιιιεειιει.ι·ειιιειι ιιιειει ννειιι€ει· ιιι·

ε;ιιιιις1ιειι Μ, ιιιιι·Γι.ε ιιε.ειι Αιιειειιι άειι νοι·ιι·ιιςειιι1ειι ειιι ιιε

εοιιιιειε Βιιιιιιιιιιεε Ο1ι_ιεει ιιιιι·Ιιιειειι.

Βιιι Βιιιι€ει1ειι, Β`ιεειιι·ε ειιι, Αειιε, Βνεοειιι, ιιει·ρεε, Η1ιιιιοι·

ι·1ιοιόειι πιτ ιιΙιει· 8ιιιιετιεε Βεειιιιιιιεειιιι€ ιιιιι·ειι άειι 'Γειιιιιετι·οιιι

Ιιει·ιεΙιτει ννοι·‹ιειι. Βειιοιιι1ει·ε ιιι Βεειιιι ειιι' Η1ι.ιιιοι·ι·ιιειιιειι ιε1.

νοιι ιιιε1ιι·ει·ειι $ειιειι ειιιιιιιιιιιιιρ; ιιιε ειιιε” εεε Τεειειιιιο

ιιιειι ;ειο1ιι ιινοι·ι1ειι, ννιιε ε.ιιειι ιιιιτ Με Υοι·τι·ει.ιειι‹ιειι ει,ςειιει

ιιι·ιε1ιτιιιιι.: ιιΙιειειιιει.ιιιιιιιτ. Γει·ιιει· ιιεεειι ι.ιιιιιειιιι,ιε Βει·ιειιιε

νει· 1ιει Νειιι·ε.18ιειι, ιιιειιιιιε. ΙιιιιιιΙιειι·ο ειε. Με ρι·ειιιιεε1ιε

Αιιιισειιιι1ιει·ιιειτ. Μπι ιιιε ειιι” νι·ειτει·ειι ιιοεΙι ιιιιι·ειι ιιιε 8ειινιιιε

ιιΒιιειι ω· Ποειι·ιιιιιι,· Ιιεειιιιι·ιιειιιιετ. Β Η

ιι ο .

Υει·ιιι1εειιιεε.

- ι)ει· ΒειΙιεεεοιιειιειιι· Ρι·οι'. Πι·. οιι ιει ιιιε ειιιιι ΒΟ. Βερ

ιειιιΙ›ει· ιιι ινιεεειιεειιεΗ.ιιεΙιειι Ζνιιεειιειι ιιιε

Αιιειιιιιτι εΙιεοιιιιιιειιιιιι·1. ννοι·ιιειι.

- Αιι Βιειιε άειι ειιι' ιιειιι θεειιε1ι ι·ει·ειιεειιιεάει.ειι Πι·. Νι -

ιι ο ιε. ι Ρ ο ε ι ιι ι ι ο ιν ιιπ νοιιι ι11οειιιιιιει· 5τε.ιιιειιιτ άει· ιι1ιει·ε

Αι·2τ άειι Α1ι.ειι ι(ειιιιιιιιιειι-Ηοεριπειε Πι·. Ν ι ιι ο 1 ιιι δ ιι νι οι· -

2ονι· ιιιε ΟΙιει·ετ:τ εεε 2. 8ιειιι.1ιοεριτειε ιιι ιιιιοε

ω." ειι8·ειιι.ειιι ινοι·ιιειι.

- Βει· νει· Κιιι·2ειιι ιιιι.ειι Αιιειιιειιιιιιε άει· Πιειιειι'ι·ιει. νει·

εΙιεειιιει1ειε Ρι·οιεεεοι άει· ορει·ει.ινειι Οιιιιιιι,·;ιε ειιι άει· ιιιιιιιιιι

Μειιιειιιιεειιειι Αιιιιάειιιιε Πι·. Ν ι ιι οιιι.ι Κ ι·ιι κ ι ε νι· ε ιιι 8011

ειιι€,·ει'οττ1ει·τ ιιι·ει·ι1ειι, ιιιε ειιι· Βι·ιιειιιιιιιιι; εειιιεε Νεειιίοιςει·ε

άιε νοι·ιεειιιι€ειι ειιι άει· Αιιιιιιειιιιε ιειιτειιεει2ειι.

- Με θε.ιιιιιιιει.ειι Πιι· άειι ιιιιι·ε1ιΡι·οι'.ιν.Β.ε.

τιιιιονν'ε νει·εΙιεειιιειιιιιιι; ει·ιειιι€,·ιειι 11ειιι·

ιιτ ειιι άει· ειιιι·ιιι·ειιιειιειι ι·Ιοεριιιιιιι1ιιιιιι ειιι

ι1ει· 1ιιιιτει·-11ειιιειιιιεειιειι Α1ιετ1ειιιιε 1ιε1:ιειι ειιιε Βειιιε1τιει: ιιιε

Ρι·οιεεεει·ειι δ. Γ. Θε ιιι ει ιιι (νοπι Κιιιι. 1ιιετιιιιι άει· (ιι·οειι

ιιιιιιιιιι Ηειειιε Ρειιν1οινιιε ιιι θι. Ρειει·ειιιιι·ει, ι.. Ψ.

Οτι ο ιν (Οιιιιιιιονν) ιιιιιι δ. Α. Ρ ι·ιιιι ειιι (Κεεειι1. εοινιε ιιιε

Ρι·ινετιιοοειιιειι άει· Μιι.-11ε‹1. Αιιιιι1ειιιιε ιν ι· ε ιι ε ιι , Κ ιι ιι ι· ιι
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εεΙιενι·, ΖειπΙει· Με Γεπει·οιν. Βιε ει·εΙε Ρι·οπενοι·Ιε

επιιε πει Ρι·οι'. 8 ε ιιι εειιι πει·ειιε ιιι πει· νοι·ιΒ·επ 1.νοεΙιε εε

ΙιεΙτειι. -

- Ζιιιιι Β.εειοι· πει· Ηε1ειπ,είοι·εει· Ππινει·ει

Μιι σπαει ιιε.εΙιετε 'Ι'ι·ιειι πιιιιιι πιτ Ρι·οι'. Πι·. ΗιεΙτ

ννιεπει·ι.ιειν1ΙΙιΙπ ννοι·πειι.

- νοιι πει· πιεπιειιιιεεπειι ΓεειιΙιιιι πει· ΟΙιει·Ιιοιι·ει· Πιιινει·

ειππ ιεπ ειπ (10 ιιοιιι·ε ειιι· Βεεει.ειιιιε πεε ει·Ιεπιε

πειιΙιεΙιι·ειιιΙι1ε πει·επιι·ιιι·ειεεΙιεπΡετΙιοΙοειε

ιι ιι π 'Ι' ιι ε ι· ε ιι ι ε ειιεεεεεΙιι·ιεπειι ννοι·πειι. Βενι·ει·πει· 1ιεπειι

ειππ πιε εειιι 4. Πεεειιιπει· π. α. ιιι πιεΙπειι.

- ΑΜ' πεπ νοιεεΙιΙεἔ πεε Οπεεεεει· 8ιε.πτΙιιιιηιιεε Ρ. Α.

ΒεΙειιοι ιει πεε 1ιεπεπ νοπ Β πει·ιιιζεπ Αει·πιεπ,

ννεΙεπε ιιιιι πεπ Ρεειιιι·επΙιεπ ιιι ΒενιιΙιι·πιιε 1ιοπιιιιειι ει" πε.ε

ρεετνει·πεεΙιιι€ε Μειει·ιεΙ ιιιιτει·επεΙιεπ, ιπ ιι _ιε 1Ο,000 ΙΖπ Ι.

ν ε ι· ε ι ο Ιι ε ι· τ. ννοι·πειι. (Η. 99η

- 1)ει· Ρι·ινεπποεεπι ε” Κεεεπεεπειι Πιιινει·ειτει Πι·. ΙΝ. Α.

' Α ι· ιι ο Ι π ο νν ιει :ππι ΟΙιεΐ πεε ιπεπιεο-ετε.Ι.ιεΙιεεΙιεπ Βιιι·ειιπε

Ρει·ιιιεεΙιειι θειινει·πειιιεπιε - Ι.ειιπεεΙιεΠεε.πιτεε πει·ιιι'επ

(Πι·εΙ. ΒΙιιειιι - Β. ννω

-- 1)ιε ιιιιιιιιιειιΖω πεεπειεΙιΙ.ιιςειι, ννιε νει·Ιειιιετ, πιιπ Απ·

πεπΙιεπ πεε νει· Κιιι·Ζειπ νει·ετοιιπεπειι Οπει· Μιιιιπι·-Μεπιπιιιε.Ι

ιπερεειοι·ε Πι·. Βειιι ιιι ει·ι πιιι·εΙι πιε Η ιπιε πε· ειπε ε

8τιρειιπιιιιιιε πει πει· 11ιΙιτιι.ι·-ΜεπιειπιεεΙιεπ

ΑΙιεπειπιε ειιι” εειιιεπ Νειιιεπ ειι νει·ειι·ιε·ειι.

- ΖιιιιιΡι·ε.εεε πει· Οιιζειιιεει.ι.ιοπεεοιπιιιιεειοπ

πεε ω. νοι·ετεπειιπειι 2. πε.Ιιιεο1οιιιεεΙιειι θειι

ε; τε εεεε ιιι Οπεεεε ιειΡι·ει. ΡοπνννεευτιιΙιι ΒεινεΙιΙΙ:

ννοι·πειι. ΖπεΙειεΙι ννιΙΙ πιο Οπεεεε.ει· πιιΙιιεεΙοειιεεΙιε θεεεΙΙ

εοΙιπϊι πεεπειει;επ, πεπ ει·ιι·εΙιιιτεπ Οοιιετεεε νοιπ περιειιιπει·

1908 επι πεπ ΒεριειιιΙιει· 1904 νει·Ιεεειι επ πιιι·ιειι.

πεε

ι.νοι·πεπ.

-ΖιιιιιΒιιεει.οι· πει· 8ι. Ρειει·επιιη;ει· ιιει·

ιιιεεειιι.ιεεΙιειι θεεεΙ1εεΙιείτιετ επ 8ιεΙΙε εε νει·

ειοι·πεπεπ ΑροτΙιεΙιει·ε Ο. Ι1νειπει·Ιιο12 Μιπ. ρΙιει·ι1ι.

ΑΙειιε.ιιπει· .1Ιιι·ε;ε πε ,=.ι·εννιΙΙιΙτ ννοι·πειι.

- 11ει·ετο ι·πειι : 1) Αιιι 4. Βεριεπιπει· ιιι 8ε.ιιιει·ε πει

Βιιπιιε.ιειιι·21: πει· ποι·ιιε·ειι 1.ιε.ππεεΙιιιιι 1)ι·. Ρ ε τ. ε ι· 11 π. Ι ι ε ιι

ιιπ ΑΙιει· νειι 87 πειιι·επ. Πιε ιι.ι·2ιΙιεΙιε Ρι·πιιιε ιιει πει· νει·

ετοι·πειιε εειι. 1889 επει.ιειιΙιτ. - θ) Ιιι ΜοεΙιε.ιι πει· πειιιιιε

ΙεπειεΙιι·ιεε ΑΜΙ: Πι·. Ι. ε ο· Μ ε π νν_ι ε π ε νν ιπι 68. Ι.επειιειε.Ιιι·ε

πε.εΙι πιει 45ιε1Ιιι·ιεει· π.ι·2ΙΙιεΙιει· 'ΓΙιπιιεΙιειπ Βι· πεεεΙιε.ιιι ιε

ειππ ερεειεΙΙ "ιιι πει· ΟΙιιιιιι·ειε Με πειι Κι·ει.ιιιιΙιειιεπ εε

Πι·οεειιιιεΙενετεπιε. - 8) Ιιι ΒπΒιιι·πεΙειι πει· ιι·ιιΙιει·ε επιπιι

εεΙιε πειιιιΜεει·ει. ιπ βΙιει·εεοιι 11ιΙιοΙ-ει 8 ιιεΙιονν ιιπ 44.

ΙιεπεπειεΙιι·ε ειιι ΡΙιιΙιιειε. Πει· ΠιπεεεεΙιιεπειιε πετ εειπε π'ι·ιιιι

ειιι 5 ιιιιει·ιοε·επειι Κιππει·ιι μπε ιπιιι.εΙΙοε Ιιιιιι.ει·Ιεεεειι. - 4)

Ιιι θε. Ρειει·εππιθ· επι 15 Βεριειιιπει· ω- ΙιιεειΒε 8ειιιιΜεει·ει.

πεε Νει·νιιεεπειι πτεππιΙιειΙε Πι. Με ο1ει Ο ι·ιι ι.εεΙι ιπι 42.

Ι.επειιε_ιεΙιι·ε. - π) Αιιι θ. (19.) Βεριειιιπει· ιπ Ηειιιιονει· ε"

ίι·ιιΙιει·ε Ρι·οι“εεεοι· πει· ιππει·επ 1πεπιειιι επ θπιιιιιε·ειι 1)ι·.

ΟιιιΙ Ηε.εεε ιιπ ΑΙπει· νοπ 99 .1ε.Ιιι·επ. Πει· νειετοι·πειιε

Ιιει.ιιιιιπ εειπε 1.εΙιι·ιπιιιιιιΙιειτ Με Ρε.ιΙιεΙοι.ι·ε ιιι εειπε πππ

ννε.ι πειιιι Πιι·εειοι· πει· ιιιεπιειιιιεεπειι ΚΙιιιιΙι επιειι€ε ιιι Ζιι

πω, πιιιιιι ιπ ΗειπεΙπει·ις ιιππ εππΙιεΙι ιιι θιιΙΙ.ιιιι;ειι, ινε ει·

1878 εειιι 1.εΙιι·ιιιιιτ πιεπει·Ιε τε. νοιι εειιιεπ ειπεεειειι ΙΙνει·

1ιειι ιιειιπειι ννιι· πιει· εειπε εΙιι·πιιεΙιει· πει· 1:Ιεεριι·ιιιιοιιε- ιιιιπ

Οιι·ειιΙετιοιιεει·ι;επε Με πει· Νει·νειιιιτειιιΙιΙιειιεπ. - θ) Ιιι Απι

ετει·πε.ιιι πει· Ρι·οΙ'εεεοι· πει· ιιιεπιειιιιεεΙιεπ ΚΙιιιιΙι Πι· ι ο ε ε ρ Ιι

Βιιο Ιινιε ιπι 68. Ιιεπειιε_ιεΙιι·ε. νοιι ιππι ετ.ε.πιπιι: ειπε @Με

ΒειΙιε ννει·ιΙινοΙΙει· Αι·πειιεπ ειπε πει· ιιιπει·επ 11επιοιιι πιιπ ειιι

ιιειιιειιιειι ΡετΙιειοειε. Αιιεεει·πειιι πειετιιιιπειε ει· ειιι. Ρεν

81%· ε ιι. Α. πειι «Ξειιπε», ειπε Ζειιεεπι·ιιι πι» θεεεπιεπι.ε πει·

ε πιιπ.

- ΙΙΙΙιε Βει·Ιιπει· Β19.ιιει· ιιιε1πεπ, ιει ειε Νεεπι'οΙι.ιει· Ρι·οί.

Θει·Ιι ει·π ι'ε ιιι ΒειΙιιι πει· 1)ιιεειοι· ω· Ρι·ειιεει· πεπιεεΙιειι

ΚΙιιιιΙι Οπει·εειιιιπιετε.ιπ Ρι·οι. Πι·. ιιι πιει· ν. .1εΙιεεΙι επ

ει·ετει· 8ιεΙΙε ιιι νοι·εεπΙεε ε·επι·εεΙιι ννοι·πειι.

, (ΑΙΜ. ιιιεπ. Ο.-Ζης.)

- Επι· πειι πιιι·επ πιε ΠεπειειεπεΙππε Ρι·οι'. ΒιεΙι Ι'ε επ

πιε 1λ1ιειιει· Πιιινει·ειιιιι ει·Ιεπιρ,·ιειι [ιεΙιι·ειιιΙιΙ πει· ΠειιιιιιτοΙοειε

ιπ 1.ειριιε· ιει Ρι·οι. ειιι.τε.οι·π. ε. Β.ιΙΙε ιι.πε 1ιιπεπι·ιιεΙι πε

ι·ιιΓειι ννοι·πειι.

- Πει. Πο Ιι επ εεε πετ ειιι' πιε 1.ειιιιιιε πει ε. επιι·πι·,ιι

ει:Ιιειι ΑπιιιειΙππε ιιπ εΙΙιζειιιειιιειι Κι·ειιιΙιειιΙιπιιεε νει·2ιεπιει.

ιιππ ννιι·π ννιεπει· εειπε ΤΙιιι.ιιεΙιειι επ πει· εΙΙΒειιιειιιεπ ΡοΙι

ΙιΙιπιΙ‹ ειιιι'πεΙιιιιειι.

- Επι· πεπ ππι·εΙι Ρι·οΙ'. ιι ε τ: ιι ει·ιεΙι ε' Ινε8·ε,·ειις νιιοεπι

εννοι·πεπειι Ι.εΙιι·ειιιΙιΙ ιιπ Κιππει·ΙιειΙΙιιιιιπε ιιι Με: ειππ πιε

ι·ινειποοεπτεπ Πι·. ?Η ιι ιι π Ιε ι· (θι·ε:) πιιπ Πι·. Η ε. π π ιι ι τε

(Παω, εεννιε Πι·. Κε1Ιει·(Ιιι·εεΙππι ιιι νοι·εεπΙει; πε

π τω: Ιιι ινοι·πεπ.

- 1ιιΜυεΙιειιι ιειειπε ιιειιε ει·ειΙιεΙιεθεεεΙ1εεΙιεΕτ

ι π π ε ι· Β ι Ι π ιι ιι ε π ε ε· ι·ι Πε π. Μιιε·1ιεπει· πει·εεΙΙιεπ εοΙ

εεΙπειι εοΙ1επ ππι· Αει·ειε, επι πει πει· Μοε1ιειιει· 8ιεπτνει·ννεΙ

Ι.ιιπε· επεεετεΙΙι ειππ, ννει·πειι Ιιππιιεπ.

- Βει πει· ΜιΙιπει·ΜεπιειπιεεΙιειι ΑΙιεπειπιε ειππ 8 πειιε Αε

ειειειιΙ:ειιειεΙΙειι ι·ι·ειι·τ ννοι·πειι πιιπ Μπιι: 1) πει πει· ΚΙιιιιΙι

ι“ιιι· Νε.εειι-. ΟΙιτειι- Με ΚεΙιΙΙιορΓΙιι·ιιπΙ‹Ιιειιεπ, π) πει πει· εεε

πειιιιεεΙιειι οΙιιι·ιιι·8ιεεΙιειι ΚΙἰπιΙ‹ Με 8) πει πει· οι·ΙΙιπριι.πιεοΙιειι

··ρευ
_ ι - ·.- Η ·--· _.
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ΚΙιιιιΙι. Με Αεειει.επι.επ ειππ πεεπει.ιε·τ ννοι·πειι: επ πει· ονει

ιζειιεπιιτειι ΚΙιπιΙι - Ρι·ινε.τ.ποεεπτ Βι·. 1111. ιν ε ι· ο π ο π· ε ιι ι,

ειιι πει· εινειιειι - 1)ι·. 1211. Ν. Τειιιε.επεννεΙιι Με επ πει·

πι·ἰτιειι -- Ρι·ιι·ειποοεπι Οι. Α. Κ ιι π τι εε ο π ο νν.

- Ε1ιπε Βενιειοιι πεε εεεεπινπι·ι:ιε· εειι”

π ε τι Μεπ ι ε ι π ιι Ι -Ι1 ετων ε πι, ννιε νει·1ε.ιιτει, ιπι ΙΙΙιπιειε

ι·ιιιιιι πεε 1πιιειιι ιπ ΑπεειεΙιι: €ειιοιιιιιιειι. Ζιι πιεεειιι ΖινεεΙι

εοΙΙ ειπε Οοιιιιπιεειοιι ιιιιτει· πειιι νοι·ειι.2 πεε Πιι·εειοι·ε

πεε ΜεπιειιιεΙπεμει·ΙεπιεπΙε εεπιΙπετ ινει·πειι. ννε1εΙιε ιπι Γε

πι·ιιε.ι· ποε ιιεεΙιειεπ .ιεΙιι·εε ιπιε 'ΓΙιετι.ε·Ιιειι. πειι·ιπιιειι ννιι·π.

Ζπι· 11ιι.πει·ειΙιιιπΒ· εοΙΙειι νειιι·επει· πει· 8ιεπενει·ννε.Ιππιιεειι,

πει· θιοιινει·πειπειιτε- ιιππ Κι·ειεΙε.ιιπεεΙιείτειι Με ει.ιιπει·ειι Ιιι

επιιιιιιοπειι Ιιιπιιι€ειοειειι ινει·πειι.

-- Ιιι Η ε Ι ε ι ιι ειστε εοΙΙ εε ιιιιιπει· ιιιεΙιι· πιιπ ιιιεΙιι· Βιιτε

ννει·πεπ, Μεπιεππιειιιε :ιπε πειι ΑροιΙιεΙιεπ ιιιιοΙι Β.εεεριειι

ιιπ πεπιεΙιεπ. πιε πειι ΑροιΙιεΙιειι τεΙερΙιο ιιιε επ επιπε

εεπεπ ννενπειι. 1ιι_Ε'οιεε πεεεεπ πει. πιο ΜεπιειιιεΙνειινε1·

ιιιιιιι, Με σε «Ε'ΙπΙ. θεεειιε» ιιιιιιΙιειΙι, ειιιςεοι·πιιετ, πεεε πει

ιεΙερΙιοπιεεΙι ιιπει·ιιιιιι.εΙιε Βεεειιι πεε Αι·2τεε, ΖειΙιιιιιι·επεε επει

1'ειει·ιπ1Ι.ι·πι·2ιεε εοΙ“οι·ι ιιπ Ρεριει· ι;επι·ιιεΙιι, πιιι·οπ πεΙερΙιοιιι

ΒιιοΙιίι·ιι€ε νειιίιειι·ι., ιιιιι πει· Ιιιιιίεππειι Η.εοεριιιιιιπιιιει· νει

εεπεπ Με πει ε” ειειειι θε1εε·επΙιειτ νοιιι Αιιεετ.εΙΙει· ιιιιιει·

εεΙιι·ιεπεπ Μιπ. πιιπ- ειιιΙιεΙπειιπε Αι·ιιειιειειι πιιι·ι'επ ππει· ππι

ειιι ειπ ιιεεεΙιι·ιεπειιεε Βεεερι Μιι νει·ιιπίοΙΒ·π ννει·πειι.

- Βε πι. επ πει'ιιι·εΙιτειι, πε.εε πε.ε νοιι πει· πιεει8·επ Γιι·ιιιιι

Κ. ι.. Β.ιεΙιει· ππιει· πει· Βεπεπτιοπ πεε Ρι·οι'. 1111. Ροπνιιγ

εεοιπΙιι ιΟπεεειι) εειι. 6 .1ιιιιι·ειι Ιιει·επει;εςεπειιε ειΒ.ιιεειεεΙιε

Αι·εΙιιν ιπι· ΡειΙιοΙοιςιε. ΙιΙιπιεεπε 1Ιπεπιειιι Με Βεειει·ιοΙοςιω

(ΡνοειιιιΙ πρεπει. ιιε·ι·ο.ιιοι·ιιι, ιι.ιιιιιιιιιιεεκεΙΙ ιιειιιιιιιιιιιιι ιι πεπιε

ριο.ιιοιιιιιννεε;ειι ποε ει·ΙιεπΙιεΙιειι Ι)είιειιε, ννεΙεπεε ειε εποπ

ιζεπεπιιτε Γιι·ιπει. πει πει· Ηει·επεεεπε πιεεεε .1οιιι·ι·ιεΙε ει·Ιιιιειι

πιιπ, ειιιεεΙιειι ννιι·π. Ρι·ο11. Ροπνν ν εεε τα Ιιι ιιππ: εε ειιι

εειπε ΡπιεΙιτ, ποεΙι ειπεπ νει·ειιεΙι 2111' ΒετΙ.ιιιιε,· ποε «Βιιεει

εεΙιεπ ΑτεΙιινε» επ ιιιιιοΙιειι πππ ινεππετ ειππ πεΙιει· ερεειεΙΙ επ

ειε Αποπιιειιτειι πεε «Αι·εΙιΙνε» Με ιιπει·Ιιε.ιιρε επ ειιιε Αει·ετε

πιιπ πει· Βιιιε, ιππι ειιι πεεοππει·ειι ΒΙειιιιπετε ιιιιιιιπιπεΙΙεπ:

1) επ ειε πιιε ννειιει·ε Βι·εεΙιειιιειι πεε «ΑτεΙιινε» νοιπ .1εΙιι·ε

1903 επ Επι· ννιιιιεεπειιεννει·Ι.Ιι ειιιεΙιτειι Με ιπι ΒειεΙιιιιιςειιιΙΙε

2) επ ειε ιπιε πει· Βι·ΙιϋΙιπιιι; πεε Βιιπεειιριιοιιερι·ειεεε νοπ ΙΟ

ειιι' 15 ΒΙιΙ. πει ε·ΙειιιΙιεειι.ιεει· ΒειΙιεΙιεΙιππε πει· πειιι «ΑιεΙιινι

πειεεεεπεπεπ .ΙειΙιι·εε-Βενιιειι ειιινει·ειπππεπ ειππ, οπει· ειιι

ειε Με πιο .1εΙιι·εε-Βενπεπ νει·2ιεΙιιεπ, πε.ιιιιι: ιιιεΙιι πει· πιει

Ιιειι,εε Ρι·ειε ιιπ πε.ε «Αι·εΙιιν» ειπϋπτ ννει·πε. Ε'ε.ΙΙε ιιιεΙιτ ινε

ιιιι.=;ετειιε 800 πειιιΙιεππε Απιννοι·τειι ειιιΙειιΓειι, ννιι·π πεε .1επι·ιιιΙ

επ ει·εεΙιειιιειι ειιι'Ιιει·ειι ιιιιιεεεπ.

- 1)ιι.ε 8ιπιπι πεε πει πει· Μι1ιιιιι·-ΜεπιειιιιεεΙιεπ ΑΙιεπειιιιε

επι” πειι Νε.ιιιειι πεε ννει1ιιιιπ Ρι·οι'εεεοι·ε 11Ψειι

πει θι·ππει· Με εειιιει· ΒΙιεΐι·επ Α ιιιι·πεπε (ιιπ

πει· ε;εειιιι.ει.επ Βιιρειιπιιιιιιε ιετ ειιι 28. Απεπιει. π.

.1. ΑΙΙει·Ιιπειιει πεειιιιι€ι Με ειιι '7. 8ειιι:ειιιπει· πιιι·εΙι ειπεπ

ΠΙιε.ε ιιπ Μι1ιτει·ι·εεεοιι ριιπΙΙειι·ι. ννοι·πειι. Νιι.Ιιει·εε ιιπει· πιο

Βεετιιιιιπππεεπ πεε Βιετπιε ννει·πειι ννιι· ιιι ειιιει· πει· πιι.εΙιετειι

Νιιιιιιιιει·π ππεει·εε ΒΙειιεε Ιιι·ιιη.ιειι.

- Με σε «Νοινοειι» ειπε ειιτΙιειιι.ιεεπει· ΩιιεΙΙε ει·ι'επι·ειι

Ιιε.πειι ννοΙΙειι, ιει: πιε Ε'ι·εε·ε π ει· νει·ε ι.ε ειιΙιεΙι πιιε

.ι ει· Α ιι ο Ι. Ιι ε Ιι ε π ιιι ιιει.ιιιιινειιι 8ιιιιιε επεεεΙιιεπειι ννοι·πειι.

ιπε εοΙΙ ε.πει· πιε ΑπειεΙιι νοι·Ιιεεειι, πιε Β ι· ι ιι ε ι Ι ιι π ε πει·

Ρι·ινι1εειειι ειιι· Βι·πιτ'ιιιιιιιε νοιι ΑροτΙιεΙιειι

ει·Ιιεπ1ιεΙιειιει·ΙειεΙιιει·ιι,πε ιιιει·ιιι ειιιεε πει· ειεπει·

ειειι ΜιτιεΙ πιι- σε Βειιιιιιιριιιπε πεε ΑροιΙιεΕιειι-Μοποροιε ει

1ιιιιιιιι ννοι·πειι πι.

- ΠριπειιιιοΙοε;ιεεΙιεε. ΟΙιοΙει·ιι. Πιο Οποιοι·ιι

ει·Ιιι·επΙιπιιε·επ ιπι ΒιιιΙι εΙ- Θεπιει Ιιεπειι εειι πεπι 1. θε11·

τοιιιπει· νοΙΙειπιιπιες ειιι”Β·εΙιπι·ι.. Ιιπ Α πι ιι ι· -θ ε π ι ε ι π·ιιι·πειι

νοπι 1. Βεριειιιπει· επ ππι· Η Β'ει.ΙΙε ιιι ΒΙεεεννεεεΙι

τεεΙιεπ ε ιι ειιι 14. ιιππ 15. 8εριειιιπει· εοπετε.ι.ιι·ι. Πιο πι·

Ιιι·πιιΙιππεεπ ιπι Κ ιι ειε ιι- θε πιει πεπει·ιι τω. Ιιι ΡοιΙ

Αι·ι.πιιι· ειππ ιπ πει· ννοεπε νοιιι 8.- 14. περιειιιπει· 14 Βι·Ιιιιι.ιι

ΙιιιιιΒειι νοι·ε·εΙ‹οιπιιιειι, @με 17 ιπ πει· νοι·ννοεΙιε. Ιπ 1(0·

ι·εει Μ; πιε ΒεπεΙιε πειιειπιιιεε ιπ πεπειιτειιπειιι θι·επε εειεε·

ιι·ειειι.

Ρεε τ. Ιπ Οπεεεε ειππ ειιι 18. περιειιιπει· ειπε ρεεινει··

πεεΙιιιε·ε Βι·πι·ε.ιιιιιιπε, ειιι 1?.8εριειιιπει· 8 Βι·Ιιι·επΙιιιιιςειι πιιπ

ειιι 19. Βεριειιιπει· ειπε Βι·Ιιι·ε.ιιΙιιιιις εοιιετε.ιιι·ι. ννοι·πειι, εε πεεε

νοιιι 98. Μπι πιε 19. 8εριειιιπει· ιιι‹·Ι. ιπι Ιιειι2ειι 89 Ρει·ε0ιιθ11

ει·ιιι·ειιΙιι. Με 18 εεετει·πειι ειππ. εε Μ. ιιπ ιιπιπιιι ει·ιι0111-111

ννοι·πεπ, ιιεπειι ειιιιιππΙιεΙιει· ΠεειπΓεειιοιι πει ΑπειεεΙιιιιιεε·

Ιιει·πε ιιππ πει· νει·ιιΙειιπε νοπ Βειτειι πιε Απι'ειεΙιτ πιει πιιπ

επιιιιιιι·ειι Ζπειειιπ πει· 8τε.πι. επ νει·ετε;ι·Ιιεπ. Η

- Με πιει-ιππι ιιιιιιιΙιΙ πει· Κι·ε.ιιΙιειι ιιι πεποινιΙ·

ΙιοειιιιιιΙει·ιι 8ι.. Ρειει·επιιι·ιςε πειι·πι.: ειιι14. 80111

ε. .Ι. 7747 189 ιιιεΙιι· ειε ιιι π. νοι·νν.), πει·πιιτει· 392 'Γι'Ρ111111 1”

(12 ιιιεΙιι·),'785 ΒνρΙιιΙιε - (38 ιιιεΙιι·), 178 8εΙιιιι·ΙπεΙι - Π? ιιιεΙιι·):

88 ΠιιιΙιι.Ιιει·ιε -- (π ιιιεΙιι·), 41 Μεεει·ιι - (4 νειι.) 111111 111)

ΡοεΙιειιΙιι·ε.πΙιε - (1 ιιιεΙιι· ειε ιπ πει· νοι·νν.).
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Ρ Φ Η 30Μ” 8 ιιι ΕιΞειπιειπι μοι· Ρι·επιπΙτι, ΚιιιΙπππ.
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ινοΙοΙιο πω. ιι.πί= ΠΓ· Ν 3 ν Ι- ;;ι τ ἱ Γ5

Μ” Ε"°°°°°°Ϊ Βιιιαπειο.1ι ,,Βο11σ.ιιο."

πιιιιοι·επ ..οικω Σ ι Πι Α1_οο,

ΒΪἱωΐΨΗΒΒθ!'ΒΒθ°. πω· ιν:1ι·ιππιοιι ΜΜΜ. Ηιο.ιιοιι ΒϋπιιτοΙπ,

ῇ (1 κ' ΠΠ· οιιι·οιιιεΗι Κι·πιιΙιε ιιππ Βεποπνειιο8·
Π θ @πω οοιιωιι. !)ι21ιειιε‹·Ιιο πιιπ ριιγει!ιπΙιεο!ιο

Τ|ιοι·ιιριε. ΠοιιιισιιΜπει· εεΙΙιειτ ιιπ Νονοιιι

πω, ΠεοειιιΒοι· πιιπ πιιπιιιιι· ιπι Ρι·οιοιι).

Ριωιρ. π. _ιοι.;ΙιοΙιο ΑπεΙεπιιΓι ππι' Ψιιιιεοπ.

(115) θ-2.

83” οιπ Νιιι.πι·ρι·ο·

θ

 
ω. ποπποπ

ιΜπιιι·οιιπο πι».

πω; ιιΙΙςοπιοιιι

ΙιοΙιειιιπτ. Μ..

Με Νοι·ιιιιιΙποιιιι

  

Ν Η

ΌΏΏ

επιιιιςι. 'Β Ψ”

εοι·ΕΙιω νοιι. ΜΜΟ!"

ΕιΕοιιΠιπιποι: .ιππιπ:ιε ΒΑΧΙ.ΒΗΠΒΒ, ΒΠ])ΑΡΒΘΤ.

Ζιι Ιιιιιιοπ πει πιειι Πι·οςιιιιιι.ειι ιιππ ΑροιΙιεΙιειι.

2 Παπ νοιΙιιιιιςο ιιι πεπ Νιεπει·Ιιιρ;οπ «Βε:1ειιιιοι·'ε Βιι.ιει·νυπεεω·».
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(ειιι 26-12.
_ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΧΟθΟΟΧΟΟΧΟΟΧΧΟΟθΟΧΟΟΟΟΧΟΟΟΟΌΟΟ·ΟΟΟΟΟΦΟΟΟΧΧΧ. 7 π ηΗ · - Βι.πΒιοΙιιιιοιπ ΗοιΙιιιιιιιΙτ

' Ριοπιι:1ιι ιιιε π.. ιιιιιιι!ιι:!πι πιιπ Μπιτ πιιιιηιοπιπ Μπι €......ΪΖἶΓ:”'”ἐ“ξἐ.ἶ.¦ξ.Ξπ"θἶὅἶἶ” ...ω

ΟΟΟΟΟΟΌθΟ

 

Ρεττι, ρι·επιτ. Ατ2τ ιιππ Ιππ5].ιιιι.

ΗΒΗ Αεεἰετειιτ Πι·. Β τ ε: ιι ιιι ε: τ ε.

5ε·Ιιιιιιπ. Αει2τε: Ο γ ιι ιι Ιε κι (ροΙιι.

Απι), Μ. ΤΗ ιοιιιε:. Αεειετειι2

Με· πιιοΙΙοιι ΒΜιπι·πιι πω· Ρι·πιιιϋπιει:Ιιοιι Βο5ιοι·ιιιι8. 8Γ2ιθ: ΠΓ Μπι Ι Θι° (ιιιι€2ιΓ. ΑτΖι)_

Πι. Ρ οεε (ιΉ1Ιιετ Βειπ ΠιιΒιιι·ε).
· 2 ω... 8 Βοιιιιοιιπ πιππ .
ΡΔ ν . ΒΗ - Μ!" Βιιιιοιι Πιι·ποι·ιι πιο ΒειώΠΠΕ.818 θφω5' 1β54 °€θ8Π1Π.

γω.(ΜΠΗΠΒ πετεε Βιιιιειτοτιιιιιι Πιτ Ι.ιιιι€ειι·

· ιπι· δοΙΒΜ-Βοι·οΠιιιις ΜΜΜ. Θεϋπιτεεωττς πετ πω.

«Με πΙΒΜΙεσιι πισιι>Μ- πιεεεεεΒεπποπ ΤΙιετπριε πει Ριιτιιι

, ι·οιιποιι Ή'πιιιιοι·ε.
εε. ννιιιτει πιιπ 5οπιιτιοτ 5εσΙΤιιετ.

Η09)12- θ' Ρεπειοιι εοΙιοιι νοιι Μ. 88.- ρετ

_ _ πω... ειιι.Νεπετεε Μα πιο ΗειΙ

5 5 55 5 5 ___ 5 5 55 “- 5 5 555 πιθτΙιοπο ε. ,,Τιιετει›ἰθ (π. οιιτοιιι

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοσοο ..οικω 1.ππ8επεοπινιππ5ποπτ·· νοιι

Ο ν Ο Ξ - Π Ο Η Ρ Οι. Ηετιιιειιιιι Βτειιιπετ. νει·

Με νοιι νο οι & ΚτειοιιΒιιιι, Βερ

Βιιιιειτοτἰιιιιι ..Ρ ἰ ε ο Ιι ει”

Ιιιι δ. και., τοεροοιο €τειιιε πιιτσιι

Εϋι::: Σ..νι:ιαε·ετι1ε5.6.ετπάε

πιο νετνι·ειΙτιιιι8. (1Ι8› 10-1.

Βι·ϋΠιιοτ σοιι 15. (Μετώπου 1902.

Ι.οιιειιπει· Απι.: Ω. Βε·ιιιι:ει·:

ΠιιίτιιΠιΠι·.Υο!!πιιπ. ζ? .Ιιιοοιι πω”. (ιιωι4-2.

Οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

  

 

 

Νιιοπννοιε οι·τιιοιΙτ Μπι· ππι· ω. πιππ”

πω.. ι>ιιθω ιιππ Ρπομι·ιπποπ Πι· πιο

ρι·ινει.ο Κι·ππΙιοπρπομ (ποπποπ ΖιιΙιΙππρι

ποπ δ!) Οορ.).
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8 ' Ιιιι Ι)οπωοποπ ΑΙοιππποτ-ΗοιιριτπΙ ππιι!
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:. Με πε.ιϋ~εΙΙ~εΙ;ο.;[ῷ)ι·;ε.1;~;ιο~ἱεσιιΜ.Ιτηο Μιιοι·εΙνε-εεοι·

Β‹›
ννἰι·‹Ι νοπ @τι επτειι ΙπεὰἱοἱιιἱεοΗοπ Αυιοι·Μπειι ;.;β8·οιι:

·.ΑπεεωΙο, Μει!ετ1ε, 131ειϋετοε, ΒτεοΙ16ρί11118·, Η......,

__ Νοι·νοη- μ πιά Ρτειιοπψο19οη Βε5τςτ18. ΘττιρίοϊιΙφ1.

Ι)€ερότε: Μ ιιΙΙου Βοοιιει·οιι Μ3ιιετιιΙινεεεοι·Ιιεπά1ιιπΒοή ω... ·ΑροιΙιοΕειι.

. Με ΤΠπκοΙπ ωΙι·«ΜΜε “πιο” ω. μοϋτευ6!ιΙ. ω) 20- .1_ Ϊ

8οϋΙοεΞεοΜετ00ετ·εο!2ϋτυοΜΒ-] Υοτειιπάω·ΡΠτεΙΙἰοΙιοπΜἰπετεΜΔεεοτνοπ0ϋοτ-82Ι:Β:·υπεΐ.

Μ

ΙΗοιΜτΜεοιιΜιιΙΙοιιΑροιΙιοΚοτιαπο!Μποτών:ηεεοτ-ΗΜπά!ιπ18ου,

 

ί

ΜἱεεΙνεπετ ΧιιτειιιΜΜι.

Π|". Αϋθ"(], ω. ΒΙε.8επ- πω! Β:ιτιπΙαι.πΙω, Ριι·Ιιετι·. Κ).

' " Μι· Νει·ν·ιι- ιι Λ ' ο Κ Μ. ΙΜ' . Α Φο·θΐθ"Μ"Ή“% Βιιπ.-Κω.1; Π.. Ἑυὲἔἴἔ$ω.'“" "ὅ “

ΠΓ. (ΜΒΡ"0", ΒΡι:·88'.ξι€€%Έι- υπά Μπακ Κτ8.π!ω.. Βουσιω

ΟΡ. ΗΘΟΚΘΡ, Μι· Νοι·νεπΚτιπΚε, θι.πεπεττ. 4.

ι-·"αθ"”ο , ΙΦΣΙΙ:ΧξΙΉξδζΕιΕΈέωποετο Κτεπ!ιο. Πι·. ναι: Π8οποπ.

2” Η - ! . ·ΠΡ- Ρ'θ88"ΘΡ, Βνἑι;ε°'ἐ1ἐἔο%. Με! ιποπ» ΚτωΙω Βοιιιιιηφ

" δειπμιοτὶιιω νΗΙα Ρ:Μιοτι.ωει. “Η ΜΜΜ (νω

ΠΡ' 80Βυ.ι23 «:Ιιιιιυπημ- υπά ΒιοΠνυοσΠεο!-) Κν·πιπΝο από Νετν6επε.

Χ- Σι·ση:οσω πω! ΔιιιΧωιπ: ι1ιποΙι Μο Διιπα1τ.8.ι·πο. ώ
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ΡιιηστΙιτ ΜΜΙπ

 

 

  

  

 

= #- ";! ·έ"=.*“' έ .Β έ
ο “ω Φ =ε'ἔ'. ο -= ο .

ΗΜ, 8.Β01' ω..." νΕτΜπιιΙοε Ι.εκαπε. Εἱεωιμυ5μωυΜ ΠΜ ,ω>ωιΠ6οηθω ' Έ] ἐξ” ἔ = € ΕΞ ὅ

. . Ο ·ν·.

?κι νοιι 1εάει· ιιτιευ8εποΙιτι1οπ Ρῇο8ΡΙ]0Γ·_ ΜΒ" _άθη ΑΡΙξα"· 2”ξ·' 087€ € Σεφ α; ...Β

ηιοΜ, Βοοιιι€τ5οΒΕιρτ ιπι Εειι1ετ Β ε.. ..ο σ: 6: Ξεο ε: Ξ Ο
ΝθΒοηννιτΕυυ8. Ν. . . - :=τη··ο = ο «ο

_ _ ειεο όιο νει·άειιιυπε. ¦><... Έ α! έ · τ; ε= !

νζ)ΠιΒ ΒΘεοΗΨδωΠο8· ΒοἱοΙιἰ: τοειτΒἱτΕιειι·. ο · .;ι.ΝΣ . μ:

ΝΞΒ .:εἐ=ἔ
- .... .η μ.

ο κυιοι.ια ω· ι. ο · ο · ΞἙώ€ΒἔΞἔΞἑ-·
_ _, π: τινι;.εΒε ει: επι Β!τωπ.. Ξ·έμέ *δε _..ε·

' α: . β
. ἔΞΦΦἔ:¦Ξ_ΞΩἑ.ἔ

τῇ- ι.<#·.ε=€μψ,== ·

υ = ι- -Φ Φ 9-0 «η

τ- ἐ° Ξ_¦=·) οξέ α:: Ε? ο Β

Η Ν ωΦΝΝί>Μ ο.

' ΜΙ_Μ Β ο" '

εΠξε παω ο!ε!‹ττ·ἰεο!πε !..ατηρε ΜΗ Ξεκί1Μτοπ

ΕΕεεπ-Ε!εκττο6επ.

Ζω· οι·ΓοΙΒ·ι·οὶοΙ1οιι Βε!ιεπάΙιιιις νοιι πω.ιι..-ω.κιωιω",

Μο Ρ80ΦΉ18ί8. Ελ:2επι, ΔΖυρεσία, Δωσε, £πριιε, (Παω.

νο1·Βεεεεττο Ρ1ηεο11-Βειπιρο.

μ β

ΡΜ ΜΜΜ Αι·ιι Πι Μ: Βρι·εοΙιειιιιιάο ιιι Βειιιιι2επ. Βε

τοὶιε ΙΜ Ηυιιάοι·τευ νοιι Αει2ιοπι Μι ΟεΜ·ειιιοΙι.

Ηειπρτ-ΗΜΙοι·Ιηο,

.ΒΘεϊ;πευτει·,Κι·πιιΒοπΜΜπι6ι·.ΑροτΙιοΙ.τοππ.Πι·οΒ·ιιοπεοεοΒΒΙ'το

 

  

 

  

οι.ΗειωοΜιιιιινοπΛΙ.ΕΧΔΝ0ΕΒΠΕΝΖΕΙ..Μ.Ροτει·εΒιιι·ε,Βι·Μοπεποπο88.

 

 

*μέ ι ι < μ; σ ι Φ ·

. . . ἔὲἔἑἔτἔἔἐ”
Απ! υπεει·εω "ω" π:: Εσωε6 ιιι 6οειο!ιω;επ. ε ω δε. Ξ Φρα___] ἐ α! έ! ή

:Θ Ό.: .: ~ ...ε ..:.2···ο

` Βοι·νοττση;οιτάο Βε1·πιιιιοΙοΒει1 ΙιιιΒεπι άειι Αρρετειτ ε1·ρτοΜ ”Ξ έ ἔ_ε:ὶ ἔ ..: Ξ:έ-:.:3

. υπά ετε!ιευ άοτειι θικαιοΙιτου _ῇοὸειπ Απ!. Η Ψετ!'ϋςιιιη;. ·ἔ ΤέΒ Β; Ξ ἔ Ξ €3Ξ; Ξ+Ξ-3 |
ι: ω .,.

Ι ει ι··νι ιι ω ε ·ι ·· 5__ - ο Ν “ _

ΉχχΌ ω !Ίθ!Ηδ!!θ8θ Ή! δ ,, δ!" Η ΞΞἔὁἑἑἔἔἔ_ἔΣ
. . . . . . ,_ νε--- ' ___ ...····

θεΗΜ ΡαΒτἰΗ Μι· Ι.ιο!ιΙΙιοιΙερρετει'το υπά Ι.ιο!πΜιάετ. 'έ -Ξέ' ἐ έ;) _Ξ‹ έ ΞΈ

_ :Η ω .°·--ι μ .

ΒΒΒωΝ Ννν., 1..11ιεοηεττεεεο 22 η. Ξ 5 .:.= ἔ έ =ε==-:'·Ξ "ε
(ΙΙΒ)13-4. ω *··κ-==οΒιι··η;ωρε

.... :ο Ο ο Φ =

-~ ›-Ί>ΣΞΩΞέε3:::3Ν

- ΠΙοεετ Ν. Ιὶεἑιτ-εὶιιτ Ρτοερεοπ υΒεί?ΒΕρκόο1.,*ΜΞεκσή:Βοϋ. Ξ

 

που». που. Οιι6., 8 θκ·πι6ρε 1902 τ. ΗετιιαεΒόΒοι· Πι·.Ει1 ιΙο 1 Ε Ψ 8.Π8011. -ΒιιοΙ:άτιιέΜετοίν. ἰΜοιιοοΕό. Ιζει!ιο.ΗπουΙιυώ· Η. Ν1ζ.

 



ΧΧΥΝ. ιιιιιιειιιε. ε
Η. ΡΗ'ΒΒδΒΗΒΒΒΒ

Νεκιε ΓοΙΒε ΜΧ. 1εΙιτε.

ΜΒΒΙΠΙΝΙΒΠΗΒ ΜΒΒΒΝθΠΗΒΙΝ
ειπει· ιιεκ Κεεεεκ.ικικι νοιι

Νοκ”. Μ. Κω! Πεκικκι.

.ϊκιήειν (Ποι·ρειι.

Μ. 1κιιιειικιεε Κι·εκιιικιε!ε.

ει".

Μ. ΜΜΜ ιΝεκιεεκι.
8ι.. Ρειει·εΒικι·εκ.

 

Ι).ειδι:. Ρεκ.σκ·ευιικεει·Πει:ΙιεικιιεΜιε ννοεκιειιεειιι·ιίωεκεεΙιε-ἰκιἴ_ιεἀείῇ ΔΒ0ΔΔΘΜΘΔΒΙ·Α11ΗΣΪΒΟ "Πιο ΑΠΟ Πιε01·8."00 “;

8ο κι κι εεε ιι ε. - Πει· Δωιιιιειιιοιι€ηιι·ειι ιεε ιιι Βιιιι1ιιιικι. 8 Μ!. Μι· Με

ΗΜ, 4 Με!. Πιτ Με κιιΙΙιε ω” Με!. Ροεπιιετ.εΙΙιιιι€; ιιι Με "εποε

ΜΜΜ: πω" κικιεεεκιΙιεεε!ιε!ι ιιι Με ΒικειιιιεκιΜκιιιε νοιι Κ. Σ., Βιε1;ει· ιιι

δε. Ρετει·εκιιικ·ις, Νεννειιγ- Ρι·οεμεεεΝ 14_ ιιι ι·ιεΙιτειι.-π ε, κ; η ε "πεε

1.ιηι1"·ιι 20 ΜΜΕ ]Μιι·Ιιεκι, 10 Πει·Ε ιιιιΙΜΜιι·Ιιειι. Πει· Σιιεει·Μειιητε!ι εεννιε :Με κιιιι`Με Β.ει·Ισειιοιι ΙιειϋΕΙιεΙιεκι ΜΜΙιειΙιικιΒεκι ΜΜΜ; πιει: ιπι

Εκιι·ιΠο3ιιιε! ςειιρεΜεκιε ΖειΙε ιιι ΗΜ Μ: 18 Κορ. οάετ 35 Ρίειιι·ι.-Πεκι 1 «Με

Διιικοι·οιι ννει·ιιεκι Η Βεριι·ΔΜΜΒ8ειιιι·ει· θι·ιςιιιΔΙει·ΠΕε! ιιιιμειιιιΠ.

Βειεκειε ννεκπιεκι κιιεΙι κΙειιι δικιο νοιι 16 ΚΜ. ρι·0 ΒοΒεκι Ιιοκιοι·ιτι.

εεεειιΜκ.είϋιικ·ε κικιεκι Κεάμειειιι· Πι·.ΒιιΜΜ' ν"!"Β ιιι Ηι.Ρε

τει·ιιιιιιι·8,Ρει:ετοϋπι·ςει· ΜΜΜ Ρειει·-ΡιιιιΙΝοεριιεΙ 211 ι·ιΜικειι $ρι·εεΙι

Μπισάου Ποκιιιιε, !ι!ιΜ:ννοειι πω! ?τοπια νοιι 2-3 [Πιτ.
 

?Νεο Μ. Ρειει·ειιιικε. κι. ςιε.ι ΟετοΙιεκ 1902
 

Ι1ιΙιεΙΙ: 1)κ·.ΒικόοΙι' ΨεκιεεΙι: ΠεΙιει· Με Βι·ικιιε'εεΙιε ΑικοΙρκιειε. - Βϋειιεκε.κιπειιιεκι ιικιά Βεερι·εειιιιιι€ειι:

Β. Κι·ϋκιι,ι;: Πεκιει· Με Βεκιειιτιιιιε

Αιιειιι€ ιιυε άεκι Ρι·οιο!ιοΙΙεκι όει· θεεεΙΙεεΙιεΗ

εει· ιιιιιεκιοκιεΙ!εκι Νει·ι·ειιΕι·ειιΜιειτειι Μι· Με Πιεςκιοεε σκιά 'Πιει·εριε κὶεκ· ΗΙξιιεειιοΙοειε. -

ρι·εει. Αει·ετε ιιι ΕιΠιιιιι. - Ζιιεειικ·ικτ ειιι Με εάιιειιοκι. -

Υει·κιιιεεΜεε. - Μοι·ιεΙιτΜε-ΒιιΙΙετιιι Μ. Ρετει·εΒιιι·8ε. - ΑιιΖειε;ειι.

 

Πειιεκ· Με Βκ·ιικιε'εκικιε Μκο!ρεεκε.

νοιι

Βιικ1ο1κινεκιε.ειι.Μ.

Με ΞεΙικ·ε

εεε) ειπ ΒεεεεΙκιικιι; Βεκιιιιιιει· Ψιιιιάειι ειπε Ρεει.ε νοιι

ίοΙΒειι0ει· Ζιιεε.κκικκιειιεει:ιικι8: Αικ·οΙ, ΜιιειΙ. ει. Με.,

ΟΙγοει·ικι ]ε 10 ΤκιειΙε, ΒοΙκιε εΙΙιε. 20 'ΓκιεΠε. Με Ρεειε

εοΗτε ιιι εκεκκιΙιε!ι ΜΜΜ· 8εΙικειιιε πο! Με εεκιεικιιε ννιιιικ1ε

εκιι€ειι·κιθεκι ειιι! ειιι κιεκκι Ρικιεει· εινκκιε εικιεει·ιεΙιεκι

ινει·κιεκι, ΜικΜιει· εοΠτε ειπε Μιιικιε Βειιικ·ιπ ΒιιιικιιικοΙΙε

ΙειεΙιτ εκιεεετιιεικτ ινει·κ1ειι. Ειιι ινειιει·ει· νεκεε.κικι κακάο

κικειιιι ερρΙιεικι;, ινεκιιι κιιοΙιτ ειιι θκ·ιιιιιι νοι·Ιε.ε Οοκκιρκ·εε

ειοκι κιιιεπιιι1εεκι. Ικκι Ι.ειιιι”ε εικιεε εειιιεε .Τιιιικεε Ιικιιτε

Βκ·ιι ιιε εει Μεεεκ ΝεΙιεκιεικικιε Κεικιε εικι2ιεε ΒιιεΙιΙκεκιειΙ

ειιετιιιιε εεεεΙιειι.

Βοίκικι κικιεΜεκκι Μι Με ΜιιιΙιειΙυιιε νοιι Β ι·ιικιε εε

Ιεεετι Ιιετιε, κιεεε.κικι κι Με Αιι·οΙρεειε 2ιι Βεκικιιιικ:Ιιειι

ιιιικ1 ειιι νοιι εεε ΒεειιΙΙ.ιιιεκι ευ ΙιείκιεΜετ. κ1ε.εε Μι

Μικε!ι Μεεε Μεικιε Μιτι.ΙιειΙιιιιε πι· ννεκκεκεκι νεκιιι·ειτ.ιιιιε

εει· ειιιίειοΙιειι, Ιιεεκιεκκιειι σκιά ΜΙΙιεεκι νεκεκιιικικιιετκιοεε

Ιιειι;τε;εειι κκισειιτε. κι εειιε "Με Λεω ιικιιεοκιιεΙικ· νεκ

ειι!εεει, Με Με Ι.ιιεκετιικ·ειιεεεεκι κιιιεεει·ετ ερει·1ιεΙι ειπά

ειιι! Με νεκκε.Ιικ·ειι Νεκ· ευ Ι.εκιιιε 2ιεκκιΙιεΙι ιικιεεΙιεκικιτ

ευ εεικι εκ:Ιιεικιτ, Με Με ρει·εϋκι!ιοιιεκι Μιιτκιει!ιικιεειι 2εΙιΙ

κειειιεκ ιπι ΗοερἱιεΙ 8ε.ειικειικ1ει· Αεπτε Ιιει·νοτεεΙιτ.

Μεικιε εειιιεε Βκ·Γε.κιι·ιικιε εκετκ·εοΜ ειεΙι ειιι” νκεΙε Μπι

κ1εκτε νοιι εε!ιι· νεκεειιιεεεκιει·ιι€εκι Β`κιΙΙειι.

Απε εει· Πιτ .Ἑειικε 1901 ει·εειιιεκιειιειι ΑκΙιειι νοιι Β.

ΗοκιεεΙΙ2) «Πεκιει· Με ΨιιιιιΙΙιεεεεΚκικιε πιιτ εει·

ν. ΠτυΙ18'80!ιει1 ΑικοΙρκιετειι ιετ 2ιι εκεεκιειι, εειεε

ννϋ!Ηει· ειιι! Πϋεεκιειιι Με ειιιιετιεεκι Βι·Γε.Ιικιιιι€ειι

σει· Βι·ιικιε'εοΙιεκι ΚΙικιΠε Ιιεετειιετειι. Βεεεεειι πετάω

νοιι Ρκ·ειιιικΙ (εεε αεκ· ινιιιικεΙ'εεΙιειι ΚΙιιιΗκ) Με

νοιι $τϋε!τεΙ (ιιιιε·κ1εκ ΚΙικιικ νοιι Ε'κιιεειι) Βικι

1897 εκκιρίε.ΙιΙ Ρτοϊ. Ρ. Βι·ιι ιιε') (1'ι1Ιιικι- .

·εκκιεεεκκι Ψιεει·ερι·κιοΙι ειι

Αικ·οΙρκιει.ε ειιι Με ΒιιειιΚειιεΙειτεκιιιιε ιιπά ερκκιο!ι Πιτ

ειιι· Βεκιιιεε ε.κιιιεεριιεειιε Ιίτε.Π. ιιι, ινειικειικι ΒιεεΙκεΙ

ιιι ειπει· ΚειΙιε νοιι Ρει1εκι Βιοκκιε.κ.ιιιε κιιιίτι·ετεκι εεε, Με

ει· εει· ΑικοΙριιειε ειιι· @εει Ιεετε. Ψεε κ1εκι Ιει2τετειι

Εικινειιι1 ΙιεικιΙΤι. εε Πεμ οιΤειιΕιιιι· ειιι 8κοΒεε Μιεενεκ

ειειιιικιιεε νοκ; ειιιεεεεκιειι κιεινεκι, Μι.εε Με κεΙιιιινε Πε

ειίιι,εςΙκειτ. εεε ΑικοΙ ΚΙικιιεεκι ιιυε! εικρεκκκκιειικ.εΙΙ εεΙιοκι

Μιι8ει ιικιειι·ειίεΙΙιείτ ει·ικκιεεειι Μ. Ι€ιεει: εε ειοιι εκει· ΜΜΜ;

ι1εκιΙκεκι, @εε εει άετ ιικιΙιεΙιεκι ΑκιινειικΙιιιιεεει·κ. ω· ΑικοΙ

ρε.ετε εονιεΙ ι·εεοκ·ιιικι ινει·κιεκι ικϋιικιιε_ ιικιι εικιε Βιοκκιει

'Με Ιιει·νοι·ειιι·ιιίειι. Αιιεκι ειεκιι Με Βειιιιιιριιιιιε

$τεεΚει'ε εειι:ιΙιεΙι ιεο1ικτ Μι σκιά ΜΜΜ: Με ιιι

ιιΠε1ι ΕτΓεκικ·ιικιεεκι κικιιιεκεκ

Διιιοκειι. Με 1ικιει· ειιι νιε! 8κ·ϋεεεκεε Μετεκιε.Ι νεκίι1εειι.

Βιε Βιοκιικιιιιιε ιιι 5 κεεΙκ εΙ'ε ΡειΙΙεκι Με; εκεκιει· ε.κιιιεκε

Πι·εειοΙιειι εεΙιεει.

Βικι εειικνει·ινιεεεκιιιεε Βεκιειι!κειι εεεεκι Με Δικο1ρειεκε.

Με ινεεεκι εει· Ιειι:Ιιτειι Ζει·εετεΙιεΙιΙκειτ εεε Αικ·οΙε ιιιειιτ

ειει·ιΙιεικτ ιιιεκι1εκι Με”, ιει εει· ειοΙι νοιι εεΙΙιει ειιΓεκειι

ΒειικΙε ΖινειΓε!, σε Με ΑικοΙ ΒεκιιιεεκικΙε ειιιτικιειοτει·ιεΙΙε

Κι·είκ. Με, ιικκι Με Ρεειε Κεικιιικει ευ κιικιειιεκι ιιπά Με

ειιι εει· Ηειιι ιππι ιπι ννιιιιεεεεκετ νοι·κιεκικ1εκιειι ΜιΚι·ο

οκεε.ιιιεκκιειι ε.ιιεεει· ΤΙιε.ιι€Κειτ και εετεειι. Βιεεε Βεκ1εκι

Και εικικι Μικειι Με εεκιε.ιικιτε .ΜΜΜ νοιι ΗοκιεεΙ| ιιι

νϋΙΙιΒ κιείτιεειΞεκικ1ει· Ψειεε Ιιεεεκτιετ. Ασε εειιιεε Ουι

τιιτνεκειιειιεκι 8ει1Βιιιιεινειι”εΙΙιείτ Ιιει·ικοι·, Μιεε εεε εει·

ιιιιειει·ιΙιειι·ιειι ΑικοΙρειετε εισΙι Κεικιει·Ιει Κεκκιιε 2ιιεΙιτεκι

Ιε.εεεκι, κΙειεε εει Πεεει·ι.κεΒιικιε νοιι Κειιιιειι ειιι Με Ριιετε

!κεικι Ψεειιεκιιιιικι εκιοΙετ, κ1εεε Εεκιιεκ· εει Πεεεκιι·εΒιικιε

εειιιεε $1Ι1ε!κεε εει· Ρειειε ειιι ειιι ρετιιοεει1ειι ΜιΚκ·οοκεε

κιιεκκιειι ιιικιεικιεκιι Λεει· ειιι ΙιεικεεκικΙιεΙιεκ Βιιιικκι ιικκι Με

Ρεειε επεκιΙ ιιιειω. -- ΗοκιεεΙΙ Με; κιιιεΙι νι7ιικιΜκιίεε

τιοκιενει·ειιΜιε εκι ειεΙι εεΙΕιει ιιιιεεετεΙΙι, ιιιιιεκιι ει· ειειι

ΙΙειιτινιιιιι1ειι κιειΒτεοκιτε ειιι! ειε, κ·ειιι οάετ κκιιτ $τερΙιγ

ΙοΚοΙκΚειιοιιΙΙιικειι ικιίιεικι, κκιιι ΑικοΙρειειε ΒεΙιεικιιΙεΙτε.

εειιιεε θΙ-Μο·ωφ Μ” ΕΓΩ! ιθΠΒΩθιθ ]ωΘΠ ΕΜΜΒΒ κι" ι ννειιιι Με ννιικιι1ειι ιιιειιτ Κι1κιειΙιεΙι ιιικιωκι ινιικ·εκι. Με

η Βειικε.εκε πι· Μια. ΟΙικι·κιι·ειε Βεκιά Χνιικ με. 507.

*) Βειτι·ειΒ·ε ειιι· ΗΜ. ΟΙιιι·ιιι·ειε Βε.ιιε ΧΧΙΧ ρε,<;. 669.

 

Ηεικιτ

ιιιειιι.

οιι Με

οὰεκ

Ικεικιε εκιτ2ϋιιιΙΙιεΙιε Βεκιειιοκι ειιι, ειιιεκ1ει

νοκ· εει· νει·ιικιικιειιιιε κ1εεικιίιεικτ ινιικειε

· ινιικι1ε ιιι Με ΨΨιικικΙειι $ιεριιγιοΚοικΚειιειιΙτιικ· ειιι€εκιεεεκι
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ιιππ πιιι Αιτοιρο.ει.ο ιιοειτιοιιοιι, επ ιιπτ ιπιτποτ οπι.πιιππ

ιιοιιο Βοοοιιοτι πιιπ Ειιοτππε οιπ. Βοποποπ ιιιιοιιοπ πιο

ιλιπιιποιι τοοοιιοπεΙοε, ποππ ειο πιιι οιποπ (ιιοττιοπεο νοπ

8τοριιτιοιτοιτιτοτιτοιποπιιπτ πππ 8ιπριιγιοιτοιτιτοποιιοτι τοτ

τιιιεοιιι πιιι Αιτοιροετο ποπι-πιττ ππτποιι. Οοιιιτοινοτεποιιο

πιιι; Ζιτιιτροετο πππ Κοοιιπριιει.ο ποΙοπ οποιιοΙιοε επ Οπτι

ειοτι ποτ Αιτοιροετο οπο.

Βιο ποεοιιιιιοιιειοπ Ειιιπιιππο @ποιι πιο Διτοιροετο

οιππ ποττιιι ιιοεοιιιοι, ιιιτο οπιιιιοιτιοτιοιιο πιτιωιιΒ ειοιιοτ

ιιοπιοεοπ. ιπε οι ποππ ποππ ππτειπΓ ιιιπποπιοεοιι ποτ

ποτι, ποιεε πιο Ηοτει.οιιππε ποτ Ροετο $οιιπιοτιοιτοιιοπ πο

τοιιοι, ποιι ποε Αιτοι πιο ιοιοιιι ποι Βοτπιιτπιιο τπιτ

Μοιπιιοπ ππι.οτ .Τοποπιεοιιοιπππο ποτεοι2ι; πππ πιο Οσπ

ειετοιιο ποτ Ροετο τιιοιιι ιτιιιιιοτ πιοιοιιιτιο.εειε ο.πείοιιι;, ποιι

πιο Βοιπο πιο "πιο ιπιτποτ ΒΙοιοιιο Βοεπιιο.π”οπιιοιι πω.

Πιοεο Ππιιοπποπιιιοιιιτοιι; ιιπτ Βτιιπε - ππι.οτ Βιοπο

οοιιιποτ Ηοτοιιεοιοπιιο ποε ΑιτοιοοιιοΙι:οε πιιι πιο ιιιιιτιο

-- ππτοιι ιοιοοππο Βοοοριιοτπιοι ιιοιιοιιοιι;

Βπ. Αιτοι 6,0

Μποιι. οι. ιιτοιι.

Θπτοοτιπ ο] 10,0

πω. πιο. τι; ε. πι: Γ. ροετο. τποιιιε.

νοτττιοιποι τποιι ποππ 'ποι ποτ Βοτοιίπτιο ποτ Ρο.ειο πιιπ

ποι ιιιτοτ Απιιιοποιιτππο πιο ΒοτιιιιτππΒ πιιι; Μοτο!! πππ

οτιι;πιτιιιιιι; τιιοπ οιο οιππ (ιοιιτπποιι πιιι οιποτπ πποποιτοοιι

τοπ Ηοιο- οποτ θιιοεεροιοι, επ ποι ττιιιπ οιπ οπτοε Ρτιι

ππτπο ποε οιππ Μοτιοι.ο ιοτιΒ πιινοτο.πποτι πιιι. - 0ιοτιο

ποιιοτπιτιΒε ιιιοιιι ΗοπεοιΙ*) πιιι, ποεε ποππ πιοπιιιο

Γοοιιοτι νοτεποιιοπ ιπ ποτ Βτπτιε'εοιιοτι Κιιπιιτ Χοτο

ιοττπ- πππ νιοιοττπροειοιι ειοιι οιιοτιεο ιιοππιιτι ιιοιιοτι

πιο πιο Αιτοιρειειο, ιιππ πο.ιιοι ποπ νοτοπο ιιοειτοοιι, ποεε

οιο πιο Βοτιιιιτιιτι,ς πιιι; Μοπιιιοτι νοτιτοποπ πππ πιιιιοτ ιιι

Ζιπιττπιιοτι οπιιιοποιιτι πππ ππττ:ιι Αποπποιεοιιοτι πιτοοι.

·οπι πιο ποππ Βοιιτοοιιτ ποτποιι ιτπιιιιοτι.

πιτ ποππο τιιιοΙι ιιππ ππτ Βοερτοοιιππ8 ποτ νοτιιιοιΙο,

πιο πιο ιΝπππιιοιιοτιπιππο πιιι: ποτ Αιτοιροετο ιιιοιοι. Βοι

ποτ Βοποοιτπιιο οιιιοτ τοιιιοιι ιινπτιποτι Ιτοττιιιιι ποτ ιι·οοιτοτιο

Ποποτνοτιιοτιπ ποπι ποπι πιιι ιιο‹·ιιειοιι. πιτ ι·οτιιιτιποιι

νοπ ιιππ, ποεε οτ ιτοιπο Βοιτιοτιοτιιτοιιτιο οπιιιιιιι πιιπ πιο

ιιι ποτ ινπτιπο πππ ιπ ιιιτοτ Πιιιοοιιπτιε ιττιτποτ νοτιιιιιι

ποιιοπ Κοιτπο τιιοιιτ πιττ νι7ιτιτπτιο ποιοτιοοτι πιο” ποππ

οοιιπτι οτειοτιε ΑπΓεοποπτιο πιιπ Απειτοοιττιπιιο ιοΒιιοιιοιι

Ψπππεοοτοιοε πππ πιιι·οιτοπε ιποοιιοπιεπιιο ΗπιιιοετοιΙππιτ

ποτ ινπτιπτοπποτ. Αιιοε ποε ειιοιιοτι πιτ επ οττοιοιιοτι

ιιιποιτι πιτ πιο ππτπο πιιι. ειοτιιιειτιοτιι ιιγπτοειτοριεοιιοτπ

νοτιιοτιππιο.ιοτιοι ιιοποοιτοιι πιιπ πιοεοε πιιι; ππτπο πο

Γοειιττοιι. Βοε οιιΓο.τιπε ειοιι ιιιΙποτιπο Βοοτοι πιτπ τιιοιιε

νοτπ νοτιιτιτιπ ο.πιποεοοοιι, τιιοιΙε ιτοοιττιοι οε πω” ποτ

ιινπιιπο σποτ οτι ποτ Μππππιιπ ποτ ΒιιοιιοοιιιοΙο οπ οιποπι

ττοοιτοτιοπ Βοιιοτι οιπ πιιπ ιιι ποτ πιοΙιτοοιιι ποτ Ε'ιιιιο οτ

ιιοιιοτι πιτ πιο ιιοιτοιιτιτο ιποπΙο ρτιιτιο. ιπιοιιτιο. ιιι ποτ

ΜοιιτποιιΙ ποτ πιιπ, οιιιοτ ππτοιιοιιε τιιοιιι ιττιττιοτ! Ειπο

τέτοοεο Ατιποιιι ππεοτοτ νι7πτιποπ Κουτι πιιτοιι ποπ Βιιιποιι

νοτιιιιιιπ ιιιοιιι ιιπτ εοοιιιιποτοτ Ιτιιοοιιοτι οοεοιιιιιοιποτποτι.

Ποοπ Βοιιπτοτι πιο ιΝπτιποτι ιιι ποτ Νοιιο ποτ ιι6τροτ

0ιιππτιποιι (Μιιιιπ, Νοεο, Οιιτοτι, Ατιπε, Πτοιιιτο), πιιπ

ποπ ιιι εοιιποτ οπ τοιτιιοοτιποτι θοποτιποτι (Ιιοιειοτιοοποππ,

Αοιιεοιιιπιιιο, ιιοιιοοτιο Κοριιιοπι),· ιοττιοτ πιο ιτιοιει.οτι

ττοπτιιοτιεοιιοτι νοτιοτοπτιποτι, ποι ποτιοιι πιο εοιιττιπτοιπο

Πττιοοιιπτιο που πιιτππΒιιοιι ππτπο οιπτιιοΙιποε νιιοεοποπ

ποειτιιιοιτοιι πιω (Ηιιτιπο πππ Ε'πεεο ποτ Ατιιοιτοτ); ιοτιιοτ

πιοπι οε ιτπτροτιιοιιο, πο ειοιι οιτι πιιι ειι2οτιποτ Βιπποιι

νοτιιοτιπ ιτοππι ππιιτιιιεοπ Ιιιεει (Ροπιε). Αιιοοεοιιοιι νοπ

ποπι τπιιτιποιιιοιτοτι Βοιιπιπ ο;οποπ εοοπτιππτο Ιτιιοοιιοπ οτ

πιιπ ποτ Βιτιποιιτοτιιοππ οποιι πιο Απιττοιιο ποτ Ηπιιιο

ειοΙιπτιο ποτ νι7πτιπτιιτιποτ οτι ιιοποοιιοιιοτι Κοτροτιιιοιιοιι

ιιιοιιτ ιιιιττιοτ ττοπιιοοιιπ. Απι Ηπ1εο ιοοιτοτπ οιππ πιο νοτ

ιιιιιτιπο εοιιιιοΙι, οτι Βτπει πιιπ Βοποιι ποτποιι πιο ειπ ποπ

νοτιιο.πιι οποοττοοιτποιοπ Νοιιιιοποτι ποι ιοποτ Αιιιοιιιιιο

δ) Ποιιοι· Ρτιοιοτι- πππ Βοιιιοιιιιοι·πιιιιπο. Βοιιτ. πιιι· πιο.

Οιιιτ. Βο.ππ ΧΧΧΙΠ μη. 677.

πομπο οιπο.ο ποιοττι. Βοοπ ιτοτπιπτ ποππ, ποοε οιπ ιπι

νοτιιοιιιπιεε ππτ Κιοιτιιιοιι ποτ Ψπιιπο πιιι“πτπιιιοιι ετοεεοτ

νοτιιοτιπ ποπ Κτοιιιτοπ πτιτιιιιο.ποιοειιΒι πππ .πιο Οπτι

ττοιιο ποτ ιπιπτιπο πιιττιπΒιιοιι τιιοοιιτ (Κι›ριπππποπ, Βοιιοιι

ππιιποπ). Απο πιοεο νι·τιιιιιιιιιεεο ιιιιιιοιι εοιποπ ιοτιπο

πιο Οιιιτπτεοπ τοτοπιο.εει, ποοιι οιτιοιπ ρπεεοιιποπ Ετειιιι

ποτ Βιπποπνοτιιιιππο οτι εποιιοπ (Ηοίιπποετοτ, Οοιιοπιιιπι,

Ζιπιτροειο), ποππ ποιτιοπιοι.οτι πιο τπο.τιπιειοοιιοπ νοτ

εοιιιπρο ποπι οιιοοπιοιιι.

Μι ττιπεε ιιππ επεοπ, ποεε πιο Αιτοιροετο τιιιτ ππτοιιιιπε

οοοιοποι οτεοιιοιπι, ποπ Βιπποπνοτιιπππ ιπ νιοιοιι ποιοι

ιιπ τοτπτιιιιποπ. Βιο Ατιποτιπππο οι εοιιτ οιπιποιι. Μοιι

ποιοι πιο Ροειο τπιτ οιποπι $ριιιοι (οπο Ηοιο σποτ (Με)

πιοιτ πω” πιο εοπιιιιτο ννπππο πππ πτποιτι οιπο πιιιιιιο

$οιιιοιιιο ννοιτο ππτπο!. Βιο Ροετο ποιοι απ'οτι ι'οει οτι

πιο οπιοτ πιο πππ εοιιτπιοει. ειοιι οιιιοπιιο.τ ιο _ιοποεΗοιιι

Πι.ιτοΙιοπ, ποππ ποιιιι πιππ οιο ιιτιοιι οιπιποπ Τιιοοπ οπι

ι'οττιι, ιιπποι οιππ ποι ποτ ποτ Ηοπι οποοιτοιιτιοιι ππτπο

οιποπ Βοποποπ Αιιπτποιτ ποτ Γοιπειοτι Ηοπι:ποιοιιπππο. Απ

Τομ ιιοοιι ποτ Αρριιοπιιοπ οι πιο Ροει:ο τπιιι ποτ ποιο

πππ ποπι οιπο. ππτοιιεοειοιτοτιοτι Βιπτ επ οιιιοτ ιοετοιι

Ριοτιο οιποοι.τυοιττιοι., πιο οιιοτ -- πιιπ ποε ιετ οιπ εοιι:

ποεοτιιιιοιιοτ Ρπιιιτι - ιιτοτοειτοριεοιι ιιιοιοι, ιπι @ποιι

ετιιο ποπι Οοιιοπιπτιι, ποιο ποττοιι εοιιιοτ ΠτιππτοιιιιιοειΒιιοιι

πιιιιτοποιιιιοτ Μ. Νοοιι 4 πιο 8 πιο Μ Τοεοπ (επ ιιιιιπο

πιιι πιο Ροετο οιιοπεο ειοιιοτ πιο ιπι Απιππ8) ποππ ιιππ

8οπϋιιτιιιοιι ποε ππτπο οιιιοτ ιιπ Ζπειιτιιτποπιιπτιπ ο.ιιτιοιι

ττιοτι, οιιτιο Βοεοιιποτποπ Πιτ ποπ Κτοπιτοπ ιιππ πιοποτιτιι

Οοποτιεοτο ποπι ΟοΙιοπιπιτι; πιο Ρπειοιιιιιιοι οτι ποτ Ηιι.ιιι

οιπο ιπ ποτ Απ, πιο οιποε Γοετοτ ποποτποτιοτ πιο πιο

θιιιιεο. Βιιοιιποποιοιιοτπποοτι οοιιπτοπ ιπ ποτ τπι πι

ποπ πτ0εει.οτι $οιιοτιιιοιιοπ; πππ εοιιιετ ποππ ιιιοτ πππ πει

οιπο.ε Νοιιιοιιοτππ8 οιτιιτιιι. (ιιοιιιι Νιιιιοιι νοπ Κιιριππιι

ποπ ποι ππεοπιιοτοπ Ιππινιπποπ), επ οπο ποε $οετοι

ππιιοττιπ οιπιποεοεοπ πππ οο ιτοιπττιι: πιοιιτ οπ ι.ιοιοτοτ

Βιιοτππο ιιιιιπε ποπ Βιιοιιοπποιοτι. ιπι τπϋοιιι:ο ποοιι οιιι

τποι ποιοποτι πιο οιιεοποιιτπ οε Πιτ ποπ Κτο.πιτοτι πι,

οιιτιο νοτιιπιιποτιοτι ΚορΓ οτι εοιτι, ποππ οιπο ιπιπιιπο Βο

ιιιιιιι. οιπ Αιιιοτοιιι οιτειιτριτι; Μ. νοτ ποπι Βιιιιιιιεε ποε

Βροιοιιοιε, ποε Νοεοτιεοπτοτε, ποε Ηπτποε επιιιιιοι πιο

Ροετο νοιΙειοιιιπιε ποτιποοιιπ. Αποιι ποι θοειτοει.οπιιοιι

ποιοι ποτ 8οιιιιιιτο 'Γιιοιι ποτ ννπππο τοποτιοπειοε. 8οιιτ

ποτιπινοιι ιει οε πω, ποππ Ι.οροτοτοπιιοπ (Οοιειτοοιιιοτο

ειοτπιοπ, Ργιοτπετοεοοιιοιι, Βτποιιοροτοιιοιιοπ) ποπ που

Πιτ πιο Πιιιοτειιοιιιιιιο ιτοι επ ιιοποτι, οιιπο ποιεε που

ππτοιι οιποπ νοτιιοιιιπ οοιιιιιποτι οι σποτ πιοεοπ πιτ ιιιπ"

ιιτοιιιοιιι.

Πιο Ιιτοτοειτοριεοιιοτι Ειοοιιεοιιοι"τοιι ποτ Ροειο οοιιοιι

επ ποιι, ποιεε Ειττοτιοι.ιοποπ. οποτπποιιιιοιιο νοτοτοιι

ιιιιιιοοιι, τοπιο Οιιοτποιοιιοππππποπ, πιο ειο ποππ Επι

τιοΙιιιιο ποτ Ηοιιιιοιρροιιοπ ποι ποτ Ττοπεριπιιτοιιοπ ιιοοιι

'Πι ιοτεο ιι οιιιετοιιοιι, ιειεοοπτ τοιπο Οτο.ιιπΙοιιοπεποοιιοιι

οιιοτιεο επιιππ ιιοιιοτι, πιο οιπο. ππιοτ ποππ ιτοοιτοιιοτι

Βιπτεοιιοτί.

Νιο ιιοιιο ιπι ποεοιιοιι, ποεε πιο Ηειπι ππτπο πιο Ροειο

ο:οτοιοι πιτπ. ΒοΙΙιετ ευ ποτιο Βιοιιοπ πιο πιο νοτιιιιιιι

ιτΙοιτιοτ Κιτιποτ (ποι ποτ Ριιιιτιοεοτιομοτο.ιιοπι πιοιιιι »πιο

ιιιτοοι. ΑττιποιοιΙο Βοοοιιιο ιιοιιοπ οι: ππι:οτ οιτιοτπ οιιι

πιποπ Ροετοπνοτιιο.ιιπ.

Ποτ τοιοιιν ιιοιιο Ρτοιε ποε Αιτοιε πιο ιτοπιιι πιο πο

πιοιιι. Ι)οε Μειτοτιοι Πιτ οιποτι Κορι- οποτ Βοποιι- πππ

Βτπεινοτιιοτιπ ιτοετοι ειοιιοτ τιιοιιτ πιο οιπ οιιι- πιο πινει

τιιιιιιττοτ Απειτιοιι πιιι ποτ Αιτοιροετο.

Αιιοε ιπ Αιιοιιι ιτοιιιτι πιτ ποπ 1ιοεριιοιε- πππ ιιοτποιιι

ποιι οιποπ ποπ Ιοιιιππτοιοτι ποπ οιιεΒοποιιπτοπ Οοϋτοπωι

ποτ Βτπ τιε'ετ:ιιοτι Ροετο πτιτιο;οππ οιτιρΓοιιιοπ. επ ιτοιιιι

πιο πιοπτοπ πιιπ πτπειοτιπιιοιιοπ Βιπποπνοτιιιιιιπο ιπ Ποιο”

Ε'ιιιιοτι πιοιιι; ππτ οτεοιοοτι, εοπποττι οποτιιιιπ ειο Π]

τιιοιιτιοοιιοτ Βοοιοιιπτιο.
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ΒΠεεετεεεεειοε εεε Βεερτεεειιεεεε.

Β_ κι-Μια ([|ειρειε)_ Πεεει· Με Βει1οιιιιιεε σετ Εεεε

ιιεεε!ιεε Νετνεεετιι.εεεοιτεε Πιτ άιο Βιε.ε·εοεο εεε

Τεετεριο άοτ Πεε=ιοεο!ιιειε. μερη 1902).

Βιεε ειιεειιιτεειιΓεεεεετιε Λεω άιο νοιι οιεεει θγιιεεεοΙο

πεε εεεωιι·ωε0Π, ειεε Κειι·Ιεεεεε; ιιει· Βε:ιειιιιει;ειι Ζινιεεεειι

Ει·ετε,εωιειμε τιετ ΗεειειιΙοι·ετειιε εεά ιιει· Νετνεεετειιειιειιεε

εε @Με νετειιεΙιεε, ίεε!ιο ειε οιιιο νοΙΙεοιιιιεειι;Κ τε ει;; Με

εεε ειιι: εειεειε Βιιοε «Με Αι·Ιιειτ εε!οιετ.ει. δικιο ετ ειε ΒΘιθΙ·

"ει, ιιι€ιεε άοτ εεεει· εειεει. εεετιιιοι!εε. _

Πει Ι. ΑεεεΙιειιι. εεεε.ιιιιεΙτ. Με ειιτεε ετιιιιετο Αεειιοτεεε;

ει” Βεωτιωηεειεε, εεεειιάιιτ εοι·νοτ,ςετιιι”οιιειι Κτεεεεοιτειιι

Βιειμω ε" @ειπει εεε θειιιτε.Ιε ριιι·ετ,εε. Πειι θγεεεεοΙοεεε

ιενετεεειι·εε νει· εΠειιι ειε 5ειιειειιιιιιτεεεδτιιιιεεε εοι εοτειιι

Ιεει θεειτε.Ιεεΐιιειι, Με ειε Με Τιιει!οτεεεειειιεε; ιιει· Ηγετετιε

εεε Νοιιι·εειεοειε εε ειιιιιιε εοοεεεετοτ πετάω. Φ

Εεεε εειιι· ειεε·εΙιεειιε Βεερι·οοειιιι€ ννιτιιεοι Κι·δειτ.τ ιιει·

Ονετιε άιο νεε θεειτοοε ιε Γοικε ειιεεεει· Βειιι·ιεειιιιεε·

εοιιιει· ειιεεει·Ιιεεοε Τεετετεεεειεεε ειιι' εεε ετεεεεε.ιε νοτιιε

ιιω-ιθΠ Ημι"ιωμ εεχοπειι ενετάε. Κε εειιιιοΙι ειοε εεει·, ννιε

ιιεεε εεεοιι Βοειιεοτ ιε εειεεει εεει· ιεεεεεννετιιιεε Βιιοε

εεει· (Με Β‹εΙιιεει·ε ιε άοτ θγεεεεοιοε·ιο εει·νοτεοιιοεοιι, Ιειιιε·

Με ειιι οιιιο ειεεειιιιιιεΙιεε ΙοοεΙιειτεο Ηγρει·ιιεει.εειο, εεεοε·

τιετε ιιιι Ιιεεεε Ηγροεεειιἱειπ .

Πιο εε Ονιιτιο Ιοικιεειιοε Ρετιεειιειιεε ειπει εε, άιο ειιι. ιιει·

Πιεειιοεο Βιετειοοε-Εει2ιιειιιιιιε νοε ειιιοει Ρι·ειιιειιιιτ2τ εειιι

εεάει·εε ννειιτ!ει·ε οεεε Ηοιιιιιιε ιιι εΜειι, ειε ιιιεοε εεεΙιεεε

Με ειιι εε"εωι ΕΞεεει εε!εει; Με ειε Ζιιειεε‹ιο ιιεεεειιΙ

εφε Οτρειε εειΐοτει ειιιττιο. Κι·Βιιιιι· ΐιιει·ε ειει·ι“ιιτ εειιι·

εοεϋεε Βεεεεεει.ιιιιεειι εε. _

Βοινοει εει ιιει· Ονετιε, ειε Με εεε τεΙετιν εεΙιεεεε Μετε

Ιιεεεε Πι·ρει·ιιιεεειεε άεε εεειοειιεειι μτοειιεκιεε Ονετιιιιιι εο

ννιε Πτετιιε, ιιιεεε άοτ Ι)ιεετεοεε εειιιτΙιεε ειε εκε.οιετ, Ιοοειοτ

Βείεειι, ειιι ιιεεεειι Αιιι'ειιιιειο Με; οιο Νειτ0080 ειεεε ειι νετ

ιιιεειοιι, νοτειιεςοεειι. Αεεεετιιοιε. εεε ειει·ε.ιιϊ @τι ινοεΙ ειιι.

ειειιτεει Νεοεότεοε ιιιειι·οννιεεεε ννοι·‹ιεε, εοΙΙ Με ιιιεει.ιοεοιΙο

Νοιιτεεε ιιει· ειιι' οε_ιεοτινε, εεειιινειεεετε 8γειιιιοιεε ειε ειιι

ετειιειιοιτι ννει·‹ιεε. Με ειε Πιεε·εοεο Ηγει.ετιοιοΙε·ι Κ το ειε

ΜΗ-ιη τω” εωεω-ιιεεεε ιν ι ε ο ε ο εε ι ε ι ε: Οειεοιιν ιιεεεινειε

ειπε Βιοι·ιιιιιι· ιιει· εεεεειιιιει, νετειιιιοιιιεε ιιει· Βειιεκε, Νεοε

ενοιε ειεοε οάοτ ιιιεετετει· ιιγειετοετοεοι· Ζοεεε.

ιπειιι εεει ιιεεε ιεε.ε Κ το ε Με; ιιιιι·ιιι ιεειιτειιιεε, εεεε οι

ιιεεε (Με Υε,ειιιιειειιε ΙεάιεΙιτιι Με οι·ιΙιειιο Ηχρει·ιιετεειε ειεετ

ε.Πεεειειεοε Νειιι·‹ιεε ειιΠεεεεε Με. ιιεεε ειε ει·οεεει· 'ΓεειΙ

άει· Ε':ιΙΙο @Με μιεεοι·ι, ειιιεε οεεε ννειιετεε ειιεεεεεεε ιι°ει°·

άεε. ιιεεε εε εεει· «Με Ρ'εΝο πω, ε·ο Με ει·ειι!‹εε.ΐτοε νει·

ε.εαιει·εεεεε τοιε ΙοειιΙει· Νε.ιιιι· ειε‹ι ειιά άειιετ ιιεεε ιιιιτοΙι

ΙοεεΙο Μεεεεεειεοε εειΙειιι·. εεεειετ. Βειει·ειιιοε ιιεεε ετινιεεειι

ειι εειιι.

ΒριοΙεε άιο Ηχρετεετεεειεε ιει θγτεριοτεεεεοειρΙεκ ετε.εεοι·

Ρι·ει.ιιεε ειπε άοιειειτεειιο ΒοΠε, εο ιιιιεοε Ρει·εειεοειοε. Λεει

εεειεε, Αεε.ετεεειοε Βοι εοτιεοΙοει θεειτ.εΙεεΓεεά ιιεεε! ενοει

ιτει· ε)·τεριοειετιεοιιε Βεάειιιιιες. Πιι‹ι τιοοε ειιεεε ειε Βε

άει|ιεει;ς τει· άιο ΒεετιεοιΙιιεε: εεε εεεεεε εγειει·ο-εεετεεεεο

ειεεεεε Κτεεε!ιοιτεειειεε ειιά "νετ, εεεειιτιετε άοτ εριεεΙοε

ΐοτ·ει άει· Νειιι·εεΝιειιιε. ι·ιοιιι· ειιιιτοιιοε‹ι εεεεειιεΙτ Κ το ει;;

ιιεεε άιο Ε”τεε;ο άει· ΑεΙιε.εειριεειε ιιετ εοε;εεεεεεοε Ιιοετιεε

τεετεεγιιιρτοιτιο Ηοςε.ι·ε νεε Βτετεεειιιιι:εε άοτ θειιιτεΙιειι

ειιά ιετο θοιεειιιεεε ιειτ $ριιιε.Ιιι·ι·ιιειιοε εει Νεει·εειιιειιιει:εειι.

Πει: ε·ειιει·οε εεερτιοιιι Κ τει τι ι μ; κτοριιιεοΙιε ιιιιιι νεεοειοιο

τιεο!ιο Ηιετιιεεεε (ιιι·οϊιιεε ΒΙιιτιιιιι.>ιεε, Αιεεεοι·ι·ιιοο, Πγειιιε

εοιι·εοο Πετεεο!ιιιεεειεεοιτ ιιι άει· Ρει·ιο-ιε) εει εοι·ειειετε θε

ειτεΙεεΓιιε‹ι Πεεε άιο Βειιι·τεειΙεει; ειοεοι· Κε.ΙΙε ιιει· ιι!!ετιετ6ε·

εποε νοιειειιτ ιιε‹ι Βιαιετεειτ ιε ιιει· Πιο.;τεοεο εΜειι, ειιι

ειοει ιο εε!ιενετε Ιττιειιιιιει· εε νει·Γε.!Ιειι, εειιει·ι εειιι ειιιιιιι

άοτ Κτινεεειιεε.

ΗετνοτεεΙιεεεε εει εεε όιεεειε Αεεεεειι.ι, άειεε Κ τε ειε·

ι·ειιι ιιετνοεε Ποιτοττειιειοιι νοιι εοΙοιιει· Βιετεε εεοεεεειετ

Ιιετ,σιεεε ει· ειιι· ΤοιοΙειιειιτρειιιοιι "πιο" ιιιιιεειε. Πιο Ι)γειιιε

εοτιεοε Με ιιεεε ι'οτειεεοτ ιιι ιιει· Πειιιιτεεεεε εε οιιιο

Τιιειιει·ε‹·ιιειειιεε· ειιι:ειεειεετ Πτετεεεεες, οεε;!ειοε εε Μο

ιιιεειε ιιιεει, Με ειιοε Πιτ ειπε εετιει·ε Αιιιιεεειιεε· ερτεεεειι, εο

:ειιι ΒοιεριεΙ ‹ιιιε Αιιι'ειιτοε ιιετεεΙεοε ιιεεε ω· 1. ϋεεετι.

Πεε;ειιιειε εεεινιετιιτ ειτε ειε Βεετι.εειΙεεε ιιει· εοι·νϋεεε

διϋτιιιι;;ειι εοι Οοιεοιειεεε ιπιπ θεειειΙιειάοε, ννεΙοιιετ Κ τ ο ιι ιε

εεε εε.οεετεε Αεεεεειιι: εειεεε Βιιοεεε ινΜειοι. Λυσε ειο1·

εειιιε Βεπτε.ειιιιιιιΒ·εε ειιι εειιι θνετιιιιιι εο,ςιιιεεεά, Με. εει·

νετει.εεετ άεε Μπιτ. Με· Με ρε.ιεοΙοειεειιε οιιιεισειι εκπιπ

ιιιειεετ Ονετιε.ιει·ετεεειιεεοε Πιτ :ιειιιΙιειι εεεεεειοάειι.

Η εειιι· εοεειει: ιιεεε άοτ ειειιεο Αυτοι· ειι εειε. άοτ οιεε

Αιιεεεειεεειτ. ιιει· Νειιι·οεο νοιι άεε ρειεοΙοειεεεεε νετεειιοτιιιι

εεε άει· Ονετιεε ε.ειιιιειιιτ εεε ιιε.ιιιιτ άιο Οεειι·ε.ι.ιοιι Πιτ εε

ι·εοειι,<.ςι: οτεΙει·ι. Κω ειι.: ινειει: ειιι: εεειιΙιεΙιει· κτιιιιι ιιιεεε

Αεεεεπιχεοιε ιιιι·ιιοε ειιά νετινιι·Π: ιιειιιιι. εεΙεεινει·ειεεάΙιοε

ειε Βετεοετιειειις άοτ θεεττετιοε.

8οει· οιιιι.>;εεεεά εεεειιειιιε·ι ει· εεε εεε οιιιεεοτ ειιά ι'τεειιιετ

Βοοειιεεεεει; ειιι άοτ Βοοειιιιιεε; ιιει· Β.ειτονετειο - ιιοιτιο ειι·

 

Με ΙοοεΙεε, εονειε οτιεεεεειιοΙΙ ι·οΠεεωτιεοΙι Ιιει·ι·οι·ι.τει·ιιΓοεοε

Ηγιιιιποιεο. Αιιοε οι· ερι·ιοει ιιει· ιεοειΙειι Βιιοενετι.ειεςει·ιιες

Πιτ εεε θτοε εει· 8γιεριοιιιο Με Βετιειιι.εεε· ειε, εεεεεο ιπειιι;;

εοετοει: ειιιιιτΙι‹·ε ειε Ζεεειειεεεεε.εε ενι·ιεεεειι Ηγετει·ιε εεά

Βειτοάενιειιοε. [Με ννοιιει·οε ει·ιεΙιτ Κ τε ιι ι ε· ειεε εεεεο Γε·

άιο ιιεςιιιεεΙιεεεε Γτεεοε, Με ειιι. ΙοιοΙιτει·ει· οτιετ εοειινει·ετει·

Νοετορεγειιοεε εεεειτοτ εειιι ινε.εεε ιετει· Βιιτιοιεειτιι.ιε, θετ

νιιοειαι.ι·τιι, ε)ι·οειοε νοε ειεειε θγεεεεοΙοεοιι 2ειε εεάει·ειι

εειιιερρειι. Βειει·εει ιιιιιοεεε εετ εε οιο ετειοε Ρεπιειιιιεεειι

ει·ιειιει·ε Με ιειτ ιιει· ιεττιεεε Ι)ιεε·εοεε «ρε.ειιε εε ιιε·τιτ·ε»

_ιεετε.ιιε, ιεετειιι άιο ι·ετεειιιε‹ιεεειεε Γτειιετιετ2Ιο οοεεεΙτιι·οιι.

Με.ιι ιιεεε Με Κ το ε ι ε· ειιτ τιιιτειιεεε ιιεοτειεειιτεειεε.

ε·ειιιι ει· ιιι εειιιειιι Βειιιιιεετεειιιιιε εειιι: «Πιο εε Β τει·ειε -

ειι ε ε.: ο ε, - Με εειεει.: Ρ'οΙΙιεε!όεε;εεετειιοε εεε Ονε.τιιιιιι,

ειοειιε Βετ.ι·οιιεΧιο - νετειο εΜειι. Εειιοειετι·ιιιε, Βτοειοιι, @Με

τιεε - ειιιιεεε εεε! ιιτι.Ιιο!ι Ιοοε.Ιιειττο 8γειρ

τοπιο ιιοι·νοι·ι·ιιίοε; ιετ ΕιεΠεεε ω” ειιι' άιο

Βει.ετεειιες εΠεοειειεει· εετνϋεοτ Βγειριοιιιε

ιιετεε Ιττειιιε.ειοιι οάοι· Βο Νοε Μ". ιιιιιιιοτ ειεει·

ιε Ζννειιο1 ειι Ζιεεοιι.

νετιειεει: ει". Βοι”οτεετ. ιε ιιιεεεει Αεεεειιιπ ειεε Βεερι·ε

εΜειι; άει· ενεεΙιεεΙννιτεεεε εννιεεεεε Ρετε.ιεεετιι.ιε ιικτοριι. ροετ.

ειιά εΙΙαοιιιοιεοι· Νεει·οεε εροοιεΠ ιιει· ΝεετιιεΗιετιιο. Πε. εει·εοιε

νοιι σιιεεει· Βτετεεεεες ιιοιιτι;;ειι Τε.,εε εοοε Αιιιοτεε, Με

Η ο ε ι ιι ο τ ε εεά ε· ι· ο ιι ε τι· ειιιεε εειιοΙοι.:ιεεεοε Βιειιιιεε ειιι'

αιε ΑιιεειΜιιεε; εΠεειεοιεει· Νεετοεοε ειιεοειεεε, νεται Με

Πι·ιΙιειι ιιεεε ιιεεε ιε άοτ ΝοιιτοΙοειε εε οι·ιεετοιιειι θγιιεεεο

Ιοεεε Με Κ τ δ ε ι ε; ιιιιτοεειιε οι·ννιιεεοΙιτ.

ιπι εεεεετεε Αεεεεειιτ εεεεεαιεΙτ Κι·ϋειε; σε ει·εεεεεΓ

ιεε Ει·εοεειειιεεεε νει·εοειε‹ιειιετ Οτεεεε, άιο τιιε.ε ειειι ειιι

τεεεειοτιεειιεει ενειιε ιε Ε"οιε,·ο Βοινιεεετ θοειιεΙειδι·εεε·εε

ειιιετ.ειιιιεε. τιοιιετ. Αιιοε ειει· ποιεῖ. ει· άοε εετιιιιιΙεε Βιειιιιεε

ειιι Με Βτειε.εειιεε εετιιοε εεε εειιι, πιο _ιε εει·ειτε ι'τιιεετ

νεε ΚειΙιεε ιιεεε Πιτ ειε Ηγροτειεεειεε·τονιάε.τειε ιιοεεεο

εεε, ειιι' οιο ειιτ'εΙΙιετο Οοιεοιιιεει ειιι. ειεετ εΠεειιιοιεεε Νετ

νεεετεεεεοιτ ιιιι·ιιεε.

Κε Γοιει ιοι:ε οιεο εεετ οιεε·εεεεάε Βεεετεειιιιεε· εεε Ζε

εε.ιιιιιιειιιεΙιε εετνϋεει· Βτεοεοιειιιιεειι πειτε εεε νετεεειοτιεεεε

ΡΙιεεοε εεε θεεειιιεεειεΙοεεεε 11ινι εειιι· ειοετ άοτ Αειειιι' ω·

ιιΙιγειοΙοειεεεεε Ειιιιειιοεεε ειιιεεειεεεε νει·ιιιιιε.εεεεε 2Ι1ιιι

Αιιιιι·οιειι νοι·εοειε‹ιοεοι· εετνϋεει· 8γειετ.οιιιο, ιιεεε ειιι ιιεεε

πω, άειεε ε·οινοιιεΙιεε εετ εει εεετεεειιιιετ ΐιιεειιοεειΙει· Πιερο

ειιιοε οιιιο εειιιΙιειιο 5τειιςετιιεε· ειεκτιττ, οεε·Ιειοε θεεει·τ.

ενοειιεεεεει. Βεετε.ειοιι, τετοια. άοε ‹ιωιω εε οιεει· Ετεεεϋ

ρι'ιιιιεειιειιτοεε εεεεεεε ειιεεοιι. Με ερεοιεΙΙ άοε Κιείιιιεε ιιει·

Αεειιιιεε2 εοινοεΙ πιο ‹Ιεε Ειιεεεεεε ειιι' Με Αεεειειιιεε νοιι

Νειιι·οεεε εει.τιιιι, εο ειιά νοιι Κ ι·ο ε ι ε· ειε εοιεεετ ινοεΙ ειιι

ειειεεει Βοοιιτ εεειτιιεεε. Εεεεεο πετά οιο νει-κε" άει· ιιεεε

Κτοειε ιιεεε ινειεε άιιτειιειιε εειτ.εεεε Μεειιιιἔειιοε, άοε

Οοιεεε ιετοι·ι·εριιιε. θεο Ρτεοι·εετιννοι·εεει·ε Με εεε Νοτνοεπιι

ετεε‹ι ιιιιειειιιΙ ε.εεεεειιΙεεεε. ·

Ρετ ειε ει·ιτ.ιεοιιε Βειιτεοιιεει.>; εοι·ε‹ιο ειιεε τιιεεεε Κεριτ.οιε,

ειιι :Ιοει άιο Ποιο Βρεεεειι.ιοε Με ιιιιιειοειοε ειιεεειι ιιεεε, ιει

Κι·ϋε ιετ ειοετ αεεεις ειι άε.εεοιι.

Ποε 2. Αεεεεειιι εειεεε Βεεεεε ιι·ιιιιεετ άοτ Αιπιπ· άοτ Ί'εε

Νεων. Ι)ε.εε ε·οειε.εε εεε οετινιεεεΙιεε Αιιεειιεεεεειοε εκετε εε!

ιιεοι·ει.ΙΙ άιο Αιε;ειεοιεεεεεειιιιιιις ιιι άεε νοττιετε·ι·ιιεπι ι;οτιιοετ

ει. ετεειιοιεε εε!εεινει·ειειιάιιειι. Ποοε ι.ιοτειιε ιε εειεεε ιεο

ι·εροιιιιεεεεε ΜεεειιεΙιειειι !‹ο·ιιιιιε ιιεεε ννιετΙοι· άοτ θγεε.οεο

Νεο ειιι· θειιεεε· εεε Με ετεΠι ‹ιοε ενεττ.ιι άεε Βιιοεεε εε

ννοιτ ιιεετ εΙειοιιΙειιτειι‹ιε Αι·εειιεε ιιει· Νειιι·οιοεεε. Κτϋ ει:

εεε, εεε·εεεεειι νοιε ειιεεεειιι·οιι Επι" ειεεεΙεοι· Μεειρειο.ιι

οιιοε εοιεει εει νοΙΙεοιειτιειι ιιιτεετεει θεειεειο, ειιοε Με Λεε

Πιιιι·ιιιιε αει·ιιι,ι.τι'ιιςιεετει· ορει·ιι.τινοτ Βιιιει·ιιιο εεεοε άοτ ΑΗ

πειεειεεειιεειιΙιιιιε Πιτ τιιιι·ειιιιιιε ιειιιοιι·τ. εεά εινεοΜιεε!ιοιι.

Κιιιοιι εειιινι!ιοιιοιι Κιειιιιεε ειιιει· Κιιι·εάειιοτιιτΙειι 00ετιιιιοιι αυτ'

«Με ει·ει·ε.ιιετο Νετνοιιεγειειιι ειιι ει· ιει Ηεεεεεειε ειι άεε

Νειιι·οιοκοιι ειε εεοεειι·ειετ; ιιεεε" εποε: εε ιειε ειιιιιιε ειε

άετιιο!ιοιι ΒιεετιιΤεε, Αειειιιιε;εε, 'Ι'ειιιροεειάε οιο., ιιετειι εεεει·

Πιιιειειι·Ιειι εεειι.‹ιιιε!ιει· Βιεεεεε ειεει. ι·ει·ειιιιιιτ ινει·‹ιειι εοΙΙ.

ΒεεεεΙεε :Μάιο ινοεΙ ειιι εοοε ει·ϋεεει·ειε Κεειιτο τει· Με

λΙεεεειτο ιζε1τεε, εετεε Κ το ει;; οε'εεεειι· εεε ειειι€οΙεεει· Ετ

Γειιιι·ιιιις ειιτ ειοει ετινιι.ιιει.

- 1ε‹ιειιι ειοε Κ ι· ο ιι ι ε. Με εεεε.,ετ ιιιοετ Με εεε ειιιεειιι

εεε Βτ:ιε‹ιριιιιετ ιιει· ΝειιτοΙο·,.τεε ειεΙΝ., Με ετ ειο!ι εεε ιιει·

ορει·ειινοιι θγιιε.εεοΙο,ε;ιε Ιεάιοε.ιιοεειι Ζιιι° Πεειιιι,ε οάει· ινοει;>;

ειοεε Μιειετιιεε νοιι ε.ιεςειεειεοε Νοετοεειι. Με άετοε θε

ε·ιεεε Ψοτειιεε·ε ιει θοεοιιΙοοιιιεΙοεοε ιιει· Γτ.ιιι νει·εειιΙιιιιιιιει·ι

ινοι·‹ιοιι ειιά πιοεειι Με Νειιι·οΙοειε ειιιοιιτΙοε εοεεειιεετ ιπειιι.

ενεειι ετ ιιειιιει· άιο Γεειτειιοε τοειι. Ητει·ιΙιειι·ιιιιε, ιιεεε (Με νει·

με” Α εοΙε ειιοε ειε Τοιειιεκτιι·ρειιοε, ινεΙοΙιε εοεοε ειιι θεεειι

άοε εεενιεεε ιιετνϋεο Βιείιιιεεε Ιιετνοτειιτείειι εε Βιιιιιτιο ειπε, νει·

ννιι·1`ι εεε εεεοιιιιοτε εε ΡιιεεττετεεΙτει· Πιτ ειεοε ρεεε Ιιοι·νοι·

τεεεετι επει·εειι ρεγεειεεεεε Ιεειιιι. Με, εο εει“ιιι·ννοι·τετ οι·

εετιετει·εειιε άιοΒιετιιιειι·ιιιιε εει ιςεινιεεειι ιιετνοεεε Βι·εοεορίεεςε

2ιιειιιετιοε, ινοΙοιιε ιιετεε ειι ιιεεε” Βετειιιόιιιιε Ιιετνοι·ε·ει·ιι

Με πετάω. Οι·ι,ε;ιιιεΙΙ ειιι·τω άιο νεε Κι·ϋιιιε ε.ιιιεοετοΙΙτε

Ιειιιεε.τιοε εειε, ειε Πιιιπει· ειειιι·ει·ει· ιιι Β'οιεε εΙιει·ΙιεΙιει· Βε

ΙεειειιΒ· ιιο;.τεεετιι·τει· Κιεεετ, ειι ειετιιιειτοε.
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Ψππι·οππ Κι·ππιο ποι ποι· Ηγροι·οιποοιο ι;ι·ονιπ. πιιι πωπ

1ιιιποι.1ιοποπ .Μοτο ιππο;11οποι. 1ειπι.ιο ιι·πι·ιοπ ννι11, πιο οι· ποπ

οο1ποπ ποι ο·οννιοοοπ πω. πιο Βοπνι·οπ).χοι·οο1ιοΕι ποινοι·οοι·πιο

ποπ Βορι·οοοιοποοιιοιππποπ, οοινιο ποι ποι· θποι·οοι ετονιποι·. Πιι·

ποιοοπτιμι.. - ννοιιπ ιοπ πωπ οιονπππο, πειοο Κι·π πιο· οο1ποτ

Πιι· ο·οιινιοοο ι·οιπ ποπτοι;οπο Μοππι·ι·πο.ειοπ πιο '1'οιο.Ιοιαιηιπ

τιοπ ,οο1τοπ 11ιοοτ, οο οποιο ππιπιτ πο.ο ν7οοοπτιιο1ιο πω· ππτ:

οι·ονπ.1ιπτ οοιπ, ποι1ππιι1ο ποε Βιιοποο πιο οποι· πωπ 1οιιιΒο πιοπο

οι·οοππριτ.

!)οοπ πιο Βοιοτοπτ, που" οποιι ποε πιο: ινιοποτΒοοοποπο

πιοπι. πω· ποπ Εποποιγπποποιοεοπ, οοιιποι·π ιπ ;;1οιο1ιοι· ννοιοο

:ιποπ ποπ ριιοπιιοοποπ Αι·ετ ιιι οιποο1ιοιιποπι Βιιιπιππι ποο οιο

πιιι·οποπο ποικεςοιππ.οοοπ πππ οιποπι ινιι·π1ιοιιοπ Βοπιιι·ιπιοο οπτ

ορι·οοιιοπποπ Βιιοποο νοι·οπ1ιιοοοπ οπο.

νι`οπιι ννιι· θγπποποιο οπ ποπ Κι·πιι ι.ο·'οοποπ Διιοιππι·ππ

οοπ ιπι οιιπ, ιιιιοπ ιπι: οοπι πιο Ροι·ποι·ππο ποι· Νοι·νοππι·2το

ιπποπ ο. Ιοιπ πιο ποιο.οιοτοπ Ροιτιοπτιπποπ ειιι Βοποππιππο· 2π

ιιποι·1ο.οοοπ. επι·ιιοπινοιοοπ ιπιιοοοπ, οτι πϋπποπ Μι· οποι· Μπο

ι·οι·οοιιο ποι· 1ΐοι·ποι·ιιπο·. πιο οιππ ιπιο 2ινιποοπποι· Νοτπνι·οππιι.:

πιο απο ποπι ποπιι).ιοιι 8τειππο ποι· 1πι·πποιιπι·ιτο οι·οιοπο, οποιι

οο1ποτ ιπο)ιτιο·ο Νοι·νοππι·ειο οιι ινοιποπ. πιοπο πιοπι· οπωιοποπ.

Βοπ Νοι·νοππιποπ ι.ςοροιιιιποι·. ινο11οπ πιο ππε ο.ποι· πιιτ πει.

οποιο παο Βοοπτ ινο.πι·οπ, πιο πιιοπ ιιποοι·οι· ποιπτικοπ Αποιοπο

ιποιιιι·ιο Ομοι·ιιιιοπ πιοπι; ννοι;οιι, οοπποιπ ποτε ποι· Ηγτοιιο

πποειιιιι1ιιοιι. Ο ι· ι ο ο ι οι πι. - 1ιιπο.ιι.

Αιιο:ιιπ απο ποπ Ρι·οπικοιιοιι

πω· Οοοο11οοποΐο ρι·ποτ. Δοι·πτο οιι Ιπποιι.

Ριιιι.οοο: Οι. Α. πο Γοι·οοι:ιοι·.

Βοοι·οοπτ: 1)ι·. Θ. Ρι·ιοοπιο.π π.

Βιιιοπιιο; νοπι 4. Οπτοποι· 1901.

1. Πι·. Οο1πποτε οτο11τ οιπο πιω νοπ 80.1ππι·οπ ιιιιτ.

οιιιοτ τ.ι·οππιοι.ιοοποπ Γποιο1ιοΙππιπππο νοι·. Αιιι“ειππο ποι· πω.

πΙιπιιπΒ· ποιποι·οοιτο, οριιτοι· Βοπννοι·1ιπι·ιπποιο οιιι” ποι· οοιππιιιτοπ

8οιιο. νοπ ινοιτοιοπ 8γιιιριοπιοπ οπο ποιιι1ιοπ οιιοοοοριυοποιι:

'1'ι·οοποπποιτ ιπι 1ππππο, νοι·1ιιοι: ποι· θοοοπιπποποοιιιρπππιιπΒ·,

νοι·πιιπποι·το ΒροιοποΙπποοπποι·πιηἶ·. νοι·οοιιιοποπο 1πιιοποι1ππιπιιπ

ποπ. 1)οιποποοι·ιιπτ πππ ποπ Επι! ιπ ρι·οοποοιιοοιιοι· Βοοιο1ιιιπ.<;

πι» πιιπιπο.

2. Πι·. ννειοποι· ποπιοποι.ιιι·ι οιποιι Μο.ιιπ ιιιιτ οιιιοπι νοτ

πι·ἱιρρο1ι.οπ ι·οοιιιοπ Αιπι. πω. Απι.υιπο πο: Ρειιιοπτοπ “οι

ποιο 1.οιποπ ποιπ πωπ οιποπι νοτ 26 .1ειπι·οπ ιιποι·οοοπποποπ

οο1ιινοτοπ Ειι·χοιρο1 οιιι, οιπ ο” οιππ ιπο1ιι·οι·ο Αποοοοοο ιιπ

οοιι1οοοοιι, πιο ει·οοοο Νιιι·ποπ 1ιιπιοι·Ιιοοοοπ. Ιιιι [Αδ11ϊθ ποι·

.1οιιτο οιο11το οιππ οιπο πιιοΒοορτοοιιοιιο Βοιιο·οοτο11ιιπ,ς ποο

Αιπιοο πιιι οιππ νοι·ιπιπποι·ιοι· Βοπ·οο·1ιοπποιτ οιπ. Μοπ τοπιο

οιπο ποπι1ιο1ιο 1·1πι·ιο, ποοοπποι·ο ποιο Πποοιιιι·πιοο, ινοποι πιο

ΗΒ.1ι1. Με ιπι·οι· Ππιοι·Ιππο ποι ποικ·οο1ιο1ι πππ νοπ ποι·ιιιοΙοτ

Βοοο1ιοι1ΐοιι)ιοιτ. ιοτ. Πι·. ι·ν..Βοοι- ιςιιιιιπτ τ.ι·οτ2ποιιι Βοιωτι

ποπιιιο πιιιιο1ιιποπ επ πιιι·ίοιι.

Πι·. Ρ ι·ιοο ιπ οιι π ορι·ιο1ιτ οιππ οπτοοιιιοποπ ππο·οοοιι οπο,

οι οοπ1ιοοοτ ιι·οοοπ ο” οιποο1ιιι ποτπιει1οπ Βοοοποποπποιο ποι·

Ηπιιι; θοιοι·οποι·ιπιο ιπιτ. π11οι· Βοοτιιιιιποποιο οπο. Ποιο 1:1η·οιρο1

"οι ποπ ιιποπιπ18οιιποιι Αποι·οοοοπ πιο Πιι· πιο πειτπο1οο·ιοοιιο

νοι·π.πποι·ιιπες ποο Ππιοι·ποιιτεο118οινοποο Μιο1οςιοοπ οιππ

νοι·πιιι:ικοι·τιιοιι. Πιο Ηοιπο ιιοιιιπιι ιιποι·1ιιιιιρτ. πιοπι: ιπ Πεμ.

Μ. Ο ο 1 π ποτε ποπ1‹ι ποι ποι· οιιποπτειποπ, ποιιιιιοπ πιιι·οιι

Γιιπιπο.τοιι Ηπι·ιο οιπ Μιοοιιιο ποοιιιοιιπο, νιο11οιο1ιι Ιποιιοο1ιοτ

Νειτπι·.

Πι·. Η ιι ιι ι·ιπ ο: Βοι Μγοοιτιο οοοιιιοπιιο ιοτ πιο Ηιιι·το πιοπι·

ιι1ιποετοποο, ινιιπι·οππ πιει· ποι· 8·ο.ιι2ο Πιιιοι·πι·πι οιππ ποιπππο

πι·οκι1ιιιιτ ππιιι1ι1τ. Ηιοι 1ιοἔτ ινοποι· οιπο 111γοοιτιο ποοπ οιπο

3ο1οι·οποι·πιιο νοι·.

Β. 1)ι·.141ι·οιππ ποπιοποιι·ιι·τ οιποπ Μειππ πιιο οιποπι Βο

οοιιινιιι·ιι; ο.ιιιοιι·ιοπ ινοιοποπ Θπιιπιοιι πππ οποτπποιιιιοποπ 111

ποπιτιοποπ ειιιι ποπ '1'οποιΙ1οπ. Πιο.8ι·ιοοο 2νιιοιιο11ιπι'ι; ποι νεοι·

πιιοπο ιιπι 'Γιιποι·ππ1οοο π: 111188 ποοπ πιοπο οιο1ιοι· αποπο

οοιιΙοοοοπ.

Πι·. Ε'ι·ιοπποι·ι; πιο πιο (ιιοοο1ιπ·ιιι·ο ονοπτιιοΙΙ ιπι· Ντιπ

πω, ιιιιι οτι ιπο1ιι· πιο οιπο Βιπιππιτιοπ πιοπο ι;οιπ2 8.ποςοοοιι1οο

οοπ οιι οοιπ οοιιοιπτ..

Πι·. 111ιο1ιο1ο ο π ιιιπιιιιι πιο Ψοπι·οοποιπ1ιο1ι1‹οιο 1ιπρπο ποι·

ΒοπΙοιπιπειιιι ιιπ; ππε Κι·πιιπ1ιοιι.οπι1π ιοι ποπι ποπει.ιιπτοιι 11'ο1Ιο

ποο Γο1ποο1ιοι·ο π., ποι· οιπ οιποπι 2ινοιιο11οοοπ Βοπ1οιπιπιιιιι

1ιιριιο 1οιποι, πιοπι: ι1ππ.ππ1ιο1ι.

Πι·. Ροι·οοι.ιοτ πππ Ρι·ιοοπιιιππ ορι·οοποιι οιππ πιιτ

ε,ιιιοοτοι· 11*οι1ιι·οοποιπ1ιο1ιποιτ, Ποιο ιιοο·οοινοι· Απιιιιιιιοοο ιιππ

οοποτ Γοιι1οιιποιι Βι·πιρι.οπιοιι, Πιι· Βγριιι1ιο ειιιε. Ρι·ιοοιπο.ιι π

οροι·ιο1ι οιιιριιο1ι1τ. οιπο οποι·Β·ιοοπο οοιππιπιι·ιο .Τοπ-Ωιιοοποι1ποι·

1ιο1ι:ι.ππΙιιπε.

4. Πι·. Βοππιπ1ιπιπιιιι οτο11τ οιποπ Μππιι νοπ 40 .1οιπι·οπ

νοι·, ποι· οοὶπ Ιιοἱποπ νοπ πω· νοι· 18 .1οιιιι·οπ ιιποι·οτειπποιιοπ

1,ε-1ιοι·πι·πππποιτ. ιιοιπειιιι·τ. πιο Μοπιι.ιοπ ινιοποι· οοπινοι· 1οι

ποιιπ, οιτροοιοι·ιι·τ. Ροποπτ οοιτ. οιιιιι;οπ )νοοποπ π1πιιις-οιτιι,ι;οο

8ριιιιιιιι, ιιι ποπι ποιπο '1'πποι·1ιο1ποοιι1οπ επ ιιπποπ οπο. ΑΜ

ποπ 1.ιιιιοοπ οπιοοτιν πιοπιο Ροι1ιο1οο·ιοοιιοο πποπιπννοιοοπ.

 

Ψιι1ιι·οο1ιοιπ1ιοπποιιοπιιιιιποοο: Βποοι·ιιο·οι· 'Έιιιιιοτ ποι· 1.οποι

ππτ Μοιποιοιοοπ ιιι ποπ 1.ιιπο·οπ.

Πι·. Οο1πποι·ο· Μ” οπο. πινει· 1ο.οοο ποιο Βιιπιππι ιιπ οιπο

πιο1ιο·πο ΝοιιπιΙππιιι; ποιιποπ, οο οοι ιοποοπ πω: Αποο·οοοπιοο

οοπ, πιιοο οιιι εοννϋππ1ιο1ιοο 1Βιιιρπι·οοιιι ιπι: οιποι· οο1ιινοι·οιι

Βι·‹›ποπιιἰο νοι·1ιο€ο.

Πι·. Η π. ιι ι·ι π ιιιοιπτ, νοι·ππ.οι:ο Βιοποπιπ1πι·ποοπ πι.ιοΙοοιοοπ

ποοοπιι1πιποιι οιι πιιι·ι'οπ.

ο. Πι. Ε' ο το ο οιο ι· οριιοπι ιιποι· «ΒτιπιπιποππιππιπιιπεοΜ_

Βιιοππο νοπι 1. Νονοπιποι· 1901.

1. 1)ι·. 11ο ιι ι·ιιι ο; οιο11τ. οιποπ 80_ιπ1ιι·ιο;οπ 1πιπππποοπτ ιπι·

πιο 1)ιριι.ι·οοιο πι·ποπιπ1ιο, πιιι·οπ οικι:οπιοππ11πτο ΒΙπιπι·ιο; ποο

Ηπ1οιιιοι·ποο ποπιιιιςτ. Βοϊοιοπι: ι;οποπ1ο: πω· πιοοοπ ?ιιπ πιιο)ι

θοποοππς ποο Ροιιοιιτοιι οποιίιιιι·1ιοποι 2πι·ιιοπ2ιιποπιιποπ.

2. Πι·. οοπ ιιιπ π πι ειιι ιι ποιποποοι·ιι·ο οιποπ οιι. 40ιππτιεοπ

Μο.ιιπ ιπιο οιποι· Ηγπι·οοοιο νοιι οο1οοοπ1οιπ Ππιι'οπεο, »νοια

οο1ιοιπ1ιοπ οιιι” Ηοποπτιιποι·πιι1οοο 2πι·ιιοπιιιιιιπι·οπ. 1)ιο ΧΥποοοι

ππου.ιιιπι1ιιποι ποοτο1ιι οοπ ποιπο.1ιο 4 .1επι·οπ. Ροιιιοπο ποιοι

οιιοοοι·ποιπ πιοπιοι·ο οιιποι·1ιιι1ποο Κποοποποποοιιοιιοπ επι.

Νιι.ο1ι Πι·. Μ ει. ιι ι·ι ιι ε 1ιπππτο πιο 1)ιοι€ποοο πππ Ποοι·οοπννοιιι

οποπ οι·πο:ι·οοτ ννοι·ποπ; - ιιπ Ρο11ο οιποο οροι·ιι.οινοπ Βιπο·τιποο

οπιιιι”οπ1οπ Πι·. Μπιιι·ιιιπ πππ 1)ι·. ιν ποπι: ι· ποι ποι· Βο

1ιιι.ππ1ιιπ,ο· ποι· Ηγπι·οοοιο ιιπ Α11ι.ι·οπιο1ιιοπ πιο οοπι· ιπνοι·15οοιε

πιο 1π_οοιιοπ νοπ .1οποιποιιιι·.

Νεο Πι·. Ρ τ ιο ο ιπ οι π π 'ο ροι·οπιι1ιοποπ Βι·Γοιπι·ιιπποπ ιιοτοιι

πωπ .1οπιιιιοιιιι·ιιι_ιοοοιοποπ. ιιι πιιι·οοι· Ζοιτ. Βοοιπινο οιιι. Βιιιο

1ἰππιοπ1οροιοτιοπ οοι ππποπιιιΒο ποι· ιιποο1ιιιοπ Βιο1ιοι·ποιο "ποπ

νοι·ιποιοποπ. ποι· οιποι· ονοπτιιο11οπ Ηοποποροι·οοιοιι ινοποπ

νοι·ιιιιπποτοι· Τιιποτπιι1οοο οοι ιιπ Α11οοιιιοιποπ ποοοιιποιο ποι

2ινοιΓο11ιπΓιοτ Αππιπποοο οιπο Ρι·οποοιιι· πιιι. .Τοπ1ιο.1ι πππ Πι·

πιοιι·,ο;)·ι·πιπ ππι·οπιιιιο ιππιοιι·ο, πει πιοπο οοιιοπ ποαιι·ιοοπ Ιιιοτι

οοπο Ηοποπ πιο νοι·ιποιιιτο τιιποι·1ιιι1ποο ιιπιιιιτο οπτίοι·πι ινοι·ποιι.

ο. Ψοιιοι οιο111: Πι·. Βοπιιιπιιιιιιι.ππ οιιιοπ 24 .πιο

ιι11:οπ πΙοιππ "π, ποι· οι·οοοπ τποι1ινοιοο οποοοπιι·ιοι· Ι)ι·ιιοοπ

εοπννο11ιιιιεοπ απο ποπι 11 11ιτ1ι.ι·πιοιιοτ οπτ1ποοοιι ιο·πι·πο. Πο

πιοποττο.ιιτ οπο1ιο ιιο.οποπννοιοοπ, πο.οο πππ- πιοπι: οιπο νοπ ποπ

π1ιιιιπιπ.ι·:τοπνοι·ιιιπι1ιοτο '1'ιιποι·πιι1οοο οιι θιιιππο 1ιοιιο. οοπ

ποι·π 1ιποο, πιο οι· ιι.ιιοπ οοποπ πιιι·οπ .ΙοπποΙι ποοιππιιοοι ιιι

1ιοποπ €1ιιιιπτ. Βιπ ιπ ποι· Βιοι·πο.18·οςοππ οιιοοπποο Βιιοιπιποπι,

οιιιοιπ ριιοτιι1ϋεοπ 1Βοποπι πιο1ιι: πππππ1ιο1ι. οοπ οιππ ποποιιτοιιπ

ποποοοοι·ι: 1ιπποπ.

Πι·. Μ ειιι ι·ιπε πιπιπιτ ο.ιιο1ι οιιοι· οιπ νοι·πποπ1ποοιιςτοο Βο

2οπι ειιι πππ πο2π·οιιοΙτ πιο 1οιιοοπιιιΒ·ποοο πποι·πιιιιπι;.

π. Πι·. μ." ποιο :πιει οιποπ Μο.ππ πιο Ηγροιπιπι·ποιο

ππι1ιιτοιπ1ιο ποιοι. Ποι· Ε'ο.11 πιο ιιπ8οινπππ1ιοπ ποιιι1ιοπ κοπο

8Ρ1'00ποπ. Οοο Ι.οιποπ ποοιο1ιτ οοπ. 9 .1ειπι·οπ πππ οοπ πιο

ιιιιοπ οιιιοιιι Απποπιιπππγρπιιο ππΓεοττοτοπ οοἱπ. Τποπηιοιιτιοοπ

ινιι·π 10 ιποπ. ι1ιιοοιι;ο Ε'οτιποΙιιιοοιιο οιιιριο1ι1οπ.

ο. Πι·. ΘοΙπποι·ο· ποιοι» οιπο _ιιιιιι.ςο Γι·ππ πιο οιιιοιιι

θοοοιιικ·πι· ιιπ ποι· Οποι·1ιρρο οιιι· 1)οπιοποιτειτιοπ πππ 2ινο.ι· ππτ

ποι· Βιο.οιιοοο Ευρω: νιι1 πιο.

12ο. Ρι·ιοοιιιιιπ π οοπ ιοοοτ. 1οιιριιο ποιπ οπιοοιινοιι Βοιιιππ

πππ ποπι νοι·1ιι.πΓ ιποπ ιπιο ει·ποοιοι· δνππι·οοποιιιιἱοπποιο :πιο

πππ οιιο1ιτ πο.οπιιιινοιοοιι. πειοο ε·ο οιππ ππι Ιπιοο 1ιο.πποΙο. Βιιι

πππ-επετ Ππτοι·οιιοΙιιιπο 1ποοοπ οιππ :ιποπ ιιπ Ιοο1ιπιιιο πωπω

ι.ι·ριοοπο Οοοο1ιινιιι·ο πποπννοιοοπ. Νοοιιιι·ιι€1ιοπ οιο11ιο πο πο.

πει·πιιο. πιιοο Πι·. 11'ι·ιοπποι·ε ποπ 1ι1ειππ ποι· Ροιιοπιιιι πο·

οοπ 8γρπι1ιο ιιι Βοποππ1ιιιιο· πο.ιιο.

ο. Ι)ι·. Ο ι· ο ιι π οι π ορι·ιο1ιτ ο.π ποι· Ηο.ππ οιποιο Ρο1οι·ιοιιτιοπο

πρρει·πτοο ἰιποι· πιο πιιοπιιιπ1ινοΒοοιιπιιππιιε ποε Ζποποιο ιπι 11οι·ιι.

7. 11ο. που ι·ι π π πω» οοιπο Βοι·οο1ιπππο·οπ ιιποι· πιο

8τοτπιιοπποιο ποι· Αοι·2ιο Βιιοο1οιππο νοπι 1. ΑπΒιιοτ 1900 πιο

οιππ 1. Αιιιζιιοι: 1001 Με. 1ποιοτοπτ ποιο ποιο νοπι πιοπιοιπο.Ιπο

ριιιτοιιιοπι πιιπ1ιοιι·οο Μει.τοι·ιπ1 πο.ο1ι ω. οιιι2ο1ιιοιι 1(ι·οιππποιτοιι

πππ πωπ ποιι Α1ιοι·οοιιιιοπ ποοιοπποτ.

νοπ ποπ 467 ιιι πιοοοπι Ζοιιι·ο.ππι νοτοτοι·ποποπ Αοι·:ι.οπ οιππ

ποι 189 πιο 'Ι'οποοιιιοει.οποπ πιοπτ οποοεοποπ. 1ινοππ ιιιιιιι νοιιπιο

οοπι πιοποιο1 ποο Μπι:οι·ιοΙο 8.ποιοπτ, οι·οοποπ οιππ Γο18·οππο Ζειπιοιι

νοπ ποπ πο. 20.000 ιπ Βιιοο1οιππ ρι·ει.πιιοιτοπποπ Αοι·2τοπ πιο

ποοιοι·ποπ απ:

1) '1'ι1ποι·1ιιι1οοιο 40, ιποι. οπο Α1ιοι·οοιιιιοπ οιππ νοι·ιι·οοοιι.

νοπι 28. πιο οιππ 65. Βοποποιο1ιι·ο; πονοπ Γο11οιι 20 Το·

ποοίπΙ1ο ενι·ιοο1ιοιι ποιο 40. πππ 50. Ι.οποποιει1ιι·.

2) 1ιιιιιιιιι οοι·πιο επ, απο ,ο.:οννιοο ιιιιτ ποι· ιι.ιιιι·οιποπποπ 'Πιι·

τιιοποιο ποι· Αοι·πο ιπ Ζιιοπιπιποπιιοπο οι.ο1ιτ.

οι '1'χρπιιο οκοπιποπικτιοιιο 24.

4) Αροπ1οικιπ οοι·οπτι 20.

ό) 11Ιιιι·ποπιιιο οοπι1ιο 19.

θ) Ριιι·οι1γοιο οοι·πιο 17.

7) Ί`γριιιιο ππποπιιππ1ιο 16.

8) Βιιπιιιο 14.

Θ) Απειπει ροοιοι·ιο 11.

10) Ρποιιιποιιιιι οι·οιηιοοο 10.

11) Βιιιοιπιππι 11.

Βιοι·ποι· ινἰι·π ιποπ οιιιο1ι οιποπ '1'1ιοι1 ποι· 11'1111ο ι·οοιιποιι

πο πιο '1'οποοιιι·οπο1ιο πιο ιιιιποποπιιτ ιιπἔοεοποπ ιοι.

12) Οοπσοι· νοπιι·ιοιιΙι 10.

18) Πιιιιοοι· πορειτιο 7.

14) Ρ:ι.ι·ιι1ι·οιο ρι·οο;ι·οοειν:ι. θ.
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ιε› περιιοε.ειιιιε 5.

ιιπ Ρεγάιοειε 5.

17ι Νεριιιιιιε άιι·οπιεε π. · ·

Με 1ιπιιεεπ Κι·επιιπειιεπ ννειεειι ππι· ι;ει·ιπιιε Ζεπιεπ ειιι:

:ινιεάιεπ 1 Με 8 Ρε.11επ,

ειιιιιιιιι.

"Με πιε θι·ιιρριι·ιιιιρ_· πιι.επ πεπι Μιά· εππειιι.πε;ι. εε ειππ:

εννιεεπειι πειιι 30. ιιππ 40. .1επιε εεειοι·πεπ 80.

π » » 40. » ω. » » πιο.

ι› » πο. » πο. ι» » Τ' ι .

» :τι πο. » '70. » » θα

» » 70. » Π). » » Μ.

ιι » θ!). » 90. » » 1 1 _

» » ΕΚ). ιι 88. ιι » 2.

ι

..ιιιππε νοπι π. Πεεειιιπει· 1901.

1. Ιιι. Μ ειιι·ιπ 8 ειε1Ιι ειπεπ _ιππε·ειι 11ιιππ νοπ 19 .Πιπ

ι·επ νοι·, πει· ιπ ω· Κιπππειι ειπε εεπιι·ει·ε Κορίνει·Ιειειιπε

πεινεπιι·πε, ννεΙάιε ποάι _ιειει. Βρπι·επ ιιι Ροι·πι ειπει· πειιι!ιεπεπ

Βιιιππιιπε· ιιιιι”ιι·ειει. Ριιιιεπι ιει. ρεγάιιεάι πιάιι Βιι.ιιε ιιοι·ιιιιιΙ,

ει· ινειει ειιι2ε1πε θγπιρωπιε πω, πιε ειπ πιιε Κι·πιιιι1ιειιεπιιπ

πει· ι·εΙιιιιϋεεπ Πε.πιε ει·ιππει·π.

1)ι·. πι: ιιιπ ιιι ιπε π π ε·1ε.ιιπι επει· Με ΑπΓειιε·εειεπιππι πει·

1)ειπειιιιπ ριιι·πιι·ιιεει. ιιιιιιειιιιιεπ επ πιιι·ι'επ.

Ι1ι·.1ι'οι·εειιει· ιππι ιιιιι πιοε ιιπ ειπεπ 1ιπι·πει·1ιε1ι ει·

εειιιιριιεπ Μεπεάιεπ, νιεΙΙειειιι ιιι π`οΙ8·ε νοιι Οπιιιιιε, ππι πει·

Κοριι·ει1ετειιπε· ιιι πει· Κιπππειι Με” πιι.ε _ιειειιι·ε 1.ειπειι

ιι·ο1ιι 1ιπππι επειιπιπιεπ.

2. Πι·. Μιειιειεοπ πειποιιειι·ιι·ι ειπ Κιππ, πει νει· 3 Ψε

ειιεπ ιπιι ειπειιι Ηιιιιιιιιε·ι· ειπεπ ιιει'ιιιεεπ Ηιεπ επι” πεπ Κορι'

ειιιιιειι, ινοπεεπ ειππ ειιι πιιιιιιιΓ ιιοειιι.ιι·επιιςε ιποιοι·ιεάιε ειιι

ι·ππεεπ ειπειεΙ1ιεπ, πιε ιιιιπιππιιειι πεειιιιεεεεπ. πρεπει· ιι·ε.ιεπ

Βάιιε1ειι ιιππ Βειιιεΐειειιιιπε πεπ Κοριεε πιο”.

εάιειπιιάι ειιι 1οιιιιιει· Βιπι.ειειιεε νοι·Ιιεριε, πει· ειάι πιιι πει·

Ζειι νειΙιει·ειι εειπε, Μιι 1)επιοπειι·επι πεπ Επι! ρι·οι;ποε

τ1εάι πιι- εεπι· Βιιπειιιι·.

Χιιεπ Πι·. Ρ οι· εειιει· ιει. σε Ρι·οε;ποεε ιιιιππεειειιε πιιπιπε:

ιιιάιι εε1ιεπ εεεεΙΙε ειππ ιιι πει·ιςΙειάιεπ Γει11επ ΕριΙερειε ιιιπειι.

Πι·. Η ιι π ι·ιπε πειιιι·ειιιει. ειπε Βιιειει'ι·πειιιι· Με εεπιπιιι

ει·ϋεειε νοιειάιι. ιπ πει· Ρι·οιειιοεε νοι·. Ζπι· ΓεειειειΙιιπε· πει

ΐι·ειιιιειιεπ θειιιι·ππιιιιππ,ς νι·ιιι·ε ιιπάι Πι·. πωπω ειπε ομπ

ιιιειιιιοειιοριεειιε Πιιιει·επειιιιιις ιππιειι·ι.

ε. Πι·. 8 επ πιε ιι ιπ ιιπ π ει.εΙΙι ειπ Μιιπεπειι νοπ 11.1επι·επ

ιπιι πει· νιΙππι·εάιειπιιειιιιειιεπιεςποεε «1ιγειει·ιεεπε ΘεΙεπΙιιιιι'

ι'εειιοπ» νει. Πεε Κι·ππιιιιειιεπι1π ιει εειιι· ννεεπεεΙππ: πιιιπ

ιει. Ριιιιειιιιπ εοπιι·ει· ιειπεππ, πιιιπ εεπινιιιπειι εΠε Κι·ιιπιιιιειιε

ει·ιπριοιπε. θειιιιιιεεΕπιππιςεπ ειππ πιεπι νοι·ιιιιιιπεπ. Απ πει·

ι·εειιιεπ Ππιει·ειιι·ειιιιτει πι επι· Ζειι. ειπε Βιι·οοιιεοπιιιιετπι·

πειιιιιοπ ειιεεεερι·οειιεπ. Κνειιει· ειειιι

4. Πι·. Βειιιιι π.1ιιιιιιππ ειπεπ 85_ιππιι€επ ΜΜΜ νει, πει

πει ειπεπι ιπιρι·ονιειιιεπ Μεεεειπιιειι ειπε Αιιει·ιεπι·ειΙει:ιιπε

επι 1ιπιιεπ Αιπι πιι.νοπιι·ιιε·. Ζπι· Ζειι (Μάι 2 ινοάιεπι Μπιι

Ρε.ιιειιι ειε Ε'ιπεει· πει· 1ιπιιεπ Ηειππ ππι· ιιπνοΙ11ιοπιιπειι πεο

ιιι·ειι. ινοπει ιι·ορπιεε1ιε Βιπιππ,<ιεπ πππ ειπε πειιι1ιάι επεμ

ερτοάιειιε ΑιιπεειΙιεειε νοι·ιιιιππεπ ειππ. νοι·ειιεειεΙιιιιειι πι.

ειιι Αει νοπι Νει·νιιε πΙππι·ιε ιπιινει·Ιει2ι

Πειποπετι·επι εειεε ενειιει· 1ιιιπιιεπειειπε, ππεεεππειει νοπ

ειπεπ· Ρπιπιειιιει·ιπ Με - ειπ ιιΙειπεριειιιιοεεεε ΜοΙπει·πιπ

ρειιππιε, ορει·ιιιιν επιι'ει·πι νοπ ειπει· ειοεεεπ 5ειιιιιπ1ιρρε. Ρε

ιποιοιιιεεπ·ιιπειοιιιιεάι πεππειτ εε ειάι ενοιι1 ππι ειπ Ριπι·οιπ.

π. Πι·. Βει π ιι ιιι·π ειιι·ιεπι ιιπά· «Τι·ιάιιεειε Με Βιιιι·ο

ιιιοπ».

1ιιι Απεεπιιιεε επ ειιιε Πεπιοπειι·ιιιιοπ ειπεε '1'ι·ιειιιπειειεΙΙεε

πππ ειπεε ιπ πω” νοπ 1.ιρρεπεειιιειιππε.ιιιιι·επερΙππιιιιιοιι

ι;ειιειιιεπ, πεερι·ιειιι Ηειει·επι πιε Ρπιποςειιεεε πει· Τι·ιεΙιιε.ειε.

Πιο Βεεειάιπιιπε Πιειιάιιιιειε πιιιι ππι· ιπι· πιε ?ιπιε νοιι

εοπεεπιιιι1ει· Βπιπ·ιειιειππεεεποπιεΙιε νοπ Οιιιεπ επ ΒιεΙιε πει·

Μειποπι'εεπειι Πιιιεεπ ιιπ πει πιπιει·επ Ιιιπι·ιιππιιιιπιε 8επι·ε.ιιεπι

ινει·πεπ. Πιεεε Ε'οι·ιιι ιει επει·ει νοιι Νιειιιι πεεεπι·ιεπεπ,

ιιπά· «ιιει νοπ Κ π π π ι. ιιειιιιιι· ιιεπεπιει ιι·οι·πεπ. Απάι Βε

ιει·ειιι πω. πιιεπιιππειε νοιπ 1ειει.ει·π Απιοι·, επ ε" Η:ιππ νοιι

'7 Γιι.11επ πιεεε Κι·ππιιπειιεϊοι·ιπ ιιιιπιεάι πιιπ ππειοιπιεειι-ρετιιο·

ιοΒιεάι ιπ εειπε: Πιεεει·ιειιοπ («Πεπει· βιπει·1ιι·ε.ιιιιππ8·επ πει

Τι·πεποιπ». Ποηιει 1899) πιι.πει ειππιι·ι..

Πιο Βειειάιπππε Τι·ιεπιπειε πιειπι. ιπι πιε εεεπιιπιιι·ειι νει·

1ι.ππει·ιιπε·επ, Με ειε πιι.άι εειιινει·επ Οοπ_ιππετινιιιει·πιπ.ιιιιιιιιεεπ,

πεεοππει·ε Μάι 'Ι'ι·ειειιοιπ πππ νει·πιεππππεεπ ειππ ειπει.ε1Ιεπ.

Εε ΙιπππεΙι ειππ πιι.πει 1επιεΙιοιι πιπ ειπε νειεειι·πιιις Με Πεπ

πιιπε· πεε Οιιιεπποπεπε, ιιει·νοιεει·ιιίειι πιιι·άι πιε Βεπι·ιιιπριππε

πεε πιπιειεπ ΒΙειιεε πεε μπει - πει· Οοπιππειινε,ιιππ ιετ πιε

Τιιειιιπειε ειπε 'Ι'ιιειιει·εεπειπππε πεε Βπιι·οριιιιιι. ΒεΓει·επι

πεειι·ειιει επιεειιιεπεπ ειπε Ηεπι·πειιπιιππιιε·. πιε νοιπ εοε·. Ιπ

ιειιιιιιιιιιιιπιειιιιιιι ιιει·νοι·ιεεπεπ εοΙΙ, Με πιε νοπ Β ι ε Ι Ι π· ε. ε π

ειιι νιειε Με επι;ειιοιπιπεπ Με νοπ Βιιειι Ι πιε.π π πιε ειε

εεννϋιιπΙιειιε Πι·ειιάιε πει· 'Ι'ι·ιεπιιιειε ιιιιι'ιχειεεει πιιπ Βείε

ι·επι πει ειννε 50 Μπεν πιιι Τι·ιεπιπειε πιειοΙοειεεπ ιπ 8ει·ιεπ- ι

εάιιιιι.ιειι ιιπιειειιάιι, ιεποάι πιε ειπεπ ΑπιιεΙιεριιππι επ

πιεεεπ Ζιιεπιπιπεπ1ιειιις ι;ειπππεπ. Με Αππι1πιιπΒεπ. ινε1επε

ΒιιεπΙιππππ ιπ εειπει· Απιιε.ππιππε· Βε,εςεπεπ Με, ειππ

πιάιι πειι·ειειιι·ιιιιιε, πε. ειε ιοιε.Ι νει·εεπιεπειι ειππ νοιι ΒιΙπει·π

ιι·εε1ιιιιπ Η.ει”ει·επι πιεεειπεπ πιάιτ ι

επι ειπεπ πει ιιππειεπ Με ιιιιοποιππιπεεπ Ει·1ιι·πιιΙιππεεπ πεε

Πε ννειιι·- 1

 
ειππι·ιοπιιΙει· Ηπει·πιιπππι;. Ειπε Με Ηπε.ι·πειιπι1πιιπε 1ιοπιπιε

ιι·ειΙιάι πει Τι·ιιοποπι νοι· Με ιει νοιιι νοι·ιι·ιι€εππεπ ιπ εειπει·

Πιεεειτειιιοιι επει·ει ε·επιιιιει· πεεεπι·ιεπεπ ινοι·πειι, ειε εειιι.

ιιπά· νοιι πει· π.πεεειεπ Ψιιι·2ε1εεπειπε ειπε, νοπ πει· 8ιε11ε,

ενο πιε Πε.ε.ιπει·ι·επ επ πιεεειπε ιιει·επιτειεπ. 1)ιεεε1πε ιιππει

Τιιπι·ιιππεε νει· Με πει·πιιε ει·1ιιιιι·ι ειάι πει· Πιπειειιπ, πιιεε

πι” πιάιι επι· ιιι εειιεπ ιπιε ειπειπ Ηπει·πειι,ιιε Β~4 Οιιιεπ

1ιει·νοι·ερι·ιεεεειι ειεπι. Επι· πιο ι·οι·ειιε·Ιιεπειε Ορει·ε.ιιοπεπιε

ιποπε πει '1'τιεπιε.ειε ειιι Βειειεπι ειε νοπ Μ ι ι ιι π ειε π ειιι'

εεπι·πεπιε ιιππ νοπ Β ιι επ 1 πι ειιι π Με Β εμε ε ο ιι ιι ο ινειιει·

πιιεεεπιιπειε Ι.ιρρεπεεπ1ειιπ1ιππιιι·ειιεριεπιπιιοπ ιιι πεπ Ειπι·ιιππ,

πιε »εειιι ιιπ- πιε ιπειειεπ Ε'ιι1Ιε ιι1ιειπ ε;επιιι.=ιι Με πιο πεειεπ

Βεεπιιιιιε ει·ε·ιεπι. Βει”ειεπι Μπιι ιπ πω» Βε:ιε1ιππε ειάι

επι' ειπε επεπιειιιι νοπ ειπε 450 ει€επεπ Ρει1επ πειπι'επ.

(Αιιιοιεΐει·πτ.)

Πι·. Η. Ρι·ιεειπεππ.

8εει·ειιιι.

2πωιιιιιι επ σε πεππάιοπ.

Απ πιε Βεπειιιιοπ πει· δι Ρειει·επ πω. Ψοειιεπεειιι·ιιι

Πιε Ρειειεπ. Μεπ. ινοεπεπεειι.πι·ιπει ιπ πει· Νι·.33 ειπε πεπι

«πινω ειπε Νοιιε ιιπει· πεπ ί'ι·ιιπνει·ειοιπειιεπ ΟοιΙει.ιεπ

Οι. Η ι·ιι ει π! επ τω: π. Ζπιπ Βάιιιιεε πειεει. εε πει·ιπ: «πειπε

Γειιιιιιιε ιιει; ιιιινει·εοι·ε·ι ειιι·ιιειιεεπΙιεπειι».

Βιεεε Βειιιιιιριππε πεπει·Γ ππάι ννοιιι ειπεν ΖιιιεειιιειεΙΙππε;.

8ο εποε ιιπνει·εοι·ιμ ιει πιε Ε'ιιιιιιιιε. πεετε1ιεππ εεε ιι·ιωε ιιππ

ειπεπι Πι-_ιιι.πι·ιεεπ Τπεπιει·επεπ, ποάι πιάιι

1)ιε ινιωε ειιιππ πετάτε ι·οι· Με νει·πειι·πιπιιπις πππ ετειιι

επεπεο ειπεπ ποάι επΒιεππιιειιΙιεπ” ιπι 1)ιεπει πει· θιιιπ. θει

Βιιιιιι. Βιε πεπιεπι ειπε εΜεε νοπ 100 Β. πιοπιιι1ιάι. ΜιιιεΙε

Οιι·επιπι·νει·ι'ιιΒιιπιι ιει ιιι νοπ πει· Υει·ινε1ιιιππ· πει· Οιιιιι. θει

Βιιιιπ ειιιε ΙεπεπεΙεπεΙιεπε Ρεπειοπ νοπ 40 πω. πιοπειιιεπ επ

κεερι·οάιεπ ινοι·πειι. ε" Τοπικά ειπε εοΙάιε νοπ 10 πω.

πιοιιιιιιιειι ιπε ιιι ιιιι·ειπ 18. Εεπεπε_ιε.1ιι·ε. πω» ειε Ηπιιε πιε

εει· Ρειιιιοιι ιιιιππ ιιιιιπ ιιι εειιιε Μειπππε; ιιιιπειι, πεεοππει·ε

ινειιιι πι” πει·ιιεπειεπιιει, πιιεε Πι·. Μειιιιιιεπ ειπε θε.ιιε

νοπ 376 πω, πιοιιιιιιισιι ποιοι; Με ιπι πιε Ζπιιπιιι'ι ιιππ ειπε

ποάι Ιπ1ιι·ειινει·ε Βιειιππιε ιιι Οπει·πιπ ιπ ειάιει·ε Αιιεειάιι ιιε

ειειιι ιι·οι·πεπ ννπι·, - ιιπά· 2π πειιιι.πριειι, πε.εε πιε Επιπιιιε

πει ειπειιι Βιιιιιοπιιπεπ νοιι 150 Βπι. ιποπειιιάι (πει ΐι·ειεπι

ιζιιιιι·ιιει· πιιπ Βειιει:ιιπε;) ππνει·εοι·ε·ι ειιι·ιιειο;ε1ιΙιεπεπ. ει·

εάιειπι πιιπ· ποάι πιάιτ. εει·εειιι.Γει·ιι€ι.

Πι·. Ηιι.πε Αποιιιιιι

πι. Πιιππεειιιιι·ιιι. 11. περι. 1θΟ2.

Υει·πιιεεπιεε.

- Με ειιι· ειπε ειεπει·ει· ΩιιεΙΙε.ειι'επι·επ, πει πει· πειιε.ππτε

Μιιπειιεπει· Αιιιιιοιιι Ρι·οι'. Πι·. Οιιι·Ι Κ π ιι Πε τ, ενειάιει· νει·

Κιιι·ιειπ ιπ πεπ Βιιπεειιιιιπ ιιει. ειπεπ εροριεΙιιιεειιεπ Αιιιιι.11

ε:ειιιιπι, εοΙΙ ειάι ε.πει· πει·ειιε ιπ πει· Βεεεει·ιιιιε; πειιππεπ. Ρι·οι'.

Κ π ιιι“ι`ει· ετιιιιιπιι πεΙιεππιΙιεπ Με Κιιι·1ειππ πιιπ ιιει εειπε

πιεπιειιιιεειιε Αιιεπιιπιιιις επ πει· Ποι·ριιιει· Ππινει·ειι.πι άπει

ιεπ, επ νι·ειειιει· ει· Με επι Εεπι·ιιιπτιι;1ιειι νοιι 1855-18θ5

Με Ρι·οεεειοι· Με ειιεεει·οι·πεπιιιοιιει· Ρι·οιεεεοι· πει· Λπε.ιοιιιιε

ιιιιειιπι.ε.

-- .ειιι 20. περιεπι1ιει· νο11εππειεπ ειάι 40 .1επτε πει· Με

ιιιειιιιιιι-ιι ε" πειιιιιιπιεπ δγριιιΙιποΙοεεπ Ρι·οιεεεοι· πει· ιιιιιιιιι·

Μεπιειιιιεειιεπ Α1ιιιπεπιιε Πι·. Η ε π_ι ει πι ι π 'Ι' ει. ι· π ο π· ε ιι ι.

- Ζππι Ρι·πεεε πει· πιο1οε·ιεεΙιεπ Ξεει.ιοπ πει·

ι·πεειει·Ιιειι θεεεΙΙ εειιιι.ιι. επι· πνιιιιι·ιιπε πει·

νοΙΚεε·εειιππιιειι ενπι·πε ειπ $ιεΠε Ρι·οι. δ. Μπιε

πο ιν ' ε, πει· πειιε.ππιιιειι 1ιΙιιιιετει·ςειιιιιε εειι·οι·πεπ ιει. ε”

Ριοι'εεεοι· πει· πιεπιτ:ιπιεάιεπ ΟΙιειιιιε ιιπ πει· Μιιιι.πι·-ΒΙεπιειπι

εάιεπ Αιιε.πειιιιε Πι·. Α. .1. Ο ιι π ι 1 ε ιν ε ιιι ε;ειι·ιι.ιιιι.

- Απι ε. Οοτοπει· π. 8ι. πεειιιιι· πει· Κιιιιιιιει· Ποπ Πι·. Ηπ

ιι ε π ε ι· ε ειπ πει· ΗεΙειπει'οι·εει· Πιιιι·ει·ειιιι.ι ε ε ι π εειι ιι ιι ι· ι ·

εεε πιιπι1π.πιιι πιε Ππινει·ειιπιε1εΙιτει·. Βει πιε

εει· θε1εε·επιιειι ινιιι·πε ιππι ιππι ιι π π ι ε ο ιι ε π Α ε ι· ε τ ε -

νει·ειπ πεε Βιιι·επιπι τε,·1ιεπε-Πιρ1οιπ ιιπει·ι·ειεπι

Με εοΙΙ ιπι (3επιιιιπε πει· Κ1ιπιιι ειιι Βι1π επιμεειεΙΙι ινει·πεπ.

π·εΙεπεε πεπ πιιπιΙει· νοπ εειπεπ Βάιιι1ει·π πιιι€επειι πει·ετειιι..

- 1π πει· Ιειειεπ Οοπεει1ειι2πιιε, πει· Ππιι·ειειππι πε ι·_ι ε ει·

(Ροι·ρειι.) ειππ επ Βιεπτειπ ιπ πεπι ννιεπει· ειιι€ε

ιιιπι·ιεπ Ππινει·ειιιιι εε; ει·ιεπι ειπε πει· Ζειιι πει·

θΠεπει πει· ιπεπιειιιιεεπεπ ΡπειιΙιε.ι, πει· «ΝοιπΙινΙ. Ζιε·.» επ

ι'οι8·ε εεννπ.1ιΙτ ινοιπειι: πει· Ρι·οιεεεοι· πει· ερεοιει1επ Ρε.ιιιο

1οειε ιιππ 'Ι'ιιει·πριε Πι·. 1)επ ι ο, πει· Ρι·οιεεεοι· ε." θιιιι·ιιι·ι.ιιε

ιιι. ιν. ν ο π Ζ ο ε ε ε Η ει π ι: ε ιι Η' ει πππ πει· Ρι·οι'εεεοι· πει·

Απειτοιιιιε 1)ι·. Β ε. ιι π ε ι·.

- 1π πειπ Βεειιιππε πει· Ρι·οι`εεεοι·επ πει· Ππινει·ειιπτ ππιπειν

(1)οι·ρει), πειπεπιΙιεπ πει· πιεπισιπιεάιεπ Πιεπ1ιπ.ι, ειάιειι, Με

πει· «Βιεπειιι ννεειπιιι» ειιπιιιι, ε ει π Ι ι· ει ε π ε ν ε ι· ε π π ε -

ι· ιι πεειι πειιοι·ι 8ο εοΠεπ ειιεεει· πεπ πει·ειιε επ,εε,εππεεπειι
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Ρι·οι'εεεοι·ειι Τε σ ιι ι ι· νν ι ιι ε Η ι (ΡΙιει·ιιιεΙιοΙοε,·ε), θ ε οι ο ιι· -

ιο ιν (θι·ιιΜιεΙοεε) ιιιιιι Ι.: σ ιν ι ιι ε ο ιι - Π ε ε ει ιι ε· (Οιιειιιιιιει·)

ιισειι ι“οιε;ειι‹ιε Ρι·σΓεεεοι·ειι _ ιιιι·ε Ιιειιι·ειιιιιΙε ειι εει· Ιιιεει8·ειι

Πιιινει·ειι:ε.ι νει·Ιεεεειι: εει· Ρι·οι'εεεσι· σει· νει·εΙεισιιειιιιειι Απει

τοιιιιε ιιιιιι ΗιετοΙοειε 'Γ ε ο ιι ε ι· ιιι ιι ιι, σει· Ρι·οίεεεοι· σει ιιι

ιιει·ειι Μεάιειιι ιν ε ε ε ι η ε ιν; σει· Ρι·οιεεεοι· σει· ΖοοΙοΒιε

θεεινει·2ο ιν, άει· Ρι·οι'εεεοι· σει· ΟΙιιιιιι·ε·ιε Π ιιιειιιιιιιι,

σει· Ρι·οΓεεεοι· σει· εει·ιεΙιτιισΙιειι Μειιιοιιι Ι; ιι ε. τ ο ιν ε ιι ι ιιιιιι

άει· Ρι·οιεεεοι· σει· Ηι·ε;ιειιε Ο ιι ι σρ ι ιι. Πιο σειιιειι Πετ.ιτει·ειι

εοΙΙειι ε.ιι ιιιε πιεσιοιιιιεειιε Γεειι1ι.ει άει· Οιιεεεε.ει· Πιιινει·ειτε.ι:

ιιιιει·ε·ειιειι ιιιι‹ι Ριοι'. Β ε ο ιν ε ι· ι ο ιν ιετ; σει·ειιε ιιιι ιιιε Κιοννει·

σει·ιιΓειι νι·οι·‹ιειι.

··- Ζιιιιι Ρι·σίεεεοι· άει· ι.ιιει·ερειιτιεεΙιειι Ηοε

ιτεΙΙιιιιιιιι σει· Με ειιειιει· Πιιινει·ειιιιι ιετ κα.

ι·. Οοιιετ.ειι ι ιιι Ρε ιν1ιιιο ιν, άει· ιιιεΙιει· ιιιε Αιιιιιιιιιιιι2

ιιιεεει· Κιιιιιιι Ιειτετε. ει·ιιιιιιιιι. ννοι·ιιειι. Πιεεε Ρι·οιεεειιι· ννιιι·

εειι: <ιειιι Αιι€ε.ιι€ε εεε Ρι·οι'. Πε ι: ι·ο ιι ιιι οιν νοι· ιιιειιι· Με 2

δειιι·ειι ιιιιιιεεειπ. Πε ινιιιιιε πιειι· ιιιειιι·ιιιιιΙε ειιι Οοιισιιι·ε ειιι·

Βεεειιιιιι,ε· ιιιεεεε Ι.ειιι·ειιιιιΙε σ.ιιεεεεοιιι·ιειιειι, ιιοοιι ινιιι·ιιε

Ιιειιιει· νοιι άειι Βειιετιιει·ιι Πιτ ιιιεεε ΒιεΙΙιιιιε· ινιιιιιιε· σε

ι'ιιιιιιειι.

- Πει· Ρι·οεεστοι· σει· Μοειιειιει· Πιιινει·ειτει: Πι·. Βειιι ιει

:ιιιπ ειιεεει·οι·ιΙειιιιισιιειι Ρι·οι'εεεοι· Με σειιι

Πειιι·ειιιιιΙ άει· ορει·ει.ινειι (Πιιι·ιιι·).ςιε ιιιιτι το

ρ ο Η ι· ερ ιι ι ε ο ιι ε ιι Α ιι ε το ιιι ι ε ιιι Μοειιε.ιι ει·ιιιιιιιιτ ννοι·ιιειι.

- Πει· Πινιεισιιεει·2ι σει· ιιιιιιιιεειεοιιειι θενε!Ιει·ιε-Πιι·ιεισιι

Βι.ιιιιι.ει·ε.ιιι Πι·. 'Γι ε ο ιι ε ιν ε ιι ι ιετ. ειιιιι θοι·ρεει·ει άεε 2. Πιεσ

ιιεειεοιιειι Αι·ιιιεεεοι·ρε ει·ιιιιιιιιι ινοι·ιιειι.

Πει· ννιτειιειιιεεΙιε θοιινει·ιιειιιειιιε-Μειιιειιισ.ιιιιερεοιοι·,

Βιειειει·ετιι Κ ο ι ε ιι ι, ιετ ειιι σειιι ειιιερι·εοιιειιιιειι Μεοιειιισ.Ι

ιιιερεσιοιροειειι ιιιι Οσον. ΟΙιει·Ιιοιν νει·εει2ι. ννοι·ιιειι.

- Πει· Ρι·ινιιτ.ιισσειιι. σει· Μιιιιε.ι·-Μεσιειιιιεειιειι Αιιε.ιιειιιιε

Μ. Ρ. ΜιοΙιιι.ιΙο ιν, ινειειιει· ιιιι ΓιιιιιΙιιιις σ. .Τ. ειιι" Ριο

Ι'εεεοι· σει· Πιιιε·ιιοει.ιιι ιιιι άει· Οιιεεεεει· Πιιινενειτ.ει. ειιιιιιιιιτ

ιι·ιιι·‹ιε, ιετ ιιιιι Βιιτισ.εειιιιε· νο ιι ιιιεεει· 8ιεΙΙιιιιιι·

ε ι ιι ε ε ιι ο ιιι ιιι ε ιι , ιιενοι· ει· ιιοοιι ιιειιιε νοτιεειιιιΒειι ιιι

Οόεεεε. σειιοιιιιειι ειιι. Βιε ειιι· Βεεειιιιιιε· ιιιεεεε Ιιειιι·ει:ιιιιΙε

ιετ κα. Α. Ν. ΒοΒιιιιιιο ιν ειιι άειι νοι·Ιεειιιιεειι ει"

Πιεειισειιιι σειι·ιι.ιιτ ινοι·ιιειι. (Η. Κλίπ)

-Πει·θιιι·ει.οι· εεε ΝιιιιιΙΙιοινεοΙιειι_Αι·ιιιειι

Ιιιιιιεεε ιιι Μοειιιιιι, Πι·. Βιι·ειιοιι, ιετ ειιι ει€ειιεε ει.

ειιειιειι νοιι ιιιεεειιι Ρσετειι ειιιιιοΙιειι ινοι·ιισιι, ιιιι

ι.ει· εΙειι·ΙιτειιιΒει· Βεϊοι·ιιει·ιιιιε· 2ιιιιι ννιι·ιιΙιεΙιειι

8τε.ετει·ειιι.

- Πειιι Πιι·ιεισιιεε.ι·ει. σει· Ι. θι·ειιιιοιει·-Πινιειοιι, Βιιιιιιει·ει.Ιι

Πι. Γοι·ιιιιεοΙιει·, ω άεε Οοιιιιιιιιι·ιιι·ειιε εεε

δεσιιεειι-Ε)ι·ιιεειιιιιεειιειιΕΙΉειιεοι·ιιειιεΙ.ΠΙε.εεε

ιιιιιι εει· Οι·‹ιειι ιιεεΒιιοιιιιι·ιεε ειι θοΙι1ειιειι Βιετ

ιιεε2.ΟΜιεεενει·Ιιειιειιινσι·ιΙειι.

- Πειιι ιιιιιεει·ειι Απι: άεε οι·ιΙιειιειι Ιιε2ει·ετιιε ιιι Ρμιιι

οι·εΚ,ΗΜνειιι Πι·. ΝιιιοΙει ΒιειιεΙ, ιετ άει· Οι·‹ιειι

εε ΒιιεΙιειιεεΙιειι θοΙιιειιειιθτει·ιιεε8. ΟΙεεεε

νει·ΙιεΙιειιινοι·ιιειι.

- ν ει·εισι·ιιειι: 1) Απι 26. Βεριειιιιιει· ιιι θιιεεειι. σει·

ίι·ιιιιει·ε Οσει·σ.ι·2ι. άει· ρενειιιιιιι·ιεοιιειι ΑοιΙιειΙιιιι,ις Με τΙοι·τι€ειι

Βιε.ιιιιιοεριιιιιε. Πι·. Β ι· ο ιι ι ε Ι ε. ιν Β ρ ιι κ ο ιν ε ιι ι σπορ Μισ

Βει·ει· Κι·ιιιιιιιιειι. ιιιι Αιτει· νοιι 58 .ιιιιιι·ειι. Πει· Ηιιιεεεειιιε

τιειιε ννιιι· ιιι ΜιιιεΙι ι;ειιοι·ειι ιιιιιι ιιιιτιε εειιιε ιιιεάισιιιιεοΙιειι

Βιιιιιιειι ειι σει· Μειιισο-Οιιιι·ιιι·ειεσΙιειι Αιιιιιιειιιιε ςειιιιισιιτ, ννο

ει· εισιι ειπει· σειιι σιιιιιεΙιε·ειι σειιιιιιιιτειι ΡενοΙιιειει· Ρι·οϊεεεοι·

ΒεΙι ιι ειιι ερεσιεΙι ιιιιι άει· Ιι·ιειιιιειΙΙιιιιιάε σεεοΙιιιίτιετε.

νοιι ιιιει· ιι·ιιι·ιιε ει· ειιι· Πειιιιιι8· σει· Ιι·ι·ειισσιοιιιε ιιι Κοιιιιοινο

(Οσον. Νοινι;οι·οιι) Ιιει·ιιί'ειι, νοιι ννο ει· ιιιιοιι θ .Πιιιιι·ειι ιιιισιι

Μιιιε!ι ειε ι'ι·ειριεΙ-ιτιοιι·ειι‹ιει· Δι·2τ ιισετειετιεΙτε. Ιιιι .Τειιι·ε 1887

ιισει·ιιιιιιιιι ει· ιιιε Πιι·εσιιοιι σει· ετειιιιεεΙιειι Ιι·ι·ειιΙιειΙειιειε.Ιι ιιι

ΟιΙεεεε, ννεισιιε ει· ιιιιειι θιιι.ιιι·ιε·ει· 'ΓΙιιιιιειιειτ ιιιιι”ειιιι ννει;ειι

ε" ιιεεειι ιιιπ εει·ισιιι;ετειι νει·ιειιιιιάιιιιε·ειι ιιιιιι ιιιιι·ιε·ιιειι, Με

.σειιεπ ει·, ννιε ιιιιεει·ειι Ιιεεει·ιι σειιιιιιιιι, νει· θετιειιι. ι·ειιι πιισ

,εειεσιιιιει·ιιει Ιιει·νοι·ε·ιιιι;. Πει· Κιιιιιρι` ειιι εειιιειι ειιιΙιειιειι

Νιιιιιειι ιιιιιεη;ι·ιισ εσει· εειιιε θεειιιιιιιιειτ ιιιιιι Με του εειιιειιι νοι

2ειιι€ειι Τοιισ νιει σει.εειι·ειι:ειι. Ψειιιτειιιι εειιιει· ρι·:ιι‹τιεειιειι

ΤΙιει.ιενειι ιιι ιιιιιιιεΙι Γιιιι);ιι·ιε ει· 3 .ΙιιΙιιε ιιιιιιιιιι·ι·Ιι Με Ρι·ιε

ιιειιει·ιι·ιιι:ει·. - 2) Ιιιι Ιιι·ειιΙιοε ιι.ειΙ σει· Κιιι·ειιει θσιινει·ιιε

ιιιειιιε-Ιιειιιιεειιείι σει· ίι·ιιιιει·ε ΙΒιιιιιιεοΙιε.Πειιιπ Π? Με ι πιιι·

Η ε ο Κ ο Ι οιν ιπι 44. Ι.ειιειιειειιι·ε. - 8) Ιιι Βοιιιι άει· ι”ι·ιιΙιειιε

ι·οιιι·:η.πειισε Βιι.ιιι ιιι σει· ΜειιισιιιεΙεριιιειιιιιιε σει-ι ρι·ειιεειεσιιειι

ΠιιΙιιιειιιισιειει·ιιιιιιε, θεο. ΜεάιοιιιιιΙι·ιιιιι Πι·. Η ε ι· ιιι ει ιι ιι

Β ιι ι ε ιι ο ε ι·ε ιιιι Α1ιει· ι·ειι 88 .ιειιι·ειι, ιι·εΙι:Ιιει· ιιιι.ιιιειιιΙιοΙι

τιιιι·οΙι εειιιε Ι.ειετιιιιεειι ειιι” σειιι θειιιει. άει· ΗνΒιειιε ιιιιιι εε

ι·ιοιιιΙιεΙιειι Ηειιιειιι σεΙιειιιιι νι·ε.ι·. Με ει·ιιιιιει·ιι ιιιει· ιιιπ ειιι

εειιιε ΙιειιιισιισΙιει· άει· Θεινει·σειιι·ειειιε ιιιιιι εεε οιι'ειιιΙιοΙιειι

θεειιιιιιΙιειιειι·εεειιε, εειιιε «ισιιιι1εεειιιιτΙΙιειιεΙειιι·ε». Πι· ινιιι·

ειισιι σει· Βεει·ιιιιιιει· εεε «Οοι·ι·εεροιιάειιιοΙσιτεε Πιτ Ρει·σιιιιιιι·ιε

ιιιιιι εει·ιοΙιι1Μιε Μειιιειιι» ιιιιιι νιεΙε .Ιε.ιιι·ε ΜιιΙιειειιεεεσει· εει·

«ιιει·ιεΙ_ιειιιεεειιι·ιΓι τω· εει·ιειιιΙιειιε Μειιισιιι». - 4) Ιιι ΡεΙΙιειι·

ειειιι ιιιι 'Γειιιιιιε ιπι Αιτει· νοιι 88 διιιιτειι σει· Ρε.ι·ιεει· Αιιεςειι

κατ. Πι·. Βου Με Μ ενει·. Πι· κι ειιοιι ιιι ΠειιιεειιΙιιιιιι

εισι·εΙι εειιι ιιι σειιι;εσιιει· Βρι·ιιοιιε εεεοΙιτιεοειιεε «Ι.ειιι·ιιιισιι σει·

Αιιε·ειιΙιειΙΙ-ιιιιιιιε» ΙιεΙιε.ιιιιτ ρ,·ειι·οι·ιιειι.

  

- Αιιι 26. Βεριειιιιιει· νει·ειιειιιιτει:ε ιι ι ε ·ιι ι ε ει ε: ο θ ε -

εεΙΙεειιιιίι ι·ιιεειεειιει· Αειει.ε ειιιε σειιι Αιιιιειιιιειι

ιιιι·εε Βιιι·ειιιιιιτειιειιεε Π. ιι ιι ο 1 ρ ιι ν ι ι· ο ιι ο ιν πειι·ειιιιε

Βιιειιιιε,·, ιιι ινεΙοΙιει· ιιει·Ρι·ιιειιιειιι Ρι·οΓ. ειιιει·. Πι·. Π. Ρορσνν

ειπε Πεοει·ειοΙιτ ἱισει· Με Ι.εοειι άεε ιζι·οεεειι Γοι·εοΙιει·ε ιιιπ!

θειειιι·τειι, εοινιε ειπε ιι”ιιι·ιιιιζιιιιε· εειιιει· νει·ιιιειιειε ιιιιι ιιιε

ιιιειιιι·ιιιιει·ιιε Ψιεεειιεειιιιίι ω».

- Πιε νοιι ιιιιε ιιι σει· νοι·ιεειι Νιιιιιιιιει· ει·ιι·5.ιιιιιε ιιειιε

θεεεΙΙεσιιείτ νοιι Λε ι·πιειι, ιιιε ιιιι Πιειιειε σει·

Βιίσειιειιει· Βιε.ιι Ενει·ινιιΙΙ.ιιιιε· ειεΙιειι, ιιιπ ειιι 28

Βεριειιισει· ιιπε Ί'ιιιιιιε·Ιιειι. ει6ιι'ιιετ.. Νιισιιιιειιι άεε Βιιιιιι)ιε.ιιρι.

Γιιι·ει (ιοΙ ι ει· ιι (Πε νειειιιιιιιιιιιιι€ ιιιι Νειιιειι σει· Βιιιιιι:νει·

ινεΙιιιιιιι "κι ννιι.ι·ιιιειι ννοι·ιειι Ιιεςιιιεει. ιιιιττε, ιι·ιιι·‹ιε :πιο

Ρι·ιιειιιειιιειι σοι· θεεεΙΙεσιιιι.Γι άει· Οσει·ιιιπ «!εε

εΙτειι Κσ.ιιισ.ι·ιιιειι-ΗοεριιεΙε Πι·. δ. Π. 8 ε ε ι· νι ε ο ιι ε ιν :ο

ννιιΙιΙι. Πει· ιιι Με! ι οι! ε σειιι” ιι·ιιι·ιιε Με 8 ειιι. _ιιιιιι·

Ιιειι Εεετε·εεειει.

- Πι·. Π ο ιι ιι Με ιιιε Ποιιοεεεισιι ειιι· Βι·οιΙ'ιιιιιιε,· ειπει·

Ηεσε.ιιιιιιοιιε οιι ιιιε ισιι. ειπει· θεσει·ειιτΙιειι ιιπε·

ι ιι Β ι ε ιι νοιιι Μιιιιειει·ιιιιιι εεε ιιιιιει·ιι ει·ιιυ.Ιιειι.

- Πει· σειιε.ιιιιιε ΚΙιιιιιιει· Ρι·οι'. 'Ι' ιι ε ο κι ο ι· ι·. .Ι ιι ι· ε; ε ιι -

εειι ιιι Τιισιιιε;ειι “κι νοιι εειιιει· Πειιι·Πιιιτιι.ςΚειτ.

ε ιι ι· ιι ε ιι ιιιιιι ειειιεΙτ ιιιιοΙι Βιιιιτε·ει·ι. ιιιιοι·. '

- Πει· Πιι·εοιοι· σει· ΚΙιιιιιι ειι- 8ἔριιιιιε ιιιιιι ΗειιιΙιι·ιιιιΕ

Ιιειτειι ιιι ννιειι Ρι·οι'. Πι·. Ι ει ιι ο ι· ε ιι ιιι ιι ιι ιι ιιιπ ιιιιεετειι

Βι·ι·ειι:Ιιιιιιε· σει· ΑΙιει·εε;ι·ειιιι.ε ι ιι ο ο ιι Β. ιι ιι ε ε ιιι ιι ε.

εειιι Νεοιιιοιε·ει· ινιι·ιι Ρι·σΓ. Ε" ι· ε ιι ε Μ ι· ιιι: ε ιι σε2εισιιιιετ.

- Ρι·οι'. ν. Β.οειιιοι·ιι (ιιιπ) ιιιπ. ειιιειι Βε!' επ ιιιε Πτι ι

νει·ειι:16.ι. Ηειιιεισει·ι.>; ειε Ρι·οίεεεοι· σει· θι·ιιιι.

Ιιο1οιι,·ιε ειιιεΙιειι ιιιιιι σ.ιισιι ε.ιιεειιοιιιιιιειι.

- νοιι άειι νιει· ειιι· Βεννει·ιιιιιιε ιιιιι άειι Νοινιι2)ι ι

Ρι· ειε ειιιι;ειιιιιίειιειι Αι·Ιιειτειι ιετ. ιιιεεει· Ρι·ειε ΠΟΠΟ ΒιιΙ.)

2ιι ιεΙειεΙιειι 'Ι'Ιιειιειι Πι·. Ν ιι ρ ε Ι ιι ο νν ιιιπ! Πι·. Η ιι ι; ιιι ει ιι ιι

ΠΠ· ιιπε ΑΜιε.ιιιιΙιιιι€ει·ι εειιειιε άει· Νοειιειιει· ι:ιιιι·ιιι·ειεοιιειι

θεεεΙΙει·Ιιειτ. ειιει·ιιειιιιτ ινοι·ιιειι.

- ιιιε :ιιιε ΟΙιιοιηιο ε,·ειιιειιιει ννιι·ιι, ιιιπ σει· εειιιιιιιιιε Πι!

ιιοιιιιι· ό. Α ι· ιιι ο ιι ι· άειι σεΙαιιιιιτειι 0ι·ιιιορΜειι Ρι·οι'. Πι·.

ΑιιοΙριι Ιιστειιπ ιιι ννιειι ι.ιε8·ειι ειιι Η οιιοι·ιιι· νοιι

ιιιε ιι ι· ιιιε Βθθ,Οθθ Η ετ ιι ειιι' ε .Τειιι·ε ειιι· Βειισ.ιιιιιιιιιι.ς εει

ιιει· Τοειιιει· ειι,εεε·ιι·ι. Πιιε Κιιιιι ιετ. σει·ειι.ε ειιι Πει ορει·ιι·τ.

ιι·οι·ιιειι, ιιιιιιιι ιιιιει· εκει ε·εΙιειι. °

- ΡΜ· ιιιε Ιιειιιειι Βιιιιιιειι_ιιιιιι·ο 1902--19θ4 ειιιιι «ιετ Πιιιι.ιιι·

Μειιισιιιιεσιιειι Αιιιιιιειιιιε Π) Η ι ιιι ιι ι· ε ι· 2 τ. ε 2 ιι ι· ιν ε ι ι. ο -

ι·ειι νει·νοΙΙιιοιιιιιιιιι.ιιι,ε· ιιι άει· Πιιιι·ιι ι·ε·ιε ειι

ι: ο ιιι ιιι ιι ιι ιι ι ι· τ. ινοι·ιιειι.

- Πιεθιι ει·εεσιι'εειιε θεεεΙΙε οσε” σειιι ει·ειε

Με σεεειιΙοεεειι ιπι ιιιιιιιιι,ε·ειι .πιω ιιιε .Με ι·ε ε νει·

ειιιιιιιι1ιιιιε άει· θεεεΙΙεοΙιείτ ειιι άειι .Τειιτεε

τεε,· εεε 'Ι'σιιεε ιΙιι·εε Πιιι·ειιιιιιιε;Ιιεάεε ΒιιιιοΙΐ

ν ι ι· ο ιι ο ιι· 2ιι ι·ει·Ιεεειι οιιι! σιι ιιιεεειιι 'Ι'ιι.ε,·ε ει.Ιι_ιΜιι·|ιειι νω

τι·ειεε Με· νιι·εΙιοιν σοιι εειιιε Αι·ιιειτειι ειι νει·ιιιιετε1τειι.

(Οιιεεε. Νοιν. -- Η.. ·ινι·.)

- Πιε ΜοεΙιειιει· Πιιιιισ. ει» ιιιε Βιιονειιι.ιοιι ιιι· ιιιε

ιιιιειιιεεΙιΙισιιε ΗειΙσ.ιιειε.Ιτ άει· θεεεΙΙεσιιιιίτ

πιει· ιιιιιιιιωιωιε ιιι Μσειιιιιι ιιιε ιιιε ιιιιειιειειι ιιι·ει

.ιιιιιι·ε νοιι ΙΟ00 Βιιι._ιιιιι 2θΟθ ΗΜ. _ιιιιιι·ΙισΙι ει·ιισιιι. Πιε ορεσ

);ειιειιιιτε ΗεεεΙΙεσιιΜι ιιιιιιε ιιιιι ειπε Ει·ΙιοιιιιιιΒ· ιπι Βειιιιε·ε

νοιι 8.5(Π Πρ!. _ιιιιιιιιωι ρειιιισιιιι·τ.

- Νιισιι 2 .Ιιιιιιειι Ιιε,ιει·Ιιτ ιιιε ριιγειιιο·ιιιειιιει ιιι

εειιε θεεειΙεσιιε.Π. ιιι Μ οειι ειιι άεε 1ΟΟ_ι ειιι·ιΞε

σειιι ε ιιιιι ιιι ι·εε Βεει.ειιειιε.

- Μι Πι·ιιιιιιιιιιεε εεε Οιιι·ειοι·ειισοιιιιιεε Πιι·ει· Πειεετε.τ σει·

Κειεει·ιιι ΜΜΜ Πειιοι·σινιιε ειιι· Ριιι·εοι·,ε·ε ΐιιι· Τωρ

ειιιιιιιιιε νι·ιι·τι ιιιι θεωρω· ει. ε. νοιι άειι ΠΠι·. Μ. νν. Βοι: σε.

ιιονν- Βει·εεοινειιι πιισ Π. 8. Βοι·ιεειιροΙειιι ιιι δι.

Ρετει·ειιιιι·ις (Κι·)ιιιιοιν-Κιιιιιιι Ντ. 7) ειιι «Κιιιιιει·ε·ει·ιειι» επισ

ιιει ιιιι· ιειισειιιιιιιιιε Κιιιτιει· ιιι _ιιιιιε;ει·ειιι ειε σειιι εοιιιιΙριιισιι

ιιιςειι ΑΙιει·; Με Κιιισει·ε·ει·ι.ειι ινει·ιιειι ΒρεσιιιΙειεεεειι ει·σιΤ

ιιει. Γιιι· Κι·ιιιιιιε Με 8ρι·εειιετοι·ιιιιε·ειι (Βιοτιενει·. 8τειιιιιιιεΙιιιιε.

Βιιιιιιιιιε ιιριι.ιιιιωσ ιιιιιι Ρεγειιιεοιι-Τει.ιισε) ιιιιιι Ηοι·ειοι·ιιιι

,εεε ('Γιιιιιιε, 8ι·ιιινει·ιισι·ιεε,Τσιισειιισιιιιε ισιι ει·ιιιιιτειιειι Ηεετειι

εεε θειιοι·ε). - Πει· Κιιιτιει·ρει·ιειι ννιι·ιι ειπει· σει· ΑιιΓεισιιι

απο σει· ιιιιιιιιτιειιισ.ι·ειι Ρι·οιεσιιοιι άεε Πιιι·ει.οι·ιιιιιιε Πιι·ει· Με

_ιεεἴ.Ιιιτ άει· Κειεει·ιιι Μ ε. Με Γ ειιι ο ι· ο ιν ιι σ. Μι· 'Ι'ειισει.ιιιιιιιιε

ετε ειι.

- Πι·. Μ ειιι εοιι. ιιιειιισιιιιεσιιει· Πιι·εοιοι· σει· Βι·οοιιιι·ιιει·

Αιιετε1ι Πρ· Ριιιιεριειι, ιιιε ιιιι ΙιειιιιιιεΙ1επι Μιεεσι·ε.ιιεΙι ιιιιι·ιιοιι

εσιιει· ιιιιιει ιειιιειι. 1ιει ειιιειι Ρι·ειε νοιι 400 ΠσΠει· ιι.ιιεε·εεει2τ. πω·

ιιιε οεειε Αι·σειι: ιισει· :Με Τιιειιιιι.: «νει·ιιι·εε.ειιι σει· ιιε.οι

τιιεΙΙε ειισειιτε.ιιε Μοι·ριιιιιιιιεειιι·ε.ιιοΙι οι·ιιιιιιιεειιε Κι·ιι.ιιιιιιειι.ειι?

ιιιιιι ιι·ειιιι άειιι εο ει, ννειεΙιε Κι·ειιιιιιειιειι?ε - .Ιειιει· Απι.

Ιιειιιι ειοΙι οιιι άειι Ρι·ειε σειι·ει·οεσ, ιιιε Αι·οειι ιιιιιιιι ιιι σειιε

ιιιςει· Βρι·ει:Ιιε εεεεΙιι·ιεΙιειι εειιι. Πιιε Ποιιιιιε, ιιπε άειι Ρι·ειε

ιιεειιιιιιιιι, οεετειιτ :ιιιε άειι Πι·. Τ. Π. Ο ι·οι;ιιει· ε. Ηειιι.ΐοι·ιι,

Οοιιιι., .Ι.Μ.νειι ΟΜΕ, Βι·οοΙιΙνιι, ιιπε Ψιιιιι·ιστι

Βιιι ιι Ι ει, ΡΙιιΙιιιιειριιιιι. Πιε Αι·ιιειιειι ειιιιι Με ειιιιι 1. Πε

σειιισει· ΙθΟ3 ιιιι άειι ει·ει.ειειιε.ιιιιτειι Ηει·ι·ιι ειιιειιεειιιιειι.

-νεεειιΖειι: 1) Πειιιιε.ι·ει.ει:εΙΙε ιιιε ιιιε Κιισιι

εριεΙε Πει ρρει ιιιιιι .Τοι·ιιειι ιιι Ε)ειιε.ιιά. Μεικιιιιη;ειιι

ΑΙε
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θειιιειτοτἱιιιιι ,,Ρ ἱ ε ο Ιι ει”

Ε·Ε5.:: Σ.πι:ι.::.έ·ε:.·.ι.1ε5.άετι.ά.ε

Βι·ΜΕιιοτ σειι 15. ΟΙετοι:ετ 1802.

Βειἱτειιιἰει· ΑΜΙ.: Βεειτπει·:

ΠοίτιιΠι Βι·.ΐ0Πιιιιιι. Ϊ πω” ιιωιω-. (118)14-8.

000000000000000000000000000 ι

”ΙΟΗΤΗΥΟΙ.ι“υπό ἐ

,,!ι:ιιι!ιιιι!"-νετιιιιιΜπι”.ί

”ΙΟΙιτΒ)70Ια-ΑΠΠΠθΠἱΠΠ1 οάετ Διιιιιιοιιιιιιιι ,,ειι1ίο-ιοΜΙι ο1ι- ι

οιιιιι" ινἱι°ό νοιι ιιυε ιερΙιειεττ ιιι Οτι- .

μιιεΙΝεοΙιετι :ιι 5 Κο., 1 Κο.. Με Κο..

1/α Κο.. ι|ιο Κα, υπό ιιι ΟτΙΒιιιειΙΙιει-.

. εοΙιειι :ιι 60 μια, μπι. Πω 80 μπι. 0

οάετ ΤιιιοΙιγάι·οοει·'οϋιιιω ειιΙίοιιιοιιω-Γρτωιι1άοΙιγ

άιι.ι:ιιι1ι ί”ϊοΙιιΙιγο1"-Ε'οταιιι1άεΙιμη νοτΖιιμιοΙιεε Πεπτι

ΑιιιιεεριιΚι.ιιιι, ἔστι ιιιιε ΒιεΙιείετι ιιι ΟτιειιιειΙεϋρ:ιοΚιιιι€ειι

:ιι 25 μπι. ιιπ 50 μπι.

κι οάετ Δ.ι·Βεπιιισι ιΜοιιγάτοοει.ι·Βϋτο-ιιιι1ίοιιιοιιιιι εο1ιι

»ΙθΙιτι18>Γ8ΉΙΙ ωιθ (,,ϊοΒι.Ιιγο!"-811Βει·). ΙόεΠοΙι ιιι ΚειΠεπι "Με «λω

πιοιιι ΝΝ”. 80 0/ο διΠσετ ειιιΙιειΙτειι‹Ι. Ιιετνοττει€ειιάετεε

ΑΒιιτιεοιιοττΙιοιΚιιτιι, νοιι ιιυε €εΙιειοτι ιιι ΟτιμιιιιΙΠέεοΙι

ο οιι ιιι ΙΟ μ·πι.

Η ' ιι1εο1ιιΕιΠε ιιι ΤειϋΙεττειι ίι 0,1 μπι.. €ετιιοΙι

- ιιιιτΙ μεεοΙιτιι:ιιοΚΙοε. Κιιτ2ννε8 ,,ΙοΙιιΙιγο1^ -

'Ι'ειΒΙειτοτι μ.ιιιειιιτιι. ιιειιε Γοι·ιιι ιι:ι· ιιιτει·ιιε

Ιοιιιιιγ%-ΙιζεττειοΙιιιιι€. ιιι ΟτιμιιιιΙεοιιιιοΙιτεΙιι

Ζιι 50 ει Ιεττειι.

οάετ ,,1οιιι1ιγο1°'-ΒΙεειιιτιεο1ιιΒιΜ, «πιώ. 8η90ο οτμιιι./

μ:Βιιιιό. Εἱεςιι, ΤειΒιετιετι ει θ,Ι μ., μπιιοιι- ιιπά μ

ες:ιιι€ιει:έιΙοΐ; ιἴιὸιοιτι @εἴ €ΙΓΙοτοεε ιππι Αιιειειιιιε, ιιι Οτι- κ

μπει ει: ειε τι: ιι Ζω 50 :ι εττειι. `

Με; Μεμι-Κι·οεο1-Διιγιο1 εο1ιιΜ1ο, ειιιιι. 40°/ο Μεω-Κι·εεοΙ, ι

ΠεειιιΓεοτιοιιετιιιιτεΙ ιιι άετ (Πιιτιιτμε. ιιι ΟτιμιιεΙειϋρεοΚιιιι€ειι

Ζιι 50 μπι. ι

θα” Βιιοιι1γριοΙ-Απγιο1 ωωωιω. ε:ιιιΙι. Μ, ο ΕιιοειγριοΙ, τω ¦

2ειΙιιι8τ:τΙιοΙιε νετιινειιόιιιιμ Εκει Ξτοιτιιιιιιιε ω., ιιι ΟτιμιιιιΙειιι- ι,,ΒιιωεοΙ“
ρειεΙαιιιι€ειι :ιι 50 μπι.σ: εο1ιιΜ1ε.ειιτΙι. 100/ _]ο‹ὶι Ει·5ωΖωιιωι ε!εε _Ιοάοίοτπιε ιιι η

ΟτίειιιειΙειΒρεοΚυιιΒε:ι πι 50 μπι. νοιι ιιυε €εΙιείετι, Τ

' κγι55ωι50ιωιιιοιω ΑΒιιιιιιάΙυιιμειι Μια· νοτετεΙιειιτΙε Ρτόρειτειιο, ινεΙοΙιε ευε

εοΙιΙιεεε!ιοιι.νοιι ιιιιε ιιΙΙειιι Ι·ιει·ἔεειεΙΙ1 ννετόειι ιιπά εΙοτειι ΖειοΙιειι ιιιιε μεεει:ΙιοΙι

μεεειιιιτ:τ ειπά, νετεειιι:Ιειι μ·ειιιε ιιιιό ιτειιιΙ:ο.

Οοι·σ;ιοε, Ι·1ει·πι :ιπι α Ωο.
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πππ ποεεοπ 0οιιι1ιιππι.ιοποπ

ντοττ1οπ ιπ ιιτιι.1ιτ·1ιοιι 1πτοιεοπ ιιιιιιιοτ ιιιοιιτ ποειο1ι11Μι.

πω. 8οτιεπιτιοιι. Κτοννοι οπττι κτοοεο1. 0.06 ιι. 0.10. ι

  

 

  

  

1.ιιοττιιιιτ πιιπ Ρτοιιοτι 1τοοιοιιιτοι. (Η.) 18-1·

-

Ιτιπιο.: Ριιιιειε ιιιοιτιιοτιο, Βοτιιιιιιπιοεο. -

Π ρω. 8οιτιΕπιτιοι. ι(τοννοι απο σκετο”. πιιπ. 0.05. Η

Ιτιπιο.: 8οιιπποιιοιπετοιιιπο πο.οιι Ειτοοεοοιι_ οοπιο ποππ ο;οινιεεοτι ιιιιοοι.ιοπε

· ΙττπιιιτΙιοιτοπ. -

- Ριιιιι. 8ειτιεπιτιοι. Κτοποι απο 0ιπειιειτ:οι. τ:οτισοτι. 0.05 π. 0.10. -

Ιππιο.: ?οποιο τιιιΙτιιοπ., ιιιιιιιτοικιοτιοτι, Βοτοριιιιιοεο.

. Ριιιιι. Βοτιεπιτιοι. Κτοποι τ:ι.ιττι ποπ. ιιπτ. 0.004. -

Ιππιο.: νοιιιιιιιο πττονιππτπιτι, 8οι·οριιπιοεο Οιιιοτοεο, πιιιι.ιιιιεοιιο Ε'οτπι ποτ

- Γοι.τ1οιιιιι.τ1τοιι. -

- Ριιπ1. 8οτιεπιτιο1. Κτοποι οπττι Ειτττ. ίπποι 0.06. -

ιιιπιο.: Αιοπιο ποε νοτιιο.ιιιιππειτο.οτ.ιιε

- τ>ιτπι. 8οιτιεπιτιοι. Κτοποι οπτιτι πιο. οιτεοτιιοοε. 0.0008. -

ιιιπιο.: οιιι·οπιετιιο Μπι.ιι·ιτι π. Νοιιι·ιιοπιοιιιο, Οιιοτοτι, Νοιιι·πιπιοιι, ιιιιιιι·οπο, '

Π Ρετιι·ιπειε, π1τοτι Βιτιοπιοιι, Πιοποιοε, ιιιπιιςτιοπ Ιιχτιιριιοιιιοπ, 1.οιι1τιιιιιιο οιο. Π

πιο 0τιο1τιιι111τιοοιιο πιισοτοτ ο11ττιπι111οιιοτι 8οποπιτιτιι-Ρτπροτιιιο ιι·οποπ τιοιιοτι

- οιοιιοτιπο ο1τιπο1τηοιιο 8ο1ιιιιιιιιοτ1το. .

- Ηοπιιττεοποιιοπ: ·

πιο 1·'οττοιπ, Μοειτοιιι: δ. Β. Βοο·τι11. ινιιτιο; Μ!. 'Πι. Βπειι1ι, Ειπε.. Ιιι ποιι

- Αροτιιο1τοιι: Επιιπτπ (ιιοπεποτ., νΥτι.τοοιιππ; Α11ιοτι Βοιποι, κι” Βιο1ιοτπ -

Τιιιιι1'οτ, Νιειιτιγ-Νοπ·ποτοπ; 8. τ. Κιοεοτιιιιιτ, .1ιιι;ιοπ(1)οι·τι.ιιι; Ριιπ1 Βοοποπο,

Π .ἔροιιιο1τ‹ι 'Πι. Απεριι‹·1ι, Βιμ. Π

ιπποιτπεοιιο τωιι·ιι-ιι- ·1τ- ' Μ ° Κτοπο 00- -

- Η. πι. 11 Η. -

- . Ρο1ιτι1τ οιιοιιιιιο1ι- πιιπτιιιοοοιιιιοοιιοτ Ρτ11τιπτοιο -

_ Κ01τι ο. Η1ι. _

- -

. -

 

  

Ειτττποτ. ΤΙιιτττιι

ρ Ε Η Τ Η 8 8 εοοοιιπτοτ. Τοιοεοιιιιοτ.

ποππ. Ειπιπιιτ νοπ ποτ τιιιιο. Βοιιιιτπο ποετο.ιιοι.

Πποοιιο.π1ιο1ιοο, οιοιιοτ πιι·1τοτιποο Μιιι.ο1 πιοι;οιι:

Κοποιιιιποτοπ, Κο1ι11ιορί- πππ Βτοτιο1ιιο11τοποττ1ι.

1.ιιοι·πιιιι· ιτι ιιοι·ι·οι·τοο;. Βιο.τ.τοτπ_ Ποιιι.εοιιΙο.ππε π. Οοοποιτοιοιι-Πιι€πι·ιιο.

Λοτ:τιιοιιο 0ιιτοοιιιοτι:

Ρτοί. ΙΙι·. Ει·ιιει 13'1εοιιοι· (82ταοοΙιπι·ω.· .

Πιο ννιτ1τιιππ ποε ...Ροι·ιιιεειιιιι ποτ οιπο ιιιιοττοοοιιοππο; ποτιιι.ο;Ιοιοιι πιι

ιιιοιιι ποτοπο οποοιι ποππ, ποιτε ποι· Κοποιιιιιιειοιι ειοιι ιπ οιπιιτοτι 'Ι'οποπ ιτι οιποπ

οιτιι”ποιιοπ Κοτο.ττ1ι νοτπο.πποΙΙ.ο, επ πιιτποπ πιο Απίπ.1ιο εο ιιιιΙπο, ποτ ΒοιιΙοιπι πο

Ιοο1τοτ, ποεε ποε ιΒιεοιιι·οο1τοππο ποε Κοποιιιιπειοπε, ποε Βιιιπποι·ποπ ιιτιπ πιο πτο·

ιιοππο ιΣτοιιο1τπποτ. νοΙ1οπι.ππιο; ποτςιιο1οπ.

Πτ. ΒΙοποΙ, Επι. Βο:ιτιτεοι·2τ π. Π. (Ψοίοοοπϋπτπ):

Νοο1ι ποπι Ηοιιτοιποιι ποιι Ροτιπεειπ πω· οτι πιιι· 1ιοιιιι Ετποοιιοπ ι.ιοπιιοιι,

πιο οι.ιιιιιοτο ιοιι πιο Ποιο ιιοι·τιιοιιο πιο. πιιι οιποπι Αιροιι-θιριοΙ. Πιοιιο 1.οιοιιι

πιιιιιιιτικοιτ ποι ιπιτ 1ιοεοιιποτε πιιι, ποτ ιπι ιπι'‹ιΙἔο ιο.τιπιπιιι·ιποι· Βτοτιο1ιιπ11πιιο.ι·τιιο

πιι ιιιοτιτ1ιοιιοιιι Ε.ιιιριιγεοτπ 1οιπο.

Πτ. ΑΙΙτοπ 31ι111οτ (ΝοιιΙιοιι.εω).·

Μοιτι οιποπι ο.τοιιτ πο.ιιιπ. πποε ποε Ροτιππειτι οιπ πιω ιπι, ποε ιτι ιπιι

2οοιοτ Ζω ποιι πιιι. Βοοιιι; επ ,ποιιιτοιιτοιοτι Κι-ποιιιιπετοιι ιπ οιποπ ιιτιοοιπιιι·ιιοιιοτι

πιιπ πιει; ιιπιποτιτιιτιι·οπ Βι·οτιοιιιοΙιτοι.ο.ττιι ιιιιοτοπιιιιιι·οιι νοι·τιιοε. 1οιι 1τοππο πιττ

Ζοιτ. 1τοιιι ο.ιιποτοτι 111ιτιο1. ινο1οιιοε ειοιι ποε ειοιοιιοπ νοτοποοο ι·ιι1ιιιιοτι πιιτι'το.

ΙΙτ. Ι·ιτιο1ι Β. νοπ ΒΙοιιιιοι· (Βοιωτια, 51οίοι·ιιι.).·

Πιο πτοι πιιι. Ροτιπεειπ 1ιοιιοπποιτοιι Βτοποιιιτιποπ. ππνοπ οποι ποι Κιπ·ιοι·π,

πι11ιιιοιι επ ποπ οο1ιποτεοοπ Β'οιιιιοιι πππ ιοποτιτιιιι.1 οτπιοε ειο1ι 1ιιι· Ρτο.ροι·ιιι πιο νοπ

πιιεοτοποιοιιποιοτ ινιι·ιτιιπο; ποτ ππτπο Ηποιοτιτοιπ πιιιιτιι ιπ ποτιιποπ Βιππποτι 1ιοτοιι;ε

πιι ιιππ πιο Βοοτοιιοπ 1ιοι,ςπ.πτι ειυπ πιο πο νοι·τιτιποτπ. πιο 'Ι'οπιποτπιπτ πο! πο.

νοτιωιπι ιιπτ ππτπο πιο Αροτιιο1τοπ, εοπιο ππι·ο1ι ιο1τε;οππο Βτιοι·οε-Ποτιοιε:

Η. Βιοτειιιιιιρίο1, Αποιιιο1τοτ, 17πτεοιιοπ, Μπι·εοπιιτοπειτο 188. ω. Μοτοιτι

οπιιτ, προιιιο1τοτ, κι". ΡππΙ Βοοιιοπο, Αποιιιο1τοτ, Ποπ, Κιιιιτειτ. 28.

Ν Ηοι·ποοιοιιι. ιπ ποι· Κοιιιπιπιιπππιοπ-Αροι1ιο1το Ε. Τποεοιιιιοτ, Βοτιιιι θ. Π),

 

Εξθ8.

πιογποιειτοοεο 16. (27) 26-18.  

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Πτ. Νο ντε1τιΓε.

- Οπτο.πει.ο.1ι. ..Β οι 1 ο. τ· ι ο.“

ιιι Ατοο,

ποι· πιιττποιοτι 1τιιιιιοι. Βιοτιοπ Βιιπιιι·ο1ει

τιιι- οιιτοιιιοοιι Κι·ππιτο ιιππ ΒοοοπνοΙοε°

οοπτοτι. 1)ιπ.τοιιοοιιο πππ ριιγειππιιεοιιο

'Ι'ιιοτοιριο. (5οτιτιοπιιπποτ εο11ιετ ιιπ Νονοιτι

ποτ, Ποοοπι1ιοτ ιιππ .ιοπποτ ιτιι Β"ι·οιοιι).

Ρι·οορ. τι. _ιο,ςΙισιιο Απειτππιτ οιππινππεο1ι.

(115) θ-8.

ΧΧΧΧΧΧΧἔΒΖΒ

ιτιιι.-ιιιιο. 1ιιιιιιι-Ρτιιιιιι.
Πτ. 0ιτιιτιοτ

ιτι Ειποτιιιοιττι ποτ Ρτοοιτπιτι, Κιιτιοτιπ.

 

ΜετιιιιιιτΙιοιιοΑτεοιιοιοοιιιιοιιιποΜιιιοττιιπτιοεοτ

πιι·πνοπποποτειοπτποπιοιπιοοιιοτιΑπιοτιιιι1οπεοιποπ:

Απποττιιο,Μειιοιτ1ει,13ιπποποο,Βτεο116ρίπτιε.Ι·Ιειιιτ-,

Νοτιτοτι-11110Ρ1°81.1011-1.1010ΘΙ1Βοετοτιεοιιιρίοι·ι1οιι.

Πορθιο:ιοοΙιοτιποοεοτοτιπιιποι·πιποοεοτιιοππιιιπποπιιππΑποιιιο1τοπ.
πιοΤτιιιιτοπτπιτπποιο(τοπιο1οιιτποιιτοποιιι.(πι)2ο

 

1·'ι·ιιιιοπιτιο οιποπ πο απο ιιοπποε ι·οοοιτι

τιιπτιπιιιιοιιο, οιιοι·οιιο 1οποπο οιιιιτοε πο

ιοπποε οιιιιιιιτε ποπι· 1ο τιτοιιοπο πιπει

οπο 1οιι ρι·οτιιιοτοε ποι;ιοπο πιι ι'τοτιο.ιιο,

εο οιιοτττο οπεοι πο πςτππποε ποτιιοἰεο1Ιοε

μποτ ιο οοιινοτοοιιιοτι, Β. Εοπιοτποππιιιι

π. 5, πιο. 21. πιι-Πο Οοπτο.π. (119) 2-1.

 

ιιπ Ποπτοοιιοπ Α1οιτοπποτ-Ηοοριτο.1πιτπ

Νιιοιιποιο οι·ιιιοι1ι πω· πι· Ζοιι: πιοποτ

τ'ι·οιο Ρ11οςοι· πππ Ρ11οποτιπποπ το; πιο

ρι·ινπι.ο Κτο.π1τοπρποπο (ιτοπτοπ Ζο.1ι1πτιο.

νοπ πο οπο).
 

Απτοεοοπ τοπ Κτοτιιτοιιπποποτιπποπτ.

?του 1111νιτιο διιο1τοπο (Ηοποιτιιπιο) Βετο.

ποππ. 16 οποιο, τι. 28 πο. 7.

Ποπ Τιιι·επιι, Οπο.οοττο.π 21. πο. ο.

?τοπ 181ιιτιο Κιιποι·τι., θιτ. διπιιιιιοΓοι.τ

Ηοιιο π. Ριππιοοιιοπ Κιτοιιο δ-8.(.). 19.

?πιο τ... Δ. Βοεοο1οπε1τπιπ. Βττοιοπ

Ροτοιιιοιτ το 18, 0ο. ο.

Πιιι·ιο ιΠ7ιπ1κ1οτ. γτ. οοιιιιιοιιιι ποιι. π ιππι

·το.τοπιιοποποιά μ. τι. 4.. ππ. 11.



του.

τ Μ. ~ ΗοιιιιιιοΙ'ε Ηειουττοτοιι

θοτοἱυἰἔτοε οουοουττἰττοε ΗειοιυοἔΙοοἱυ (Π. Κ. Ρετ. Νε 81,391) '7θ.Ο, ουοιυἰεου τοΙυοε

(ΞΙγοοτἱυ 2θ,θ, Ατουιειτἰεουο υυό ΟοεουυποιοΚε2υεεττ2ο 10,0 (ΑΙοουοΙ 2°Λ,).

Δω ΜυτοΙΙόουόοε, οι·εευοΙοουΙιο1ττεοε, ό16τοτΙοουοε ΝετΙιτ- ιιυό Κι·υίττευυεο

υ11ττο1 ΠΜ· Κτυόοι· ιιυό Βι·ννοουοουο οο18ουννόουουυετουόου 1ι·8·ουό ννοΙουοι·

ΑΜ: υυοι·ι·οΙουτ,

ΖΒοοουόοτε υυουτΒοΙιτΙἰοΙι ἰυ όοι· ΙἰἰυόοτρτοΧὶο.

ΗεουιοτοΒου ΗοτυιυοΙ ουτυ:τΙτ ειυ55οτ όοιυ νϋΙΙἱ8 τοἱυου ΗειοτυοιςΙοΒἰυ ιθΒΘΗΠΒΙΙΒ ΐ1°ω

νου όου Ιω Β1υτο Ιιτο1εουόου ΒεοτοτΙου) υοου 5ὲτυυ1τΙἱουο ΞειΙΖο όοε ἴτἰεουου Β1υτοε,

 

Π'18Όθ8011ΠΘ1°8 ΒΙ10Π (ΠΘ νν1ουττε·ου Ρυοορτ101·εο12ο (Νοττἰυτυ υυό ΚειΠυτυ), εοννἰο όὶο

υἰουτ τυἰυόοτ ννἰουτἱ€ου Εἱννοἱε5ετοΙΪο όοε 5οτυτυε ιυ οουοουττὶττοτ υυό ἔοτοἰυἰἔτοτ 1111281°ΒΘί32ΒΘτ

Ροτυ1 (ειΙεο Ι110Ι1ΐ7 νθ1°ά811ω). Πἱο ΚυυετΙἰουο νοτόουυυἔ, εοἱ εἰο υυυ όυτου Ξετυτο-Ρορεὶυ οόοτ

Ηἰτ2οἔτειόο οτ2ουΒ·τ, ἰετ νου όοτ υειτυτΙἱουου ννοΞτειυε νοτεοΙυοόου. Ρο τοπιο, ΑΙουτυοεου υυό ρορ

τουἱεὶττο Ρτττροτειτο ννοτόου, ννἰο νοἰτ-Μυυουου, Νουυιοἰετοτ- ουει υυό Οειτιυ-εττειοεουτΒ

υεου€οννἱοεου υε1Βου, υοοτυουρτ υἱουτ όἱτοΙ‹τ τοεοτϋἱττ; υπο Πἱιιττυοο οτ2ουΒτουόο κνυι(ΠΠ8 ἰετ νου

ευυΙτοἰουου Αυτοτου ίοετἔοετοΙΙτ. ΠυτοΙ1 όἰο ΚυυετΙἰουο νοτόειυυυἔ ννοτόου 2ννοΞτοΙΙοε ΞτοΗο Ζοτ

εοτιτ, ννοΙουο ίυτ όἰο ΝουΒἰΙόυυΒ νου ΖοΙΙου ἰτυ Οτ€ουἱευ1υε νου υϋουετοι· ννἰουτἰἔΙςοἰτ εἱυό.

δουΙοοουό καυτό όἰοε όυτου όἰο 8τοεεου ΕττοΙΒο ιυἰτ ΗειοιυειτοΒου ΗοιυυποΙ €οτε.όο υπ εοΙοτιου ΠΠ

Ιου νου Κυειουἱτἱε, δοτορυυΙοεο, Ρἐιόοττορυἰο οτε. οτο. Βοννἱοεου, οοἱ ννοΙουου νοτυοτ υυτ2Ιοε ρομ

τουἰεἰττο Ρτέιρειρειτο, εοννἱο [.οοοττυτου, _]οόοἰεου υ. ε. νν. ειυεοκνειυότ ννυτόου.

+- Ηειοτυοτοεου ΗουυυοΙ Ιαιυυ Με όἱοτοτἰεουοε, όἰο τ:1ἔΙἰουο Νειυτυυ8 οτ8ττυ2ουόοε ΜἱττοΙ

]ειυτευε, .ειυτοἰυ ουυο Πυτοτοτοουυυε €ουοτυυπου κνοτόου. Πο. οε οἱυ 118Βί11°ΙΙ0ΠΘ8 01.8811Ι

80Ι108 Ιότοόυοτ ἰετ, ττοτου ΙΗΘΙ118.Ι8 ἰτἔουό ννοΙουο $τοτυυεου οἱυ, Π18Ό880ΠάΘ1°Θ 11ΙΟΜ3

όοτ Βοἱ Μυ8οτου1 ΟοϋτευοΙ1ο ΚΠΙ18Ι:ΠΟΠΘ11 ΒΙ8811Ρ1°δΡ81°8.ΒΘ11 υυνοτιυοἱόΙἰουο

Οτεεευ1υε. +

 

νου

 

Ψοιτυυυε; νοτ Ρο11εουυυε!

υυτ ννειτυου νοτ όου ΖειυΙτοἰουου Νειουειυωυυἔου υυεοτοε Ρτέιρειτοτοε, ἰυεϋοεου

όοτο νοπ· 5οΙουου τυἰτ ΑΘΈΠΘΡ-21188ΌΖ. 53ο τορτετεουτἰτου υυτ ἔθΨϋΠΠΙἱθΠΘ

ΜΠΟΠΙ1118. Ιυ εοΙουου ἱετ όεε ΗειοιυοἔΙοοὶυ Μουτ ἰυ ἐ°ΘΡΘΠΠ8ΕΘ1°, εουόοτυ ἱυ

όοτ υυτ όου ΕΧοτοτὶουεετοΙἶου (Ηἰρρυτεετυτο, Ηετυετοίἶ, Πυουτυ;ο Ροττεοτυτου, δειοο

οτε. οτε.) οοΙοετοτου, οιΙεο 11Ι18ΘΡΘΠΠετθ11 Ροττυ ουτυοιΙτου.

Μ Μ1τυ τΜΜοτ, Με το θττυπο!-Ριτροτετ Ητττπυττημτπ Ηππιπιτ! υ οΜΙυττοιι.
"Η 
 

 

νΘ1°8110Π8τμ1811Βε ετοΙΙου ννἱτ όου Ηοττου Αοτ2του, όἰο εἱοΙ1 όυτοΙι Εἰἔουρτοβου οἱυ ΠττυοίΙ

ΒἰΙόου ννοΠου, 8οτυο 8·ι·οτΙο υυό 1°ι·ου1ιο πι· νοι·Γυο·υυε· υυ‹1 του

ννυ· $οΙουο νου υυεοτοτυ νοτοειυότ-Ποροτ: ΑΡΟΠ1ΘΚο 811? Ο1°088-00Ι1Ό8

111 ετ. ΡΘΈΘ1°ΒΒΕΠε ευ νοτΙειυἔου.

Τοεου-Βοοο11: 8δ.112Π1180 1-2 ΤυοοΙοτίοΙ υυτ όοτ ΜἰΙου €ουυεουτ (ΤτὶυΚτοιυροτοτυτ!) ε1°ό8·

8828 ΚΠ1τ102 1-2 ΚἰυόοτΙϋΠοΙ (τοἱυ!!), ΒΡντ780Π8ΘΙ1ο 1-2 ΕεεΙουοΙ

τετἔΙἰου νοτ όοτυ Εεεου, ννοἔου εοὶυοτ οἰἔουτυυτυΙἱου ετειτΙ‹ ερροτἰτυυτοἔΘΠ·

όου ννἰτΚυυἔ.

νοτΙαιυτ ἰυ όου ΑΡοτυοΚου ἰυ Ο1°12Π18Ι-ΡΙ880Ι1611. (Βιμ ΗΜ. ευ 1 Κω). 60 Κορ.

ΜοοΔ.47 ώ θα 2ε?τΧώ (δ'ώιοοΧ2]. _ το» %-16

ο·

 

Π08Β- πω”. Ου6.. '7 Ου·ι·ε6ρε 1902 τ. ΉοΜυοςοϋοϊ Βι·.Βιιόο1τ' Ψευιιου. ΒιιαΜτυοΙιοτοτ ν. Α. ννωιιΕυω. ΚατΙιαι·τυου!ιοίοι·.ΡΙ· κ Μ·

 



100111. 1.1εεεεεε. Ρ Β Β 8 ΙΝ] ΒΒ ΒΒ Νεεε ΡοΙΒε 1101. Ξεετε.

εεεεεεεεοσιειετεειε
εει.ετ σετ Κεεεεεοε νοε

Ρι·ε1”. Πι·. Με! 01111111.

.Τει·_ἱενν 1Ποι·ρετε

Πι·. 1εεεεεεε 10·εεεεε1ε.

Βε.=ςε.

Πι·. πεσει· 1Νεεεεε.

Μ. Ρετει·εεει·π.

Με 'ει.Ρειει·εειιι·Βει·1εεεεε1ε1εε11Σύνδεί1εεεεειε16εκεε1ιε1εὶμεεε Σ" Δεεεεειεεεεε-Δε!"Εμ .ενω :Πε Ξειει·ε'οε “Έ

8εεε εεε ε ε. - [Με Δεεεεεεεε11Με201.8 18Β 111 Ξε."1μεε 8 Με. 1111· εεε'ε11.1.ετ απ" εεεεεΙιΙἱεεεΙΜι εε ὰἱε ΒιιεεΙιεεεΙιιεε νοε Χ. 1... Με” 111

 

ω", 4 εει. Με Με εε!εε ω" ἰεε!. ΡοεΕεεεωΙΙεεε; ἱε Με ΜΠΟΜΠ

 

'81;.Ρεεετεεεης'

 

Νεννεεν-Ρτοερεε1:.Ν Μ., ιιι τὶεὶιεεε.-Ἡ ε. 11 εε ο Με 'σε

εεεε.ετε 20 είστε 111ει·11εε. 10 Πει·ε εεεεεειεεε. Πει· Ιεεε;Μεεεμ·επεονν1ε εΠε εεϊε1ε ΚεεεεΝοε εειες11εεεε Μἰττεε11εεἔεεεἱιεετ πιω εε

1'ει·ιΠε 3 ιπε180ΒΡειω110 2ε11ε1ε Ρετ11:1εΜ8 Καφ. Με: 35 Ρίεεε.-Πεεεεεε

Δεεω·εε ννει·ι1εε 25Βερει·εωειεεε1ει·ει·θι·181εεΙει·εεε1ιεεεεεεετ.

Βε!ει·Μ.ε ννενεεε ειιιε Με: Με” νοε 16 Με!. ετε Με” εοεοι·1ι·τ.

Μ. Ρετει·εεει·ε, 12. (26.) Οετοεει·

 

_εε -

Κεεε1ιείτείε ει·ε εεε:: Κεεεεεεει· Πι·.Βες1,εΗΨεεεεε 1ε θτ.Ρε

Έει·εεει·ε' ?εεετεεει·βει· Βήτα, Ρετει·-Ρειι1εσεε1τεΙ πε τἱεΜεε δρι·εεε

ε1.εεεεε ε1οεεες, ε1181:ννει·.ε εεε ε'ι·επεε νοε 2-δ σε».
 

 

Ι1111ε11.:Βι·.ιεεε. Εεε ν. ΙΛεεεε:

Ιεννεε1: Πεεει· Με Ψοεεεεεεεεε1εϊεε11οε ειε. ΓοτειεΙεεΙινε 1ε 06111.

εε; εννεεε;Ιοεει· Αε1ιεεεΙιιεεεε εεε εετε ίεεεειε εει· .Ν889Ρ”ν

Με:ἱε1ἱΙἰεε Β1·εεεεε. - Βε1·1εει εεετ «Με νοει Οοιεπεε Πιι·

θει·εε-,

Κι·εεε1ει·εεεεεε· ετε 15. Οειοεει· 1900 ει·εεεεεε 8ειεειεΙΐοι·εε1ιεεε,

1902

Ζει· θεεε1εύε άει· Θεεει·ιεε εεεε νεςὶεεεεκετἰε ετει·1. - Βείει·ετε. - (Με

- Βεεεει·εεεεη;εε εεε Βεερι·εεειιεεεε: Βετεπε

Μεεά- εεε Ηείεετεεεεε1τεε. Πει·εεεεεεεεεε νοε Πι·.

. - : _ '° ε ε· ι .ε ·Π, ν. Ηεεεειιιεεε εεε Θεοτεε Μενα”. - 8εειε1εεε
ΗΣ::ικίΒ€εεεΐ·1ξοιεεΦεΒε):τοιεε.ιε(επε1|ε[εἴ)12ε2ιε;έΔΙεκοΑἔῖιε1ιεἱτΐεΙἶε1ι2·ε εεε ΤοκὶεοΙο8ἱε. - Ρι·οτοεοΙ1ε εεε νει·ε1εε Μ. Ρε

Ι.ει·εεετεει· Αετετε. - νει·ιε1εεετεε. -

Ζει· 0εεε1εεε εει· θεεει·1εε πιεσε νεε1εεεεκε11ο ε1ει·1.

νοε

Πι·. πεεε. εεε ν. Ι.1εεεε.

 

Με Ζε.ε1 εει· Ρεεεεει1ειιειι νοε 11εεει·ιεε ιιεοε νε·

81εεεεεεεο ετει·1 Μ; 1ε εεε εεεΙεεεὶεεεεε .ΤοετεεΙεε

εεἱεε εε εετ1εεε, "εεε πεεε εεεεεετ, ι1εεε οεὶΒε Ορε

1·ε11οεειεετεεεε επετ ω: ε1ε Βεεεεε1ειε εεε Βεειεεεεε

εετεεεεεεεετ. Εε Πεμ εεεεει·ι1ειε εεε Αεεεεπεε εεεε,

εεεε πεεεεεε ε1εεεεεεε11εεε Βεεεεεειεεε ε1εει νει·ϋεεετ

Παει ννετεε, εεε εε ει Ε'οΙΒε εΙε1εεεΠΠεεε νετεε!τεεε

εεε θεεεττεεεΙΓετε εει· Πεμ εεε ερειει·εε ΒεεὶεεεεΙε

νεε1εεεεε1ττετ, εεἱ εε εε θεεεετεε1Ι ει εεννεεετετ Αε

επετ. νετεεεεεὶεεν‹›!Ιε Μ1εεετ.εεεε, ννεΙεΙιε ειιί Οοειο εει·

Ορετεεοε ίεΠεε εϋεεεε, εὶοει νετ Με ΟεΠεετΙ1εεεε11;

ε·ειεε 2ε1εεεεε. Εε εεεεε εἱεε Βε1εε νοε Ρεεεεε

Ποεεε εεε εεε!εε Ι.εεει·ε νετ: εε 1ετ εεει· θεεεττεε

εετε:ε1ετ ινοτεεε, ννεΙοεε ε1εεε εοπεεΙεε νει·ΙεεΕ Ζεφ

1εε εεε εὶεε ει εε1εει· Βεε1εεεεε νοε εὶεετ εοι·ιεε.1εε

θεεεΝ: ειιτετεοεὶεεεε. Ι.εἱ‹1ει· εεεε εεε εὶε εεεεετεε1

εεε ΕτίεετεεΒ εκει ετερετι: εε εετ εὶοε εεεε18τ, εεεε

Με εεεετεεε νεε1εεΙε Ε'εετΙεεεεε εεε Πτετεε εεετεεε

δεΙιννειιεετεεεεπ εεε 01εεεττ εε εεε νετεεεεε1εενοΙΙετεε

Ρο1Β·εε Γεετειι εεεε εεε Με ιεετεεεεΙἱοε επετ» ω.

νοπ· εἱεἱεεε Μοεειεε εεπτε εε θεΙεεεεεεὶτ ει πεε1εει·

Ρι·1νετετεκ1ε εννε1 θεεετι.εε εεεε νεεἱεεεεκετὶο εε εε

εεεοετ.εε, Με 81εεεΙ1εεει·ινε1εε ε1εεε εεεεεεεε Αεεεεεε

εεεπεεε. Πε τεεε εεε εει·ει·1:18ειι θεεει·τεε, Με ετννεεει,

εεί εΙΙετεεεε Πεεεττεεεεειιεεε εείεεετ εεὶε πεεεε, ὶετει·

εεε1ττε εε ιεε:ε σε τεεε1εεεε εεε εεεΙεεεἰεεεε 1.11:ετετετ

εετεείε1ε εεεεεεΙιεε εεε Βτεεεε18εεεεε 1ε εεε ε1εε1εεε

ετοεεεε θεεετεεετεΙτεε ε1εεεε1εεεε, Με »νετ εεε Κε

εε!τετ ε1ε εεεει1νεε: 1ε εει· τεεε1εεεεε Ι.11.ετεϊ.ει· Με ε:ε

εεεεεεε εεί Με Βεεεετε1εεεε ε1εεε ε'εΙΙεε εεειοεεεε,

Με εεει·εεερ1. τεεεε Ορει·ετ1οιι ε1οε εὶει· εε1εει· ει·οεεεε

ΡομεΙει·11.ετετίι·εετ. Ιεε εε1εετ εεεε ειιι· ννεε18ε ε'εΙΙε

ερετ1ττ.

Πεεεν εεεεεΙοεε εεε πεε1εε εεε1εε ΡεΙΙε πεεεεεεε11εε.

οι·ιε11τεεε-Βε11εΠε ει. Ρετει·εεετ8ε. - Αεεε1εεε.

εε!! 1. 8. ν. Η., 88 ε. ε., .ετετ11 νετεεἱτετεεε ει:

εε εεειεετεεεεετ Ρει·1οεε εεε Πετει·Ιε1εεεεεειει·εεε,

ννεε1ε ννεεεε εεεω Βεττοεεε1ο 1894 νεε1εεεε:ι11·τ. (Πε
Ε' τ ε ε τε ε ε). 7 · Π

12. Πεεεει· 1000 ετεΠτε εὶεε Ρε1ἱεετἱε, Με εεε. εἱεετε

.Ιεετε νετννΜινετ νετ, Με ΚΙεεεε εεε Κι·εεεεεεειει·

εεε εεε ΡΙεοι· νοι·. Βε1 εεε Πετετεεεεεεε ει·ιν1εε εε

εὶεε, εεεε εει· Πτετεε εετ εετεεεεεττ Πεμ, Με νοεεει·εε

δεεεἰεεεεεε·ϋΙεε Με τεεε Με Νετ·εε, Ιἱεεε νοτε Πω

Με, εετερτεεεεεε εεε Αεεεεεε εεετεεε ε1εε εεεεεεε

τεεεε ΒειρεεεΙ1εεεεε.

15. Οετοεετ 1901 ε1εετε Ρεεεετ.1ε, Με εε:ε κε1ττ.1ει·

ννε1Ιε Με1 1901 εειε εε·ε11.εε ΜεΙε νετεε1τετ.εετ εεττε,

εεεκ· Πεεε!εεΠ εεε ΑεεεΙεὶεεε εει· ΚεεεΙ εεε εε1ε 10.

Αεεεετ 1001. Με Ροττ. νεε. Με· εείεεΙοεεεττ, εει·

ΠΙ.ει·εε εεεεεΙ1εε, νετετεεεετε, εετερτεεεεεε ε1εει·

εννε1τεοεε01εεεε θτενὶεἱτετ. ΠεεεΙεεΝ εεε Εε·ετεεεεε

ε1εΙΙ.ε1ε ετετ.εε Μεεετε εε, εε Πεετ18εε εεεω εὶεε

Ρει1εεεε ννοεΙ, ΚΙε;;τε ειιι· Βεεεε Βεεε εει· Βεεινεεεει·

εεεείι εεει· νεπεεεττεε Ηει·εει·εεε. Πε Ρετὶεεεε εεε

εετεεΙε Ρετετεεετεε Ιεετε, εεεε Με ε1εεε!εε εε ννεΙτει·εε

νετ!εεί εει· Βο1ιννεεεετεεεείτ Με εετει·εεεεεε εεεεεε.

Ζεπε ει·ννεττετεε Τει·τεΙε εοΙΙιε Ρετὶεετὶε εει· ενω 21ε

εεε, επετ εεεεεε ει·ε1ε!ι ετε εὶεεε Μοεετ ίτεεετ· ε1εε

τε!ε8τερε1εεεε (ΜΜΜ. Με 28. ΑΜΠ 1902 εεε Αε

εεεε νοε ετεεεεννεεεετ, ετε Αεεεε εεεεεΙεεε Τεεεε

εεΙιιεεε εΞε Ψεεεε ὶετεε ΑεΓεεε, ε1εΙτεε Με Νεοετ

εεετ εε. ννετεεε @με εΙοτεεε εεε 24. ΑΡΝΙ Με εεε

τεεεΙιεεεε18 Με ΜΜ.εε, νοε εε εε ίεετ εεετεεε18ε εεετ

εοεπιει·21ιεΓτε 1Νεεεε, εε1εεεε οεεε Ρεεεε, Αεεεεί.>; νοε

ΒΙε1. ΛΙε ἱεε ειε 8 Πετ Αεεεεε εἰεττεΓ, επερεεε τε1εε

ε1εΗεεεπειεε πετ εεε ννοττεε, εὶε Με εε1 ε1εετ 2ννε1

πεεεεεε Πετετεεεεεεε εεε Μεττει·τεεεε εὶεετ Βε·Γεεεεε.

Βε1εει· Πεεετεεεεεεε Γεεε ω, εεεε εεε Πιετεε οοε

εεεει Μ, εο εεεε εΙε1εε Τεε11ε εἱεετ Ζε ίεεΙεε ε1εε,

Ηετ210εε εεεε νοιε ΝεεεΙ, Τεπιρετετ.ει· 38,0, ΡεΙε 104,

εοι·ιεε1εε Βεεεεε, ίεε1: εεεεΓεϋτΙ1εεε 1Νεεεε. Βεὶ ε”

1εεετΙ1εεεε Πετει·εεεεεεΒ ει·ινε1ετ εε ω., εεεε εει· Κερί

τ1εΓ Πε Βεεεεε επεετ, εΙΙετεεἱτε νοε ε1εετ ι1εεεεε ε1ε1Βε
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ΜιΙΙιιιιετοτ άιι:Κοιι Κοιρρε ιιιιιεριιιιιιι Μ, άιιτε1ι άιο|ιιιειι

ΠιιΙιε νοτιι άιο 1:Ιειιιε Ε'οιιιιιιιεΙΙο Η11ιΙτ. Ιιι άοτ

Μάιο άοτ Κορρο Πιιι11ε ιιιιιιι ιιιιτ οιιιο Μειιιε ΒεΠε,

ιιτοΙειιο άειιι ι1ιιεεοτειι Μιιιι.οτιιιιιιιάο επιτειιτοο1ι. 13ο Με

Ηιιιάετιιιεε ιιιετ ιιιιτ οτι άοτ 1ιιιιιιιιιιιι άεε ιιιιιεεετειι Μυτ

ιετιιιιιιιάεε Με, άιιτοιιιτοιιιιιτο Μι άιο Μοιιι1ιτοιι ιιιιοιι

Ειιιί111ιτιιιιο; νοιι $ρεοιιΙει ιιιιι ειιι ρ:ιειτ $οΙιοετειιεο1ι198ειι

ιιι εοΒιιιοΙοι· Βιο1ιιιιιι€, ινο.ε ιο1ι ιιιο1ιτ άιιτο1ιττοιιιιτο,

ινιιτάο άιιτοΙι άειι νοτάτιιιι€ειιάοιι Κερί ειιι€ετιεεειι ιιιιά

πεεεεάτειιετ. Νιιιι ειιιάοτιε ειο!ι Με ΒιΙά άοτ 1ινο1ιοιι

ιιιιι. ειιιοιιι $ε1ιΙοεο: ιιιιο1ι 1τιιττοτ ΨοΙιειιροιιεο (ιιιιιιι Κουτι

εομοιι άοτ ετει.οιι ιιιιο1ι νιεΙειι 81ιιιιάειι) ιιιιιιιιιοιι άιο ινε

Ιιειι άειι τοθειιιιτιεειςειι 'Γγριιε άοτ Πτιιτιεινε1ιειι :ιιι ιιιιά

ιιιιι 11 ΠΙιτ Α1ιειιάε ντιιτάο ε1ιι Ιε1ιοιιεΓτιεο1ιεε Κιιιά (θε

ινιο1ιτ 7 Νά., ΙιτιιιΒο 4.7 Οιιιι.) με1ιοτοιι. Βιο θειι€1τ

ιιιιιιι1ετ οοιιιτε1ιιτιο ειο1ι ειιι, άιο ΡΙιιιοοιιι.ιι ιτιιτάο πιεσε

Μ 81:ιιιιάοιι οιιρτιιιιιτι. Ριιτιειιιιιι ιιιιιιοιιιο ειιι ιιοτιιιιιΙοε

ννσε1ιειι1ιοιτ άιιτο1ι ιιιιά ει.ιΠιο. Ζινει Μοιιιιιο ιιιιο1ι άοτ

θειιιιτι Με άιο θιοιι€ιτιιιιιιτοτ ιιιιιεΠεειιτι.

Ε'οΙΙ 2. Κ. Η., 24 ει. τι., Μιι ειιι εοιιιιιετ21ιείτει· 2ιειιι

ΙιεΙι ειιιτ1τοτ Βοεει. τιιιά Με Ρ:ιτιοιιιιιι ιιιιιιιειιι ειιι ανετ

Ιεεετιιιι€ άοτ θε1ι51τιιιιιιτετ ιιιιά Βο1ιινοΙΙιιιι€» εεΙιιιοιι.

Ειιι οιιιιιιιιΙιΒετ νετειιοΙι ιιιιι: άοιιι Ροεειιτ ννιιτάο "εειι

ειιιτΙιοτ 8ειιιιιετ2ΙιεΓιι€1τειι ειιΓεοΒοϋειι. 1898 ινιιτάο Ρε.

11οιιιιιι νοιι ειιιειιι ε.ιιεντ:ιτι.18οιι Οο11οιιοιι νιιΒιιιιιοΒιιιτι..

1899 ιιιιιε1ιτε Ρειὶειιτἱιι ειπε Οιιτ ιιι Ρτειι2οτιειιιιά άιιτο1ι.

Πτι Βοριοτιι1ιοτ 1899 εοτιετιιιιττε Μι οιιιοιι ιιιοιιι. Πει Βο

ιιιιε81ιοΙιοιι ειιιιο11ιιιττειι Πι;οτιιε, άιο Νιιτ1›ε ιιππ ιιιο1ιι

ειιιρ11ιιάΙιο1ι. Ι.ιιι1ιε ιιιιά 1ιιιιτετ άειιι Πιοτιιε οιιιε 2ιοιιι1ιο1ι

εειπε, ιιιοιιι€ εοΙιπιοτ21ιιιΓιο, πάσει ει:1ιετί ΒεοτειιΖτο Βε

ειει;ειι2. 1ιιι Ι.ιιιιίο άοτ Ζω εο1ιιινιιιιά άιοεο ιιιιιοτ ειιι;

ερτεο!ιοιιάετ Βε1ιειιάΙιιιιε Με ειιι! Βετ1ιι€ε Βοετο. 1901

ιπι ΑιιΒιιετ εΜεε άιο ΒεεεΙ ιιιιε υυά εε ετντιοε ε1οιι ιιι

άοτ Ε'ο18ο, άει.εε Ρει1ιειιιιιι εο1ιινιιιι€ετ πετ. Ιο1ι εειεε

Ρειιειιιιιι ιπι Ηιιιιι1ιο1τ ειιι” άιο ιιι εοΙο1ιειι Ρ':ιΙΙοιι νοτ

Κοιιιιιιοιιάειι Α1ινιιειοΙιιιιι8ειι Μιι άΓιετε ιιιιιετειιοΜ, άοε1ι

Ιτοιιιοε νοιι άειι εειιοιι ννιι1ιτειιά άοτ Βο1ιινε.ιι€οτεοΙιεΓ1 ειο1ι

2ε18οιιάοιι ΒοΠιτο1ιι.οιειι $γι1ιρτοιιιοιι, πιο ΒιεΙοοιιιιοιι άοτ

Ροτιιο νοε., ιιιι€1οιε1ιιιιεεειθο Βε1ιιιιιιιΒ άοε Πιοτιιε, Επι

2ιειιιιιιτι άοτ Νειτ1ιο οι.ο. εοεο1ιοιι. Πιο Ροτι. νειΒ. ειιιιιά

ιιι άοτ Ριιιιτιιιι8εΙιιι1ε, ιιι ιιοτιιιιιΙετ ΗϋΙιε, οιιιτε.ε ιιοιιι8

`ιιοινο81ιο1ι, ιιοτιτιθε $εΙιιιιοττΙιοίτιέΚοιτ ιπι νοτάοτειι

ΒοΙιειάοιιΒοινϋ11ιο ιιιιά 1111185 άοιιι νοτΙειιι άοτ Νιιτιιε.

Ηετιι1ιοεο1ιινοτάειι ιιιΙάο1οιι άιο ειιιοιιτο ΚΙοεο, ιπι Πε1ιτι

Βετι ιιιιι;το Ρο.11οιιιιιι ιιιο!ιτ άιο ττετιιιοετοιι Βοεο1ιννετάοιι.

Αιτι 21. Μει.ι 1902 Γτιιιι 1ιοΒιιιιιιοιι άιο ινο1ιοιι ιιιιά ιιοΙι

ιιιειι ειπεπ ιιοτιιιιι1οιι νοτιιιιιι”. άιο Ετό1Τιιιιιιε άοε Μειωτ

ιιιιιιιάεε Βιιιε ιιοτιιιιι1 νοτ ειο1ι ιιιιά ιιιιι 11 Π1ιτ Αιιοιιάε

ινιιτάε ιιι ετειετ Βο1ιοάο11ιιΒο ειιι 1ε1ιοιιάεε Κιιιά νοιι 9

ΡΜ. 8οιιοτοτι. ΝοτιιιεΙοε 1ινοοιιοιιΒε11. 5 νι'οο1ιοιι ιιιιοιι

άοτ θε1ιιιτι Με άοτ Πιετιιε ιιι Αιιιο11οΧιοιι.

Ιιιι ΑιιεοΜιιεε άιιτειι ιιι6ειιιο Μι ιιιιιτιιιϋττειι. 111158 13ο!

Ιει;ο Ι)τ. ν. ΒοιιτεΙ τι, πιο ετ ιιιιτ ρτινιιιιιιι ιιιιφε11ιοιΙι,

νιοτ θε1ιιιττειι (άετιιιιιετ οιπο Ρτι11ιεειιιιτι) 1ιει άτοι

Ε'το.ιιειι 1ιεοΙιε.οιιιει ω. Βετ νετ1ιιιιΓ νετ ειιι ιιοτιιιιι1ετ.

Ο1ιιιο ειιι” άειι Ρτιοτ115.ιεεττειι, ννο1ε1ιοτ ειο1ι Μάι! ιιεο1ι

ΕιιιίϋΙιτιιιιο, ντοιι.ετετ ΑιιεΜΙάιιιιι; ιιιιά ΜοάιιιοιτιιιιΒ άοτ

νιιΒιιιο.εάτειιοιι ειι1εριιιιιι, ιιιιιιετ ειιι€ειιειι το ντοΙ1οιι,

ιιιιιεε Γοετεεε1εΙΙι. ιιιοτάοιι, εΜεε άιοεο Οροτειιοιιειιιο11ιοάε

ιιιιτ άειιι Νο.ιιιειι Ι)ι11ιτεεειι'ε εΜε Βιι€ειο νοτιιιιιιάειι

Μ. Νειο1ιάειιι άιεεετ Αιιιοτ') ειιιε Θετιο νοιι 1·1ι1Ιειι

11ιι0ιι οιιιειιι οιιιΙιειιΙιο!ιοιι Ρτιιιειρ οροτιττ ιιιιά εειιιο 207

Ρ'ε;ΙΙο 1894 ριι1ιΙιοιτι Μαιο, Μιά οτ ειιιε Ποι1ιο νοιι ΝειεΙι

ει1ιιιιετιι. άιο ειο1ι οιιιιιιεάετ ειιι εειπε νοτεοιιτι11 1ιιεΙ1οιι

οάοτ Μπιτ ειΒειιε ννοΒο ειιιεο1ιΙιι€οιι ιιιιά ιιιειιιιιιείιιο1ιε

ΜοάιΠοειιοιιοιι οιιι1111ιττειι, άοτοιι εε ιιιε1ιτ Με ιιοι1ιινοτιάιο

Βιε1ιτ.

Οιιιιε άεε Νοι1ιοτειι επί άιο νοιι Ι)111ιτεεειι ειιι€ειτο

1ιοιιο Μο11ιοάο ειιιτιιΒε1ιειι, ιιι6οΙιτο Μι 1ιιοτ ιιιιτ Μάου

ι) ΑτοΙι. τ”. Θτιιέι1ι. Βά. 47 Ηείτ 2.

 
 

του, άιιιεε άιοεοτ Αιιτοτ ιιιιίιιιιΒε άειι Πιοτιιε1τϋτρετ :ιιι άιο

νιι.Βιιιιι ίιι:1τιο οιιιιο νοτ1ιοτοοιιοιιάε ΕτϋΒ”ιιιιιιΒ άοτ τω.

άετοιι ΡετιιοιιοοΙΓοΙΙο (ειτττεροτιτοιιεεΙο Μετ1ιοάο). ΒΡι;_.

τετ νετΓιιΙιτ Βιι1ιτεεειι ιιι άοτ ννοιεο, άεεε άιο ΡΜ.

τιιιιε ιιιοΙιι ο1ιιιε νοτιιοτιεο Ετϋ11”ιιιιιιε άοτ ΡΙιι:ιιι (ιιιιτιι..

ροτι1οιιοιιΙε Μει1ιοάο) οτίο1Βιο.

Βε ΠεΒιι ιιιτ:1ιτ ιιι ιιιοιιιοτ Α1ιειο1ιι, άιο νοτει:Μεάειιοιι

Μοάιί1οιιιιοιιειι ιιι ιιιτετ Ψετι.ιιεο1ιοιι:2ιιιι€ ΒοΒοιι οιιιιιιιάετ

ιι1ιπιιιτοεειι, - Πιτ ιιιιοΙι κι ιιιιτ άιο Ε'τοΒο 'νοιι Ιιιιοτ

εειεε, οτι. ινοιιτι Οοιιοεριιοτι ετε.11Βοίιιιιάοιι, άιο Βειιιτειι,ι>οτ.

ι εειιιιίτ ιιιιά θε1ιιιτι ιιιι1ιοειιιΒιιεει νοιι άοτ Οροτειιιοιι νοτ

Ιειιι“οιι οάοτ σε ιιιιά ερει:ιοΙΙ ινο1οΙιε Ποιιιρ1ιοοιιυιιοιι ειιι

ττετειι !τϋιιιιοιι.

Νιι1ϋτΙιο1ι 1ιειΠϋΙιτεεοτι άιοεοτ Ρτει€ε ιιιιι:Ιι εειιι

Ιτιιοτεεεε 2ιι€οινιιιιάι ιιιιά ΝοοιιΓοτεο!ιιιιι8ειι ιιιιι€εειο111. Ιιι

άοτ Νιου ειι.ιτιοιι ιιιιιίοιι€τοιοιιοιι Α1ι1ιοιιάΙιιιιΒ ι;ιειιι οτ

ειιι, άε.εε ετ 13 ιιοτιιιιιΙο Οοϋιιτι.ειι, 6 Αιιοτιο ιιπά 6 ιιει·

ιιιιιΙο 8ο1ιιτιιιιοετοοιιιιΓιοιι ιιει άειι νοιι ιιιιιι Ορετιτιοιι

1ιεοΙιτιο1ιτει:1ιιιι. Ετ ετοΙΙι οσοι άιο 111681ιειι1τοιτ οιιιοτ

Οοπιριιαιτιοιι ιιτέι1ιτειιά άετ Οιειιιιτι ιιι Α1ιτοάε, ιτειιιι ιιιιιιι

Βουτιά ιιιιο1ι εειιιειι ΥοτεοΙιτι1ιειι ορετιτι. Ιιι ειιιοιιι ερε

τετοιι .Τε1ιτε εοειοΙιτ Πιιιιτεεειι 1897 ειπ' άοιιι Ι.οιριι

  

Ηο1ιε νιιιτιιιοεΗιιιιι· (Ι) ιι 1ι τ ε ιι ο ιι). Νοε1ι Β ι ο ο Κ.

εοι· θιιι€ιΚο!οεειιοοιιετεεε2), εοινιε αυτ” άοιιι ΜοεΙτιιιιοτ

ιιιιοτιιο11οιιοΙοιι Οοιιιιτοεε°) άοο1ι ειιι, άιιεε ΟοΙιιιτιεειϋτιιιι

εειι νοτ1τοιιιιιιοιι, ειιο1ι ετ Μάιο ιιιιτετ 281 νιιΒιιιιι.οιιιιιι

ιιοιιοιι ιιιιι Ετϋιιιιιιιιιι άοτ ΡΙ1οιι. ιιι ιιιοΙιτοτειι νοιι ι1ιιιι

οροτιττειι Ριιι11οιι Ποτο.τιιΒοε 1ιοοΙιεο1ιι.οι. άοοΙι ιει. άιο 0ο

Βιιττεει.ϋτιιιιε ιιι Κοιιιοπι Ρο!! Πιτ Με Μάιου άοτ Μιιιιετ

ι·οτΙιειιΒιιιεενοΙΙ Βοντεεοτι. Ποτετιι€ε 81ϋτιιιιεοιι, ιιιοιιιι

Βιι1ιτεεειι, εο1ιοιι 1τειιιετι θιτιιιιά άιο νοοιιιιιοΒιιιιιιοιι

2ιι νοτινετΓοιι, εοιιάεττι ιιιιτ άιο 'ΓεοΙιιιιΚ πιι νοτ1ιεεεετιι.

1)ιεειο 1ιοετοιιτ ιιι άοτ νοιι άιεεοιιι Οροτειειιτ 1896 οιπ

εοΠιιιττειι Μοάι11οιιτιοιι άοε ιεοΙιτιοτι 8ι:ΙιΙιιεεεε άοτ ΡΙιοιι

τιιΤιιιιιιε, ειπε Μοάι11οιιι.1οιι, «ινοΙοΙιε 1ιοι Ετ1ιοιιιιιιε 1101

Νοτιιιιι11ειΒο άοε ειι1οιιιιιτι:ειι Πτετιιε εριιιετοιι θε1ιιιτιε·

ετϋτιιιι€ειι ιιιιι $1οιιοτ1ιειι νοτ1ιοιιιζι.»

Ι)ϋΙιτεεειι") ετννιιιιιιτ 20 θο1ιιιττεΒι1Ιο, εοι άοιιιιιι

«ιιιοιιιοΙε οιπο Βιετιιιιε; ειιιίιτειι, άιο ειιι! οιπο νοτοιιε8θ°

Βιιιι€ειιο νοειιιοοιιτειιοιι Μάιο 1ιο2οΒοιι ινετάοιι 1τ0ιιιιοιιιι.

Ιιι Μ' άιεεοιι Ε'ειΙΙειι πετ άιο ΡΙιοει. νεειοο-ιιιοτιιιιι 1111

ειο1ι νοτιιΜιτ ινοτάειι. Νεοιιιιοτ, @οιπ Πιιιιτεεοιι Η

άετεεΙΙιοιι ΒιοΙιε ω, ειιιά Πιιιι «ιιιιιιάοετοιιε ειιι ΒιιιΖοιιιι

θε1ιιιττειι ιιιιιοο11ιο1Ιτ ινωτάειι, άιο ειιιιιιιιι!ιο1ι εροΜΜ

νετιιιιιι“ειι Μιά». .

1111918), ειιι ει1τιΒοτ νοτίοοιι1ετ άοτ νει8ιιιιιοάιτιιιι0.

νετίιιΒι Μπιτ 71 ιιιιο1ι ΥειΒιιιειο11ιτοτιο Βοο1ιεο1ιιοτε θε1ιιιτ

ε) θειιτι·οιΙΙι1. Γ. ΘγιιάΙ‹. 1897 Ντ. 25. -

3) (ἑτἐιιιρτοε τειιάι1ε άιι ΧΠ. εοιι€τ. ιιιιετιι. Μοε!τιιιι 1891

μας. .

*ι ΟοιιττεΠιΙ. 1899 Μι ΒΒ.

τι Μ0ιιιι1εει:Ιιτ. τ. 0ιε1ι. τι. Οτε. Χ1ν.
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!ε!! - ε!ι!ο ετε!ει!ι!!!εΙ! ετοεεε Ζε.Ι!!. !ι! ι!τε! Γ!!!!ετ!

πετ εετ Πτετι!εεε!!ε!!!ει!εε!!!!!!! ι!ο!!!ννοι!!!!ε εεινοτεει!, !ι!

!!ε!! !!!!τ!εει! ινε.τε!! «ι!ει!!!ει!εννετ!!!ε 8!.ϋτι!!!εει!» ε!ε!!!

ε!!!Βε!τε!ει!. Βε! ε!ι!ετ θε!εεει!Ι!ε!! ερτ!ε!!! !!!!τ!Βε!!ε

Β!!!!!") νο!! νετΙιε!!ει!!εενι!!!ει! Οο!!ι!τ!εε!ϋτι!!!8ειι, ε!ε

!!ι!τε!! ιιι!τ!ε!!!!εεε Ορετε!!ο!!ενετ!ε!!τε!! !!ει!!ι!ε! ε!!!!!.

Θτι!ει!οι!!) !Ι!ε!!! ν!ετ !ι! !!ε! Κ!ε!ετ !ί!!!!!!! ορετ!τ!ε

Γε!!!ε !ι!!!; ε!!! Με! Με!! Μπιτ! ε!ε, ειτε! Με! τεε!!!

εε!!.!!ιε ιιι!!! ε!!! Με! ε!!νειε νετΙ”τ!!!!!ε θΙε!!!!τ! οΙ!ι!ο θε!!!

ρ!!εε!!οι!ει!. Οτ!!ει!ε ιν !!ε!ε!!!, ι!εεε ει!! σετ Κ!ε!ετ

Κ!!!!!!! ‹!ετει!Γ 8εΙ!ε!!οι! ινι!τι!ε, ειπε Με!!! !!ε! Γιι!!!!ι!ε

ιι!ετ! εε!!!ε!, εο!!ι!ετ!! ‹!ετ ο!!ετε ΤΙ!ε!! εετ νοτιΙετε!! Π!ο

τιιεινε!!ι! ει! ε!ε 8ε!!ε!ι!ε !!είεε!!!.ι! ννι!τι!ε.

Α!!ε!ι! 80 8!!!ε!!!!ε!! ιν!ο !!ε!! εεε!! ε!!Βε!!!!!!!ε!! Ορετε

!ει!τε!! !ε! εε ει!!!ετε!! Οε!!!!τιεΙιε!!ετ!!, ε!ε τι!!! ετ0εεετετ

Ο!!!εε!!ν!!ε! !!ε! Γτε!!ο Βεεει!!!!!ετε!ειιι!ει! ι!!!ι! !ι!!! ε!εε

εετετ Ι!εεετνε ε!ε εεε!ει!ο!ει! Γε.!!ε ε!!εει!ε!!!ο!!, ε!ε!!! Βε

Βε!!Βει! ει!!! ε!ε ορ!!!!!!ε!!εεΙ!ο Ρτορ!!εεε!ι!!!ε Ι)!!!!τεεει!'ε

!ε! ε!ε!!! !ι! ΕτΓ!!!!ι!!!Β !!ερει!εο!!. )νει!!! ι!!εεετ Οροι!!

!ει!τ εε!!!ε! !!!ε!!ετ !ιο!ι!ε ρε!!!ι!!οε!εε!!οι! Γ2!.!!ε οτ!ο!›! οιΙετ

ννε!!!88!0!!!ι ρι!!!!!ε!τι !!ε!, ει! !!!!ε!! ει! ε!!!!ετε!! Με!!! οτ

ερετ! εεΙ!!νετε !!εε Εεεε!! !!ει!το!ιει!!!ο θιο!!ιιτ!ει! ει! !!ε!!!!

εε!!!ει! ει!!! !!!εεοε εετ ει!! !ο ε!!!ετ νο!! Π!!!!τεεο!!

ει!!! Η!! Ι!! εε!Ι!ε!! Ορετ!τ!ε!!, ε!ε !!εε!! !!ε!! ει!νετε!ε!!ι

!!ε!!ετι ν!7ετ!ει! σετ !!ο!!!ο!! Ορετε!ο!!το Με!! ινε!!! !!εε

νοττεεΙ!! ε!ι!εε ι!οτι!!ε!ει! θεειιι!ενετ!ειιίοε !!ε!!ει!.

Με ετε!ει! !τειιτ!εει! Βτίε!!τ!!ι!Βει! ι!!!!ε!!!ε 8!τε.εε

ι!!ει!ι!!') !895 ει! ενιε!θε!!ετε!!!!ει!, ε!ε νι!!! 1)!!Ι!τεεε!!

Με!!! ορετ!τ! ννετε!!. Ε!!!ε 25)!!.Ι!τ!εε θοΙ!ετε!!!!ε, ε!ε

!!εε!! !!ε!· !ι!!τερετ!!οι!εε!ε!! Με!!!οι!ε νο!!"!)ι!!!τεεει!

οι!ετ!!! ινε!. ει!! ε!ε εεΙ!ινετε!ει! θειι!ρ!!εε!!ει!ει! εετ:

Ω!!οτ!ερε, Νεεε!εε!!!!ι!τνοτ1ε.!!, ο!!ετΙ!!ι!!! !!εε Γτο!!!οι!!ο

τ!!!!ι!ε ε!ε!!ει!ι!ε Ροτ!!ο ν!!ε!!!., Με!!! τερο!!!τ!!ετε !!!ιο

Αιιεεεε!ιι!!!ε άετ νοτιΙετε!! Π!ετιιεινει!!! !ι!! Βεε!ιε!!,

εεΙ!ννετο ννοι!!!!!!!ε τι!!! ει!εε!!!!εεεε!!ι!ετ !3!!!!ι!!!ε;, ινε!εΙ!ε

ι!ι!τ ειπε!! Οοι!!ρτοεε!ννετεει!ι! ει! ε!!!!ε!! νετ. Ηε!!ι!!!8.

Ε!!! σετε!!!!!ετ Γι!!! ε!ε!!! Με!!! νετε!!!εε!! !!ε!: Κι!!!

ι!! ο τΒε Μ) Ι!ετ!εΙ!!ε! Με! ε!!!ε εεΙ!ινετε Ζει!ε;ει!ει!!!!!!!!!ι!!!ε

!!εε!! ρετε!!!!!!ε!!ετ ΕτίεΙ!τιι!!!; ει!!! εο!!ε!ε!!τ!, !!εεε εε!!!νετε

ννοι!ι!!!ι!εει! ει!!! Ε!!!τεε!!ο!!ε!! τι!!! !!!τ Μι!!!ετ ειιι! Κιτ!!!

ειιι!! 'ΓΙ!ε!! Μι!!!!ε!!ει!! νετ!ει!!, Ρετ!οτε!!ο!!οι! εεε !!!!!!!εε

ε!ε. ει!ειςε!!ΙΙιτ! ε!!!ι!, ι!εεε εεΙ!ινετε Ζεττε!εει!!!Βει! εετ

Θε!!ετιι!!!!!ετ νοτ!!ε!!!ο!!. Γ Με!! !! Ι τ! Ε; ε τ ω) ι!ο!!!0!!8!τ!τ!.ε

ει!! εετ Μϋ!!ε!!ε!ιετ €ν!!ε!!οΙοε!εε!!ει! Οεεο!!εε!!ε!! ε!!!οι!

!ε!!!! μπω!!! τιιρ!ιιτ!τ!ε!! νεε!!!εο!!!!!τ!ει! Π!ετ!!ε (ν!!ει!

!!ι!ι!8 τι!!! !ει!!!!ε!!ει!! Αιιεεει!8).

Ι!! ιι!ε!!τετε!! Γε.!!ο!! Ειοε!ε!!ε!ει! ε!ε!! ε!ε νετΙ!ε!!ι!!εεε !!ε!·

ε.τ!, ι!εεε ινεεε!! ε!!εο!!!!ετ Πι!!!!ϋε!!ε!!!!ε!! εετ ν!εε !!ε!ιιτε!εε

ει! ει!!Ι!!!!‹!ο!! ειιι!! Κε.!εετεε !!ε!!! Βοεε!!τ!!!ε!! ι!ετ!!ει!

!ι!!!ε.ε!ε. Βε! ετε!ε ι!ετετ!!Βο Γι!!! ιν!τ!! νι!!! 8!τεεε

!!!ει!!!") Ι!εεεΙ!τ!ε!!ε!! ιιι!!! ω! !ο!8ει!!!εε Β!!ι!: Νε!!ε!

εε!!!!ιιτνοτίεΙΙ, Ροτ!!ο !!εε!! ο!!ει!, !ι!! Βεε!ιοι! Ιεε!εε!!!!!!ε!!ε

ει!εεεε!ιιιι!ε !!εε Π!ετι!ε ει!!ερτεεΙιο!!ι! εετ ει!εε!εε!ει!

!!!!!!!!!οι!εε!ε!!ε, Μ!!!!ετι!!ι!!!!! τ!!ι!ι!ε, Οο!ρει!τνι!!!!οτ νετ

Θε!!!!ι:!! ει!εοννε.!!!!!, Ποι!!τεε!!ο!!ετ!!!ε;, ννε!!ι!ιι!!8, Ροτ!”οτε

!!ο!!,_ι!!!ετ!!ει!!!! νεει!!!!!!ε Ει!!!!!!!!!ι!!η; ει!εεεεε!!!εεεε!!, ι!!!

!!ετ 8εε!!ο εε.εεετεε (Ροττο), !!εε!! Ι'/! 8!ι!!!!!ει!

Το!! ει! Αι!ε!!!!ε. Βε! σο! $εε!!ο!! ννετ !ι!! νοττ!ετε!!

8ε!!ε!ι!ει!Βεννϋ!!!ε ε!!! Ι"!!τ !!ε!! Γ!!!!;ετ ι!ι!τε!!!ιε!!ε!εετ Β!εε.

ννε!ε!!ετ !εε !!!ε!ι!ε Βεε!!ει! ε!!!8, ε!εΙ!!!!ετ. Πε! Π!ετιιε

ννετ νει! εετ 8εΙ!ο!ι!ε εΙ!Βετ!εεει!.

Γ!! εε!!!ε ι!!εεεε Με!!! !!ε!· ε!!!ε!Βο Γι!!! ι!!εεετ Α!!

εε!!!, ν!ε!ι!!ε!!τ τε!!!!ε ε!ε!! ει!! Γι!!! ει! !!ε!! ει!!!ετ!! ει!.

") θει!!τι!!!!!. 1899 .Η 51.

'Ι Μί!!!ε!!. Με!! ννοε!!. 1898 :ε 48.

")_ει:εΙ!. Γ. Ονι!.'Β!!. 50, !!ε!! Β.

9)!.£ε!!εε!!τ. Γ. Βε!!. ι!. Οι!!! Η!. 41, Πο!! 2.

Ρει!!τε!!!!. Γ. Οι!!! 185!!! .Μ 24.

. ε.

 

Οτεείε ω). νε!!!ε"), Πϋι!!!ο!!"), Πτ!!!!!!").

Κε!!!!!οτεει! Μ), Ι)!ε!τ!ε!!") ΓιιεΙ!ε"!). Ρερε")

ει!!! Η Ι ε ε Ι! ω) !!!!!!ει! ε!!ει!εο!εΙ!ε Γε1!!ο ετ!ε!!!, Με

8 τ τε.ε!ε τ!! ε. ι! ι! ει!!! Ι!εΙ!ε!! ει!!! εΙ!εο!ι!!ετ Ι!!!!!εε!!οι! ινε

εει! ι!!!!!!!ετιν!!!!!!!ε!!ει! Θε!!ι!τ!εΙ!!!!!!οτ!!!εεοε !ι! Γο!!;ε εετ

νεε!!!εε!!!!ε!!ο!! ειιι!! Κε!εετεε!!ι!!!! εε!!τε!!ε!! τ!!!!εεει!. !ε!!

!νετι!ε !ι! Κι!τεε !!!!ετ ι!!εεε!!!ει! Ι›ετ!ε!!!ε!!.

Γ ι!!! Π !θτε.ε Μ): νεα!!ιεε!!κε.!!οιι !!εε!! Η εε!! ε ι! τ σ!!!

ο!!!!ε !Ετϋ!Τι!ιιι!!; άετ ΡΙ!ε!ι νεε!εο-ι!!ετ!ι!!!. νοτ!!ετ ε!νο! ι!οτιι!ε.!ε

Ηε!!ι!!;!ε!!. Βε! ε!·!!ει!!ε!· 8ε!!!νε.!!εετεε!!!!!! με!!! ορετε!!ο!!ε!!!ι

ΑΙ›!!οι!!οι! !ι! ι!!ε Βτο!!ο ειιεςοι!ο!!ι!!, Ωι!ε!·!ι!!;ε !!εε Κ!!!‹!εε,

Ρο!·ι!ο !!εε!! !ι!! Κτει!ε!!ε!ιι !!εεε!!ι!, Οετν!εε.!εει!ε1 Μπιτ!!! Ν!!

εινε! Γ!ι!,εετ !!ι!!·ε!!ε!!!!ε!ε·, εννε! εε!ε!!!!!!!εε!!ο Αι!!'ε!!ε. νετει!ε!!

!!ε!· !νει!!!!ιιη; εφε!! Θε!'ε.!!ι· !!ε! Π!ετιιει·ιιριι!τ ι!!εΙ!! €ειι!!ιε!!!.

Κ ε! ε ε τ ε ε!! ι! ! Μ. νοτοετο Γ!!!εΙ!ε !!εε Πτε!·ιιε ε.ι!!!'ε!!ει!ά

!!ιιτε, ει! ι!εεε άετ Βε!!!!!!! Ιιει!ρ!ε!!ε!!!!ε!! ουτε!! Γιιι!!!!!!! ει!!! ι!!ο

!!!!!!οτε ννε.ι!!! ετε!ε;! Μ!!! Ηε!!ιιι!ς.

Γι!!! Π! !νε!ι!ε): Γιιιιι!ι!ε Με!! !!ε.ι!!!!!το!! !!!!ει· εει·

Ξνιι!ρ!!γε!ε, Ρετ!. νες. εε!!! !!εε!! !!εε!! τεο!!!ε. Μι!!!ε!·!!!ι!!!!!

!`ΙΙτ εινε! Γ!!η;ετ. Ποτ Κο!!! !!εε! !ι! ε!!!ετ Αι!ε!!ιιε!!!!!!!ε !!ε!!

!!!ε!ιιε !!ι!!ιε, ε!!! «Κ!·ει!!ρΓει!!'ε.!!» νο!! εετ Ηε!!ει!!!!!ε Ιιεο!!ε.ε!!

τει, θεϊε.!!τ άετ !!!ετιι!!τιι ιετ. Κει!εετεε!!!!!!! !Ροτι·ο),

Ετ!!ιε!ιεε Β!ι!! !ι! !!ε!· Βε!!ε!!Ι!!!!!!ε, Ιιε!!!!;ε Β!ι!!ι!ι!ε· Με εει!!

τεεΙ!!ει! !!!;.1ε!ι!!!!. Το!! !!εε!! 11)! 8!!ι!!!!ε!! ει! νετΙ!!ι!!ι!ι!ε;. Βε!

!!ε!· 8οε!!οι! ει·νν!εε εε ε!ε!!. ι!!!.88 !!ε! Τ!!ο!! άετ νοι·ι!οτει! Πτο

!·ι!εινε!!ι!, ννο!ε!!ο ο!!ει·Ι!ε!!! !!εε !!!!!ετε!! Π!!!!ετι!!ι!!!ι!εε !!εε!.

ιι!!! άετ 8ε!!ε!‹!ο νε!·ινεε!!εει! !ε!. Β!εε !ι!! Με. !!!!!ι!!!, :ιιιε άειι!

Με Β!ιι!ι!ι!ε οτίο!ς! ινει·.

Γε!!! ιν 1!) δ ι! Ι! ο ί' Γ): νετ εει· !'ε!.ς!ι!ιιε!!!!ε!!ο ι!ο!·!!!ε!ε θε

Ι!ιιτ!, ΙΒΑ .Ϊε!!τ !!εε!! !!ε!· Ορε!·ε!!οιι νν!ει!ετ εε!!ννιιι!εοτ. νν!!Ι!

τε!!ι! άετ Θε!!ι!τι !0!ςε!!!!88 Β!!ι!: !)!ει·ιιε νν!ε !!ε! Ω!!ε!·Ι!!.!ε;ο,

νοττ!ετε 8ε!!ο!!!ε!!νιει!!! !ι! !!ε!· Βεε!!ειιο!ι!ε;ει!ετεε!!ει!ε ειτε!!! ειιι!!

!ε;εερι!!!!!! Μι!!!ετι!ιιι!!‹! Γ!!! Η! Γ!ι!Ηετ ιςεϋΙ!!!ε!, ετε! !!εε!!

Β!!!ΒοΙ!ε!! !ι!!! ι!ετ ιζει!εε!! !!ε!!!! ει! εττε!ε!!ε!! ειν!εε!!ε!! Με.

!!!!ιο!!!. ιι. Ο!·!ειε !!ε! ε!ε!!ει!ι!, Νι!!!ο!εε!!ι!!ιτνοτίε!!, ει!!!!!!εει ρ!!!

ε!!·ει!ι!, !!ε!!! νοττ!!ε!ιε!! !!ε!· ι!ε!!ιιτι, Γ!ε!!ετ.

Κε!εε!·εε!!ι!!!! (Ροτ!·ο): '1'τοι!!!!!!!Β· εε!!τ· !'οε!ετ !!!!!!

τε!ε!!οτ !'ε!·ννεε!!ει!!!εει! ιιι!!ετ !!ε!!·εε!!!!!ε!!ε!· Β!ι!!:ι!!!ετ. Π!ο !ι!!!

ιοτε Πιετι!εννει!!! ννετ ε!ε!!! ε.!!ειιεεοεει!. θει!εε!!ι!!,ς.

Γι!!! ν !!!!!!ειι): ιν ρι!τε. Μι!!ιετιι!ιι!!ι! !!εε!! ο!!ο!! ει!!

Ρ!·ο!ι!οι!!ο!·!ι!!!! εφε!! ι!!οεεε Β·ετ!ε!!!ε!, Γιι!!!!ι!!! ι!!ε!εΙ! ο!!ε!·Ι!!!!!!

!!ε!· 8νι!!ρ!!ν!!!ε, άετ !!!ετιιε ννετ εε ετε!!! !!εε!! νοτι! αιτημ

ε!!!!!!!. ι!εεε εετ θι!οτει!ο!!εεε!!!!!!! !ι! ε!ιι!εε!· Αιιει!ε!!!!ι!!!ε ει!!!

ι!!ε !!!ι!!ετε Γ!!!ε!!ε ι!οτεε!!!ει! ει! Πεμ!! Με!. Α!ιεεε!·οτι!ε!!!

!!ε!! ει:ι!·!!ε !'ε!·ινεεε!!!!!!εοι! νε!·!!!ι!ι!ετ!ει! !!ε!! !.!!ετιιε ει!! Ε!!!

ροτετε!,εει!. ΠεΙ!ιιτ!. τ!!ε!ι! Με!!! νοτιν!!τ!ε. Κε!εε!·εεΙ!ι!!!! ννεεε!!

ι!!·οΙ!ει!!!ετ Π!ο!·ι!ετι!ρ!ι!τ ιι!!! ειιρτεινεε!!!!ι!ει· Α!!!ριι!ε!!οι! ει!!!

Π!ετιιε. Θει!εει!!!ε.

Γι!!! ν! (Κε.!!!!!οτε;οτ!): Πε! 84-_!ε!!!·Ι,ετε!! Γι·ειι ν!!!

ει!ι!ε!·νι·ε!!!ε; ο!!!ε νε.<.!!!!ε.ε!!!!ε.!!ο τι!!! Πι·ϋ!Τι!ιι!!ε !!εε Ρο!·!!οι!ει!!!!ε

!ι!!!! <‹Αι!!!ε!“!ιιι!!.! !!εε !!!ετιιε ε!!ει! οϋε!·!!!!!!! !!ε!· !!Ι!!!ο !!εε

οοτρι!ε» €ειι!8.ε!!! ννοι·‹!ε!!. νν!!Ι!τοι!!! !!ε!· (!!ο!!ι!τ! ετε!.!!ι!

!!ε!· Πιι!!ετ!!!ι!ι!!! ο!!οτ!!ε!!! !!εε Ρτοι!!οι!τε!·Ιι!!!!ε, Με!! !το!ε

ιι!!!!·Ιιετ !!'εΙ!ε!!!Ι!!!!!!.τ!‹ε!! ιιι!ο!·ϋ!!!!ε!. Π!ο Ι!!!!!ετε Μιι!!ο!·!ι!ιιι!ι!ε

!!ρρε ιιι!!! ε!ε εει!!εε !!!ι!!ε!·ο ιν!!!!‹! νι·ι!!·οι! !!Ι!ε!·ι!!!!εε!,ς εει!ε!!!!!.

ι!!ε νο!·‹!οτο Μιιτ!ετ!ι!ιι!!!!ε!!ρρο ι!. !!ε! ει! ι!!ο νε,ε;!!!!! !!ι!!τ!ε

'1'Ι!ε!! άετ νοτάοτει! Πτο!·ιιεινε.!!!! Ιιε!;!ει! ει! !!ε!· Αιιει!ε!!ι!ι!ιιετ

!!εε !!!ετιιε !!ε!ι!ει! Αι!!!!ε!! εε!!οι!!!!!ε!!. Κ ε!εει·εε!! !!!!!.

8ε!!ι!!!! ι!ιιτε!! ε!ε ΗΙ!!!ετινιι!!ι!. ννο!! ε!ε!! ει!! !!!εεε πω! άετ

Γιιι!ι!ιιε ρτεεει!!!τ!οι! ει!!! απ! νοι!!ετννε.!!ι! Με!!! ει! Οοε!ε!!!

!!ε!!!. Θει!εει!ι!ε

Γι!!! ν!! (Π!ο ττ!ε!!): 1895 νει;!!!εο!!!!!τ! τι!!! Ε!!·ϋ!!”ι!ιιι!!;

άετ Ρ!!ε!ι. ΒΙιι!ιιι!,ε· ννε.!!τε!!!! εετ 8ε!!!νει!!!ετεο!!ε!!, ννεΙ!!·ει!ι!

!!ε!· (!ε!!ι!ι·τ οι·ειε 8ε!!!ε!!ει;ε. νο!·ι!ετε 8ε!!ε!ι!ει!ννε.ιιι! !!ε! νοι·εο

!!ι!ε!!!ει, Ροτ!!ο !!ε!!!! Ε!!ι!!.τε!!ε!! πι!! άει· ι;ει!εο!! !!ε!!!! Με!!!

ει! εττε!ε!!ει!. ε!εε!! ο εεεεετεε τι!!! Ωιιε!·εε!!!!!!! !!!!ετ !!ε!!

Γιιι!ι!!!ε, άετ ο!!ετ!!!ι!!! !!ε!· 8νι!!!!!!νε!ε ε!ε!!!. Το!! ει! 8οι!ε!ε.

Γι!!! ν!!! !ΓιιεΙιε): 7 πι!!! ι!οι·ιι!!!! Βο!!οτει!. νε !ι!εε!!κε

!!ο. ννε!!τοι!!! άετ Θε!!!ιτ! ι;ε!ε!!ε! ιιιε!! ετ!!! !!ε!!!! !!ι!!!!Ι!τε!!

άετ 8ε.ι!εοι! !!ε!!!! ει! Με !!εε!! !!!ι!!οι! εε!!ει!ει!!!ε Ροτ!!ο. ννει!

ι!ιιι!ις, Ζει!ετε, ΡετΓοτε!!οι! ιιι!ι!!!!;!!ε!!. Κε!!!ο!· εεε!!! ! τ..

Γιιι!ι!ι!ε ιι!ετ! εννο! Γ!ι!ςετ !!!!ε!· άετ 8νιι!ρ!!νε!ε, !!!!!!ετε !)!ε

τιιεννε!!!! !ι! εκεεεε!νε!· ννε!εε !ι! Αι!ερτιιε!! ,ε·,ε!!ο!!!!!!ει!. Πε!!ιιι!ε.

Γι!!! ΙΧ (Ρερο): 1ι!ι!ετετ Μι!!!ο!·ι!!ιιι!ι! Γ!!! ι!!ο Γ!ι!ε·ε!·!!!ι!!ρο

ι!ιιτε!!ιτ!!!!ε!ε !ι! ι!ετ ΗϋΙ!ε !!εε Ρτοι!!οι!!οτ!ιιιι!ε, Βι·ννε!!ει·ιιι!ε

Π) Μοι!ε!εεε!!!·. Ε. !!ε!!. ι!. Θ”. Βε!!!! Π, Βε!!. Θ.

ν) Βετ!!ι!. Κ!. ννοε!!εε!!ι·. 1895 .!ι! 88.

Ν) Οει!!τε.!!!!. Γ. Οχι!. 1897 Ν! 88.

15) !1ε!!!εε!!ε !!εε. Ινοε!!ει!εε!!!·. 1897, Ν! θ, 8!!.ει!ι!εε!!ει·.ι!οε

Με!. νετε!ι!ε !ι! Ηιιι!!!!ιιτ,ε.

"Ο Ζε!!εε!!τ. ί'. (!!εε. ι! Θγι!. Β!! Μ, Η!!! 9.

Π) Οει!!τε.1!!!. 1899 Ν! 32.

Μ) Οει!!τε!!!!. 1899 Ν!! 82.

Γ) Οει!!τε!!!!. 1901 Μ! 19.

Μ!) Μοι!ειεεε!!τ. Ε. !!ε!!. ιι. Θ”. Βι!. 14' Μ!!! 1 Π_ 2_
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"Με τπεττΙΙεε. ΚπΙεετεεεπΙΙ:ε (Ρεττε). Τοπ επι 7. Τε.εε

πἱε θεεεΙπε πππ Ι'εετ Με πετ Πτετιιεννεππ νει·ννε.εεεειι. ΠΙεεετ

Β'εΙΙ ενω. Με ΒπεΙ εεΙεεε επεΙεεΙ: νεπ ἱειπ νε.εΙπε.επκΙτε

π·ετπεπ πππ επτ!ε, Με ειιιε πετ ΒεεεΙιτεΙετιπε Ρε.πε'ε εετ

νετ,ε·εετ. πεπ ΚείεετεεεπΙτ.τ. επτ Ιε`εΙττε ττεεε.ετ. ΒεεπετΙΙεΙι πετ

ΒΙπννεππππε· εεε Ι 'ε πΙεεετ ΓεΙΙ ενετε πΙεετ επί' Οεπτε πετ

νεε1πεεεπετΙε επ εεετεΙεεπ, εΙΙιππιε Ιεε Ραπ ε επ Με ει·Ιπε·ε

πΙεεεπ ΠπεΙεεεεΙ'εΙΙ πιε: πετ εΙΙπεΙΙΙεεεπ ΓΙππιΙεπ πεε Πτετπε

πΙτεεΙ: Ιπ Ζπεεπιπιεπεε.πε·.

Β'εΙΙ Χ (ΙΠεεΙΟ: ετννε.επε πετ ειιιε εἰπεπ ΚΑΙ νοπ τω

εει·εεΙιπΙα ιιπε ε." ΚΙΙπΙε νοπ π ετεΙπ ππε τεπιΙΙεΙιειπ Απε

€επε. Θεπεπε Κτεπεειι€εεεεΙεετε τ'εεΙι. Εττετ.τειπετε νετΙεπε

,ετετππε πεε Μπτ.τετπτπππεε πεεε Ιππιεπ πππ εεεπ, πΙε εΙπε

ΕπτεΙππππε εετ νΙεε πε.τπτεΙεε επιπϋεΙΙεε πιεεετε.

Ιπ εΙΙεπ πεεπ ΡεΙΙΙεπ, Ιπ πεπεπ πετ ΚπΙεετεεεπΙτΙ:,

πιε. πεπεπεετπ Απεπε.πε Ιπ νΙετ, πω; ΙετεΙεπτ Ιπ εεεεε

ΡεΙΙεπ επεεείπετε, πετ νετεπεπεπεπεεπεπ νεπΙπεεεπε.Ι:Ιεπ

ΙτεΒΙοε πετ Εεεε επ Ιεπεπ Μ, ρτε.εεεππτι εΙεε πεε νοπ

πεπ νετεεεΙεπεπεπ Αππετεπ @ΙΙΙ ΙΙΙ, ΜεεΙτε π τεΙ.ε Με.)

πεετεΙπετΙτετπεππ εΙτΙεεΙτΙ;ε ΒΙΙπ, πεε εεετε.ΙττετΙεΙτε Ιετ

ππτεε πεπ Ηεεεετεππ πετ ΡεττΙο, ΡΙετε.Ι.Ιεπ πεε Ε"πππεε

Ιπ εκττετπεΙ;ετ Απεεεεκὶοπ, Πεεετπεεπππτς πετ εΙπΙ.ετεπ

Πτετπεννεππ, ππεπείεΙτετε νετπΙεΙττε νετπετε Πτετπεντεππ.

Με ΡΙττετΙεπεπ ·ωνΙεεεεπ νετπετετ ΠΙετπεννεππ πππ ΒεεεΙπε,

πΙε πεπ Οεετε.Ιττετ εΙπετ εΙππεεεννεεΙΒεπ Νε.τεε εετ, ετε

εεπ εἱπετ ΒΙεΙεεπτετεεΙΒεπ εεπΙετπιεπ Απεπεεπππε πεε

ΠτετπεΙτετρετε εΙππετππ τπτ Ψεεε. Ι£ε Ιτετπιπτ πεεετ

πΙεεΙ. εεΙιεπ ννεπεπ ε" εκὶττεπ ρε.τεεΙεπΙεεεεπ Απω

πεπΙεπεετεΙΙππε πεε Πτετπε επιπ Αεεττ. τεερ. Ρτπεεεεπττ.

ΑιιπετεπΙεΙΙε εεεΙπεπ πΙε νετπετε Πτετπεννεππ, πΙε ππτεε

πεπ νετΙ:Ιεεπππερτεεεεε ππε πετ ΞεεεΙπε επ Ι)ΙεΙτε επ

εεπεπιπιεπ, τεερ. πετ Ρππππε πΙ.ετΙ ππτ εεννεΙΙ Ιπ πΙε

Ηεεε, Με εε πΙε πετεεεπ νετννεεεεππεεπ πετ νετπετεπ

8εεεΙπεπτνεππ ετΙεπεεπ, πεεετ ω· πεετεΙΙ νεττπετετε

τ.ΙεΙε 8τεππ πεε Ε'ππππε πΙτεε1. επετ ννεπΙΒε (Σεπτ. εεετ

ΙιειΙε πετ 5ντπρενεΙε. Ιπ ΡεΙΘε πεεεεπ πεεπτ εΙεε εεΙ επ

πεεπιεππετ 8εεπεπεετεεεεΙτ επι εε πιεετ πΙε ΙΙΙπτετε

ΠΙετπεννεππ πππ των πΙε ΟετνΙπ πετ πεεε εεεπ. ΒΙεεε

Ιπεετ εποε εεε πΙεεετ ΒΙ;εΙΙπιιπ πΙεετ πΙεΙεεΙτεπ, εεΙπτ

επετΙτετεπ Αιι2Ιεεεπ Με. εΙπετ ΙΙε.ΙτεπΖεπεε ίεΙετ εΙε πετ

εεπτπ πεπι Ζπεε. ΒΙε εΙπτετε Μπττεττππππε1Ιρρε νετ

εττεΙεετ είτετε, Με νετπετε κι ππτεε Ι<'ΙπειΙειι πε.τεπ

νετεΙππεττ.

ΒεΙΙεΙΒεππε ΒεεΙ επτπετπτπεπε εεεετπεπεεΙιε ΖεΙεε

πειτε ΙΙΙεεττΙττ εππι ΤεεΙΙ πΙεεε νετεεΙΙπΙεεε.

  

θεεεπιει πεεε Β π ε 1.

Απε πεπ επε.τετπΙεεε νετεεεεεεπεπ νετεεΙτπΙεεεπ Ιετ

ετεΙεεΙΙΙεε, πεεε πΙε Β.ΙεΙπππε πετ ττεΙεεεπεπ Κτείτ εΙπε

νοπ πετ Νεττπ ε.εννεΙεεεππε Μ. επιπ πεεε πΙε ΠΙετπε

εεπ1τεεπεπεπ πεπ Ροετπε Ιπ πετ ΒΙοετππε εππι Ι3εεεεπ

ε.πεπεπε εετε.πετ.τεΙεεπ, τΙεετετ εποε πΙε Αεεεε πεε νε.8Ι

πεεεκΙττεπ Πτετπε πππ: Ρτοτπεπτοττπιπ επι. Με Β'τεεετ

πππ ππτεε πω ΙΙν'εΙιεπ Ιιι πετ ΡπεΙιτππε Με πΙε εεππεπ

ννΙτεεΙεεπΙε @με πΙε εΙπτετε Πτετπεντεππ εεΙ:τΙεεεπ Με

πεειιτ πΙεεε ετετΙτ ππε. Ιπ ?εφε πεεεεπ ετννεΙτετΙ εΙεε

πετ Μπτ.τεττππππ ινπετεππ πετ Ψεεεπ ππτ Ιεπεεειπ, π.

πεπΙειΙΙε εεπ πεπεεεππ, πππ ρετ νεεΙπωπ επ1:εΙππεπ επ

Ιτεππεπ. Ιπ εεΙεεεπ νετεννεΙΙεΙΙεπ ΙΙ'πΙΙεπ εεε τπε.π εὶεε

πε.εετ ΒεπεκεΙΒι εεΙπε ΖπΙΙπεετ πππ1 ΚεΙεετεεεπἱττ επ

πεεπιεπ. ΒπεΙ ρτερεπΙττ. πεπ νετπετεπ ΠτετπεεεεεΙπεπ

+ εεεπΙΙΙ;, πεπ ετ πτεππεΙ ππε ΒτίοΙε επεεννε.ππΙ;.

ΟΙεννΙεε ννετπεπ Ιιι νΙεΙειι Ι·"πΙΙεπ εεεννετε Οεεπτεεετε

τππεεπ εΙππεΙ.τετεπ πππ Ιεεεπεπείε.ετΙΙεεε ΒΙπΒτΙΙΪε νετ

πεπετπτπεπ εεΙε, πΙε ποιπ νετϋΙΙεπτΙΙεετ εΙππ, επι πΙε π

Βεπε ετεεεππε Ορετεπεπ νετ ΠΙεετεπΙπτππε επ εεινεετεπ.

ΨεΙεεε Ε'εΙΙΙε νοπ νεπΙππεπεετΙεπεπ πεεεπ πππ επ

πετεττ.ΙΒεπ Οεεπττεετϋτππ8επ νετεπΙεεεππε? $εΙεεΙ;νετ

επ1ππΙΙεε πΙεΙεπΙΒεπ, εεΙ πεπεπ πΙε Ε'ετε.τΙεπ Με επετ

πεεε πετπ Ρππππε πτετΙ ετεττεεΙπππεπ τω. θε εεπετετΙττ

ΒΙεεΙτ εεΙ ποππ νεπ Ιεπι εεετεεΙτεΙ:επ Με.τετΙεΙ εΙπεπ

τπε.τεππ1επ ΠιπετεεεΙεπ πτνΙεεΙιεπ πεπ θεεπτΙ.επ νοπ

Γτε.πεπ πΙε νετ πππ εεΙεεεπ πΙε πιεσε Ι897 ερετΙτΙ

ντπτπεπ: «εεΙ πεπ ετετετεπ - 20 επ ε" ΖεεΙ - Ιτεπιεπ

ε τπεΙ ππτεε πΙε νε8Ιπεεεππτ εεπΙππτε ΟετπρΙΙεετΙεπεπ

νετ, εεΙ πεπ Ιετπτετεπ - 10 επ πετ ΖεεΙ ΙτεΙπε εΙππΙπε.

Βετ ΠπτετεεεΙεπ Μ; πεππτεε εεπΙππτ, πε.εε Ι'τεεετ νΙεΙ

εσεετ Με Πτετπε νε8ΙπεεπττΙττ. ννπτπε. ΕΞε Ισιτπεπ πτεΙ

ΡΙπετΙεπεπεετε πι πεε Οετρεε, εΙπε Ιπε ΟεΙΙππι πτετΙ».

Βετειιί Με ννπτπε πΙε ΙΙΙ:τετΙεπεετεΙΙε πΙεπτΙΒετ ΒεννΙΙ.εΙΙ.

πεπ Ι‹εΙπε θεεπττεεΙ.ετππε εεεεεεετετ. 'Ποτε πεεεεπ Ιπιππ

Ιοε πιΙεε πεε ΙΞΙππτπεεεε των εττνεΙιτεπ, πε.εε πὶεει ε1

ΙεΙπ εεεε ΙΣΙΧετΙοπ επ πεε πΙεεε θεϊε.ετ ΙτινεΙνΙτΙ, πεπ

εποε εεΙεπεπτΙΙεε εΙπε πΙεετ επ εεεε ε.ππεΙεπτε Απτεπτε

Με επ ΟειπρΙΙεετΙεπεπ Ι'πΙιτεπ Ιτε.ππ. ΙΞε Ιεοπππτ π1εΙπετ

ΜεΙπππε πεεε ππεεεε.πεΙες νοπ πετ ΡΙππΕΙοπεεεεε ποτε

επί εΙπεπ Ρ'εεΙ.ετ επ, πετπΙΙεΙι επί πΙε Με πππ ΙΙΙΙεΙεε

ε" νετννεεΙιεππε πννΙεεεεπ νετπετετ Πεετπεινεππ πεπ

ΒεεεΙπε, πετ ΡεειΙ8ΙτεΙτ, πετ -ΑπεπεεττππΒείεεΙθεεΙΙ

πετεεΙεεπ ειε. - Μεπιεπτε πΙε πετ ΟρετεΙεπτ

Ιπι νετε.πε Με επ εεεπιπιπεπ νεττπεε, πεε πειιι ειτε

πεπ: Πτπετεππε ετεεεεπ Ιτεππ, πεεε πω! εεΙεπεπτΙΙεε ε”

ΘεπεπιεεΙΙ μεεεΙττ π. ε. εεΙ εετείεΙΙΙΒετ Βεεεεεεεππε πετ

τεεεπΙεεεεπ νετεεετΙΙιεπ πΙε νετεἰππππΒ εΙπε πΙεεΙ

εεεεεΙεετΙετ ΙεεΙτετε Μ, εε πεε πετ Πτετπε τεττεπεε

ιπι Πεμ.

Μεεεπ πεεετ πΙε ννετπεππεπ Ψοττε 8Ι;τεεετπε.ππΈ

Οτεε Με ΒΙεε Ιτ'ε πππ Αππετετ, πΙε εΙπε ντεεεπτΙΙεεε

ΕΙπεεετεπεππε Ιπ πετ ΙππΙεε.τΙεπ επ πΙεεετ Ορετεπ00

Ιετπετε, πεπεπεππ Βεε.εετππΒ εππεπ Με πεπι νΙεΙΙειεε

ΙττΙΙΙεΙεεεπ ΟρετΙτειι εΙπετ εεννεΒΙΙεεεπ πεπ πετ ενπιτπετπ·

Ιεεεπ ΒεττεπεπΙε ΕΙεεεΙτ πεεΙετεπ. νΙεΙΙεΙεετ των 08

Μεπεεετπ εε εεεεπ Με Μ εεεεπτετε, πετ ε.πε ειπεπτ

εΙΙτΙΒεπ Ι:'πτερτεεεετ επί Οτπππ εΙΒεπετ ΕτΓεετππ8επ επ

εΙπειπ επεεεερτεεεεπεπ θετέπετ πΙεεετ ΟρετετΙοπετπετεεπε

ννπτπε. Ννεππ εποε ππε πΙεεεπι ερετεΙΙνεπ ΕΙππτΙΙΙ πεπ

εεετ Γτεπ πεεεΙΓεπ ντετπεπ Ιετ, εε πε.τί επί πετ ε.ππετπ

8εΙιε πΙεετ νετεεεεεπ ντετπεπ, πετ. ννεΙεεεκπ ΒΙεΙεο πιε

εεΙεε νετεπππεπ ΙεΙ;.

ΙΙΙ'εππ επί - πεετπεπ τνΙτ επ -- 200 Θεεπττεπ πεπε

ΥππΙππεεπετΙο ππε πεττπε.Ιεπι νετΙεπΙ` εΙπε ΒεΙεε εεΙιντε

τετ ΙΙΙΙεπππππεπ ππτ τεεΙΙντεΙεε τεπτΙΙεεετπ Απ888ΠΒ

(Βπρτπτ, ΒΙπτππε), εππετννεΙΙ;ΙΒε εεεπτεεεΙΙΙΙΙεεε ετπετε

ε)ΙππτΙΙΙε (ΒπΙι1°ε νετπετετ ΠτετπεεεεεΙπεπεεεπΙπ) πεπ

εεεΙΙεεεΙΙεε εεεπ ΚεΙεετεεΙιπΙετε ππε εεεεε ΤεπεεΓπΙΙεπ

Ιτετπιπεπ, εε Ιετ ππε πΙεεεπ Απττε.εεπ πετ ΒνΙπεπε ετ·

εἱεετΙΙεε, πεεε πΙε εππετΙΙεεε ΕΙ:τε.τΙοπ πεε ΠΙ.ετπε νετ

επΙΙπΙεεπιπεεΙπ επ.ππε ρετεεΙεεΙεεεε θτεεπτεεπ επ θείεΙΞε

Με. ΒΙεεεε τππεε :πεπ Ιπι Αππε Ιιε.εεπ, ποππ τπεπ ω!!

πΙεετ ΙεεεπεεείπετΙΙεΙιεε ΙπεΙπεπ ππτεε εὶπε ΟρετετΙεπ Μ·

εεΙτΙΒεπ ννΙΙΙ, πετεπ Οεπεεεπετιπεπ πΙε Ρετ. θεΙεΙιτ Με

επ ΡεΙΙε εΙιιετ 8εεννεπεετεεεείτ πππ πεπι ΙεθΙ)θΠ επ Μ·
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ιιε1ι1επ. 01ο (1είε1ιτ 11.81.1111, Με ειπε Ο1ι1Βειπ 1ιετνοτεε1ιι,

ιπ 1ιεί118ειι Β1πι.πιι€επ (Β1εεε, ππεεπ118επάε Οοπ1τε.ε11οπ1

Πιετπετπριπτ ππά άετ π1ιεο1πτεπ Πππισμιτ:1ι1τε1τ. επί ντιμ

1ιε1ειπ 1λ'εεε άἱε 0ιεεπττ επ 1ιεεπάειι.

Βε1ιετ Με πεε1ι πωπω Αιιε1ο1ιτ Πτι Γοττρ11ετιεπτιμ

Γ111ι18επ Απ" ε1ε1ιετιάε Ρτεπετι άετ νεμπεεϋκε11υπ ιι1ε1ιτ

επ ππτετινετίειι, εοιιάεττι πτεππ ειπε ορετεπνε Βεεε1τ18πτιε

άετ Ι.εΒενετεπάι>τπτιπ πιά1ε1τι ιει, ά1ε νετιιτο11τε.ι1οπ, Με

πεπ εε11ειιετ επ 0οιπρ11εε11οπετι ι”111ιττ. οάετ ά1ε ΑΙε

τωιπάετ-Αάπτπε'ετ1ιε Ορετετ1οιι, 1ιε1 άετ ειπε Οτε

1ιπττεεεϋτπιιΒ 1ττιπτπ τπϋ811ε1ι 181, οάετ επά11ε1ι άιε ?πιει

ποπ άετ Ι.ιιτειπ. τοιππάτι 1111011 1νετ1.1ι1ιε1τπ - Υεμ

πεε11ιτπτ άετ 1.18. τω. -, επί Με Κο1›1ετιε1τ") πεπ·

11ε1ι ιντεάετ επίτπετ1τεεπι 8επιεε1ιι. τω, επ ινε1ι1επ.

Βείετιι1ε.

0πειρ1εινε1τ1: Πεεετ ά1ε 1νο1ιτιπτιμάεε1π1“εετωπ πιπ

Γοτιππ.1άε1ινά 1π Οϋ1π. Ξερε.τεπι1ιάτπε1τ ππε «Πεπτ

εε1ιε Ρτειιιε» 1002. Ντ. 6 ππά Π. ιππωω πω.

νετ1τηζε1ιπε1ι1ιεπά1ππΒ· 81412 ππά Βε1ιειπετ).

Με 1.νο1ιιιιιιιμάεε1τιΓεο11οπ, ά1ε ποππ νοτ ε1τιετιι άπ1ιτιε1ιπ1

τετ·1ιι ιιιινο111τοπιττιεπ άεετε.πά ιιπά ππε 1‹ε1πεεννεςε 1ιετττεά1 τε,

Με τ1πτε1ι ΒιιιΓεε1ι1ιειτ άεε νετπι1ιι·ειιε Με 81ε1ιετ1ιε11. άεε τ

1'ο1μεε επεεετοτάεπτ11επ εεννοπτιετι. Α11ε1τι πιιτετ άεπ ντε1ετι 1π

νοτεε1ι1τις ε;επτεε1ιτειι 11ει1ιοάειι ππά πεπεοπεττπιτιεπ ιιπά

νετ1ιειιεει·ιεπ Αρριιτπ1.επ. Με 1ιεετειι 1ιει·πιιεεπτ1πάεπ άϋττ1ε

ι·ιε1τεε1ι ιιο1τννετ εεἱπ. Ιιι άεπι νοτ11εεεπάεπ Απτ'επτ.2 11πάεπ

απ· πππ ιιιπὲι‹·1ιετ Με ε1ιεοτει1εο1ιεπ θτππά1τιςετι επιετ ει·τ'ο1ε

τε1ε1ιετι Γοττππ11τιτΙεε1πτεειιοπ επεε1ππτιάετ Βεεει.21, άιιιιπ ιι1ιετ

άιε ρι·πεπεε1ιε νει·ινει·11ιπ:ιι·1τε1τ άεε νει·1'π1ιι·επε άπτεεετε11τ.

Με ετιεπεπ Βοτεε1ιτιιιππεπ ιιπ ά1ε ΑιιεΗ11ιτππετ άετ Επιτι

άειπτι οοιιοτι. Με 811.11τμιιις άετ 1.110 πιπ Ροττπε.11τι- ππά Ήπε

εετά11.πιρίειι, άιε Βο11ε άετ Τετπρεττιιπτ ππά επά11ε1ι άἱε εννοώ-

πιπεε1τ.μ· Πεεοάοτ1ι·ιιπε· ιἱπάεπ ειπε ειιιεςε1ιεπάε Βεεε1ιτε11ιππε.

Απ Με Βεεε1ιτε11ιπτιε άετ 1ιειιριεπε1ι1ιε1ιεπ 1π νοτεο1ι1τιε ε

1ιτπε1ιτ.επ Αρρετιιτε, ννο1ιε1 άετ Κοειεπρππ1ττ. ποτε ιπ -

ιτ:ιε1ιτ. εε2ορειι ννἱτά, εε1ι11εεει τπεπ ά1ε Βεεε1ιτε11ιππ; άεε

νοιπ νετϊπεεετ πεποοιιειτπ1ττετι Αρπετιιι.εε 0'ε1οιιίτι. ιιονν1ε

άετ ππι·ικειτ Ηιιτεεεριιτειε πππ ΟεΒεπε19.πάε ά1ε 1ε1ε1ιι

τι·επεροτω1σε1 επ άεπ επ άεε1τιπε1τεπάετι Οτι εεεε1ιπ11'1.

ινετάεπ τπϋεεειι. Επά11ε1ι ιν1τά _άετ εειιιεε Οπως· άετ Με·

ιτι.Γεει1οτι 1ιεερτοε1τετι, ππε ετ πι 061π ε;ε1ιππά1ιεετνν1τά, εε·

»ντε άιε Βεεε1ιτει1ιπτιτς άετ πι 061π 11ι11118ετι Πεε1πτεει1επειιτι

τπεπ. Πετετι 801ι110888Π πω. ά1ε Π1ετιεπιτιννετεππςεπ τπτ άεε

Ρετεοπτι1. εοινιε ειιι Νπε1ιττπς 111ιετ άιε Βεεε11οπε1ώτρετ, νετ

τιι1ττε1ετ άετεπ άιε ΓοττπεΠτινν1τ1τππρς οοπ1:το111ι·τ ινετάετι 1ττετιπ.

Πε1τε.

Β11ε1ιετετιιε1εεπ ππά Βεερτεο1ιπππετι.

Βετππι1πτιε εινετιμοεετ ΑΜπιπά1πτιεετι ππε άεπι 0τεΒιετε

άετ Νεεετι-, Ο1ιτετι-. Μπτιά- ππά Ηε.181ττετι1τ1ιε1τεπ.

ΗετεπεεεΕ.ζε1ιετι νοπ Πτ.Με:‹1ττι111επ Βτεεεετι.

1Ητι.11ε τι. 8. 1'ετ11ιε νοιι 0π.τ1 111ει·1ιο1ά. 19091.

1)1ε Νε.εεπερπ1ππεεπ.11ιτε Απεε1τςεπ ππά θε

εεπεπιειρ,·επ. νοιι1)ι·.θιιετπν Α1ιε1εε.1π 1επτεετ,

1ειε1ιτ. ν·ετε01πά1ιο1ιετ. άεπ θε;τεπειειιά τι.1ιετ νο111τοιπιιιειι ετ·

εε1ι15ρξετιάετ ?ιππι πεε τ1ε1ι1. νετ!. Με 1ιιά1ειιι1οπεπ ππά θειι

ττε1πάιοπιιοτιειι άετ πεειι1ι14.άετ, Νπεεπάοπε1ιεπ ππά ειιάετετ

Βειπιμιιιμπττεπ άετ· Νπ.εεπ1161ι1ε. Βει άετ Η11πι1ετ1τε11 άετ Ατι

ννεπάπιιε άετεε11ιεπ ιπ άετ 'Πιετερ1ε άετ Νεεεπ1τι·επ1τ1ιεπεπ πι

άιε Ι.εειπι·ε άετ Βτοεε1ι11ι·ε πεπι πτε1Μεο1ιεπ Ατ:ιε 1ιεετεπε :τι

επιρτ'ε1ι1ειι.

Ε'τετπά11ϋτρετ1τπ επεεετεπ θεπϋτεεπτ.τε ππά

11ιτε Βε1ιειιάΙππ8. νοπ Πτ.Ηϋ1εε1ιετ.«ννίε ννε11

άπττ'ειι Βιιιτπετ1επενετειιε1ιε εε11επε π1ε1ιε ερεε1ε11επεε1ι επεεε·

1ι11άειετ Αετε1ε ε;εττιπε1ιτ π·ειάειι?» ΑΜ' άιεεε Πειτε με1π.

νει·τ'. άεπι ρτε1τιπιτ:1ιετι Ατετε 1π ττε1τιετ 1τπτεεπ Βτοεε1ιπτε ε1πε

πεπει.ιιε Απιινοτι: ππά ννεττ1ινο11ε Αιιυνειιιιιιιρετι, Με ει· ά1ε

ΡιετπάΚετρει· 1πι ππεεετειι θεπϋι·ςππτ.:ε επ 1ιε1ιετιάε1ιι Με ιιπά

απο ετ άει.1ιει, πω: ποππ ννιε1ιτηςει· πι, ιιιε1ιτ τιιεε1ιετι άτι.ι·Γ.

1νεππ 1τειπε 1τιειι·ππιεπτε νοιι ππ8επ1ιτει· Ηετιά άπ1ιε1 1π Απ

ινειι‹ΙππΕ ττε1ιτπε1ιι π·πτάειι, Με εε 1'εττ'. τιπεάτπε1τ11ο1ι 1ιειοπι,

ει: 1τόπιι1ε τιιιιπε1ιετι Πτι1ιε11 .<τειν1εε νετιπ1εάειι ντετάειι.

21) Ζε11εο1ιι·. τ”. Θε1›. π. Θ”. .Βά. 47, 1.

Ιοεε.1επ Αιιεεε11ιεε1ε Ιιι

άεπ ο1ιετετι 1.π1'ωνεεετι.νοτι 1)1°.Ν001181- Ε11ιιε 1ιπτιε

Βεεε1ιι·ε11ιππε άετ 14Πιι.ε1 ππά Πε1.1ιοάεπ. άετεπ εκ:1ι.νετΓ. τπτ

Πετιιτε11πτικ 6ι·111ε1ιετ Βε1ιπιετι1οει€1τε1τ πει επετιι1.ινεπ Βιτι

μ·19'ειι 1π άετ Νεεε ππά 11ιτετ Νε1ιεπ1ι61ι1ειι. 1ιπ111ππάε, 191·

ε1ιεπ ππά Κε1ι11τορ1”ε 1ιεά1ειιι.. Απεεετ άεπι €1ρεειεΙιετειι ννιτά

πιιε1ι άετ Ρτε1τι11τετ άπτ1τι νιε1 Βι·τιπε1ι1πιτεε τπτ ε1ε1ι 11τιάετι.

1.ε1›ειιενετε1ε1ιετπιιιι ππά Κι·ε.π111ιε11:επάετ

Νπεειι- ππά Επε1ιετι1ιε1ι1ε..νεπ 1)τ. 11τιιτιπιι1ιε.π

Βι·εεε,·ε τι. ΑΜ' θτπιιά εε1τιετ 25_πι1ιτιςετι ννιεεεπεε1ιεττ1ιε1ιεπ

ππά ρι·τι1τι1εε1ιετι Τ1ι1ι.ιι€1τε1τ. Με άεπι Ιιεττε11'επάετι θε1ιιει.ε Μ·

ε τ1ε1ιτ. νει·ι'. ιιι μεεεετ Κάτω ά1ε 1ιο1ιε Βεάεπιπιι.ε; άετ

ι·τιπ1τ1ιε11επ άετ Νεεεπ- ππά Βιιο1ιεπ11ϋ1110 ιπι· άεε Α11ςετιιειπ

1ιε11ιιάετι ππά εοττιπ π.πε1ι πιτ άιε Βε1ιεπενετειο1ιετππι;. 1)επι

ρτε1:11:1εε1ιετι Ατειε 1πιπιι άιε Βτοεε1ιιιτε 1ιεετεπε ετπρίο1ι1επ

πετ επ.

Πε1ιετ '1'π1›ετ1ιιι1οτιιε άετ ο1ιετεπ 1..πτιτνεςε.

νοπ 1)ι·. Β π ε1ιειπ πεπ. Ιιι ά1εεετ 1'11τ άεπ Ρτε.1τιι1ιει· εοινο1ι1,

ννἱε Μ· άεπ 8ιιεειτι11ειετι ε1εΞε1ι 1τιτ.ετεεεπιιτειι Βτοεε1ιπι·ε πε

ειιτ1ε1ιτ. νετ1'. ιιιτι11ε1ιετ ά1ε Βεεε1ε1ιτιππε «'ΓιιΒετ1ιπ1οπ1» νοιπ

1τ11ιι1εο1ιεπ ιιπά ρε11ιο1ος1εε1ιε.τιιιτοπι1εε1ιειι θεε1ε1ι1ερππ1ι1ε. Ετ

ι·ε1'ετ1τι άετεπί άιε τπειειεπ ιιι άετ 1.11.ετει.πτ νετεεια1ιπετεπ

ππά τιιε1ιτετε ε1Βεπε Β`111Ιε νοπ Τπ1ιετ1τιιΙοτπ άετ Νεεε. άεε

Νεεεπτειο1ιειιι·εππιεε, Βεε1ιεπ ππά Κε1ι11τορτ'εε, 11ιτε 1)1εμιοεε.

11111'ετειιι1ε1ά1πε;ποεε ππά '1"1ιει·πριε. Πεπ 8ε1ι1πεε άετ Ατ1ιει1:

1ιιΙάετ ε1π εε1ιτ επε1111ιι·11ε1ιεε 1πτετε.1πτνεττε1ε1ιπ1εε.

Α. Β τι ε 1ι ε τ.

Βετιε1π. 111ιετ πιο νοιπ 0οπιΜε Πιτ Κτεεείοτεο1ιππ8 επι

16. ΟετοΙιετ 1900 ετ1το1ιετιε Βετπτιιε11οτεε1ιππ8, 1ιετ

επεεεεε1ιετι νοιι άεπι νοτειπιπά: ν. 1. εν ά ε τι, Κ1το1ι

πετ, ν1ίπτεάοτΠ, ν. Ηεπεετπε.τιπ π. 0ιεοτεε

Μ ε ν ετ. Ι. Ετμ5.τιεπιιΒεπεά νοπι 1τ11π1εο1ιεπ πω.

011011. 1.1επε. νωι...Β νοπ Οπα” Β'1εε1ιετ 1902. 11111. 10).

[Με εθοπι1ιεε τπτ ΚτεΒεΐοτεε1ιππμο ππτετ Μπι. ΡτΜπάιιιπι

νοιι 10. ν. 1.ε ν ά ε τι πειτε Β`ιεμι1τπι·1ειι επ εϋ.πιπιτ.1ιε1ιε Αετει.ε

άεε άεπιττε1ιεπ Ηε1ε1ιε νετετιπάτ, άιε επι 15. 0ετο1ιετ 1900 ιιπι

5εΓά11τ. ππά επτ11ε1τεεε1ε11ι. ννετάεπ εο11πειι. Πιε 1)ε.ιετι, άιε επι'

ιεεε Απ 8εννοπ πεπ ννοτάε11, εἱπά ιπ ά1εεεπι πω. επεετιιιιιειι

ἔιεετε11ι ππά εο11ιεπ ε1πε Απτ1:1ε.τπιι; άετ Αειιο1ομε ππά άετ

81π11τς1τε1ι. τεερ. εν. Ζππε1ιπιε άετ Κτε1ιεει·1ιτιιτι1τιιπάεπ .ετ

εττε1ιετι. Με ετει.επ Βε1ιτ1τι.ε 1π ά1εεετ Β.1ε1ι1:ππ8 πτιά ιπ ειπετ

πο εε1ινν1ετ1 ετι Με ε 1τοτιιι1επ :π 1τε1πεπ άπτε1ιτιπε ειτιάεπι.ι επ

Β.εεπ1τειεπ ΐ11ιτεπ, οε1ι11εεεεπ τω. 1τιιπιετ1ιἱπ Ηιπννειεε ιπι επ

επι' άεπ Βιπ11πεε άετ Ψο1ιππτιρ;ετι, άιε Βεάεπιππεε1οε1μτε11.

άετ Βτειιο1ι1τειι, εοννιε άιε ννε1ιι·εε1ιε1τι11ε1ι1κειτ άετ Απίπε1ιτιιε

άεε Κιεπ111ιε1τεμτεεε νοπ τιπεεεπ 1ιει·.

ΑΜ Με 1)ε1:ε11ε ε1ιιιπςε1ιετι ννϋτάε επ τω. τπ1ιι·ειι, εον1ε1

πι” ιεάοε1ι 1ι1ετ ετιν111ιπτ ννετάετι. άτιεε άιε ϋττ1ἰε1ιε νετι1ιει

1πτι;; ιπι Βε1ε1ι, άεε Α11ετ άετ Κι·ε1ιε1ττεπ1τειι, ά1ε επετει 1ιετ'ε1

1επετι Οττ.τεπε, άιε Ι.1επε·τ άετ Κι·τιπ1τ1ιειι. άεε νετ1ιπ1ιπιεε άετ

νετ1ιε1τε.ιΙιετεπ επ άεπ 1.εά1Βετι, άιε Βετιι1ενετ1ιε11π1εεε, άιε

Με” άετ Βτε11ε1ι1ιε1τ, άετ Απειεε1ιππ , ποπ 1ε άετ Μ11ινιτ1τιιπε

Βεεοπάετετ 0πιετϋ.ιιάε Βεερι·εε1ιππε Πτι επ. Η ΕΕ

ο ε.

8 ο 11 πι ι ε ά ε πε τ ε: 0τπτιάτ1εε άετ Ρ1ιετπιπ1το1ομε πι Βε

επε ...π Ατεπε1τπ11τε11ε1ιτε ππά '1'οιτι1το1ομε. νοεε1.·

Ππτετ μ6εεετει· Βετϋε1τε1ε1ιτ.1εππς άετ 'Ι'ο111το1ομε ππά νετ

τπε1ιτππιτ άεε 11τετε.τ1εε1ιεπ 1άτι1ετ1εΙε 1ι11άετ άετ θτπτιάτἱεε άετ

Ρ1ιε.τττιε.1τοΙοε1ε επεΙειε1ι ε1τιε 4. Λάβαμε άεε θτππάτ1εεεε άετ

ΑτιπειιιιΜε11ε1ιτε άεεεε11›επ νει·ίε.εεετε. Με Ππ1.ετει111.2ππεε

ττιΜεΙ 1ιε1πι Ππ1ετι·1ε1ιτ ππά Βιπά1ππι άετ π1ιετπιε1το1ομεε1ιετι

Εν1εεετιεο1ιπΓ1: ννιτά εε ε1ε1ιετ εοινο1ι1 ππτετ άεπ Β1.πάειιτειι Με

ππε1ι ρτε1ττιεε1ιεπ Αετειεπ νν1111τοτιιτιιεπ εε1π. Ν· Β τ

- το ετ .

Ζπι· Μετ1ιοά11ι άετ

Ρτο1:ο1το11ε άεε νετε1πε 81:. Ρετετεεπτεετ Λετπτε.

'709.811.2πιιρ; ειιιι30. Αρτ111909.

νοι·ε1τιεπάετ: 'Γ111ιιε;. Βεετε1.11τ: Πε1τε.

11Ρετετε: «1.1ε1ιετ άιε Τετειι1ε άετ Κἰπάει·».

νετ”. 11ιε11εεειπε Ει·ι“ε1ιτιιιι€επ 111ιετ 'Ι'επιπ1ε άετ Κ1πάετ

171 ?Με Με 6 8επιιοπεπει'ππάεπ1 πιπ ππά άετιιοπεττιτι Ζειε1ι

ιιπτιετεπ. εοιν1ε πιειΕι·ο- ππά πι11ττοε1ιοριεε1ιε Ρτειρετετε. Ιιι Βε

επιτ ειπ1'άιιε 1τ11τι1εε1ιε Β11ά Με ετ ε1π ιιεπεε 8νιπρι.οπι εετ'ππάετι,

ινε1ε1ιεε ετ Με «11τιτπρε1πιπππ$1ιε.ποπιεπ» πεπιιτ

1ΗΜνε.τι1εε1ιε Βε1ειιπ8 1ιε1εριεΙεινε1εε ετ Οετν1οε1ττεςεπά άεπ

Βϋε1τμπιεε ε;1ε1π. Ζπε1τιιτιε·επ 1π άεπ ο1ιετεπ Επιτειιι11Μεπ

ειε.

Ρε1.1ιο1ομεε1ι-ε.ππτοπιιεε1ι Με ει· 1π ε.ΙΙεπ θ Ρ1111ειι άεπ ΕΜ

ε1ιετι Βεί'ππά ετ1ιε1ιεπ 116τιτιεπ, άετ πι ειπετ Ρε.ε 1ινπιετι 1 π -

ςιι1ε πεεπιοττ1ιπε1οπ ετ εει·οΠει·1ποεπ εκτετππ

Ό

  



ΠΣ

ι·ιιιΙιεεΙει·ιε ιιοετε, εἱιιει· Νεει·ιτιε ιιιιει·ειιιιε

Πε ι·ε.ειεε!ιιι·ιε εεε θε.ιιι;Ιιιι.ιε (Βιιιεἰιεειιεε άει·

Βιιιιιε!ι.ι·ιιει;Ιιεε. ιιιτει·ειιιιεΙΙ Με ρει·ειιεενιιιει.6ε) εεεειιιιι.

' θειιιει· Πεεει·εειιςιιεε· Με Μ: ειε 'Ι'ειιιιιιε εει εε εε

ειιιιιιιιι,ε ΒεεἰιΙιε εεε Νει·νειιει·ετειιιε εεεεεεειιεε ετιιιιιιιιεεεεε

Εεειεε. ινε ει· εεε Ζιιετιι.εεεεειειιιεε εει εΙιιιἰεεεειι Βιερ

ι.οιεε ει·ειει·ι, ιιι εε Οι·ἱεἱιιειΙ εεειιειιεεΙιειι (ε. Τε. «ννει·εεΙ

ενιερωιεε»).

Με ερεειεΙΙ ειε Κτειιιρϊε εειι·ιει, εε εοιιιιιιειι ειε εεειει·

Αεεε:ετ Με εε:ει ειιι·ειι εειε ΑΙΙεεειειειιιι'εειΙεε, εετει ειιτεε

εε·ει:ιε Βειεειι€ άει· ινει·εεΙιι ιιι ΡοΙ,ε;ε εει· Ρει·ιεεειι ιιιειιει€ειε

ειι Βιιιιιιιε, εοειιει·ιι ι·εΠεειει·ιεεε ιιιιι·εε ειε ΕΙιιιεεε εεε· ει άεε

θεεεΙιεε, ννεΙεΙιε εειεε Βιιει;ιιεεεεεειε.ιιε ει εεε ειειει·εε

ιινιιι·εεΙε εει·νει·ι·ιιίι, άει· εεε ιιιειει·ιεεεειι ΖεΠεε εει· νοι·ι!ει·

εει·ιιετ εεει·ειετεΙι ινε·ε. ΠΕεεε ι.ιεΙιειιίιειι 1ιιιεεΙεε εΙειεεε

Ιιιιεει ειε εε άεει Μοιεειιι, ινε εει· ειιεεΙιει·ιε,·ε ρει·ιρεει·ε ειε

ιει·ιεεΙιε Νει·ν εεει·ει·ιεεεει· ειε. εεει ειεε εεινιεεε εεΙεεει.ε·ε

θιειιεε εει· Πεεει·ει·ι·εεεει·εεε εεειιεεΙιι·ειιει. Πεεειει·ι·ει;ειιι·

ιιεει· ινἱιε ει· ειιι·εε εεε Πιεεε. εεε ει· νοε 8εεεε εει· ρεεενιιιε

ειιιε;ιιιεεεεε Αεεεε·ει·εεεεε ειε. εει ειε ινιιι·εεΙ Ιιει·ειιι εεε

ενσιεεΙιειι εεε ενει·εεΙίεεει·ιι ει·ιεειει, εεε ιε ΡεΙε,ε πεε ιεε

εεεειεεεει· εεε εκει ειινιι. εε.ιεε.ιεΒ·ειιει· εεει· εεεειιεεεει·

Ποιιιεετε. .

Με Αι·εειι ει·εεεειετ εειειιε εε «Ρ ·εεειε Βριιιι·ιι» εεε εεε

ιιεεε ειπεπ· «ΒειΙιεει· εεε. ΝοεΙιεεεε Με» ρεεΙιεε·ι ινει·εεε

Πιε εεειιειειιειΙεε Ζειεεεεεεειι, ΜιειερΙιειειωιρεἱεε ειε. ει·

εεεεειεε ει Βιιιιιε 1ιιι «Ργεει:ιε Αριιιιιι·ε ειι.·ιοιιει·ιε ιιιιιιιιιιεε

εποε ιιεπιιεεεει ιι 6ιι.ινι·εριε.ιιει·ιε».

(Αετοιεΐει·ει.Ί

Πιεειιεειειι.

Ψεεε: Με νοιιι νει·ι:ι·ιιι;ειιεεε εεεεει·ιεεεεεε ριιι!ιεΙει.ιιεειι

εεειειειεεΙιειι νει·εεεει·εεεεε εειιιιερι·εεεεε εει ειοε εει εεεεε

Ιιιι.ει·εεεε, εειιιιι.Ι ειε ιε ΒιεΙιειε εεει·ιιοετ ινει·ιιειι ειε. εεε

εΙιειεε!ιεε Βι·εεεειιιεεεεννειεεε ἔει· 'Ι'ει.ειιιιε, εεεε εει-εε εε

εεεεει Ιιετνει·ιςεεεεεε ννει·εεε, ειιεε εειιιιιιιΙιεΙιε εει· Βεεεεε

ιιεΙιιεΒ·ιεε ΠΙΙε άεπε ειιι1ει·ε Κι·εεεεεεειι εειιιρΙιειι·ι ινει·εε.

νι·ε!ιει εε εετεεεεετ εειε τΙιιι·ι'ιε ειιιιεεεει εεε Ε'ει·τιιιιι Μει

ιεεειεΙε ειι εεεεε, ιειεε εει ΑεννεεειιΙιεΕι εει· Τειιιιιἰε εειε.ι·

εεε νετε.εόει·ιιιι€ειι ει Ε”ειι;ε εεεει·ει· Κι·εεε!ιεεεε ειεετ νει·

εεεειιιιιιειι ρεεεεε. ινειιιι ειιι·εε ιεε Ιιε.ειεεειι ιπι ΒριεεΙ

ειιιιιιΠεε, ιεε εειιειεΙειι Νει·νειι εειε Βειεεεε; ει·ιεΙιι·εε εεε

άεπε Πεεειιι·ιι.8·εεε ειπ' ειε ιεει.ει·ιεεεειι Βιιεεειι θεειι·ιιειιο

εεε εει.ειεΙιειι, εε ειιιιειι ινε· ιπι 8ριιιιιΙε;ειιεΙιειι εΙειεεεειιι

εει Κι·ειερίεεεε·εει νει· εεε. Νειιιι ινε· εεει· ιιεεε ιιιιεεε

ιεεει εεεε εει· 'Ι'εεεε εει· ΜεεεεΙε.ιει· νοε εεεειεΙειι ι!ιιι

Πεεεειι εεεεεεε; ει; εεε εει εει 'Ι'ειιιιιιε νει·ειειιιει ινιι·ι!. εε

ει·ιιεεει: εε εοεε εεε Κι·ειιιρίε εε εεεεε, εειιεει·ιι εει· εειε

ει·εεει.ε Βεβειιει·ι·εεεει·εειι. σωσει ειπε ει Ιει.ειει· Ζεε: ιεε

Βεειεεεεεειι εει· εεεειεΙειι θεεει·ε εε εεε 8εεεεει·εΠειιεε ει Β'ι·ειςε

€εετεΙΙιτ πειάεπ .Η εε νιειε εει.;ει· ειε Βεεειιεεε·εε ιιειςιι·ι εεε

εε Ζεειειιιιεεειιιιιιειι εει· Βεεειιε Με ιιιεεΙιε.ιιιεεΙι ει·εΙει·ι.

ΑιιιΤε.ΙΙειιε ιιιεεεε εε εεεε ει·εεεεειεε, ειιεε εει ιιιοιει·ιεεεει· Με

'Γετε.ειε εε:Ιι εεεεει·ειιει· Βειεειιετιιιιε νοε εεε θεεεεεε εε

επι εειε εεειιε, ινε .εεεε ιεε θεεεΙιεεεεΙΙεε εει·ειει·τ ννε.ι·ειι.

Βει 'Ι'ειεεε εεεεε ινε· ει Γο!8·ε εει· Ζει·ειει·εεε·ειι ιει.ε νοε

εειιιιιιεεε Βεεινιεεεε εεε |ΔεεεεΙιειιιιε εεεε _ιει.:Ιιεεε Βειε

ει·εεΙιειεεεεεε,-οε;Ιειεε ει εεε Αείειιι.;εετεειειιΒιιιεεεεεειι·ε

νοι·ιι·ειεςε εεεε Πε8·εεει·ειιειι ιε εεε ΒριιιιιΙεεεεΙιεε ι·ει·εεεεεε

εεε!. Με νειιι νει·ι:ι·εεεεεεε ειὶριιΙειε Πι·ε!ετεεε· εει· Βετ

εεεεειι ενιιειεε εει· 'Γετειιιε εεΙιειει εε ειε Ε"εΠε Με ΒειιιειΙι

εεε; ει· Ηιι·ιιεει·νειι (ΒΙερεει·εεεεειειιε, θειιΙιιιεεεεεΙιννει·εεε,

Κι·ειιερι'ε ει εει· Ζιιιιε·εειιιιιεεεΙειιιι· ειε.) εκει ειιεεΙιεΙιε; εε

εειιι.

Ρειει·ε; Βιε Βι·ειετιιιη.ιι άει· Βγειριειιιε εεε εεε ε.ιιε.τειιιι

εεεεε νει·εεεει·ιιεεεε εεεε ιεε εει εεε Ηνρειεεεε ε.ει'εεει.ε!Ιι,

πεειἰεει. εει' εεε Βεεειιρι.ειι€ειι νοε νειι Ο εε εεειεε.

εεεε ιεϋεειε εει ιιιιεε εει·ειιι ειεινειεεε, ιειεε ινε· εε εει 'Γε

ιιιειε εε:Ιιτ ιεε Κι·εειριεε εεεεει·ε ιιιπ τετεειεεεειι Ζιιετ.εεεεε

εε τεειι εεεεε, ειε Με διειειει·ιιεις εεε 'Γεεεε ιιιιιειιίε.εεεε

εεε!. Βε1'Γε.εεε ει εεε θειιε·Ιιειι @ιεε εει·ειει·τ εεε ει ιεεεεει

?Με ειι.εε νοε ιεει εειε Βειε εεεεεεεε. εει εει· 'Γειε.ειε

ιεεει:ε Ιιεεειι ινε· 1ιιι θεεεεειι ποια ειιιεεεεεειιε νει·ιιεεε

ι·εειςειι, ιιεεεε Ζει·ειει·ιιεε· ιιεεε εετ ειεεΙιειιε θεεεςΙιεεεεΙΙεε

εεε εει·εε ιεεεε Εεεε άει· Βειε εεεεεΝ5ει ινει·εεε.

Αεί' ιεε Βνιε ιειιιε νειι θεεειι εεε θειιιι·ιιε εει Με ἰὶεει·

εεε ι: πεσει εε. ει· ειεςεε·εεεεε, εεεεει·ε εεεε ιιιειε εει' εεε

Εεε ·εεειει·ε εεεεει·ειιει.. Λυσε εεεει·τ εεε Ο ε ν ε ε τε ε 'εεΙιε

ΡΙιε.ιιειιιειι εεε εει· Ι.ι8'.ΥΠΧ8 ιιειιιιιε εισει. εεει Βιειε

άει· τγριεε!ιειι Κιιιεει·ιειιι.ειε, σε; εε:Ιι άιε Ηιι·ιιενιιιρτεειε ινεεΙ

εει” Πιει:ε ιιεί' ειε Ηιι·εεει·νεε ιε άει· ιιιετΙει·ειι 8εεεάεΙ,ε·ι·ιιεε

εεεεεεε ινει·εεε εεειιτειι

Ιιιιιιιει·ειε ιιι6εΙιτε Με εει·ε.ει' εει·εεεεεειιιιεε, εεε: Με Βιιτ

εειιεεεε εετ Ι)ιιι·ιι ειιι.τετει.ε8·ε ειεεει· ινεεει· ει·1εεΙιτεε‹ι εε εε

νιιεεει·ειι ενειριειιιειι νει·εεΙεεεεεε; @εεε εεειι; εεεε εει· 4.

νεετι·ἱεεΙ ιεε.: εἱεε ΒιιΠε εριεΙεε. εεεΙι ιι·ει εε εεε". ιιιεει

η Ζινεεε εει' άεπε ΙιειιιιΙε _ιειετ ειιιειιεεΙιειι εεε ινετε εεε ινεἰ

ιει·εε Πειει·ειισειιιιεειι ε.εεειιιιεεειεΙΙεε.

Βειιι Βιιιιι·εεε εεε·ειιεεει·, ειιεε ειε ιιεει.οιειει:Ιιειι Βείειιιιε

ειε ΒειεΙιεε νοε Κιεεει·ε ειεοεεε ειειι, «Με εε νει·εεειεεεεεε

Κι·εεειιειιεε εε θιεεεε ιι;ιειι·ειι εεε εοιεε ειιι·εε άεπε Κι·ιιιιε

εεεεε ιεε ρετεο1ει;ιεεεεε νει·ε.εάει·ιιιιιςειι εε Βει.ιιιιε ι;εει·ιιεετ

εειε εεεεεε. ιιιεεε ειε ειιιι;ε,εεεειεΙΙειι. εεεε ινε· ειειε εει' εει

εει·ιιι·ιἰεεε Μειει·ει.Ι ειιι.ι·ενι·ιεεειι εειε ινει·άειι, ννεε πε 'Ι'ειιιιιἰε

ειε ειεε Ιιιειιι Κιεε εε θι·ειιιιε @Με

εε ιιιεεειε ειε 'Ι'ετε.ειε ειε ειπε Ιιει·νιιιιειοερ ει ΡειεΙΙεΙε

ειεΙΙειι εεε ειιεεε. Μ" ειε ειεειι θγειειοιεεεεεειρΙειι ιιει·ετε!Ιτ

εει ειιιειε ι;εινιεεεε ειιι.ΙιεΙοειεεΙι-εεετειιιιεεΙιεε 8εεειι·ει, ειεει·

Ιεἱ ιιιιιεε ινεΙεεε 8εΙιε.εΙιεΙιεειι ιει θρεειεΙΙεε Με νει·ιειεε

ιεεεειι Ιιει·νει·ειεει·εεει ινει·εεε: ειε Μ. εἰεει εει Κι·ιιιιΜιεε

εει ε·ειιει·ιε ιιιιεεειεεεε, εεεεει·ε ειε Βγιιιετειεεεεειιιρ!ειι ειε

ιεεινειεεΙΙεε Βεεννεεεεεεεε ιε εει· Ιιιι:εεεεει: εει· Βτεοεεἱ

ειιιιεεε.

Ζιιιιι ΗεεΙεεε ειιιεε ιεε ει·ννεεεεε, ιειεε ιεε εει· 2 Με ειε

Τετειιιε ειε Κιιιεει·ε εεε ειιεΙΙι ειιιει·8 ειπε εεεεεεειει εεεε,

εεεει εεει· ετεΙΙιε ειε ειοε Με τοΙειει·ιει·ει·εεεεειι: εει·.

Μεειιιιζ. ιιιεεειε Με εειεε εει εκινε.ε ιιιεεει· ειιιεεεεεε,

εεε ει· ιεε Ρειε ι·ε ειιειιειειεε ιε εει· Ρι·ινειιρι·ε.ιιιε ΒιεεεΙιειι

εει: εεε εει εειιι ειε 'Ι'ετεειε εει· ει εεε εεει·εε ΕΣιιιι·ειιιιιε.τειι

εεεεεερι·εεΙιειι ιπιι·. 'Ι'ι·ειεεειε ει·εειιιιιειε εεε Ρει.ει· ε

ινειει·ειιά άεε Κι·ε.εεεεεκειιιεεε. σε εεε Κιειι, εει Πε.εεεειι νειι

10 .Γε.ει·ειι, ειε εεε εει.ει·εε Πιιτι·ειιιιτετεε ιιειει ειιεε νει!

Με” εειιε. νειι εει· ΙΙει.ι.ει· εεεε εειε εεε Πε Βι·Γειιι·ειις

ει·ιιιιιιειΩιειεε εεε Κειά εειε εεεεεεει·ε ΙιεἰεεεεεειιΓι Ιιει.τε,

Βι·ιει'ε εε εεει·ειεεε εεε Ιιιι1εε Τεεε ειιιεε: εεει·ε.εετε εε

εεει·ειεειι: ιιιιεεει·εειε :ιεει· ννιι.ι· εεε Κιεε ειεε Ιειάεεεεεει'ε

Ιιεεε Βει·εετεει·ειιε, εεεεεε Με εει· νε.ιει·, εεε ειιιι.ε ειιιιιιι·εε

εεεειι νιεΙε ΙΒιινεεεεεεε εεει·ι.ι·εεειι, ιε Βι·ετεεεεε 8·εεει.ει..

νιεΙΙειεει Με· επι· ειπε εννιεεε ΒιεΙιεεεειι νει·ιιιιιιεεε. Βε

εεεεει·ε εεει· ιεεεε απ” εΕεε,εινιεεεε ννει·ιιεε, ιειεε ἰε ιεεεεει

Ρε.ΙΙε, ινε ειε ι·εεειε Ηιιεε εεειι $εΙιι·ειεεε εεεεεεει·ε εειι!ι ει

Αεερι·εο!ι εειιοιειιιεε ινειεε, ιι.εεε ειε Βνιεριοειε εε:ε νει·

ειι εινεειε ι·ει:ειε ΙεεεΙιειι·ιειι.

ειειιε: ΕΞε ει·Ι‹Ιει·ι. ειεε Ιειεει.. ιειεε, ινε ιεε Β ιιιρι.ειιιε

εει· ειιιεεειε νει·ιτει.εε εει, ειε ειιετειιιιεεεεε νει·ειι ει·εε εε

εεεε εει· εει” εειε Βειιε ΙεΙειΙιειι·ι ειπε: εει· ειεε Ψιιι·εε ει·

ει·ιιιιειιιι Ιιε.ιιε εει εει·ει·ιἰε· ει.ειεεη·ρεε ειε ρ;εεειι. Με άει·

Τειιιιιιε ει· Ει·ινεεεεεεεε εει. νει·ιι·εεεεάει· εειεε ει·εειι

εεεειι Βι·Γεει·ιιιιεεε. εεεε ειιι.ιιετ ει· ιΙιεει·εεεεε ι!ιε Εεεε Με

ΒειιιΙει·ϋεειιειιετιι·ρειιοιι ειπε εε νει·ετεΠεε εε Ιιεειιεε, ειιεε ιεε

·Πιιιεεεεεεε; εε:ε άεπε άεε ΖεΙΙιςεινεεε ιει·ιεειει, ιε εεε [ε

τεινειιεει·εΙοεειιΙ ΙιιιιειεεεεΙειι:ετ εεε ειει· ιει.ιιιι ειε ειιιερι·ε

οΙιεεεειι Μ.ειεεειι Μπι..

Ν' εε εεε ει·ιεεειι ειεε εειεε ΡεΙ1εε, ννε ειε Ρειιεει ιιεεε

Ι.ειρει·ειειιιιε ει Β`εΙι.ι·ε νειι Αερειιιεειιιε ειε. ΑείεΙΙειι νοε 'Γε

ιιιιιιε ει·ει·εεετε, ειοε νειι εειιεεΙεεε νεΙΙΙιεπιιιιειι ετεεΙιε. ιεε

εεε ιεεεεε ει !ειει·νε.1Ιεε εε ννιεεει·Ιιειειι ρεεειειι, ινει·ιιιει ει

_ιεεεειιιεΙ εεε Ηεεριιιι.Ι εείεεεεεεεε εεεινειιεεε ινιιι·. Βι· ιιιεειι.

εετει·ιε;ε ινιεεειιεει εει· ει.ειεεεε εει' τεειιενιτειιεε Βετ

εειιιιιιιιιεεε εετεεεειιΐεΙιι·ειι, ει·εεΙιειιιε εοεε εεεινεεεεε

Ρειει·ε: ννεειι ό.ιεεε ΙΒι·εΙειεεε εεεινεεε·ειι ει·εεεειιιε,

ειιιιε ιιιεεεειι εεεε ιεε ι·εεε!ινιι·ειιεεε Βεεεεεεεειι·ι·Ιιε Με εε

εννιιεε·εε ει·εεεειεειι.

Υει·ιιιιεεειεε.

- 8ειιιε Πειειιτε.ι εει· Κειεει· ει·εε'ιιει ιιιειεΙει

ΑΙΙει·ΙιεεΙιετειι Τε.εεεεεϊεεΙε ειι Μει·ιεετεεεει·ι νοιιι 24. Βερ

τειιιεει· ε. δ. εειε θεει·ιιιεειειεεΙιεερεειοι· εει· ΡΙει:ιε, ΜΜΜ

ει,ε·ειιι Μιι.ιι·Ιιεεε εεε ΜεάιειιιεΙιειεε, Βιιι·εεΙειεειιιι·ει·εεε,

ινιι·εΙ. θεεειιιιι·ε.ιε Πι·. Κιιὸι·ἱε - θειεεε ΑΠει·εϋεε

ειεε Πιιιιε εε ι!ιε εεεεεεειι:Ιιεετε Μεεεννειιιιιια εει εει·

Βι·ί'ιιΙΙιιιιε· εει Γεεεεεεεε εεε Ρι·εειεεετειι εεε ΜεάιοιεεΙι·ετεε

ι·ειιι 20. $ειιεει· 1900 Με ειιιιι θ. .ιεΙι_1θΟΙ.

- Ριει'. Πι·. ιν. Η ο ε ε ι ννι ιι ε ει (Πεεεεε) εεε·ιεει εειε

ειιεε Βει·Ιει, εει εε εει· εεεεΙεει ει εει· εινεεεε Οετεεει·

ινεεεε ετεπειιεειιεεε θειιι'ει·εεε εεε ιει.ει·ε.τιοεει

Ιεε Οε ιιιι·εΙεει·ειιεε εει· Βεεειιιεϊιιιιε άει· 'Γε

ε ε ι· ε ε Ι ε ε ε ι.εειΙειιιιειιιεεε. Πε ειειι ε.ιιεεειάειιι εε.εΙι·είεεε

ΤΙιειΙιιεειεει· εεε εεε νειεεειειιεεειετι Βιειιιεε ιιιιε;ειιιεΙεει.,

ιιιιιεεετΙιεε Με Ει·εεει·ειειι. Με «Με ειε εεΙαι.ειιιεε ΚΙειι

εει· Βι·εειιι·ιιεΙ, εεεεεΙειιΒ·εε, θειειειιε, Εεε

ο ε ε ε γ, Ν ο ε ε. ι· ε ιι. Α. νειιπετεε εειιι Με!. ·

- Ιε εει· εοεεεε Με Ι.ιεεεε εειι·ετεεειι « Ο ε ε ε Ι Ι ε ο ε ε. Η

εει ετιιιιιιεεεεε Αει·ειε ιε ΜοεΙιε.ιι» ινει·εειι εε

ινειιΙι: Ζειε Ρι·εειεεεεεε - εει· θεει·ειει: εεε Αιτειι Κειειιι·ι

ιιειι-ΗεεριειΙε Πι·. .Ι. 5 ε ε. ι· ν τ ε ι: ε ε ει; ειιιιι Νεει·ετε.ι· - Πι·.

ΑΙεεε_ιενν; ειιιιι Κεεεεει· - Πι·. Βειιιιι,ε·ιε (νειι ιΙειιι 1.

Βι.εειεεεεεειΙ); εε νει·ινιιΙτιιεε·ειειτε·Ιιεεει·ε - Πι·. Α Ι ε ιιι ε -

_ι ε ιν . Οεετει·εε εεε Μει·εεσιν'εεεειι Κιεεει·Ιιεε ειιιΙε: Πι·.

Βε ι· εεε ι ε , εΙτει·ει· Με εεε Βιιεειιιιιε-Κι·ε.εεεε εεεεε, εεε

Πι·. (ὶεΙἱεεἱ, εΙιει·ει· Αι·ειε άεε θεεεεΙειει-Κι·ε.εεεεΙιεεεεε

-- νει· Κει·εειιι εεειιιε εει· Οι·ἀἱιιε.ιει· εεε 1. Πεεειι.εει·

θιειειιοεεεεΙε Πι·. ιιι ι ε ε ει εΙ Ε ιι ε ε εειε εει ιι.ιι ι· ι εε ε

.Ι εειΙε.εει Με Αι·ει πιιι εεει ε·ειιεεειειι ΗεεριειΙ. Με

ΠιειιειεεΙΙεεεε, ειε ιΙειιι θεειιιι·ετ Πι. Κ Ι ι ιι ειε εει· Βρεεε,
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νετεπετεττοτοπ :τπτ 2. Οοτο1τοι· ευ Βτιτ·ου άοε .Ιυτιττει·ε οτπ

Πτυοι·.

- 1τοι·Οττοι·επτ επι οεττττυότεοτιοπ Οοττοεττυιιι όοι· υττοοιιιοτυοπ

Γττι·εοι·ι;ο υπό Ατ·ει. υυτ Βονετεοτιοπ Νττ‹οτε.τ-ττντππιιετιιττι Ηυτ`

τε.ιτι 1)ι·. Β.οεετποτν ττεοτι τετ :υυτ Οττοι·τιι·ιτ όσοι Βο·

νε1εοτιοτι Ατυοιιτυ.τοτ·τιιιυε όοε «Βοτττοπ Κι·ου

εεε » οι·υεπιιτ τινοι·όοπ, υπτοι· Βοτε.εευπο τπ εοτποπ τιτοτιοι·τε,οπ

Βτοττυποου.

- Ποτ 1)τι·οοτοι· όοι· Κοιυυιοι·π'εοτιοπ 1τττποι·υ.τιμιο1τοιι Πι·.

Θε οττπ τετ υυτ Με ττοπετο τυε τυποι·ο όοε Βοτοτιοε ττοιιι·τε.υοτ

ννοι·όου.

- Με Ρι·τντιτόοοοπτ.ου ει.υ όοι· Οόοεεετοι· Ππτ·

ν ο τ· ε τ ττττ τιειτιοιι ετοτι ιιιττ Θοιιοτιιιιτοιιυο όοι· ιποότοτυτεοτιοπ

Ριιτιυττε.τ τι :το τ 1 τ ττ ι· τ: όοι· Ρι·οεοοτοι· Βετο Ι.οτιι·ετυ1ιτ ό"

ο1τοοιιιοτποπ Ρεττιοτοετο, τ)1·. τ.. 'τ' τι τ· τι ε ο ο εν τ τ ε ο τι - τττι·

ε.ττιτοπιοτυο Ρεττιοτο,οττο όοι· 1πτοοττουεττι·ειυττττοττου, υπό όοι·

Ρτοεοοτοι° επι Οόοεεεοι· 8τεόττιοερτιο.τ τ)ι·. 'τ' ε ο τι ο ε τ τι τι·

Ο τι ο π ετ υ ε τι τ ττττ°τιυττ10τοΒτεοττο Απετουιτο. Η Ν Ϊ

τ . ο τ.

ο Ζυπι θοτιτττου όοε θτιτι.ι·ττοτνοι· θουνοτπο

υιοπτε-1τοότοτυο1τπεροοτοι·ε τετ όοι· Οτιο.τττοτνοι·

8τεότειτοτ Πι·. τ) τιν ο το τ τ εστι ο π τι ο οι·πε.πυτ ννοι·όοτι.

- τι) τ· π τι υ υ τ: Βοι· ττττοτο Αι·ιτ όοε Ροπευεοτιοπ Βοοττυοιιτε

Πι·. τν τι τι τι οτ ο τν ε τετ - πιπ 11τντετουευτετ όοι· 10. Ουνε.τ1οι·το

1)τντετου.

- νοιτετοι·οου: 1) 1π Κεεευ τιιπ 29. Βορτοιπ1ιοι· όοι·

ττ·τττιοτο Ρι·οτοεεοτ όοι· νοη;τοτοτιοπόοπ Αυτιτοπττο υπό Βιιιτττ·νο

τουτο τ». Μτοτιτι.οτ Πω υ ονν τπτ Αττοι· νου 67 .Τε.τιτοπ. [τον

Ητπ,τ.>;οεοτιτοόοπο τινε.ι· οτπ Βοτιτττοι· όοι· 8τ. Ροτοι·ετιυι·οοτ Οπτ

νοι·ετττττ, ου τινοτοτιοτ· οι· ετοτι υπτοτ Ρι·οτ'. Ο ννε_τ ευυτττο τν'ε

1τοτιιιυι; πιττ όοι· Απετοιπτο υπό Ητετοτοετο ττοεοτιτττττατο

Ντιοτιόοιπ οι· εοόειιυ εοτπε Βτυότοπ τυ Ιτοτρετο, Ζττττοτι υπό

ντττοπ τοι·τοοεοτιτ τιιιττο, τιετττττττττο οι· ετοτι ειτε Ρττν:ιτόοοοπτ

ιιπ όοι· 8τ. Ροι.οι·ετιυι·ι.τοι· Πυτνοι·ετττττ, @πιο υοου ποτό επι· Κε

εεπεοτιου 0υτνετεττττ.τ τττιοι·, επ τνοτο1ιοι· οι· 1885 ειππ ττ.υεεοτ·

οτόουτττοτιου Ρι·οτοεεοι· υπ νοι·οτοτοτιουόο Αυτιτοιυτο οι·πεππτ

τνυτόο. Ιτυ .τε.τιι·ο 1000 πτυεετο οι· _τοόοοτι τνοοοπ Κτειιτττιοττ

εοτυο Βοτιτττιττττεττοττ ευτεοτιοπ. - 2) Ιπ .ττιττε όοι· _τττιιεοιο

Αι·ιτ όοε Βι·οετ'εοτιου τπτυπτοι·το-Βοοτυιοπτε Βυ.ι·ττιοτο

πιο. υ ε Ρτιτυε ο τιν υπ 88. ττοτιοπετυτιι·ο υπ 'Γυττοι·τιυτοεο. τΣι·

Πει. εοτυο ?εεττ ιπττ οτποτυ τ(τπόο ειπε ιπτττοττοε ευι·ττοτυ.τοτε.εεου.

4- 8; το Βουυοε όοι· τ“ι·ττττοι·ο τ€τοτοεεοτ όοι· ιιιοότοτυτεοτιοιι

Κττπτττ όεεοτττετ 1)ι·.Π ο τ τι ο ο υ ι·. - 4) Αιτι θ. Οτττοτιοι· τιι ττοτότυ

Βου (Κυι·τευότ όοι· όοι·ττο;ο Κτοτετιι·ετ Πι·. 'Γ τι ο οό οι· ιν ι·ο τι

τοτνετττ πυοτι τε;υ,οιοτ·οι· τ(τεπτττιοττ. [τον «ττοτότπεοι· Απο.»

τιντόπιοτ όοιπ νοι·ετοι·τιοπου, όοι· τ”υετ 48 .τουτο οτε Αντι. ττιττττε;

ι:οτινοεοπ τετ, τνωω ττοτ·2ττοτττη· Αποι·ττοππτιπ;; υπό ι·τττιπιτ εοτπο

ἐ)τ1τέτιτττουο,80τντο εοτπο αυτο Αυττιο11ιιο.τιπιο του Ι.οτ›οπ όοι·

το τ.

- Ρι·οτ”. Πι·. ττ"ττ τττι·τυο·οι·, τοττουόοι· Αι·2τ όοι· τπυοι·ου

Αυττιοττυυο,· όοε Κτουττουτιουεοε ττ'ι~τοόττοτιετιυτπ τπ Βοι·ττπ,

τινττό. τντο Με όοι· «Αττ,ο·. πιοό. Ο.-Ζτο.» οιιτποτυποπ, υπ Α ι·ττ

1008 ότοεο 8τοττυυε, τ.νοτοτιο οι· εοττ 1880 τιοτττοτόοτ, πτο οι·

τουου, πιπ ετοτι εουτ εοτποτ οουευτι:ιττνοπ Ρι·τττττε υιιό εοτποι·

'Ι'τιττττεττοττ οτε ττττεττοό όοε Βι·τιπόουτιιιι·,οοτ Μοότοτπτιτοοττο
ιττυπιε ευ τντότυου. Ε". ετοτιτ _τοτετ τιπ 55. Εοτιουετοτττο. τ

- Ζυπι Νο.οτιτοτεοτ Ρι·οτ. Οοττιυτότ'ε υυτ όοιπ

ττοτττετιιτιτ όοι· εροοτοττου Ρει.ττιοτου·το υπό 'Γτιο

τουτο υπ όοι· Βοι·ττυοι· Ππτνοτετττττ τετ Ρτ·οτ. Πι·. τΞ'ι·το ό -

:του Κι·ιτυ ε, Πτι·οοτοι· όοι· υιοότοτυτεοτιου τίττυτττ τιι Ουτε,

οι·υευυτ τνοι·όοπ. Κι·ε. υ ε, όοι· υπ 44. Ιτοοοιιε”ετιι·ο ετοτιτ, τετ

οτπ Βοτιτττοτ Ρτοτ'. Κε τι τ οι·'ε (τυ Ρι·ιιο· υπό τ· του) υπό ννυι·

νοι· εοτποι· Βοτ·υτυπο πε.οτι Οτε: (τπτ .τιιτιι·ο 1804) ττυι·οο Ζοττ

εττεεοτοτόουτττοτιοτ· Ρι·οτοεεοτ επ όοι· τντοποι· Ππτνοι·ετττι.τ. Βι·

αυτ· τιτττεττιοττοτ ειππ Ν ο το υ τι ο; ο τ 'εοτιοπ Βοπιιυοττττουττο υπό

επι Βοετοτπ'εοτιοπ ττεπότιτιοτι όοι· ρτ·εττττεοτιου τιτοότοτυ. -

1)το Βτυουυυυο,τ όοε Ρτοτ. Κι·υ.υ ε τετ τπεοτοτ·π τιοι:ιοι·1τοπε

ννοι·ττι, ειτε οτ, όοι· «Αττ€. τποό. Ο.-Ζτο.» 2υτοττ,νο, όοτ ο τε τ ο

Που τεοτι -Οοετοι·τοτοτιοτ τετ, όοι· τνττ.τιι·οιιό όοι· ο;τιιιπου

Ζοττ όοε Βοετοτιουε όοι· Βοτ·ττποτ Ππτνοτετττττ οτυ Οτ·ότιιεττυτ

τυ όοι· ιποότοτυτεοτιοπ Ε"τττττιττττ.τ οι·τιε.ττοιι πετ, οττεοτιουτπ 1)ουτεοτι

τειυό οο8ουννυ.ι·ττε ττοτυ τττευεοτ ευ τττοτιττοου τττποοι·ου 1(ττιιτ

1τοι·υ τετ.

- Αυ Βιοττο Ρι·οτ. Οτττι'ε, όοι· 1ιοττευυτττοτι Ρι·οτ. ντε

οτι οτν'ε Νυοτιτοτυοτ τυ Βοτ·1τπ ;;οτινοτόοπ τετ. τετ Ρι·οτ. Βιο

1τοτττπ Μει·τιυι·ε Με Ρι·οτ'. στό. επί' όου Ι.οτιτ·

ετπτιτ όοι· ρυτττοτοοτεοτιοπ Απυτοιπτο τυ (τοτ

τ τ υ ο ο υ ττοι·υτοπ ννοι·όου.

·- Πι·. 1Βτι τοι·ε, όοι· τιοττευυτο Βιτ'οτεοτιοι· όοι· τουτο υυτ

τετεπό, τετ ευιπ Ρι·οτ'οεεοι· ευ όοι· Πυτνοι·εττετ

Κ ο τι ο π τι ο ο; ο π οτ·πευυτ τινοτόου.

- 1π όου νοτοτυτοτοπ Βτεο.του τιυττου, νντο ότο «Κοτπ.

νοτττευτ .» τοιττοτιτοτ. ό 1°οτ Ε' το. υ ο π, ότο ευ όοι· Ππτνοτεττετ

Βοετου ευ ιποότοτυτεοτιου Ποοτοι·,οι·υό οι·τυποτ Μιτου, _τοτ2τ υπ

ότοεοι· Πυτνοτετττττ νοι·τοευπ,οοπ υπό που Β τι το Β τν ο τ ττττοι·

Αυεοπτιοττττιτυόο, Β υ ο τι πι ε. π υ - Ο οι τι τ τ του θνιιττττοτουιτο

υπό Μ. Οοο υ τττιοι· ότε Μοι·ρτιοτοτ.ττο όοι· Ττιτοι·ο.

- ντ'το ιιυεοτου τ.οεοι·π οι·τυποτττοτι εοτυ νντι·ό, τνυι·όο όοι·

Ρι·οτοεεοι· όοι· θουυι·τετιτττο υπό θνυττττο1ου·το επ όοτ Ππτνοτετ·

τετ .Τιιι·τοτν (1)οηιεττ Πε. Θεοτο·νν_το τιν τπ ττ`οτ,οτο οτιιοι· νοπ

όοι· ττοττε.υιιυο όοι· ονυττ.ττοτο,οτεοτιου 1(ττυτττ Β οι. τη ο τ ο τν @που

ττιιι οι·τιοτιοποπ νωιο υ ιπό τι ποε τ; τ ουτε νου όοτπ Ε'ι·τοττουε

ττοτιτοτ υπό όουτ ΐττοόοπεττοτιιοτυτοιιυιπ ου οτυοιπ 15τττ,ι.οτ,ο·οτι

Αι·ι·οετ νοι·ιιτ·ττιοτττ. ΑΜ” όοιπ Αρροττοττοιιετνοοο οττιυετο πυπ

ότοεοτ Ρι·οοοεε υιυ 28. Βορτοπιοοι· ττι όουι θι·τιπτυοι -θυεευττουε

όοπτιι·τοτποπτ όοε Βοποτε τντοόοτ υυτ· νοττιυπότιιπο. Βοι· Βουτιτ

οι·ττειιπτο ττοτ όοι· Ρι·τττυιιο όοι· .-ττττου, ότι” ότε Κττιεο όοι·

8 ε. νν_τ π! ο τν ττιι·οιιι ννοεοπ πυοτι ττοτιιο νοττουιυόιιυεετττυοο

εοτ, εοιιόοι·π υυτ τ`τττεοτι1τοτιο Βοεοττυτότουπο· τουτο;

Ρι·οτ. 8 εοτοτιντ οτν εοτ ότι.τιοι· υτοτιτ Πτι· νοι·τουυιόυυες, εου

όοτ·π Πτι· ττττεοτιττοτιο Βοεοτιτττότοιιτιο· υυτ· νοι·υπττινοττυπο ευ

ετοττοπ. Βοιπ,εοπιττεε τνιιι·όο νει·τττ,οττ, ό” τνοο·οπ νοι·τουτπόυπο

οτποοτοττοτο θοι·τοτιτενοι·τυτιι·ου οτυ2ιιετοττου.

- τπ τττοεττο.ιι τετ οτπο «Μου υυτ Βοττυπιυτιιυε; όοι·

'τ' υ τι ο ι· ττ υ τ ο ε ο » τπ Βττόυπι.τ; ττοει·τττου. τντο εο1οτιο τυ ννοετ

ουι·οου ττοι·οττε το τιττοπ ετϋεεοτου Βτεο.τοιι οιττεττι·οπ. Βοι· ὅτε.

τιιτοιιοπτννυι·τ ότοεοι· ι·ιιεετεοτιοπ Ιυτ88 τετ του οτιτοι· Οοπιιπτεετου

όοι· Οοεοττεοτττι.ττ ι·υεετεοτιοι· Αοι·υτο ευιπ Απόουττου ευ Ρτι·ο

του τιν τι.ιτευοττι·οοττοτ ννοι·όου υιιό εοττ το ποιοτιετοι· Ζοττ ότιι·οτι

ιτοπ τπτττυτοι· Ρτοτ”. τν. Βοτιοι·νντυε τττ όοι· Βοετοι·ιιυο· ειιι·

Βοετο.ττε;υπε: νοι·,9,°οτο;;τ τνοι·όοπ. ττόττο:ττοό όοι· τ.τ,ου υοου .το

όοι·ιπυιτπ ννοι·όοπ, όοοτι πιυεε ότο Ητττττο όοι· νοεννε.ττυποειιιττ

τςττοόοι· Με όοι· Ζιττιτ όοι· Αετ·ετο ,οοτντττιττ τνοι·όου.

- νου όοι· ττιττττττττ-Μοότοτπτεοτιοπ Ατοτόοπιτο ετπό Ο ο π -

ουι·εο υυεοοεοτιι·τοτιο π ννοτόοτι επι· Βοεοτυυπο

όοι· όυι·οτι όου 'Πιό όοε Ρι·οτ'. Ροιετοι·υτιετττ νεοεπτ εο

τνοι·όοιιοπ ττοτττετυτιτε όοι· ττοερττετττττυτττ Πτι· τυ

ποτ·ο Κι·υ.πτττιοττοπ υιιό όοε @ουτε τπτιτε όοι· ορο

ι·υττ ν ο υ Ο τι τ ι· υ τ· ,οτε , τιι·οτοτιοι· το ?στου Αυεότουυπο· όοτ

Πτοπεττι·τετ όοε Ρι·οτ. τ( τυ ι;τ ο τιν ε τττ οι·τοότι;τ τετ. Βοτνοι·τιοι·

τιποοιι ετοτι οτε :ιπιπ Βοτιτιτεε ότοεοε .τε.τιι·οε ευ· ιποτόου.

- Ιπ τυποι· υπτοι· όοπι νοι·εττ: νου Ρι·οτ. Βο ο το τν τπ

τττοεττευ ειυττο·οτιετττοπ 8ττειιιιο; όοι· νοτννεττιιπο άοτ Ρτι·οοτοτν

0τοεο1τεοττυττ ι·υεετεοτιοι· Ατυπο τετ ότε Β"ι·τιο·ο, ττοττοττουό ότε

ττι·ιττοτιτιιυ,τ.τ; οτποε τυετττυτε τττι· οττ'ουτττοτιο Ην

οττοπο τπ ττττοεττειυ οοτιυτε Αυετιττόιιπο νοπ Αοτ2του τττι· όου

οττοπτττοτιοπ 8τιιιτττττεότουετ τυ Αιιι·οο·τιπο εοτυ·ε.οτιτ τινοτόου.

Νεοτι όοιυ Ρι·οτεοτ εοττοιι τπτ τυετττυτ νοι·τοευυο·οπ ιζοτιοττου

υπό υττιττττεοτιο Αυντ·οτευυεοπ εο,νοτιοπ τνοι·όου. τυο τνυι·όο υυτ·

όοτυττττττοπ Αυεει·τιοττυυε ότοεοι· ιτ'ι·υο;ο οτπο Οοιππιτεετου υπτοι·

όοπι νοι·εττε όοε 1τιτττυτοτε ότοεοτ Με” Ρι·οτ. Μ. Κ τι τι υ ε ττ υ

(Κυετιπ) ;;οττττόοτ.

-- Βοττει·τε.οτι-θεευιπ Πι·. Μοεοι· πετ τυ όοι· τοτ2του

νοι·ευιπιπτυπο όοι· Νοτιιι·τοτεοτιοτ υπό Αοι·υτο ττττοτ οτυ νου ττιπι

τιοι·ι;οετοτττοε θοτιει·τε.οττ·Ποττεοτιιυι Μττττιοττιιιι,ε; οοιιιυοτιτ, τνοτ

τ:τιοε οι· υυτ εοτπιι·τυοτιττι·υπττου τίτιιόοι·π πιττ ττ.ι·τ'οτ,ο υποοτ.νυπότ

πετ. Βοι· τιοττευυτο Ρετότυτοτ Ρι·οτ'. τόεοτιοι·τοτι ττοετττιτοτο

ότο τπ εοτποι· τίττυτττ νου Πι·. Ποεοι· Βοιπεοτιτου ττι·τετιι·ιιπ

απ. Πτοεοε 8οι·υιπ .του τπτ εοι·οτττοι·προπττεοτιου Ιπετττυτ Με

Ποτ'. Ρυτ του τ τιοι·οοετο1ττ, όοιυ ότο οετοι·ι·οτουτεοτιο Βιοτο

τ°υπ,ς τιοτιιιτε Ηοτετοττυιιο οτποι· Βουττοοπόοιι ττΙοπ,τ.>;ο όοε Βο

ι·υπιε οτιιο Βιιτινοπττου νου 10,000 τ(ι·οποπ (= 4000 ΗΜ.) Ζυμ

ννευότ τιιιοου εο1τ.

ή πιο π.υε Β ε υ ιπ ει· ε. πιττοεττιοτττ τνττό, υυτ ότο όοττττςο

τίτοτοτυιιόεοτιυττε-νοιετιιυιυτυιιο· ττοεοτιτοεεοπ, εννοτ υουο

Απιτιυτειτοττου ου οι·οττυοπ υτιό όου Ι.:ιυόεοτιεττε

τττ·2του οτιιο (τουτο νου 1500 τττττ. _ττττιτττοτι τ'οετ

υττεοτυοτι, πιττ οτυοι· ροι·τοότεοτιοιι τόι·τιοτιππο όοι·

εοττιοπ υιπ 2.50 Ετό. ιιε.οτι τ`οι·τυυτ νου Β-5 .Τειτιι·οπ.

- Βοτ όοι· Μττττττι·-Μοότοτπτεοτιοιι Αττυόοιυτο ετπό 2 ννοτ

ι;οτόοπο τττοόειτττοπ οτε Ρι·οιπτοπ υυτ όου Ντι

πιου όοε τττοότοουτττι·ιιι·οου θ. Γ. Τοτοιπετττ ότι·

Ρι·οτευτοετ του όοτ 8τιιόττουόου όοι· Αττεόοπιτο

εοετ.ττ'ιοτ ννοτόοπ.

-100.θο1ιυττετεο οτποε Αι·υτοε. τΨτο όεε «Μυτ

πυτ οτ ττιο Αυτοι·τουυ ιποό. Αεεοοτττττου» ιυττττιοτττ, πετ νετ·

Κυι·ιοπι τινοτιτ όοι· ττττοετο ποοτι τοττουόο Ατ2τ όοι· ντ?οττ Πι·.

.τ οτιυ Ρ. τνω.ι, όοι· τπ όοι· 5τυότ Ο οττονντττο τπ Οου

εττ.ε ττοι·οττε ττττοι· 70 .τοπιο ότο οι·ιτ1τοτιο Ρτ·ειττε ειιεττοτ. εοτυου

100. ττοτιιττ·τετεε· τπ ;;οτεττο,τοι· υπό τιττι·ροι·ττοτιοι· Γτ·τεοττο υο

υευτςου. _

- Βρτόοιυτοτοο;τεοτιοε. Ροετ. τυ Οόοεεο. ετπό

νοπι28.1ττειτ Με 2. Οοτο1τοι· ττυ ίτε.ιι2ου 46 ροετνοι·όεοτιττ,ι;ο

Βι·ττι·υπττιιιι,οοιι ττοι·οοτιοτπιιιοπ. νοπ ότοεοπ εττι.τ1ιου 15, ,τ.τουεεοπ

12 υπό τ›οττπόοιτ ετοτι 18 Ροι·εοποπ υυτ· Ζοττ υοου τπτ Κτε.υττου

τιυτιεο τιι ττι·ιτττοτιοι· Βοτιετιόττιπ,ε;. Βοττ όοιπ 28. Βορτοιποοι·

ετπό ττοτυο πουου τόι·τιι·υυττυποοπ οτε ειππ τ!. Οοτοτιοι· τοστ. εο

τυοτόοτ ννοι·όου. Β

τ.

-1ττο θοεευιιιιτυο.τιτ όου Κι·ευττου τυ όουΟτττττ

ττοευτττττοι· υ τότ. Ροτοτετιιιτςε ττοττ·υι.τ ε.πι28. δευτ.

ό. .1. 7020 ιόττ νοπ. οτε το ό. νττω.ι. ότι.τ·υυτο1· 301 'Γνρτιυε -

(10 ννοπ.),7508νρτττττε - (21 πιοτιι·ι, 184 Βοτιο.ι·τεοτι - τ4 πιοτυ·ι,

118 τ)τρττττιοι·το -- (2 τποτιι·), 50 Μυεοι·υ - (θ ιπειπε) υπό 40

Ροοττοιιττι·υπττο - (1 ντου. τιτετιι όοι· νοι·νν.).
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ΠοττεΙΒΜε-Βιι11οτ1ιι Μ. ΡοτοτεΒιιτ8ε. ΜιιΜ1ιοι·1ο Ν. οι1οιιρ 2, Κοιιο1ι1ιιιει;οι1 ε. Οτοιιρδω Ι."ΜΒ.

ιπιι€1ιιι1ι1ιικ 12, 21')18111818.8 2, Ηι·1ρρο 5, Ο11ο1οι·ιι αέ1ιι.ιιω

... . . Ο, 1ι·1,15' ' 1" - -1 ._Μ" 1118 1111001111 "Μ" 8· 1118 211111 14- ΒΘΡωπώθΓ 1902 . ιιιΔι:1ει:ιιι1ε Ο, Ριπ.Ψι1181118::=Β;1εξι1ιΈΠ11ξΙ112821ει·έι111ι11ζ1ιΟ(1211111Πι11:Β

28111 ω” 5ωι-ΒΜΜιθ; 1 =γξι·ορ1ιο111ο 1, Ριιοι·ιιω·ιι1ΗοΒοι· 1. Ργι5.ιιι1ο ιι1ιά θορι1οποπι1ο θ:

1› 1111111111 111 . Αιι.ει:ι1.2::.11:.1·1ιιιι...:11ι2:::.::··111ι.:.ιιι::.ι.8ιιι:1.€1
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11-111111ΐ1ΐ11111111111 ι - .
Ο β 1. .ο Ξ Ξ 2 Ε. Ξ σ.: ε; ._:_ Β έ) + Νειο1ιετο Βιι:ειιτιε ιΙοε νοι·οιιιε 8τ. Ροτοι·ε

811 256 567 Π? δ? 89 π) θ Π) 54 89 60 88 40 86 8 1 ι)111'8θΙ' ΔθΙ'ΣτθΣ Β1θΠ81188άθΠ 1.5. Οοτο1:οι· 1902.
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ο1ιιιο οιπ1ιιιιιιιιιιει1οτ11"οτιιι0,Ροι:11ιοιιΒ,Μειιιοτιι17,Βο1ιει.ι·18.ο1ι 8, νθΙ'θ1Πε: ΜοΠω18 (ΜΒ 21- οθ1ῖ- 1902

  
 

ῇΔΝΝΟΝΟΕ11'.Ί ΠΞ11)Ε111. [ΕΤ ινοτι1ειιιιι-116τ Βίιο111ιιπιά1ι1ι18 νοπ Κ. 1.1.1!.π.7ΕΕ1Βήιι -

81.. Ροιοτ5Βιιι€. Νονε1ιγ-Ρτ. Μ. εοινιο ιιι ιι11οιι 1η- ιιηά πιιε151ιιι1. Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιριοιιιιιι ιιιι€οιιοπιιι1οιι.Ή 

  

0 θοννι51ιτι1ιο1ιθ νέι1$ιοι5ΐιιιι€τ -

1.ΐ11°Ή4 0,111)Ιι1[ι1112[1τΒ- 0,01] Ι1ιΡε1Η11οιιι _ . ζ

1 81Π11θ11 Βιιϋει:ει.ιι2. Βιιι€161ϊε1. // · · 1
 

 

 

 

 

 

  

θΑ8θΑΜΠΕ κι 8111 ι1;οιιιιιι κωι.ιωωιω

ἑίϋἘιἘι·,ἀ1ιι·γειἔ11ιε1ττ. στο. (0οιπρωε 91οιιάέιΞ

ω. .Χ ' έπιίε οιι δοἰεποσ.8 1. ΑιιΒιιει. 18111:11ξά ιι€ιι1 8ΐαδιι11 1899). Βο1ιι15 τ1ιοι·ιι οιιτ1εο1ιο

.5Ἀ-ΒΙΝ.Ε ζώ νν1ι·1ιιιιιε 1ει νν1εεωιεο1ιεΐι11ο1ι ιεξι888ιθιιι

Π. 1181111111, ΒιιΠοϋπ ώ ί'Ασσιάάιιίε έα Μέ

. μ εο·ίπε. 14. .1ιιιι1 18911) ιιιιι1 1ι11ιι1ει:1ι ει·

..ή η ρι·οϋι (Βοοιό1:6 ι1ε '1'1ιι€ιαιρειιιιιιιιο: Οοιιευιιι

1 11ιι ΡειιιΙ; Βι1]ιιι·ι11ιι-Βοιιιιωσι2, Μέάίαιεόοω

` ποαιωΙΖω, θ. ιιότ1ε; Β1Μ1οι.1ι€ιιιιο Ο1ιαι·ωι

. 1Μ1ιονο, Ριι01Ωα!ίβ. ρ. 104; Ρι·οΐ. Ιιοιιιο1ιιο,

1 ι 111116, ΤΜι·αρωΣίφιε ι·Ιιιι€9ιιο, ρ. 305; ΤΙΜΜ,

1ι6ρΜι1 8ι.. .Τοεορ1ι οι Οοιιει·ὲιι ροιιι· Μινωι

. . ι:ιιιιιοιιι άεε δι:1ειιοοε, Βοτι1ειιιι:ι. 1895,

._9¦:(_“ζῇῇξῖξ;;.._ ; 'Ι'1ιο11 1ιι. 988; Ρι·οί. Ο1ιιιι·1οε, 6ο 11%”,

Ή Οοιω·ε άειοοοιιώωιωιω ω., Με.)πι:: πι: “Δε” 5!
Ι _ _ 011 Μ".
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Φ Μ" πιιυιοι 121

:Αωπιπ:1Μα_ σωο".ικ.». ω.. Μ”
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Μήν και: και: ιι: Μειωσα

  

    
  

  
  

  
    

Βε1ιιο 'λη1ιιιιι 1ε οοιιιπειιιτ, 1ι:1ι:1ιτ :ιιι ι·οΒιι11ι·οιι, ι1ιπι:1ι ννοι:1ιει:1 111 11111' Α11111ω1111111188111'θ11111 Μ: (111111111111111118- 1111

Με Μιιωι επ νετιιιο1ι1ειι; 1:οπιοι·1ωιιεινοτι1ιο 11171ι·1ιιιιη; ΜΙ 1ιιιΜιιιο11οι· 8ιμ1ιΙνοι·ειορίιιιι8, Ι.ο1ιοι·1ο1ι1οιι, (Μ11ωι8101110ιι οιο.,

1·'ιΜΜΒ181ιο11. Π” ειιι2ι,1ι·ο Αϋίϋ1ιτιιι1ιιοΙ, Με 1ιο1 8ο1ιινιιιιεει·εο1ιΜ'ι πω! Μ1111101111 11111' 1111111111101Μ 11111111' 21121111 1111101811· .

ινιιο1ιοι·ιιιιε ΙΜ Β1ιοιιιιιαι1ειιιιιε (Οι. ΕΜΠ) στο. 1ιιι11οιιιι; ιιπ. 1

. . 1111111111: 2 ΡΗ 1 1ι . ι! Η 11 Ί., ι! Μ: Με 1ιο1ιιι Βι:1ι1ειΓοιιι;ο1ιιι.θονιδ1ιιι11ι:1ιο 110818 ΒΙ.ΙΧΙΒ: 1 οι1.ι2 ΐέαζἐ80[ΐθέ"ά)ζ11ΐ1111-θΕ_1θΖ1ΐ11.0110ί1.8Χ1181°ΐ8ιι υωποιρωι|οά. .ω ετο$9ει·οι _|ε πεισλ ά. Ψά:Ι:ιιιω °

 

 

ο Ποιοι· ι11οεοιιι Νιιιιιοιι 1'ιιΙτι·1ο1τοιι Μι· Πεύκο 8ΠΙἶΡθΒΙΤΟΒΙΕΝ, 11010110 Με» 11'1ι·1ιιιιιε Με

..Οιιεοιιτ11ιο11 ειιι! Μπι» Βοετ1ιιιιιιιο Βιιιιιι1ο ει: Μεο1ιτι1ιι11οιι εισειιιιι1οιι ω.

 

Π1ΒΗΤ18Ε ΒΕΠΕΠΚΠΝ0. Βιιι 8011100111!! Νιο1ια1ιπιιιιι οιι ιιι νοι·ιιισΜοιι, »Με ω" Νιιι11ι:1ιοιι Μπι” νοι·Ιιειι11 κατά”, Μ11οιι ω' Με Νοκ” :

Μιι·:1ο ..Οπει:ιιι·1ιιο ΙΑθΙ"' ιιοι111 ιιι νοι·ωιιι·ο11ιοιι. Η ι

ΠΔΠΡΤΙ.ΑθΕΒ: Μ, Επι: «Ισ Ιιι '1'οιιτ, Ριιι·1ε (18) - Μιι.εια· ε2εΙιετι ιἰεπ Ηεο·ι·ειι .1ε·ι·εται Α” νετ/Ήχοι”. ι

Ι16ροΦε: ιιι ιι11οιι ετϋεεει·οιι Αροτ1ιε1ιοτι ιιιιι1 Οι·οειιειι1ιιιιιι1Ιιιιιεοιι Βιιεε1ειιιι1ε. . . .

Ι)ιπι:1ι ΕτΙιιεπ νοιιι 130. Δρι·11 1900 ΜΜΜ όει· 1ι1ει11ο1ιιο.ΙΝιι1ι πω! άει· Μιιιιετετ άεε 1ιιιιοι·ι1 Με «Οειει:8.1°1ι10 Βοριιιιοο»

1ιι ΒιιιιεΙιιιιτ1 :ιπι θο1ιτιιιιο1ι ειι€οΙε.ιιιιοιι. (117) 97- δ·

@Μεή Βα:::οα›α

[Π. Νειντέιτ1Γε.

Οιιι·ο.ιιει.ο.11 ,,Β ο 1 1 ε. ι· 1 ο."

 

Ει·ρι·οΒιοει .Π"1"ΒΡΡΒ010ΠΗΜ θοι·ιιο1ι-.ιιιιό ἔοεοΒιπιποΜοεοε 1ιι ΔΙ'01%

(1οεο1ιιιιιιο1ιΙοε. 1ιε1ιΗιχο1ο1νιιο1εε. 1ΛΈ1.11ιιιβ€Β Κἐ1ιΙι8Ε. 81.8.85]ΟιΕ811ι1111ΐ(Β

@ΜέΑΡρ01Άυιιά"οτόπιιυιι€1η καθ 11`οτπι Π1τΠΜουο 1111 111°11111.1111 _ 1111111111 1111 11911111'.11 “
. . Με . Η 11 11 Ιιεο1ιο1ιο1ιιοτ Ψοιεο. Πο1:11ησ1οπνυεπι|υιημ *Ι:18"ξΙΒ.Θ. ('ἔ'ἑΐ;:ἑἶ1ἱἔἀ2ΒἑθΙΒ1ἐἄ= έ'0-νε....

Μι, εοοιιι1ιοι· από .Ηιιιιιιιτ ἱιιἔ €/11ειοι2ί|

. . · . . “ 1· Με ·|(1|Π11. & 0ε, Βιικ1ιιιιιμε1:Μεπ ειιι ΜΜΜ. Ρ1°1111 11 1111111111 1111111111" 18115) 6-4.
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ιιι!!! ι!οεεει! ('ο!!ι!!!!!!!!!ο!ιοιι

πο!·ι!ο!! !ιι Ητ!!!!ι·!ιο!! !ί!·ο!ει!!ι !!!!!!!!!!· !ιιο!!!· μεο!!!!!!!.

ΡΜ!. 8ει!!ει.ι!!!ει!. !(!·οικε! ω!!! !(!·εοεο!. 0.05 ιι. 0.!0.

!!ιι!!ο.: Ρ!!!!ει!ε !ιιο!!!!ει!ε. Βι·ι·ι!!!!ιιι!οω.

ΡΜ!. 8α!!ει!!!!ε!!. !(!·εικε! ω!!! 0!!!!!!!!. Μιι!. 0.05.

Ι!!!!!ο.: Βο!!!νΜ!ιεει!ει!!ι!όι! Με!! Εκσεεεειι, ΜΜΕ!! Με!! ἔε!!·ὶεε!·ιι !ιιΓοι:!!ο!!ε

!!!·ι!!!!!!ιε!ιειι.

ΡΜ!. Βε!!!ει!!!!!!!. Κι·εννε! αυτ!! 0ιιει!ε!ι:ο!. οει!·Ι:!ο!!. 0.06 ιι. 0.!0.

Ι!!!!!!·.: Ρ!!!.!!!!!! ρι!Ι!!!ο!!.. !!'!!!!!Γιι!!0!ΙθΠ. Β‹·!·‹!ρ!ιι!!οεο.

ΡΜ!. 8ε!!!ει!!ι·ιο!. !(τε!νο! ω!!! !!οι!. μι!. 0.004.

!ιιιΙὶι:.: νοι!!!!ιιει μ!!!!·!‹!ι!!·ιιι!!. $!:!!!ρ!!!ι!!!!!ε Ο!ι!ο!·οΒΘ, !!!!!!!!!!εο!ιο ΡΜ!!! Μ!

Ι·`ε!!!ε!!›!ρ;!!ο!!.

ΡΜ!. 8ει!!ει!!!!ει!. Κι·οικε! ω!!! ΕΜ!. ΡΗ!!! 0.06.

Ιι!!!!ο.: Αιοι!!ε Με νι!!ι!!!!!!ι!!εε!!!ιοιι!ε.

ΡΜ!. 8ει!!ει!!!!ε!. !Κ!·ειιιιε! ω!!! πω. ε!!·εε!!!οοε. 0.0000.

!!!!!!ο.: .ο!ι!·οι!!ει:!ιο Μ!!!ιιι·ἰ!! ιι. Νει!ι·:!ε!!ιο!!!ο, 0!ιοτο!!. Νει!!·ι!!ς!ο!!. Μἱε!·!!!!ε.

Ρεο!ι!!ειο, εΜε!! Ε)Μει!!ο!ι, !!!!!!!ειοε. !ι!!!!ἰι;ιιε!! Ε!!!!ρ!ιο!!!ε!!, !.ει!!!!!ι!!ιε ειο.

Π!!! 0!!!!!ιιι!!!εω!!ι! ιι!!ιε!οι· ε!!!!!!!ι!!!ι:!!οι! 8ιι!!!ιιι!!!ι!-Ρ!!!ρει·ι!ο !ι·ησιι !ιο!!ο!!

ε!!!!ιο!!!!ο ο!!!!ο!!·ι!μι!ο 8ο!!!!!ι!!!ι!!!!ο.

Βι-κ!ι;;!!‹ιιιο!!οιι:

Μ!!! !·'οι·ι·ο!!!, ΜΜΜ!!! 1. Β. Νοι;ι!!!. !Υ!!ιιιι; Μ!. 'Πι. Βιιει·!ι. ΜΒ!! Ιιι Μ!!!

Αρο!!ιο!!ειι: Ε!!ιιιι!·ι! !ἱι·ε!4!!0!°. !!`ι!ι·ε‹·!ιειι; ΑΙΜ!!! ΜΜΜ!. Με!!! !!!ο!!!!ι·ι!

Τϋ!!!!ο!·, Ν!$!!ΠΥ·ΝΟΨΒ0Γυτ!; Ε!. ν. Κ!!>!‹ι·ι·ἱ!ι!!!. .Ιιι!;!ε!ν (00!'Ρ:ι!!: ΙΜ!!! Μο!!οι!ο,

Αρο!.!!!!!!0 'Πι. Αιιη!!!‹·!!, Μ!!!

Ιζ!·εννο! δ! Ο!!
Ε!!!!;ειτειΒο!!ε ΡΜ!!·ἰΙ!-Μιι!·!‹ε

θ. !ιι. Β. Η.

ΗΜ!!! ι!!!οιι!!ει:!!-ι!!!!!!!!ει:οιι!!ιο!!!!!· Ρ!!!!!ει·α!!!

Κ0!Ι1 8. ΡΒ.

(Ι2!)18-2. Ι
Ι.!!οι·ι!!!!ι· πι!!! Ρ!·ο!!ι·!! !ιο!«!!ο!!!!·ο!..

80000000000000000000000000000000000000000000000000000

=Β!!!!γ!!ό.! ι!!!!!οε Ψ!!· !!!!;ιο!! ει!!

Με πο!!!·ιιο!!ιο

Ρ!!!·!!·!!!!-$ι:!!ι!!2

  

 

Σ!!! οι!! Νι!!ι!!·ρ!·ο

Με! Μπιι!!

!!!!!!·!!ο,

!!!ε!ο!ιο Με!! ειιι'.

!ε!!ω· Ε!!!!ι!ετ!ο

00000000000

!!!!!!!!!!·ωιιΙο !!'!!·

0
Μιι!!! ε!ΙΙιζει!!ε!!!

000

!ιο!ωι!!!!!. Μ.

!!!!ειο!·οε εο!ιτοι! Σ

Α!! Νο!!ι!ε!!!!οε!ε Β!ιω!·!!·ι!ει!ο!·ε !!ε-Σ

Μάο!. εειιι!!! ιιι*

  

;.>;ει!!!μ Π! !νιιι!

ει!!°8!!!ε νο!!. Μ!!!0!!!

Ε!εο!!τ!!!!!!!ο!: ΑΝΙ)ΒΕΑΒ ΒΑΧΕΕΠΝΕΒ, ΒΠΒΑΡΕ$Τ.

Χι! !!!!!!ο!! Μ! Μ!! Π!·ο,ςιι!ι!το!! Μ!!! Αιιο!!ιο!‹ο!!.

Με!!! νε!·!πι!ι.ω !ιι Μ!! Νιο!!ει·Ιιι;;ει! «8ι!!:Ιε!!!!ετ'ε Ε!!ιετνι!!!εεε!·».

β!) %-!8.
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Π!. Β6!!!ρ!!!!'ε $8.!!ει.το!!ιι!!!

· ἴϋτ ΒππἔοπΚ!ωπΚο

Οοετ!!ετε!!οτί !!! $ε!!!εε!ε!!.

Ι!!!·!ι!·. Μ!!! Πι·. .Ι σο!. Ετε!!!!!ι.εεψε Αι!ε!!!!!, !!! !ιε!·!·Ι!ο!!ε!· Θε!!!ι·εε!ι!εε. π!!!

ι!!!ωι!! Όοιιι!'ο!! Μ! ιιιιιι!υ!·ι!ε!ι Ημς!ειιε οι!ιει!τοο!!ειιι! ει!!ςε!·Ξ«!!τι>!.

Ι!!!!Β!.!·!!·ω Ρ!·οΒραχω.

020) 6-8.

  

Π!!ιιιι!ιιι·Ιιι!!!!Αι·ειιιιιιιει!!!ιιι!!ιΒοΜιιιιι!!!!ιιιεει!!

Μ!!!νο!!άειι!ω!!!!!!ει!!ο!!!!εο!!ει!Αιι!οτ!!!!!ε!!εεἔειι:

Α!!ειε!!!Ιο,Μειειι·1ε,Ι)!ε!!ετεε,Βτεο!!6ρίι!!!ε.ΙΙει!ιτ-,

Νε!·νο!!-!!!!ε1Ρτε!!!ο!!-Ι0ο16ο!!Βοετε!!εε!!!ρ!ο!!!0!!.

Πέρύ!!!:Π!ΑΙΜ!!!!!εεεετει!Μ!ιιε!·!!!νωεω!·Ιι!!!!άΙιι!!Βει!ιι!!‹1Αροι!!ο!!ε!!.

Π!!!Τ!!!!!‹οιιι·Μ!!!Με@ειπεΜ!!!ιιε!!!·ειιιο!!!.η!!!20.6_

 

01·ει!!!!!!ο!!οι! Βἰεο!!

Ι!ίο.!ιε;!!!!-Δ1!!ι!!!!!!!ε.τ Βο!·τοΙ

ι!!.!!;!!.ι·!οι!!!ι!!.

Ε!!! ε!εε!!τε!τ:!!οε Β!ιιτρτ!!ρε!ι·ειτ. ννο!

!:!!εε !!ειε Ε!εε·!! !!! οτἔει!!!εο!!ο!· κα”

!!!!!ε!!!!ιε ε!!!!!!!!!, ΒεετεεΚι!!!τ!μι!!85

!!!!ττε! Ν!! Κί!!!!ε!· οι!!! Ετννειο!!εε!ιο,

ετ!ε8τ !ε!ο!!τ Μ!! Αρρε!!τ ιι!!€! Βε

ίότ!!ε!·τ ό!!! νετε!ειιιι!ι€. Ηε!ει!!ε!το

μ!! Ηεττε! !ετ !!ε·τ!αιιιΠ!ο!! ι!! Μ!

Αρο!!ιε!!ε Π! Π!15ε!8ετ ιιι!!! !ι·οο!!ε

ι πο! Ροτ!!!, !ετ!οο!! Μ! (Με Πϋεεἱἔε

. Ρτε!ρετειτ. νικώ! !ε!ο!!τοτ νο!!! Οτἔε!

!!!ε!!!!!ε Αιιἴἔοι!ο!!ι!!!ε!!, !!ει!! !ι-ο‹:!‹ε

ιιει! νοτ2!ι2ιε!!ε!!.

τω! λ'ασ!ιαΙικια!ιρ ω..! 9ειυαι·τιύ.

ω!! ιο-ιο.
 

ι Μιέι!!!!!ι!!!!-Ρ!!!ι!!.
Π!. ΟΙ'0Π0Γ

!!! Ε!ει!!!!ιο!!!! μ!! Ρ!εο!!ιι!!!, !(ιι!!ει!!!!.

!!”!·!!!!ι·ι!!εο Με!!! ι!8 τω!. !!ο!!!!οε τοσο!!!

!!!!!!!!!!!!ιο!!!!, ο!ιοτο!!ω !εςοι!ε μμ!!! ι!!!

 

ι !οιι!!ειι ο!!!`ι!ι!τε μοι!! !ιι. ρι·ιιιιςιιο Απ!!!

ιιι!!! Με! ρ!·ο!!!!έ!!·ει! !!υ!!οι!ε ι!!! !'ι·ι!.!!ς!!ιε,

ε!! ο!!ει!·εο Με!!! ό!! ;;!!!!!!!οει !!οι!!ο!εο!!εε

μου! Μ. οο!!νετε!ι!!οι!. Β. Κο!!!ο!!!ε!!!!ιι!!

ι!. 5, κι!. 2!. Μ-ΙΙο 0ο!!!·ι!.ά. Η!!!) 2-2.

Βιιεε!!ειοΙ1οτ Ατετ

Με!!! Κε!!! ιιι!!! !!ε;Ιι!!!.ετ !ίι·ι!!!!ιο :ιι

Ρι·οΓεεεο!·ε!!. Με!!! Μο!! Με!!! Οο!!εΒε!1

ο!!! ι!!! Ι)!οι!ειε!ι. Βεϊο!·ει!:: Μ!. !·ιιεε.

ο!!οι·ει!-0ο!!ει!!ει.τ. - Ο

1)!·_Ρπιι! Α!'ι·ι!!!!!!!.

!!!!ο!! !Χ. ΑΙΜ. Ρο!!!!!!!!!!!. Ρ0ι!!0!!.

Δι!!οεεο!! νο!! Κιιο.!!!ιοτιρΠομ!!!!!!οι!:

Επι!!! 'Ι'ιι!·ει!ι!. Οι!ι!οοι!ε!!! 21, κι!. θ.
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ι .ωηφ~Μ υΒιιΜο·· ι ° ° ·
ω'. - '

ν. _ .. 4 . Σ

εΠε πουε ε!εκττἱεοΙ·ιο Ι.ειαιρε ππΠ ἔεκϋΜτεπ .Εἱεεπ-Ε!οκττοἀεπ. ὶ τ.

Ζιι1ζ8ΡΪ0]Β°Ι°οἱοΪ1ε11 Βο!ιατιάΙιιιη; νοιι Η:ιιιΙΜπιιιΜωἱΙοιμ Ι ¦|:

Με Ρεοο·ία.9ί8, Βλυ2υπο, ΛΙ‹›ρσ‹τἰ‹ι. Ασια, Μιρκα, Παω. έ Φ

η = .. ..

νετ·Βοεεοττε Ρ1ηεοτι-Ι.εωρο. ε;

ΡΜ @άειι Αιετ Πι άει· Βρ1·εοΙιεωπάε 2υ Βειιι18.2ευ. Με· Β - ἐ·ἔ

τεἰιε ΙΜ ΗιιΜετιεπ νου Αωπιεπι Μι θιοΗται1οΙ1. ] - Φ

Μ! απεετωπ Μπε!ω· ΙΜ Πο0·ιεθ πι: Ι:οείοΙΜίρεπ.

Ηοτνοι·τεη;ειιιὶε Πετιπειι›Ιοἔου Ιω.ϋειι @τι Αρρι1ιε4.τ ει·ρι·οΜ ζ

ιιιπ! εκεΙιετι άετου θιιωωιιοπ _ῇοιὶοιιι Απ; ιιι νοτίἱἱςιιτιε. . Φως,

  

Ε!εοΙτᾶοἱΙ6Ιεμοεο!!εο!ιειἱΙ ,,8επᾶΙειε"

θε ΡειΒτἱΙ‹ Μ· Ι.ϊοΙιτΗιπΙειρρατετε πω! ΜοΜΜάετ.

(Μ) 13- 5 ΒΒΒΙ.ΙΝ ΝΝ., μιιὶεοπετυεεεε 22 Μ.

ιωτοτἱιιιιι-,,Ρἰεε:Ηει

Απ::
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- ' η ΙΜ· Νο” ·η- ππΠ ἱΜ1€τΩ Κτωικο. Μι·18. .ΜΔ
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ο) 12__ 9- ΒΙἰεε Β1:ιιι. Ππτοιαοκαπ 58,”. 15.

?Μια ΔάοΙΙιοΜ νου Β'ετεε11, (ΗΜΜ
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Χχν"- ΜΗΒθΑΝΗ δΈ Η Β Η Β Η Β Η >Νει!ε !!ε!Βε Χ!Χ. .!!!.Μ!!!.

ν "ι·. .!!

κ!! 9.8 Μ!"

!!!ιοι!ι!!!!!!!!!!!!!!!!!
ι!!!ι.ε! σε! Κεσιιε!!ε!! νε!!

Ρ!ε!. !!!. Με!!! !!εΜ!ε.

.!!!!!ει!! !Πο!ρι!!!.

!!!. !ε!!!!!!!!εε !!!!!!!!!Μι!!ε.

Πει!.

!!!. Με!!! !!!!!!!ι!ιε!!.

8!. Ρε!ε!!!!!ι!!π.

    

Ο!!! «Μ. Ρετε!ε!!!!!εε!Πεσ!ε!!!!εε!!ε ννοε!!ει!εε!!!!!!»ε!!!ε!!ε!!!!_!εσει!!-;Ε!!!!!!!;!!!ε!.!!ε-Α!;!ί!!!!) ε ηη!! !!!.. Ξ!!εω·η,1·,ε

 

δ!! !!!! Δ!! ε ι! σ. - Πει· ΑΜημε!;!!ε!!!ηπε!. !ε! !!! Ε!!"1.,!!6, Β ΚΜ!. !!!! σε!! ε!!!ε! πω!! ει!εεε!!!!ε!!ε!!ε!! ει! σ!!! ιιε!!!!ει!σ!ι!!!ε νε!! Κ, Σ.. Ε!ε!” !!!

.!ε!!!, 4 ΚΜ!. Γ!!! σε!! Μι!!!!ε .!εΜ!· !εε!. Ρεο!ει!ε!ε!!!!!!ω !!! σε!! .,!!!!,ε!·ε!!!

ΜΜΜ!!! Σ!! Πε!·Μ !!!Μ!·!!ε!!. 10 Πε!·Μ Με!!!!!!Μ!!!εΜ. Βε!· 1!!εε!!!εμ.με!ε

!'!!!·σ!ε 3 !!!!!! Εε!!ρε!!ε!!ε Ζε!!ε !!! Ρε!!! !!! Π! Μη!. οσε! 35 Ρ!”ε!!!!.-Πε!! σε!!

$!.Ρε!ε!ε!!ι!!!ς_ Νευνε!!γ-Ρ!·εερεε!Ν Μ!. ει! !!ε!!!ε!!.-1 ε ε! π. εφη!!!

εενν!ε !!!!!! ε!!!ε!!! !!εσεε!!ο!! Μεε!!8!!ε!!ε!! !!!!!!!ε!!ι!!!εε!! ε!!!ε!. πω!! ει!

ε εεε!!!!!!!! Γ!! Μ ι·ε ι!σ ει! Κεσεε!ει!!· Ο!. Βεσε1!Ἡ”!ωΜ !!! $!.Ρε

Δι!!ο!ε!!ννε!σε!! 25Βερα!ε!ε!!ε!!Βε!!!!ε!θ!!ς!!!ε!ε!!!Με!ει!εεεει!ι!!.- !ε!!!!!!!!ιέ. ?ε!ε!ε!!ι!!!!ε! Βε!!ε, Ρε!ε!-Ρει!!!!εερ!!ε! ει! !!εΜ!ε!! Βρ!·εε!!

Κε!ε!ε!ε ννε!·σει! πιο!! σε!!! 8ι!!εο νε!! 18 ΗΜ!. μ!!! Βε!!ε!! !!ο!!ε!!!!. ε!!!!!σε!! Με!!!!!ς, !!!!!!νεεΜ ι!!!σ Ρ!ε!!εε νο!! Β-3 ΠΜ!.
 

=_!! 4ἔ  

δ!. Ρε!ε!·εΜ!!!·ε.. (Ι. Νονε!!!!!ε!! 19. Οε!εΜε! ει!! ἴ

Ι!!!!ε!!: Β!. !!ιεσ. !!!”ο!σε!!!!!! ΜΜΕ: ΠεΜε! σ!ε εΜ!!ι!!ε!εεΜε 'Ι'Με!!!!!!ε σε!! Π!ει!ε νε!!!!!ε!!!!. - νε!!!!!εε!!!ε!!. - Πει·

!.ε!!!!!!ε-Βιι!!ε!!!! Β!. Ρε!ε!ε!!ι!!!.;!!. - Λ!!εε!Βε!!.

Με!!! σ!!! ε!!!!ι!!ε!εεΜε ΤΜε!!!ρ!ε σε!! Με!!! νε!!!!!ει!!!.

νο!!

!!!. !!!εσ. Ψο!σε!!!ε.! Ρ!ε!!,

Ρ!!!!!!!!ι!!ε! Γ!!! ΟΜ!!ι!!!!!ε ει!!! !)ει!!ε!:!!ε!! Α!ε!!ε!!σε!-Ηοερ!!ε.!

!!! Μ. Ρε!ε!ι!Μι!!!;.

!!'ο!!!!!ς, εε·Μιι!ιε!! !!!! νε!ε!!! Θ!. Ρε!ε!·ι!Μι!!·εε! Αε!·ειε

ει!! 27. Νοι·ε!!!Με! !90!.)

 

Πε!!!ε Ηε!!ε!!!

Βε ε!!!σ εεε!! Με!!! 25 .!ι!Μ!ε Με!. εε!! σ!!! Ο!!!!ι!!8!ε

ε!!! Με σεΜ!!! ει!εεε!!!!εεε!!ε!! !!! σε!! Βε!ε!!Μ σε! !!!!!ε!ε!!

Μεσ!!:!!! Βε!!ε!!!!εε (ι!ε!!!ε!. !›εε!!!!!!!!!ε Ε!!!!ε.!!!!ι!!!εει! σεε

Μεεε!!ε, !!! !!!!ε!! !Ν!!!!!!!!Βε!!!ε!ε εεει!!!ε!! Με!. Β!!! νε!!

Β!!!!ε!Μ ε!!!!!ε!ι!Μ!!ε !!εεεε!!ε!! εεε εε!ε!ι!ε!!!!!!εεε!! Ρ!

!ο!ι!ε !ε! ε!ε σε! Πι!ι!!!σε!ε!!! σε! !ει.ε! !εε! !ι!!!σ!!!ε!!

!!!εεε!!εΜ!!ι!!ε!ε ε!!ει!εε!!ει!. Λ!!ε! ε!!!ε!! εε εεΜ!νε!ε!!

Πεμ!!! Με σ!!! Βεεεε!.!ει! ε!!!ε!!! Με!! ει!!!!!εΜε! ει!! Με!!!!

Οει!ε!!!ει!! σε!! Μεεει!ε, ι!!!σ σε! Με!! νει! !!γσ!ε!ε!,

σε! ε!!!ε!! !!!!!Μ!ε νε!ε!!ε!ε!! Ργ!ο!ι!ε !!!! Αι!Γε.!!!! σε! 80ε!

.Τι!Μ!ε !εεεε!!!ε. Με!! νε!ε!!!εε!!. Ε!ε! !!!!! σε! ΕΜ!!!

σι!!ιε σε! θι!ε!!εε!!ιε!εε!ε!!!!ε σιι!ε!! !νει!ιε! !!!! .!ι!!!!ε

1881 ε!!νε!!ε!!ε ε!εΜ σε!.ε θε!!!ε! Ω!!!!ι!!Β!!!:!!ε! ΤΜ!!!!Β

!!ε!ι. Ζι!!!!!εΜε! !!ε!ει! σ!εεε! Ορε!ε!!ε!! ι!!!ε ε!ει!εε!!ε!!

σε!! Οι!!ε!!!ο!!!ε σεε Ρ!!ε!ι!ε ευ, σ!!! ε!!!ε! Βεεεε!!ειι Με!!!

!εε!!! ει!ε!!!!ε!!ε!! !νε!ε!!. Μ!! σε! !!ε!!ε!ε!! Αι!εΜ!!σι!!!ε

σε! ΤεεΜ!!!!!, π!!! σε!! Ε'ο!!εεΜ!!!!ε!! σε! Αεερε!ε !!ε!!!!!ε!!

σει!!! σ!ε !!!σ!εει!ε!!ε!! ειιι!! εΜ!!ι!!ε!εεΜε!! Πεμ!!! ε!!!ε!!

!ε!! ννε!σε!! ει!! ε!ε ιιι!εΜε!εε (!!ε!!!ε! Με!!! σεε !!!ει!ε

νε!!!!!ει!!!, οσε! ει!!!!!ε!!ε! εε!!!ε Με!!!εε!εεΜε!!!ι!!!ε, σ!!! Ξ!!!

!!εεε σιτε Ργ!ε!ι!ε !!! Βε!!ι!ε!!!. Π!εεε! ννε!!ε!ε Αι!ε!!ει!

σε! Μεεε!!ε!!!!ι!!ε!ε !ε! !!!! Ψεεε!!!!!εΜει! σε! Β!!!!ε!!!

εε!!ε!! 8εΜι!!ε ει! σε!!!!ε!!.

!!ε!! .ΤεΜ!Μι!!!σε!!ε Μ!ε.ε!!!ε!! !!εεΜ εε.Μ!!ε!!:!!ε νε!νο!!!!ε!!!!!!

!!ι!!!εειι σε!! ΤεεΜε!!!, νε! Με!!! εεε! ε!!!ε ε!οεεε 8ι!!!!!!!ε

νο!! Ε!!!!!!!ι!!!εε!!, σ!!! ει!!! Μει!!ε !!! $!ε!!ι! εε!εε!!, ει!!

Με!ε!ι!!!εε!!!!!!ε!!ε!! ε!!!!ι!!ε!εε!!ε! Ε!!!!!!!!!”ε Με!!! Π!ει!ε

νε!!!!!!:ι!!! Βει!ει!ε! ει! ι!!!ε!εε!!ε!!. !!!!!! σι!!εΜ σ!!! νε!

νε!!!!ο!!!!!!!!ι!!!ε σε! Τεε!!!!!!! ι!!!σ σεσι!!εΜ Μεσ!!!8!ε ει!!!

ε!!ε!ε!Θ Βεει!!!!!!ε σε!! νε!!!ειιε!! ει! !:!!!!ι!!ε!εε!!ε!! Ε!!!

!)!ε Με! .Ιι!Μ!ε σεε νε!!!εεεε- .

 

 

ε!!!!”ε!! Βεε!!εεε!!, Ν!!! σ!ε Βε!!ει1σ!ι!!!ε σεε Με.8ε!!εε

εε!!!!!!!ε ε!!! Θ!ε!!εεε!!!ε! σε! !ι!ι!ε!ειι Μεσ!ε!!! ιιι!σ Ο!!!

!ι!!!;!ε !!εινε!σει!, εε Μι!!!σε!!ε εε ε!εΜ !ε!ε! σε.!ι!!!!, !!!!!ε!

Με!!! σ!εεεε 0εΜ!ε!εε σ!ε Ι!!σ!εε!!ε!!ει! ε!!!ε!!! ει! ρ!ε.εε!

ε!!ε!!. Η!ε! Μ!!!ε!!!ε σε! Οει!ε!εεε σε! Πει!!ε!:Μει! Πεεε!!

εε!!!!!! Γι!! ΟΜ!!ι!!ε!ε !!!! .Ιε.!!!ε 1897 νι!ε!!ε!ε Κ!!!.!!!!!8.

Ι.ει!Με ε!ε νε!!!ε!ε! σε! !!!!!ε!ει! Με!!!ε!!! ι!ι!σ Μ!

!!ι!!!εε ε!ε ΟΜ!!ι!!!; Με!!!!!!σε!!ει! ει!! σ!εεε!!! θει!ε!εεε

Με !!!ει!ε νειιι!!ει!!!, ει!!! σ!ε νε!! σ!εεε!! Με!σε!ι Ρε!

εε!!ε!!! μ!εεε!ε!!ι.ε!! !!!σ!εε!!ο!!ε!! σι!!!!ει! ει!εΜ Μει!!ε εεε!!

νο!!ε θ!!!!!ἔ!!ε!! Με!!ει!. !).!!!ε.!:Μ εε!! ε!!! εΜ!!ιι!!!εε!!ε!

Ε!!!!;!!!ϊ ε!ι!!!!!!!σε!!:

Ι! Βε! εε!!!νε!ε!! Οο!!!ρ!!εει!ε!!ε!! σεε Π!ει!ε, ε!ε εε

!!!Μ!ι!!εΜε!!σε!! !!!ι!!ι!!!εε!!, ε!!!!!!!ε! Ρε!!εεε!!!!!ε, Ρε!!ε!ε

!!!!!! !!! σ!!! !”!ε!ε Βει!ε!!ΜϋΜ!ε ε. ε. ν!.

2) !!! σε!!_!ε!!!Βει! Ρ!!!!ει!. πιο ε!!! Π!ει!ε !!ε!ε εε.ε!!εε

!!!!!εεε! !ι!!ε!!!ε! Βε!!ε!!σ!ι!!!8 !!!εΜ! Με!!! ι!ι!σ σι!!!:Μ

8εΜ!!!ε!εε!!, Ε!!!!ε!:Με!! ειε. Α!Με!!ε!`ϋ.Μ!ι;!!ε!! υιισ Εεεε!!!

!!ε!!ι!εε εε!!ννε! !!εε!!!!!!!εΜι!ε!.

Βε! σε! ε!ε!.ει! Ο!ι!ρρε ι!!εεΜ!ε !εΜ ι!!!ε!! !!!ε! !!!εΜ!

ιινε!!ε! ει!!Με!!ει!, σ!! !!!!! ρε!εε!!!!εΜε Ε!!ι!.!!!ι!!!εε!! !!! ει!

Βε!!!!Βε!!! θι!!!σε ει!! Βε!!!! ε!εΜε!!.

Β!ε ε!νε!!ε !!!σ!εε!!ε!!, σ!ε νν!!!!ι!!!Βε!οε!ε!!ε!! σε! !!!

!ε!!!ει! ΤΜε!ερ!ε, ε!:!!ε!!!! ει!!!!!ε!!ε! ε!!!!!ε σε!! εε!εεε! ει!

εε!!!. Βε!!!! ιν!! !!ε!!!!ε!! σεε Π!ει!ε ε!ε ε!!!ε ε!!ει!!ε!!

εΜ!ει!!εεΜε Ε!!!!ει!!!ι!!!ε π!!! ειιεεεερ!οεΜε!!ε! Νε!ει!!ιε ει!

Βεε!σ!νει! ι!!!σ !ν!εεε!!, σεεε ε!!!ε !!!!! Αι!εσει!ε! !!ε!ε!!ε!ε

!!!!ε!!!ε ΒεΜειισ!ιιιιε εεε!! !!!!.εΜ εε!!ε!ι!Με!ει! !!!εεε!!ε!Βε!!

εεΜ!!εεε!!ε!! σο!:Μ ει!! Ηε!!ι!ι!ε !!!!!!ε!! Με!. !!! εο!ε!!ε!!

Ε'ε!!ε!! !ε! σ!!! Ε!!!εεΜε!σι!!!ε ε!!!ε! Π!!!ε!!!ι!σε!! ε!ε!!!

!ε!εΜ! ι!!!σ !!!!!! ν!ε!!!!εΜ σε!!! ει!Μ_!εε!!νει! Ε!!!!εεεε!! σεε

Α!ε!εε ι!!›ε!!εεεε!! !!!ε!!!ε!!. Ασε!! σ!ε !.εΜε!!εε!ε!!ι!!!8 σεε

!!!ε!!!!ε!! !!!! ει! Με!σε!!ε!εΜ!!ε;ε!!. Πε! σε!! Μεεεε!ε!!

8!!!!!σε!! ει!!8εΜε!!Βε ννε!!!ε!!ι!!!!ε Κ!ε!!!!ε, σε! σ!ε Με!

!!ε!!!!ε!! Με!. ε!!!ε! Μεε!!!!!!!!Βε! Αι!!ε!εΜ! ε!!!εε Α!ε!εε

σ!!!ε!! ε!!!ερ!ε!τ!!ε!!σε Μ!!! εε!!!ε νε!σει!ι!!!εεο!ε!!!!ε ει!

εε!!ει!ε!!, νν!!σ Με! σε! !ι!σ!ει!!!ε!!εε!ε!!ιιι!Β ει! ε!!!ε!!! ερε

!!!!!νε!! Ε!!!ε!!!! ερ!!!ε! !!! Βε!!εεΜ! !!ε!!!!!!ε!! ε!ε σε!

Με!!! ειιιε σε!!! νε!!!, σε! σι!!ε!! εε!!! !.ε!σει! ε!!νε!!!ε

-Ω!.» ι!
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ππιππιπ πιι·π πππ ποιπ ππι·οιι οιπο Οροι·οποπ ιπ ιιπιποι·

Ζοιι εοιπο Αι·ποιτεΕπιιιοποιτ. πιοποιποεοποπ ποτποπ ποππ.

πο ιιϋπιιοπ πιοεο οιππε "απο Ιππιοοιιοπεειοιιιιιιε οποι·

Βοποποι· ριποιειι·οπ. πιτ πιεεοπ, πιιεε ιπ ποι· Ρπγειο

ιοΒιο πππ Ρο.οποιοΒιο ποε Μειοοπε ποι· Μοοποπιειιιιιε οιπο

ποι ποιιοπ ει·πεεοι·ο Βοιιο οιποπ: Με ποτ Οιιοιιιιειππε.

Ψππι·οππ εοπποι·ο 8ιπι·ππποπ ποπ Ιοιποι·οπ οιι; ποι· εο

τιππο ιΝιι·ιιππ8 επί ποπ Αιι€οιποιπππειιιππ ιιπποπ, ποοιιι

πιιοιιιιποπ 81:0ιππποπ ποπ Μοοποπιειππε ιπι $ιπιιο ποι·

νοτιοπεεοιπππο οποι· Βοπιπποιππο ποι· Γοι·ι.ποποοππε ποε

Μποοπιπποιοοε ιιι ποπ Βοτπι ιπ ποποιπ θι·ο.πο πιο πωπω

ι·ππΒ ποε Κι·ιιπιιυπ, πππ ιπ οιιιι·οιιιοπ Ρϋ.ιιοπ Ιιοει. Μπιτ

που οιπο οπεοιπτο Ιππιοοιιοπ επ οπιι·πι·οιεοποιπ ιπιπει·οιι”οπ

να. Ψιι· πιεεοιι ι”οι·ποι·, ποεε εοι·οπο πιοεο διπι·πιιοοιι

ποε Μοποπιιιοοιιοπιειιιπε πιο οιποπ Ηοπριοτπππ πω”

πποοποπ, ποεε οιπ Πιοπε ποι ιπιοι·ποι· Βοποππιππι.; ιιιοιιι

ππεποιιι. Ψιι· ιιππποπ πο.ποι· ππεοι·ο ΙππιοοιιοπεετοΙιππο

πο.πιιι ι”οιιππιιιοιι, ποεε

οιπ Πιοπε νοι· ππε οιιιι·πι·8ιεοιιο Γοι·πιπ

"πω, ποππ οε ειοπ ιπιτ 8ι:πι·ππποπ

ποτΜοτιιιτπι ποε Μοποπε οοιπριιοιι·ι,

πιο πιο Ειι·ποιπι·ππο ποε Κι·οπιιοπ ποοιπ

ιι·ποιιιιοοπ πππ πιιι·οιι 8οπιποι·ποπ, πι

πι·οοιιοπ π. ε. π. ιοποιι Ι.οποπεποπιιεε ιιπ

τοι·ει·ο.ποπ. Κιιι·ο Βοεο.οςτ. ιιοιιιιιιι οπι

ι·πι·8ιεοιιο Ειπιπιεοπππο ιπ Ε'ι·οεο, ποππ

ποιιιι Πιοπε νοπιι·ιοπιι ιποοιιοπιεοπο

Μοπιοιιιο ειπι·οιιπ ιιι νι7ιι·ιιεοιπποιε ιι·ο

8811.

Νοτιιιιιοπ ιιοιιιιποπ ιιιοι· Βιιιιοι·, ιπτοπειιιιιι: πππ Ποπ

ετο.πο πιοεοι· ιποοιιοπιεοποπ Βιπι·πιιποπ Βοποποι· οιιι· Απ

πομπο, ποππ πιτ πιεεοπ. ποεε 8οι·ιππο πππ νοι·πποι·

Βοποιιπο Μοτιιιιιιτεειπι·ππποπ ποιο Πιοπε εοιιι· ιιιιιιιιο ειππ,

ποεε ιοι.ποι·οε ιι·οιπποιιι ποιπ πππ πιο Μοτιιιιοτεειπι·ππε

πιοποι· νοτεοιιπιπποτ. Αποιι οοιιετοιιιο 8οι·ιπΒο Βιο.8πο

ποπ ιπι Μοποπ πιο ποι ΒοοιΒιιοτοιπ νοι·ιιιιιιοπ ποι·

Κι·οπιιοπ πππ ποι Βοοιοποιοι· "Ι'ποι·πριο (Βρπιππποπι Ιππ

ποιο Ζοιι νοι·τι·ποοιι, οππο πο.εε ποτ Ει·πιιιιι·πποεοπετοιιπ

ποοοπιιιοιι Ιοιποι. .ιο ιπι.οιιεινοι· οιπποι·οι·εοιιε πιο 816

ι·ππποπ ποε πιο,Βιοιιιποοιιππιειππε ειιιπ, ποετο 8οι·ιιιποι· ειιιπ

πιο Οποποοπ ποι· ιπτοι·ιιοπ Τποι·οριο, ποετο πιιπποπποι·

ειιιπ πιο Ιππιοπιιιιιιοιι επι· Οροι·οιιοιι. ”

ννοππι·οπ ειππ πππ πιο ιιιοιιτιοοπ οι·πιιιιιιιοιι 5ι.πτιιπποπ

ποε Μοοποπιειππε ποε Μειεοπε ποπιπ8ι? Ιοιι ποπο πιεποι·

οποιοιιιιιοιι πιο Βοποιοιιιιππο «Ργιοτπεειοποεο» νοι·πιιοποπ,

ποιι ποπιιιοπ πιο Ιππιοοτιοποπ ιπ ιιπποι·οοπτιετοιπ Μο.εεο

οιπποεοπιππιιτ. ποιποιι, ποππ πιι· πιεεοπ ιιοπτο, πειεε

ποιπ πιιοιπ πιο οιιοτοιιιιεοιιο Βιιιοιιπππο ποε Ροιοι·πε,

πιο ιο ει;οιε οιπο οπεοιπτο ιιιπιοπιιοιι πιτ Οροι·πιιοιι ππ

Βιοπι, εοιιποιπ οιπο @απο Βοιιιο ππποι·οτ Μοιποπτο οποιι

ιοιιε εοπποι·ο Βιπι·ππΒοπ ποι· Ε'οι·ιποποοιιππ ποε πιο.Βοπ

ιπιιιιιιοε εοι2οπ ιιππποιι. Απο πιοιιι ιιπι· πιο Νπιπο οιπ

Ργιοι·ιιε, ιππι πω· ππε ετοποειτοιιπο ΠΙοπε ποεοΙποι, εοπ

ποιπ ιοποε οποπο ΠΙοπε οοιπριιοιι·ι πιπ εοπποι·οπ Μοτιιι

τιιιεειπι·ππποπ οι ιιοπιο θοποπει.οιιπ οπιι·πι·,Ξ;ιεοιιοπ πιπ

Βιιιι“ε.

Βοιι·οοιιτοιι πιι· ιοιοι πιιιιοι· πιο νοτιιπιτπιεεο, πιιτοι·

ποιοποπ ποππ Πιοπε Μοτιιιιιιτεειπι·πποοιι ποε Μο.8οιιε ου

Βτοππο Κοιπιποιι, πιο πιο Ιππιοπιιοπ πι· Οροι·πιιοπ οπ

Βοποπ.

1) ΙΙιοι· ιιοποπ πιι· 2ιιιιποιιετ πιο οοπιο Νπι·ποπετο

ποεο ποε Ργιοιπε οιι οι·ποιιιποπ. ΑΜ πιο $γιιιριοιπο

ποιεοιποιι πτπιιοιιο ιοιι πιοι· πιοιιι οιιιοποοποπ. πιο Ργιο

ι·πεειοποεο Βιοπι πιο ετιιοτοετο Ιππιοοτιοπ πι· Οροι·οιιοπ

ιιπ, ποππ οε ιεε οιΙΙεοιιιπ πιιοιιιπππι, πο.εε οιπο ππτοπ οιπο

εοΙππο Βιοποεο ποπιποιο Βιο.8ποιιοπ ποε ΜοΒοπιπποιιοε

ππτοπ ιπτοι·ιιο Μιττοι πιοιιτ οιι ποιιοπ πι. Αποπ πιο οππ

εοοιιιινο ΙιιειιιΕιοιοπο ιιιιπ Πιιιι.τοιιοπ ποε ιιιοποπε ποιοι.

ιοποι· ιπιοι·ιιοπ Τιιοτοριο. Βοι Βοτιποοι·οιιι (ιι·ππο ποι·

$τοποεο ποππ ο.ιιοι·πιππε πιιτοιι ιποιπππιεοιιο Μοποπεριι

ιππποπ οιπ οι·ιτειΒιιοιιοι· Ζπετοιππ Βοεοποποιι πει·ποπ, πποι·

Υπι·οπεεοιπιιιι8 Με, ποεο ποι· Κι·οιιιιο ειοιι εοπιι€οππ οππο

ποπ πππ οιπο οποοποπτεμι·οοποππο Βιιιτ οιππο.ιι:οπ ποππ.

Υπο ππι·οιι ιιπεεοι·ο νοι·ππιτπιεεο εοΙοποε πω: πιποΙιοιι

πι, οι πποπ ποι ·οοι·ιιιοοι·οιι θιι·οποπ νοπ 8τοποεο πιο

Οροι·οτιοπ ιππιοιι·ι. Μι πιοποπο ιιιιοπ ποι ποι· πω”

ει:οποεο ποε ΡγΙοι·πε πιοπο πιοιιι· ο.πΓιππο.ιιοπ, ποιι πιο

Ιππιοοιιιοποπ πιοι· εοπι· οιιιιοοπ ειιιπ πππ ππε θιοπιοι πιο

οιπο Ε'οιποοι·εοιιοιπππο ποε Πιοιιε πιοπι ιποιιι· ιπ ποιπ

οιεοπτιιοιιοε ΤΙΜΜ ιιιποιπποππιτ.

2) Ιιπ Αποοιιιυεε ιιπ πιο Νοι·ποπετοποεο ποε Ριποιιιε

ποποπ πιι· πιιο εοποποππτο ετοποειι·οππο πω"

ποεεοιποπ επ ποιτοοπτοπ. Αππιοιπιεοιι πο.πποιο οε ειοιι

πιπ οιπ ππιπιιιιοιπο.ι· πιπ Ργιοι·ιιε οποι· ιπ ποεεοπ πιιοπετοι

Νο.οππειι·εοιιιιιι ειιιοοιιποε Μο.οοιιεοεοπππι·, ποι ποιοιιοιιι

πιιι·οπ πο.ι·πιπο 8οιιι·πιπριππ8 νοπ ποπ Βιιπποι·π ποι· οιπο

Βιποποπιιο πεε Ργιοι·ιιεΙππιοπε οιι 8ι.οππο ιιοιπιπτ, οππο

ποεε πο.ποι ππε Πιοπε ποιπ. Ηιοι· ιιπποπ πιι· ι·οοπτ πιο

οιπ Μιεενοιππιτπιοε οπιεοποπ οποιοιιιιεοποιπ Βοιπππο πππ

ποπ 1ιιιπιεοποπ Βτεοιιοιπππποπ. ιιιΠιιιι·οππ πιο Νοι·ποπ

εοιιι·πιπριιιπο ειοπ ιπ εοιιι· ιππεειοοπ Θι·οιποπ ιππι, επ πεπι

τπεπ ποι ποι· Οροι·πιιοπ ποππ οιποπ ιι'ιπποι· ιπιτ εοιπιιιι

ποι· οιιιοοετπΙριοπ Μοεοππο.ππ ιπ ποπ Ργιοι·πει·ιππ οιπ

ιοΒοιι, ποππ οποιι πιοιιι: ππι·οπΓιιπι·οπ ποππ. ο.ιεο οποιο

ιπιεοιι νοπ οιιιοι· 8τοποεο ιιππιπ ι·οποπ πω, ιιπποιι εισιι

πιοιιτ εοιτοπ εοιιποι·ο ιιιιπιεοιιο Ει·εοποιπππεοπ ποι· πιο;;

πειιιοπ. Ιιι εοιοιιοπ Ριιιιοπ πιι·π ιπππ πιπ ποι· Οροι·οιιοιι

ποιπ ιο.πεο οπεοι·π πιιτιοπ. Ι)ιοεο Απ πω» ειιιπ ιιισιιι

ο.ιιοπεοιιοπ, πο. ππε ΠΙοιιε που ποικοπιιιιιοιι πιπ νοι·ιιοπο

ιπ ποι· Νοοπππι·εοποπ ποε Ργιοι·πε Ιοοπιιειι·ι. πιο ειιιπ

ππε ίοι·ποι· πιο πιο, πιο ππε οιπ πππππετοπ πι· Ορο

ι·ο.ιιοπ ποιπι οΠοιιοπ Πιοπε ππιπιποπ.

Ψιο ιοπ εοποπ οι·πιιππτο, οι ιιιοπ ποι ποι· Οροι·ιπιοιι

οτι οι·επιππι πιο πιο οοι·ιιιπο οποιοπιιεοπο Βιποποιιιιι;

ποε Ργιοι·ιιε, ποιοπο πιο 8οπποι·ο ποι· ιιιιπιεοιιοπ Ει

εοιιοιιιππποπ πιοπι ι·οοιιτ οι·ιιιιιι·οπ ποππ. Ιιι οιπιοοπ Ρο!

ιοπ πο: ιιιο.π, πιο ιπι ππε ποι· Ι.ιιοι·πιπι· οι·εοπο, πιο Ετ

ιιιπι·ππο πιτ πιοεοε Μιεενοι·ππιτπιεε οπεεοι·ποιπ ποε Ρ_γιοπιε

οοιιιιιποπ. Ε:: ποετο.πποπ πιιι·οπ πιο Νοι·ποιιι·οιιοοιιοιι

8οπιοιιπποπτιο.ιιοπ, πιο ποπ ιιπιοι· Βιιπει;ιποπ Πιπετιιιιποιι

νοι· ποπ Ργιοι·πε ιοιμοπ πππ ποπ Βιποι·ιτι ποτ 8ροιοοιι

ιπ ποπ Ποι·ιιι νοι·πιπποι·ιοπ. Ποε ειππ εποε· ιοποιιιιιιιε

εοΙτοπο Επιιο. Ηιιιιπποι· εοποπ οι·ιιιπι·τ οιοπ πιο Βιομα

τιοπ ποι ι·οιο.ιιν οποποιπ Ργιοι·πε πιπ·οιι οιπο ετοι·ιιο οιπ

οιιππιιοιιο Ιππιιτο.ιιοπ ποι· Μπειεπιειιιιι· ιιι ποι· Ροι·ε οιπο

ργιοι·ιοο ποε Μο.ποπε. Ι)ιοεοι· τιιοιι ποτ ποικοιιπΕΙιοΙι ιπι

ποι· Ροι·τποποοππο ποι· 8ροιεοπ πιο Ηοπριο.ι·ποιτ οιι Ιοιετοιι,

πππ οε οι ιοιοιιι: νοι·ετπιιπιιοιι, ποεε πιοεο 'Γιιιιτιπιιοιτ πει

ποιποι· οπιπιιιιπιιοποι· Ιππιιι·οτιοιι ποι· Μο.8οιιπειππ ιπ πο

ποιπ θιιοπο ιοιποπ ιππεε. πιο Ιπιιιιι·ο.ιιοπ οι οιπ επιπ

ει.οπ οπεποεριοοποπ, ποππ οιπ ιπ ποι· Πιπποπιιιιο ποε

Ργιοι·υε ιιιπιιιριο Πιοοι·π °Ειπποιι. 8ο οι·ιπποι·ο ιπι πιι0ιι

οιποε Ε'πιιοε ιπ Βοτροι, πο 3 Πιοοτο. ιιπ ποι· ιιιοιιιοιι

θπι·νο.ιπι· πππ ειπ ποι· νοι·ποι·οπ ι·'ιιιοπο ποι· Ροι·ε ργι01°ιω

εει.οεοπ πππ οιπο πω» Ιππιπο.ιιοπ ποπιπετοπ, πιο πώ

ποπ; ποππ ποιπ Ε'πππιιε οιι οι·ετι·οοιιιο πππ πιο Τιιιιιοι

ππι·οιι πιο Βο.ποιιποοιιοπ επ ιππιοπ που. Ποποι ιοιιιιοιι

ροτιεπετι·ιτιεοπο Ρι·οοοεεο ππποιοιι θι·ο.ποε πππ ποι· 'Γιιπι0ι°

ιιο.πι οιιιιοοπ ππι·οιι πιο ιίοι·πιοιιιιπε ποι· Μοποπποιιπ οι

Βιοππο. Αιιι πιιιιποειοπ οι·Ιοιπι·τ ειοπ οπου πιο Βιοπιιοτιιπ

ποι ι·οιο.ιιν ποιιιοιπ Ι.πιποπ ποε Ρχιοτπε ππι·οιι ερειετιεοιπ

Ζιιετοιππο ιπ ποι· Βιππιππειιιιιοτπι· ποε Ριπι·ιιιοτε. π”

ιιο.ποπ οε ιιιοι· οιι”οππο.ι· πιπ οπο.ιοΒοπ Ζιιειιιιιποπ οιι πιο",

πιο πιι· ειο ιιπ ο.πποι·οπ Βοπιιοεεπιπειιοιπ ποοποοιιιοπ

πιο πιο εοιιιιιοι·ιποΓιο ιι'ιεεπι·π ο.πι τοποοιοι·ιεοπ Ριοιπ0·

ερειειιιπε ποπιιιοι, επ νοιπι·εοοιιι ππε οιπ Ρι·ιοιιιε ειτοοιιπο

Πιοπε ποπ Ργιοι·οεροειππε. 8οιοι·π οε ποπ οποιο πιο πι]

οιπ ΡγΙοιπε ποιοποποε Πιοιιε ιιοπποΙι;, ΓιιΙΙι; ππε πιο Ετ·

ιιιπι·ππ8 πιοεοε Βροειιιπε ποποπ ποι· νοιιιοπποποιι- ΑΜ·

ιοΒιοπ πιοιιτ εοπποι·.

3) Ρ γιο ι· ο ε πο. ε ιιι π ε. ποππ οπποτε νοι·ιιιιιι ειοιι πω”

πιο Μάιο, ποπιι πιι· οιπο 5πιοιιοτιοπ ιιπ ιιπ” Μ



Π!!

οΜε.ο!!!επ, Με ππτ Με!!! ε.πποτε Με ππτεΜ Ργ!οτοερε.ειππε

ετ!!!πτεπ !ιπππεπ. ντο πεε Π!επε πο!!! ε!π Ριποτπε, εσπ

πετπ π!! ε!πετ ντε!!ετ επ!!ετπ!επ $!ε!!ε ε!!ε!. Βο!ο!ιε

?Με ε!ππ ππεντε!!ε!Με!! ΜεοΜπεΜ!ε!. !!!ετ πω!! πετ

8πε.εττιπε π!εΜ! ππτοΜ πτ!!!εΜε Βε!εππ!; πεε Π!επε Μετνοτ

πετι!!”επ εε!π. εοππετπ πιπεε εππετε θτ!!!!πε !!!!!!επ. Ι)!εεε

ε!ππ Μ!ε επτ $!πππο ποο!! !!!εΜ! νπ!!!!; !!!πτεεε!ε!!!. ΕΞε

!ε! πιιΜετ !ε!εΜ! νετε!!!ππ!!ε!!, πω!! π!ε.π ε!τΜ !π!ιεε @πεπ

π!ε Αι!ετ!ιε!ιπππε πεε Ρχ!οτοερεειππε εεε!τεπΜ! Με!. Ι)!ε

ετε!επ Αππεπ!ππεεπ πΜετ πεπεε!Μεπ !!ππεπ ε!π!! !π πετ

Ι.!!ετε!πτ, νεο!! !ε!! π!εΜ! !ττε, !πι Αιι!επε ποτ 90-ετ

.!!!!!τε. !!π .Ι!ιΜτε 1894 Μετ!οΜ!ο!ε !)π!!!π πΜετ 8 ε!πο!!

!!ε!ιε, ππτεΜ θπε!τοεπ!ετοε!οιπ!ε εεΜε!!!ε Ε'ε!.!!ε νοπ πετ

Μ!πετ νετεπεετππε πεε Ρτ!οτπε πππ ερτ!ο!!! Με! ποτ θε

!επε!!!!ε!! νοπ πετ Ψε!ιτεεΜε!π!!εΜ!τε!! ερε.ε!!εε!!ετ Ζπ

ε!!!ππε πεε Ρ!πτ!πετε, Με! εΜετ ε!ε!ε!!εε!!!ε Μ!πεπ,` πειεε

Ε!ε!!!!οτε! ε!πεπ εο!ο!!επ Βρεειππε τ!!! ε!πο Ππιπϋε!!οΜ

Με!! ετ!!!!!τ! Με!!ε. πε !πεΜτ ι!ιε!! οπετ Με! επιιιτ!!πεπ

$!εποεεπ πππ Με! Π!επε νεπ!τ!επ!! οι!ετ!τ!ε, π!!! εε πιε!!τ

!!!!π!!επ ειε!! Με Ρ!!!!ε, πο ι!ιε!!! ειπ Ργ!οτπε !τε!!!επ

θτπππ τ!!! π!!! $!ε.επιι!!οπ !!!! Με.εεπ !!ππε!! !τοππ!ε, ιτε

ε!π Π!οπε ειπ Ργ!οτπε εε!Με! !εΜ!!ε, πππ ν!!! πιω ε!πο

Α!οπ!ε πετ Μεεεπιππεεπ!ε!πτ ε.πεεεΜ!!εεεεπ !τοππ!ε. Ι)!εεε

Γ!!!!ε !ιοππ!επ ππτ ππτοΜ πεπ Ργ!οτοερεειππε ετ!!!!!τ!

νι·ετπεπ πππ !ιππιετ πιο!!τ πππ !πεΜτ Μπτ8ετιε ε!π!! π!ε

εετ Βοπτ!!ϊ !π πετ Μεπεπρε.!!ιο!οε!ο ε!π.

Ηεπ!ε ε!!!π ντ!τ !π πετ Εεεε, ε!!!!Βε επνετ!!!εε!Βε Βοο

ΜοεΜ!πππε!! πω! πετ Ι.!!ετει!πτ ππεπ!`π!!τεπ, ιτε ε!π Ριτ

Ιοτοερπεπιπε ιν!!Μτε!ιπ πετ Ορετε!!οπ π!τε!!! νετίο!ε! νετ

πετι !τοππ!ε. Π!! εο!εΜεε !!π!πετ!!!π εε!!επε, ε!!!ε!!!!εΜο

Ζπ!!!!!ε ε!ππ, πππ !ε!! ο!!! Με! !π πετ Εεεε ΒεινεεεΙΙ Μπι,

Με! Βεο!!πε!επι ΑΜποιπεπ ε!πο!! Ργ!οτπε!ετεπιρ! πι!! ΑπΒε

πππ Ρε!ρε!!!οπ εοπ!το!!!τεπ ει! Μππεπ, πιοοΜ!ε !εΜ πι!τ

ετ!ε.πΜεπ, ει!!! π!εεεπ Ρε!! ε!!νεε π8!Μετ ε!πεπεε!!επ. Εε

Με!!πε!!ε Με!! υπ! ε!πο εε.. 26-!πΜτ!Βε Πει!πε, ο!!! νετ ε!π!

Βο!! .!εΜτε!! Μετε!ιε ινεΒεΙ! Π!επε νει!!τ!οι!!! !π !3εΜει!π

!ππε εεε!εππεπ πππ ε!π!! εε!!ινο!!!!τ εεΜεεεετ! Με!!ο. Ι!π

.!!ιππετ 1900 ε!ε!!!επ ε!π!! επεεΜ!!εΜ ποιο!! ο!πειπ Ττε.πιπε.

πεε !Ζρ!επε!τ!πιπε π!!! ε!!επ ΒεεεΜινετπεπ ιν!επετ ε!π.

Βεε!!!ππ!!τε $ε!!!ποτεεπ, πε!!!ειι!!!εΜ πεε!! πεπ! ΙΒεεε!!θ πιιπ

ΕτΜτεεΜε!!, π!εΜτπιε!ε Ηεπιει!ε!πεε!ε Μτε.εΜ!επ π!ο Κτεπ!τε

!!! !τπτεετ Σε!! εε!!τ !!ετππ!ετ. ει!!! ΠΙεπεεπτ, π!!! Μ.

Ν!! εε!ρΜπ!ε!ι ε!π!ε!!ειο πππ 8 !ΝοεΜεπ !!!πππτο!! !οτ!

εε!ε!ε, Μπ!!ε !τε!τιεπ ινεεε!!!!!ε!!επ Ετίο!8. Ι)!ε Βεεε!!ινετ

πο!! Μεεεετ!επ ε!π!! ιτο!!!, ε.Μοτ π!!! Βο!!!πετεεπ !!!!εΜ πειπ

Εεεεπ ινο!!!επ !!!οΜ! ντε!οΜεπ, ε!ε νετεε!!!!!ππ!οτ!επ ε!εΜ

επ!ε!ε! !ν!επετ. εε πεεε ε!πο Ορετε!!οπ ΜεεεΜ!οεεεπ

ππτπο. Π!! "πεπ τι!!! νοτε.πεπεπεπεεπεπ Β!!!!ππΒ ε!πο

ΜεΞετιππ!ετεπεΜι!!!ε πι!! πετ Βοππε εοπ!τπ!ππ!ε!τ! ετ

εε!!!ε!ι, επ Μοπ!!!ε ε!πο ε!πο. Μεε!εΜε!!πε $!ε.επε!!οπ !πι

Μπομπ Με!!! πεοΜεενν!εεεπ ινετπεπ, πππ π!ε Ιππ!επ!!οπ

επτ Ορετε!!οπ πιο !π πετ Ψ!τ!!πποε!οε!ε!τε!! πετ !π!ετ

πεπ '1'Μετε!ρ!ε. Βε! πετ Ορετε.!!οπ ινπτπε !;!ε!εΜ πε.εΜ Ετ

π!!”πππε πεε ΑΜπο!ποπε πτιεετο Απ!!ιιετ!ιεεπι!!ε!! ππτεΜ

ε!πο εποτπιε ρετ!ε!π!!!εεΜε ΠιιτπΜε πεε Μεπεπε εε!”εεεο!!.

Με ε!ιπεε Βεπ!ο ρτεεργ!οτ!ε!ι, Με !π πετ ν!'πππε νοτ!ε.8,

νε!·Με.ττ!ε σε!. !-Ι*|ε Μ!ππ!επ !π Μεε!εππ!Βεπ, επ ε!!ιτ!ιοπ

Οοπ!τ!!ε!!οπεπ. ποιεε ειοΜ πετ Μπεεπ απο πετ ν!!πτιπε Μετ

νοτΜπππ!!ε. Με !εΜ πει!!! οπο!! πεπ! Ργ!οτι!ε πτ!!!”, !!!.ππ

!ε!! ο!ποπ Μτε!!Μο.τ!επ, τπ!ιπ!!εΜεπ 'Ι'πτποτ. Με !)πτεΜ

ε!!.πε!ε!τε!! !τοι!!!!ε !εΜ ιν!!Μτεππ πετ Μεε!!!ππ!πεπ Οοπ!τπε

!ιοπεπ πετ Μεεεπννοι!!π πο!!! ρτ!!!`οπ. Με επει· π!εεε

πε.εΜεο!εεεεπ Με.!!ε.π. εοΜινεππ επεΜ ρ!π!ε!!οΜ πετ οοο!!

ποο!! Βο!!!Μ!!ε 'Ι'ι!πιοτ, πετ ο!!ε!!Μετ ππτε!! πω! Με! εοιι

!τεΜ!τ!επ Ργ!οτπετ!πε εεΜ!!πε! ππτπο, πππ !οΜ !ιοππ!ε

.ΙΘ!ε! π!ε Μ!ο.ττεπινε.ππ επ ντε!! ε!πε!!!!ρεπ, πεεε !εΜ τπ!!

πιειπειπ Ζε!πε!!πποτ Με νο!!ε 1)πτεΜπεπε!ε!τε!! πεε Ρε·

!ι›τι!ε εοπε!ε.!!τει! !τοπο!ε. ΙΞε !!!ιππε!!ε ε!οΜ π!εο ππι !τε!πε

οτεε!!!εοΜε $!ε!ιοεε πεε ΡγΙοτπε. οι! ει!! π!εεετπ εε!Με!

πιιε Π!επε Με, νετιππε !εΜ π!εΜ! επ εεεεπ, π!! Μ!!! Με

0εε!τοεπ!ετοε!οπι!ε επε!πΜτ!ε πιιπ νοπ ποππ !!!ε!!!ε!!

 

Βετο!! !!!!!!!!!εΜε ΒεοΜεοΜ!πιιτ;επ, Με Με !!!ο!!!ο, π!! πεε

Ψοτ!!π!!πε!!εο!π ερε!ε!!εοΜετ Ζπε!!!ππε πεε Ργ!οτπε !”εε!

μπε!!! εοιποπ. πππ πο!!! ε!!ε Απ!οτεπ τεε!!!!επ πεπ!!!

Με π!!! ε!!νεε ε!εΜετ Οοπε!ε!!τ!ειπ. Απο!! πεε ε!ε!!! !ε!ει

τω, πεεε ποτ Ργ!οτοερπε!ππε νοτΜο!πιπ!, !ιποΜ ποππ πεε

Π!επε π!εΜ! επ! Ρχ!οι·πε. εοππετπ ιιπ ε!πετ Με!!εΜ!πεπ

$!ο!!ε ιιτε!!οτ !π! Μειεεπ!ππετπ, !!! εοΒιιτ !!π !)ποπε!!ππι

ε!!ε!. Πειεει.τεπ Βο!ιοι! Με Απε!οΜ!επ που!! πε.τπ!!ετ επε

ε!ποππετ, ντε!ε!!ε Βο!!ε πετ Ρ;!οτοερ!!!ε!!!πε !!! πετ Μπ

πεπρο!!!ο!οε!ε ερ!ε!!. Αιπ οτεεεεε!επ ε!ε!!! Ι)ογοπ, πετ

το!! πειπ Ργ!οτπε!!τε.!πρ! εε.<.;!, ει· Με!ιοττεε!!ο Με! Με

@Με Μεπειιρε!Μο!οε!ε. Απ! ε!τπππ Μεεετ Απεο!!ε.ιιππε

Με! !)ογεπ εε!πε Ιππ!εε.!!οπεπ τπτ Με θιεε!τοεπ!ετο

ε!οπι!ε εο!!τ ινε!!8εΜεππ εεε!ο!!! πππ ε!εΜ! π!εΜ! ειπ,

!!.ποΜ !!πτ!!!!!ε!!!Βε θεε!τ!!!πεπ, Με επεε!!!!εΜ ππτεΜ πεπ

Κτε.πιρ! ππ!ετΜε.!!επ ινετποπ. ορετε!!!ν επεπετο!!επ ΑποΜ

Τε.!πιε. ερτ!οΜ! πε!π Ργ!οτπε!ττοπιμί ε!πο ινεεεπ!!!εΜε

!!ο!!ε !π πετ !!!ε.πεπρο!Μο!ο8!ο επ πππ ε!ε!!! !π !Μ!π ε!πο

Πτεεε!ιο π!! Με Ε!!!ε!οΜππε πεε Π!επε.Ιπ Βεπ!εε!!!οπ-! !ε!

πι” !πι Α!!8επ!ε!πεπ π!οΜ! πεπε!ε!, πε!π ΡΥ!οτοερπειππε

ε!πο εο!οΜε ν!!!οΜ!!ε!τε!! Με!ε!!πιοεεεπ. Μεπ ετ!τε!!π! ντοΜ!

πεε ιιπεεετοτπεπ!!!εΜ 8οινοΜ!!!!ε!!ε Ζπετιιι!!πεπεεΜεπ το!!

Π!οπε πππ Ργ!οτοερειεπιπε ιιπ, π!!! οπετ Με!!! !!!!!!θι.!!ΠΒΜ

πεπ Βρεειππε Με πεε Ρτ!!π!!τε πππ πεε Π!επε !!!τ ε!πο

!!'ο!πε πεεεε!Μεπ επεεΜεπ.

ΟΜ πππ πετ ΡγΙοτοερεεπιπε !π πετ Αε!!ο!οε!ε πεε

Π!επε ε!πο Βτοεεε οπετ !!!ε!πε ι!ο!!ε ει!!ε!!. !ε! τπι-!!!!!

ε!!!τπτε!εοΜε 'Ι"!!ετε!!!ε εεΜ!!εεε!!ε!! !!!εΜ! επ ιν!ε!!!!ε, Ψ!!!!!·

!!!; !ε! ε.Μετ Με Τ!!!!!επο!!ε, πεεε πετ Ργ!οτοει!!!ειππε.εο

εεΜινετε $!ϋτιιτιπεπ !!! πετ Ροτ!Μεινεπεπε πεε Μπετεπιπ

!!!!!!ε Μετνοττπ!επ ποππ, ποιεε ε!π εΜ!τπτε!εε!!ετ ΙΕ!πετι!!

ε!τ!!!! !ππ!ε!τ! !!!!. ν!!! ορετ!τεπ ε!εο !π εο!εΜεπ !!ιεΜι

ε.!!επεε!!επεπ Ρ!!!!!επ Με! ο!Τεπε!π, Με!!! οοιι!ρ!!ε!τ!ειπ

Π!ε!!ε, πι!!! ε!πετ !ι!!ετπεπ '!'!!ετερ!ε "πεπ πεε ε!ε!ε!ι

εε!!!Βεπ Ργ!οτοερπειππε π!ε!!! νιτε!εΜεπ ιν!!!.Βιιε !πεοΜε.πι

εοΜε Μοπιεπ! !!π Κτεπ!!Με!!εΜ!!πε ετ!οτπετ! π!ε ιπεοΜεπι

εεΜε Τ!!ετε!!!ε. .

4!) Α!ε ε!πεπ ινε!!ετεπ Ε'ε.ο!οτ, πετ Με!!π Π!επε Μο!!

!!!!!!εε!πτππεεπ πεε Μει!εο!ιε Μετνοττπ!`επ Μπιτ!. ιππεεεπ

ιιπτ Με Ρετ!Βεε!τ!!!ε επεεΜειι. Η!ετ!!ε! !ε!.!!!ε!!!

ππτ π!! πεπεεΜ!!πε!ε ρετ!ιο!ιο!!!ε ΑπΜπε!οπεπ Ηι80ΜΘΠ

πεπ! !!!επεπ πππ εε!πεπ ΝποΜΜειτοτπεπεπ ω!! πετ Βεπε!!

ιν!!.ππ επ πε!ι!τεπ, εοππετπ οπο!! ει! επ!ε!!ππ!!οΜε Ρτοοεεεει

Με !!! πεπ Μεεεπ!ετ!επ πεε !!!επεπε ερ!ε!επ πππ πιιτο!!

ππτ!!!Βο 8εΜτπιπρίππε επ ε!!!!οτ!πεπ !!!!τε!!οπεπ !”!!Μτετι.

Με!! Μτε.πεΜ! ε.!εο πετ !!!εΜ! πετΜε νετινπεΜειιππεπ ει!!

εεΜεπ Μειπεπ πιιπ ΒεπεΜινε.!!π, !!εΜετ, Θε!!επΜ!εεε, Ρ!!ιπ·

ετεπε π. ε. ιν. νοτεε!!!!πεπ, π!!! πετ Ρετ!Βειε!τι!ιε ειπε

ινεεεπ!!!ε!!ε Ηο!!ε Με! ποπ !!ο!!!!!!!!.εε!πτππ8επ επειιεο!!τει

Μεπ, εοππετπ ε!πο πετ!!!Βε 5εΜτπ!πρ!”ππΒ πεε Με. Μορε.!ο

θεε!τ!εππι !ε! ππ!ετ Π!πε!πππεπ 8εππεεππ, ε!πο $!ε!επε.!ιοπ

πεε Μεπε!!!!!Με.!!ε επ Μειν!τ!τοπ. !πε ετ!!!πτ! ε!εΜ πεε ε!π

ιπ!!! πο.ππτε!!, πε.εε ππτεΜ π!!! νετντεοΜεπππεπ Μ!!!

ΒοΜτπιππ!πιι€επ !π πεπ Μεἔεππιοεοπ!ετ!ειι νετε!εΜππεεπ

πππ Κπ!ε!!ππεεπ πετ !!ε!!!ο ργ!οτ!οε. Μειτ!τ!!! ντετπεπι

ινοΜε! πεε Ι.ππ!επ ιπεΜτ οπετ ινεπ!Βετ ε!πεεεπε! ππτπο!!

ποππ. Αππτετεε!!ε εεΜεπ οπετ Με πΜποτιπεπ Ρ!!!ε.!!οπεπ

ερεο!ε!! πετ Βεε!ο ργ!οτ!ε!ι εινε!!”ε!!οε ε!π Η!πι!ετπ!εε

π!! ε!πο !ττε!!!Βε πππ ετ!ο!ετε!εΜε Ρετ!ε!ε!!ι!τ Μ!.

!)ετ Βει.;!ο ργ!οτ!εε. πππ ρτεερ)!!οτ!οε. !τοπιτπεπ Με!!

Κε!!!!!ε οπο!!! εε!!!ε ροτ!ε!ει!!!εεΜε Βεντεππ!!πεπ ει!

Ποτ πΜτ!πε Μ!ι8ειι Μο!Με!!!!τ! ε!π!! π!εΜ! ρετ!ε!ε.!!!εε!! οι!!

πετ Ρ'οτ!εε!!π!!ππ8 πετ Ιππεε!ε.. !!!!εππ Με!! ιιππ εεεε!!επ

Με.!, ννο!ε!ιε εποτιπε Ε!τοπτε!οποπ Με Βε;;!ο ρτοετη!0τ!επ

Με! οτεεΜινετ!ετ Ρε.εε!ιπε !!π Ργ!οτπε ιππεΜεπ ιππεε, ε!π

πεε Η!!ιπετπ!εε επ !!Μετιν!πποπ. εε ιν!τπ εε !ε!ο!!! νετ

ε!!!!ιπ!!ε!!, πε.εε ρε.!Μο!οε!εοΜε Ρ!!τε.!!οπεπ, ιινο!ε!!ε πιε ετ

ννο.Μ!!!ε!ι Βτεοπτε!οπεπ !π _!εποπι Με!! Μεε!π!τεοΜ!!!;επ

π!!!εεεπ, εεΜινετε $!ϋτππ8επ !π πετ Βπ!!εετππε πεε Με.

εεπε Μειν!τ!!επ !!!!ππεπ. _ ·

Με Ροτ!!επε!τ!!!ε εεΜε!!!! ε!πο τεοΜ! Με.π!!πο 0ο!!!!!!ιπε

8ο!!π!!! ειπε πεπ Ρ!!οτιιε το!! !πποπ ε!π!!! εοΜεπ Ιτοπ!!!ε. ! !!π!! ποε Π!επε ει! εε!π. Μπιτ ε!εΜ! πιο!! ΨετΜεο!!ππποπ
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ποπ Μο.ποπο ιπιτ Νο.οιιιιπτοι·ποποπ ιιπι· ιιι ποπ οπττοιιιοπ

Ρ'ιιιιοπ, ντο ποπ Πιοπο πιο 8οτοποι. οι·τοιοιιι ποτ, οιιοι· οιιι

οιιππιιο!ιο Ρι·οοοποο ιιι ποπ Ι.ιποπιοπιοιι ποπ Μοι.Βοπε ειππ

ιποιπο 8οΙιοπιιοιτ, οπο!ι ινοππ ποιο Πιοπο πιοιιτ πο νοιι ιπ

πιο 'Ποιο εοπτιιτιοςοπ ιπι. Μππ πιιπ νοιι! πιεπι! ιτι·οπ,

πιοπιι πιπιι πιοπο Ρι·οοοοπο ππτοιι Βοποτρι.ιοπ ιπιοοιιοποι·

Αποπτιοπ νοπι Πιοπο ιιοι· οτιτιιιτι. ποιου πρτιοιιιι ποι· Βο

ινοιιιιιιο!ιο Βοιιιιιπ Βοοοιιινοιιιοτ Ι.πιπριιπι·ιιοοπ ιπ ποπ

Μοοοπτοι·ιοπ ποπ Μοοοιιο. ΕΜ Τιιοι! Μοποι· ιοιοιιι;οι·οπ Ροτι

πο.οιτιιιποπ πιοε οποιι Βοι ποι· Οροι·πιιοπ ιιιιοτπο!ιοπ "ιπποιπ

ινοιιπ πιο!ι ποτ Ρτοοοοπ !ιοιηιιποοιιιιοιι οιπ ω ιιιιιιοτοιι ννοππ

ποπ πιοι;οιιο οιιποιοιι, πιο ποιιι Απεο πιοιιι οποππΒιιοιι ιπι.

.Ιοιιοπιοιιπ ποιιοιιιι πιο Αποπιιιο νοπ Οοιι·ιο πππ Ροπ

τιιιο, ποοο ποπ Πιοιιπ ιιι 430/ο ποι· Ροιιο πιπ Ροι·ιπο

πιτιι.ιπ οοιπριιοιι·ι πι. ιιιοιιι οι! ιιοοιι ποπτιποιι οιιι ποιπ. Ηπ

ι.οι· πιοιποπ ι<'οιΙιοπ ιιπποιι πιεπι ει.ποιι ιιιοιιτοτο Ροι·ιποοιι·ι

ιιιποπ πππ ι1ιιοι· ποιοι ποτποιιιοπ, ντο πιο Βιοπεποπο τω·

ποι· Οροι·ιιιιοπ νοπ Μ: Ψοπτριιιιιοιι 8οοιοιιι ιιι·πι·πο,

ιπι. οτι πιοποι· 8τοιιο ιιοι·οιιπ ιιοτιοιιτοτ ιτοι·ποπ.

Πιο Βιιιεποπο ποι· οιποοιποπ Ροτιποπ ποι· Μοιιιιιιιιο

πτϋτππεοπ ιπι ιπ νιοιοπ Ροιιοιι ππιποοιιοιι. Μοιι πιο ειππ

οποιο ποτιιιι. ιιοπιιιιοοπ πιποποπ, ποπ νοτιιοπποποοιπ οιποι·

8ιοοιιοι.ιοπ οπ οοιιοι.ιιιιτοπ πππ πιο Ρι·οπο ποσο ποτ προ

οιοιιοπ Πτποπιιο πυι·ποιιιοπ ο!ΐοπ Ιο.οποπ. Βοοιι οοιιππι: οπ

οπινοιιοπ πιο Απ ποπ ι!ιπποτπιπποπ πιο Ργιοτππ Βοπο.ιιοι·

ιοειοποιοιιοπ. Επ ινιιι·πο πιιοιι κι πιο: ιπιιτοπ, π·οιιι.ο ιοπ

πιο οιιι πιοπο ίοιιιοι·ο Ι)ιποι·ι·ιιτιοιπιοΒιιοπο οιιιοοιιοπ, ιο!!

ιιιοοιιιο ππτ ιιοτοιιοπ, ποοο οπ ιιι ιοποπι Ρο!! ππποοιιοππ

ινοτι!ι οι, πιο Μ!. ποπ Ηιιιποτπιπποπ πιπ Ργιοτπο πο.ιιοι·

ιιτιιοιπιι·οπ οπ !τοπποπ. Ι)οππ πιο Ετιπιιτππο ιο!ιτι, ποοο

ιποπ Βοι ποπ προπ1ιποιιοπ Βιοποποπ ιπι! ποι· Οροτοτιοπ οπ

τποιτιιοΙιοπποτ ποιπ ιπππο, πο!! πιο Β.οοπιι:οιο Μπι πο

@ιπποιπ ειππ, πιο ιιοι ποπ ππτοιι ο.πο.ιοιπιποιιο νοτοππο

τππιτοπ ιιοπιιιΒιοιι Βιοποποπ.

ιΒ"οι·ιποοιιιπο· ΜΜΟ.

ιιοι·ιιιιοοιιιοο.

-- Βοι· Βιιι·οπ-Εοι!ιπιοπιοιιο, Αι·οτ Βοι οι. Κπιποτ!ιοιιοπ Ηο

ιιο!ι θτοποίιιι·πιοπ Σ! ι οιι πο! Ν ι π οιιιο ινιτπο!ι πππ ειπποοι·

οτειιιιιιιππιποι· Οοπππιτ.ιιπτ οιιι ιιιοπιιοοπ Βοοπιοποινπο!ιοιι Μιιιι.ο.τ

ιιοοριπιι, Βιοπιπι·ιιιιι Πι·. Α Ι ο ι: ο. π π ο τ· 8 π. π π ο τ π» πιιπ!

Ιιοιιιπιοπιοπο ποπ Ποιοι-ι $οιποι· Κοιοοτιιοιιοπ

Μπιοπιποοτποπιιτινοι·ποπ. _

- ΑΜ θ. Οοτοιιοι· ιπειπε ω· Ρτοι'οποοι· ποτ τιιοι·οοοπτιοοιιοπ

Ηοορικιιιιιιπι!τ ιιι Κποιιιι πιιπ!. Βιο.τιπτπτιι Πι·. Νιιωιιιι Κο

τ.οινποιιιιιο!ιιποιν πιιπ 80-_ιο.ιιτι,πο .Τπιιιιιιππι ποι·

ιιοτ πιτειποιπιπο!ιοιι Εοιιτοιιιι.ι.ιειιοιι. Ποτ οποιοι»,

ινοΙοιιοι· οιιι Βοιιιιιοι· ποι· Κιιποποοιιοιι Ππινοι·πιτιιτ. ιπι, ιοιιοτ

ιιιιοποι· ποτ Ππινοτπιοπιπιιιιπιι‹ ποοο πιιπ πιιι.πι.ιποιιο Διοικο.ιιποι·

Ποπριιο.1.

- Ποτ Οποι·-Μοπιοιποιιππροοιοι· ποι· Γιοιι.ο. ΜΜΜ (ιοιιοιιπ

ι·πιι;ιι !)ι·. Κι! π ι·ιπ ιπι ιιοοιι δι. Ροιοι·πιιιιι·π Ζπι·ιιοποοικοιιτι.

- Ι)οιιι Ποοοπτοιι ποι· Οιιιι·ιιτ,ο;ιο ιιοι ποι· !!!ιοπιιπι·ιιοπ ιιοπιοιιι

πο!ιο!'ι: ιιο.τιπιιοι·οιοοι· Νοιικνοπτ.οτπ Πι·. Η ο τι ο ο 8 ο ιι π Ι τ. ε,

θιιοτο.τοτ ποπ 114. Ιιιί.-Βοο;ιιιιοπτο, ιπι ποπ Α ιιοοιοιι οτι ποπ

Β.οτιιοιι Κτου2οπ νοτιιοιιοπ ννοι·ποιι.

- !νιο οιιιο [Αιπιπ ο;οπιο!ποι. πω, πιο πιοιι ποι· ποι·ιιρ;ο .πιττ

Βι·. Ροπι Κοιτοτοοι·π πιο! οιιιοτ Οροτοτιοπ οιπο

[π πο ο ιι ο π ο π ,ο ο ο ο ο ο π, πιο οιιιοπ οροτπιινοπ Πιποι·ιπ'

Βοι Μπι ποτιιινοτιπιι.ς ο·οτιιιι.οιιτ ιιιιι..

-- ι)οιιι Οιιοι·ο.τοτ ποπ 45. Πτοο·οιιοττοι:ςιπιοπιπ ποπ Κϋπιοτο

νοπ Πι!ποιιιοι·ιπ, Πι·. Ροι.ο τ ι)οιιτοτιπ ιπι πιιπ Οιινο!ιοι·

Ετοιιο ποπ πο.πιπο!ιοπ Οππο!ιοτε- Οτποπο νοι·Ιιο

ποπ ννοι·ποπ.

- Ζιιτ Βοννοι·ιιππε πιπ πιο οιιι” π οπ Νοπιοπ ποπ

νοι·οιοι·ιιοποιι Ρτοι”. οτιιοι·. Πι·. Βιιποιι πο! ποτ

ιιιιιιτο.ι·-ιιιοπιοιπιποιιοπ Αοο.ποιπιο εοπιιι'τ.οιο ο ιι ιι· ιι τ· ο; ιιι ο ιι ο

Ρ τι!! πι ι ο πιππ πιο οιιιπ 1. Βοριι·ιπποι· ο ο ο ιι ο Α ι· ο ο ι ο ο ιι

οιπ,ποΙιι.πιοπ πππ οιιιοτ νοιι ποιπ Ρι·οι”οποοτ ποτ !νοτποιιπποι·

Ππινοι·πιιι!ι. Πι·. Μιο ιι πιο! Ν ο. π ο ι Ι ι ο πι, ποπι Ρτινοιποοοιι

ποπ ποτ ()ιιπι·ιιοιιι·οτ Πιιινοι·πιτιιι Πι·. Μ. Κ π ο π ο ο ο ιν πιιπ νοπ

ποπ Ποοτοι·οιι ποι· Μοπιοιπ π. π. πωπω", Η. Α. Το οιιιο

πο ιν, π. π. ΟτοΙποιν πιιπ Ν. Μ. 5γιτονν. Βιο Ρτιιι'πιι€

πιιπ Βοπτιιιοιιππο· ποι· οιποοιιιιιι”οποπ Ατιιοιιοπ ιπι; νοπ ποι·

Οοπιοι·οπο ποτ Αιτοιποιπιο οιιιοτ Οοιιιιπιππιοπ ιιιιοι·οι·ιιοοπ πιοιποπ,

ι
οπο), 9πιι·ο2ιπιιι, Ψοι_ιοιπιιιονν. ΒΙ:οτ!ι:πο!ιοπιω,

'Ι'πτιιοι·, 'Γ. Ρ. ΡονιιΙοιο, Βοιιοννισνσπιτι πππ Κτυπ

!οντπ ιιι ο;οπιοιιιι. ινοι·ποιι πιππ. Πιο Ρτ!!πιιο ιιοι:1·ι!,ι.ι;ι: 5,900

πιο., ιιιποιοιιο $πιιιιπο οιιιιι·οποτ νοιι οιποπι Απι:οι· νοτιιο!ιοπ σποτ

ι!ιοιιννοιπο (_ιοποοιι πιο!ιο ινοπιἔοτ πιο 800 πιο.) ιιπ ιιιοιιι·οι·ο

Απιοτοπ νοτοοιιοπ νοι·ποπ !τοππ.

- Βιο νοι·ιοοππςοπ πιιπ ποι· ιτΙιπιποιιο Ππιοττιοιιτ. ιπ ποι·

ιιιοτποοπτ.ιποιιοιι Ηοοριτοιιτιιιιιιι ποι· πιιιιιο.ι··ιιιοπιοιπιποιιοπ Απο

ποιιιιο οιππ ιιιιοιι ποπ! 'Ι'οπο ΡΜ!. Ρποι:ο ται οι ιι ι 'ο πιο οιιι·

Βοποιοπιιο; πιοποπ Βοιιτιππιιιπ ποπ Ρι·ινοτποοοπτοπ Ι)ι·. Μ. Βιιι

πιοιιοπ, Πι·. Β. Θ. Βοιιτιπ πππ υι·. Α. Ρ. Ε'οινιοιτι πιι·

τοι· ποτ Απι'οιοιιτ Ρτοι'. Η πιι· ο τιπιπ'π πιιοι·οι·οποπ ινοι·ποιι.

Αιπ Βππιοι·ιπιπ πιο πιο ΜοΙπιιπο; ιπιπ Οοποιιτοο ιιπ! πιοιποπ νο

οει.ιιτοπ Βοιιι·πι.πιιι οι ποι· Π!. Ποοοιιιιιοι· 1902 Γοπι.ο·οποιοτ. ο

- ν ο ι· π το ι·ιιο π: ιι ιιι Ριοειτ ποι· Οιιοι·πτοι. ποπ Ποπιιι

απο .ππι· ιιοιιιο·οπ Πι·οιΓοιιιο.ιτοιτ Πι·. Π πο γ· π οιιι ιιπ 50. πιο

ποπομιιιτο. Οιο 5.τιι.ιιοιιο Ρι·πιτιπ ποτ ποι· νοι·πτοτιιοπο Μπι 30

.Το!ιτο ο.ιιοο;οιιιιτ. 2) ιπ !πγποιιιτιπ (θοπν. .Τοι·οπΙο.π·) ποι· ποτι.ιιιο

Ιο.πειιιιιι·ιο·ο Κι·οιποι·οτ Νικ πιο! Κ ο πιο. ι πιο ιιπ πιο" νοιι

49 .ιο.ιιτοιι. π! ιιι Κιοι ποι· ι'ι·ιιιιοι·ο Ρι·οιοποοι· οιττοιοτπ. ποι· Βο

ι·ιοιιιιιοιιοπ Μοπιοιπ πππ Ηγο·ιοπο ιι.π ποι· ποτι.ιΕοπ Ππινοτοιπιι

Πι·. .Το!ιειππ Βοοποππιιιι1 ιιπ Απ” νοπ ιιιιιιοοπ 70 .Μι

τοπ. Ποτ Ηιπο·οπο!ιιοποπο πω· ίτιιιιοι· Μοπιοιποιιππροοτοι· οι

Ηοιπιοιτι πππ Μαιο πο.ιιπ ιποιιι· πιο 80.Τοιιι·ο ποπ πιοιποπ! οι

ποτιοιιι.ιιοιιο Ποπιοιιι πππ Θοποιιιοιιι:ο ποτ Μοπιοιπ ιππο. 4) Ιιι

πιω ποι· οιποι·οι.ιι·ιο Ρι·ιιιιιι.ι·πι·οο Πι·. .Ι ο ο ο ρ ιι Η ο ι· πιο.ιιιι

ιπι 85. Ιιοιιοππ_ιιι.ιιτο. νοπ Μπι πιο.πιπιοπ ιπο!ιτοτο 8οιιι·ιιτοιι πο

ποιι πιο Απιινοιιππιιο· ποπ Ωποοππι1ιιοτπ πο! πγριιιιιο

- Βοι· ποιικποιιο Ρι·οι'οοποι· ποι· !τιιπιπο!ιοπ Μοπιοιπ ιπι ποτ

Πιι!νοτοιιιιο 'Γοιτιο Πι·. Βοοιο ποτ. πιο οιιι· ποι· «ΑΙΜ. πι. 0.

282.» οιιτπο!ιιποπ, Μοπο Βτ.οιιιιπε ο.πίΒ·οοοιιοιι, ιποιπο οιιιο· ιιι

Με ννοιιοι·οπ ποι· πτοι.ιιοιιο Βοι·οιιιοι· ποι· Κοιποι·Ιιοιιοπ Ριι.ιιιιιιο

ιιι πομπο.

- Απ 8ιοΙΙο ποπ Ρτοι'. Πι·. Πιιπο Βιιιιιοτι, ποι· οιιιοιιι

Βιιΐ πο.οιι Θοτιιιιι.τοιι πιο Νοοιιι'οιοοι· Ρι·οι'. Οι· ο ιι'ιι Μπι, ιπι

ποτ Ρτινοιποοοιιι Ρι·οί. Ι)τ. Ε. Απο που πιιπ 0ιοπιποοιι πι

Μο Ππινοτπιι.πτ Μπι·ιιπτο; ο.πι' π οι! Βοιιι·πι.ιιιιι

ποι· ἔοιιιοιοἔιποιιοπ Απο.ιοπιιο ιιοτιιίοπ ινοι·ποιι.

-· ιιιιι Νοοιιι'οιχοι· ποπ πω. !!.ι!Ιο πππ ποπ Βοιιτπιπιιι ποι·

8ι·ριιιιιποΙο,οιο πππ Ποτπιπτοιο,ο;ιο Μ Ιπποιιι·ποιι Μ. Πι·. Η ιι.οοιι

ο ιι οτ, οιιοιιιι.ιιοοι· Αππιπιοπο τω. Νο π πι ει. π π 'ο ιπ ντιπιι,ιι

Αιιππιοιιτ. €οποπιιιιοπ.

- νιίιο πιο Οποπποοτ Βι.οπτ.νοι·ινιιιιππο, πο ποτ. ιοπ: οποιι πιο

Βι.ππινοτννοΙτιιπο· νοιι Νιιωι οιοοο @οπο Οιιοτιοιιι

ποπ Ιοοιιοπ ιιιτοπ πιοπιοιπιποιιοπ Ροι·οοιιοιιι

νοι·πι οπο” πππ οιιιοτ: 11 Αοι·οιο πιιπ _ιο 10000 πω., ο

Γοιπποιιοτ πππ !ιοτιπιιοτπιποπ Βοιιννοπιοι·π ιπιπ .ιο 5000 πω. πιιπ
ποπ ννο.ι·ιοροι·ποποι π:ιιι ποοο Βοι. (Β. πω π

- Ιπ ποι· Μοπιιιι.ποι· 8τοπιππιπο ιιπιιοπ “έ” πιο Ιπποτροιιοι.ιοιιοιι

οποιοι· θι:οπτνοι·οι·πποποπ Μο Ζ π π ιο.π πο ιιπ Μπι! ιιιιοιιοιι

.Ι ο π ο ο - Κ το π ι‹ ο π πο. ιι ο ο ιπ ιποιπο ποι· Ποπιιποιοιιιοιιοιι

ποτ !ποππο.Βιοτιιι 'Η π τ. τι ο ιινο,·ιιιιοιοιιο ινοποπ Ππίπιιιοικοιι. οιιι

ιοοποιι ινοι·ποιι ππι·, ειι οι·τοι.:ιοπ Ι)οιιοι.τοπ νοι·οπΙειππιιιιο πο·

Βοιιοιι. !νιο ιιιιπ πιο ππι· Ππτοτπποιιππιτ ποι· Μιπππι.ο;ππο ιιι ποιο

ποποτιπτοπ Κι·οπιιοπιιο.ιιπο νοπι 8ι.ο.πωιιιτ. πιοποτποποιοτο 0οιιι·

ιπιππιοπ ι'οπιιοοπτοιιτ ποτ, πιιιπ ιπ ποι· 'Ποτ. ιιιο.ιιοιιο Πποι·πιιιιιι

εειιι ιπι Ηοπριιοι ι·οηποιτοπιιιιοιι, ννπιιτοππ οιιιιι.το Βοποιιιιιπι·

οιιιιιςοιι ππιιο8·ι·ιιιιποο, ιι.πποι·ο ιιιιοτιι·ιοιιοιι ΜΑΝΗ!. Νοοιιποινιο

ποπ ιπι. ποοο νοι·οιιιιοικο !·`ο.!1ο νοπ ςτοιιοτ Βοιιιιιιπιιιιιιιι ποτ

Κι·οπιιοπ πιιι·οιι ποπ ΒιοππιροτποππΙ πιιπ ιιιιοι·ιο.ιιιιιοπ τω

ποΙππππο.ιιιιιοπ οοιιοπο ποπ ιοποιοι·οπ νοι·,ι;οιωιιιιιιοιι ειππ. ει

ιοπ ιοτιιοτ ιιοποιτο. ποοο, ννοιιι·οππ Μο ι'νο.τπιοποποοι Μπι

ιιιιο.τοπ. πιοιιι·οι·ο Κτο.ιιιτο οιπ πππ ποποο!!ιο Βοποπιοποοι· ιιοιιιιι

ποπ ιιιπππιοιι. Βιο ο1οιιιτιποιιοιι Οπι·οιι πιιιι·ποιι, πιοιιπ οιιοιι ιιι

ποιιοποπ Ι·`πιΙοιι. οιιπο κοπιι.οοππο Αιιι'πιο!ιι: οοιιοππ ποτ Μοτο

νοι·οοιιοιπιποιι. Αποποτποπι ινιιι·ποπ οιιι' Αποτππιιιιο ο" οπο·

οι·οιοπ πιο Κι·ο.πιτοπ ιιπ- Τοποιοτπιιοιιοπ ιπ ποπ Κι·ο.ιιιιοιιιιιιι·

ιιιοτπ πιπ Βιιτ.ειο!ιιιιιι; νοπ δροιοοιι πππ νοπ Ππιοτπτιιιιιιιιω

πππ ποπ !νοιιιιιιπιι€ιτοιιππππιπιοπ ιιοπιι·ο.ιι. Πιο ιιιιτιοοιι Διι

ποιιπιπιΒπιιοοπ ιπιπ ποπ Βιοπιοιπο πιι· ππιιοι.:τιιπποι. ιπι ΑΙΜ

πιοιποπ πιππ πιο ιπι Κτιι.ιιιτοιιιιιιππο ιιοι·τπο!ιοπποπ Μιποπιιιιιπο

ποοιι Αποιοιιι: ποτ Οοιππιιοπιοιι :ιπι ποπ νοτοιι:οτ.ο ΚτιιιιΕοιιιιιιιι·

πιοτ.πτ οιιι·ιιοιτοπιιιιιτοιι, ινο!οιιοπ ποιο θιιοτοι·ει: μ.ι:οετοιτο, Η! οι

εοπιπιιοιιτιετοι· !!'οιπο ιιιιοτ ιιιιοο οπ πιπποιιιτοπ πππ πιο 0ι·πιιιιιτο·

.τοπ νοιι ιοποι· πιιπ-ιπιπ; ο.ιιοοπποιιιιοπποπ. Με Ηοιιιιιιιι.οιοιιι·

ρποιιΙτ. πιο ιΣοιιιπιιποιοπ Ει·ιιιιοιιοτππο; ποτ Βοο!ιοο ποτ Οιπιππιοποι

ΑΜ' Βοποιιιπππ ποπ Βιππιιιιιιιοο »πιο νοπ οιποτ 0οπιιιιιοπιιιιι

οπο Βιππινοι·οτπποι.οπ οιιιο Ππτοτπιιοιιππο· ποι· Ζιιπι.οιππο Π!

οιιιιιτπιιιοιιοπ Μοπικοιιοι· πιο.πιιπο!ιοπ Κι·οπιτοπιιοποοι·ιι νοιποιοο·

πιοπ ιι·οτποπ. Αιιπποτποπι ειππ ιπ πιοποιι Κτο.ιιιιοιιιιιιιιοοτπ Ψ'

οιοΙιο Βι· ι οί!τοπιο ιι ππι',οοοιοιιι ο·οιποιι. ιπ "πιο Με

Κι·ιιιι!τοπ ιιιτο Βοποιιιινοι·ποποιιτοιιιοιι ιιιιοι· πιο Κτιιιιιτοιιιιππο·πω

ιιιιπιπι.τοοιοπ οιιιιοΒοπ ιιιιπποπ Πιο Θπιιιιιπποι οι! πιοποιι ππι·*

Κο.πτοιι ιιο!ιπποπ ποπ ιιοιτπ Βιοπιιιοποι, νοιι ννοιιιιιοπι ιι.Ι1ννοοιιοιπ

ιιοιι πιο ππι·οιι οιποπ ιιοποπποιοπ Βοι·οιιιπποιιιιπιοπ ποιι Βι·ιοι

ιτοποοπ οιιτποιιιπιοιιοπ ΚΙοεοποιιι·οι!›οπ πορι·ιιιι. ινοτποιι.

-·- Βοι· Οιιοι·οι.ι·οτ ποπ Μοοισιιιοτ πο.ιιοπ-Κτοπποπιιππποπ οι

ιν. Ε". Ο ιι π. ιι π ι· ι ιι ο »ν ποτ. ιινοποπ Κτο.ιιιιιιοιτ οιιιοιι πιοιιτ ιιι0ιιιιιιι·

οιιοπ Πι·Ιειιιιι οπιο·οοι·οποπ. »πιο πιο πποπιτπποτ Βιιιιι.οι· οι·ιιιιιτοιι.

ιπ π·οιοιιο πιο Ρτοι'οοποτοπ ποι· Αιτο.ποιιιιο Η ο π Μι ο ιιπ @το . ιιιιι·π οι· οι·πτ ιπι ποιοιιπτοπ .Ιιιιιτο ποπ 0ιιοτοι·οτροπιοπ ιιοιιιιιιιι
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πιι1'πε1ιοπ, πει 11ιιπ πω· ποε1ι εεε1ιιι 111οποιε ιιπ πει· 25-_1ϋ.1ιι·18επ

Πιοπιιιπε11 πππ πει· ποπι11. νει1ιιιππεποπ Ροιιο1οπε1ιειεε1ιι18ιιπε

ε1ι1οπ. - πι. ποπ ?ππειιοπεπ ποε Ο1ιει·ιιιιιεε επ ποπι Μπεα

ι·ιιπ1ιοπ1ιοπεε ννπι·πε 1πιει1πιπιι1εο1ι πει 111τειε Οι·πιιιο.ιοπ Βι·.

θε1ι1οεο1ιοι·ιιι 1ιει.ι·οιιι..

“- Με Ρι·11ιιιπΒεπ ειιι· ΙΒι·1ππιιππο ποε Ατιτ

ει·επεε 1ιε1ποι· ιπ111ιο.ι·-πιεπ1οιπ1εο1ιεπ Αποπο

πι 1ο νοι πει· Βεΐειππροεοιππι1εε1οπ ππιει· πειπ νοι·οιι2 ποε

Ρι·οι'. επιει·. Πι·. . Ο. 1'νιπ “πο” οιππ 1ιε2ϋς11ε1ι πετ

ι1ιεοι·οι1εο1ιοιι 11'1ιο1ιετ 1ιοι·ε1ιε π1ιι;οιιε1ι1οεεοπ; εει ίο1ιοεπ πππ πιο

Ειιππιεπ 1π ω. ιιι·ειει1εο1ιεπ Γ14.ε1ιει·π 1π πεπ Κ11π11ιεπ, ννο1ε1ιε

Με 2ππι 7. Νονειπ1ιει· πιιιιοι·π ινειπεπ. νοπ ποπ Βιιειιπιπο.ππεπ

ιν1ιπ πεπ_1επι;;επ, ινε1ο1ιε ιπ νιιεπ1εει.επε πει· Η11.11ιε ιι11ει· επι

Γεπ8εΠω1ιει· 1281 πιε Οεπειιε «εο1ιι· 1ιοΐι1επιπεππ» ει1ιπ1ιεπ πε.

1ιεπ π... 1)1ρ1οιιι ειποο <<Αιετεε ππτ Αιιο2ε1ο1ιπιιπΒ» (ιιιεπ1οιιο

εκ1πι1ε. οιππ 18.ππε) ειπεςει·ειο1ιτ, νι·21ιι·εππ πιο ιιππει·επ ππε ε1π

ΐεο1ιο Αι·πιπ1ρ1οπι ει1ιιι1τ.επ. Νικ· πιο ει·οι.ετειι 1ιπ1ιεπ ππε Βοο1ιι

ιιπ πειπ Οοπειιι·οο ειιι· Βε11ιεειιπε ποι πει Α1ω.πειιι1ε ιινοε1ιε

ινε1τει·οι· Αιιε1ι11πππε 1.1ιε11εππε1ιιποπ.

- Πιο 11οε1ιπποι· ιπεπ1ο1π1εε1ιε Γιιοπ1ι11.1 Μαιο 1ιε1 π.. Μοκ

1ιππει· θτππινει·ινιι1ιιιπἔ ππι πιο Ει·1ιιιι1ιπ1εε πεα1ιποειιο1ιι, 1 π

πιει ειππι1εο1ιοπ Κι·ιιπ1ιοπ1ιπποει·π νοι·1εειιπ

ποπ ιιππ Ρι·ποτ1οιι τι” 8ι.ιιπιτεππε 1ιιι1ιεπ

π ιι π 11 τ £ε π. [Με θεειι01ι κι νοπ ποι· 8τε.πι. ιι1ιεο1ι1:1.ειο· 1ιειιο1ι1ε

ω. ινοι·πεπ, πο. 1ιι ποπ 1ιειιο11επποπ Κιιιπ1ιεπ1ι11ιιοειπ πιο ει·1'οι·πει·

11ε1ιεπ Βιιιιπιε πιο1ιτ νοτ1ιιιπποπ εε1επ πππ πιο Ριιιιοιιτεπ πιιι·ε1ι

νοι1οειιπ8οπ ιιι ποπ Κι·ιιπ1ιεποπ1οπ 1ιε1πει.1ιιι ννει·ποπ 1ιοιιιιιοπ.

- Βιιιι επίπεπ Νιιπιεππεεννε11οππΡι·οιεεεοιε

ποι· Α ιιιιιοιπιε επ πει· ιποπ.-ο1ι1ι·ιιι€. Α 1ιοιπειπιο

Πι·. 11νεπ2ε1 θι·ιι1ιει· πππ εε1πετ Ε1ιε1ιο.ιι Απειι

πιο θι·ιι1ιοι·Βοει1Ηειε 8αιρεππιππι νν1ιπ ποπι ποπ

Βεετ1πιιπππποπ ποε Βιιιιιιιιι νοπ πει· Οοπ1'ει·επι πει· ιπ111ιπι··ιπο

π1ι:1πιιιο1ιεπ Α1ιοπεπι1ε π11_1111ιτ11ε1ι, ιιιιπ εκει· πιει .1ιι1ιτο πιιε1ι

ο1πειππει·, ε1πεπι Αι·ειο (ο1ιπε Ππτετεο1ι1επ πει· Νει1.1οπιι1115.ι. πππ

ΟοπΓειιο1οπ1 νει·11ε1ιειι πει· οιππ νοτιπεοπ·ε1εο ποπι Βιιιπιιιιπ πετ

Απιιτοπι1ε ιι·1πιπετ. Πει· θεπποε ποε 8πρεππιππιε 1πιππ :πιει

οιππ ιιοο1ι πε.ε1ι πιει .Τε1ιι·οπ πωπω· Μπομπ νιιοι·πειι, 11ι.11ε πει·

8τ1ρεπππιι ε1πο αειο11ινο11ε Ατ1ιο1τ πω· Αιιιιιοπιιε πετ

οοιι1'ετεπ2 νοτιιτο111. ιιππ Μ” 1π εο1ε1ιοπ Γ1111οπ οτι-ιι. πιιι. ΒΗΜ

ειιπς πω” Ρι·οιοιιειιι· πω'.

Ζι1πι $11ρεππ1ιιιπ π·ει·ποπ π1ο 21ποεπ ε1πεε Πειρ1τπ1ε ιιπ Βε

1ι·ιιιςε νοπ 12481 Β1ι1. ΙΟ ΚοΒ. 1π 4-ρι·οοεπιπ:ετ Βεπτο νει·ννοππι.

- Απι 18. Οοιο1ιει 1ιι.ππ 1ει· πιο πωπω. πι; οιπει· Α 1ι

11ιο11ιιπ8 πεεΙτι·επ1ιοερ11εΙιι Ν11ιο1ει1πεε 1νιιπ

.ι ειι1ιπτειο οιππ. ινοΙε1ιο 1π ο1πεπι Ρι·ινε.ι1ιιιιιιιο ιιπ πει·

20. 1.1πιο ειιι! 1νειεε111-θειιοιν ιιπιει·πε1ιι·ε.ο1ιτ πι. Πο οιππ ιιι

π1εεει· Α1ιι1ιε11ιιπ;; 125 Κτοπ1ιε ππιει·πε1ιι·πε1ιι. 117ιο νει·1ιιπιετ,

ινι11 πιο Βιιιπτ νοπ πει· ποιιεπ ΑπΙε11ιο ειιιε 1111ΙΙιοπ ΕΜ. πι·

νοι·1ιοεοοιππις πει· 1ι·ι·επρ11εεε νει·ινοππεπ πππ ειιι πειιοε Κι·ππ·

Κεπ1πιπιι ιιπ 400 ιι.οπτο (ὶε1ειεε1‹τιιιι1ιο πππ 100 Α11ιο1ιο111‹ει· 1ιιιιιεπ.

- Βρ1πειπιο1ο8·1εε1ιεε. Ο1ιο1ει·ο: Ιπι Απιιιι·ι;ε·

1:ι1ετ οιππ νοπι 29. περι. - 4. θα. 32 Ο1ιο1ει·κ11111ε οοπ

“πι” ννοι·πεπ πππ πινει· 1π Β188'01Ν880111.801ιθ1181( - Β Γ2111ε.

1ιι θ1ιπ1ιιιιοινιι1ι - 18, ιπ 11*1ει.π1ινοιιιο1ι - 5, 1π Ν11ιο1:ι_1οινε1ι

 

- 2.1π Ν11ιο1ε1ι - θ Ε'ει.11ε.1ιιιΩπο.πι.ιιπα-θο1ι1ετννπι·

πειι νοπι 28. περι. - ο. θα. 5 Π1.ΙΙε 1ιι Ροιι-Αι·11ιιιι· πππ 1

ΕΜΗ 1ιι Βιι1π1 πεπιε1πει.

Ρ ε ει.: Νιιο1ι ποπ 11ε1πππιςεπ 1ιε1πι Οπεεειι.ει· διππ1.ι;οπνοιπειιτ

νι·πι·ποιι 1ιι Οπεεεει νοπι 28. Μπι Με πωπ 10. Οοιο1ιοι· 1ιιο1.

ιπι πο.π:επ 47 ροωι·ει·ππο1ιιπ.πο Βι1ιι·επ1ιιιππει'11.11ε τε;:1ε1.τ1ι·1:.

11:ι.νοιι οπποιοπ 15 ππτ πειπ 'Ι'οπε, 17 ννιιι·ποπ Με πειιιιππ επτ

1ιιοοεπ πππ 15 νει·1ι11ε1ιεπ 1π 1ιι·πτΙίο1ιει· Βε1ιπππ1ιιπε.Αιπ Π.

0οτο1›ει· ννιιι·πε νν1επει· ειιι ρεοινειππο1ιτ18οι· Κι·ιιπ1ιει· ειπω

11εΐει·ι. 131'.

- Με θεοπιπιπ1.2π1ι1πει Κιοπ1ιοπ1ιιπεπθιν11

1ι08111111161°11 πι.. Ροι.ει·ε1ιιιι6ςιι 1ιοιι·πο· οιπ 5. θα.

π. α. 81511121 ιπε1ιι·π1ε 1ιι π. νοι·νο·.1. πει·ιιιιτει· 386 'Γγρ1ιιιιι -

15 πω.), 812 θγρ1ι111ε - (58 πιε1ιι·1, 121 Βο1ιει·1ιιο1ι - 17 Μπιτ),

121 Π1ρ1ιι.1ιοιπο- (8 ιπε1ιι·), 68 Με.οοιπ - (1 ινοπ.)ιιππ 22

Ροο1ιοπ1ιι·ππ1ιε - (11ννοπ. ιι1ιι1π ποι νω..ι.

Μοι·1:ο.11ϋπτε-Βιι11οτιπ 81:. Ροτοτειιιιτπε.

Πιι· πιο ν7οο1ιε νοιπ 29. Βερτειπ1ιει· πιο 5. Ο1ποποι 1902.

Ζε.1ι1 ποι Βιετ1σε1ϋ.11ε:

1) ποιο1ι θοιιο1ι1εο1ιτ πππ Α1ι.οι·:

...==ΞΞεεεεεε22εἐ
Η11ω"ΜοΠ·Φοωωωωωωπα.εαο=

__Μἑ_`==ηω>-ο>ο>πωωωωεοεΞ

1.11.11τοιοιππιπποποι
Φεπο:εκπεπε:.ο=

δθ22Βθ6411214θ775 82244405848·148θ81

21 ποι:1ι ποπ '1'οπειιιιτιπιε1ιεπ.

'Ι'γ π. επιπ1.1ι.Ο, 'Ι' 1ι. ιποπ. 16, Ρ”ο1ιι·1ο ι·οοιιι·ι·οπε Ο, 'Ι'γρ1ιπο

ο1ιπο οιιππιπιππε;ποι· οι·ιπ0,Ροο1ιεπ2,Μπεει·π 13,:1ο1ιιιι·1:ι.ο1ι 7,

Π1ρ1ι11ιοιπο 5, Οτοπρ Ο, Κοπε1ι1ιιιει.επ π. Οιοπρϋιιε Εππςεπ

επιππππππι.ι 17, Βι·γειρε1ο.ιι Ο, Θι·1ριιε 1, Ο1ιο1οτο ο.ε11ι1.1οιι

Ο, Βιι1ιι Ο, Βρ1ποπι1ιιο1ιο 11επ1πςΜε θ, Αοιιιει· θε1επ1ιι·1ιοπ

ιπειτ.1επιιιιι Ο, Ροι·οιιι1ε οριποιιιιοπ Ο, Βοτι1ιι·οπ1ι1ιο1τ Ο, Απι1ιτε.1 Ο.

Ηγπιορ1ιο1ι1ο 1, Ρποτρει·π111εοει· 2, Ργπιπιο πππ θερτ1ου.επι1ε δ.

'1'π1ιει·οπ1οοε ποι· Ιιππο·επ 74, 'Γιι1ιει·επ1οιιο εππει·οι· θι·;πιπο 17

ΑΙ1ιο1ιο11ειππιι πππ Πο11ι·ιπιπ ιι·οπιοπε 7. Ιιε1ιοπιιεο1ιν11.ο1ιο πππ

Ατι·ορ1ιιιι.1π1'οπ1.πιπ 52. 11ιιι·οιοιπιιο εεπ111ιι83, Κι·ιιπ1ι1ιο1ιοπ πετ

νετποπππκεοτεε.πε πο. Τοπτε;ο1ιοι·οπε 43.

+ Νπο1ιοτο 81821111; ποε νοι·οιπε 8τ. Ροτότε

πωπω Δοι·πτο: 131οπετε.ε ποπ 29. Οοτο1ιοι· 1802.

+ Νποπετο 811:πιιπε πεοΒοπτεο1ιοπ 5.ι·πτ11οποπ

17ετοιπε: Μοπτε.ε ποπ 21. απ. 1902.

 

ῇΔΝΝΟΝΟΒζΝ .ιπιπιπ μια· ινοτπεπ1π πει ιει...πω.ιι..... νοπ κ. ι.. πιοιπιπ Πιτ

Βι Ι)ειετε1ιιιι€. Πενε1ιγΡι·. 14. εοπ·ιε 1π :ιποπ 1πήιιππ ιιιιε11ιππ. Απποποοπ-Οοιππιο1ι:επ ειΒιΕπιιποπ.
 

 

 

Αιι1ιργι·1π-Ε1εοπσ1ι1ιιι·ιπ ο1ιπο Αοί2

κνιι·1ιιιπ8.

Ηοεπιοειεπειιυπ Εεε. »οι ~ασεπ-,

Μαοεπ- οοννἰο πει θεπίΒα|οΙπωποεπ.

  

  

Κ·"Π.!.. σ. 02

Μιοργιιιι 1Σιιιιθει11ο1
Μἰ1πννἱτ1ιεπποο Ργιοςο11ο1ποτ1νΜ.

Βοειππιιειο1 πω· πἰο ει·1ιι·ο.ιι1ποπ

Ηιιιιιμιι·11οοιι.

πω νοιι ποπ εισ1ιππ11ε1ιοιι Βιιι

πιιι·1ιιιπΒοπ ποε ΡγιοΒιι11ο1ε.

, ¦.ιιπιπωεπείεπ επι ΠΒεἱιι.

Πι. Βιο1ιποι'ε 1Ιο11ειιιιιιι11

θϋι1ιειοποιί 1ιι Βο1ι1εειεπ,

Ο1ιείειι2τ: Πε1ιοιιιιτοτ1ι Πι·. ιποπ.

Ρεττι, ρι·ει1ιτ. Αιττ πππ 1ε.ιι€1111ι

Νέοι· Αεεἰετοπτ Πι. Βιε1ιπιοιο.

· 5ο1ιιιππ. Αει·2το: €γ1:› ιι 1 ε1‹ὶ (ρο1π.

ΑΠΟ, Πι. Τ1ιιεπι ε. Αεειετεπ2

πατε: Οι. Μι111ετ (ιιιι€ειτ. Ραπ).

· Οι. ?οοε (1ι·111ιοι Βειπ 1)τ11οιιι€).

Βε1ιοππτ Με ετετεο. 1854 €επτ11π

. πετοε 5:ιπειτοτιιιιπ Πιτ 1.ιιιι€επ

 

 

  

 

πιο

Ο

Ο

8 δειπει'τοι·1ιιπι ..Ρ 1 ε ο Ιι ει”

Ο

Βεε112ει:

λ

Υ

ο Εεἱτεππει· Αι·ιτ.:ο Πο1'ι·π11ι11τ.γο11πππ. 1ο

Ο

υΑνο5-1ποπο

:Ε·Ε5.:ι: 1.1:ιτιέ·ετι.1ε5.ά.ετ:16.ε

Βι·πι1°ποτ ποπ 15. ΟΙιτο1ιει· 1802.

.1ιιοο1ι 111ο1οι·.

οοοοοοοοοοοοοοοοοο00000000::

1‹τειπ1‹ο, Οο1σπιτεοπ1ττο πετ 1ιοιιτο

ο ιπποεπε1σεπποπ Τ1ιοτειριε ποι Ρ1ιτ1ιι

ο εε. ννιΠωι πππ δοπιπιετ €οϋ1:Έπει

ο Ροποιοπ εο1ιοπ νοπ Μ. 86.- μοι·

1 ννοι:1ιο ππ.Ν211ιοτοε ίπποι· πιο Ηο11

ο πιοπιοπε ε. ..Τ1πετειριε πετ ο1ιτοπι

2 1 ει:11οιι 1.ιιπἔοπεο1ικνἱιιπειιοΙιτ“ νοπ

Πι·. Ηετπιειππ Βι·ε1ιπιετ. νει·

ο 128· νοπ νο€ο1 δ: Κτειοπ11τιπ,Βοτ

5. Πτι δ. 1117., Ριοερεοτε 8ι·ειτ15 πιιτι:1ι

πιο νοτινει1τιιιι€. πιει ιο-ει.

(11θ) 14
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πι!!! !!εεεε!! Οο!!!!!!!!!!.!!ο!!ε!!

πετάει! !!! !!!·ε!;!!ε!!ε!! 1ίτε!εε!! !!!!!!!ε!· Με!!! εεεε!!!!!ε!.

Ρ!!!!!. Βε!!!ε!!!!!!!!. Κτε!!νε! ω!!! !>ί!·εοεο!. 0,05 !!. 0,10.

 
  

- !!!!!!ε.: Ρ!!!!ε!ε !!!ο!ρ!ε!!ε, Βο!·ορ!!!!!οεε. -

Η ΡΜ!. Βε!!!Ε!!!!!ε!!. !(!·ε!!!ε! απ!! 0!!!!!!!!. !!!!!!·. 0,06. Η

Ι!!!!!ε.: 8ε!!!νεο!!εε!!ετε.!!!!ε πω!! Ε!!εεεεε!!, εο!!!!ε Με!! ,εε!ν!εεε!! !!!!εε!!ο!!ε·

- !!!·!!!!!ι!!ε!!ε!!. -

- ΡΜ!. 8ε!!!ε!!!!!ε!!. !(!·ενσε! απ!! (!!!!ε!!ε!:ο!. οετ!:!ο!!. 0,06 !!. 0,10. -

Ι!!!!!ε.: Ρ1!!!ε!ε ρι!!!!!ο!!., 1!!!!!!τ!!!!ο!!ε!!, Βε!ορ!!!!!οεε.

. ΡΜ!. 8α!!ε!!!!!ε!!. !(!·ε!!!ε! απ!! !!ο!!. μυ!. 0,004. η
Δ !!!!!!ε.: νο!!!!!!!ε 8!εν!ά!!τ!!!ε, Βο!·ορ!!!!!οεε θ!!!ο!·οεε, ε!!!!!!!!εο!!ε Γο!·!!! ε!!!

- Γετ!!ε!!!!;!!ε!!;. Π

Ρ!!!!!. 8ε!!!ε!!!!!!!!. !(!·εννε! ου!!! ΕΜ!. Ρ!!ε! 0,05.

- !!!!!!ο.: Αιο!!!ε εεε νε!·άε!!!!!!!!!ε!!!!.ετ!!ε. -

. ΡΜ!. Θε!!ε!!!!!ε!. !(!·εννε! απ!! π!!! επεε!!!οοε. 0,0000. -

!!!!!!ε.: .ε!!!·ο!!!εε!!ε Με.!!!!!ε. !!..Νε!!!·ε.ετ!!ε!!!ε, Ο!!ο!·ε!!, Νε!!!·ε.!ε!ε!!, !!!!ετ!!!!ε,

- Ρεο!!!!ε!ε, ε!!.ε!! !!!!ιε!!!ε!!, !)!!!!!ε!.εε, !!!!!!!!;!!ε!! !!!!!!ρ!!ο!!!ε!!, 1!ε!!!!!!.!!!!ε ετα. Π

Με 0!!ε!!!ε!!!!!οο!!ε !!!!σετε!· ε!!!!!!!!!!!ε!!ε!! 8επε!!!!!ε!-Ρ!·!!ρι!·!!!ο !!·!!!!ε!! !!ε!!ε!!

. ε!ε!!ο!!!!ε ε!!!εε!!·!!εε!!ε 8!!!!!!!ι!!!ε!·!!ε. -

- Βει!!!;ε!!!!ε!!ε!!: -

Οι!!! Ι·'επε!!!, Μοε!!!!!!; δ. Β. Βεε!!!!, νν!!!!!!, Μ!. '1'!!. Βιιεε!!, Με!! Ι!! Μ!!

- Αροτ!!ε!!ε!!: Β«!!!!!!·ι! !!εεε!!ε!·, νΥ!!.τεε!!ε.!!; ΑΙΜ!! 8ε!!1ε!, !!!ειν; Ι!!ε!!!ι!·!! -

Τϋ!!!!!ε!·, Ν!ε!!!!γ-Νο!!·€ο!·ο!!; 8. ν. Ι!!εεε!·1τε!η, .1!!!ήενν (Ποτρε!.); Ρε!!! δεε!!ο!!ε,

- Αρο!;!!ε!!ε ΤΙ!. ἐ!!ίε!!!:τΈ Με!. -

Β!!!,ε·ε!!·εεε!!ε ε! τ! - ειι·!ιε Ι & Ο

ε ΚΓθ ν!! θ ο· ε

ω!!! ε!!ε!!!!εο!! - ρ!!ε!!!!εσε!!!!!!ε!!ε!· Ρ!·8!!ε!·!!!ε -

-

- ΚΜ!! ε!. Ε!! -

- Ι!!!ετ!!!!!τ ω!!! Ρ!·ο!!ε!! !!οε!ε!!!'τε!. (121) 18-8. -

-· η Μ
 

Ε!!!τε!οτ. Τ!!γ!!!!

Ρ Ε Η Τ ω 8 8 εειοο!!επιτ. Τειεεε!!!!ετ.

εεε. εεεο1!. Ε!!!!!'!!!!!· νο!! !!ε!· τ!!εε. Βε!!!!!·ε1ε !.εεετε.!!ει.

Πι!εε!!!!!!!!ε!!εε, ε!ε!!ετ νν!!·!!ε!!!!εε Μ!!τε! εποε:

Κε!!ε!!!!!!ετε!!, Κε1!11ιορί- απ!!! Βι·ο!!ε!!!ε1Καταπ!!.

Ε!τε!!!!!!!· !ιι !!ε!·νο!·!·!!Β·. ΒΙΜ!ε!·!! Πε!!!εε!!!!!!!!!ε !!. θεετε!!·ε!ε!!-Π!!ε!!!·ι!ε.

Λε!·ι!!!!:!!ε Θ!!!!ε!!:!!!ε!!:

Ραπ'. Πι·. Εεεε! Ρ!εε!!ε!· (82πιεε!!!!η!): `

Ο!!! ν!.!!!·1!!!!!ε Με ,,Ι°ε!·!!!εε!!!“ !!!!!.!· ε!!!ε !!!!εττεεε!!ε!!ι!ε; ν!!ε!!!!!;!ε!ε!! Η!!!

Με!!! μπω!! εειεε!! !!.!!!!!!, εειεε !!ε!· Κε!!ο!!!!!!ετε!! ε!ε!! Π! ε!!!!!!!ε!! 'Ι"!!Βε!! 1!! ε!!!ει!

ε!!!!!ιε!!ε!! Κ!!!ειτ!·!! νε!!!νε.!!!!ε!!:ε, εε !!ν!!!!!ε!! Με Λ!!!!!.!!ε ε!! !!!!!!!ε, άει· Βο!!!ε!!!! ε!!

!οε!!ετ, !!!!.εε Με Β!·εε1!!·εο!!ε!!‹!ε !!εε Κε!!ε!!!!!!ετε!!ε, Με Β!!!!!ννε!·‹!ε!! ει!!! !!!ε !!!·ο

!!ε!!!!ε !!τε!!ο!!!!!!ς, νο!!ετ!!!!!!!Β· ννε!.!!!ε!ει!.

Μ!. Μο!!ε1, Με!. Βε2!τ!!ε!!!·2τ ε.. Π. (Ψεόεεε!ι!!!!η!):

Νεο!! Μ!!! Θε!!!ν.!!ε!! Με Ρετ!!!εε!!! Μιι· εε π!!! !!ε!!!! Βτ!νε.ε!!ε!! ρ!!!!2!!ε!!,

Με !!!!!!!!ετε !ε!! ό!!! Με!!! !!ε!·!·!!ε!!ε Μ!!! ει!!! ε!!!ε!!! Α!ρε!!-Θ!ρ!ε!. !)!εεε !.ε!ε!!!.

ε.!.!!!!!!ρ,!!!ε!! !!ε! π!!! !!εεο!!!!ε!·ε επί', άει· !ε!! !!!!'ο!Βε !ε!!ἔ_!!!!!!·!,=;ε!· Βτο!!ε!!!!!!!!!!τε.!!!!ε

ε!! !!!ε!!!!!ε!!ε!!! Μ!!! !!γεε!!! !ε!!!ε.

Μ!. Α!!!·ε!1 1! !!!!ει· (Νεα!!α!!εωι):

Με!!! Π!·!.!!ε!! πε!!! !!ε.!!!!!, !!!!εε Με Ρετ!!!εε!!! ε!!! Μ!!!.ε! Με, Με !!! Ια!!!

2εε!ετ Ζε!! !!ε!! π!!! Βεο!!!: ε!! €ε!!!τε!!τετε!! Κε!!ε!!!!!!ετε!! Π! ε!!!ε!! ι!!!εε!!!!!τ!!ε!!ε!!

ω!!! Με! !!!!!!!ετ!!!!ετε!! Β!·ο!!ε!!!ε!!!!!τε!·!·!! !!!!ε!·ε!!!!!!!τε!! νε!·!!!ε.ε,·. 1ο!! !!ε!!!!ε ε!!!

Ζε!! Με!!! !!!!!!ετεε Μ!!πε!. !νε!!:!!εε ε!ε!! ι!εε α!ε!ε!!ε!! νο!·Ζ!ηςεε !·ί!!!!!!ε!! !!!!!!τε.

Π!. Ετ!ε!! Π. νο!! ΜΜΜ!!! (Β!!·!!:/ε!‹ἰ, δ2ο·ίσεω.):

Π!!! Με! ε!!! Ρετ!!!εε!!! !!ε!!!!!!!!ε!τε!! Βτο!!ε!!!!;!!!ε!!. !!!!νο!! εΜε! Με! Κ!!!!ε!·!!,

ε!!!!!τε!! ει! !!ε!! εο!!!νε!·ετε!! Ε'ο!·!!!ε!! ει!!! _!ε!!εε!!!ε.! ε!!!!!!εε ε!ε!! Π!! Ρτερ!!!·ετ Με νο!!

!!!!εεεεε!ε!!!!ετε!· !!!!!!·!!!!!!!;;‹1!!!· ετε!!!ε Πι!ετε!!!·ε!2 !!!!!!!!! !!! !νε!!!8·ε!! 8!!!!!!!ε!! !!ε!·ε!τε

ει!! !!!!!! !!!ε 8εετε!!ο!! !!ε!ζε.!!!! Με!! Μ!!! ε!! νε!·τ!!!!;ετ!!. !!!ε Τε!!!ρε!·ετ!!!· Πε! Μ!.

ΜΜΜ!!! !!!!!· !!!!!·ε!! Με Αρο!!!ε!!ει!, εεε!!! άστε!! !”ο!!ςε!!!!ε Βυἔ!·οε-!)ε!!ὁ!ε:

Η. Β!ε!·ε!!!!!!ρ!'ε!, Λρο!!!ε!!ε!·, Μ':!!·εε!!!!!!, Με!!·ει!!!!!ουνε!!ε 136. Μ!. Μετώπ

εε!!!,Αρο!!!ε!!ετ, Πεν!. Ρε!!! 8εε!!ο!!ε, Αρο!!!ε!!ε!·, Β!,<;!!, Κ!!!!!ε!!·. 26.

Ηε!!!;εετε!!!. !!! !!ε!· Κο!!!!!!!!!!!!!!!!!ε!!-Αρο!!!ε!!ε Ε. '1'εεεε!!!!ε!·, Βε!·1!!! Ο. 19,

Θεγ!!ε!ε!!·εεεε 16. ε (27) 2θ-2Ο.

 

  

  

(87)?-?.

Μ

 

!
!

0!!επ!! Μεε11:!!1!εε!!ε0.!!ε11εε!·ε!ε!!Βε!!8εε1:ε!·ε!τεει!!!1801ε!·ίο1ε!·ε!ο!!νε!·οπ1!!ε!.

Βτ!!!!!!ε!!εο!!!!!!ε!!τη!!!Δ!!!!.1γεε!!εαπ!!!τα!!!0·ε.!!οο!!!!!·ε!!

!!ε!·εε!!!!σ!!!!!!!!·ε!!!!!!!ε!!Μ!!!ε!·ε!ννεεεε!·νο!!0!!ετ-8!!!:!!!!!!!!!.
Ε!1τ!!εο!!8:8ττ!ε!!ο11,8!!!ι!!!!!!!!!!!!8ο!!!εε!ε!!.

Ν!ε!!ε!·!!!εε!!!!!!!!!ε!!Αρο!.!!ε!!ε!!Μ!!!Π!!!!ετε!ννεεεε!·-Ηε!!!!!!!!!Βε!!,

'ε|

 

Πε!!!!!-1!!!ε!!ετ!!!8ε,

!!!ε!ε!·ει!!!!'.!!.!!!!!!!!εο!!εί!,Βε!.!!π!ε!!τε!·,Κτε.!!!!ε!!!!ε!!εε!·.Αρο!.!!ε!!ε!!!!.Πτοε!!ε!!εεεο!!!!!!ε
νΘΙ'ΜΠ!!·ΜΒϊθΤ!81.ΒΜάθ-ΒΘΠ!!!!ε!!·!!!!!ε!!τεε!!νε!!!!!.!!!!ε!!

Με!Β·ε!!!νε.!!!!ε!·,2!!!Α!!!ρ!!!.ετ!ο!!,Π!!Αεεο!! ε!!ε!!τετ!.ε.ν!.85.τ2εΜ· Λεια!!!Μ!!!!!ε!!!εε!!εετε!. Ζε!!!!εε!!!!!εεε!,Ζ!!!!!;ε!!ει!!!
Ζ!!!!ε!!!!!·.!!!ε!.!·!!!!!ε!!!εΠ!! νε!ε!·!!!!!ἱτ!!!·2!ε.Βε!!!ε!!ε!!. Κορί-!!.Ζ!!!!!!!!!!!·ετε!!.θεια!

εε!·ε!!!!.-!!.Ποτ!!!!!!!!!!!!ε.Πω!! ε!1!ε!!Π!!ΜεΜε.εε!!,<;ε.

  

·Με!!ε!!!!ε!ι!!ε!!εκ!!!Α1ΕΧΑΝ0Ε!!ΠΕΝΖΕ!..Β!.Ρε!ε!·ε!!ι!!·Β,Β!·!!εε!!ε!!·ε.εεε88.

ννε.ε!!ε!!1ε!!.

Βεε!!!!εο!!ο!!.

 

Π!!!!!ε

 

Βε!!!!·ε.!!!!!!ε,Ρ!!!εε!!!,'Ι'!!ε!· !!!ο!!!ετε!·(Με.!!!!!!!!.!-,Ζ!!!!!!!ε!·
ι!.Ε'ε!!ετε!·-).Βε!·ο!!!ε!.ετ,Αετο

!!!ε!ε!·,Α!εο!!ο1ο!!!ετ.ετ,Β!!!

!ε!!,Ρ!!!οε-!!ε2.Β!!!οε!εε,1.ο!,<.ς !!ε!!εεΓ!!!·°εΤ!!ε!!!ε!·.Κε!!!ε
τω,Βοι!ς!εε.Ρι!!νε!·!εε!ο!·ε

ε!!!Ζ!!!!!!!ε!·!!!νε!!ε!!!!ο!!ι!.

!
!

; Δκ!τεεεε!! νο!! Κτε!!!!ει!ρ!!εεε!·1!!!!ει!:

1 Ε!1!εε Β1ε!!, .!!!!το!!εκε.ε 58,!!!!. 15.

' Επι!! Δάε1!!ε!ά νο!! Ε'ε!·εει!, ΟΜΕ!!

!·!!!ε!!ε!!ι!εΙ 81, 0. 20.

Γκε!! 'Έ!!!·ε!!!!, 0!!ε.εο!!ε!! 21.!!!!. θ.

Με!! 0!!!1!!!!·!!!ε Μ!ε!!ε1εο!:!, Γετε.ρπ!!

Με!!! γ.!!!!!!ε. !!. 80, κ!! Π.

 



“με

οιΙ Ο Η Τ Η Υ Ο Β“ ΠΠό Ξ-ΞΘ..Θ1':ΩΞΜ30ΞΘΣ.1.

,,!ι:Μ1ηιι!°°-1οιΜιιι1ιιηειι. π”
. . . 1οιιιιι-ΒιιιΜΜι ω" ι:1ιιιιιιιιι1ιιιιι ΜτΙ!

· ό Α. ,, Η' - 50η 1ι°,ΙΟΙ1ωσ0Ια - ΑΜΠ0ΠΙΠω ἐξ '1το.πηιοό.αο1:ι & Πο.. Με

ψ Κ0·= Ιω Και "Ιω Π] ΟΓ151Π8Π18- πι. ε1πο οτμιιι1εο1ιο Ειεεπ-Βιινοιειι·

“Μ” π α) ἔΠΠ·› 46 5"Π· [Πω ·30 ἔΠΠ· νει·5ιπάιιπε;, Με Με ιπι ΒΙιιω νοιι

Ι Γ α οποτ Ήι1ο1ιγάι·οοω·Βϋτιιω ειι1ίοπ1οιιω-ίμ·ωιι16επγ- 1ιοτπιιιι..Βε «Βοτπ Με Πο11ιιιιτιο1 1ιι

” Ο 0 01.3" ι1ιιτιππ ι,,Ιο1ιτ1ηο1"ΠΕ'οι·πιιι1άε11γά), νοι2ϋμιο1ιεε 1)πι·πι- ιι11οιι άειι ?Μου 1ιι ινε151ιειι Β1εο11

Απιιεεριικιιπι, νοπ ιιπε μ:1ιείει·ι ιπ Οτιμιιιι1ε1ιρειο1:ιιιιμ:π με1ιι·ιιιιο1ι ιπάιο1ττ. Μ.. Βιιοπιιιωμπι

:ιι 25 μπι. ιιππ 50 μπι. 1 Μιά νοιι Μ” Βιιιοπιτοι·1ιΙπαιιιιμιιι

α ο‹:1‹ετ Δι·8ειιι.ιιπι τ1ι1ο1ιγάι·οοιιι·Βϊιτο-ειι1ίοι:ι1οιιιιι εο1ιι- Μ" εσω!ω181-θΠ ω] 11611181' 1111180·

- ”ΙΒΙΙτιπιι.€81Ι ΜΗ: (,Ιο1ιι.1ιγο1“-8ι1ϋει·). ΙὸεΙἱο1ι ιπ 1αιΙωπι εοινιε ννιιτ- Βωπ-_ _ _ μ

πιεπι Ματ] 30 0/0 $ιΙ1)ετ ειιι1ιει1τειιτ1, 1ιετνοττεμ:πάετεε θω18%ϊι "Πω (Πω ΡήΡΑΠ1 Π!

Απιι€οποττ1ιοιΚυιτι, νοπι ιιπε μ:11ε1ετι 1ιι ΟτιμπιιΙί15εο1ι- 1-0158ΠάθΠ Με” Ροΐωο":

ο11ειι ιιι 10 μ·πι. Τ ω Ε1118818(00Π0811ΒΓ1ΒΒΒ μει·οιπιμ.οιι

χ; ° ιιιεο1ιι1::11οιπ ιι ειιεπ :Ι 0,1 μπι. μ:τιιο1ι- Ηαεπιει,ςΙοϋΕπ 7 .' · εεο1ιιιιιι.ο11εοοτ

”ΙοιιτΙΙ)70ι - 08·ιθΠΠΠ ιιππ μεοΙιπιειοΜοε. Κυτ2ν268 "Ιο11ι1ιγο1· - ι·ι πια: ο1ιοπι1εο1ι0,ι·οιποε θ1γωι·ιιι

'Ευ.1:ι1οτι.ει.ι μπειππμ πει1ε Ροτπι Μι· ἰπτετιιε /ι›. ΜτΔ1εμιιι°εἱιι 10°/ο.

1ο1ιτ1ιγο1-1)ειττειο1ιιιπε, ιιι Οτιμικι1εο1ιειο1ιω1π ·Ι·",αθΠ Η ΡΠινεπ

:ιι 50 ΤειΜεττεπ.
. Ι(( ω" ”Ιο1ιτ1ιγο1“-ΒΙεειιιιιιιο1ι.ι1:11ε, ειιτιι. 8'|τοο οι·μπι./ ΖΞΙ-ἔἐἔαξ: Ξ1ΐ 39έ)έ0%$ζξ::ΕΕ5ΐω!-0

μ:1ιιιιιά. Ειεειι, ιπ Τει1ιΙετιεπ 11 0.1 μ., μ:τιιοΙ·ι- ιιιπ! μ:- ε ρ

. . . . . . Η 11 ά Π· τ! .501ιπ18ι:Μοεν πιάιοιι·ι Βοι Ε1ιΙοτοεε οπο! Απειεπιιο. ιιι Οτι- ω ω] Μ! χοπυθΠῇΐἐοἔυἶἔἐιἱο·

μπε15ο1ιιιι:1ιτε1π :ιι 50 ΤαϋΙοττειι.

Μ τ Ια οι1ει· Μετιι-Κτοεο1-Αιιγτο1 εο1ιιΒι1ε. ειιτ1ι. 40% Μεαι-Κι·εεοΙ,

,ρ θ ΠεεἰιιίεοτΙοπειιιἰιτεΙ ιπ ‹1‹:τ €1ιἰτιιτμε, ιιι Οτιμπε1ειΒρεοΚιιιι€επ

'

..

”Β.10880Ια 2:1οΐ·Θέ:ιτι11γρτο1-Απγτο1 εο1ιι1ο11ε. επι1ι. 40° ο Ειιοα1γριρ1, Μι·

ιιι1ιπέτ:111οΙιε νοτιινεπάιιιι€ Βεἰ 5τοιιιετιιιε ω. 1π Οτιμπ:4.1ει1ι- -
ρεο1:υπμ:ιι 2ιι 50 μπι. › , ΟΡ' οΓυΜ”

κ: Βο1ιιΜ1ε. επτ1ι. 100/ο _]ο‹1. Ετειιτ2τιιιττε1 άεε 1οάοΓοτπιε 1ιι 1" ΕἱἔΘΠΜἱΜ μ" ΡΗΜ(ΠΙΠι ΚΠΝ8·"6·

σ0'·ϊ-2 Οτιμιιε1ειΒρειοΚυπμ:π :ιι 50 μπι. νοιι ιιπε μ:Ιιείετι. 3 · · ·ι·-“μι π

νν1εεεπεο1ιει1τ1ιο1ιε ΑΒ1πιπάΙιιπεοπ Μπα· νοτειο1ιεπόε Ρτδρετείε. ννε1ο1ιε ιιιιι:

εοπΙἰοεε1ἰο1ι νοιι ιιπε εΙΙειπ 1ιετμεετε11τ ννει·ι1επ πιιπ ι1ετεπ Ζειι:1ιεπ ιιπε €εεετ:1ιο1ι ΠΙ- Ν 2 ν ΓέιΠΓ5

μιετ:1ιι1τει ειικ1, νετεεπτ1επ μιιτιε υπό πωπω. · ' ”

|ο1π1ιγο1-Β88ο11εοΜΓ Ο°'°ῖι°ἈΗῇἙ"ὅ'ἐξ'ὸ_&(ξ.ξζ·24_16_ Οιιτο.ιιε'οει11 ,,Βο11ε.:·1ο.“

” ” ” κκ 1 1 π κ κ κ 11). ΔΗΜ,

. πω· Μ1.τιπετειι 1:11ιιιιιτ. ΒΙ:ιιιιοιι Βϋι1τιτο18,

1 πι: α1ιι·οπιικ1ι Κι·ιιιι!ω ιιιπ! Βοοοιινε1οιι

οοπτειι._ Ι)1ειωτιεο1ιο ιιπ‹1 ρ1ιγει!ιιι11ι-ιο1ιο

πι”. Μ. Μοππειι5Μετ εεΙ1ιετ ιιπ Νονοιιι

Βοι, οοειιι1ιοτ ιιιπ! .1ιιιιιιιιι· ιπι Ρι·ο1οιι).

Ρι·‹›ερ. ιι. 3ομ1ο1ιο Αυε1ωπίτ ιιιιί` ννι1ι1εο1ι.

(115) θ-5.

κια:αχ:ωα›ακχ

 

  

  

'
_ νι ο Η Υ πι·

.ιιικιιιι.ιι.ιι°.ιεειτκ Ν" σ” Μ” 8.

εο1ιοπ Κομοτιιιις.

Μπα 111115 εἱο1ι νοι· Νιιο1ιιι1ιιιιυπμιιι ιιππ Μιο1ο1ιπο 8οπιιπ Με 1Σιιο11ο.

  

  

Νιοι·οιι-. Ηιιι·ιι51ιιιιοπ-, Μομπ

Κι·πιι1ι1ιο1τοπ.Υ10ΗΥοειεετιιιε

ν10ΗΥΒιιιιυεοκιιιε

ΜΗΝ ιισι>ιτιιι.

  

  

11ο1ιστ- ιιιπ! Ωιι11οπ1ι1ιιιιοπ νω·1ιο.8· νοιι Διιμιιιιτ Η1ι·ειο1ιιπιι1ι1 ιιι Βοι·Ιιπ.

1ίτιιιι1ι1ιο11οιι.
8οοϋοιι οι·ιιωιιοπ.

Α118ετιιεϊπε

θγπιιοοο1οΒι1ο

νοιι Ρι·οί. Πι·. Κ. Χοειεπιιιιιιι.

1903. ει. 8. ΜΗ 51 'Ι'οπτι1ι.ς. 16 Μ.

 

  

Κι·ιιπ1ι1ιο11οιι πω· Υοι·ι1:ιιιιιιιμι

θι·μιιιο, (Με Μιι.ι;οπε από Μι·

|ΠΙι·ιιιο. 189 16-12.
    

Ρ1ιιι 11οιιιεδιοιι 31ιιιι:1ιιι1οι·-Ηοερ1ω1 νδ!

Μ. ΒΦΠιιι1Θ1°ε ΜΜτοΓὶυΠι ιιιιιι.·..:.:ι·ιιι ιι::..ιιι.ει:·

 

Ι·ϋ τ Ι. “ΙΙ-Β θ 11]ί1. αΙΙΙ(θ 8:1ι:ει.688 (1(0τ:ιι1ιοπρΠοεο (ιςοΒοιι Ζα1ι1ιιιιε

ΟΟθΓΒθΙ“811ΟΓί 111 8Ο111θ$1θΙ1. Δι1ι·οειιοιι νοιι Κτο.ιι1ιοπρΠοεοτιιιιιοιι=

ΜΜΕ. Απι: 11ι·. 1 σο!. Στει1κ1ιι.εειμι Αιιετιι1τ, 1ιι 1ιετι·Ιιο1ιει· θε1ι1ι·μι1ιι.Βο, ππιι. Ρι·ιιιι Βιιεω:ιΕιιιιιι Επι. 110ιΜπιπ. π. Η,

ΜΜΜ ΟοιιιΓοτι. άετ ιιιοιΙετιιειι Ηγμοιιε ειιιερι·εο1ιωιά οἰιιςει·ἱ‹:1ιτετ. -"κ "1.Β . Ό Β

Βοπιπιοτ·- ιιππ ΝΝιιιτετ1ιιιιι·. 1ιωω·ιι-ω Ρι·οιιρεοτε. Β"Έ';'Τ'.._ 2ζξξΒ_Ήΐ'· Μ· 0°'1°· θ·

β μέ (120) 6-4- ?ι·ειι Πιιι·1ο ΚιιΒο1·ιι, Οι. ΒΒιι111ιοΓπι·
 

Εμ” ι1. Ρ1ιιιιιιιι·.1ιοπ Κιι·ι·.1ιο θ-8,Ω. Π.

ΒιιιιιιτϋιΙΙο1ιο1ιέιιιοιειιιι1ιιΙτιμ ΜἱιιοιιιΙινιιεεοι ν Δ- Βοεοω"==ι=ι ΒΜι
Ροτειι1ο1‹ Μ 16, Ωιι. θ.

Μιιι·ιε Ψ1111:1ει·, γτ. Οοιιιιιοπιι πρ. π Πιπι

ι·οιοΒιιοπωιιΜ μ. π. 4. κι. Μ.

8ο1ιινοιποι· (Μπακ. 8ο1ιιιιιι1τ, Ποι·ορ6. στ.

Μοπιι·Βοποπιιε Π. π. θ, ιιιπ. 90.

ννιιι1 νοιι άειι ετπεπ ιιια1ιοιπ1εο1ιοιι ΑυτοτΜ1.ωπ ΘΗ980ιι: ΡΤΒὅΠἑίἔἔπθΠι 11.11.17 Ι-|ΠήθιΠ8ΠεΝ16ι

Απι1επιιο, Με1ει·1ε, Βιιι1:ετεε, Βτεο1ι6ρΓιιιιε. Ι·Ιειιτ-, 01111118 ΟιιΦ·ποπιμΠοπτΜποπ. ιι.17,128.19.

Νε·ι·νειι- ιιππ Ρτειιοπ-11ο1σεπ Βε:5τετιε εττιρἴο1ι1εΙι. ΔΙσππάΠι Κ88Μ·1ποπ. Βιικοπωιοπισ

Βέριδω: 1ιι ιι1Ιεπ 1ιεεεει·οπ Μ1ιιοτιιΙινεεεοι·Ιιεπά1ιιιι€επ ιιππ Αροι1ιε1ωπ. Υπ' π' Μ' Η' 32°

 

. . . Η ιι Β1νι ε.Ιιιο1ιιιιιι (Η 1ι·ιιιιιι ) Βιιο.Με Τι·ιιικουι· κατά Με φωτο: ω" ςο1ιι·ιιιιοΜ. (πι) 20- 7. Β ω”. 115 ΜΒΜ, π. 28,θκι:. 7.8
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Μ. ΗοιΒιι1οΙ'ε Ηειοιπειτοφιι
ΟθΓθὶΠἱἔἙθ5 οοτιο6τιττἱττ6ε Η2ΙθΙΠΟ81ΟΌΪΠ (Π. Κ. Ρετ. Νε681,801) ?0.0., 6Ι16ΜεοΕι τ6ἰτι6ε

(ἱΙγ66τὶι1 20,0, Ατοττιειτἱε6Ι16 υπά Οθ$άΙΙΠ8ΟΚ5Ζ1150ΈΖθ 10,0 (ΑΙοοΙιοΙ 2"Λ,).

Δ1ἶ ΜπτΜΜ6ι1666, ΟΡεΒΙΙΘἱΒΘΠΠΒΙΌἱΒΘΒ, (ΒέΒΘωΒΟΠθ5 ΝΑΙιτ- Μια Κι·Δ.Π:18απΒ6

1 1:61 ΠΠ· Κ1ιπ16ι· απο Β1°Ψ8θΙ18θΙ1θ Όθί 56Ιινν86Ι162ιι6Μπε16ιι 1ι·Β·οικ1 νν616Ιι6ι·

Α” υπι6ττ6ὶ6Ιιτ,

:-066οιι06τε ιιι16ιιτ06Ιιι·Ιἱ6Ιι ἱιι Μι· Κἱιιᾶοτρτωκἱε.Ξ

1 Η2ΙΟΙΤΙ8ΈΟ8θΠ ΗΟΠΙΠ181 6τιιΜ.Ιτ 8115$θΓ ό6πι νόΙΠΒ ΓθΪΠθΠ Η21θΓΠΟΒΙΟΜΠ ‹8ΒΘΙ°ΙΠ8Ι1Ί3 ίτΘἱ

Υ011 άΘ11 Ι111 ΒΙ11ΐ30 Κ1°818ΘΙ1ΠΘΙ1 Β:10ΒΘΗΘΙ1) ι1οώ εἔιτηππΙὶ6Η6 88.120 άθ8 Μεο!ι61ι ΒΙιπ65,

Π18ΌθΒ011(1Θ1°Θ 611611 ‹116 νν1οΙιτ18·6τι Ρ11οερΙ1οτεε126 (Νειωι1ω Πω κ..ιωπη, 80ννἱε 656

τιἰοΙπ τι1ἱηἀ6τ ΨἰΟΪΙἙἰἔθΠ Εἰκπν6ἰεεετοἱἶ6 ό6ε 86τιιπιε ἰιι 6οη66ιπτὶττ6τ από ἔθΓθἰΠΪἔἱἱΕΞΓ 11Π2ΘΕΒΘί12ί381°

Ροτπι 0050 1110Πΐ5 ΥΘΕάεϊΠ3!). ΠΙ6 ΙαϋτιετΙἱοὶι6 ν6τὸειυυτιἔ, ε6ἰ 5ἰθ Μπι όιιτο!ι $21υτ6-Ρ6ρεἱτι οό6τ

ΗπΖθ8Γδόθ 6τΖ6υἔτ, ἰετ νοπ ό6τ τιετϋτΙἱοΙι6η νν6ἱτειιιε ν6τεοΜ6ά6η. Ρ6 τοιι6, ΑΙΙ:υττιοε6τι ιιοά 6ρ

τοπἱεὶττ6 Ρτε1ρετειτ6 ννεπ36τι, ννἰ6 νοὶτ-Μϋιι6Ιι6ι1, Ν6ιιττι6ἰετ6τ- ειιιε υπά (ΞειΙιη-$ττειεε Με

ιιεοϊιἔ6ννἰ6ε6η Ιπι06τι, €1Β6τΙιειυρτ τιἰοΙιτ όὶτ6Ι‹τ τ65οι·Μττ; Πιτ6 ΠὶειττΙιο6 θΓΖθΙ188Πόθ κνωυΠε ἰετ νοο

:ειὶιΙτ6ἰ6Ι16η Αιιτοτ6τι ί6ετ 6ετ6ΙΙτ. Πιιτο!ι ὸἰθ ΚΠιιετΙἱοΙ16 ν6τάειιιυπι€ νν6τό6τι :νν6ἱἴ6ΙΙοε $τοΗ6 πι·

56τιτ, νν6Ι6Ι16 ΠΜ· ἀἱ6 θΠΌἰΙὸΠΠἔ νοτι Ζ6ΙΙ6τι ΠΠ Οτ8ειτιἰ5π1ι1ε νοπ Ι16σΠετ6τ ννἱ6Ι1τἰ€Κ6ὶτ 5ἱτιό.

56Μιι€6τιά ννὶτό εΠ6ε όιποΙι ὸἰ6 €ΓΟ55θΠ ΕΓΪΟ1ἔθ ΠΜ Η8θΠΙΒϊ088Π Ηοτιππ6Ι εθΓ8.(Ιθ Πι εο!οΙ16τι ΡΜ

Ι6η νοπ ΚΒει6Ι1ἰτἱε, 86τορΙιιιΙοε6, Ρε1ὸεττορΒἱ6 6τ6. 6το. Β6ννἰ6ε6τι, Β6ἰ νν6ΙοΙ16η νοτΙ16τ τιιιτ2Ιοε ρ6ρ

τοηἱεὶττ6 ΡΓΒ.ρ21Ρ21Έθ, εοννἱ6 [.6Β6τάιτειιι, ]οὸ6ἱε6τι ιι. ε. νν. ε.ιι€6νναπότ ννιιττ16η.

 

 

 

 

 

 

@- Ηθ.θΙΠΒίΟεθΠ Ηοωπι6Ι Κατω :Με ἀἰἑἰἙθἰΪ5ΟΙΊθ5, “(06 τ218Ιἱ6Ιι6 ΝειΙιτιιτιΒ θΓἔἔἱΠΖθΠόθ5 Μἱττ6Ι

]εΙ1τειιιε,”ειΙ1τ6ἰη ΟΙ'1Πθ Πτιτ6τΒτ6οΒιιη8 €θΠΟΓΠΙ'ΠθΠ κν6τά6η. Πει 68 6ὶτι 1180ΠΠΠ3Π88 01°ε8111

80ϊ108 έτοόιιοτ Μ, ττ6τ6πι 1118111818 ἰτἔ6τω νν6ΙοΙ16 εἰϋΓΠΠἔθΠ θἱΠ, Π18ΌΘ8011ά01·Θ 11Π311ΐ3

άετ Β6ἱ ΙἔἱΠεθΓθΠ1 Ο6ΒτειιιοΙ16 νοιι ΚΠΙΙΒΕΙἱΟΙΙΘΙΙ ΒΙ88Ι1Ρ1°θ.ρ81°8.0ΘΙ1 ιιτιν6τιτι6ὶἀΙἱοΗ6

Οτεεεωυε. +

 

Ψειτιιι1118· νοτ Ρ61166Ι1υιιιε!

κ” ννειττ16ι1 νοπ· 06τι ΖειΗΙτ6ἰοΒ6τι Ν801'12ΗΠ111Π88Π Ι.1Π5ΒΓθ5 Ρτε1ρετειτ6ε, ἰτιεΒ65οι1

(16:Γθ νοτ 5ΟΙΟΙ'ΙΘΠ πιὶτ ΑΘΈΠΘΡ·ΖΙ188ΕΖ. 5ἱθ τ6ρτε1ε611τὶτ6τι Ποτ εθννόΙ111ΠοΙ10

Μἱ8θΙ1Ι111Β°. Πι εοΙοΗ6ιι ἰετ (Με Ηει6ττιοΒΙοΒἱτ1 ηἰ6Ιιτ ἱτι Β'ΘΡΘΗΠΒΈΘ1°, εοτ1::Ι6ττι Πι

τΙ6τ π1ἰτ 06η Εκετ6τἰοιπεετοίἶ6τι (ΗἱΡΡΠΓ5ἐἱΙ1Γθ, ,ΗειττιετοΙ"Γ. ΠΠΟΙΊἘἰ€θ Ρ6ττε:1υτ6τι, 0858

ετα 6τ‹:.) Β6Ιειετ6τ6τι. εΙεο 11Ι1Β'ΘΡΘΠΠε'ΈΘΙ1 Ροττ11 6ΠτΙ1εΙτ6ι1.

Σὲ 00 Μ" Μιοτ, εΙοΙε Με θτΙμιιει!-ΡτερατοΙ ΗπειππΙοηειι Ηπιππιε! ιιι οτάΠιιΕτοιι. Μ!
 

νΘ1°8110Π8α118Ι1ί18 ετ6Π6τι ννἰτ ό6ι1 ΗθΓΓθΠ Α6τετ6η, ‹:Π6 εἱοΙι όιποΙι Εἱἔ6ηρτοϋ6τι 6ἱη ΠττΙι6ἱΙ

Μ1(16Π νν0ΠΘΙ1, μπω 8·τε1πε υπό 1°τειικο Ζω· ν6ι·Ι'08·ιιιι8· από Μιτ6ιι

ννἰτ 5οΙ6Ιι6 νοτι 11Π$θΓθΙΙΙ ν6τεεηότ-Π6ρϋτ: Δρ0Π1ΘΕ.Θ επί' Ο1°ο58-00Π'08

Πι 80.. ΡΘΐ3Θ1°8Ό11τε ιιι νθΓΙΞΠΙ€θΠ.

'Ι'εε88-Β08ΘΙ1: Θέ11€Π11εο 1-2 ΤΙ166ΙϋΠ6Ι πιἰτ ὸθΓ ΜἱΙ6Ι·ι ἔ6πιἰε6Ι1τ (ΤτἰιπΚτ6ιπρ6τετιιτ!) 8205·

801°Θ ΚΠΙάθ1° ι-2 Κω66τ16Η61 (τ6ἱΠ!Η, Β1°ν780Π8θΙ1Θ 1-2 Ε851ϋΗ6Ι

τἐιἔΙἱοΙι νοτ όσο Εεε6π, ννθ8θΠ ε6ἱτι6τ 6ἰἔ6τιτΜΙΠιΙἰ6Ι1 ετειτΙ‹ ΒΡΡΘἙΪἘΗΠΓΘἔΘΠ·

εΙ6τι ννπι(ΠΠ6

νωωιπ ἱτι ά6η ΑΡΟΈΙΙθ1(θΠ ὶπ1 ΟΓΙἔἱ118Ι-ΡΙ88ΟΠΘΠ. (Ρα ΠΜ. Ζυ 1 ΚΜ). 80 Κορ.

ΑΠΟΟβα9)/ 66 00. 2εΪτ/ώ /ὅώι08ἰ2]. με» 26-17.

 

.ἴδια πο”. 0116., 18 Οιπι16ρε 0Ιθ02 ν. Η0Ι'80ΒΒ'000ΓΌ0'.Β]1 0 61 ί Ψ ειιι 8.00. ΒάδΜάτι16ΒοτοΙ ν. Α( . ννὶ6ι166Ιι6. Κ60Ι18Επο11Β0ΐοτ ΡΈ3Ή·



ΧΧιιιι. ιιιιιτειιπε. Β Β δ" Η Β Η Β Β Νεπιε ΠοΙεε ιπιιπ. Ιειιτ,π;.

ιιιιιιιιιιιιιπιοπιιιιιιιιιι
πιιιιετ πιει· Βεπιιιετιπιιι νοιι

Ρτπιι“. Πτ. ιιειτι ιιπιιιιπι. Πτ. ιπιιιιιιιιιεε ιιτειιιιιιιειιε.

πω;" ιΠοι·ρετι Βικε

ει. ιιιιπιπιιι ιιιιιιιιπιπ:ιι.

Βπ. Ρετ.ει·ειιιιι·ρτ.

 

τῇ «ει. Ρειει·ειιιιι·εει· ι1επιιειιιιιιειιε "0π:ιιειιεπιιιι·ιιι;» ετεπ·.ιιειι.ιηεπιπιι1ι- Α'ιιπιιιιιοιιιοιιτιι-Αιιίιιι·Ξμε "πιο ΑΙΜ Ιι·ιεει·ιι.πι °';

8ο ιιιι ιεε ιι πι. - Πει· Α'ιιειιμω·ιει;ΜΡωιμ ω τη Βιι_"1Βιιιι_ 8 τω. Μι· πι" ΜΜΜ. ιιιειι ειιεεειιιιεεειιειι ιιι πιιε Βιιειιιιειιπιιιιιιε νοιι Κ. Ι.. Ειπ*"· ιιι

1μιιι·,4 ΚΜ. τετ Με ιιιιιιπε .ιιιιι· ιιιει. Ροειιιιετειιιιιιε; ιιι Με ειιπι.οτει:ι δι.?πιιετειιιιι·2,Νεννειιγ-Ρι·οερεει:Η Με ιιι ι·ιοΜειι.-Ει πι" στην”

Μπάρ” 20 Πιι·Ε ιιιιιι·ιιειι, 10 Πει·Ε ιιιιιηιιιιι-ιιειι. Βει· 1ιιηετι·.ιπιιιητσωεοντιπι αΙιπι ειιιπ:ιιπι Β.επιετ.ι.ιοιι ιιειιιΒιιειιειι ιιιιιιιειιεεεωι ιιιττειι ιιιιιι επι

Επιτπιιε:ι πω! 8εεραΙιειιο Ζει1ε ιιι τω: κι ιδΚπιρ. οπιει· 36 Ρίει.ιιι.-ι)ειι(πιειι ε σε εειιιεε ιιι Με ιιπιε ιι Βεπιπετειιι· Πι·. Βιιπι.πι1ίΨΜποιιΠι 8ι-ΡΘ·

Διιιπιι·πιιιννει·πιειι 25 8ερει·ιι.ειιιιιμιιιι·ετθι·ιΒιιιιιιι·ιιΚοιιιιεεειιιιιι.- τοι·ειιιιι·8.?ειει·ειιιιι·8ει· 8ειι.ε, Ρετει·-Ρειιιιιοπιιιιιει ιιι ι·ιειιι:ειι Βρι·επιιι

Βειει·ειε ιινιιι·πιειι ιιαπειι πιπιιιι 8ιιι.ιιε νπιιι16Βιιι. ρι·πι Βοςειι ιιοιιοτιτι. ιιιιιιιπιπιιι ιιιοιιιιι€, Μιτ.ι.ννοειι ιιιιπι Ι·'τειι:ιε νοιι 2-3 ει”.

Μ ει. Ρειει·ειιιιτε, (8. Νονειιιιιετι 26. Οπ:τοιιετ

Ιιιιιπ1ιτι Πι·. ιιιεπι. νι7οιπιειιιε.ι· Πειι: Πειιει· ειε ειιιτπιτειπιειιε 'Ι'ιιετιιριε άεε Πιειιε νειιπτιειιιι. - Βιιειιει·ιιιιεεὶεειι πεπι

Βεερι·εειιιιιη.ι·ειι: Ρεπετε: Πιε ιιειιεετειι Αι·ιιιειιιιιιπει ιιπά ιιιι·ε Βοειι·ιιιιις. - Ρτοτπιιιοιιε άεε νει·ειιιε δι.. Ρεπετειιιιι·

εει· Αει·ιιτε. - νετιιιιεπιιιτεε. - ΜοτιιιΙιτΜε-ΒιιΙιετιιι Μ. ΡεπετειιιιτΒε. -- Αιιιειςειι.

 

  

 

 

ῇ- Βιεεετ τε ιιε8π «Με πο πιετ Βενπιε πιει· Βιιεειεπ:ιιειι Μεπιιπ:ιιιιεπιιιειι Ζειιεειιτιιιπιιι» ω. ῇ

ιιειιετ πιω ειιιτπιτειεπ:ιιε Τιιετιιιιιε πιεε ιιιπιπιε νειιιτιπιιιιι. Α Ι· Μο(ιιιι(ιι85(Μεε.

ν” 2. Ηερει·εειπιιαιιι,

8. Βιιε Πιπ:ιιε.

Βιιεε πιιεεε 3 Μοιιιειιπε ιιι ειιιειιι Ζπιειιιιιιιιειιιιειιε ειε

Πειι, ιεπ Βιιιιε Ζινεὶιειιοε, πιι· ινιεεειι ειιετ ειιι· 8ι.ιιιιπιε

ιιοειι ντειιι8 θειιιιπιπιε ιιιιετ πιιεεειι Ζιιειι.ιιιιιιειιιιπιιι€. ΙΞε

Πτ. ιιιεπι. Ψοιπιειιιε.ι· Ι(ιειπ,

Ρτιιιιει·ιιιτπ Πιτ 0ιιιτιιτειε ειιι Πειιτεοιιειι Αιετιιιιπιετ Ηοεριτει.ι

ιιι δι. Ρεπει·ειιιιι·,ς·.

Π'οι·ι:ι·ιις, ε·ειιιιιτειι ιιιι νει·ειιι Βι. Ρει.ετειιιιτρ·ει· Αετιπε

 

ειιι 27. Νοι·ειιιιιει· 190ι.ι Μ; εειιιεε νει·ειιειιι ινοτπιειι, ιιι πιιεεετ 'Ι'τιιιε ειιι θιιιεπι

ειε πιπιε Ρι·ιιιιιιι·ε, πιιε ιιειπιειι ε.ιιπιει·ειι ειε Ε'οιεεεπιει.ειιπιε

‹εειιεεω πιιιι`2ιιιεεεειι. 8ο εειιειι Πογειι ιιιιπι Τπιιιιιιι. ιπι Ζιι

Ππιιιιε Ππι1·ι·πιιιι επειιπιε πιεε ΡγΙοι·πιε ειε Ηειιριεεειιε ιιιιπι ιιιειιιειι, ιιι

ιπι νοι·ιιει·Βειιειιπιειι Με ιεε νετεπιπ:ιιι, Ιιιιιειι πιιε νει·- ΕοιΒε πω· Βι,οιιοεε τεερ_ ω. Βρε.ειιιιιε, ιπιιι·2 πιει· 8ι:πι.ιιιιιιε

ιιιιπιει·ιιιι€ειι νοτειιιιιιιτειι, ειε ιιειιιι ΠΙειιε νειιιτιπ:ιιιι Αιι- ιπι Μτιεειι_ οιιι,ειοιιθ (Με τηΡετεειειωιε Με ινειιετε ι3"οιεε

Ιεεε επι ιιιε.ιιμειιιπιιιει· Βιιιιεει·ιιιιε πιεε Με.εειιε Βειιειι. Ε)ε εει (Με Πιοιιε_

ντετειι: ειε Πετιιειιεπειιοεε, όεε επειιοειτειιπιε Πιπ:ιιε, πιει· Με Τεε0εω Με εΠεεεεεε Βεεεεεεεεεε. Μ εε τω! ειε

Ρι(0ι08ρεεΦΠει (Μι Ρθι'(88·8(((((8- πιειιεεειιιιειι Με 8ι.ε.ειιειιιοιι νοιι Ηγρετεειπιιιιιι Βείοιει ιετ

8ο νετεειιιεπιειιει·ιιε ειε ειιι πιειι ει·ει;ειι ΒΙιπ:ιπ ε.Ιιε ειπά, ιιιιπι ιεπει.ει·ε επ:ιιιιιιιπιει, ινειιιι πιιε ετει;ετε ιιεεειι:ιει πω.

Πιτ Βιιεει ιετ πιετεειιιε: Με νει·ερειειε οπιετ νετιιιιιπιετιε Βιιεε πιιεεετ Οειιεπιιιιειππιε πιιιετ ιιιπ:ιιι. ιιιιιιιει· επι

Βιιιιεετιιιιε πιεε Με.8ειιε. Βιε Ροιεε πιιι.νοιι πιε.ιιιι πιιε ιιε- Βεειιι ιιεειειιι;_ πιπιιιιι· ερτεπιιιειι πιιε ε.ΙΙει·πιιιιεε εειτειιειι

ειιιιιπιιΒε Βειιιιιιε ιιιιπι ιιιιειιιειιιειιπιε Ηειιιιιιις πιεε Πιπιπιε. Μιεεετίοιεε πιετιειιι€ειι Ορει·ειιοιιειι, Με πιειι εεειϋτιειι

Αεί πιιε 8γιιιριοιιιε πιει· Μοι;ιιιιΜεεπϋτιιιι€ειι εεε Μπι8ειιε Π'θιθΠ ΑΜ(ι188 (Με Μ8·Ε!(Ηι(ΜΜε (Η @Η (ΗΜ Ψ(Μ(Γ·

ιιτειιπ:ιιε ιπ:ιι ιιιει· »Με ιιιιιιει· ειιι2ιιεειιειι. ΕΞε ιτιι·πι Βε- Μ(8(θιιθιι

ιιϋΒειι, ιιτειιιι Μι ειε Ιιιιιειι ιιιιι·2 πιιιι“πιιιιε. Πετ ειπ:Ιιετε γ” εΠεεεεε Θωθ ιεε Με Ηερεεεεἱεὶεεε Με (Με ει”

Β(Μ(3(8 Μ' (Π((ΠΒθ(Μαθ Β(Μθθ(ΠΠΒ ((88 ΜΒΒ(Η(8 ΜΗ( ιιιιιτε ειιιεεεειιειι ντοτπιειι. Ιιεεεεειι ερτιπ:ιιι πιετ Πιι1ετειιπι,

(ΜΜΜ (Μ 80Π(18 8Γι)Γ8·ο!πι (Μ (Θωθ 8(((ΒΜ(·((”ι ω( Ι()° πιιιεε εε νιειε Πγρετεπ:ιπιιτειειι Βιειιπ, ειε Με ευ ΠΙπιιιε

888((ι· Μ( (ΜΒΜ Μ(ι(ι"(Μ(- Βιιι>1επιπιν ("ΠΡΗΠ(Μ( (1(θ ιιιιπι Μοιιιιτειι;εετει·ιιιι€ειι εειιιιιτι ιιιιιιειι. Κιιι·2, ινιτ ιιιιιε

Κι·πιιιιπειι ιιεειπι.ιιπιιθεε νϋΙΙεΒειϋιιΙ, 5π:ιιιιιετΖειι ιιιιπι ιιιειετ εεε απ) ΡΓεεε Πεεε (Με εε0ιοΒιεεεεε ΖΠεεΠΠΠεεεεΠε

2ιειιιιιοιι επε.τιιειι Βιιτει. Νιπ:ιιι εεΙπειι ι›εεπειιι ιιιιτιιιε.ειπι- (Πεεεε (Με θεεεεεε1τεεεεεεε ω (Με Ρεεεειοειε άεε

εεε ΙΕτιιτεειιειι ειιΙει· ιιιεεεπε. ιιιιπι τω ιιιιιιιετ Οιιετιρειιοιι. ΠιεΠε εεε" “εεε” Με Με εειιιεε εεεεεεεε' Με ΜΒΜ.

138( ΗΠΒ("(°(Π Ρο((Ό(ιε(ωιθΠ Μ(Μ· (Μι Ε('ΠΜι(ΠΠΒ (Η Μ· ιιιιιεειεεε εειιιειιιεειιιεε νοτιιε.ιιπιειιεειιι ιιι π:οιιετε.ι.ιτειι.

Μπι ο('8-(1(% (Μ Κ(ΜΙ((πι (ΜΒΒ(Π 8((ι('Ι( (ει) (Πω "θωθΠ ννιι· ιιιιιεεειι ειε ειιΠεεεειι ειε 2ιειιιΙιπ:ιι Βιειπ:ιιιιει·επιιιιιετε

8·Πε(Π(8(ι(ι- ΑΠΘ (Μαι 8Υ(ΠΡ(0(Πθ ιθΓ8%(Μ$ώΒ((θΠ @Η θιιιεπιετ ειιιετ Κετι;ε, ειιιεε Οιτπ:ιιιιιε νιτιοειιε. (νο εοιι

(Π(((1(Μ 8Υ(ΠΡ(()(ΜΠ ((88 (ΜΒ Η (ΜΒΜ Ψων(ΜθΠ μι" ειε Τιιετεριε ειιι€ι·ειΓειι, πιει ννιτ ιπειιιεε πιει· πιτει

Κτε.ιιιπιιειπειιιιπιε; πιιε ειιιιιεειινειι Βεεειιινετπιειι ειιιπι ιιιειει (Μεάθε Με Κεεεε ειε (Με ρειΙΠεεε εεεεΚεεεεΠ ιώΠεεεε

εο ιιοπ:ιιετπιπιιε, πιπιεε εεε πιιε Κι·ειιιπειι ττιεειι επι πιετ νοτ- Ηιεε1εεεε Με (Με Εττεεεεεε εεεε (Με ΙΠεεεεεεεεΠε

Β(ΜΜΒΒ(ΠιθΠ ΟΡ("Μι()Π (""ε(Μ(θ88θΠ· Μοιιιειιι ειπε ιιεεοπιπιετε ντιπιιιι;ιεε Βοιιε εριειι: Μι· πιε

ΑΠε Κτειιιιπειι, πιιε πιειιι ΟιιιτιιτΒειι ι1ιιετινιεεειι νι·ετπιειι, ' εεε, πιει.εε ειιιε Βιε.Βιιε.ιιοιι ιπι ιιΙεε;ειι ιηρετιειπιιπεπ Με

ιιιεπειι ι“εει πιιεεειιιειι ιπιιιιιεειιειι $γιιιριοιιιε πιε.τ. Βει πιιιιεπ ιιιιπι πιεεε πιιεεε ιιιιοιι Ηειιιιιιε πιει· 8ιεειιεπ;ιοιι Με

ε.Ιιειι ιπιιιιιι ιιιιιιτι 3 ινεεειιπΙιπ:ιιε Αιιινειπ:ιιιιιιΒειι νοιι πιει· πιετ ιιι πιειι ιιιειει:ειι εειιιεε επιιιιτιιιπ1ει. Ι)ε.Ιιετ εει:2ι Μπιτ

Νοτιιι πιοιιειεπιτειι: πιιε π:ιιιτπιτειεειιε Τιιετεριε ειιι. Βιε ιιεεειιιεςι Με Ηιιιπιει·
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ιιιεε ιε σετ ΒιιΙ:Ιεετειιε σεε εΙεε;εεε εεσ εττειεετ σε.σετοΙι

ιιι σετ ενειΙεεε ετσεει.εε ΜεετεεεΙ σετ Ι<'εΙΙε σεε 8εεννιιι

σεε σετ Ηγρετεεισιτεσ. ειισ Με ΗειΙειιε σεε ΠΙεεε.

ΙνΙτ εεεεε εΙεε σεε ειεεετεεειΙΙεεε ΙίετεεΙτειεε, σεεε

νειι ειιιετ εειτετειεεεεε Τεετε.ρΙε σεε ΠΙεεε εετεσετ ντΙτσ

εεσ Μεεεε εεΙεει. ιιι σεε εεΙΙεεεΙειι Ε'εΙΙειι ιιι ΑεετιΙῖ

Βειιειειεεε, εειισετε εετ ΙιιΜτει:Ι εεειιιΠεεετ ε·ιτσ. ΤΙιετ

εεεεεεε εεεειιιιεειι εετ Ι›εΙ σεε Ορετειτιειιεε σεε ΠΙεεε

εεετ εεΙτειι Ζε θεειεει. Νικ· Ινεεε σετ ΒιιιετΙΙΙ σετεε

ΡετΓετειιειι εσετ ρι·είεεε ΒΙετεεε ειειιιι νετ, Ρετ Με

Δείεεεεεεε σεε ΠΙεεε ειιιε ΝεεεννεεσιεεεΙτ. Πιε Ρετίο

τεεεεειι εεσειι ιεειεΙ Με 80 ρΟΙ. σετ Ι·'εΙΙε) εε σετ

νετσετεεεσ σεε Μεεειιε εεεΙΙ, ειισ σε εει Με ΑΜΜ

σειιε σεε ΠΙεεε ιιιειεΙ. εειιιε 8εεειει·ιεεεΙΙ. Με Αεί

εεεεεεε εΙιιεε ετεεεειι Ι›Ιειειισειι ΠΙεεε ιιιι Μεειειι Κε.εε

εεετ εεετ εεεεετ Με Με εεεετ ειιιιισει!ιεε εειιι. Βει ειι

εετεε Ορετειἱειιεε, Με ινεεειι σετ εΙεΙΙΙΙτετεεΙστεεεειι

ι;ειεεεετ ε·ετσειι, εειετει σεε ΠΙεεε ειε εεεεεειειι εεεε

εει σει ΡγΙετερΙεεΙιε εετ Μτεετεε Πετετεεεεεεε, εει σετ

(3εεΙ.τοειιτετεετειιιιε εεεεετ εε ντεεΙ ΙΙεειιτ·_Ιε σεε θε

εεεειετ εισετεετ εε ιεεεεειι, σεεε εεζεε σετ ιιι σεε Με

εειι ειεεείεειτε Ε'ιεεετ εειετ Πιεετειισεε σεε ΠΙεεε ρε!

ριτειι. Ιεε Ιιεεε Μεεε ΠιιτετεεεΙιειι8 ειεεειι σετ ιιιιιιιετ

Με νετεε.εσειιειι εςτεεεετειι ΙιιΙεεΙιεεεεείεει εΙετε εεΙ.ετ

Ιε.εεεε ειισ εεεε εεεεετ εει ειιιετ ΡγΙστορΙεετΙε σεε

ΙΠεεε ειειεεΙε εεεεεειι.

ΙΥειιιι εετ εεε εετ Βεερτεεεεεε σετ εει ΙΠεεε νειι

Ι:τιεεΙΙ εεεεείεΙιττειι Ορετει:ιειιειι ιιεετεεΙιειι, εε εΙεσ εε

ει€ειιΙΙιεΙι εετ πει ΟρετετΙοεεε, Με ιιι Ρ'τεεε εειειιιεε:

Με ΡγΙοτερΙεειιε Με Με θιεεττεειιιετεεΙειεἱε. Με Μτ

ειιΙετε Βεεεετιοε σεε ΡγΙετεε ιεε Με Με εε εεενιετετ

ΒιιιετΙΙΙ εεἱ ΠΙεεε ΜειιιΙιεε εΙΙεειεειιι νειεετίεε. Βε

τεεετε;τ ιετ ειε εετ εει εεεεεεειισειιι νετσε.εει εεΙ θετ

ειιιειε, σεε εεε Με σειιι Βεσειι σεε ΠΙεεε ειιτ.ννιεεεΙΙ:

εεεειι εε.ιιιι. Βιε ρειττιεΙΙε Βεεεετ.ιεε Με ΕιιειεΙοε σεε

Τ.1Ιεεε ιεε 5εΙΙεε εεείεειεετ. Με θεεετεσεεσειιεετειειε,

εε νιεΙ ιεε ινειεε, Με με εετ ειιι Με! εεεεείσετε

σετΓΙε ιιι σεε εεΙΙειιειειι ΡεΙΙειι ειιινειισεετ εειιι. Βἱε

Βινε!εΙοιι Με Ι..ετειε κι Με ΙειεεεεεεεεΓεεΙε νετινετΕεε.

νειι ειεετ ενειΙετεε Ορετειιεε, σετ .ΙεΙειιεετειιιιε ντετσε

ιεε ερετετ εε ερτεεεειι εεεεε. Πε εΙειεειι εΙεε εετ Ρε

ΙετερΙεεΙΙΚ ειισ θεειττιεεΙετεετειιιιε. ΙνεΙεΙιετ νοε Ι›εΙσεε

εεεεειι σετ νετεε8'Ρ Αεί σεε ειει:ειι ειπε ετεεεειετ

Με ΡγΙετορΙεειΙΙι Με σεε ἰσεεΙετε νετΓεετεε, σεεε Με

εΙΙεΙε ετεΙΙτ Με ρεγειεΙεεεεεΙιειι νετεε.ΙΙιιιεεε ειιεσετ εετ

ειισ Με ειιιε εετΙιεετετε ΜετΙ.εΙΙΙετ. Με Με θεεΙ.τοειιτετ

εετειειε. ΒΙεεεε νετεεεεε ειεΙιειι εεετ εεεννετινιεεεεσε

ΝεεειεειΙε εεεεεεεετ. ΖειιεεεεΙ ιεε Με ΡγΙετορΙεει.ΙΚ

ιιιεει ιιι εΙΙεε ΡεΙΙειι εεείεΙιτεετ, εειισετιι εετ σε, ινε

σει· ΡγΙετεε !τεΙ εεινεεΙιεε Μ, εειιιε Ινε.εσεεεειι εἰεΙιτ.

ειιιΖειισΙιεε ιιιίΙΙιτιττ. ειιισ ειισ Κειιιε εεεε8τεΜΒε Ατειιιε

σει· Μεεεεινειισ εεεεεετ. Ε'ετιιετ 8ιεετ Με ΡγΙετερΙεειιΚ

Ιιειεε εε εειιειιεειι θεεεεεε τετ Με ΙΙειΙεεε σεε ΠΙεεε,

σε. Με ΒρεΙεειι ιτεΙτετ σεε ΡγΙετεε με.εειτειι ειισ σεε

σοπ. ειτ2ειισε ΙΠεεε τειεεε. Με ΡγΙετερειεΙΙΙι ειεετ εε

τιεεετε εΙετε.ιιΙ.ιεε Πιτ Με ΖεΙιειιΙΊ:.

ειεε σετεε ννειΙει· εεΙιτειερΓεεσεε Νετεεεεεινεεε ντιεσετ

νει·ειιεεε. Ηε.ιισεΙΙ εε εὶεε νεΙΙειισε ειε ειε εΠειιεε ΙΙΙ

εεε, εε εεεε εει σετ ΗειΙεεε σεεεεΙεεε ννιεσετ εΙετεε

8τειιεεε ειιπτετειι. ΒΠεεεε1οιιΙΙιεΙ σεε Μεεεεε εεεεειτ.

εΙεε εεεε σετ ΡγΙετερΙεειιΙτ μια εΙΙιεεεΙιεε, εεεε

σετ θεεττεεετετοειειειε εεετ πιεσε. Βειεεετ.εριεεεεεσ

εεΙιειεσετ Με Ηγρετεεισιτετ Με! Ιεεεεε.ιεετ Με Με

σετ θεεττοειιτετεετειιιιε. Ειεειι ντεΞΙετειι ΝεεΙιτεεΙΙ

σετ ΡγΙετεεΙεεΙΙΙι εε.ιιιι ιεε εεε ειεεεετ Ετιεετεεε

ΙιιεεεΙ`εεειι. Νεεε ειιιετ ΡγΙετερΙεετιΙι ετεΙΙτειι ειοε

εεεε ειιιειιι εεΙεεε .Τεετε Με εΙΙειι ΒεεεΙυνετσειι ειε

ω· Με ειισ ιεε Γεω εει σετ εινεΙΙεε Ι.ερετεω

πεε ειιιε Ασεεειοε σετ ΙΙεειε ργΙετιεε. ιεε σειιι Ρετεε

εεειιι ρε.τΙει.εΙε σετ νετσετεε Βε.εεεεεεσ, Με ειεε Λε

ειιιεεεε8 σεε ΡγΙοτεε εεειιτειε. Βετ ΡγΙετεε εεΙεεΙ

 

Πετ ΙΙιεε Κεεε°

σετ εεεεεεεσ σετεΙιεειιεὶ8, εΙεΙΙ σεεεεε εεε εΙεε Με

ρετιεεεκτιτΙεεεε ΑσΙιεειειι, Με πιτ Με Πτεεεεε νειι ιεε

τετιεεεειι Βεστεεεειι σεε Μεεειιε Κεεεεε εεΙετετ εεεειι_

ΝεεΙι Μεεετ Ετίειετειιε εεΙ›ε ιεε εειιιε ΡχΙετερειεΙΙΙι

ιιιεετ εειεεεετ. Ζετ Βεεεσε εεεεε ειεε νοε! Με ιεειεΙειι

Οειτετεειι Ζε θιει1ειειι σετ (ἰιεεΙτεεεεετεεΙι›ιεὶε ειιιεεΙιιε

σεε. Βεεε Με ΜΙΙτεΙιεε εεεε εεισε ΟρετεΠεεειι Πιτ

ΒΙειεεειετΙειΒ. Ι)ειε ιιιεε σετε.ε Πεεεε, σεε ετ :σε Ει

Ιὶεσετ σετ ΡγΙετερΙεετΙΚ Μεεε ΟρετεΙιειι εεεεεσετε εε

ρεεετ εει εεσ Με ΑεεινεεΙ σετ ΡεΙΙε ιιιΙΙ ετσεεετει

Βιεεετεειε νετιιεειεειι Ιιειιιι. Ιιε Πιτεεεειι ειισ θεειεε

εεειι ιιιειι εει-εεε, σεεε Με θεεττεεετετεειειιιιε Με εεεεΙ

Βειεεεεε Ορετετιειι εει ΙΙΙεεε σετετεΙΙΙ. Με εεΙ Βεερτε

εεεει.; σετ ΡγΙετορΙεεεε ειι€εΓεετεειι ΝεεεΙ.εειΙε σιεεει

Ορετε.τΙειι εετ Με θε.εττεειιτετεετειειε ιιιεΙιτ, εεετ ρεεε

ισεειΙ ιει εεεε Μεεε ΜΜΕ. Με ΤεεειιιΙτ ιεε εεε ειπε

εε ειεΓεεε, Με ΜεττεΙΙΙε.Ι ιεε σειεεεεερτεεεειισ εσεετ ειισ

νετ εΙΙειι Ι)Ιιιεειι εετετ ειε εειιοτιεε νετεεΙΙιιιεεε σετεε

Με ΙΞτεεΙιι·ειιε ειι1ετ ΡἱετεΙ 2ειιεεεεε Μεεειι ειισ Πειτε

σετιιι. Ινειιιι σετεεε εεεε ιιι σετ ετσεειειι ΜεετεειεΙ

σετ ΡεΙΙε Ιιειεε ΝεεΜεειΙε τεειιΙΙιτεε, εε ειιισ εεσειετ

εειτε Με λΙιεεετίεΙ;;ε σετ Ορετεεεε ίεει. εεεεεΙιΙιεεεΙιεε

ε.εΓ Μεε› εειιετιιιε Οειεπιεειεεεεε εε εεΜεεειι. Ιεε ει

ιιιεετε εετ εε σεε ΒείετεετεΙεε ΟιτεεΙεε νΜεεεε, σει

εΙΙετσιιι,ειε εει θεειτεεειετεεΙειιιιεε ενερειι εετετεεετ Πε

εεεεεεετιεεεε εεΙτεεετ εεΓΙτιπ Με εειει Οετειεετε. 'ΓτεΙι

Μεεετ ΝεεΙιτεεΙΙε ει Με θεεΙτεεειετοετοιιιιε ειιεετε

ΙειετεεεείεΙιιεετε Ορετεεεε εειιε ΠΙεεε ειισ εειεειι ?Με

εεειειισεε. ειισ ινειιιι ιεε μια εεετ ΕτΓοΙΒε ειισ Μιεε

ετΓεΙΒε σετ εειτετειεεεειι Τεετεριε σεε ΠΙεεε εετἱεΙιτειι

ενετσε, εε ινετσε ιεε εετ Μεεε Ορετειιοιι ιτε Αεεε εεεειι.

ε”τεεεε εετ εεε εειιε1εΙιεε Με ετεεε ειιισ Με θείεετεε

σετ ΟρετετΙειι. ειισ ινε!εεεε Με Με Ι.εΙεΙεεεεε σει

εεε!εεειειι Ορετετιειι.

Με Οείεετειι ειιιετ Ορετετιειι ειεσ Βειιε ιτε ΑΙΙΒειιιει

εεε εεεννετ εεεεεεεειεεε. Μεε Κεειι ειε ιιιιι;εετ εει ιιι

ΒεΙετΙειι εετεειι εε σεε θεϊε.ετειι σεε Ι.εισειιε, σεεεειιτ

νεεεε Με ΟρειεΙιειι εεεεείεει·τ ειισ. Ιπι θιτοεεειι ειισ

θεεεεε εει ειεε Με Ρτεεεεεε σετ θεειτεεεΙετοετοιειε

νειι .Με εε .Ιεετ εεεεεεεττ ειισ εεττε81: εει εετειιιεειι

εΙεεειιε.ΙΤεεΙιοιιειι ειινε. 5-10 ΡΕΙ. Ινειιιι ιιιειιι εεσειιΙιε

σεεε σετ εειι·ετ8Ιεεεεε Τεετεριε εετ ΚτεεΙτε ειιιετε·ει

Με εετσεε, εει σειιειι Με ἰειετεε ΤεετερΙε νετεεει, Με

εΙεε ειιΙ:ενεσετ σειε 'Ι'εσε εσετ ενεεΙεεΙ.εεε μετεΙειι8ειε

Βιεεει.εειε εεννειει Με, εε ενΙτσ ιεεε Με Βετεεετε;ειιε

σετ Ορετεπιειι ιτεΙ.2 Μεεεε ΜετιεΙΜτερτεεεετεε Με

εεΙεεεεειι Κεεεειι. -

Νεε Με Ι.ειετιιεεείσει8Ιιειτ σετ εεΙτετεΙεεεεε Τεειεριε

ειιεεττΙΙΙι, εε ιεεεε εεεεεεεΙ εειιεΙ.ειιτι ενετσειι, σεεε ει

σετ ετσεετειι Μεετεε.εΙ σετ Ε'ε.ΙΙε σετ ΒτίεΙε ειε εεε

τειιτετ Μ. Με ιεειεΙειι ΡεΙ.ιεετειι Με, εεεεσειε ειε

εἱεε νειι σετ Ορετετιειι ετεεΙτ Ιιε.εεε, εεεεενετσεϊτεΙ

ειισ εΙειεεε εε ρεεε Πιτ ΙειιΞετε Ζεε:. Με Ιτοιεειτ εεε

Μεεε ΗειΙειιΙιεεει εε 8τειισε? Ινιτ εεεεΙΙε;ειι σε

ΒΙεειιε.ΙΙοε, εεεεετιι εΙεο εετ Με ΜεΙΙΙΙιεΙ. ειιιεε εει

σεε 8γιερτ.οιεειιοειερΙεκεε ειισ εεεεε σεεε ιιι σεε τεειεΙειι

Ε'εΙΙειι σεε θιεεειειετΙεισειι εεεειιεσειι Ι)εε ΙΙεΒΙ ειε σει

Ιιετνεττεεειισειι Βεσεετεεε σεε ιεεεεειιιεεεειι Μειιιειιιεε

ιιι σειιι ιιι Βεσε εεεεεεσειι 8)·ιιιριειεειιεειερΙεκ. σε

ινιεεειι εεετ σεε ΨετεεΙτιιιεε σετ στει ετναεεειεε Μεσι

ιιεΙΓεεΙετεε εε ειιιεεσετ ενεειει, ε.εετ εε νιεΙ εΙεει τω.

σεεε ειιιε 8ιεεεε.ΙΙειι εε Μεεεε ΗγρετεεισιτεΙ εεε1ιετ.

Εεειιεε Με" ει, σεεε εεεε ΕΙιιιιιΜτειιε σεε Ηιιισετ

ΙΙΙ:8θ5 Με ΡγΙοτεε Με Αειειειι ίεει Ιιειεετ ιιετιιιεΙ Μπι

ειισ 2ετε.τ τεεεεετ εεεε σετ θεεττεειπετεετειιιιε Με εε0ΙΙ

σετ ΡγΙ‹›τορΙεειιΙε. Ιιι σει· 8τεΒιιετ.ιειι ειισ ΙΙγρετε.εισιτει

Ιεειιιιεε πιτ εεετ εεεε εινει ινιεΙιεεε Μειιιειιιε, Με σε

Ι.Πεεε ετεε.Ιτειι. Νεεε ιετετ ΒΙΙιειειτεεε εεεειιιτ σ”

ΠΙεεε ιιι σεε ιιιεΙεεεε Ρε.ΙΙεε τεεεε εεεεεεεεεε. Η (Μ

εειε $ὶεεε Ιισιιεεε εετ εεε εετ Με ΙΙειΙειιτεειιε στη'

εΙιιτετειεεΙιειι ΤΙιετεριε νετεΙεΙΙεε. Βεεε ΜεεεΙεε εεε'
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Μουτ οΙΙΙυτΙουτΙο Ιετ, τνοτ‹Ιο Ιου `οοΙ ΒοερτοοΙιυυε άοτ

ΜΙεεοτΙ“οΙΒο ΙνοΙτοτ ουεουΙΙΙυτου υουου. Πε τυυεε ουεεοτ

οοτυ υοτουτ τνοττΙου, Φιεε Φο Οροτο.τΙουου υοΙυι ΠΙουε

τΙοου υουου Ι)οτυιυε εΙυΙΙ. Φτεο τοΙυτΙν τνουΙΒο Βοουο.ου

τυυοου εΙου ποτ Μουτ Με 10 .Τουτο οτεττοοΙτου, εο οοεε

Μου Φο Μ6οΙΙοΙΙΙτοΙτ εροτοτοτ ΒοοΙΦνο Μουτ ουεεουΙΙοε

εου υοου. Ε.Ιυ οτοεεοτ ΤυοΙΙ άοτ ΡοτΙουτου ουτ2Ιουτ

εΙου ερτ1τοτ _Ιοοοτ οτοτΙΙουοΙι Βοουοουτυιιο, εο Φιεε Φο

ΒουττυοΙΙυυο ‹Ιοτ ΙΙοΙΙοτΙοΙΒο ΒοννΙεεου ΒουτνΙοτΙΒΙτοΙτου

υυτοτΙΙοετ. νου τυοΙυου Μουτ εουτ 2ο.υΙτοΙουου ΡοτΙου

του υο.υο Ιου τυουτοτο ΒΙΙυ2ΙΙου Με «Ιου Αυο;ου νοτΙοτου.

ΒΙο οτετου εΙΙΙιι2ουτΙου ΕτΙ“οΙοο τΙοτ υΙοετουοροτοτ.Ιουου

υοΙ 8υτοττΙΒου ΛΙΙοοτΙουου νοτοιιΙοεετου οΙυου ΟρτΙτυΙε

τυυε, άουι τνΙτ υυε Μουτ Μουτ εο νοΙΙετοιΙΙΙΙΒ ΙΙΙυΒουου

ΙΙουυου. - 1ο Μουτ οροτΙττ τνυττΙο, υυτ εο Μουτ ετοΙΙτου

εΙου ουου ττΙΙΙ›ο ΕτΙουτυυΒου υυο ΙΙΙΙεεοτίοΙοο οΙυ. Βουου

τνΙτ νου άου Τουοετο.ΙΙοιι υοου άοτ ΟροτοτΙου ου, ευ υΙοΙ

υου υοοΙΙ οΙυο ΒοΙυο νου ΜΙεεοΙΙοΙΒου ΙΙυτΙΒ, Φο τνΙτ Ιυ

2τνοΙ (Ιτυροου τυοΙΙου ΙΙουυου, οΙυο, τνο οε τυπου Φο

ΟροτοτΙου Μουτ ΒοΙΙυοτ, Φο 8τοουοτΙου ΙΜ Μοοοιι τοπ

2υεουειΙΙοιΙ, υυυ οΙυο ετνοΙτο, ννο ττοτο τνΙοτΙοτυοτττοετοΙΙτοτ

ΜοΙΙΙΙτοτ Φο ΒοεοΙΙννοττΙου Μουτ εουτνΙυοου σουτ ΙΙΙ ου

ΙΙοτοτ Ρ'οττυ τνΙοτΙοτ ουΙττοτου.

ΑΜ Φο οτετο θτυρρο υοου Ιου υΙοτ υυτ Ιτυτ2 οΙυ

εουου. Εε εΙυ‹Ι Φιεε Φο ΓΙΙΙΙο, ντο Φο ΟροτειτΙου, Φο

Φο υοττυοΙο ΙΙΙοοουουτΙοοτυυε υοτετοΙΙου εοΙΙ, Ιυτου ΖννοοΙτ

Μουτ οττοΙοΙΙΙ. ΒΙο θτΙΙυτΙο ΙΙΙΙΙΙΙτ εΙυο Φο τυουυΙοίοΙο

τΙοετου. ΒοΙ άοτ ΡγΙοτορΙοετΙΙτ ΙτουΙτυου ΨΙοτΙοτνοτουοο

τυυο τΙυτου υοτυΙΒο $ουτυτυοΙυυο, ΚυΙουυυΒου υυεΙ ΡοτΙ

8οεττΙτΙε Ιυ Βοττοουτ. Νοου 2ουΙτοΙουοτ εΙυ‹Ι Φο ΜΟΒ

ΙΙουΙτοΙτου υοΙ ΙΙοτ ΘοεττοουτοτοετουΙΙο. νοτοΙΙΒοτυυ,ο άοτ

ΡΙετοΙ, ΑυΙΙΙοΙυΙυυυΒου οοε ουΙΙΙυτουτΙου Ι)οτυιτουτοε

τΙυτου ΑτΙυτΙεΙουου, ΙΙοτοτΙουευοννοουυΒου Με Μο.οουε,

ΟοτυμτοεοΙου οοτ ουοουτΙυτου Βουιτ-ΠοτΙυεουΙΙυΒο ΙΙυτου

Με θοΙου οτΙοι· ιΙυτου σου ΜοεοιιτοτΙοΙεοΙΙΙΙτπ υοΙ ΙΙοτ

ΙΙοοΙτοτ'εουου ΜοτυοΙΙο, ΙΙυτο οΙυο Βουιο ΒοΙυο νου Ετ

οΙευΙεεου, Φο Ιου υυτ οιΙΙΙΙΙιτοΙΙ τυοουτο, ουυο ΙυΙου "οΙ

τοτ υοΙ Ιυυου ουΙουυοΙτοΙΙ. Ιου ννΙΙΙ υυτ οττντΙυυου, Φτεε

ΙΙυοτ Φοεο ΜΙεεοτΙοΙΒο ΙΙοτ θοεττοουτοιιτοτοετοτυΙο οΙυο

ΑτυοΙτ νου ΙτοΙεΙτο το άου «ΒοΙττΙΙεου 2υτ ΙτΙΙυΙεουοΙΙ

ΟυΙτυτ8Ιο» οτεουΙουου Ιετ, Φο Φοεο Ι:'τοΙ:ςο οτεουοοΙουτΙ

υουοιιοοΙτ. Ιυ νΙοΙου Φοοοτ ΡτΙΙΙο Ιετ υοου υοουττΙΙΒΙΙου

ΙΙυτου οτυουτο ΟροτοτΙουου οΙυ 8υτοτ ΕτίοΙο οτιΙοΙτ »νοτ

τΙου. ΒΙοεο ΟροτοτΙουου εΙυΙΙ 1ο υοου σου ΡΙΙΙΙου εουτ

τ·οτεοΙΙΙουουοττΙο ουεεοίουττ υυυ Με θοεττομΙοετΙΙτ, ΙΙοεττο

ουΙοτομΙοετΙΙτ υυυ ΕυτοτορΙοετΙΙτ υοεουτΙουοτι ΙνοτοοιΙ.

ΙυτοτοεεοΙΙτοτ Ιοτ Φο 2ννοΙτο Οτυρρο. ΗΙοτ οπο, ποτο

τΙοτυ Φο ΜοτΙΙΙΙοτ ‹Ιοε Μοοουε υοττυοΙ τ;οινοτυου, Με

ΖΙοΙ τΙοτ ΟροτοτΙου οΙεο οττοΙουτ Ιου Φο υΙοοουτΙοτυι

ΙΙετοΙ τουοΙΙοε ΙυυοτΙουΙττ_ υοι· ΙΙοΙΙοΙΙοοτ νοττυΙεετ.

ΙΙΙΙουυ Μου Ιυ τΙοτ οτοτου Πτυρρο υοου ιΙο.του τΙουΙτου

Ιτουυτο, όου ΜΙεεοτΙ”οΙο άοτ Οροτο.τΙου Ιυ Φο 5ουυυο 2ο

εουΙουου, εο τυυεεου υυτ Ιυ Φοεοτ Οτυρρο Φο Πτεο.ουο

ΠΙτ Φο ΜΙεεοτίοΙοο ΙΜ ττΙοεου ΙΙοε Ι.οΙ‹Ιουε υυυ Ιυ άουτ

ΠτυετουΙΙο ευουου, Φτεε Φο ουΙτυτοΙεουο 'ΓυοτορΙο Μουτ

ου τΙοτ ΨυττοΙ ΙΙοε ΠουοΙε ουΙοεεου υοου. ΒΙο τνοττΙου

εΙου οτΙυυοτυ, τΙοεε Ιου Με Φο Φ·οΙ ΌοτοΙυοΙΙοοτοτοιι υοΙ

ΙΙοτυ υυε υοεουΙΙττΙοουτΙου Ι.οΙοου, ‹Ιυε ΠΙουε, Φο Ηγροτ

οοΙΙΙΙΙΙΙτ υυά Φο ΜοτΙΙΙτο.τεετοτυυο οΜΙΙυττο υυυ υοτουΙο,

Φιεε Φο ΟυΙΙ·υτοΙο Ιυ τΙου τυοΙετου Ρ':ΙΙΙοτι υυτ ττοττου Φο

Ιοτ2το νοτοουου υοου. Ι)ουΙτ οοτυ ΠυιετουτΙο, Φιεε Φο

ΜοτΙΙΙτΙΙτ οΙυο ου υοτνοττοοου‹Ιο ΒοΙΙο ερΙοΙτ, οτοΙοΙτ Φο

ΟυΙτυτεΙο Ιυτο ΕττοΙοο, Ιυοοτυ εΙο Φο $τοο;υετΙου ΙΙυ Μο

Βου υοεοΙτΙετ, ττ·οουτου Φο ΙΙνμοτοοΙοΙτοτ εουτνΙΙΙΙΙοτ υυά

εο ΒΙΙυετ.Ιοο ΒοοΙυουυοου Ντ Φο ΗοΙΙυυο τΙοε ΠΙουο

εουοΙΙτ.

υυτ ΦΙττοιι ο.υοτ Μουτ νοτοοεεου, Φιεε Φο ΑοΙΙΙΙΙοτ

υυ‹Ι Με ΙΙΙουε υΙουτ υυυΙΙττοΙυοιτ νου άοτ ΤυοτορΙο υο

οΙυΙΙυεετ τνοτοου υυυ ΙΙουυου υυε Φτυοτ εουτ τνουΙ νοτ

οτοΙΙου, ΙΙο.εε που τνΙοοοτυοτοοετοΙΙτοτ ΜοτΙΙΙΙΙΙτ Φοεο

υοΙΙΙου ουτΙοτου Μοτυουτο τοττυοετουοΙι υυυ ΒγΙυρτοτυο

υιοουου. Πυ‹Ι τυοτεο.ουΙΙου νοτυοΙτ οε εΙου εο. Ι)Ιο ΜΙεε

οτίοΙΒο Φοεοτ οννοΙτου Θτορρο @ο υοΙΙΙυοτ ο υ του

Ροττυοετουου άοε ΙΙΙουε υυυ άοτ ΗγροτυοΙ

ΙΙΙτΙΙτ. ε

Με ευυοουετ Με Ροττυοετουου άοε ΙΙΙουε ουυοττΙΙΙτ,

εο εΙυιΙ υυεοτο ΚουυτυΙεεο υΙοτΙΙυοτ τοουΙ ΦΙτΙτΙο. ΙΙΙΙΙτ

υουτυου ΙΙΙτ ΒοννουυΙΙου ου, Φιεε οΙυ ΠΙουε οουοΙΙτ Ιετ,

ινουυ ΙΙοτ ΙίτουΙτο ΙτοΙυο ΒοεουννοττΙου υοτ υυυ ΙοοΙΙουο

$ροΙεο νοτττΙΙοτ, ουοτ άου εΙουοτου ΒοννοΙε άοτ ΗοΙΙουο

υουου τνΙτ ΦττυΙτ ΙΙΙοΙΙτ, υοου οΙυ ΙΙΙουε Κουτι υοΙτουΙιτ

ΙΙου εντυμτοτυΙοε υοετουου, οΙυ εο Μουτ_ τνοου ΙτοΙυο

$τουυυο ΙΜ Μοοου νοτυο.υοοιι Ιετ. ΙΞε εΙυτΙ υυυ Ιυ ιΙοτ

Ι.Ιτοτοτυτ οΙΜΒο ΡοΙΙο ΙυΙΙΒοτυοΙΙτ, τνο Μου ου άουι Ροπ

υοετουοτι άοε ΠΙουε υοου άοτ Οροτο.τΙου Μουτ 2ννοΙΙοΙυ

υοου. ΗΙοτ υοττο Φο Οοοτο.τΙου τνουΙ Φο 8τουυυε υυά

ΗγροτοοΙΙΙΙτο.τ υοεοΙτΙἔτ. ουυο Με ΙΙΙουε το υοοΙυΙΙυεεου.

Με ΠΙουε Βου εοΙυο ΟοΒουινοττ ου οτΙτουυου τυπου

ρτοΙ“υεο ΒΙυτυυο. Κοττο νοτΙοτ ουΙ Φοεο ΙΙνοΙεο

οινοΙ ΡοτΙουΙου οΙυ 8. υυυ 12. ΤοΒο ροετ οροτοτΙουοτυ

ουσ Φο ΒοοτΙου Ιτουυτο ΙοετετοΙΙου, ιΙοοε Φο ΙΙΙυτυυε

τυοτε5°ιουΙΙου ουε οΙυοτυ θοεουτνΙΙτ υυά Μουτ ουτε τΙοτ

ΟροτοτΙουοουυοο υοτετοΙυτυτο. Ιου υουο Ιτυ νοτΙΒου .Ιουτ

οΙυουΙυυΒου Μουεουοτι οοεττοουτοτοετοτυΙττ. άοτ ουου

τοΙΙε ΒΙυτυυοου υοου άοτ Οροτο.τΙου υοΙτοιυ. Πιμοοΐουτ ο

Τομ του· άοτ νοτΙουΙ νοΙΙΙτουιτυου οΙοττ. Βουυ τνυτιΙο

άοτ ΡοτΙουτ ρΙϋτ2ΙΙοΙι εουτ ΙΙΙοεε υυυ υοΙτοτυ Βουτυοτ

2ου ΙΜ ΒΙΙΙουεττΙυτυ. ΙΞε οττοΙοτου Φτου τυουτοτο 'Γοοο

εουτνον2ο ΒΙυτετΙΙυΙο. Ιυ τυοΙυοτυ Ρο.ΙΙο Ιτουυτο Μου άοτ

υυοτ ειτοΙτου, ου Φο ΒΙυτυυο οτιιο οοτυ ΙΙΙουε ουοτ νΙοΙ

ΙοΙουτ :τυο υοι· Μοοουυοττυτνιιυοο ο.υτΙοτ $τοΙΙο τΙοτ Αυοετο

υΙοεο ετοτυΙυτο. Ι)ο άοτ ΡοτΙουτ εουΙΙοεεΙΙοΙι οουοΙΙτ ουτ

Ιοεεου τνυττΙο, εο ίοΙΙΙτ ΙοεΙοτ ο.ιιοτοτυΙεουο ΒοτνοΙε. υοου

ΒΙουυο Ιου ουτεουΙουου, Φιεε τυοτεοουΙΙου Με ΙΙΙουε τ;ο

υΙυτοτ υοτ. οουυ τΙοτ ΒΙυΙνοτΙυετ ποτ οΙυ τοουτ υοτΙου

τουυοτ, υυο υοΙ οοτ ΟροτοτΙου υο.ττο Ιου ΙτοΙυο υουυουε

τνοττΙΙο ΙΙΙυτυυε :Με ΙΙου ΒουυΙττου οΙυ Μοοου υυά Βο.τΜ

υοουοοΙΙΙοι. Ι)Ιοεο Ιοτ2τοτου ΒΙυτυυΒου εΙυ‹Ι ΙΙυοτυουρτ

υΙουτ ιιουυουεινοττυ υυ‹Ι ετουου τυοΙετ ΦΙτου Φο Ιοττ

Ιο.υτουτΙο Νουτ, ουυο ΙΙοεεΠυτοτυΙυτΙυυΒου υοτυΙο ννοττΙου.

Βοεε ΒΙυτυυοου Ιευτ2ο ΖοΙτ υοου τΙοτ ΟροτοτΙοτι ουτ

ττοτου, υοινοΙετ Μουτε Ι'ΙΙτ οΙΙοτ ΒοΒου Φο Ι.οΙετυυοετουΙο

ΙτοΙτ ΙΙοτεοΙυου, οουυ Ιυ εο Ιτυτοοτ ΖοΙτ τνΙττΙ ΝΙουιουΙΙ

Φο ΗοΙΙυυο άοε ΙΙΙουε οτννοττου.

Κουεου υοτΙουτοτ ουοτ ΙΙυοτ οΙυου ΚΑΙ, υπο 2'μ

Μουοτο υοου ΙΙοτ ΟροτετΙου οΙυο υοττΙοο ΜοοοιιυΙυτιτυο

οττοΙετο. ΗΙοτ υοου Μου τνΙοΙΙοτ ΙΜ ΖννοΙίοΙ εοΙΙΙ, ου

 

Με ΙΙΙουε οουΙυτοτ υοτ, τΙοεεοιτττνοοου οροτΙττ τνυττΙο,`

οτΙοτ ου οε εΙου οΙυ οΙυ ΠοοΙΦν, οΙυ οΙυ υουοε ΠΙουε

υουυοΙτ, τΙουυ άοτ ΡοτΙουτ ινοτ Φο Βου2ο ΖοΙτ υοεουινοττΙο

ΙτοΙ Βουνοεου. Ι

8Ιο εουου Με Φοεου ννοΜοου Ρ'οΙΙου, Φιεε οε 8ουτνΙο

τΙτοΙτοΙτου τυοοΙΙου υοου, Φου ΗοΙΙινοττυ άοτ ΟροτοτΙου ου

υουττυοΙΙου. Βονοτ υΙουτ Μουτ ΟυιΙυοτΙουευοίυυοο νοτ

ΙΙοΒου, ννΙτ‹Ι Φο ΟυΙτυτοΙο εΙου νοΙΙετουοΙο ου! ιΙοτιθτοιιυ

ρυυοτ υοι· Ιυτοτυου ΜουΙοΙυ τετοΙΙου τυυεεου υυά οΙυ ΠΙουε

Με ΒουοΙΙτ ουεουου, Με ΙτοΙυο ΒοεουννοττΙου τυο.οΙιτ, ουυο

τΙο.Γυτ οΙυου ΒοτνοΙε οτυτΙΙιττου ου Ιτουυου.

Νοου εουτνΙοτΙοοτ εΙυτΙ Φο ΡοτΙΙο ου υουττυοΙΙου, ντο

εΙου άοε ΠΙουε Μουτ οΙυου ΒΙυτυυΒου νοττοτυ, τνο ο.υοτ

Φο Οροτο.τΙου υοου ΙτοΙυου νοΙΙου ΕτΙ”οΙο υτΙυοτ. ΒΙο

ΖουΙ Φοεοτ ΙΙΙΙΙΙο Ιετ Μουτ Βουε 8οτΙυο. ΠΙο ΒοεοΙΙΙνοτ

άου άοτ ΡοτΙουτου εΙυο τνουΙ υοττοοΙιτΙιου οοτυΙΙΙΙοττ,

ο.υοτ οε υοετουτ υυτ ΨουΙυοΙΙυτΙου, τνουυ εΙου Φο Κτου

Κου εουτ εουουου ουτΙ υοτυουτΙΙου υοΖΙΙΒΙΙου τΙοτ οΙοτ οΙυ

υοεΙΙΙυτυτοε ΒοοΙτυο οΙυΙιοΙτου. ΗΙοτ Ιετ Φο Γτοττο, ου

Με τοττυοετουουτΙο ΙΙΙουε 8ουυΙο Ιετ, οιΙοτ Φο Ιοττυοετο

υου‹Ιο Ηγροτο.οΙεΙΙτοτ, οτΙοτ ουΦΙοΙΙ οΙυο ΟοεττΙτΙε, ννΙο

Με νΙοΙΙοου υοΙιουρτοτ οπο, τνουΙ Μοτο ου ουτεουοΙΙΙου.

Βοι· Ιοττυοετουουυου Ηγροτο.οΙΙΙΙΙΙΙτ ννοτοου ουΦΙου Φο

] ΙοΜεου λΙΙεεοτίοΙοο ΙΙΙ Φο Βουυυο οοεουουου, `οοΙ τΙουου

Ι υοου άοτ θΙοεττοουτοτοετοΙυΙο Ιυ άοτ ου άου ΜοΒου ου
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8εΒείτετεπ 1ειιιππκπεεΒιιπΒε περιιεεΒε θιεεεΙινιικε επτ- ι κ.ιεπεπ εκπριὶεΒΙι; Νειικπεππ εεε άει· Ηε.Β π'εεΒεπ ειιι

ειεΒεπ. Με ΖεΒΙ άετ ΒεεΒιιοΒιετεπ ΡιιΙΙε Μ ΒιεΒεκ· εεΒκ·

8εκιπ8 ιιπά εε Μ εκιπεεΒει ιιιεΒι ιιι επεεεΒειάειι, εΒ

Φεεε περιιεεΒειι θεεεΒνεκε νικικιιεΒ άιε Ε'ειΘε κεειικ·εκι

άετ Ηγρεκεειάικιιι ειπά. Μι κπϋεΒιε εε πικάπ τεεΒι ειιιε

Βεπ, άεππ άεε ΒεΒνιπάεπ άετ Ηγρεκεειάιτ.ιιι: πιιεΒ Βιικκιι

πικιιπ8 άει· 81ειιιιπε ικκι Μεεεπ Μ Βιιι. άετ ειεΙιεκειε ει.

ι`εει ππεει·ει· Ορεκε.τιεπεκι. ΜΒ ικεππιε ΙΒπεπ ιπι νεκι8εκι

.ΜΒΜ ιιΒει· Ζω νοπ πιικ· ΒεοΒε.εΒιετε .ΙειιιπειεεεεΒνιικε

πεεΒ θεεικεεκιιεκεετεπιιε Βει·ιεΒτεπ ιιπά κπεεΒιε, ιικπ πιεΒι

επ νιεάεκΒεΙεπ, Βιετ πιικ Βεκπεκικεπ, άεεε κκιεπ πι: άιε

ΕκικΙε.κιιπε άιεεετ ρεκιιιεεΒεπ θιεεεΒνιικ·ε άκικ·εΒειιε πιοΒι

Φε Ηγρεκεειάιτιιτ ποι.Βνεκιάιε ΒκειιεΒι, εεκιάεκ·π άε.εε κπεπ

ειεΒ εεΒκ· νεΒι νεκετειιεπ ικειιπ, άεεε ειιειι άει· πεεΒ άει·

θιΜκεεπτετεετεπιιε πεκκπει Βενεκάεπε Μεεεπεειτ Νικ· Φο

.ΤειικπκικκιεεΒιιπΒε κ·ειετιν επ εεπετ Μ, άεππ Φεεεκ

ΒιικκπιΒειι Μ: Με εειιτεπ ΙπΒειτ ιιΒεκΒειιρι κιιεΒι ειπε

κ·ιεΒτει, εοκιάεκπ 8ενϋΒπι άιικ·εΒ θειιε ιιπά Ρεπικκ·εεεεειτ

πειιικεΙιεικτε Ικιεεειε εε ιιιιιτεκι. Αεεεριικτ κπεπ άιεεε

Βκ·ι:Ιεκππε, εε ειεΙιεπ ειεκι άιε ρεριιεεΒεπ .Τειιιιιε.ιΒε

εεΒνιικε ειπίε.εΒ ειε ειπε Ε'ειΒε άετ εΒκιεκπιεπ Οοκκικπιιπι

εε.ιιοπ 2νιεεΒεπ Μεεεκι ιιπά Ι1εκκκι άετ; άιιππ ΒιειΒι εΒεκ·

νιεάεκ· ιιπεκιιι€ικ·ι, νεκιικπ Φεει· .ΤειιικιεΙιιιεεκε. πιοΒτ. νιεΙ

Βειιιι€εκ ειπά; άεππ Θεεικοεπιεκεειεκπιεπ ειιιά ιει:ι. νεΒΙ

νιειε Ηιιπάεττε εεκκιεεΒι νεκάεπ ιιπά άετ Πιεεκε ικπ

Ι)εκκπ 8ιεΒι εε ΒιεΒεκ· ιιιικ 14 ιπ άεκ Ι.ιιεκει.ιικ, νεππ

ιεΒ κπειπε Μπι ΒιπειικεεΒπε, 16. Κιικ·2 νικ ικεκπκπεπ

Βιετ νιεάετ ιιι άεε ιιπε.ικΓεεικιεκτε θεΒιετ άετ ΒκιΜεΒικπΒ

άεε ΠΙειιε εεΙΒει, νε ππε άιε ειπεεΙπεπ Ε'εετεκεπ κπεΒκ·

εάεκ νεπιέετ Βεικιιππι ειπά, ιΒκ· ΜιοΙοειεεΒεε Ζιιεεκππιεπ

νιτικεπ εΒεκ πεεΒ νιεΙΓεεΒ ιπ Βιιπικει εεΒιιιιι Μ.

Μ. Η. ΙεΒ Βε.Βε κπιεΒ εινεε ευειιιΒκιιεΒετ κπιτ. άεπ

Μιεεεκιειθεπ άετ εΒικιικΒιεεΒεπ ΤΒεκεριε άεε ΠΙειιε Βε

εεΒειιιΒι, νει! ιεΒ άιε ΒιιπετιΒεπ ΕκιειΒε ειε Βεικεκιπτ

νεκκιιιεεετεεπ Μ”, άει ιιΒεκ· άιεεειΒεπ εΒεκ· ιπ άει· Ειτε

κ·ει.ιικ· ΒεκιεΒιετ νικά. Πω ε.Βεκ πιεΒι ππτ ειπε δειτε επ

ΒεΙειιεΒιεπ, πι6οΒτε ιοΒ ΙΒπεπ ιπ Ζε.Β1επ άεε νεκΒεΙΒπιεε

άετ Εκίοιεε επ άειι ΜιεεεκιεΙΒεπ νει·ιεεεκι; ιεΙι Βεκιιιιεε

άεπ ειιιε ΒιετΜιικ άει· Μιειιιιεε'εοΒεπ ΚΙιπιι‹ εικε

άεπ .ΤεΒτεπ 1898-1808. 5ιε ιικκιΓεεει 84 εει1ε. Βιε εε

Βεπ ειιιε άει· Νεων ικιειπεπ ΖεΒΙ ειπεκ· άει· εκειεπ Κιιπι

ικεπ Πιτ ΜεεεπεΒικιικειε, Φε ιΒκ· Μειεκιει ειιε εΙΙεκ· Ηεκ·

κεπ Ι.ιιπάεκ ΒεειεΒι, νιε εεκιπε άετ Ρκεεεπι.εετε άει·

ΠΙεικειαεπικεπ εειπ κκιιιεε, άιε άεκ· ΟΒικιικΒιε εικΓειΙεπ, νιε

ει.κ·επε ειΪεπΒεκ· άιε Ικιάιεει.ιεκιεπ πεετειιι; νεκάεπ. Ππτετ

άιεεειι 34 ΓειΙιεπ ειπά 22 εεκπριετε Ηειιιιπεεπ, 8 Βεε

εεκιιπεεκι, 4 ΜιεεεκιειΒε ιιπά 2 Τεάεείε.ΙΙε νεκεειεΒπει.

Ρκεεεπτ.ιιειιεεΒ ειιεεεάκι1εικτ εκειεΒτ άεε:

66 ρΟι:. Ηειιιικιεεπ,

ι8 ρθτ. Βεεεετιιπ8επ,

12 μα. ΒΙιεεετιειεε,

θ κιΟτ. Βιοκιειιιε.τ.

2/ε άει· Ρε.ιιεπτεπ, άιε άκικ·εΒ ιπι:εκπε ΤΒετε.ριε ιιιεΒι

ΒεειπιιιιεεΒετ ινετεκιι πωπ ε.Ιεε άιε Ορεκει.ιεπ πεεΒ άιε

θεειιπάΒειικ κνιεάεκεεΒεπ, Με νικά ειιεεεκάεκπ πεειι 8εΒεε

εεττ. Βιεεεπ ΖεΒιεπ ετεΒεπ 12 πω. Μιεεεκιειέε ιιπά

6 ρ()ι. Μεττειιιειτ ἔεΒεπιιΒεκ·. Ι)ιε Ιιετ2ιεκε άιικ·ιτε ειεΒ

ιιι άετ θεεεκπκπτεπειιετιικ ετνεε ΒϋΒεκ·, ειιι εε.. 10 κιΟτ.

ετεΠεπ. ΙεΒ ΒΙειιΒε ικεκιπι, άε.εε νικ άιε Μεκτειιι.εικ νει

τεκ νεεεκιτιιεΙι νεκάεπ ιιεκε.ΒάτικεΚεπ ικεπκιεπ, άεππ άιε

Τεάεείε1Ιιε εεΒεικιεπ ιπ άειι εεΙιεπετεπ ΡειΙιεπ άκιτεΒ Με

πιεεΒε ΡεΒιεκ νεκεεΒιιιάει Ζε εειπ, εεπάεκπ κιιεΜ εμιειι

άετ εκεεεε $ειινε.εΒεεπει.επά άει· Κκεπικεπ κπιι; εειπεπ

Ρειεςειι, Ρκιειικπεπιεκι ιι. ε. ν. άιε Ηειιιρικειιε.

νιειιειεΒι ιιεεεε ειεΒ εΒετ άιε ΖεΒι άετ ιικπετιοπειιεπ

ΜιεεεκιειΘε ΒεκεΒάκιιεικεκι? Με ΡκιΒιιεει.ιοπεπ κιΒεκ άεε

Πιεικε περιιειικπ ικπ .Ιειιικικιπι ιιπά εικιιΒε εκιάεκε ΜιτιΒει

ΒικιΒεπ ιιΒεκ· κπεπεειΒε.ίιεπ ΗειΙειϊεει; άετ θεεικοεπιεκεεω

κκιιε ΒεΒεπ ικπ ιετ2τεκι .ιε.Βι·ε άιεεε Β'κ·ε.8ε άιεειιιικεπ ιιιε

εεκι. Ειπε κ·εεΒι επεκΒιεεΒε Νειιεκιικι8 ειιι άεκπ Θ_εΒιετε

άεκ εΒικιικΒιεεΒεπ ΤΒεκεριε άετ επτετιι€επ ΒΙεεεπειιεε

 

κ·ιικειεεΒεπ ΑΒιΒειιιιπε άεε ΚτειιΙκεκιΒιικιεεε επι ΡκιεάκιεΒε

Βεικιιπ Βεκιιπ. Γε νικι, άει άιε θιεεκτεεκιτετεετεκπιε νετ

Βεειάινεπ πιεΒι εεΒιιι.ιε, επ ιΒκετ $τειΙε άιε .Τει ππε

επεκιιιε εκπριεΒιεκι, ικκπ άειι Μεεεκι εε ΒικιΒε νεΙΜεκιάιε

ε.ιιεειιεεΒειιεπ, Με άιε θεεττιι:ιε, άιε άιε ΠκεεεΒε άετ

Ηγρετεειάιτει ιιπά άεε Ργιεκεερεεκπιιε εει, νεΙΙετεπάιε εε

εεΒνιιπάεπ Μ. Βεπκι εει! άιε .ΤειιιππκκιιιετεΙ εεεεΒιεεεεκι

νεκάεπ. νεκε.ιιεεεωιικι8 Μ Βιει·Βει κιε.τι1κ·ΙιεΒ, άεεε άετ

Ργιει·κιε Εκει άπτεΒΒιικιειε Μ. ιιπά άιε Βιεεκιε.τιοκι πω·

άιικ·εΒ 8ριιεκκιπε Βεάιπετ νετ. Βιεεε Εκει» ιοικιπ εΒει· ειι

νειΙεπ, νιε ιπ άεκπ Νεπκπε.ππ'εεΒεπ Ρε.Ιιε, ειιι· άκιι·ειι

εκκιιιιιΒε Ιιερετει:επιιε ειιι.εεΒιεάεπ νετάεπ. ΙεΒ ΒεΒε

εεΒοπ εει άει· ΒεεκπεεΒιιιι8 άετ νετεεΒιεάεπεκι Πκ·εεεΒεκι

άει· Μετιιιτιιτεετεκιιπεεπ άεε Με.εεπε άιε $εΒνιετιεικειτ

Βει;επτ, ιπ ιεάεκπ ειπεεΙπεκι Ρειιε άιε ΑΜ άεε Βικιάεκ

πιεεεε ευ Βεετικππιεκι. ΑΒεκ εΒεεεεΒεκι άε.νεπ εεΒειπτ άιε

.Ιειιιπεετεκπιε ιιιεΒι εκπρίεΒιεπενεκιΒ. ΙΣιπκπει εειιπει εε

εεΙιεπ άειι Κκεκιι:επ ειιι άειιι Βενι1εεεΒτεπ Βκ·πιιΒκ·πκι8ε

επει.επά εικ Βεικεπ, άε.ππ Μ άετ Κκεκιικε άιε μπω Ζειι

ΒιικιπιιεΒ εκΒειιειιπῖεΒιΒ ιιπά επάιιεΒ ΗιεΒκ εε εει νει!

ετιιιιάιεεκ· ΑιιεεεΒειτιιπ8 άεε Μεπεκιε ικειπ Κκ·ιτεκικιπι Πιι·

εειπεπ Ζιιετιιπά. Ψιε ΒικιΒε εει! ε1εε άιε .Ιειιιπιικκιιιετει

ιικιι.ει·Βιιιι.εκι νεκάεπ? ΑιιεΒ πεειι νοπ επάει·ει· 5εικε ε:

άιε 1ειιιποεπεκπιε εκπρίεΒιεπ νεκάεπ, Βιιι; ειεκι εΒετ 1κεικιε

νειιεκε νεκΒκειτκιπΒ νετεεΒειῖεπ ικεππεπ.

..Βιιι εΙειιΒε. νικ κπιιεεεπ, ειε εινε.ε Βεεεετεε ΒεΕιιπάειι

νικά, εει ιιπεετεκι ιετει8επ ερει·εκινεπ νετίε.Βκ·επ ΒιειΒεκι.

ΙεΒ Βιε.ιιΒε εΒεκ· νεΒι,άεεε νικ· άιε ΖεΒι άει· ΜιεεεκιειΒε

πεεΒ ΒετεΒάκιιεΚεπ Κϋππεκι ιιπά ενω· άιιτεΒ

1) ειπε εοκΒιιιιτιεε ΑπενεΒΙ άει· Με άπκ·εΒ ειπε Βικι

εεΒτιιπικκιπε άετ Ιπάιειιι.ιεπεπ ιπ ειπεκπ 8ιειεΒ επ ειστ

ιεκπάεκπ 8ιππε ιιπά

Σ!) άπτεΒ ειπε εεειέπειεκε ΝεεΒΒεΒιιπάΙκιπ8 άετ Ορε

κ·ικ·ιεπ.

1) ιλίιιε άεπ εκειεπ Ριιπικι επΒειτιιῖι, ειπε εοτειιιιιιΒε

ΑκιενεΒΙ άετ Ρϋ.Ιιε, εε ετεΒεπ ππε Βιεκ· πεεΒ Βεικιιειιι

ιιεΒε 8εΒνιεκιεικειτεπ ιιπ νιώθω Με ΕτίεΒκ·ιικιι; εεΒεικιι

πιικπιιεΒ επ 2ειι;εκι, άεεε άιε Βεετεπ ερετετινεπ ΕικιειΒε

άεπ ει·ειειτ. νεκάεκι, νε νικΚιιειι ειιιε επε.ιεκπιεεΒε Πτ

εεεΒε Νικ· άιε 8ιεεκπειιεκι ικπ ΜεΒεπ 8ει“ιιπάεπ νιικάε,

νε επενεάεκ· ειιιε Ργιοκικεετεπεεε. εάεκ οιπ ειεκιεεικεκιάεε

Πιειιε, εάεκ· ειιιε Ρει·ιΒε.εκτικιε νεκιε8. Βει άεπ Μετιιιιιιιε

ει.ϋκ·κικιεεπ, άιε νικ· πω· άιικεΒ Βρεεκκιιιε άεε Ργιετικε εκ

εινα» ικεκιπεκι, ειπά Βιιεεει·ΓειΒε Βειιιιεεκ νει·Βειιεκπκιιεκι.

Ι.ειάεκ· ειπά νικ πιιπ πεεΒ πιειιι; ιπ άετ Εεεε, ιπ ιεάεκκι

Ρ'ειιε ειιιε άεκπ ΙκιικιιεεΒεπ Βιιάε άιε Πκ·εε.εΒε άετ Βικιπ

ιιπε ικπ Μεεειι άιε.εποετιειτεπ επ Μκικιεπ, άε άετ $ρεε

πιικε άεπεειΒεπ Ειιεει Βιιι νιε άιε επε.τεκκιιεεΒεπ διεκπε

εκεπ επι ΡγΙεκκιε. Βιειιεκ Ικεκιπ κπεπ ειεΒ νιεΠεεΒ κιιικ ιιι

ννεΒκεεΒειπιιεΒικειτεάιεεπεεεπ Βενεεεπ, εΒεκ εε εκεεΒεικιι

άεεΒ Βενιεε κπεεΙιειι, άεεε κκιε.π Βιεκ· ε.ιικκιεΒιιεΒ νειιεκ

ικοκκικπι. ι)ιικιπ νικά κπεκι εει άιευέκιεει.ιειττεκπ Ργιοτοερεε

πιικε ιπιιι άετ ειιικιικΒιεεΒεπ ΤΒεκεριε επκ·ιιεικιιειτεκιάεκ

εειπ κπιιεεεπ, ιιπά άιε Ορει·ει:ιεπ ειε Πιι:ικπικκπ κείιιΒιιικιι

ιπε Αιιθε ιεεεεπ. ιίεΙιεπάε επ νεκνεκιεπ ειιιά Ορετειιοκιειι

ε.κπ ΜεΒεπ, νιε ειε πιεΒτ εειτεκι επεεεΠιιικι νεκάεκι ειιιά.

ιπ ΡειΙεπ, νε Βει ειιεκάικιΒε εεπειετικ·ιεκπ ΠΙειιε νεκιικι

ειιιι άετ $εΒνεκκιικπικι άετ 8ιεκπιπΒεπ ιπ άετ ΜιιΙειάεκι

εεΒειτ άεε Νεκνεπεγετεκπε επ ειιεΒεκι Μ. Ιιι εοιεΒεκι

Ρεκ1επ Βει κπε.κι ει8επτΙιεΒ πιικ ΜιεεεκίεΙΒε εκειεικ ιιπά

άετ! Φεεε Ιπάισειιοπ ιιεικτε κιιεΒι κπεΒτ ιιιε Ε`κΒΒΘ

Ιιεκπκπεπ.

2) ιΝεε άειππ άεπ ενειι:επ Ριιπικι, άιε Εεειεπειεκε

ΝεεΒΒεΒεκιάιιιπΒ ωιεεωει, εε κπειπε ιοΒ Βιεκ κιιοΒι άκθ

ικπκπιττεΙΒε.κε ροετερεκετινε ΝεεΒΒεΒειιάιιιπ8, εοπάεκκι

ειπε ΝεειιΒεΒεπάιιικιΒ, άιε ειοΒ ειιι” Ιιιπ8ετε Ζειι εκε:κε

εικεπ ω, ιιπά άιε ΒιεΒεκ ικπκκιεκ ππτ ιιι ΑπεκιεΒιπείειιΘΠ

ιπ Απνεπάικκιε ιτεκπ, πε:κκιΙιεΒ νεπκι άιε Ορετειιεκι ικεκπεκι

ιιπκπιττεΙΒεκεπ νεΙιεπ κεεεει εκειειιε. Ψετ εΒεκ άεε ε”

Μι, εε νιικάεπ άιε Κι·ε.πΒεπ κκιεΜ πεεΒ 8-4 ννοώθΒ
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ειιι!εεεειι. Πιο 11τ!ιο!ιιιιΒ Βε!ιτ εειιι· τεε::!ι νοτ ειο!ι, :Με

Κτειι!:ετι νετττεεειι ε!!εε, !ιεΙτειι ειο!ι Πιτ νο!!ειειι:1ιΒ :ζε

ειιιι:! ιιιι:1 ιιιιιι!ιειι ι!ιτειι νετ:ιειιιιιιεεοτεειιειι :ιιεεε!1›ε

Ατ!ιειτ. πο, πιο Μετιεο!ιειι, :Με ιι!ιετ!ιειιρι ιιιο!ιι: !:τειι!:

Βενν:98011 ειιι:!. Αιιο!ι νοιι ετει!ιο!ιετ 8ειιε εεεε!ιιο!ιι. !:ειιι

Ειιιερτιιο!ι, νει! ιιι :!εε ιιιειετειι Γε!!ειι :!ιε 8εο!ιε ι;!ε!.!:

ε1ι!ειι!”ι. Ιο!ι @εποε ε!ιετ :!οο!ι, :ιεεε !ιιετ ειιι 1ι'ε!ι!ετ εε

ιιιεο!ιι. ινιτ:1. Μειι !ιε:!ειι!:ε :ιοο!ι,:!εεε ιιιειι ειιι :!οτ Ορε

ι·ειιοιι ειιι· ειιιειι Ε'εοιοτ ιπι Κτειι1:!ιειτε!ιι!:!ε ε!ιπιιιιιτειι

1:οιιιιτε, :πιο εειεε εειιι ιιιιιιιοε!ιο!ι ειιιιε!ιτιιειι !:ειιιι, :!εε

11!ειιε εοι ιιι :1ετ !:ιιτεειι Ζει: νοιι 8 Ψοο!ιειι εε!ιει!!:. Βε

ετεο!ιειιιτ ειιι· ιιιι!οειεο!ι, Ρειιειι!ειι, :Με ειε νετ !:ιιτεετιι

εο!ιννετ !:τειι!: ννετειι :πιο :!ιιτο!ι ειπε :!ιε $!.εΒιιε!;ιοιι ιπι

Μεεειι !ιεεειιιεειι:ιε Ορετετιοτι !ιεεο!ιντετ:!ειτει ενιιτ:!ειι,

_ιετ2τ ειιο!ι ε!ε ντιτ!:!ι::!ι εεειιιι:! ειιειιεε!ιετι :πιο ι!ιιιειι ε!!ε

8!τερεεειι :!εε ιιιε!ιο!ιειι 1ιεοειιε ειιειιιιιιιι!ιειι. Μι ε!εε!ιο,

εειεε :!ε:!ιιι·ο!ι !ιιιιιιιε :!εε ερειετε ν!7ιε:!ετειι!ιτειειι νοιι

Βεεο!ιντετ:1ειι νετεο!ιιι!:!ει. ειτε. Βιε ιιιτ.ετιιε Με:ιιοιιι νει·

!ειιε!; ιιοο!ι ειιι .Ιε!ιτ ιιεο!ι Ηει!ιιιιΒ ειιιεε Π!ο:ιε Με Βε

ο!ιε::!ι!::ιιιε ει:ιετ !ιεειιιιιιιι!ειι εο!ιοτιειι:1ειι 11ιει.οιε :ιοι

τιιτειεε1ιε Τ!ιετεριε ε: ε!!ετ:1ιιιεε ιιι :!ιεεειι !ιετιιιεο!:ιεειι

Π!::ιιεΓε!!ειι :Με νιεΙ ε!ιεε!ινο!!ετε, εοει· ειε ιετ :!οο!ι

εο!ι!ιεεε!ιο!ι ειιο!ι ιιιιτ ειιιε $ο!ιοιιιιιι€ει!ιετεριε ιιιι:1 !ιεειιι

Βιιεετ :Με 11!οιιε ιιιιτ ιιι:1ιτεο:. Ιο!ι Β!ειι!ιε :ιε!ιετ, :ιεεε

ιιιειι εειεε! ιιεο!ι ειιιειιι ο!ιιι·:ιτειε::!ιειι Ειιιετιιι', :!ετ :Με

:!ειι!ιοετ εϋτιετι8ειι Βε:1ιιιΒιιιι8ειι τετ :Πε Πει!ιιιιε :!εε Π!

::ιιε εειεε :!ετ :!ιε!:ετιεο!ιετι Βο!ιοιιιιιι€ε!.1ιετεριε ιιιο!ιτ ειιι

εε8ειι ως :νεου ιιιειι εποε ιιιο!ι:. εε τιεοτοε ειιι ειιι

.!ε!ιτ ειιιε εττειιςε Με: νετ!ειιΒειι ειτε.

Μ. Η. Ιε!ι !ιε!ιε νετειιο!ι8, 1!ιτιετι ιιι 8τοεεειι ΖΙη;ειι

ιι1ιετ :Με ο!ιιτιιτειεο!ιε Τ!ιετεριε :!εε !.1!οιιε νειι!;τιοιι!ι ειι

!ιετιο!ιτειι. Βιε :νετ:!ειι :!ετειιε ετεε!ιειι !ιε.!ιειι, :!εεε ιιιιτ

ειιι ΒετιιιΒετ 'Ι'Ιιει! - :σε ειιι:! ειπε 4 μια. -- ε!!ετ Π!

οιιε!:τειι!:ειι νετ :!εε ο!ιιτιιτ8ιεο!ιε 1ι'οτιιιιι Ι:οιιιιιιι. Ποιο

ετεεεετειι 'Ι'!ιει! :1ετεε!!ιετι !:ειιιι Ηι!!”ε πε '1"!ιει! ντετ:!εο,

:1οο!ι !ι!ει!ιειι ιιιιτιιετ ιιοο!ι ννε!ο!ιε ιι!ιτιε, :!ε:ιειι :Με θει

. τιιτ:.ςιε ιιι::!ιι: 1ιε!ιειι !:ειιιι. ΠΙ1τ::!ι εοτείε!ιι€ε Ιιι:!ιοετιοοε

ε!;ε!!ιιιιε :πιο εινεο!:ειιτερτεε!ιεε:!ε Νεο!ιοε!ιεο:1!ειιε ινιτ:1

εε !ιει Με!ιτιιιιε ιιιιεετετ Κειιιιιιιιεεε !!!ιετ :!εε Π!οιιε ιιι

Ζυ!ειιιιιι 1ιοΕΓειι!!ιο!ι εε!ιιι€ειι. Με!! 1ιεεεετε ΕΕεειι!τει.ε ευ

ετ2ιε!ετι ιππι Μιεεετ!”ο!εε ευ νετπιει:!ειι. Πιιεετε !ιειιιι€ετι

Βεειι!!ετε ιιι :!ετ ::!ιιτ:ιτειεο!ιετι Τ!ιετιιριε :!εε Π!οιιε εε

τεο!ιιι€ειι :ιπιε ιιο::!ι οπο: οπο, :Με Ιιι:1ιεει.ιοιιειι ειι ο!ιι

τιιτειεο!ιειιι Ειιι€τειΓειι ευ ετινει:ετιι, :τοπ ε!!ετ Ρετι

εο!ιτιιτε :ιετ Τεε1ιιιι!:, εοιι:ιετιι !εεειι ιιιιε ιιεο!ι Με νετ

:!ιε νετιι.!ε!ι!.ιιιιε ω. :1ιε Ορετε!.ιοιι ειιι” :Πε !ιετιιιε::!:ι

8ειι, :1ετ ιιιιετιιετι Τ!ιετεριε :τοι2ειι:!ειι Ρε!!ε ευ Βε

εο!ιτειι!:ειι.

Βιιο!ιοτειι:ει:ιε:ι :πιο Βεερτεε!ιιιιι:ιειι.

Ρειει·ε: Πιε ιιειιεετειι Ατειιειιιιιιτε! ιιιι:! ι!ιτε 1)οειτιιιι€.

δ. Αεί!. !)ειιτιο!ιε.

Θεςειιιι!ιει· εει· !ειετειι Αιιι1εεε εειεε ειε νοι·!ιεἔειι:ιε :1τιττε

ειπε !ιε:ιειιτειι:ιε νετιτιο!ιτιιιιις· :!ετ θειι.ειιεε!ι! :πιο :!ειιιι;ειιιι!εε

ει·ϋεεετε Ζε!ι! :ιετ ειιιιτεεε.!ι!τετι Αι·ιιιειιιιιπε! ειιι”. Πιε Απ

πω! Ένε!εε :ιετ Πιιτειε1!ιιιις ιει :1ιεεε!!ιε Βε!ι!ιε!ιειι. - Πιο

ρτεειιετιιε 14οτιιι ειπ! ιιιο!ιι: εειιι 14ιιι:1εειειι :!ιε !ιε:ιιιειιιε Ατι

οτ:!τιιιιιε :!εε Βιοιΐεε ννετ:1ειι ει::!ιει· νιεΙ ειιι· νει·1ιι·ειτιιιι;.ς· :!εε

01!!!1€8!ι!ΒΙΙΒΜ'81°!!ι8!Ι Βιιο!ι!ειιιε !ιει!ιτεεετι. _

ιν ι ο !ι ε ι· τ.

Ρι·οτο1:ο11ε :!εε νει·ειτιε Βτ. Ρετει·ε!::ιι·εει· Δετετε.

710. 8ι!.ειιιιε ειιι 14. Πει 1901.

νοτειιιειι:1ει·: 'Γ ι ! ι τι ει.

8τε!!ν. Βεστε:ετ: ν. Πιιςετιι-Βιετιι!ιει·,:;.

1! Σ. ιι ιι ι ιι ειε!!τ ειιιειι Ρετ.. νετ, ειιι: Ηετρεε οοιιειιτειιε

-(:1ει· ι!:ε!ιεετιειι Κοριιιειιτ :!εε ει· ειιι; Βοιιτεειιε!:τε!ι!ειι 1ιε!ιειι

- θ! 813.

Ρετ., ειιι 12-_ιε!ιτιε;ετ Κιιε!ιε, ινιιτ:1ε νοιι Πι·. 8 ε ε ε ιιι ε. ιι ιι

εειι !ειι€ει·ετ Ζειτ 1ιε!ιειι:ιε!ε. Πε ε1ιετ εειεε Κτειι!τ!ιειτ. -- Πει·

ρεε τοιιειιτειιε άει· !ιε!ιε·ιτ·ιειι Κορί1ιειιτ - !τε!ιιε Βεεεετειι8·

2ε!ετ.ε; ννιεε Πι·. Β ο ε ε ιιι ε ιι ιι Ρετ. επ Β ιι ιι ι ιι. ει: ιιει· Με»,

ι!ιιι :Με Βοτιφειιεττε!ι!ετι ει: !ιε!ιετι:ιε!ιι. -

!ιι ειννε 20 Βιιειιιι€ετι ε·ε!ειιε; εε τω: :Με εειπε Κο ι'1ιεετ

πι ερι!ιει·ειι. ΑιιΕ:1ειι ερι!ιεττειι Βτε!!ειι νει·εε!ιννειι:1 :Πε ι·ειιΕ

ιιει!. εε!ιτ !ιε!:ι.

1.ιι ιι!ιι ι·ε!ετιι·τ ιιοο!ι !!!ιετ :Πε Βε!ιειι:!!ιιιιε ειιιεε Με:!ο!ιειιε

νοιι 10 .1ε!ιτετι, :1ιε εε :ιετεε!!ιειι Κτειι!:!ιει!: 1ι:.ι. Βει ι!ιτ εε

!ειιετ εε ιιι ει.ινε 10 8ιτειιιιι.τειι :!εε εειπε Κοριι!ιεετ εειιι

8ο!ιννιιι:ιετι ιιι !ιτιιιε·ειι. Ε. Με: :!ει·ειιι' ειιΓιιιετ!·ιεειιι, :ιεεε !ιει

:!!εεει· Βε!ιειι:!!ιιτι,:.τ :Με ετ!ιτειι!ιτειι Ηεει·ε εο!ιιιε1!ει· ειιει”ε1!ετι,

ε!ε :Πε ι;εειιιι:!ειι :πιο :1εω ειιι' οι:: ιιι:1ινι:1ιιε!!ε Βιιιριιιι:1!ιο!ι!ιει!;

@εειι :Πε ΒΒιιη.τειιειι·ε!ι!ειι ει: εε!ιτειι Μ. Βει εειιι 2. ΡΜ.

πιεις· :!ιε Βρι!ε!;ιοτι ιιιιιι:1εε!:ετιε :1ορρε!ι εο εο1ιιιε!! νετ ειο1ι ε!ε

!ιειιιι ει·ετειι. (Αυτο τει'ετετ).

1)!εοιιεειοιι.

!!Τειι ε:: !ι Πειτε Με !ειιε·ε ειροιιιτ!ε ννοτ:!ειι Μ.

Ιε:ι ειιι: 2 Με! ννοο!ιειιι!ι::!ι ε. 10 Μιιιιπετι.

Δε! Ατιι'ι·εε·ειι νοιι νετεο!ιιε‹ιειιετ 8ειτε, οο:ιεε Πεετ ννιε:1:·τ

νν!!ε!ιει., :Με Βιιιιιιι ειιι. :1:ιεε ετ ιιι ε!ιιεττι Ε'ε!!ε ιθεο!ιο

Ιων) νϋ!!ιε·εε ν!:'1ε:ιετννεο!ιεεε :!ετ Ηεετε !ιεο!ιεο!ιιετ Με Με

!τιι Α!!ε;ειιιειτιειι ειιο!ι ειιπετιοιιιιιιετι "ω, :1εω ειιι :!ειιετιι:1ετ

Βο!ιε:!ειι ιιι:ι!ιι ειιι.τει·ιε!ιτει. νν!τ:1.

ννειι εο!ι ι·ει!ι ειιι· νοι·ει::!ι!: ιιει Αεννειι:!:ιιιε :ιετ Βδιι!;πεη

ειι·ε!ι1ειι, Μ. 1ιετι.ιιεε!:ιεε Πετιιιετιι!:1ειι τιεο!ι ΒΒιιτκετι!ιεεττε!ι

Με:: εο!ιοιι νιε!!'εο!ι ιιι Βετε::!ιε:ιιειιιιεε!:!εεειι Αιι!εεε εεεε!ιετι

!ιε1ιειι. Αιι::!ι ετιιιιιετ!: ει· ει::!ι, :!εεε ειιι Ρειιειιτ, :ιετ ννεο;ειι

ειιιετ Κυριε! ιπι Κοιι!'ννιε:!ετ!ιο1τ:1ιιτε!ι!ειι::Με!: ννοτ:1ειι εει·.

1ιε!!ιεει!.ις :!εε !!εει· ειιι Κερί νο!!!ιοτιιιιιειι νετ!οτ; σε :!εε Ηεετ

ερειετ ννιε:1ετ ιςεντε::!ιεειι Μ., ιε!: ι!ιιιι ιιιο!ιτ 1ιε!:ειιιιτ.

Π) ν:: ε. ιι εε !ι 1ιετιε!ιτει !ι!ιει· ειπεπ Ρε!! νοιι Β ο !ι ε :ι ε! -

£τε::τιιτ πιιπ. εο!ιννετειι Οε!ιιτιιετεο!ιειιιιιιιε·ειι,

άιο ειπεπ ειε.ειιι.!ι!!ιιι1ιο!ιετι νετ!ειιι' ιιε!ιτιιειι. Πει· 46 .Μοτο :Με

Ρετ... Ρο!.ει.οτ, »νετ επι 17. Αρτ!! 1902 !σε!;τιιιι!ιειι ειιε ειιιετ

Εεεε νοιι 4 Ατεο!ιιιι εείε!!ειι ιιτι:1 ειιι εειιι Ηιεεετ!ιοιιι' Με

Βιε ειιΐεεεε1ι1εεειι. ΕΞε !'ειι:! ειο!ι ειιι Ηιιιιετ!ιορι ειιι ετοεεεε

Ηετιιετ.οπι :πιο ειπε !ειε!ιιε Κιιοο!ιειι:!ερι·εεειοιι. Με ννει:ετετ Βε

ννειε :!ει· εεει.ιεε!ιε!ιτειι 8ο!ιε:ιε!ιτεει.ιιι· πειΒ·τετι ειο!ι 5 'Προ

ερειετ Β!ιιιειιιιιιειοιιειι ειιι εειεε Αε.<τειι. !ιι άειι ετετειι Τεεειι

Ριι!ενετ!ειιςεειιιιιτιε· (Με 56), θοιιιιιο!ειιι, Ιιιοοιιτιιιειιτιε ιιτιτιεε.

Αμ 1. Πει: ειιι Αιιι'ε!! νοιι ε!!ιτειιτειτιειι ο1οιιιεε!ιειι Κτειιιρίετι,

ειιι Βεννεεετεειιινετ1εε!:. νοιι ε. 5 1:!ιιιιιτειι 1)ειιετ. Αιιι ιιεο!ι

επειι Τομ ιιιε!ιτετε εο!ε!ιει· Ατι!ε!!ε. Αννι 4. Με 7 ΑιιΓε!!ε. ο!ιτιε

γετ1ιιειι :!εε Βενν:ιεετεε!ιιε. νοτινιεετειι:! ιπι 1ιιι!‹ειι Βειτι !οοε!!

ειτε. Αιιι δ. Μει: 10 Ατιιι!!!ε; :Με Μιιε!τε!!ιτει'τ ιιπ !ιιι!τειι Απε,

ιιιι:1 !ιοεοε:1ετε ιπι 1ιιι!ιετι Βειιι ετ.ετ!τ !ιετε!ιςεεειετ, Βειιει!ιι!!·

Μ:: ιιοτιιιε!. Βεί!εκε ιε!ι!ειι. !Βιιιιεκι Αιι!'ε.1!ε 1ιεεο!ιτειι!τετι ειο!ι

τιιιτ ειιι' 1Ι:ιε!ιε!ειιο!τιιιιι.τειι ιπι !ιιι!εειι Βειιι. Με:: Αιιι·ε !ετ

ιιιειει: νοτ!ιειι:!ειι, ιιι Εστω νοιι Βι·ειιιιειι !πι !ιιι!:ετι Βειιι. ΡΜ.

πι. ω! νο!!ετιι Βεενιιεετεειτι.νει·!ιετι: εε ειιε!ι τιιο!ιι. ιι:·ε!ιτειι:! άει·

Ατι!”ε!!ε. - θ. Μει: ιιιιεε!ι!ιςε ΑιιΓε!!ε, τιιιτ τω: :Με !ιιι!έε Βε!ιι

εεεε!ιτε.τι!α. Βεινιιεετεειο Γοτι.:!ειιει·ιι:ι ιιιιε;ειτιιοτ. - Τ. Πει:

1)εεεε!!ιε. - 8. Με: Κι·ειιιρΐε ιιτινει·ειι:ιεττ, :ιο::!ι ιε!5 ιετε!; :!εε

!ιιι!:ε Βειιι νοΙΙετε:ι:!ιετ ε·ε!ε!ιιιιι. - θ. Με. Κι·ειιιρι'ε ε:=1τειιετ,

:!εε Βειιι νο!!ετετι:!!ε· πε!!!!ιιιι!;. :!!ε !ιιε!ιετ Βεειετι:!ειιειι Κορἴ·

εο!ιιιιετ2ειι τιε!ιιιιειι εε. - 10. Πει: :ιιε Κτειιιριε ιπι Βειιι ειπε

εε!τειιετ, 1ιε!ιετι ε!ιετ !!!ιιςετ ειι. - !!. Με. Ν:ιο1ι:ιειιι Με εε

ννϋ!ιιι!ιο!ι 4 ΚτεπιρΓειι!'ε!!ε ιπι 8·ε!ε!ιιιιτειι !ιιι!:ετι Βε!ιι ω:: ε·

ι':ιτι:ιετι !ιε!ιειι, ει·ί'ο!:.ττ ειιι τει!. Βεννιιεετεειιινει·!ιιετ νετ!ι:ιιι ε·

ιιει· ειιεεει·ει !ιειιιε·ετ Αιιι'ε!! νοιι Οοιινιι!ειοιιειι :!εε εετιεειι

1ζοτρει·ε. νοιι :!ιεεειιι !!ιΙοπιειιτ ειι !ιοτειι πιο ειιι. ειιιειιι Βο!ι!εςε

:1ιε Αοιε!!ε νο!!!‹οιιιιιιειι ειιι'. ειιι ιιεε!ιειειι 'Ι'ε,::ε εειεε!" Ρε!.

:!εε :τε!ε!ιιιιτε Βειιι. επι 18. Μει !‹ειιιι ετ ε!ιειι :πιο νετ!εεετ

1ιει νο!!!‹οτ:ιιιιειιειιι ν!ίο!ι!οειιιιο!ειι ειιι 19. ει :!εε Ηοερι!.ε!.

Π Μει·!:ιινετ:!ιι; ετε:·1ιειιιι ω: ρ!ϋτε!ιο!ιε Βε!ιινιιι:!ειι :!ετ Ατι

!!ι.!!ε .ιπιε άει· Ρετε!νεε :!εε Βειιιεε ιιεο!ι ειτιεπι εο!ιννετειι ε!!

,:.τειιιειιιει1 ερι!ερειι“οι·ιιιετι ΑτιΓε!!ε; εε τιιεο!ι!ε :!εε Βιιι:1ι·ιιο!ι, ε!ε

εει ειπε ειιε!5οιιιιε::!ιε νετετι:!ετιιιι€. ι.νε!ο!ιε ειε Γοτιννε!ιτειι:!ειι

ιεο!1τ!:ε!ι Κι·ει·οριε :πιο :Πε Ρετε!νεε :ιεε !ιιι!‹ειι Βειιιεε νετειι

ω:: !ιεττε, ρ!οιε!ιο!ι νει·εο!ιννιιιι:1ειι; :1οο!ι 1εεεειι ειο!ι πω» :!ιο

Νειιιι· ::!ετ ειιετοιιιιε::!ιεε νοτρτειιεε ιιει· νετιιιιιο!ιιιιι€ετι ειιι”ετε!

!ειι (εο!ιιιε!!εε Βε!ιινιιι:1ετι ειιιεε Β!ιιΙ:ετΒ·:ιεεεε'?).

(Αιιτοι·ειει·ετ).

!!ετπιιεο!ι!εε. ·

- Αιιι 8. Οοι:ο!ιετ 1ιεε·ιιι,ε· :!ει· Νεει.οτ ιιει· Μιτειιεο!ιετι Αετειε

Πι·. Οετ! Β!ιι!ιιιι εειιιετι 90. Θεοετ!:ετες. Βει :1ιεεετ

θε1ερ;ειι!ιειτ. ινιιι·:!ειι :1εω ε!ιτννιιτ:1ιε·ειι θι·ειεε εειτειιε άει· 141·

!ειιεο!ιειι Αει·ειε :πιο ιιει· :1οι·τι€ειι θεεε!!εο!ιεί!: Πιτ !.ι:ετε!;ιιι·

:πιο Κιιιιει, ειιι :Πε ει· ει::!ι νιε!ε νει·:!ιειιετε ετννοι·!›ειι Με,

θ1ιιο!εννιιιιεε!ιε ιιοει·!ιτεο!ιι. ννειιιι Πι·. Β!υ!ιιιι ειιο!ι εο!ιοτι

νετ 10 .!ε!ιι·ειι εειπε ετιι!ιο!ιε Ρτει:ιε ειιι'ε·εετε!ιειι Με!. εο ετ

τω: ει· ειο!ι. Με :!ιε «Με. 218.» !ιει·ιο!ιτει, ιιοο!ι ιιιιιιιετ ειπεπ·



.ί _.

εε1τειιειι θε1ετεε1ι·ΙεοΙιε Μιά ιιΙιιιιιιτ ιιοε1ι 1ε1ιΙιε.Ι'Ι επι άειι ΒΙ'818·

ιιιεεειι άετ ΑιιεεειιννεΙτ '1'ΙιεΙΙ.

- Ζιιιιι ΟΙιει·ε.ι·ει άει· 81. Ρετει·ε 1ιιιι·ε·ει· ετ1Ιά

τ1εο1ιειι 1ι·ι·ειιοο1οιιιε ΝοινοειιειιιειιεΙιο1ε (ΜΙ

8ι.τεΙιιει) Μ: άει· 0ι·άιιιειοι· άει· ΙιιεεΙςειι ετ11άτ.1εοΙιειι 1ι·ι·ειιιιιι

111.211: 8ι. ΝΙΙιοΙειιε άεε Ψιιιιάει·τ.Ιι:ιτει·ε 1)ι·. 8. Ν. Πε ρ ε ιι ε Ι‹1

;ε;ειν1ι.ΙιΙι ινοι·άειι.

- Πει· 1ιιερεοΙοτ άεε Μεάιειιιε1ννεεειιε άεε Νει·τεεΙι1ιιεΙι1εοΙιειι

Βε:1ιΙιε άεε Βεεεοι·τε άεε ΚειΙεει·ΙιοΙιειι ΗοΙ'εε Πι·. Ρ ο ά τ 1ι. -

.ς1ιι1ει. ειιιιι 11εάΙειιιιι11ιιερεετοι· άει· Ηειιρινει·

ννιι11ε ιι ιι ε: ά1εεεε Βειι1ι·Ιιε ει·ιιειιιιι ννοι·άειι.

- 1)ει· ειιεεει·οι·άειιτ11ο1ιε Ρτοΐεεεοι· άει· ιιιεά1οιιι1εοΙιειι Γεειι1

Με άει· Οάεεεεει· Πιι1νει·ειτ.11τ Πι·. ΙΙΙιεΙιιι ι Ι ο ιν κι ειιι( εἰπε

ιιεε 12ι·ειιι:Ιιετι νετεΙιεεΙιιεάετ ινοτάειι. °

- 11ει· Οοιιειι1ιειιιι: 1ιεὶιιι θε1ι11ι·εεν1 άεε 11οεΙιιιιιει· θοΙΙινιι

ΗοεριιιιΙε ιιιιά 00111116 άεε Π1ι·εειοι·ε άει· ΜοεΙιειιει· Μειω

άιιιιεεειιιετε1τ ινιι·ΚΙ. 8ιεετει·ετΙι Πι·. Ο Ιι ο Ι ιιι ο μ; ο ι· ο ιν 1ιει

ιιιπ' εε1ιιει· ΒΙΙ.τε άει· ει·εη.ιειιειιιιτειι 8ιεΙΙιιιιε· ειιΙΙιοΙιειι

ννοι·άειι.

- Απ άειι Βει·ωΙιιιιιε;ειι άει· ΟοιιιιιιΙεειοιι ειιι· Βεοι·ε·ειι1εει.1οιι

άει· ΙιεΙιει·ειι 11εΙιτειιεωιΙιειι ιιε1ιιιιειι ιιιιεεει· άειιι 11ιιιΙετει·ιςε

1ιιΙΙ'ειι 1)ι·. 11 ιι Η επι ο ιν, άει· Ιιε1ιιιιιιιτ.ΙιεΙι Μεάιο1ιιει· ιετ, ιιοε1ι

άι·ε1 Αθ1'21.θ 'ΓΙιεΙ1 ιιιιά παει· άΙε Ρι·οίεεεοι·ειι: ιν ν ε εει ΙΜ

(εεε Κε.ειιιι), Η 1 ι· ε ο Ιι ιιι ε. ιι ιι (Με 0118111011!) ιιιιά 8 ε τ ιι ο ιν

(Με Μοε1ιε.ι11.

-11Ιε θεεεΙΙεεΙιε.Π. άει· Νειιι·ορειΙιο1ο;ειι ιιιιά Ρενο1ιΙει.ει·

ιιι 11οεΙ‹ε.ιι Ιιε.τ Ιιεεε1ιΙοεεειι. Μπι ΑιιάειιΙιειι ιπι ΙΙιι·ειι νει·ει.οι·

Ιιειιειι Ρι·11.ε1άειιι.ειι Ρι·οί. Κοε1ι ε ινε 1 Ια ο νι· εΙιι τι ε ιι ι· ο ει. -

τΙιοΙοειιιο1ιεε 1ιιετ1Ι.ιιτ 211 ;ςι·ϋιιάειι ιιιιά ιιιπ άΙε ιιι

Ιιειιειιιιιιιι8· άει· 8ιι·εεεε, ειιι άει· ειοΙι άΙε ρενοΙι1ειι·ιεεΙιε 1ίΙ1ιιιΙΙ

1ιεΙ1ιιάει, 1ιι «ΚοεΙιεινιιιΙιοννειι·εεεε» ιιιι.οΙιειιειιεΙιειι.

- 1'ει·ε1.οι·Ιιειι: 1) Απι 10. ΟοτοΙιει· άει· Ο1ιει·ι.ιι·21: άει·

28. Λι·ιιΙ1ει·ιεΙιτιεε.άε ιιι (1ιι.τεοΙιιτιε Πι·. Α. Κιιιιττο Ιιιι 61.

1.εΙιειιε1ειΙιι·ε επι Ηει·2ριιι·ιι.Ινεε. Πει· ΗὶιιςεεεΙιἱεάειιε 1ιε.ττε εειιιε

ιιιεά1εΙιι1εοΙιε ΑιιεΙι1Ιάιιιιι; επ άει· <<ιιιεάιοο·εΙι1ι·ιιι·8·1εοΙιειι ΑΜ

άειιιιε» ει·Ιιε.1τειι, ιι·εΙεΙιε οι· 11ιΙ 31111129 1877 ιιιΙΙ: άειιι .Δευτε

ιπαάε ε.1ιεοΙνΙι·τε. 8εΙιιειι 1)1ειιετ Ιιει;ε.ιιιι Κ. Με 11ΙΙ103.ι·ιι.ι·π ιιπ

ι·ιιεειεεΙι-τϋι·ΙΙΙεε1ιειι Κι·Ιει.ιε. ιιιιο1ι άεεεειι ΒεετιάΙΒιιιι,ε ει· ιιιιΓειι8·ε

Αν” ειιι Ρειει·Ιιο1'ει· 111ιΙΙτει·ΙιοερπεΙ, άε.ιιιι ιιι νει·εο1ιιεάειιειι

Βεαιιιιειιι:ει·ιι Μιά εει: σε. ΙΟ .ΤαΙιι·ειι ΟΙιει·ει·ει. άει· 28. Αι·τι11ε

ι·ιεΙιι·ιΒεάε ννιιι·, ννεΙοΙιε 8ιεΙΙιιιι€ ει· Με ιιι εε1ιιειιι 1.εΙιειιεειιάε

1ιιιιε Ιιιι.ιτε. 2) 1ιι ΙΜιι·εοΙιειι Πι. 8νΙ νεπ (1ει·Ιιι εΙι ιιπ ΑΙ

ιει· νοιι 72 .Τε1ιι·ειι. 1)Ιε 11ι°211ἰοΙιε Ρι·ειάε 1ιει άει· νει·ετ.υι·1ιειιε

εεΙι: 1880 ειιεεεϋ1ια. 8) 1ιι ΒιιοΙι1ιι1τεε1ιΙ (0Ιριιι· ΚιιΙιιι.ιε.1 άει·

1ι·ε1ρι·ιιετιεΙι·ειιάε Απ: δ( ι ο ι; ο ι· Κ ο 1 ο ε τι ιν ο ιν, άει· άοι·ι

εει: 1889 ρι·εοιιο1ι·τε. 4) 1ιι Πει_ιιιεΙιιιιι (θοιινε Νοννεοι·οά1 άει·

άοι·11ιι·ε Κι·ε1ειιι·21 1' ι ιι ο ο ιι 2 Ρ ε τ τ ε ι· 1ιιι 52. 1ιεΙιειιεινιΙιι·ε.

ΟΙιεοΙιοτι ει· Μ” 28 .1ε.1ιι·ε Με Απι. 1:Ιι11.ι.ι; ε·εινεεειι ἱετ, εε 1ιει.

ει· άοο1ι εε1ιιε Γκευ Με Κιιιάει·ιι εεε: ιιιιιιεΙΙοε 1ιιιιιει·Ιεεεειι.

61 1ιι Βε.εεΙ άει· Ρι·ινε1.άοεειιτ 1111· ΟΙιι·ειι- ιιιιά ΚεΙιΙΙιορ1'

Κι·ιιιιΙιΙιειτειι Βι·. 8 εΙι ινσιιάτ ιιι 1ι”ο18ε ε1ιιεε 11ιι1“ειΙΙεε ιιιι 49.

Ι.εΙιειιε_1ε.Ιιι·ε.

- 1)ειι 11Ιιει·ειι Αει·2τειι άει· θει·άεεειιιρει;ςε, 8τιιιιτετιιιΙι Οι.

1)πι11.ι·ι_1 ε ιν Μιά θοΙ1εςιειιι·8.1:Ιι 1)ι·. 11 ιι ιι Β 8,181; ά ειε Ο 111 -

ειει·ε1ιι·ειιε άεε1τεΙιειιιεοΙιειι θι·άειιε άεε 1ιει

ΙΙΒ·ειι Μιιιιι·ιτ1ιιε ιιιιά 11:ιειιι·ιιε νει·1ιε1ιειι ννοι·άειι.

- ΑΙε 11ε1τει· άει· ιιειιε1ιιςει·1ο1ι1ειειι άει·ιιιιι

τοΙοε·1εοΙιειι ΚΙιιιΙΙ: 1ιι ΚΙε11ε1:, Με Μι· άει· «ΑΙΜ.

Ο.-Ζι.8·» ειιι.ιιεΙιιιιειι Ρι·ο1εεεοι· ν. Π 11 Η ιι ε; (ΟοιιετειιτΙιιορεΙ)

ι·οτεεεο1ιΙεεειι ννοι·άειι, ν. 1111 Με;; ΙιεΙι1εΙάετ εοιπ 1882 ειπε

Ρι·οτ'εεειιι· ιπι άει· ιιιεάιο1ιι1εεΙιειι 8οΙιιι1ε ιιι ΟοιιειειιιιιιορεΙ.

- Ζιιιιι Ριοΐεεεοι· 1ι1ι· Ηει1ε-, Νεεειι- αιιά ΟΙι

ι·ειι1ιι·ιιιιΙΙΙιεΙτειι επι άει·Πιι1νει·ειΜΜ Βι·1ειιεειι

1ετ. άει· ρι·ιιΙαιεε1ιε Αι·ετ. Πι Α11ι·εά ΠειιΙ:ει· ιιι Ηιι€ειι

ιινωωιθω 1ιει·ιιίειι ινοι·άειι.

ή 1ιι Βει·1ιιι ειιιάνἰειΡι·ἱ ν ε.τάοοειιτειι ιιιιά Αεε1ετειιτειι

ε ιι Ρ ι· ο 1ο ε ο ι· ε ιι ε ι· ιι ε. ιι ιι 1 ινοι·άειι, ιι€1ιιι11οΙι άἰε ΙιεΙάειι

Αεε1εΙειιτειι Ρι·οϊ. ν. 11 ε ν ά ε ιι 'ε Βι·. 111εΙι ιι ε Πε ιιιιά Πι·.

.Τ ειε ο ε, εοιν1ε άΙε Αεειετειιτειι Ρι·ο1”. 8 ε ιι ε. ι ο ι· 'ιι Πι·. Η ε 1ιι

ι·1οΙι11οε1ιιιιιιά Πι·. Ηει·ιιιε.ιιιι 81ι·ιιιιε ε. Α11ε ν1ει· ε1ιιά

‹1ιιι·ο1ι ιΙιι·ε Αι·Ιιε1ιειι ειιι( νει·εοΙιΙεάειιειι θιε1ιιεωτι άει· ιιιιιει·ειι

Πεά1ε1ιι ΙιεΙαι.ιιιιτ.

- ΑΙε ΝεοΙιΓο1ε·ει·άεε νει·ετ. Ρι·ο1εεεοτε

.1ει·ἱεεΙι Με άεπι ει·1εά1;;τειι 11εΙιι· ετιιΙιΙ άει· Ι)ει·ιιι ει

τε Ι ο έ; Ι ε ιιι Ο ι·ειε 1ετ άει· ει·ειε Δεε1ετειι1: επι άει· άει·ιιιιιιοΙο

21εοΙιειι ΚΙ1ιιιΙ; 1ιι 11*Ιειι Πι·. Κ ι· ε ἱ 1ιι ε ο Ιι 1ιι Α ιιεεἰε1ιι εμε

ιιοιιιιιιειι. ,

-1ιι Βει·Ι1ιι 1ιει ε1οΙι ε1ιιε «Πειιτ εο1ιε ΘεεεΙΙεοΙιεί'τ

ειιι· ΒεΙ‹1ιιιιρ1ιιιιι.ς άει·θεεοΙι1εοΙιτεΚι·ειι1κε1ιειι»

εε1ι11άει. Ζιιιιι νοι·ειτ.Ζειιάειι ινιιι·άε Ρι·ο1'. Πι·. Ν ε1 ε ε ε ι·

(Βι·εε1ιιιι) εειν15.1ιΙτ. 8ιιιιι.11ιοΙιε ιιιιά ετ€1άτιεοΙιε Βε1ι6ι·άειι ιιειΙι

ιιιειι ιι.ιι άειι νειΙιειιάΙιιιι,ιχειι ΤΙιεΙΙ.

- 1)1ε ΟΙιιιτΚοινει· 11ιι1ι·ει·ε1Μ.τ1οΙει·11ιιι .Τειιιιιιι·

1905 ά1ιε1(1(1-_11ι.Ιιι·1ε·ε .1ιιΙιΙΙΙΙιιιιι ΙΙιι·ε ε Βεετε1ιειιε.

Πε εο1Ι επι άιεεειιι Πει. (Με θ·08011101ι1:θ άει· Πιι1νει·ει :1ιι ιιιιά

άει· ε1ιι2ε1ιιειι 11ι-1ιι·ετΙΙΙι1ε, εοιν1ε ειιι Ιι1οει·ειρ1ι1εε1ιεε 1.εκιοοιι

ιιΙΙει· Ποεειιι.ειι 1ιειιιιιιε;;εςε1ιειι ινει·άειι.

 

480 έ 

- Απι άει· 11οε1:ιιιιει· Πιι1νει·ε1Ι:Μ:ΙιεΙιειι νει· άει·

ποιοι· άεπι νοι·ε1ιε άεε Ρι·ο1'. 1) οι” Ι ει·ιιειιιιι.ειε ιιιεάιο1ιι1εε1ιει:ι

Ρι·111ιιιιεεοοιιιπι1εε1οιι 143 Ρ ε ι· ε ο ιι ε ιι ά ε ε Α. ι· ε τ ει; ε. ιιι ε π

1: ε ε τε. τι ά ε ιι, άει·ιιιιι:ει· 24 Ε'ι·ει.ιιειι, άΙε 1ιει·ειι:ε Ιιιι Βεε1ι.ε άεε

Ποετοι·ά1ρΙοιιιε ειιεΙ11ιιά1εοΙιει· ΠιιΙνει·ε11Μειι Μιτου.

- Απι άει· Κιει·νει· Πιι1νει·ε1ι.ΜΙιεΙιειι νοιι άειι 108

Ρει·εοι1ετι, ινεΙοΙιε εΙο1ι άει· Ρι·111'ιιιιε νει· άει· ιιιεά1οΙιι1εο11ει1

Ρι·ϋΐιιιιεεεοιιιπιιεεΙοιι ιιιι1ει· άειιι νοι·εΙΜ νοιι 18ι·οί'. Ε' ε ιι ο το ε

ιιοιν ιιιιτει·Ζοεειι, 102 άειι Αι·2τε;ι·ιιά ει·1ε.ιι8·τ, άειι·ιιιιτετ 18 ειιι

πιιε σειιι Ι.ιιιιάε.

εειι Κι·ιιιιΙ‹Ιιειι: ε.ιι18·ε1ιειι. 1

- Με άει· «Η. Ινι·ε.τεο1ι» ει·Γε1ιι·1, 1ιει: Πι·. Α. .1. Βιι11ιο ιν

ιιεο1ι Αιιεάιειιιιιις άει·

ινειιεΙι1-Βιιτει.Κειι-11ιι2:ιι·ειΙι Ιιιει·εε11ιετ ε.ι11εεεεΙιειι. [Με 1)ιιτπειι

1ιε2ει·ετ-Οοιιιιώ 1ιει 1ιεεοΙιΙοεεειι. Με Ροι·ιι·ει τ Πι·. Β σε ι -

Ιιοιν'ε ιιι άει· οΙι1ι·ιιι·81εοΙιειι ΑΙιτΙιεΙΙιιιιις, 1ιι νιιεΙεΙιει· άει·εεΙΙιε ·

80 .1ε.Ιιι·ε τΙι5.1;Ις ι;εινεεειι Με. ιι.ιι12ιιΜιιιςειι.

- Βιιι·οιι ΝειΙιιιιι1εΙΒοιΙιει:1ιΙΙά 1ιει. άει· Α11ι.>;ειιιε1

πεπ Ρο11ΙιΙΙιιιΙι ιιι 111Ιειι εἱιιε ΜιΙΙΙοιι Κι·οιιειι (= 400000 11611

ειιι· Ρϋι·άει·ιιιιι.: ΙΙιι·ει· 8ειιιειιιιι1112η.ςειι ΖινεεΙιε ιιιεεινειιάει.

(ΑΙΜ. ιιιεά. Ο.-Ζη;.1

- Βρ1άειιι1ο1ο81εοΙιεε: Ο1ιοΙετιι. 1ιιι ε1Ιι11·1

εεΙιειι Κ11ε1.ει1εεΙι1ετ ε1ιιά νοιιι 5-12. θετοΙιει· 80 Νεα

ει·Ιιι·ειιΙ‹ιιιιε;ειι νοη.;εΙιοπιιιιειι, άεινυιι Με ιιιεἰειειι 11'11.11ε ιιι

ννΙε.άιινοειοΙα (21) ιιιιά Ο1ιο.1ιιιι·οινε1ι (6).1ιιι 0 ιι ε ιι π ιι ιι ι; - Ο ε

1:1ει Ιετ ιιι άει· ΙΝοεΙιε νοιιι 7.-18. ΟεωΙιει· οιιι· ειπε Ο1ιοΙει·ε.- τ

ει·1‹ι·ειιι1ιιιιιι.ι; εειιιε1άετ ινοι·άειι.

Ρ εε ι. νοιιι θάεεεεει· 8ιεάη;οιινειιιιειιι· ιν1ι·ά ειιι· εΙ1ε;επιειιιοιι

Κειιιιιιιἱεε ,ςεΙιι·ιιο1ιτ, άιιεε ιιε.εΙι @Με ε,·ερι·11Γιει1 1)ιιτειι νοιιι

28. Μιά Με ειιιιι 18. 0ετ.οΙιει· πω. 1ιι Οάεεεει ιπι θειιπειι 48

ρεεινετά1ιοΙιιιιζε Βι·Ιιι·ειιΙ:ιιιι€ειι νοι·ε·εΙιοιιιιιιειι ε1ιιά. νοιι άἱεεειι

επιάειειι 16 ιιιπ άειιι Τοάε.1ιι 18 Ρϋ.ΙΙειι ννιιι·άειι άΙε Κι·ιιιιΙιειι ειπε

άεπι ετ.εάιιεε1ιειι Κι·ειιΙιειι1ιε.ιιεε Με εειιεεειι ειιτΙεεεειι. ιν111ιι·ειιά

14 Ρει·εοιιειι ιιοεΙι ιιι 2ι·:τ.ΙΙεΙιει· Βε1ιειιάΙιιιιε νει·Ιι1ιεΙιειι.

Β!.

- Με θεειι.ιιιιιιι2ει.1ι1 άει· Κι·:ι.ιιΙΙειι 1ιι άειι0ι ν11

Ιιοευ1ΙΙΙΙει·ιι 8ι. Ρετει·εΙιιιι·ε·ε Ιιειι·ιιε ειιι12.0ετ.

ά. .1. 8237(186 πιεΙιι· Με 1ιι ά. νεων.), άει·ιιιιιει· 894 '1"νιιΙιιιε -

(8 ιιιε1ιι·ι, 819 8γρ1ιΙΙιε - (7 πιε1ιι·1, 20θ8εΙιει·Ιεε1ι - (15 ιιιε1ιι·),

108 ΠΙρΙιτΙιετ1ε - (18 ινειι.), 57 11ε.εει·ιι - (11 πω.) ιιιιά 86

ΡοεΙιειιΙΙι·ε.ιιΙιε - (7 ιιιεΙιι· Με 1ιι άει· 11οι·ιν.).

111οι·τει.11Ι:Με-Βιι11ετ1ιι 8τ. Ρετει·εΒιιτεε.

Πιτ Με ινοι:Ιιε νοιιι θ. Με ειιιιι 12. ΟΙαο1ιετ 1902

28.111 άει· 8ιετ1ιε1ει11ε:

1) ιιιι.εΙι θεεε1ιΙεεΙιτ ιιιιά ΑΙτ.ει·:

.""ΞΞΞΞ.2ΞΞέέ':“·-1
ΙωθΒΠΖθΠ·οοωιεωιε‹εωω“ἑ”='=€=

___|___`==>π>·›>ε>·ε>-›ιπιπιπι·ειπε=

φοιιιοσιο8ο11νν.8ε Η "ή ω =1

11ι111ι11111:ἑ
·-'-.^:ΠαδψΧΟΦβΣ

8802875117 1244281811 14 1444 θ? 64 414619 Ϊ Ο

21 118.011 άειι 'Ι'οάεειιτεε.ο1ιειι.

'Η 1ι. εεε.ιιιΙι.0, 'Η 1ι. Μιά. 12, 11'ε1ιι·1ε ι·εειιι·ι·ειιιι Ο, '1'νρ1ιιιιι

οΙιιιε εετ1ιιιιιιιιιικάει· οι·ιιι 0,1·'οο1ιειι 1,11ιιιιει·ιι 21, 8ε1ιε.ι·Ιο.οΙι 12,

Π1ρΙιτ1ιει·ιε Π, (1ι·οιιρ 1, ΚειιοΙι1ιιιετειι 3. Οτοιιρϋεε 11ιιιι€ειι

ειιτ:ἰ1ιιάιιιι,<.>; 28. ΙΒι·γεΙρεΙε.ε 2, (1ι·1ρρε Τ, ΟΙιοΙετε ει.ε1Μ.1ειι

Ο, ΒιιΙιι· Ο, Βρ1άειιι1εο1ιε Πειι1ιιι;Με Ο, Αειι1ιει· θε1ειι1ιι·Ιιειι

πιει.1ειιιιιε Ο, Ρει·οι.Με ερ1άειιι1ειι Ο, ΒοπΙΙι·ιιιιΙΙΙιε1τ Ο, Διι11ιι·ει Ο.

Ηνάι·ορΙιοΙι1ε Ο, Ριιετρει·ιι111εΙιει· 1, Ρνι6.ιιι1ε ιιιιά Βερτ.Ιοε.επι1ε 4,

'1'ιιΙιει·ειι1οεε άει· 11ιιιιι;ειι 105, 'Ι'ιι1ιει·ειιΙοεε ειιάει·ει· θι·ις·ιι.ιιε 14,

ΑΙΙιο1ιο11ειιιιιε ιιιιά 1)ε11ι·1ιιιιι τ.ι·ειιιετιε 4, 1ιεΙιειιεεε1ινν11οΙιε ιιιιά

Ατι·ορ1ι1ε. 1ιιίειιτιιιιι 42. 11ει·ιιειιιιιε εειιΙΙΙε 16, Κι·ε.ιι1ιΙιε11ειι άεε

νετάε.ιιιιιιςεοτε;ειιε 78. Τοάτι.ιεΙιοι·ειιε 82.

Ώ Νε.ο11ετε 811:2ιιιιε άεε νει·ε11ιε 8τ. Ρετει·ε

ΙιιιτΒει· Δει·ετε: 1)1ει1ετε.ε άειι 29. ΟετοΙιει· 1802.

'Ε' ε ε: ο ε ο ι· ά ιι ιι ιι ε: Ριοί. Ρο ε1ιΙ 11ε1ιει· άΙε Κει:ε1νεειοι·ε

ιιι ιιιιεει·ειιι 0ι·Βιιιιιειιιιιε 1ιιι Α11€ειιιειιιειι

ιιιιά 111ιετΛάι·ειιιι.11ιι ιιιι ΒρεειεΙΙειι.

Θ Νε.ο11ετε 811:211τιε άεεΒειιι:εο1ιειι ε.τετ1ιο11ει1

νετε1ιιε: 111οιιτει.ε άειι 18. Νον. 1902.

Ιι11ιιει· άει· ΙΒιιειιιΙιιειιάειι 1ιει; άΙε Ρι·111ιιιι,ς ννο-έ

0ΙοιιειΜετ. άειι 1)1ειιετ ειιι ΒοεΙιάεετ-
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· πι!!! !Ιοε!ιο!ι Οο!!!!!!!!!Μοιιοιι

!!οτ!!οπ Ι!! !!ι·:!.!!!:!ιοπ Ιίτε!εωι !πιπιστ !!!ε!!ι· 8οο!:!!!!!ι!.

ΡΜ!. 8ε!!!ευ!!!ει!. !(!·εννε! ω!!! !(!·οοεο!. 0,06 ω. 0,!0.

Ι!!!!!ο.: Ρ!!!!ε!ε !!!!:!ρ!ε!!ε, Βο1°ορ!!ι!!οεο.

ΡΜ!. 8ε!!!ευ!!!ει!. !(!·εννε! ω!!! Ο!!ἱ!!!!!. του!. 0,06.

Ι!!!!!ο.: Βο!!!ν!!.ο!!οιπε15.!!!!!ε πω!!! Βκοο!!εε!!, εο!!!!ε πω!!! ,!;ουν!εεε!! Ιι!!'οο!!ο!ιε

!!ι·ιιι!!!!!ο!!ε!!. .

ΡΜ!. 8ε!!ευ!πε!!. Κτεννο! ω!!! (Ξ!!ει!α!:ο!. !:ει!·6ο!!. 0,06 ι!. 0,!0.

Ι!!!!!ο.: Ρ!!!!!!ε ρι!!!!ιο!!., Ι!!ΗΙιτ!!!!!οι1ο!!, Βο!·ορ!ι!!!οεε.

ΡΜ!. 8ε!!ευ!!!α!. !(!·εννε! αυτ!! άσε!. ρι!!·. 0,004.

Ι!!!!!!!.; νο!!!!ι!!ε ετε!ν!!!ω·ι!!!!, Βο!·ορ!!ιι!οε!ε Ο!!!ο!·οε!:, ει!!ϋ.ιι!!εο!!ε Γοι·ι!! Με

Γετ.!!ε!!!!!;!ιοι!.

ΡΜ!. 8ε!!;υ!!!ει!. !·(!·ε!!!ε! ω!!! Εκ!!·. ΡΜ! 0,06.

Ιιι!!ίο.: Αιο!1!ο Με νει·ά!!.ι!!!ιι€ε!.!8.οτυε.

ΡΜ!. 8ει!!ευ!!!α!. !!(!·εν!!ε! αυτ!! πω. ε!·εο!!!οοε. 0,0006.

Ιιιἀὶο.: ο!!το!!!!ιο!!ο ΜΜΜ!!! υ..Νου!·ε!ετ!ιο!!!ο, Ο!!οτο!ι, Νοι!ι·:!!ε!ο!!, !!!!!.π!!11!.6.

Ρεο!!!!.ε!ε, !!.1!.ω! ΙΩ!!ιο!!!ε!!, Ι)ι!!!!ετοε, ι!!!!.!!!;!ιο!! Ι.γ!!ιρ!!ο!!!ε!!, Βει!!!!!π!!ο Μο.

# Με 0!!!;!!!ι!!!ιο!!!!ε ππεοι·οι· ε!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 8ε!!ς!!!!!ι!-Ρ!·Πρι!·ι!ο !!·ηο!! !!ο!!!!!!

!!!ο!!ο!!!!!! ο!!!!!ο!!·ηο!!ο 8ο!!!!!ι!!!π!!ο.

Βο:!!ἔεη ιιο!!οπι:

(ΜτΙ Ι·'οι·το!ιι, Μοε!!!!!!; δ. Β. 8οΒ!!ι!!, Μι!... Μ!. 'Πι. Βιιεο!!, Β!Β·ε.. Π! !!ο!ι

Αρο!!1ο!ιοι1: Ε!!!ι!ιτ!! Ηοεε!ιοτ, ΝΥ!ιτεο!!!!.υ; ΜΜΜ 8ο!!!ο!, Κἰε!!·; Ι!!ο!!!ι!·!!

·τ!!!.πω, Ν!ε!!ιη-Νο!ν8·ο1·ο!!Ξ 8. ν. Ιί!οεοι·!τι!η, .Τι!!;!ε!!ν (!)οτρει!!; Ρ!ιιι18οο!!ο!!ο,

Αρο!.!ιο!ιο 'Πι. Απερειο!ι, ΒΒΔ.

Κτοννο! 8: Θ·
Ει1ιΒειταεο!ιο Γεϋτ!!;-Μιι!·!!ε

θ. ιι!. Ι!. Π.

!:!!!!!!!! ο!ιο!!!!ω!!-ρ!!!!!·υ!!εοο!!!!ιο!!ο!· Ρτ!!!!!!!·ε!ο

ΚΜ!! ε!. Η11.

Ι.!!οι·ιι!!ιι· οι!!! Ρι·ο!!οπ !ιοε!ω!!το!.

  

  

  

Π!!!) 18-4.

  

~ Μ!εε!!ε!!!!!!! Χ!!τε!!ε!!!!!ε!!:
Σ ΠΓ. ^')ΘΠα, Π: Πεμ!» πι!!! Ώειτπ!!!ι·ιι!!!!ε, Ρ!!.ι!!ιε!!·. Π).
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.Ιιιτ_!ονν !Ποι·ρο.!!. Μ”.

Πτ. Βιιι!ιι!!” !Νειιιτιο!ι.

Θ!. Ρο!οτε!ιιιτις.

 

Π!ο «Μ. Ρο!οι·ε!ιιιι·οοι·Ποτ!!ο!ιι!εο!ιο Ψοο!ιοιιεο!ιτ!!!› οι·οο!ιο!ιιηο!!οιτ.” $901111011101:ι!ετΔι1!!τβΒο εοννΙο 8110 Σ11εοτα!ο8ο ιι ιιο!ιο ιι τ!. - Πει· Δ'βοιιιιοιιιιοιι!:ητο!. Μ! !ιι Βιι"1η.ιι@ 8 Μ!. Πιτ· Με !ι!!!.ο! πιο!! Δι1εεο!ι!ιεεε!ιο!ι οι! ι!ιε Βιιο!ι!ιοιιτ!!ιιιιΒ· νου Ε. Ξ!. Β1ο!!τοτ ιιι

“τη 4 πω. τω· τ!" !ιο!!ιο .Ποτ Πιο!. Ροε!ιιιε!ο!ΙιιιιΒ ἱιι Με ΜΠΟΡΩ!! 8!;.Ρο!οτε!ιιιτις_ Νοννε!η·-Ρτοεροο!Μ Μ!. ιιι ι··ιο!ι!ειι.-Π 9. 111!!! !!τ1Ρ!ιΒ

“πω” 20 Πιι·1τ_ι!!!ιτ!!ο!ι, 10 Ποι·Ε !ιο!!ι_!!!!ιι·!ιο!ι. Πει· Σιιτ01!!1οιιητ01ο εοινιο ο!!ο ιιι! ι!ιε !!ει1ιιο!!οιι !.ιοιιϋε!!ο!ιοιι Μ!!!!ιο!!1111Βει1!1ι!!ο!111Μι οτι

ΐοι·τ!!ο3ιιιο! Βοερο!!.ειιοΖο!Ιο ιιι Ρο!!! !ε!18Χορ. οι!ει· 35 Ρ!`οιιιι.-Ποιι (Με 8 οεο!ι!!!!ε Γ!! !ι το 1141011 Κεάασ!90111° Μ· Ρι1Η!!Η Ψο11εο!1 Ν! ΜΒΜ·

Διι!οι·οιι ννοι·τ!οιι Σ!!8οροι·ι!;ΔΜϋεο!!ιτοτθτἱ8!ιιιι!οι·!!Βο!οιιΕοοιιιι!!.- !ει·ετιιιτε, ?ο!οι·ε!ιιιτεοι· 8οι!ο. Ρο!οι·-Ροιι!Μοερι!ιι! πι: ι·ιο!ι!οιι Βρτοο!ι

Κωοτο!:ο νν61%1Βιι ιι.°[ι όρη; 8κ!.πο πιιι Η! κι». οι·ο Βοεει1 !ιοιιοτἱι·!. ε!ιιιιτ!ειι 11οιιι.ιητ. Μι!!ννοο!ι ιιιπ! Ρ'ι·οιτ.ιε νου Β-3 Π!ιι·.“Με4.4 ε" ~ Με 

δ!. ΡΘ$81°8911τε. 9. (!6.! Νονοιιι!ιοτ

11111818: Ρι·ο!'. Ο. ν. Ρο!οτεοιι: Β!ε Μο!ι!!ιο!ιιιιιτ!!ιιιιιιτ άεε Βιιριιε.-Β!ιο!ιοτοιιιο!εοιι ιιιι‹1 Βοερι·οο!ιιιιιιτοιι: Ε'τιοά

τιιιιιιι1: Με Α1τοτενετ11τιάοι·ιιιι;οιι ιπι!! Πιτο Βο!ιτιιιά!ιιιι€. - Βο!ιοιι!ιο: Πιο νοιιοτἱεο!ιοιι Κτειιι!;!ιο!!οιι !ιι άετ! ννιιι·ιιιοιι 11!!ιιι1οι·ιι.

-- Ο. νν!!Ιο: Νει·νοιι!ε!!1οιι ιιιπ! ΓτιιιιοιιΙο!‹!οιι. - Ρτο!ο!το!!ο άεε νοτοιιιε Β!. Ρο!ει·ε1ιιιτεοτ Αοτι!ο. - νοτιτιιιιο!ι!οε.

- Ε!οτι.ιιΙ!!!!!ε-Βιι!!ο!!ιι Θ!. Ρο!οτιι!ιιιτΒε. - Αιιοο!Β·ειι.

 

!!!ο !.!ο!ι!!ιο!ιοιιι!!ιιιιο Με !.ιιιιιιε.

νο11

Ρτο!. Ο. ν. Ροιοι·εοιι.

Η'οτ!ι·ιι€. Βο!ιο!!ειι πο! άοιιι ΧΙΙΙ. Ιι!ν!. Αοι·ι!ο!ιιΒιο οτι Β!Βιι..)

Μο!ιιο !Ιοττοιι!

Με Ι.ιιιιιιε!”τεΒο !ι!!άο!ο !ι!ε!ιοτ τιιιτ εο!!οιι ι!ειι Πατου

ε!ιιιιι1 άοτ Βοερτοο!ιιιιι8 πιι! !!811 ΟοιιΒτοεεοιι, τ!οιιιι ννοιι!ιτ

οτ!τοιι!!ο!ι και· Με Βοειι!!ιι.! άοτ νετεο!ι!οτ!οιιε!οιι Βο

!ιιιιι‹!!ιιιιεειιιο!!ιοτ!οιι υιιά ιιιο!ε! ννιιτάοτι ι!ιε νοι·Βοεο!ιτ!!!ο

που Ε!!!!ο νο11 Ι.ιιριιε ιιι!! ιιιιεεο!ιτο!!ο!οιι Ζοτε!στιιιι€οιι

ι1οτ Που! 1ιιι!! τω· Κιιοο!ιοιι Πιτ ιιιι!ιο!!!ιε.τ Βο!ι8.!!ε!!. Υ!!οτ

!τοιιιι! ιι!ο!ι! Ο!!! Πιι8!!ιο!τ!ιο!ιοιι, οιποπ Οοε!ο!ι!οτ ο!! Με

πιτ Πιι!ιοιιιι!!!ο!ι!το!! οιι!ε!ο!!!, Με ε!ο!ι τι!!! !!ο!ιοιιτΙοτι

Β!!ιοιι :ιιι ιιιιε μενου!!! ιιιπ! ιν!τ Απο!!! ε!ειιι1οιι !ο!ι1οτ

πι!! Μπι !ι!!!οτοιι θο!”!!!ι! τ!" Μειο!ι!!οε!ι.;!τοι! νοτ ε!!οεοιι

Ατιιιοτι, οι! ι!οιι Ηοερ!!!!!οτιι ιπιτ! ειο!ι εο!!ιε! οιπ Εεε!

!!ιτ οΙοιιι!οε Ι.ο!ιοιι ι!ει!ι!ιιεο!ι!ορροιι ιιιιιεε!ειι.

Βιιι Ροτ!εο!ιτ!!! ινιιτι1ο οτιι·ιι.τ!ο!, Με τιιιιιι υτιά!!ο!ι Με

Πτεειο!ιο Με Ι.ο!!!οιιε ι!οιι !ιι!›οτ!ιιι!ϋεοιι Ο!ιοτιι!τ!οτ Με

εο!!ιοιι οοιιε!ει!!τοιι !τοιιιι!ε ιιιπ! πι!! Με ν!ο! Ηο!!ιιιιιιιτ

ινιιτι!ε ό!!! νοιι Κοο!ι ιιιτιιιΒιιτ!τ!ο Τιι!ιοτΚιι!!ιι-Βο!ιοιιτ1

!ιιιιε !ιε8τ!!εε!. Βοο!ι !ιε.!ι1 οτιν!οε ε!ο!ι άοτ ΒΓΪι!!8 τιιιτ

Με οιο νοτί!!ιοτ8ε!ιοιιοετ, το!!ινο!!!Βοτ ιιιπ! οιπο Ηο!ΐιιιιιιιτε

Ιοε!ε!το!! !ιοιιι!!ο!ι!!Β!ο ε!ο!ι άοτ νοτ 10 .!ιι!ιτοιι νο11 ε.!!οιι

Ξε!!οιι 1ιοτιιιιε!τοιιιοιιι1οιι Ι.ιιριιε-Ρο!!οιι!οιι.

Με το!!! τ1ετειιΓ οι!! οτε!οιι Μ!!!!ιο!!ιιιιΒοιι !!!ιοτ οι!!

τε!!!οει!ο Οροτε!!οιι άεε Ι.ιιριιε νιι!Βιιτ!ε πι!! Εκο!ε!οιι ιιιπ!

ιιεο!ι!”ο!Βοιι‹!οτ Ττειιερ!επιτε!!οιι 1!!10!ι Τ!ι!οτεο!ι οτεο!ιιο

που, νοτ!ιιο!! ιιιιιιι ε!ο!ι Μου εο!ιοιι ν!ο! ε!τορ!!εο!ιοτ ιιιπ!

Μ!!! οι·ιν!οε ειε ε!ο!ι ιιιιο!ι, οιιεε ι1ετΒτίο!ιτ ιΙοο!ι οι!! !!70ιι!Β

ειο!ιοτοτ. Απ! τ1οιιι Βοτιιιιι!ο!οΒοιι-Οοιιοτοεε ιιι 1.οιρ2!Η

!ιιι!!ο !ο!ι 1891 ΟοΙοεοιι!ιο!! οιιι!Βο νοιι Τ!ι!οτεο!ι ορο

τω!» Ρ!!!!ο το εο!ιοιι, οοο!! Με Ρ!οειι!!ει! νιτειτ ινοιιιε οτ

!`τοιι!!ο!ι. !ιι τ1οιιι οιιιοτ! Π!!! ποτ Με! Με 8ει.ιι2ο Θοε!ο!ι!ε

·!ιιιιι! ειι!!οτιι! ινοτι1οιι. 110011 ειι!ι πιοιι Πι .Ιει!ιτ τιτιο!ι ι!οτ

Οροτε!!οιι 2ιν1εο!ιοτι ι!οιι Ττειιερ!ειι!ε!!οιιεε!!1οΚοτι !ιοτο!!ε

ιιοιιε 1.ιιριιε!τιισ!ο!ιοιι οιι!εο!ι!οεεοιι. Με ο!!τ!Βοτ νοτ!τε

!οτ άοτ Ειτο!ειοιι, Ρτοί. Εεεε ιιι !!!!ιοιι, 8!.0!!!ο ιιιιε ιι.οο!ι

!ιιι νοτΒιιτιΒοιιοιι .Τιι!ιτ πιι! Μπι ιιι!οτιιιι.!!οιιο.!οτι ΟοιιΒτεεε

!ιι Ρετ!ε ο!ιι!Βο νοτι !!ιιιι οροτιι!ιν !ιο!ιει:ιτ!ο!!ο ιιο!ιο!!!ο

Ρ!!!!ο νοιι Ι.ιιριιε νετ. !!οο!ι ιν!ο ειι!ιοιι ο!!! Κτειιι!τοιι Με:

61ο πιτ ρΙεε!!εο!ιοτι !.!οο!τιιιιε !ιοιιιι!2!οιι !Ιοιι!!ερροιι 1ιιι!

!οιι ειο!ι οοιι!το!ι!ττ στι!! !ιι1εο Βιι!ε!ο!!ιιιιΒιοιι !ιοινιτ!τ!, οτι.

ονι·ιεο!ιοιι !το!ο!ι1ο Νειτοοιι, 80 ι1ε.εε ιιιειι ιι!ο!ι! εει.8οιι

!τοιιιι!ο, 92185 άοτ !ΕτΓο!ε ο!ιι εο!ιϋιιοτ νετ. ν!!οιιιι ε.ιιο!ι

!το!ιι Βοο!ι1ιν ιιιι!!τ!!!, εο ο!ο!!ιοιι Με Ρε!ιοιι!οιι τ!οο!ι Πιτ

Πιτ μειιιοοε Ι.ο!ιοιι οιιτε!ο!!!. ο

να ο!ιι!Βοιι .Ιιι!ιιοτι ιιιιιι οτεο!ι!οιι ε!πο Μ!!!!ιο!!ιιιι8 Με

‹!9ιι!εο!ιοιι Ατο!οε Ν1ο!ε Ρ!ιιεοιι Μπιτ Βο!ιο.ιιτ!!ιιιιε Με

Ι.ιιριιε νιι!Βε.ι·ιε πι!! οοιιοοιι!τιτ!οτιι ΙΛο!ι!, ινο!ιο! Μο Μο

!!ιοι!ο ι!οτε.τ!!8, τ!ε.εε νοτ!ιοττεο!ιοιι‹1 (Με ο!ιοιιι1εο!ιοιι $!τε!!ι

!οιι ιν!τ!τετι εο!!!οιι. Αιι!ειιΒε ινιιτι1ο ι!!οεοτ Μ!!!!ιο!!ιιιι8

ινοιι!8 Βοεο!ι!ιιιιΒ Βοεο!ιοιι!!!, Με ιοάοο!ι ινο!!οτο Μ!!!!ιο!

!ιιτι;;οιι ι!ε.τ!!!ιοτ οτεο!ι!οιιοτι, ινο!ο!ιο !ιοτοιιιτ!οτι, Με οτ11$!

ενε!οιιιιι!!εο!ι ιιιπ! ο!ι_!οο!!ν άοτ Αιι!οτ ε!ο!ι το εοιποπ Βο

ο!ιοο!ι!ιιιι€οιι νοτ!ι!ο!!, εο!ο!ε !ο!ι ιιιιο!ι πι!! !!ιιιι 1898 ιιι

Οοττοεροιι!!οιι2 στι!! οιι!εο!ι!οεε ιιι!ο!ι ιπι !`‹ι!Βοιιε!οιι 8011111191

2ιιτ Ρο.!ιτ! τω!! Κοροιι!ιοΒοιι. Πιο άοτ! Βοεο!ιοτιοιι Ετ

Γο!Βε ινιιτοιι ιτι τ1οτ·Τ!ιε! ιι.ιιΓε ΗϋοΙιε!ο !!!ιοττει.εο!ιοιιι1,

ιιιο!ι! ιιιιτ !!!ο!ιιο !.ιιριιε!ιοτι1ο, εοιι!!οτιι οπο! οι!» ευφο

!ιτο!!ο!ε!οιι,εο!ιντετε!οιι, νοτεο!ι!ορρτοιι Ηοτ‹!ο Ιτιιιτιοτι, !”το!

!!ο!ι ιιιι.ο!ι ο!ιιοτ τ!ιιτο!ι ν!ο!ο Μοιι>ι!ο !ι!ιιι!ιιτο!ι ΐοτ!Βοεο!2

!οιι ενε!οιιιε.!!εο!ιοιι Βο!ιιιιιι!!ιιιιΒ ιν!τ!!!!ο!ι πιο 5!!!!ε!ιι.ιιι!

ιιιπ! τιιτ Ηο!!ιιτι8, νοοι!! ε!ο!ο!ι !ιοεοιιτ1οτε Μιτου! ινοττ1οιι

ιιιιιεε, €18.88 (Με Νιιτ!ιοτι ιιιπ! ε!τορ!ι1εο!ιοιι Ηει.ιι!ε!ο!!οιι

Βοεοιιτ!ετε ννοιι!Β οιι!ε!ο!!οιιι1 ε!πο, τ1οιιιι οι!» Κιι6!ο!ιοιι

εο!ιιν!ιικ1οιι, ο!ιιιο ι!ιιεε Μο 11!ιοτ τ1οιιεο!!ιοιι !ιοΒοτιι!ο ΟΙιετ

του! 2οτε!ϋτ! πιο!.

Νεο! Θ!. Ρο!οτε!ιιιτ8 οιιτ!ιο!τεο!το!ιτ!, εο!ιτ!!! !ο!ι !ιοτο!!ε

1ιιι Ηοτ!ιε! 1899 το οοο οτε!οιι νοτειιο!ιοιι πι!! Μπι ΡΜ

ε οιι'εο!ιοιι Αρματα! ιιι @οι ο!ο!τ!το!οο!ιιι!εο!ιοιι Ιιιε!!!ιι!,

νι·ο!ο!ιοε ιιιιτ ιιι !!!ιοτο!ετ !!!!ο!εο ο!ιιο !5οΒοιι!ε.ττιρο νοπ 40

Μπι. Ατιιροτο οιπ νοτ!!1ειιτιΗ ε!ο!!!ο. Βειε οτε!ο Με!» ετ

!ιε !ιοτΒοε!ο!!!ο Ι.!ο!ι!!ιο!ιοιιά!ιιιιΒε-Κε!ι!ιιο! ιιι Βιιεε!ιιιι‹1

ινιιττ!ο !)ειι!τ άοτ Μιιιι!!ιοοτιο Ι. Μ. !1οτΒζο!εοτιιι Μια!!!

Ροτ1οτοννιιο. ιιι άοτ ο!ιιτιιτο!εο!ιοτι ΚΜ!!! Με Ρτο!. 99ο!

μιπιιιιοιν 1ιιι .Τειιιιιοτ 1900 οτο!!'ιιο!, Με οινο!!ο Πειι!τ



πιο

ποτ Ριιτοοτοο 8. Η. Με Ρτιποοιι Αιοιπιπποτ νοπ Ο!ποπ

ιπιτ8 ιπι Κοιοοτ!. ιππιιοι πιτ Βκροτιιποπιοι-Μοπιοιπ, ππ

τοτ ποτ πππιιτιο!ιιοτοπ Ι.οιι.ππο Με Μοτιποοτπιοο Πτ. Α.

Ιιοπε, πιιιιτοππ τπιτ πιο οροοιο!!ο Οιιοτο.ιιι”οιοιιτ οιι!ιοει

πππ πο πιτ οοιτ ποπι 11. Ρο!ιτιιο.τ 1900 οιπο Βοι!ιο Ρο.

ιιοιιιοπ πιιπ οοιιτ Βιιι.οτπ Ετιο!πο ποι· Βοιιο.ππ!ππε οιιιοτ

πο.τιοπ.

οοιι Μπι ΙΙοτιιοι Με νοτιοοπ .ιοιιτοο κι πιιπ οιπ ο.

Κοιιιποι Βοι ποτ ποτπιοιο!οοιοοιιοπ Κιιπι!τ Με πω. 08.]

ιπ Κο.οοπ οιιιοτ ποτ Ι.οιτ.πποποο Ι)οτ. Ι)τ. Βιιτποποτί

οτϋπιιοι.ο ιιι Γτοπιττοιο!ι οι οιιοπιο!!ο ιπ ποπι Ηορι

το! οι. @πιο οιπ Ι.ιο!ιτ!τοιιιποι ποο!ι Ριποοπ οιποοτιοιι

1οιιιππ π! Βοπιιοο!ι!οππ ιιοοιοιιοπ οοιι; Κιιτιοιπ ιπ

ποπ ιζ!ιιιι!τοπ ποτ Ρτοιοοεοτοπ Ι.οιοοπτ πππ ιιοοοοτ

8!οιο!ιιο!ιο Ριποοπ-Κο.οιποιο. Αποοοτποπι πτοοιιοπ τπιι

πιοοοτ Μοτιιοπο Βτ. $οιιιιο!π πππ Μ: Μιι·!ιοτ ιπ

Βοτ!ιπ, οιπ Οο!!οπο ιπ Ηο.τπιιιιτο πιιπ Βοο. Βριοειοτ

πππ 8ο!ιιιι ιιι πω.

Πιο Βιπτιοιιιππο ιοι ιοΙοοππο; ιιι ποτ Μιιιο Με Ζιπι

πιοτο ιιοιιπποτ ειππ οιπο Βοεοπ!ο.τπμο νοπ 76 Μ. Αιπροτο,

πιποοιιοπ νοπ οιποιπ οιοοτιιοπ Βιππο, ειιι ποιοιιοπι 4 Αρ

πειτοιο ιπ οιποπι πιοιωι νοπ 46 !ιοιοοιιοι. .ιοποτ Αρ

ροτειι: Βοοιοιιι οπο οιποπι !οποοπ Μοτο!ιτιιιιπο, οτι πο!οιιοπι

ειππ Βοτο!ττγειο!!ιιποοπ ιιοιιπποπ, πιο οιιοτο οπιππιο!τ πιο

Ι.ιο!ιι.ειτο!ι!οπ πππ πιτιι οιο ροτο!!ο! οιιι” πιο ππιοτο

Βιιιοο, ποιο!ιο οιο οοποοπττιεο!ι οοπιιπο!ι. Ποτ Ε”οοιιο

ποε 8ττο!ιιοπιτοποιο ιιοιιπποι ποπ πο.. 20 (πω. νοπ

ποτ ππτ.οτοπ Ι.ιποο. Οιιο!οιο!ι πππ οιπ ετοοεοτ 'Ι'ιιοι!

ποτ ιΝπττποοιτοιιιοπ νοπι Βοτο!τηειο.ι! οπτιιο!τοοιιο.!

τοπ πιτπ, 80 πιο Μ. ποοιι π0ιιιιο, ποοο οποοοτ ιπ ποιπ

οποοοτοιι Μοπιο! Μο Τποπο :ιπειιι ιπ Μπι Οοπιρτοεοοτ,

νοπ ποπι πιτ ε!οιοιι τοποπ ποτποπ, οιιοπίο.!!ο ποο!ι οιπ

ιΝοεοοτειτο!ιι οιτοιι!ιτι. ποππ οιιοτ ιτοι!ιο!ι απο ιπο.π

ποιο νοπ ινιιτιιιο, οοιιιοι Βοι ποπ Βοπο!πι!ιοιι ι $ι.πππο

ποποτπποπ Βιι:οιιπποπ. !)ο. πιο τοπιο Ε'οτιιο Με Β!πιοο

πιο οιιοτπιοοιιοπ 8ιτοιιιοπ οπτποιε!ιο!ι, οι οο ππιιιιο, ποοο

ποοοο!ιιο οπο πω! πι· Βο!ιοππ!ιιπε ιιοοιιτπιιιιοπ Τ!ιοι!

ιππο!ιοιιοι οπιιοτπι: ποτπο. Ζιι πιοοοιπ Ζποοιτο πππ ποτ

Ρ'ιποοπ Οοτπρτοοοοτο οοποιτιιιτο πο!ο!ιο οπο 2 Βοτιο

Ιτττοιοι!ιποοπ !ιοετοιιοπ, επιοοιιοπ ποποπ ιινο.οοοτ οιτοπ!ιτι.

Επιορτοο!ιοππ ποπ νοτοο!ιιοΜποπ Βοπο!ιποπ Κπτροτι.!ιοι!οπ

ιιο.ιιοπ πππ Βτ. ιπιπ;; πππ ιπι νοτοοιιιοποπ 8οι`οττπιο

Οοπηιτοοοοτο οποο8οιιοπ' ποτιιοπι.!ιο!ι Πιτ πιο Βοιι!οιιιι!ιοιιι

ποτ Ι.ιρροπ, νιιοιιποπ πππ νοτποτοπ Νο.οοπροτιιοπ, πιο

οπο ποτ Οριι!τοτ Πτ!οπο (8ι. Ροιοτειιιιτο, Νοποιη-Ρτο

οροοι Ντ. 44) ιιοτποοιο!!ι, ποτ ποοο πιο Ετοιοτ ιπ Βοοε

!ο.ππ οιιιππιι!ιοΙιο Γιποοπ-Αρροτοιο ππιοτιιοι. Πω πππ

ποπ Αρμοτοτ ιπ τιιιιι€ιτοιι πο εοιποπ, ποτποπ πιο Ρο

Βιοιιτοπ οιιι οιποπ οο!ιτποιοπ ιιοτιποπτο!οπ ιιο!ιοπ Τιοο!ι

οο!οπι τοορ. οιιι οιποπ !ιοιιοπ Ι.οιιπετιι!ι! Βοοοιπ, ποππ ποτ

(ιοτπρτοοοοτ οιιι πιο ποτ Βο!οποιιιππΒ νοτιιοτ Βοπο.π "οι

οιποπι Βιοποιια ιππτ!ιιτιο Βιο!ιο οοπτιιο!τιι πππ πιο Βο

!οιιοιιιιιπο ι›οΒοπποπ, πιο πιει οπεπο!ιπιο!οο επι νοτιτοΒοπ

πιτπ, πιιτ ιιιιποι: Βοι ποτνϋοοπ Ροτοοποπ οιπο Βοπιοεο

Βττοεππο Με Νοτνοπογοτοιιιο πω. 0ο Με πππ οιπο

πογοιιιοοιιο ποτποπ οποτ ιποιπο οιποτ Ι.ιοιιιπιτιτππο,

πο.οοιι πιτ ιιοοιι οποιο 2ιι ιιοοιιτπιποπ. Ειπο εοπιοοο

8οιιπιοτιο!τοιι ιιοοιοιιι πππ ποτιιι,_ποοο τιιοπ ετοιιε ποτο.πι

οο!ιτοπ πιιιοο, ποοο ποτ Βοπ2ο Ι.ιοπιιτοποι πιο Βιιππο Ζοιι

ιιιιοτ (Πο-ι Βιπππο) @που οιιι ποτ πιι ιιοιιο.ππο!πποπ

8ιοΙ!ο !ιοΒοπ οιοιιιι, ποιιοτ οι πιτ ιοποπ Κτοιι!τοπ πεπι

τοππ ποτ Βοποοπ Βιιπππο οιπο !ιοοοπποτο Ριιοοιοτιπ ππ

οπιιιοιιτ!ιο!ι. πιο ιιοι Γιποοπ οο ποοο Βοι οπο, ειππ

πο πιοοοπι Ζποο!τ ιπππο Βοπιοπ ο.ποοοιο!!ι., πιο ππιιοπιπει

οιποπ 8οπιοεοπ Βιιππποεπτοπ οοοιι2οπ τπιιοοοιι, πιοποτοπ

Ρποποτιπιιοπ ποππ ιποιι πιο Οοιπρτοοοοτο πιοιιι οπνοτ

ττοιιοπ. Ποιιοτ Βοιιπιοτποπ οποτ Βτοπποπ ιτ!οι.ςοπ πιο Ρο

τιοπτοιι πιο, ιιπο!ιοιοπο οι ιιιποπ ποτ οοποιοπι;ο Ι)τιιοιτ

πιοιιι οπΒοποιιπι. Νο.οιι Βοοιιπιπιιπο ποτ Βιιιτππο Μ; ποι

ποτ!οι νοτο.πποτιιπε οιιι ποτ ιιο1ιοιιτοιοπ 8ιοι!ο πο.ιιτειι

πο!ιτποπ, οτει 1, 2 πιο 20 Βιιιπποπ ποτοπι πιο Ηγροτ

οοπιιο. 8οιιπο!!ππο, πιοιιτ οοιιοπ πιο ππτ Β!οοοπ!ιι!πππ8,

ω, πιο 1-8 Τομ πππ πιοιιτ ιιτοιιο!ιοπ πιο πππι $οιιπιιππ,

ποππ πιτπ πιο Ποιοι. ο.π!ιο!!οππ ειππ, ποιοιι, πιο Κποιοπ

πω!" οποτ ειππ ποππ 8οοο!ιπιιπποπ.

8ο μια πιοπ ποππ ο!!τπο.!ι!ιοιι, τιι.ε!ιοιι 1--3 ιποιπο

Ρο.τιιοπ ιιο!ιο!ιτοππ ιιιιοτ ποπ ποποοπ Επρπο!ιοτπ ποπ, πο

πϋ!ιπ!ιοιι πιπ; ποππ Βο.ππο ιιοπιπποππ. ΙΜ: πιο οποιο

Ρο.τιιο οοιιοιππ. ου ροπιοιτι πιοπ ιποιπο ποοο τοορ. πι»

οιιοπ πιο πιο Βοοοιιοπ ποππ νοτιιιιοτ πππ πιτπιπι ποππ

ποοιιπιο!ο ποπ πο.πποπ Ποπ! ρο.τιιοπποιοο να”, πο.ιποπτ!ιοιι

οιοοο πιο οοιιοιπιιο.τ Βοοπππο Πιποοοππε.

Βοι οιιοοοπτοιιοτοπ Ηοτποπ ιιοιιοιι πιο Ροιιοπιοπ ιπι

θιοπιι!π ποππ, ποππ οο πο!ιτ οοιιτ !οπ8οο.τπ πιιπ πιτ ιπι

ιιοπ Ροιιοπι.οπ, πιο ιιοτοικο ιιιιοτ 200 Βιι:ιιπποπ οτοποιι

τοπ, Ηοι!ππποπ ιτο.ιοπ πιτ οτοι ποοο 80 Βιι2ππποπ οιιι.

Βοι εποε ιιοπιπποπποπ Ι.ιηιποιιοτποπ πο.τοπ ιτοι!ιοιι οοιιοπ

!0-20 Βιιοιιπποπ Βοπιιοοππ.

πιι· ιιο.ιιοπ οποοο!ιιιοοο!ιοιι πιπ ποτπ ο!οΙτιτιοοιιοπ Μπιτ

ιιο!ιοππο!ι, πο Πιτ ποπ 8οπποπ-Απροτοι:, ποτ Γτοι!ιο!ι νιο!

ιιιι!ιποτ, Βοι οπο ιπι Νοτποπ επ οο!ιιοπ οοποι:οπτοο Ι.ιοιιι

πο !ιο.ιιοπ.

Βοτ 8οπποπ-Αρρο.τοτ ιιοοιο!ιι απο οιποτ ιπ πιο·

πιο ποιοοειοπ ιιοιι!οπ οοιιποοιι οοπνοικοπ Ι.ιποο νοπ 30

απ. Βιιτο!ιτποοοοτ, πιο τπιι οιποτ ποτποπ Μοι!ηιοπιι!οπ

!.ϋοιιπο οοιιι!ιι πιτπ. Βοι· Οοιπρτοοοπτ οποιο ποτοοιιιο.

πιο οιιοιι οοεο!ιτιοιιοπ. πιο ποπ 8ι!ποπ !ο.εοτ επι ποτ

8οπποπ-Αρροτοιιοποπιο!!ο οτπριοιιιοπ, οποιι Επι· ω! μπιτ

ιιοοιιοπ Απο, πιι!ιτοππ ποτ Ε'ιποοπ-Αρροιτο.ι πιπ

οιο!τιτιοο!ιοτ Ι.ιοιιιοιιο!!ο ποτ ιπ πτποοοτοπ Αποιο!ιοπ το

οοιιπιποπ, πο. οι· οο!ι›οτ ιιιιοποτ (ι200 πω. τπιι 4 Βο

!οπο!ιιππποτπ!ιτοπ) πππ ποππ οποοιοιιιΒοο οροοιοι!οο ΡιιοΒο

ροτοοπο! οτιοτποτι.

Ποιιοτ πιο ΑΝ. ποτ ιιι'ιτ!εππιτ ποτ ποπ Β`ιποοπ πο!

θτιιππ οοιι!τοιοιιοτ νοτειιο!ιο ποιιιιι οποποορτοοιιοπ, πιο

οο ειο!ι οοπο!ι! ππι οιπο οποιοτιοιπο ιιιιτ!τιιπε ποτ οποιοι

οοιιοπ Ι.ιο!ιτοιτο.!ι!οπ ιιο.ππο!ο, πιο οποιι ππι οιπο πιτοοιο

ιιι7ιτιτππο οπι Με ροιιιο!οοιοοιι νοτιιπποτιο (ιοποιιο, ποπ

!π.·οοι οιοιι ποπ ιιιιιιτιποοι.τοιι!οπ οιπο εοπιοοο Νοιιοππιτ

ποππ πιοιιι οιιορτοο!ιοπ.

Ηιοιο!οΒιοο!ι οι ποτ Ρτοοοοο ιπ ο!!οτιοιποτ Ζοιιι πιο

οιποπι πιοιποτ ιτιι!ιοτοπ Βο!ιιιιοτ, Μ. (Ποπ οπο ιη πιι

ιοτοιιοπι ποτποπ, ποτ ιπ οοιποτ Βιοοοτιοιιοπ, πιο οπο ποπ

Ι.ιο!ιι!πιοιποι ποτ Ψ ο!ι ο τπιπο π'οοιιοπ Κιιπιιτ !ιοττοτ

8οποποοπ, πιο ιιιοτο!οΒιοοιιοπ νοτιιπποτπποοπ οοοοιιτοιιπ,

πιο οτ οτι πιιιιτοππ πππ ποππ ποτ Ι.ιο!ιτοοιιοππιππε οποι

πιτιοπ ΗοιποιιιοΙτοιιοπ οτιιπιτι πι. Νοο!ι οιπιποπ Βιιπιιι

ποπ πιο Ετποιιοτππε πππ 8ιο8ποιιοπ ιπ ποπ Οορι!!οτοιι

ω, ποππ Ειτοπποιιοπ, πιο Οτο.ππιοτιοποιο!ιοπ πππ Βιοοοιι

οο!!οπ οοιιπο!!οπ, ποτποπ ππποπτ!ιο!ι πππ νοτοοιιπιπποιι,

πιο 0οιποοο οο!ιιοτιτοπ. Ιπιοτοοοο.πι ιοπ Μ, ποοο οιιι” ποπ

νοτ ι Μοποι ιιι ΒτοοΙοπ οιοιιοοιιο.ιιιοπ ΒοττποποιοΒοπ

Οοποτοοο Πιτ πιο πιοιποπ ποτ Βπιιιεοπ-8ιτοιι!οπ οιιι

ποππ π.!ιπ!ιοιιοο !ιιοποιοΒιοοιιοο πιω πιιτοοιιιοι!τ πιιτπο.

Ηιοτ τππο!ιιο ιο!ι πππ οιοοο πιοιποπ οιιιοοιιοΙτοπ, ποοο

ιο. ιιο!τοππι!ιοιι ιπ !οιοιοτ Ζοιτ οπο!ι πιοποτιιο!ι: ιιιιοτ

Βο!ιοππιππο ποε Ι.ιιππο νπ!πο.τιο πιιι ΕΜΠ·

Βοπ-8ιτο.!ι!οπ !ιοτιο!ιιοι ποτποπ πππ ποοο οιιι ποπ!

Βτοοιοποτ Οοπετοοο ιιιιοτ ιιοιπο Μοι!ιοποπ Μιι:τ!ιοι!ιιπποπ

Βοιποο!ιι ποτποπ. Ι)οτ Α!ΙΒοτποιπ-Ειππτποιτ, ποπ πι ποιιοι

οοποπιιοπ, οι ιοποοιι, ποοο πιο Ε'ιποοπ'οο!ιο Μοιιιοπο

οπτοοιιιοποπ νοτοποιο!ιοπ, ποππ πιι!ιτοππ πιτ οο Βοι πιοοοτ

ιιοτοιιο ιπιτ οιποτ ποππ οιοιιοτοπ οοποιο.ιιιοπ Ψιτ!τιιιιε πι!

ι!ιππ ιιιιιιοπ, επ οι πιο ινιτιιιιπο ποτ Βϋπιιοοπ·ΑΡΡι·°

πιο ποππ ποοο οιπο οοιιτ ππο!οιο!ιο πππ οο!ιποτ πο πο·

τοο!ιποππο, ποποπ ποτ νοτιιπποτιιπποπ ιπ ποπ Οτοο!τ'οο!ιοπ

Βπιιτοπ, πιο ποπ ιπ 6 Μιππτοπ ιιοτοιι.ο οπο ιιοτιοπ ιιι

ποιο!ιο ιππποππο!π ιτππποπ. Βοοοπποτε οο!ιποτ ιοι Μ"

ποτ Ειππτποιτ, ποπ πιο οοΒοποππιοπ «Βϋπτοοιι-βιθ·

οοιιπιιτο» ιπποιιοπ, πιο οιο!ι πιιτο!ι Ε'οιι!οπ ιθΒΙ":Ι""

'Ι'οπποπο ππι· Ηοιιιιπο οιιοτο!τιοτιοιτοπ. το! εειιι ιιι Βτοε

πιο. οιποπ Κποιιοπ, ποοοοπ Οο.!οο. ποποιι !θ'ο.νιιο πο! πιπ



πιο

Νοιεεοτ'εοοοπ Κιιοι1τ ποτοπιποπτ ιιιιοτποπ οοτ, Γτοιιιτο

οσοοπ νοτ 2 .1ποτοπ; οτ ιιοι.1ο οιπο πισιιο οτοιι:ο Νο.τοο

ποι ποπι Ηποριο, ππε οποποτοιι.ο θιοειοοινοτ οο.ιιο Μο

ποιο Βοοτο.οσοτ οιο οε ποτ Ηοιιππο εο1οιιοιο.

Αποο ΔΝοι εεοτ ερτοοο οιππ εοοτ οοοιιποι.ιο ιιοοτ πιο

Βοοι:ποπ-$ιτο.οΙοποιτιιοπο οοι Ι.οροε ποε, π. ο. τιπο

1ιποτ Βοεποι οπο; πιο ιιππιιπειιποο Νοοοπινιτικοποοπι ποππ

ιινοππ ιποπ πιο ΒιΙποτ ποτ επ νοτπποΙιοοοπ Μοποπτπροιο

Μοιιοτ'ο ποοτ πιο ιιΨιτοππο ποε Ι.ισοτοε ποι πιο Ποιοι:

ειοοι, ιιοπο ιποπ πιοοι οιοοιπ, οπποοτιιοπποπ, ππεε οιππ

ποσο ποτοο πιο Β.οπιποπ-8ττο.οιοπ Ι.προε ποτ ΠοιΙοπο

οτιοποπ οππο.

.Τοποπιπι1ε οιππ πιτ ποσο ιιπ Απιπποεειππιππι ποτ Ροπ

1.οιοοτοριο πππ εοινοο1 οοπιιοιισο ποτ Βοπ ιποπ-προο

το.1ο πιο ποσο ποτ Ριπεοιι'εοοοπ Μοτοοπο ιπεεοπ πιο

ποσο νιοιιοοοο 11οτιεοοτιι.το οτινο.τ1οπ, οοπποΙισο Ιοτπιοι·οτ

°ιτοιΙισο ποτ ποσο ποτ Βοιτο ποε Κοετοπροποιοο, ποτ νοτ

οιοιποοπο8 πππ Αοιπιτποπο ποτ Βοοοππιπποεπο.ποτ ποτοο

νοτοτοεεοτοπο ποε πο! οιππιο.Ι πο οοιισοτοπποπ Ηποιοο

πιτιιοε. Ποοτιποπο οιπσοιο εσ1ιοπ πιο! ποιιι ΒτοεΙοποτ

Οοοπτοεε Μ. 8ιτοοοι ποε Μποσοοπ οιπο 1ιιιιτοοι1οπε,

πιο, ινοππ πιο εισο τοπιιειτι, οιποπ ποποπ ινοεοπιιισοοπ

Ιι'οττεοοτιιι οοποοιοπ πιιι·Γιο. Ετ ποσοι πειιιιιιοο ποπ οιοιι

1τιεο1ιοπ Ροπιιοπ ποτ 1ππποτιοπε-Αρριιτοιο ποσο πιοεοτ

Βισοιοπο οιπ πο νοτινοτιοοο, πο ποτεοιοο τοισο πο ποο

ιπιεσοοπ 8ιτοοιοπ, οιιοτοππ οτ οποιο 1ινοτιποειτοιιιοπ

οπτοο.ιι, ποοο οι οτ ποσο ποιοι Βοππ ιοτιιο οιιι εοιποιο

Αρροτοτ πππ πιο ποσο ποσο Ιτοιοο τοοτοροοιιεοοοπ νοτ

εποοο οποοε1οιιι. ΑΜ πιοεο Ψοιοο ννιιτπο πιο Ε'ιπεοιι

Βοοοππιππο ο·οεοπιιισο οιι1ιποτ πππ οιποιοοοτ ινοτποπ, πο.

πιο ποσο ιποοτ οποτ ονοπιποτ οοιοριιοιτοοποπ ΑοοποΙνοτ

τιοοιοποοπ ιπ οΏοίο!! ιιοιιιιποπ ινοτποπ. Νοποτπιππε

οποοπ ποσο 1·`οοτοπο πππ 'Γτοπνο ιιοπο νοτοιιιιποοτο

Αρρο.τπιο νοτοοεσοΙπεοο.

Με πππ πιο Ιππιοο.ιιοπ Πιτ πιο Ριπεοπ°εοοο οπο.

οοοπππιοπο οποοιοποι, εο οι ιπ οτοιοτ Βοιοο οπο! νοτ

ιιιοιιο ποτ ποτΙ.οροε νο1οπτιο πο ιιοοποπ πππ Καπο

οο ποτ ποποπ Μοτιιοπο ποτ εσιιο.ποπ, ντοππ ποιο ειο οοι

οιιοπ ιπποΙιοοοπ οπποτοπ ιοσοποπ Ηο.πιιοιποπ π.πποντοπποο

ποσοι.

Βοιιπ οπο” οτγτοοιπο.ιοποε οτιιο1τιποπιο οπο!

ιπ ποτ πιοτιο ποτ οοοποποιιοπ Ε'11.1ιο οιποπ Ετιο18, πιο·

οοιι οτ ποοτ οιπ οιοιοοπποτ, Ποιοι οιπο ποσο εσιιινοτ εο

ποπ, πο. ιοο ποσο ΡοιΙο Βοοοοοπ, ντο ιιοιποτΙοι πιιπο.οοτππο

Βοεοοτοπο οιπποττοιοπ πππ Βοοοπ πιτ ππτ ππποτπ πο

Φο ΒοοπππΙοπο ποεοοιοοο, ποπ Ρπιιοπιοπ ποιοι πιο1

Ηο11ποπο ιποσοοππ.

Αοσο οοι οο.ριΙ11ιτοπ νοποοιο.οιοπ πππ Νο.ονι

οιοο1: ιποπ Ετιο1οο, απο οοιιο ισο Φο ?ωπο πισοτ Πιτ

ποΒοεοο1οοοοπ.

νοτοοεεισοτιιοο ποιοι οιπο ποοοποπ οοι 2 ιοιοοιιοεοπ

1.οοοΙειιιοοιιοποπ ποτ Ηποι οιο οπιιοτ Ετιοιο; οτινοτιοιι,

πο.ιπ1ιοο οοι ποπι Ροπποο-Οοεοοοπτ (Βιειιτοοοιιιο,

Αιοπροοοοιο, ΠΙσπο ιτορισπιπ) πππ οοι Α ο ιι π ο ιπ ιι σ οε ι ε

ποτ Πο.ο1. Βιεοοτ οποο ιοο ποτ οιποπ οιιι νοπ Ροπ

ποο-θοεοοοιιτ ποτ Νοεο ποσο Ριπεοπ οοοποποιτ πππ

πννο.τ οιιι εοοτ εοοοποιο Βιιο1ο; οοι Αστιποιπγοοειε οποιο

ιοο ποσο ιιοιπο θο1οποποοιι πιοεο Μοιοοπο πο νοτοοοοοπ,

οοιΪο ιοποπο οπιπ ιπ ποτ 1.ο.Βο πο οοιπ, ποιπιι πο οο

πιπποπ.

Ψοπιι πιτ πππ οπο ποπ οιεοοτιοοπ Ετιποτοποοπ ιπιι

ποτ Ριποοπ'οοοοπ Ι.ισοιοοοπππιποπ οιπο Βσοιοεοιοιπο

τοιιο πιοοοπ ινοΙΙοο, πο οοπποπ πιτ πιο Βοοιιιοιοιοοιι

οποιοι, πει.εε οιο οιποπ οποπ οοποοιοπποιι Ροττεσοτιο: ιο

ποτ Ιιοροεοοοπππιππο Βοοτειοοι; οοτ, οιο ο πο ιι ιοπ οιι

Επι! νοπ Ιιορπε νο1οπτιε ποτ Ηποι πππ ποτ

Ιοιοοι; ποποο81ισοοπ 8σοιοιιο”ιιο.οιροτιιοπ,

εοοιο ποτ νοτεοοιοποποιοπ Ροτιποπ ποτ

Ηο.οτιποοτοπΙοεο ππτ Ηοιιοπο οτιποοο_

οοτ πο.οοτι πιο Βοοο.ππιππο; 1οποο Ζοιτ πππ

ιπι τοσοι. τοοποτ; πο1ιοτ οι. οιο Πιτ ποπ ρτοοπεοοοπ

 

Ατπι ποιοι ποοιοποι πιιπ πιεει οιπο ποτ ιο 8τοοεοτοπ Απ

επι1ιοπ, πιο ιιοοτ Βοποποππο οιπο νοτιιιποο, ποτοιι

ιιιοτοπ.

Απι θιοοιΒιιοτειοπ ντοτο οε οοεοπποτο

Ριπεοπ-11οιιοποιο.ιιοπ πο οτιιπποπ πππ πιο

οοΙοοπ οιιι 1.οποε-Αοι1οπ πο νοτοιπποπ,

ποππ ποτ οοι 1117οιιοιπ οτοεειο Τοοιι ποτ ιιπ

ροοιιτοπιιοπ οπτετοιιιιοι ποτ οποοιπιτιοιιοπ

ΒονοΙΚοτοπο.

Ζοπι $σοιοεο ιπποοιο ιοο οοοτ ποσο ποι ποοι Ετιο1Βο

οοιιοοτ1τεο.ιιι ιπιιοοοπ, ο·ο1οιιο πιο ιοπιτοοι. Ριποοιι πο

νοτποποοπ οποοπ. Βτειοπο ιετ ποτσο ιοπ ποι ποε Νοπο

ποε 1πτοτοοεο Πιτ ποε Βοοισιιοπι ποτ οιιΒιιισΙτιιοοοπ Εο

ροεοτοποοπ οτινοοιιι οοπ ποτ απο επιπιι πο οιποτ

Ιιπροο-Βιοιιετιιι ποιοο.π.

Ζοοιι:οιιε πτο.ποι εισο ποτ 0ιοποπ1ιο πω", πιο Ε'τοπο ποτ

ιδ'τοοπιποποεο ποε 1.οροε νο1οπτιε ιποοτ οοεποπ.τ

ποποπ, πιο ποω νιοΙ πο οποιο Βοποοιοπο ποιποποπ.

Επο ποιιιιι. οιιποι ποσο πιο Ρτοπο ποεπιπιιιοπ, πο ινοΙοοοπ

Βιο11οπ που πιο Ιπιι.ιο1ιοτιιιοπ ποε Ι.ορπο πο εποοοπ οπ

οοπ. Ζοο1τοισοο Βοοοποοιποποο ντοιεοπ ποσο ποτο.οι πιο,

πο.εο οποπο ποτ Ιιορπε πιο ποπ νοτποτει.οπ Ροτιιοπ ποτ

Νοεοπεοο1οιιποποι οοπιππι, οποτ ιιι ποτ ποσοοιοπ Ποιμ

οοπε νοπ Νειτοοπ, ποιοοπιιισο εοιοοοπ, πιο ποσο οπο·

ποποπ νοπ ιποοτοοιοοοπ Ηει1επτιιοοπ σποτ Οροτπτιοποπ

πο ιποοτοοιοοοπ 0ιοιοπιιοπ σποτ Κοοοοοπ οιπιοτοΙιοοοπ

οοπ ιποοοιο ιοιι ιιιιοιι οιπ πιο 0οΙΙοοοπ τοπ. ποτ οιπο

νιιοπποπ, ιο πιοεοτ Βοπιοοοιιο οοιιοτο Βοοοοσοι.οποοπ ππ

ποετοΙ1οιι,ποεπιοισοοπ ποσο ποι Ιιοιιοεοοτπο πιο Ζοοπ

ιιοιεοο (ποιποοιιισο οοι σοτιοεοπ Ζο.οποπ) πο ποοιοο.

.ιο ιτιιιιοτ πιο ποοτ ποπ Ιιορπε πιοο,οοειισιτοπ οϋποοπ,

ιο ιιιοιοοτ πιο Ηοτπο πιο, πιο πο οοοτ 1ιοπποπ πιτ οιο

τοπιοοΙ ποτοο πιο Ιι'ιπεοο'εοοο Ι.ισοιοοοοιιπιππο ποτ

Ηοιιππο οτιιιποπ.

Ν π σ ο ιτ πο.

1ο Νοσοιο18οπποιο οτιοποο ισο ιπιτ οιποπ ιιοτποπ Απε

ποπ οπο ποτ νοπ 1)τ. Ροτσοοο.ιπιποτ ποι ποιο ΥΠ.

0οπετοεε ποτ ποποιοοοπ ποτιοει.ιοιοοιεοοοπ θιοεοι1εοοπίτ

ποοττοισοτοο Βοτισοιι ποοτ πιο Ριποοπ-'Γοοτοριο ιπο

ποι.οοι1οπ.

πε οπτποπ ιο ποιο οι πεοπ'οοοοιι 1ιισοι-Ιπε1ιι:οι νοπ

1805-1900 τω.) οοοποποιι:

1) 640 Ρο11ο νοπ οπο” ν ο1οπτιε (οοι 74 πω.

»ποποπ ο.οεεοτ ποτ Η:ιοι ο.οοο 8σο1οιιποποιο οποιο, νοπ

ποποπ 801 ιιιπποτ πιο 10 .1ποτο οοετοιιποπ. Βιο ποιο 1.

Μπι σ. ποτ πιο Ηπορτοοοπππιοπο οοι 468 οοοπποτ, 117

(18 ρΟι.) οοιο.πποπ οιπο ποσο ιο Βοοο.ιιπιοπο πππ ο?

(11 πο.) οπτιοπ πιο ΒοοπιιπΙοπο οποοοπποι: οοποοτοσοοο.

ΜΗ Βοσιπινοπ ννιοποτ ιπ Βοοπππιππο ποιοποι -- 22.

ιιπ 0οιπποπ οιππ οιοοοτ 180 ποιο εοιτ 1-5 .1ποτοπ το

οιπινι”τοι, ινοοτοιιπ 828 οοπ ντοπιποτ Με 1 .Ιο.οτ 1ιοιπο

Βιιπριοιπο οποοπ.

2) Ιιορπο οτγιοοιποιοποε - 44 ποιο, νοπ

ποποπ 14 ΒοοοιΙι, 15 ποοοεεοτι οιππ.

8) Αιοροσιο. πωπω - 40 πιο, πο.νοπ 30 πο·

οιπο.

4) Εμιτοο1ιοιπο σπι:οποπιο -

ποποπ 12 ποοοι11.

ο) Αοπο νιι1οπτιε - 26 ποιο, νοπ ποποπ οιοοτ

ποτ 13 εο1ιοι11, ννο.οτοππ πιο ποτιοοπ οιπο πιο οπτιοιιοιιιο

οτινιοεοπ. Βιοοοο ιπι ιο. οοπτοιι1ισο, ποι ποιο 1ιοιποπ ιπ

ποτο Πτεοοιιοπ πο 0ιτοππο ιιοοοπ.

6)Νοονοο νοοποιο.τιε ριο.ππε - 10 πιο,

γοπ ποποπ οιπιπο ιπει Βοοοιιτ. πο.οτοππ πιο ιποιετοπ Βοο

εοτοπο οποοπ.

Τ) Βοι Ρο.νοε, Ττισοορογιιο. σοοιι.ιο

ειγοοειε οιιοο πιο Βοοοοπιοπο οτιοΙοιοο.

ιιπ 0ιοπποπ οοτισιιιοι Ροτσοοπιπιποτ ποοτ 801

Ποιο ποε Κοροποποοιι, ποποπ οτ ποοο 161 ποιο οοε

Ιιοπποο, νοπ Πτ. $οοποιτο. (139 Ιιορπε νοιποτιε, 12

49 Ε'πιιο, νοπ

πππ
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ε. εητεεπεετεεεε εεε 3 ΠΙεεε τεεεεε) εΙεεείεετ. ΒεΙ 2

εΜεε νοε Ι..εητεεε1ετεε.ε11εε Με Βεεεεε1εεε ετΓεΙ8Ιεε.

Μ. Θεεεετεεε ει ΡετΙε ω. 20 εεε» 1.. νεΙρετΙε

εεε 40 Ε'εΙΙε Α1ερεεΙε ετεετε. εεεεεεεΙτ. Μ. Βετεε

ω” Ιε Κεεε.ε Μ εει· Κ1ὶεἱε νοε Ρτεί. Οι”

εεε εειε 13. Νεν. 1900 - 24 Ε. Ι.ερεε νεΙΒετΙε (3

εεεεΙΙτ, 161ε Βεεεετεεε, ε εεττεε εεεε ετει Με Βε

εεεεΙεεε εεεεεεεε), Ι.. εητεεπεετεεεε - ε ΙΡ. 1Πεεε

τεεεεε - 8 Ε'εΙΙε (3 εεεεΙΙτ ρεεε 3,14 τεερ. 20. εε

εεεεεε). Αεεε τεεεεεε (3 Ρ'.).

ΒΙ1εεετεειεΙεεε εεε 3εερτεεεεεεεε.

Ε' τ 1 ε ο πε ε. ε ε : Με ΑΙτετενετεεεετειιεεε εεε Με Βε

11811ΦΙΙΙΙΠΒ- Μ·εε.ε δε Βεεεετεεεεετε.

Ιιε νει·ΙΙεεεει1εε ΜΜΕ Μ: :ειε ετειεε Με εει· νει·εεεε εε

τει·εεεεεεε εΜε επεΐεεεεεεε ΜεΙεα1εεεε Βει·ετεΙΙεεε εεε νω

εεεεεε εεε Α1:ετεε εε ε·εΙ:εε. Με εεεεεε ΚεεετεΙεε Μεεεε

Ρι·εεεεεεε Μετα εεεεε εειιι ι·εἰε κεεοτει1εεεεε εΞεεετ εεεε Με

ρι·ε.εΙΙεεεεε 1επετεεεε, Ιεεείει·ε εΜε εεεε1εΙιεεεει· νει·Ιε.ιιί νοε

Κτε.ε1ιεεΙΙ:εε εε θτεἰεεε εεε Με Ζεεεεεεεε νοε θεεἱεει ρι·εεεεκ

ειπεπ· εειιι θεε1εετερεεΙιτε εεετεει1εεΙιετ νετεεεει·εεεεε ΙεΙεε

ω· νει·ετεεεε 1εεεεε, εεε έ'ετεετ ε·ε11 εε1 τὶεειἱεεει 12ι·Γεεεεε

εει· Με: ρεγε1εΙοε·1εεεε Δ1ιει·ιι εεΜεεεεεεε εεε νετετε.τεεεεεε

Με11εεεε εἰεε νν1εεεεε 1:11ε»νε1εε Με ρτερεγ1εΙσ.1εεεε εΜεε

εε.Ιεεεε εεεεε εεε ρειεεΙεωεεεε Α1κετε εεεεεεε. - Πεε Βεεε

νοε 14":·1εετεε ε ε. εεε νοε ει·εεεει· ΒεΙεεεεΙιεἱτ εεε εΜεε

εεεε·1:, εει·ίεΙΙΙ. Ιε 3 Αεεεε11εεεεε, νοε εεεεε Με ετειε Με

Α1τετεἱενε1ειὶεε εεε θεεεπειετεηεεεΙεειεε, Με :εΜεε Με ΔΙ

εετεΙενε1εΙ1οε Με· εΙειεΙεεε Οτεεεε εεε Με ει·ΙΙ:τε Με Βε

εεεΜεε εει· ΑΙιετε1ιινοΙεεεε εειιι θερ,·εεετεεκ1ε εεε. Με

ιιε.εει·εε %1Π8.8ΒΘΠ Με' εεε ΒτεΙϊ εεε ίεεεεΙε;1 Βεεεετἰεεεεεε

Βεεεεε Μ. εε εεεεε ΒεΙεεεε εΜεε Βείει·ετεε εΜε ειόε1Ιεε

- εε εε1 εἱει·ιεε. εε: ννε.τειεεεεε εειρΓεεΙεε.

4 ννωεεΝ.

Β εε ε ε ε ε: Με νεεετὶεοεεε Κτεεεεε1τεε ει εεε εετ

πεεε Ι.εεεετε. Βεεεε_

νοε. Με: εὶεε Με· ειϋεενε1Ιεε Ατεεε εετει·εεε,εε εΜεε εε

Αετετε εει·ιιιε εεεε1εΙαε ΓΙ·εεεεεεεε εΙεε εεε νοι·εεεεεεε

εεε νετ1εεί ει· νεεει·1εεΙιεε Κι·ε.εεεεἱτεε 1ε εεε ενε.τειεε

Ι1εεεει·ε εε ετΙεει1τεε. Με Πειετεεεπεεε 1ετ. ειε εε εεε

εεεεννει·τεει·. εοΙΙ Με εΙεεετε;εε Κεεειεἱεεε εεετ Μεεεε θε

εεεεεεεε εεει· 3ΜΜε; ενετεε, εεει 'Ι'εε11 ε.ιιεΙι εεε εΜε εεττ.

Πεεεε 0_εε1Ιεε ετεπεεπτεε. 1Ινεεε εΜεε «Με εειπε νει·ί“εεεετ

2ερ;εεεεετεε εεεεωνει·κετεε Ετεεεεεεεε εΙεεε1εε Βει·ΙεΙιτε εεε

εετεε1εεε Ηε,ε·εεε ε1εεεάει· ἀἱτεει νν1εετερτεεεεε. εε εΜεε εεε

εεε νΙ?ει·ιε άει· εεΙεεΙεεε εεε εεπεετεεεεννει·ιΙιεε ΑτεεΙτ Πε

ετεΙετ ΜεΙε Με εεε θγρε11ΜεΙεεεε Ιε εΜεε: ενε1εε Ιιετεε.

1)ε.ε εΜεε Ινετε εε1 ε1ετ1επ ενει·ιιιετεεε επερ1”εε1εε.

Ψ 1 ο ε ε κ· τ.

Ο. ΨΙΙΙε: Νετνεε1εΞεεε εεε ΡτεεεεΙε1τ1εε. 8ιεεεειε.

νετ1ε;.; νοε εΜεε. 1902.

Με Βεε1εεεεεεε ενν1εεεεε ΑΙΙΒ·επεεΙεΙε1εεε εεε επ11εεεε

εεε1εε εΜε εεΙ Ρι·ειιεε εε ωεετ. εεε;ε εεε ἱε ε1εεεεει· ετώ

Γεεεε. Με· ενεΙεΙ1εεε θεεεε1εεετεερρετεε ωεετ Ιιι εεΙιετε

θτεεε εε εεε ΟτΒε.εεε, Με εΜεε 1εω Μει·εεεεεε εἰεεε

εεεεεεει·εε ΜεΙ1εεε Με εεε @Με Νει·νεεεγετεπε εεε Με

Ρεγεεε εεεεεεε, εε ε. Β. Με Βεττε11εΜεεεε. Με εειεε: “Με

εγε1ρτειεΙεε νετ1εείεε, εεΙεε·εεΙ:11εε εεετ εοεΙι άοτ '1*π·218ετΙε

εειπε Βεεεεεετεεε εειεεειι. Με εγεεεε1εε1εεεε Βγιιιριεειε

τοΙοεΙε εε Με ΑΙΙεεετε1εεε εεε1εεει· εεε νν1εει·ερι·εεεενε11.

Αεε'εΙ1εεε Μ; εε, εειεε Ε'ι·εεεε ε·ι·εεεε Τειεει·ειι εεεεε εεε

εεε εεεε ε1ε1ιΙ.ΙΙεεε ΑΙτετει1οε εεε Νετνεεεγειειεε, ννεει·εεε

εἰεε εε εΙοε εετ1εεΐεεεξε Βε1ιννε11εεε; ε1Ιεεεεεε εετνεεε 111·

εεεε1εεεεεε τεεεεεε εειεε. Με· θγεε.Ι-ιο1ερ;ε εειεε πετ εεει

ΚτεεεεεΝεε11εε ω» Νει·νοεΙιετ., Νειιτεεεεεε1ε εεε Ηχετει·ἱε

εεεεεε1: Με. .

1.1 ε ε· ε ε.

Ρι·οτο1εο11ε εεε νει·ε1εε Μ. Ρετετεεεεεει· Δει·ετε.

?11. 81ιεεεε εει17.8ερΙ;ειεεει· 1902.

νει·εεεεεεετ: Τ Η Ι ε ε. θεετεεει·: Π ο ε ε.

1)11.ν.111εεεε εεε1εεειτ1ι·π 4 Ρτε.ρε.τεΙ:ε νοε

θτενΜΜεεεκττειιτει·1ιιε, Με ετιιεΙεεεετ ερε

εειεε.

κτ..ΜΜΜ.

Ε' ε Ι Ι 1: νει· 3 .1εΙιι·εε ννεε;εε Βκτε·ε.εωεΙεετεν1άΙΜΒ Με

Ιεεετε ΒεεεΙεεεε ερει·1ττ, εεεεεεἱεεεε πετ: 'Γειερεεεεε, Με·

εεεε Πει·εἰε. Μεεεεε μια 4 Μεεε.τε εεεεεεΙΙεεεε. Β τ ε κ. :

Αεεεπείε, '1'εειρετετει· εει·τεεΙ, Ηει·εΙε Ιε εει· εεε εει· Βε.εεε

εει·εε. Βεεετε νετε Πτει·εε Με ε1εεεεερΓε;τοεεετ 'Μπεστ.

εΜεε. Με :επι »εεε τείεεεεε. ρει· νε.ε1εειε εει· ω. εειετε

εεεειεετ εεε Ί'επεει·ε εε ετι·εΙεεεε. Ο ρ ε ι· ε Η ε ε : 8εΙιε1τ.τ

εεει· Με Νει·εε, Παει εεε 11'εεεΙε εεετ εΜε. πεπ ‹1επι 1)εττε

νει·ενεεεεεε. 'Γειεει· νει·ννεεεεεε πει Νετε, εεε εεςετι·ε.εεε

εεε, εεε 1)ει·ιεεεΙΙΙΙερ·εε. Βε1ει Πετεεεεεεειεε ι·ε1εεΙ: Με

Τεειετννεεά Με, Γτεεεενσεεεετ εἱεεετ εε. ενώ Πεεενε11 θε

ι·ΙεεεεΙ: Ρτιιεειεεεε εεετεει εεε εει· τεεετεε ερ1ε.ιετεε 'Ι'εεε.

ΡεεεεειεεειΙπ·εεεε εεε νετεεεεεεεε Πει·ειεεΙ51εεεε. Μπινε

πεεε; εει· τεεετ.εε '1'εεε, ΒκεἱεΙεε εει· εει·ε16εεε ΡεττΙεε.

νετεεεεεε Με· Γε.εε1εετεεεει· ειο. Ηε1Ιεεε. Ρ 1· ε ρ ε. τ· ε. τ.:

17 (Με. ειπεπ· Με” ειε; Νεεε1εε1ιεετ, Γε.εετε·τεεεεε ΒΗΜΑ:

εεετεεεει1 εεε ΡΙε.εεετε, εεεεεε εεε ΗειιιετεεεΙεεεεεε.

Αεεεεπ1ειε εεεε ε1ιιεεΙεε εεεεε εεε ΙεΙ;πετεε.

Γε112 εεΙ.ετε εΙειιεεε ΑΜΠ 1902, Με ΒΙΑ Ψεε1ιεε

ΒΙεεεες, εειεε 18 'Ι'εεειι εε1'ι18·ε Βεειεετεεε. ΟΙιεειεεετ, εεεε .

2 '1"εε·εε εε 1·1εεεε νΙΠεεετεε1εεε εε1εεει· Αττεεεεε, θ τ. ε κ.:

Δεεει1ε.εεΙε εεε;εττΙεεεε, εεει· ειε εεΜἰεε, Πειετεεεεεεε

ετεεεννεττ. Ρετε. νε,ε·. εεεεεΙεεεει·Ι:, τοτε:: εειεεεετ.1π, ε1εετ

νεηετεεεει·Ι:, Βεε1ετεεε εε εΙετει·εε θεεεΙεεεεεννε!εε, τεεεΙ:ε

Με τεεΙειεετει· Κετρετ. Τεπερετετ.ει· 38,8 ΙΙ. Νεεε 3 'Ι'εεεε

ΟεΙ1ερε, ρεΙεΙοε, Με ννεεεεεε 81:εεεεε Βεε1εωεε Με 2 Με

πει· εετει·εεΙε εεε ΝεεεΙε. 8εί'ετΙ:18·ε Ο ρ ε τ ε. τ. Ι ε ε Με

'1'επερετεπει· 38.6°: 1·`ι·Ιεεεε ΒΙετεει·Ιεεεε1 Ιε ει·εεεει· Πεεεε.

ΡετΙΙ:εεεεει Ιιι_Ιιε1τΙ.. νει·ι11εΙα. Βεεεεε "ΙΜ ΐεεειχτεεεετ 'Γε

ιεει·. εει· εεε εει· ε·ερΙετ.:τεε ι·εεεεεε 'Γεεε, θετ1εεεεΙε εεε!

ι1ετε ΗεεπεειεεεεΙεεεεεε εεεΙ.ε.εά, Ιεεεετε νει·υνεεεειιεε· ει”

εεε Μυ·τεειι. ΐεειει·ε εεε εει· εΙεΙ:ει·εε Ε'1ε.εεε Με· 11τ.ετεε

εειεε. Βεἰιε Ηει·ε.εεεεεεε εεε '1'ειεοι·ε ρΙε.Ι.π ι11εεει·. ΑΜΜ

εεεε· εεεεε1εεε. Βτε1εε.ε·ε εειεε εεε ε1ετετε δεεεε1εεεε

εΜεε. Νεεε εει· Ορει·εεεε πει Με 'Γεω ει·ετει·. εεε εἰεε

εΜεε Με.Ιε Με 38,0° εεε Με Με εε 38,21'. ΗεΙΙεες.

Ρ π· ε. ρ ε ι· ε. τ: Μεε εΜεε Με ε1εΙι εει· Αειρε1Ιε εε πετώ·

τετεεε 'Γεεε, Με ἰε εΜεε ετεεεεε ΗεειετεεεΙεεεεεΙ‹ εεετεεετ..

Μ" ιεεεε Με νε1ΙΙιοεπιιιεεει· 'Ι'εεεεεεεπ νει· εΙεε εεεεεεεε

εεε ειιεεεεΙ.εεεεε εΜε.

12ε113: Νεεε ?υνεεεεετ.11εεετ Πεεερεεεε εεε εεί'ι1εεε,

επεεεεει·ι1μεε $εΙπεετεεε εεε 8εεεἰει1ε1 ετετεε1α. 8 Με. ε.:

11τει·εε νεη;ι·εεεει·τ. Βεεειε εεε `ε1ειει· εΜε Πτετεε Με

ΙεΙεεεεερΓετεεεετ '1'επεοι· νοε εεΙεεει· θεεεἱετεεε. Δεκεεε

εἱεεε τγρΕεεεεε ΠεεΙειεεΜεΙεεεεε εεε :1εω Π:ετεετεετε. Νεοε

εεει εκρεεκε.Ι:Ινε Βε1ιεεε1εεε νει·εεεεεε, Ο ρ ε ι· ε τ. ἱ ο ε:

ΒΙΙΙεΙΙεε εεΙεΙιετ '11ιιειει·, ε.11εεε18· Με. Μ1.τιπιεε εεε Ποπ να·

ννεεεεεε, 'Ι'εειει· ετεει·εεΙα εἱεε 1ε εεε ΠεεεΙεε. 1Βε εε11εμ

εεε '1"ιιειει· Ιε εεε εει·εεεεεεεεεε εεε εεεεττεεεε. ιεεεε

εειιειεεΜεεετ ΗεεειεκεεεΙρΙεκ εειΙ'ετεε 1)ι·ε1εεεε εετεε εεε

13εεςΙε.ε. ΠεΙΙιιεε·. Ρ π· ε. ρ ε ι· ε. τ: 1ι1εεεεερΓετεεεε θε

εεΙυνιι1ετ. Με ΤεΙ›ε Εεεε εεειει· Με1ιει· ννει·ι1εεε εε Ιετεπε επε

ρεΙ1ει·εε εΜεε Μι·εεΙ: ἰε εεε Πετεειεεε1εεεεεε εεε», εε εειεε

εεε εεε δει:1ι Με θε.εεεε εΙε1εε. Πεε ΠεεἱἀεεετεΙεεε εεεει

εεεειι εεε Αεεεεε εεε Πτ.ει·εεεενιιτεε ννΙεεει·.

ε ε114: νει·ερειεεε ε” Μεεεεε εει 2 Ινεεεεε, εΜεε

Αεεε1εΙιεε εεετει· Αεεπε1ε. 8 τ ε. τ ε ε: Πτει·εε νει·ετεεεει·ι,

ι·εεειε εεε εἱετει· εεειεε1εειι εΜε εννε1Γεεειει·εεεε εεει· εει

εεΜἰεεε θεεεεννε1ετ, ερε.ιει· Αεεεεε νοε ΠεεΙεεεΙ'ετεεε.

κρεοτει1νε Βεεεεε1εες εεεε 1ει·ίεΙ.<.ς. Οὐ» ε ι· ε τ 1 ο ε: ΒΙεε

Πεε εεερε.εετει· εεεεεεεε11ε;ει· 'Ι'ιεεει·, ετεεεεεεεεεε :Με

Νετι εεε Πει·πιεεε1Ιεεεε. Βε1τε νει·εεεε Με εε 1εεεε, Με”

εει· '1'ετεει·, εεε Με 'Γεεε ΜΙΒ. εἱε εεεεεεΙετεεεεε θετἱεεεεΙ

(Τιιεεεεεετη εει·ε.εε. Με τεεειε Τιιεε εκει Μι·εετ. Ιε εεε

εερΙεπεεεε 'Ι'εεεεεεεε ΙΙεετ, εε εειεε Με· Μ1εΙεετ ιιειεΙΙ.ιεΙεει·

επι ιιτει·Ιιιεε Εεεε ειιτει·ειιιιεεε εεε εεεεττεεεε εειεε. Πε

1)οεςΙεε εΜε Ηε.εενεΙΙ εΜεε θετΙεεεεΙ. Αε Με· εΜεε Πιε

τεεεεεΙε Με ρ11εεειεεει·εεεει· εειπε: ει·εἱεεε.εἱε· εΙΙ.2ειιάετ 'Γε

ειει·, Με· εεε 1Μεάτιιεε εειεε Μγεειε εεεεε1: εεε εεε·ειτεςεε

εειεε. νει·εε.Ιιεεε εει· εΙεεε1εε εειπε εΙετεει1εε Πτει·εε

ενεεεεε.εΙιε Με 8 Νε.Ιιτεε. Βιιείετεεεε εει· εειπε νετεΙεΙιτεε

11εεεεεΙιΙεεε Τεεε. ΗεΙΙεε,=;. Ρ ι· ε ρ ε. ι· ε. τ; : Μεεεε1Ιε1εε,

Ιεει.εεεεεεεεε '1'ιιεε, Με ΜΜΜ- ιιε‹Ι εεεεεεε εΜε εενει·

Ιετετ., Με 'Γεεε ει @Με εε.εε ΙΙιι·εει ΑΜΙ" νετε ΙΙΙ.ει·εε

εξρΙεΙεΙΙ:. 1)εε εεεεεε1ετεεεε θετ1εεεε1 "Με εεε Τεεεε

ε. οτι. ετ.

Ιε εΜεε 4 Ε'εΙΙεε Ιιε.ιιι1εΙΙ.ε εε εἰεΙι Με τεεετεεεΙτ.18·ε 'Ι'εεει·

ει·εν1εΙΙΙιτ, Ιε εΙΙεε 1<`εΙΙεε ΙιεεεεΙυε εε εΙεε ειε Τεεεεεεεττ.

εεε εειιι· ευνεΙ ΙΙ1ε1 επι εειερΙετεε 1'ιιεεεεεεττ. Με Με!

ενιιι·άε εΜεε εεεΙι ι1εει ΟεΙΙε.ρε ερετ1τΙ, Με Με1 εεεετεε πιω

εειεε νεη;εεΙΙεεετ εΧρεετειἱνει· ΒεεεεεΙειιε εεε εε,ε;εε Νεοε

εεεεεειι. '

(ΑιιΙ.ει·είετε.τ.)

2Ι'Ι'111ερ.ς:1)1ε νετεει·εεερ.ς εεε Κ εεεεεε

ετεπερϊεε εε1Αειρετε.Μεεεε εεΙ.1ιειεετ ,εεείεεε

θεεεεε1·1Βεε1εεε εεεεεεε; εεεεεεετ. εεεεεετ.ε εειιι εεε 8τειερί

ειε ΡετΙοεε. Β Ι ε τ εεΙι1εε νει· νειε ε.ιερεεπεε Κεεεεεε



.ιετ

ειιιε ΚιιεεΙιειι ειιιε ιι.επιιιιιειεεεΙιι ειιι! ιιιεεεΙΙιε ιιειιι Κιιοειιειι

ετ.ιιιιιρι ειιιιιι εποε. Ι)ιεεεε ιετΓειιι·ειι Ιιε.ιτε νειιτε.=.χειιιιει· θε

Ιειςειιιιειι: ιιπ Βάλτε άιεεεε .ΪειΙιι·εε εει ειιιειιι ιιΙειιιειι ΜΜεΙιειι

ειιιιιννειιάειι, εειιι ννεε;ειι Τιιεετιιιιιεεε εεε ΓεεεεεΙειιΙιε άετ

Πιιτει·εειιειιιιεΙ ιιιτηιιιιιι·ι νι·ει·‹ιειι ιιιεεειε. Απι 15. Με” ειιιε

ιιιε Ορετειιοιι Μια, εει· Βιιιιιιρι' ννιι.ι· εειιιιιι νετιιειΙι, ω»

ειιι;; εεε Κιιιιι ιιεεΙι Ε! Μειιει.ετι εε ιιιεετιιιιι6εει· ΜειιιιιΒιιιε

ιιι θι·ιιιιιιε; εεΙιειι ιιιιειι ειιιειιι Πειιετε πετ νοιι Επι. Κ ο ε

τ ε τι ι ι ε ο ιι Νειιτοτειιιιιιιε τεεετειιιεεε εειιειετιι·ι. ννετεειι.

Ιιι Γει€ε ιιιεεεε ιιιιΒιιιεΕΙιεΙιειι Αιιεεεεεεε Ιιειιι νει·ει·ε.8·ειιιιετ

ιιι άειι Βεειιι ειιιεε Ρτερετετεε, ινιε εε εεΙπειι πιιε ιιετετιιιξει·

Κιε.τιιειι άειι ειιιειι Επι" εει· Ορει·ει.ιιοιι ιιι ιιειιιοιιειι·ιτειι Ιιιι

8τειιιιε ιετ. Βιε ΚιιεεΙιειιρ!επε ιει Με: ιιιπ. ιιειι Βιιι:είΜεΙιειι

άει· 'Ι'ιειε ιιιπ! Γιειιιε νει·ννεειιεειι ιιιιτι ιιεειιι. εΙιεεεΙεειι νοιι

Ιιειιιιιιειι. νετιι·ιιςειι‹ιετ εειιιοιιειι·ιττ ειιιιε.ειιετ. ιιιε Βϋιιι€ειι

εΠιιει· ιιιιιι άειιιι εεε Ρτερει·ετ.

Ι)ιεεεεειειι. .

ν. Ε' ι ο ε: Με θειιιιιετειιεΐι.ιε·Ιιειι. άεε Βιιιιιι (εε εειιιι θε

ετεεε!ι εεΙιειιιτ. ινεεειιτ.ΙιεΙι νοιιι ΟΠειιεΙειεειι ει· ΜετΙιιι6ιιΙε

εεε Κιιοειιειιε εειιιιιιζι ιιι εειε ιιιι‹ι Με Η ιι· ε ο ιι Με” ετο

ρειιιι·ι ειε ΜετΙιιιϋιιΙε ινΜιι·ειιιι εει· Ο ετε.τιειι 1-2 (Με. των

ειιεειιΙειΤειιι. Με ιιιιεε ιιιεεεε νεττε ι·ειι ειιιειι ειιιιιιεΙ εει

Αιιιριιιετιειι ιιεε!ι Ριιιιε,·ιιε τει·ει ωιει. 2-8 Μειιει:ε ερε.τετ

ειπε άετ Ρετ. ιπι ΡΙιιιιιεε ειιιε εει άετ θεετιειι ει.εΙΝε εε ειεΙι

Ιιει·ιιιιε. Μ” ιιιε ΜετιιΙιειιΙε επι Βιιάε νετεεετ πιιε πω: εε

εειιΙεεεειι ννετ. Βετε.ι·τιπ εεΙιεεεειτ.ε Βιιιιιιεΐε ειιιε ιιιιειιιρίιιι‹ι

Με. Πετ ετννϋ.ιιιιιε Ρετ. :ιΙΙει·ιιιιιε·ε ιετ "Με ειιιε (ιεΙιει1 ετε

Ιιειιιιιιειι.

Η, ε ιι ε ε ιι Με πιει· Ρι·ιιι.ςε ιιιι.ειι άετ νετεοτι.>;ιιιι,ε άει· Απι

ριιι.ειιοιιεετιιιιιριε ,Ξι·εεεεε Ιιιιει·εεεε ειιηςεςειιεεετεειιι: Ι)ιε

νει·εεΙιιεάειιετειι νετεειιιιιε·ε ειιιε Βετιιε.ειιι; ντει·κιειι, ννοεει εεει·

ιιιε νετεειιιεάειιειι Ι.ερρειιειΙ‹ιιιιιΒ·ειι ιιειιιε εεϊτιετιιεειιιιειι εω

ι·εειιΙι;ειε ι.εεεειι. Αιιιιετε ννιιτ εε πιιπ. εει· Ρτερεειτιοιι νοιι

Ν ε ιι ιι ε ι· Π: τ, εετ :Με ΎνειειιιιιειΙε ιιι εειιοιιειι ι·1Μι πιειι

άειι ΚιιοοΙιειι, εεννειι. ετι'ει·εετΙιεΙι, εεε εειιιετ Ρετιοει.εειιειιιε ειι

ειιιιεΙειτειι. Μιιιι εττειειιι ειιιε θειεεενετεοι·Βιιιη.; πιιε Ει·ιιιιιι

τιιιιςεεειιιιιι.ςιιιιε·ειι. Β τ ιι ιι ε Με ειε ΜειΙιο‹ιε Πιτ άειι Πικετ

εειιειιΙιεΙ ειικεννειιιιι., Ν ε ιι ιι ε τ ι`ε τ· Πιτ εΠε ΒιιεττιειιΙε.ιιοιιειι

ιιιιιι Αιιιριιι.ειιοιιειι. νν. Με ιιι ειιιετ Αι·εειι. ιιι άει· «5ι. ΡΜ.

Πεόιε. ννοειι.» (Ντ. 84, Με... 1898) ιιεετ εειιιε ΒεειιΙιειε εε

τιειιιετ, ννεεει ει· ιιιεεΙ εειι6ιιε ΒιιιιιιρΓε ειιι. ινειειιειι εεννεε·

Ιιειιειι ννειειιιΙιειΙΜιεεειι ετΙεεετε. - Πετειιι τιιιιιε ειε Διερε

τ.ε.ιιειιεΐτεςε ειιιε ννειΙε, Με ει” ειιιειι ιιιιιιετΙιειιετι Ριιεε

ειΙειειι ννεΙΙιε. ινοΙιει ει· ειιιε ΚιιεεΙιειιειιιιιιρΓε εειιιιι', «Με

Ιεεει ιιιε νει·εετε;ιιιιε· άει· ΨειειιιιιειΙε ιιι ννιιιιεειιειι ιιιιιις.

ννειιιι πιει· Αιιιριιιετιειιεεπειιιρί νοιιι Ρει.ιειιτειι αυτ. εεριιεει.

πω, εε ε·ειιι εε ιιιε Βει άει· ΑτεεΙιετεενεΙΙιετιιιιε; _ιε‹ιεειι, Με

ιιπε Βιιιιιιριε ιιιεΙιτ εειιεει· ΜΗ, τιιιτΓιε εε ιιε.ειιιι·εεΙιειι ΙειεΙιτ

ει: ΒειιιιιιεΒιεεε, Βεειιειιιιε ειε. Κειιιιιιειι, Με ιν. εε ιιι εινει

Ε”Μιειι "Με Β ιε τ 'εειιετ Ορετει.ιοιι ε·εεειιειι Με. Βει ειπει·

ΡΙιε,εε ΙιειΙειι ιιιεεε Νειιτεεειι ιιιειει. ννιεαιει· ιιιι @ιιπε ειιιιι;ει·

Ζειτ. εοειι ι·εειάινιτειι ειε ειιιεΙι. Απι ειιιειιι Ρι·ει.ρετειι. νοιι Απι

ριιιιιιιο Ιιιιιιιοτι ιιε.ειι Ν ε ιι ιι ε ι· Γε τ εεε Ψ., ε..." Με Μει·Ι‹

ΙιιιιιΙε εεειιίεΙΙε νοΙΙΙιειιιιτιειι ιιιιεειιει·ιι ε·εεεΙιΙοεεειι απ, ινεεει

ιιιε Οεειιιε.εΙιε ε.ΙΙετιιιιι8·ε ιιιεΙιτ εποε ειιι". ινετ, εοιι‹Ιει·ιι ειιιιεε

Ιιδειιει·ιε·, εετ Βιιιιιηιι' Με· εει Ι.εεεειτειι εεε Ρειιειιιειι μπε

ειιειιιριιιιιιΙιεΙι.

Πεετιι;ειιε ιιτειιειιτ εετ Ρειιειιτ ιιιιτ εει Αιιιριιιετ.ιειι ιπι ειι

τει·ιι ισ εεε Πιιιει·εεΙιειιιιεΙε ειιιειι 8ειιιιΙι ειιι Βιιιιεε: εει Με·

Με ΠιιτετεεΙιειιΚειιιιιιιιιιτειιοιιειι ειιιτει εισιι άει· Απιριιιιττε επι

εεετειι εει ε·εεειιεεειιι Κιιιε ειιι ιιιε ΤιιεετεεΠεε ιιειεε; εει

θεει·εεεεεεεΙειιιριιτειιοιιειι _ιειιοειι “ιιιπ ειεΙι ιιιε Ρι·ειΙιεεε ειιι'

άπε 'Ι'ιιεετ ιεειιιι πιιε εειΙιει· ιιοιιιιιιι: εε "Με εει·ειιιι ειιι, ειιιειι

ττιιεΠι.ιιιιεειι Βιιιιιιρί ιιι ει·ειεΙειι. Ε'ιεΙι ερι·ε.εΙι νοιιι .ειιιε

ιιτε.ι:ειι άει· Μει·ιιιιεΙι!ε. Β ιι ιι ε ε εειιΙιιε νετ. ιιειιιε Ρει·ιεει

Ι:ηηιειι 2ιι ειιιιεε, εειιιιετιι Με Ρει·ιεει. ιιι ρ;Ιειειιειιι Νινεειι

ειιι. άειιι Κεεειιειι ιιι ειιτεΙιετειιιιειι. ιιι άετ Μειιιιιιι€. εεεε ιιιε

ΒιεριιιιιιΙιειιιιειτ εεε Βιιιιιιρίεε νοιι Οειεεριιντεε, ιιιε νοιιι Ρε

ι·ιεεε ειιεεειιειι, εεΙιειιειε ννετε ; ιιιεεεε ειιιερι·ιεΙιτ ιειιοειι ιιιεΙιι.

ειιι: άειι ΤΙιει.εεεΙιειι: Οετεε ιιγεειι ειιι.ειεΙιειι. ινειιιι Με

ιιιιι!ε ειιι: Βιιει·ιιιι€ Με ειιἔ νετννεειιεειιε·ειι εει· ινειεΙι

ΙΙιειΙε ειιι ΚιιοεΙιειι ετετι.ιιιιάειι. ΒΙειεειι Με ι'νειειιιιιειΙε ιε

«ω. Πει νετεειιιεεΙιειι, εε Με. Ι‹ειιιε Βιιιρἱιιι‹ΙιιειιΙ‹ειτ ειιι'.

'Ι' ι Ι ι ιι ε: πι» Ιιιιεειι ειιεΙι ιι·ιιιιει· ετειε ειε Μετιιιι6Με

ειιι; Ρετιεετ εεεεεΜ, ιιοειι Ιιεεε ιειι ιιιιεΙι σε ειε Β ι ε τ'εειιε

Ορετειιοιι ειιιιιειιιιιειι Ιεεεειι, ινειΙ Με ΚεεεΙιειιετιιειι ειιιε

8.ιιεεετει εειιϋεε ι.=;ιεΜε ΡΙϋ.ειιε πω. [Με ετεεεε ννειειιε Ρο!

ειει· εειιννιιιιιετ εει ΠιιιιιΜιε·ιτειτ εει· ΜιιειιεΙιι ‹ιεειι ιιε.εΙιττες·

Με ειιι! κιεΙιει· Ιιειιιιιιτ εε Β ι ετ εε.τε.ιιι' ,εετ ιιιεΙιτ εε, Βιιιετι

Πιιιετεειιιεε _ιετιεεΙι ιιιεεΜ εε. σε ννιτ ιιιε Βιιιι.εριιιιΜε Με ιιιε

8ειτειι εει· Ψε.ιιε ιεεειι ειιει· Λεω ει” πιειι Κιιεειιειι, ννιε

Βειιιι ειιιιεειιειι ΒτεΙΖϊιιεε. Πεε Βεειι·εεειι ε·εΙιτ σειιι”, ιιεεε

άει· Αιιιριιι.ιι·τε ιιιι·εει. Με άειι Βιιιιιιρι ττει:ειι Ιιετιιι.

3) πω.» άειιιοιιεκι·ιι·ι. ειιιε Ι.ιιιι.εε, Με ειιι εει

εεε 'Ι'εεε νοιι ειι1ετ Βεετιειι ε;εννοιιιιετι ννε.ι·. Ρετ. Ιιε.ιτε νει·

20 .ΤεΙιτειι ειιι Βιιιργειιι ε·ε!ιεει. ννεΙειιεε ορετιττ ννει·ιιετι νετ.

εεειι Ιιε.ιτε ει· Με :ειιι Το‹ιε ειιιε Ε'ιετ.ει ιιι άετ ΙιιιΙιειι 'Μετεκ

 

 

»Με εεΙιε!τειι. Βει άετ 8εεειειι Με! εεε πιειι ιιιε Ε.ιιιιεε

ιιιιι·ειι εειιι· άετΙιε Βιιιεεεεινεεειιιεεεειι ιιιπ εει· ΤΙιει·ιαννειια

νετννεειιεειι, ιιειειι οιιειι ειιτειιει, νεΙΙΙιοιιιιιιειι ΙειιΙεετ, εεε

ΙεετειιεεΙι, εεε·Ιειειι ιιιε τεεειιιειι ιιιε εε άειι ΐειιιετειι νετ

εισνειειιιι€ειι Ιειειιτ :ιι νει·ι`εΙεειι ννετειι. ΠιιτετιιεΙε άει· ΙιιιΙτειι

@πηρε Με .Με ειιιε ΠεΙιΙε ι·ειι ι.ειιε·ε ειιι! Ζννετειιι'ε11 ς]ην·ς;]ι

1 Οιιιι. εκει εειιινιεΙιε;ε ειιιεεεεννεειεε ΚερεεΙ Βετι·ειιιιτ, ετννε

τειιειει·εεε, ειιι; ειιιιιτειιιιει· ιζι·ει.ιιετ ΡΙιιεειι;·ιιειτ ε. Τε. ειιιιιιιι.

Απι 'Ι'Ιιετεκ ιιι εετ Ηειιε άεε 5. ΙιιτετεεετεΙτε.ιιιιιε Με ειειι

ειιιε Ιειειιτε Βιιιειειιιιιιε. άει· Β'ιετεΙειΐιιιιιιε ειιτ.ερτεεΙιειιά. Ψε

πω.» Τεεε νει· άειιι 'Μάο ιιε.ιιε ΡΜ. ειιιειι νιεΠεεΙι νει·εννειε·

ιειι ίιει·ιιιεεειι Αιιεειιεε εετ Βτειιειιιειι άει· ει:ειεετειιεεεεε

Ι.ι1εεε ειιεςεΙιεει.ετ. νοι·ττεεειιάετ άειιιειιετι·ιτι: ιιιιειι ει εεεε

Ρι·ερει·ετ.

4) Ι.. ν. Ι.ιιιε·ειι ΜΗ. ειιιειι νετττε.ε «Πεεει· Με

ΡειΙιεεειιεεε εει· Βειειιτρειε».

Ηειι. Β' ι· ε ι· ι ε ιι ε ννιι·ά ειε Βι·ΙιτειιιιιιιιΒ· εετ Νιετε ειε εεε·

εεΙεε Μειιιειιτ. ει» ειε Εειιιιιιρειε Μι€εΠ0ιιιιΠ00. Πιε ιιει'ετει·

Γειιιιειι νετειιάετιιιιεειι ιιι εετ Νιετε ιιιιιι Ι.εεετ ιιειιτετειι ειιι'

νοι·ε·ειιςε, Με ειε εει 1ιιτειιιοετιοιιειι ω” Ιι1Γεει.ιοιιειι νετ

εεε εεΙιειι. Ειιιιβε Γτε.ιιεϋειεεΙιε Αιιτοτειι Ιιετοιιειι ιιιε !ιε

? ε ι ε ι; ε ιι ε Βιιτειειιυιιε· - Ηερετει:Ιιειιιιε -. ιιιιιετιι ιιιε

.εεετ ειε Γειιιε·Κειι, Με ιιιι Βιιι·ιιι εεειΙάετειι Τειιιιιε ιιι ιετ

ει:ϋι·ειι. ι·ει·Ιιετε. Πιο Νιετε ειπει: :ιεει· ειιιε ε·τεεεετε ΒεΠε.

ΖειιιτειεΙιε Πιιπετειιειιτιιιςειι Ιιεεειι ετεεεειι, ότι” ειιι ει:ιεΙιεεειϊ

ΙιεΙιιε·ει· Κει·ρει·. ειιι εεε. ιιιτετιιιειιιετεε Βιοϋ'νι·εειιεεΙρι·εεεει.,

εετ εειιιιΙει·,;ε ειιιειοε εει: Κι·εει:ιιι. Κτειι.ιιιιιι·ι Π. ε. ιι ιι ο ι ε)

()ει·εε.ιιιιιιεειιτε εάει· ι.ειιιιειιιειιιιε ιπι ΑΠεειιιειιιειι Η! ε ε εεε).

Πει :Με ΒΙιιιεει·ιιπι Βειιιιιιριιεειιει· ε·ιιιι€ετ Μ: ειε ειιιε Με»

εεΙειιιρΙ.ιεε!ιετ, άετ Ηει·ιι άεεεεειι ιπι Αιιιε.ΙΙ ειιιε ε·ετιιιι.;ετε

ειιιιεκειι εεειωτ., εε ννιιι·‹ιε άε.τειιε άει· θειιιιιεε ε·εεοε·ειι,

ιιεεε ειιιε.. Βιιεετιιιιεειι ιιιι ΒΙιιτ ειιτιιεΙιε·ειιεΙτειι ννετιιειι.

Κ ε Ι Ιιιι ε. ιι ιι πιιε Η ι ε τι ε τ; οοιιειιιιιττειι ειιιε Ζιιιιειιιιιε νοιι

Ρεεει·ει.οιι ε·εεειιιιε:ιι ΗεπετιεΙ. νοιι (Ηειιιιιιιιειι. ιπι Βιι1τ. -

Γει·ιιιειιιιιιτεΧιεετιειι ιιπε εεεεεειι ιιιιτειιι“ ιιιε ρ;ι·ϋεεετε Τσικι

ΙΙΙ.τ εεε Βιιιιεε.

Αεί ειε Ιιιιιιειιιι·ε νοιι Γ ε ιι Η ιι ε ννιιταιειι ειε Πιιι.ετειιειιιιιι

εεε ιιι ειιιε ειιιιει·ε Βιι:ιιτιιιιιτ ι;εΙειιιιτ.: εε εεΝι;ε ιιιειιτ Αεί'

ιιιει·ιεεειιιιιειι κιειιι Βι.ειΐννεειιεεΙ εεε ?ειιιε ε;εεειιειιΜ ννει·ιιεε,

ειιι Με Β'τεεε ιιι ειιτ.εειιειάειι, σε εκει εειιιε Βι.οΙΤινεεΙιεεΙρτο

τιιιΙιτε ιιιε ΩιιεΠε άεε άειι ιιιιιττει·ΙιεΙιειι ΟτΒε.ιιιειιιιιε επιτε

εετεειιεειι ειιι” εειιι Ιώιιιιιειι.

Ε" ιι ιι τ εεε Κ ι· ε ιι ι ε· επεΙΙι.ειι Πιιτει·ειιειιιιιιεειι ιιεει· Με

θειιεειιιτειιοιι άεε ιιιιιιτει·Ιιειιειι ιιιπ! ΜιιόΙιεΙιειι Βιιιιεε Με Πιτ

οειιιοτιεεΙιεε νει·ΙιεΙτειι ειι ιιιι‹ι εοιιειε.ιιττειι, τω" ειιιε ι!ιοειιιο

τιεειιε Βειι·εειιιιε· νοιι Μιιιιει· ιιι Κιιιἀ νετ εεε ι,ιεΙιειι Ιαιιιιι.

Πει· Ε'6ιιιε, άει· εειιιειι ειιεεεειι ΒιεεννεεΙιεει ω, εκει εειιιε

8ι.οιΙ'ννεεΙιεε!ρτοειιειε ε.ιι ιιειι ιιιιιι.ιει·ΙιεΙιειι Οτεμιιιιειιιιιε ω. Βει

νοτιιειιάειιετ 8ι.ετιιιιε· ιιι άετ Νιετειιιιιιιειιοιι νοιι Ηειιειι «ιετ

Μιιιτετ ιιειιιι ειιιε ΠεεετΙειιιιιι€,· εεε ιιιιιιιετΙιεΙιειι θι·ε·ι.ιιιιειιιι1ε

ιιιπ ΠιιεΙειι ΒτεΒ”ινεειιεεΙρτοεεεεειι ει.ιιΜιιιόειι. Αιιι'‹ιειιι Ηιεε·

εειιει· θειιε·ι·εεε 19ΟΙ Ιιεεειι ειειι ιιιειιτετε πω· ειε ΗνρετΙιεεε

εετ Αεειε.ιιιιιιιιιιε εει· ΑειειΙετε!Τε νοιιι Γειιιε ειιεε·εερι·εειιειι.

Π ι ε ιι ε ι ειιιε ιιι ιιΙΙειι Ε'εΙιειι ιπι Ηετιι νοιι Κιιιιιει·ιι ΕεΙειιιιι

τιεε!ιει· Βιννειεε. Ειπε ρετιιεΙοι;ιεειιε Πεεετρτοεεει.ιειι νοιι

θειιετι εεε Κιιιιιεε ιετ. :πιειι Αιιειειιι. άεε νετει·ει;ειιιιειι εεε

εειιι Θτιιιι‹Ιε εεΙιννετ ετΙιΙετΙιεΙι, ννειΙ άεε Κιιι‹ι ιιι ιεάειιι Ε'ε1Ιε

Ζε θτιιιιιιε ε·ειιειι ιιιιιεειε, ιιεε·εε;ετι ερτιειιτ ιιιε ΒεεεεεΙιτιιιις,

άεεε εεε Κιιι‹ι εει ΕεΙειιιρειε Ιεεειιείτιεειι ειιι· ννεΙτ Ιιειιιιιιι.

Βε ιετ ννειιΙ ιιιε ΑιιειεΙιτ νοιι Η ι ε ιι ε ι. τιεΙιιιρει·, άε.εε Πωσ;

ειε νετιιιειιι·τε Ζιιι'ιιιιτ ΓεεεΙετ ΑΜε.ΙΙειοΠ”ε δειιιιΙ‹ι εει, εειιάει·ιι

ιιιε Βι·εειιννοτιιιιε· άει· ΑειιιΙιτ ιιι ΡεΙΒ;ε νετιιιιιιάει·τει· Βιιιιιιιιε

τιειιειειιιεκειε εετ ιιιιιιτει·ΙιεΙιετι ΑιιεεεΙιειεειιεεει·ε;ει1ε. άετ

Νιετειι ιιιι‹ι Ι.εεει·. 1ιι ιιιιεετειιι Ζει:εΙιετ, ινε ιτε Βε.οτετιο

Ιειειε ειιιε Ιιετνεττεεςειιιιε ΒεΙΙε εριεΙτ. `εΙιεε εε ιιιεΙιτ ειιιε, άεεε

Πιιτετειιειιιιιιεειι ειιειι ιιε.ειι όιεεετ Βειτε ιιιιτει·ιιειιιιιιειι ννιιτιιειι,

εεεοιπιει·ε νοιι ιτειιεϋειεειιειι Αιιιοι·ειι. ιιοειι ε.ιιειι νοιι (!οιι

ιιιεειιζειι, ιεΙι ιιειιιιε Βιτεε·ε.ιιειν ιιιιιι ΕεινιιιεινιιεεΙι.

νοι·τι·εε·ειιάετ Με :πιειι άιεεεεειιι.ςΙιεΙιε νει·ειιεΙιε ιι.ιιεεει.εΙΙι..

πιεσε ειιιιε ροειιινεε ΒεειιΙιει. Απε ιιειιι Πιιιεωιιεε. Μεε Βεε

τει·ιειι νοιι άετ νετεειιιειιειιετειι θιιι.ιιιιιιε· Με Ε”ει·ιιι εεεεΙιι·ιε·

εεε ννιιτάειι, ι;εΙιε Ιιετνοι·, εεεε ειιιννειιιιει'ι·ειε Βεννειεε Πιτ ειιιε

εεετει·ιεΙΙε Ειιτετειιιιιις άει· ιῖει.ιιιιρειε ιιιεΙιτ ει·ιιι·ε.ειιτ ειιιε.

Νειιετε Πιιιει·ειιειιιιιιι.πειι (Μ ιι Ι Ι ε τ) Ιιε.εειι ετ.ε·εεειι. εεεε ειε

θεεεΙιΙεεΙιτειιειιιε Με Βι1ιιιιιιι.εεετε.ιιε εετ ΕΣεΙειιιρειε ειιιιιεεΙιειι

ιετ: νι·ιιΙιτειιιι άει· ΑεΙεειιιιε· εεε Βιεε νοιι άετ θεεει·ιτιιιιιει·

ννιιιι‹ι ίιιιάει. ιιι άετ ΤτειιιιιιιιεεΠε.εΙιε ειιιε ιιιεεεειιιιείτε ΕΠΙΠΤ

ι1ιιιι8· εετ ιιιιιιτ.ει·Ιιειιετι θειε.εεε ειπα, ιιιει· ιιικιετ. ειιιε Βιιιινιι·

Βιιιι;; άει· ΒεεΕετιειι .Με εετεεωιιιιε·ειιιιιιεε Μ:158θιι. θεετει.ε.

ριεεειιτει·ε πιειι άεειάιιε.Ιε ΖεΙΙειι εωιω Με εειιιε.ειι ιιιε Βε

εετριιειι άιεεετ ιιι ειε Βιιιεεειιιι. Νεειι άιεεει· Ί'Ιιεετιε "Με

ειε ΒεΙειερειε πιιε ιιειιι ΒεεετρτιοιιεΙιεεετ εε νετε!ειειιειι, ειιι;

Μπι ειε Πτεεειιε, ιαΙιιιιεεΙιε Ηειιριει·εεΙιειιιιιιι€ειι πιιε Πτερι·ιιιιεε

στι. €ειιιειιι πω. Βιιι εοΙειιιρειεεΙιετΑιιιεΙΙ "Με άειιι θειιιιττει

Ποπ εει Ργε.ιιιιε εΙειεΙιειιειεΙΙειι: ιιειιιε Βι·εειιειιιιιιιι;ειι ει.εΙΙειι

άειι θιιιιιιιιιειιειιεριιιιΙιε άει· εΙΙιιι5.ιιΙιειι νει· εεε ι>;εΙιειιτιειι Βε

εετ τιειι ιιιι‹ι Πεεετειιτειειιτιε· άεε Οι·ἔε.ιιιειιιιιε άει· - ιιι εειάειι

ΠΠ ειι Ιιειιάειτ εε ειοιι ειιι θιιι.ννεττΙιε νοιι μπω εεεειιιιετε

  



488

1ιε1ιει· Ροτεπε. Νεε1ι Μιι11ει· Μ: Με Πειιιιιιρειε ινιιιιι·ειιι1

πω· Θι·ιινιιιιιιιι. 2ιιιιιεΙιειιιιιιιι·επ ειιι' ειιιιοπιετι·ιτιεε1ιε Ρι·οεεεεε

ιιππ ειιι Βεεοι·ριιοπ νοπ ειιι· Αιιεεε1ιειιιιιιιε πεειιιιιιιιιει· 8ιοιΤε

ιιι Β'ο1εε νοιι νει·Ιεειιιιε εεε ΑΜ1ιιεεεε; ννειιι·ειιιι ω· θε1ιιιι·τ.:

επί Με ιπεεεειιιιιιι'ιε Βι·ϋιι'πιιιιις ιιιιιιιει·ιιε1ιει· Θει”ε;εεε ιιιιι1 Με

Βιιιειιιι;ειε.πΒεπ εεε Ιιιι'εειιοιιεει.οπεε ιιι Μεεε, Ιιε;.ιιιιιει.ιιςτ ιιιιι·ειι

εεπ ιιιι.ι·ιιιιτει·ιιιειι Πι·ιιε1ι ννιιιιι·ειιιι άει· ννε1ιειι, εε1ι1ιεεειιοιι

ινιι.1ιι·ειιιι άει· ει·ειεπ ννοειιεπεεκτετε.ι.ιε ειιι' Με Βεεοιιιιιοιιε

111ιειιε άει· Ριεεειιτε.ι·ειεΙ1ε ιιπε Με Αιιειοεειιιιε άει· Πεειιιιιιι

Με Βεεοι·ριιοπειπειει·ιε1. Αιιιιενε Αιιιοι·επ (Α ι ιι ε ι· τ.) ιιιιιι·ειι

Με Βειεπιρειε ειιι ειιιε «1ιιιειιιε Μι1ιτο1ιειιειιι1οιιιειι·ιι.ιε ιιι

άει· Βειιινειηιει·εε1ιε.ίω ιιιι·ιιειι. Με Μι1ιι·οιιειι εο11ειι ειιιειι

νει·1ι1ειιιιπε πει· Βει1ειιε ιιπε νει·ε ινιιιιι·επιι άει· θειιινιιιιεει·

εε1ιείι. πιιιιιεΙιε·ειιιι.ιιεπ νι·ει·ιιειι - ειιι Μεεε ννειεε εοΙΙ εε ιιι

ειιιει· 1ιιτοιιιεε.ιιοιι 1ιοιιιιιιειι 1ιιιιιιιειι. ννειιιι ιιιιοιι ειιιιοπιε

ι.ιιι.ιεε1ιε Ρι·οεεεεε ννιι1ιι·επι1 άει· θι·ιινιιιι9.ιιι 1ιιι.ιιιιεει· νοι·ειιιιοιιι

ιποπ εειιειιιειι Με ιιιιιιι επιιιιιιιιιτ. ιιιιιι ιιι άει· Πεειιιιιε ιι1ειιι

ιε11ιεε 1πιιιτι·ετ.ιοιι 8ειιιιιιιειι ειιιειι, εε ε·ε1ιειι Με Απειειιυεπ

ω» Διιιοι·ειι ιπ Βεπιι8· ειιι' Με Απινεεειιιιειι. νοπ Βιιοιει·ιεπ ιπ

ω Πιει·ιιειιιιιιιε ειιιει· Βο1ιννειιι;ει·ειι εειιι· ε.ιιεειπιιιιιιει·. Νιιειι

:Με νοι·τι·ε.€ειιιιεπ Μειιιιιπε· ετεε1ιειιιι ειιιειι Ηνροι.1ιεεε ιιι ειι

ιιε1ιιιιιιιιι·ει·ει· Ε”οι·πι, ννεπιι ιπιιιι Με Βεεοι·πιιοπ νοπ Πιννειεε

1ιδι·ρει·ιι ιπ θεει.ε.1ι. νοιι Ζει·ιιι1ιειιεπ Μεεεειι ε.ιιιιιιιιιιιι. Με Ιιι

ιιιιιειι.τιοιι ε1εο άει· 1ιιίεει.ιοιι εεε·ειιιιιιει· ιιιειιι· 1ιειοιιι.

ιιι ιι1ιει·ιιειιεειει· Ζω ειιι ν ε ι τ, πεπ Βειιιιιι1 8 ε ιι πι ο ι· 1 'ε

νοιι Ρ1ιι.εειιιιιι·πε1Ιειι ιιι εεπ ιιιιιιτει·1ιειιεπ Οιι.πι1ιε.ι·επ 1ιεει.ιιι.ι

Μ. Ζε11επ άει· Πιρει·ιρ1ιει·ιε ιιπε θιιοι·ιοιι2οιτ.επ ιπι ιιιιιιι.ει·

ειιεπ Μπι. 8·ειιιιιιιειι. ν ε ι ι ιιειιιιι. Μεεεπ νοι·ειιιιε,· «Ζε11ειι

νει·εειι1ερριιιιε Με: Περοι·ιε.ι.ιοπ». 1ιι άειι ΖεΙΙειι ιιει· Βιρει·ι

ιι1ιει·ιε εο1ι ειειι ειιι Βιινειεειι6ι·ρει· Ο ν ι ο τ. ο ιι ι ιι ιιιιιιειι,

ινε1οιιει· ειιι άεε Βιινειεε άετ Ειι·νι.1ιι·οεντειι ιοιιιεε1ι ειιιινιι·ιιι,

Μι1ιει 1ιοπιιιιι. εε εε ειιιει· εντοιοιιιεε1ιεπ Αιιιιιιιιιιιιιι·ιε. Πιε νει·

επε1ιε ν ει ι'ε ιιπε Ρ1εεειιιεειιιι·εει ειιι Αιιιιι:οιιιιι 1ιει·ιιιειει1επ

ειιιά ιιιε1ιι. ιιεειιιιει. Βιπ '1'ι·ιιιιιιριι Επι· Με '1'1ιει·εριε ινιιι·ε εε

ννειιιι εε ιι;ε1ιι.ιιεε ειπ ιιιιιιιιιιιιειι·επι1εε 8ει·ιιιιι ιιει·ειιειε1Ιειι.

νοι·τι·εεειιιιει· ι'εεει εειιιε Μειιιιιιιις Μιιιιπ ειιειιιιιπιειι, άεεε

ει· Με 1Βε1ιιιιιρειε Επι· ειιιε Ιιιιοιιιεε.ι.ιοιι ΜΗ, Με ειιιειι Βιε

εοηιιιοιι ειιιεε ιιπε εειιιει· Νιι.ι:ιιι· ιιεε1ι ιιισιιι 1ιε1ιιιιιιιι.επ Κιιι·

ιιει·ε ιιι Βιιιιιιιε 1ιοιιιιιιτ. Πει· ι·ειι ν ε ι τ ειιιεεεειι1ε.8ειιε 1νε€

εε1ιειιιι άει·ιειιημ επ εειιι, ειιι εειιι ιιιιιιι επι ε1ιεετειι ειιι·ΚΙειι

πεπ ειι εε1ειιε·ειι 1ιο11"ειι 1ιιιιιιι.

(Α ιι ιοι·είει·ει..)

Π ι ε τ: ιι ε ε ι ο π.

Βει: ιι πι ιι ιι ιι πιειιιι, εε ειιιε ειιι· Ζειν Με ιιειπε ειιιει

ιιιπρ Πιτ «Με Ζπειιιιιιιε1ιοπιπιεπ άει· ΒεΙιιιιιρειε; εε Με ε. Β.

Κ ιι1_ι ιι π ο ιν πεειιεεινιεεεπ, άεεε ειιιειι ιιπ Βιιιιι ιιοΠιιιι1ετ

Βε1ιννεπεει·ει· Ρ1ε.εειιιε.ιπε1ιειι ιιι·ειεειι, εοιιιιι. ειιιε '1'1ιεοιιε ειιι

ι1ιεεει· Βιιειε «Με ιιιιιιιι1ιιιιι.ι· ινιι·ιι. . . “την

ν. Ι.ι1 π ιι ε π: Ιπ Μεεει· Βιειιιιιπε· ειιιά Με ει·ετεπ Βειιιιιι1ε

νοιι Β ο ιι πι ο ι· 1 ει·1ιο1ιεπ ειιι! ειιιειι· 2ιιει·ετ πει Βοιειπιπιεε1ιειι,

ιιοε1ι Με ει· εει1ιει ειε ιι.ιιειι ιιοι·πιιι1εν ννειεε €ειιιιισειι ιιππ

εειιιε 'Ι'1ιεοι·ιε ιιε.ιιε.ιιιι ιποιιιιιειι·ι..

νει·ιιιιεειιιεε.

-- Πει· Αιιιιιειει.ει· άει· Ο1ιιι·ιιι·,ε·ιε, Ρι·οι. ειιιει·. Πι·. Ε' ι·ιειι -

πει ν. Ε) ε πι ει· ε1ι ιιι ΚιεΙ Ιιεςειιι. επι 9. .Τεπιιει· 1903 εειιιεπ

80. Ο ε 1ι π ι· τι: ι. εε. Πε ιει. ειιιε 1ιεεοιιιιει·ε Βιιι·ιιιιε· εεε 1ιοειι

νει·Μεπτειι Ο1ιιι·ιιηςειι επ Μεεειιι 'Ι'ει€ε ιιι Αιιεειειιι 8·επειιιιιιειι:

εε εοΙΙ ιιιιιι ιιι εειπει· νετει·ετιιτ1τ. Τό ιι ιιιιιι.ι ιΡι·ονιιιι 8ε1ιιεε

ννις-Πο1ετειπ) ειιι Π ε ιι ιι ιιι 8.1 ε ι· ι· ι ο ιι ι ε τ ννει·ι·ιειι. Βειιι·ι5.ε·ε

ιιιιτ άειιι νει·πιει·1ι <<Βεπιει·ειι-Πειιιιιιιιιιιι ειιιά ειιι Με Βειειιε

ΒιιπΙι1ιεπρτειεΙιε ιιι Κιε1 οι1ει· ιιπ Με ετε.ι1τιεο1ιεθρειι·- ιιπε Πεπι

1ιιιεεε ιιι 'Ι'6ιιπιιιε; ιιι εειιάειι.

- Πιε Βει·1ιπει· ιιιει1ιειιιιεειι ε θεε ε11ει:1ιε.ιι

νει·ε.ιιειο.1ιειε ειιι 1. Νονειιι1ιει· ιι. 8ι. ειιιε θειιιιε ιι τ ιιιεε -

ίειειι ι'ιιι·ιιιτειι1ε.πΒιΜιι·ιε·επ Ρι·ιι.ειάεπτειι Β..

νιι·ε1ι ονν, ννεΙο1ιει· Με Απ,ε;ειιϋι·ι€επ εεε νει·ει.οι·1ιειιειι, άει·

Βεετοι· άει· Πιιινει·ειιϋ.ι ιιππ 2ε1ιΙιειεΙιε Αει·πε 1ιειινοιιιιτειι.

πω» άειιι θεειιιιΕ ειπεε Βειιιιιειπε ει·ιιιιιιιειε ι1ει·ιεεεειιννειι·ιι€ε

νοι·ειιιιεπόε 1°ι·οι'. Πι·. Π. ν. Βει·ι.ς·ιιιιιπ ιι Με 1:"ειει· πιιτ

ειιιει· Α ιι ε ι·ε. σε ε , ινοι·ιιιιι άει· Νεε1ιιοΙΒ·ει· ν ιι ε ιι ο ιν 'ε

Με άειιι Με τει:ιιιιΙ άει· Ρει:1ιο1οΒιε Ρι·οι'. Πι·. Ο ιιπ Με θε -

ιι ιι ο 1ιι πι ε ε ι· ε ιι ε ιιιε1ι. ιπι θεεειι.ε· εοιιΙοεε Με Ρ'ειει·.

- Πε1ιει· Β. νιι·εΙιονν'ε ΠιιιεΙΙ πιιιι Κι·επιιιιειι:

νει·ϋιι'ειιι1ιειιι: εειιι Απ: Ρι·οι. Πι·. νν. Κε Με ειιιεπ Βει·ιειιι:,

ειιιε άειιι 1ιει·νοιε·ειιι, άεεε Με Βειιειι1ιε1ι'ι·ιιετιιι·, ινε1ειιε νι ι·

ειιοιν ειιι 4. 3ειιιιιει· 1901 π. Θε. ειοιι επεσε, ιιι θ ννοε1ιεπ

ειιιειι· Βειιιι.πιιιιιιι8· πιι1: Ηει'τριιε.ειει·-ΕΣιιιεπειοιιενει·πε.πι1 ιιοι·ιιιε.1

ιιιιι θιιΙΙιιε1ιιΙιιιιπ8 ειιι Ηειιιιιι€ ιιιιιπ; εε 1ιιιειι ιιιιι· ειε Γοιε·ε

ειιιε νει·ιιιιι·ιιιιπε· νοιι ΕΡΑ-Β (Με. ιιιιο1ι. Με Με νει·ιιπιιε

ι·ιιιιε·ειι ιιι άειιι ε.Ιιεειιιειιιειι Ζιιει:ειιιιε Με άειιι Πιιιιι.11 ιιιιι1

ιπι ννειτ.ει·ειι νει·1ειιι πει· Κι·ιιιι1ιΙιειτ ιι.ιιιιει.ι·ιιΐι, εο 1ιει·ιεΙιτει

πειτε, ι1ε.εε άει· Ιζι·ιι.ιι1ιε ιιι άειι ει·ει.ειι 'Γεεεπ πεε1ι ιιεπι

Ππξε11 ειε1ι ετιιιιιιειιινειεε εειπει· Εεεε ιιιειιι 1ιεννιιεει ννε.ι· ιιππ

ει· ι1ιπ εοεει.ι ιιιιι ειπει· Οοι·ι·εειιιι· τω· εειιι «Αι·ειιιν» 1ιεεειιε.ι'

 

τις: ειιιι·ει'. Πιι.ι·ιιιιι' Βιιιιιειι ννοειιειι, ινε ιιιιιι Με εειετιςε

'1'1ιιι.ιι,ε.ιΙιειι. ιιιιιιιιιειιε1ι ννε.ι·. 8οπει: 8εινοιιιιι., Με ΝΕ.ειιιε 1ιιιι

ι1ιιι·ειι επ ει·1ιειτειι ιιπε _ιει1ειι ενω" Αιι€ειιιιΙιειι εε1ι1ει'ετι :τι

1ιϋιιιιειι, νει·ιιιοειιιε ει· μια εεε Νιιε1ιι.ε εε1ιννει· Βιιιιε ιιι πιι

ιιειι, ινιιιιι·ειιιι ει· πει '1'ιιΒε νιε1 ιπι Ηε.11ιεε1ιΙππιπιει· Με. 088

ρενε1ιιεε1ιε νειιιιι1ιειι ιιεεεει·ιε ειι:1ι, Με ει· ιι.ιιιει.ειιεπ ιιπε ειιιειι

ειναι: 1ιεννει.ιειι ι‹οιιπιε. Πιε Ηοιι'ιιππε·, άεεε ει· εειιιε επω

ιιιιεεΙιε 'Ι'Ιιε.ιιΒιιειι. ννιειιει· επι2ιιιιε1ιιιιεπ ιπι 8ι:ειπιιε εειιι ννιιι·ιιε,

πει. ι1ιπι ετειε νοι·εεεειιννειιι. Νεειιιιειιι ν. ειιι 28. Μεινε ιι. 8ε.

εειιιε ειειε Διιει"ειιι·ι ειιιειι άει· Ο1ιιιι·ιι6 ΠΠΠΘΓΠι)ΦωΘΠι ννο ει·

εειιιε Δεειειειιιεπ ιιπε Πιεπει· 1ιεει·ιιεει.ε, ι·ειειε ει· ιπ άει· 1·ΙοιΤ

ππιιιι;, ειιιειι ειιιε Βιιιιεειιι· Με ι·1ιεπιπιιιοιι1επ8επιπει·ιειι ιπι Εε

ιιι·οειιεπειι Βειιι ιιι νει·ιιει·ειι ιιιιτ1 Με Βι·1ιο1ιιιις ιιι 1ιεεε1ι1ειι·

ιιιβειι, επι 1. Μαι ιιιιειι 'Ι'ερΙιι:2. ινε ει· ιιιιι.ει· 1.ειι:ιιπε; άεε Πι·.

Ηιι·εειι ιιππ ςιιιιειιι Βιιι'ο1Βιε ΒΜει· ιιπε Μοοι·πιιιεε1ιιιι.8·ε εο

ιιι·ιιιιειιτε, εοινιε ι1ειεειι; Θειιιι1ιιιιι€ειι πιε.ε1ιτε. Πι· πει. ιειειι

άει·ε ιεειιι ννοιιι 1ιει'ιιιιιιειι ιιπε ειιεπεο ιπ άειι ει·ειειι ννοο1ιειι

ιιι Ηιιι·ειιιιι·8·. ινο1ιιιι ει· ειιιε πεειι άει· θινόειιεπι1ιε1ιειι Οιιι· ιιι

Τεριιι.π ειιι 14. .Μπι ιιεε·π1ι. Επι; ειιι θ. .1ιι1ι π. 8ι:. 1ιεΒιι.π πεπ

ιπ Ηει·ιιιιιι·Β· Αιιι5ι.1ιε νοιι ιιιι€ειιιιε·ειιιιει· Ηει·ειιιετιειιειι πιιι:

Βειιιεπιπιιιιιε; ιιπε Κιιι·ιιιιιιιιιις1ιειι ιιιιΕπιιιι·ετειι, άει· Ρειιιοιιι.

ννιιι·ι1ε εειιιι·ει.ε1ι ιιππ ερε.ιιιιεειι, άει· Ριιιε ιιιιι·εεεΙιιιΜειΕ· ιιιιά

1ιιειπ. άει· Πι·ιιι ινιι.ι· “Με ιιιιι ειιι·ιεεπι θεα. Θει·ιιιιεειιε ίππ

ιιειι ειειι :ιιπ Ηει°28Ι1 ιιιειιι.. νοιι Μ. ιιπ ειιι;; άει· 1ιει·ρει·1ιεΙιε

πω! ειιιειι” νει·ι'ειι1 ιιιιιει· 8εΙει;ειιιιιεΙιεπ Β.ειιιιεειοιιεπ ειετ.ιε

νοι·ννιιι·ιε. Απι 80. Αιι.<;ιιετ π. 8ι. ιιοπιιιε ιιιειι ιιιιι ιιοοιι πιι.οιι

Βει·1ιιι ειιι·ιιε1ι1ιι·ιιι8·επ, ινε ει· ειιι δ. 8εριειιιιιιιι· π. Μ. ιιι ειιιειιι

ΑπίεΙΙε νοιι Ηεπεειιννιιειιε οιιπε Κε.πιπι' νει·εειιιειι.

Πε.ι·πιιε1ι ιει ε.Ιεο Ρι·οι”. Β.. νιι·ειιυ ιν ειπε ειΒ·επτιιε1ι ιιπ

άειι Ε'οι€ειι εεε ΠπίεΙΙε, εοπι1ει·π ειιι ΑΙιει·ενει·ειπι1ει·ιιπε·επ

εειπεε Οι σ.ιιιειιιιιε ιιιγεω.ω ιιιε, νετιιιιιτιι1ιειι Αιιιετοιιιιι

ιοεε άει· ι·επεε.ι·ιει·ιειι, πι681ιε1ιει·ννειεε ιιιιεΙειο1ι Νιει·ειιεΙΤεε

τιοπ πε.ειι Βιεεειιειιιιιι·ι·1ι) εεειοι·Ιιειι, ιιει·επ ιιεΒιι1ιι·ιιι·ιιιεειιιΙε

ινιι·1ιιιιιε; ιιιιι·ειι Με ειιιεε1ιπειιιεπιιε Αεπιιει·ιιιιε άει· Ιιειιειιε

ννειεε ιπ Ροιε·ε άει· Β'ι·ε.ειιιι· ιιι1ει·ιιιιιε·ε πεεειιιειιπιπι ννιιι·ι1ε.

- Πιιεει· 1ιιι.ιιάειιιε.ιιιι Πι·. Βιιιιο1ι' ν. Θε ι·πεια, άει· ι1ιιι·ειι

εειιι ννιι·ιιειι Με Λεει. ιιι Ρι·ιι.ι.οι·ιε, ννιε Με ειιιειι εειιιε

Τι·ιι.πενεε1-Βι·ιειε ιιι ινειτει·επ Κιειεεπ 1ιε1ιιιιιιιι. ι.ςεννοι·ι1επ ιπι,

πω, ινιε Με ‹<Νοι·ΜινΙ. Με.» ει·Γε.ιιι·ι, πιι1; εειπει· θει.τιιι Με

1ιεΙι.ιεειιε Ηειιιιιιιιι νει·Ιε.εεεπ, ειιι ννιει1ει·ιιιιι ιιι Τι·ειιενεε.1 εειιιε

ε.ι·ει1ιειιε Τ1ιιιιιειιειι ειιιειιιιειιιιιειι. Πειιι νει·ιιειιιιιειι πω»

Γεω Πι·. ν. Θει·ιιει ειειι ιιι Βιιειειιιιιιι·ε· Με Αι·ιτ ιιιει1ει·

εεεειι. ·

- Πει· ΟοπειιΙτει.ιιι ιιπ Οιιι·επιιι·επιιιιειτεπ πει εεπ Μ. Ρειει·ε

1ιιιι·ιξει· Αιιει.ιιιι.ειι άεε Βεεεοι·ι.ε άει· Κιιιεει·ιιι Μ π. ι· ι ε, Βιιι.ειτε

ι·ιιι1ι Πι·. Τεειιε1εονν ιει :πει θειιιΙ Με ι1ε ε ΟΙιε ι·

ε.ι·ει:εε άεε ΕΜ. Ρειει·ε`ιιιιι·ε·ει· ειειιι.ιεειιειι

Α1ειιιι. ιιιιει·-Ηοεριιιι.1ε ιιππ Δπι1επ1ιεπ επ ι1επ 19. Γε

ιιι·ιιιι.ι· 1881 ει·ιιιιιιπι ινοι·ιιεπ, ιιπιει· Βειιιεειιπ8· ιπ εειπει· Βιε

Ιιει·ιι.ςεπ 8ι.εΙΙιιιι€.

- Πει· ιιιιεεει·οι·ι1ειιτΙιε1ιε Ρι·οι'εεεοι· άει· θειιιιι·ιειιι1Γε ιιπε

θνιιιι.1ιοΙοειε επ άει· Πιιινειειι.Μ .1ιιι·ιειν (Ποι·ιιιιι), 8ι.ειιιει·ει.ι:1ι

Β ε οι ο ιν] ε ιν, ιει ειιι εειιιε Βιιι.ε ιιιιειι Αιιειιιεπιιιιἔ άει·

Πιειιετι'ι·ιει ν ε ι· ε. ιι ιι ο ιι ι ε ο ε τ ινοι·ιιειι (8·ει·εειιπει νοιπ 9.

Με ιι. .Τ.). 140€. 8. Με πιιι· 1ιιιι·πε Με ιιεπ 8·ειιιιιιιιιεπ Πεπι

ειιιιι1 ιιι .ιιιηιειν ιιιιιε εειιιιΜ, ιιιιε1ιι1ειιι ει· ιιπ άει· Μεε1ιιι.πει·

Πιιινει·ειτ.ιι.ι Ιε.ιιιι·ε .Τειιι·ε Με Ρι·ινειιιοεεπι ιιιιιιιιι·τ 1ιε.ιιε.

- Ζιιπι Ρι·ειεεε άει· Βι1ι1ιοι.ιιε1ι-Οοιπιιιιεειοπ

ι1ει·Μιιιτει·-Μεάιειιιιεε1ιεπ Αιιιιι1ειιιιειει νοιι ω·

Οοιιιενειιε Ρι·οΕ. Πι·. Μ ιο1ιιι ε1 .Τ ε. ιι ο νι· ε 1ιι ('1'Ιιει·ιι.ρειιτ) εε

πειιι ννοι·ιιεπ.

- Πει· ΜεΜειιιιιΙιπερεειοι· Με Ρεπεε'εειιεπ Οοπνει·πεπιειιτε

Πι·. ΑΙειιιιπι1ει· Νιιιιι.ιιι πει πε.ε1ι 21ιιι.1ιι·ιεειιι Πιειιει: ιπ

ι1ιεεειιι Αιιιι:ε εειιιεπ Α1ιεειιιει1 ε·εποπιιιιειι. νοιι εεπ Αει·πτειι

ιιππ Ριιιιι·ιιιεεειιιειι Ρεπεε.'ε ινιιι·ι1ε επ Βιιι·ειι πεε θειιειι1ειιιιεπ

ειιι Πιιιει· νει·ιιιιει.ιι.1ιετ.

- Πει· 1ιεΙιεππι:ε ΒνριιιιιιιοΙοι.ιε Ρι·οι. Πι·. Ε. Π ε ε ει ε ι· ιπ

Βει·1ιιιιει. ειιιε Πιιι·επιιιιτεΙιειι ι1ει·Διπει·ιεειι Πει·

πιει.οΙοειοε1Αεεοειιο.ι.ιοπ ε·εννΜιιτ ννοι·άειι.

- ννιε Με Τει;εειιΙει.ιει· ιιιε1άειι, Μ. ΡΜ. Πι·. Β ο ιι ε ι· τ.

Κοειι(Βει·1ιπ)ινιεάει· ιιεειι ειιιειι-ιιι ιι 1ιει·ιιι'ειι ινοι·

ι1επ ιιε1ιιιιε Απειιιιιι·ιιιιε νοιι Η ιιτει·επειιιιιιιι ε ιι πω"

Με Ηιπάει·ρεει:.

- ν ειε ι ο ιποπ: 1) 1ιι 1ιίοεΙιε.ιι άει· ε1ιειιιε.1ιεε 1ιιερεετοι·

ι1ει· 8ι.ιιιιειιιειι άει· ιιοι·ι:ιε·επ Πιιινει·ειιιιι. Πι·. θ. πι. Ποπ ι·οιν.

Πει· Ηιιι,εεεειιιειιεπε ννιι.ι· Αι·ει νοπ Βει·πι' ιιππ Με εο1ειιει· ειι

ι'ειιι;ε Αεειετειιι: κα. Ε! Με ει·ιιιι'ε ιιπε Οι·ι1ιπιιιοι· επ ει

ιιεπι Μοειιιιιιει· Ηοεριι:εΙ. Βιι1ιι _ιειιοε1ι ειιιε ει· Με θειιιι1ι'ε άεε

1περεειοι·ε άει· Βιιιιιειιι.ειι ιιι εεπ Πιειιει. άει· Μοειιιιιιει· Πει

νει·ειτε.τ ιιπε ννιιι·ιιε 1888 1περεειοι· άει· Βι.ιιάεπιειι, ινε1ειιε

Βι:ε1Ιππι; ει· ιιπ δε.ιιι·ε 1894 ειιιΒ·ιι.1ι. 9) Απι 25. Πει. ιιι Ρειιοιν

άει· ιιοι·ι.ιεε Απε Α1ειιιιιιιιει· ΟΙιοιοειοιν. Πει νει·

ειοι·1ιειιε. ινεΙεΙιει· εειι. 1881 Με ει·ειΙιειιε Ρι·ιιιιιε πιιειιιιιε, ινιιι·

ιπι Βεεεοι·ι άεε Ε'ιιιιιειιιιιιιεεε ιι.ιιιςεειεΙΙι. θ) Ιιι Βιεειιει1ι πει·

ιιοι·τιΒε Ιιεπιιεειιε.ΐιεει·πι .Ι ο ιι ε. ιι ιι .Ι ε ιι τε ε ιι ε ιι ιι ο ειιι ειιιε·

ιιιει:Ιιει· Ρπεππιοιιιε υπά Νεριιι·ιιιε ιπι 85. 1.ειιειιε_ιε.ιιι·ε. Ε'ιιι· Με

Ροριι1ει·ιτ:ιτ ιιπε Με Διιεε1ιειι, ινεΙε1ιε ει ιιι εειιιειιι ννιι·1ιιιππε

1ιι·ειεε Με .Με εειιοεε, Έιι·ιειιι. Με 'Πιιι.τειιε1ιε, ιιεεε_ιιι εειιιειιι

ΑιιιιιιιΙε.τοι·ιιιιιι, ινιε Πι·. ι1ιιιι ο ιν ι :εεπ ιπι «Β. ινε.» πιιτ
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ιππι», πιο Ζιιιι1 ποι· Κτο.πιιοπιιοεπο1ιο ι. .Ι. 1001 πιο πιει ιιπ

8ιοπιιιιοιιο 2ιιιοι- ντιπ 25.449 οι·τοιοιιιο. 'Ποιο αοιιπ_ιιιιιτιςοτ οπε

ροιιτοιι.οιοτ Ρι·ο.:ιε πω. οτ ιοποοιι εοιπο ?του πιπ οιποπι ιιιοιιιοπ

Κιππο πππ "κι Νοιιοπ, ινοιοιιο οι· οπος, ιιιιιι.οιιοε ιιιπτοι·ιοεεοιι.

Πιο Επππεοιιπιι.ονοτοππιπιιππις πι". ιιοοοιιισειιοπ. ποιπ Ροτιι·ειιι.

ιπ ποιπ νοπ ιππι ποιοιιοι.οπ Κτοπιιοπιιοπεο ππιιιιειο1ιοπ, ποι·

Ένι1ι.νιο οιπο οιπιππιιΒο 0πτοτει.ιιαιιιιι.ς ιπι Βοι:τοι:ο νοπ 500

πω. οιιιιοπιπιοιι οιι 1ιιεε(=π πππ ποπ Νοποπ ιπι· Βι·πιοιιππε οιπ

8ι.ιροππιπιπ νοπ 100 1151. ιππι-ιπι ιι.πεοπεοιποπ. 4) Ιπ Βοι·1ιπ

πιπ 1. Νονοιπι:ιοι· π. δι. ποτ ππεποποιο1ιποιο σπιτι” πππ Πιι·οο

ιοτ ποι· οιιιι·πι·ε. ΑιιιιιοιΙππο· ππε Κτιιπιιοπιιπποοε ιιι·ιοπι·ιοιιε

ποιπ. (πω. Βιιιιιι.Μει·πιιι Ρτοι. Πι. Ε π πο π Πο ιι π. ιιπ Αιιοτ

νοιι 61 .1ειιιι·οπ πιπ Ηοι·πεοιιιοιςο. 11οιιι· πιο 21 .1ιι.ιιτο πω: ο...

νοτειοτιιοιιο οι.. οιιοποιοιιπππιο Αιιιιιοιιππιι; ςο1οιιοι. πππ ππι·ι:1ι

πιο Βιι'οιοο, πιο οτ ποτι. ιιπ( ω" (ιοπιοι ποι· 11ο.ιτοιι-, 11ειι·ιπ

πππ Κοιιιιιοριοιιιτιιτοιο οτιιοιι.ο, ειοιι οιποπ Νο.ιποπ πιο Οροι·ιι

τοπτ ςοπιιιοιιι. Ετ να” οιποι· ποι· οτειοπ, ποτ πει ποτ Οποτε.

τιοπειιοιιοππιιιπι; ποιο Πιι8οπιιτοπεοε ι)ιι.ιιοτοτίο18·ο επ νοτ2οιοιι

ποπ ιιιιιιο. 01ιεο1ιοπ οι· πιοπιιιιε ποιπ Ι.ο1ιι·ιιιιτροι· ποι· Ππινοι·

ειτ.ιιτ οπιιιοιι6τι.ο, επ ποτ. οι· ποοιι οιπο (τι·οεεο Αιιω.ιι1 ιιπιποι·

0ιιιτπητοπ ιιοιππςοπιιποι. πι. Ρι·οι'. Ε' ιι ι· ιι τ ι π ε ο τ ειιεπιπιποπ

τιο1' Ποπ π ππε .Τοιιι·πιι1 «Βοτιιποι· Κ1ιπιιυι ιπε 1.οιιοπ. 5) 1π

θιοειιοπ ποι· οιιοιππ1ιπο τω. οτι.ι·ιιοιπ. ποι· 0ιιιτπτειο ιιπ ποι·

ποιιιροπ Ππινοι·ειιιιι Ι)ι·. Ε'οι·π. Ριιιιτ. Μ· ιετ ιιποιι πιοιιτ

ι'ιιοιι ιιι.οτιιτιεοιι ιιοι·νοτροιτοποπ, επ ιιιιοι· πιο Αιιεεοιιι11ιιιιι; ποι·

8οιιιιιππιιιεο πππ πιο οιιιτιιτις. Βοιιιιιιπιππι; ποπ 1)οτπινοι·

ει: πεεοε.

- Ζπ Ε) ιι ι· ο π πι ι ι ε! ιοπ ο ι· π ποε ιπτ.οτποτιοποιοπ 0οπ

τιιιιιιιτοπιιε ειιι· Βοιιππιριιιπο πω· Τιι1ιοτιιιιιοεο πιω νοπ τιιεε.

0ο11ορτοπ (.ποινιιιιιι.: Α π τ ο ρ - πι. Ροι.οι·επιιτς; Ρτοι. Ο ο ιι ι ο

- .1πτ_ιονν (ι)οτριιι); Η ιτεο1ι -- ει. Ροιοτειιιιι·ις; Ρτιπι ν. 01

ποπιιπι·ε - Βι. Ροιοτειιπτιιη Ρτοι'. Βο1ιοτ ννιπειιγ -

1ιοειτο.ιι; Ρι·οι`. Ί.'τιιιεοιι οι - Κιοιν. Ζπιπ οιιεοτοπ Βοτιι ποι·

ιπιοτπ. 1-0οπιοτοπο ιιιππ ποινιιιιιι: Β1ιι πιο π ι ιι οι - 11οειιιιιι;

τω. Ποιιιο - .1ιιτιοιν: Ρτοι'. 8οιιοι·ινιιιειιι - Μοοιιππ;

ςξτ(1Γ. '1'ι·ιιτεοιιοι-- Κιοιν; ιιπ ιοτ ιιοι·ςοτ - Ζοι·ειιο_ιο

κ 00 Ο.

- Πιο 1.1·π ι ν ο ι· ε ι ω( 'Ι' ο ιιι ε ιι πο( 1ιοοοιιιοοεοπ, πιο ιιιτοπ

νοτιτοιοτ Μι' ποπ 14. ιπιοτππιιοππ1οπ ιποπιοιπιεοιιοπ 0οιιιςι·οπο

ιπ Μοπτιπ (1908) ποπ Ρτοιοεεοτ ποτ (ιοπιιι·ωιιιι1ιο πππ αγιω

1ιοιοι;ιο 1)ι·. Η ι· π. ιιι πι ο 1.1 ιι ο ιι ιιιιοπποιοειτοιι.

- 1)οι· ιιιιτ:1ιοιι νοι·ειοι·ιιοπο Βοτ1ιποι· Κιιπιιιοι· Ρι·οι. (ποι·

ιι ιιτπ ι. ποτ εοιπο πιιιιιιπ8·τοιοιιο πππ ινοτι.ιινο1ιο Β ποπ οι· -

ειιιιιιιι1ππ_ς ποτ ΠπινοτειιΜοπιπιιοτιιοιι ιπ Ψιιι·πιιιιη; νοτ

πιιιοιιι πιπ. ποτ Βοοι·ϊιππιιιις, πιιεε οι· εοιπο εειιιεε ννιεεοπεοιιοιι

1ιοιιο δτοιιιιπιι: πππ εοιπ (μιπποε Κιιπποπ ποτ Πιιινοτειιιιι ιπ

ννπωιιιη νοτποπικο. Η. πω· νοτ εοιποτ Βοι·πιιιιι8 πιιοιι Βοι··

Ιιπ ιιοιιπππιιιοιι Ρι·οιοεεοτ ιπ Ψιιτιιιπι·ε.

- Απ π... Κιιειιιιεοιιοιι Ππινοτειιιι.ι. 1ιο.1ιοπ ειοιι

ποτ Ρι·ιιι'ιιπ8· ειιι· Ετιιιπιι;ππις ποπ Αι·ει.ι.ιτπποε ιιοι ποτ Μειο

ι·ιιπεο-Ρτιιιιιπ ε-0οιπιπιεοιοπ ιιπιοτ πεπι νοτιιιι.: ππε 1ιοειτοιιοι·

Ρτοΐοοεοτιι Κ οιπ 05 Ροι·εοιιοπ ππιοτ2οπ·οπ, νοπ ποποιι 04 οι..

Ρτιιι'ππε ιιοειιιπποπ ιιπποπ πππ Μπι 80 ιπιι: ποιπ Ρτιιπιοπι

«οκιιπιπ (ιππι ιιιιιπο». Απ ποι· 0ιιιι.τιτοννοτ Ππινοτει ιπι.

ιιπ1ιοπ ιιιΙο 180 Ροτεοποιι, πιο :πιπ Βιιοιποπ πιιο;οιπεοοπ ννιιτποπ,

ποπ Αι·ιτιςι·οπ οτιπποτ, νοπ ιιιποπ 80 (πιιτιιπιοι· 1 Ποπ) οιιιιιιιο.

(:ιιπι 1ιιππο. - Απ ποι· '1'οπιειιοι· Ππινοτειιιι.ι ιιιι.ιιοπ

ο1ιοπιπ11ο ιιιιο 55 Βιιοιπιποπποπ ππε Αι·ιτοκιιπιοπ ιιοειιιιιποιι πππ

εοι;ιιτ πιο 1ιιο1ιτιοιιι (88) οιιιιιιιο. οιιιπ πιο...

- πιο πιοιιτοτο 'Γ:ιςοειιιι1.1ιοτ ιποιποπ, ννιτπ πιο 0ο πι ιιιιε -

ειοπ ειιι· Βονιοιοπ ποε 1ιιοπιοιποιειο.ι.πιε πιω

Ατ1ιοιτοπ ππι.οτ πεπι νοτει12 πεε ι)ιτοοιοτε ποε 1ιοπιοιππιπο

ειι·τιιιιιοπτε ιιπ πιιοιιειοιι Ροιιτιιιι.ι· ιιο.<;·ιπποπ, πππ πινει· ιιπιοτ

ιππιιιιοιιιιιις νοπ νοι·ιι·οιοτπ ποτ Βιι1πιο πππ 1πιππεοιιοι'ι.οπ.

- Πιτ Ρι·οι. 8 ο ιι ιν ο π ι π ο ο τ (Βοιιιπ) Μ, ποι· «πω. ιποπ.

Ο.-Ζτι.=;» πιάσιμο, ιπ ποτ οιπο-ιπι οιπο Ροιιιιι 1ι π ι ιι ιιι ι·

ι π π ο ι· ο Κ τ ο π ιι ιι ο ι ιο π οιπποτιο1ιτοι ινοτποιι, οπεο1ιοπ ιιι

ποιπ εοπιιππτοπ Κτοπικοπιιο.ποο ιιοιοιτε πινοι Ροιιιι1ιπιι(οπ ιπι

ιπποτΙιοιι Κι·οπιιιο οιιιοιιτοπ πππ πποεοτποπι ποππ ιπ ποι· Ν111ιο

πιο Ππινοτει1Μεροιιιιιιπιιι νοι·ιιιιπποιι ιει. 1π ποι· Ροτεοπ πεε

Ρι·οι'. Β ε: ιι νι ο π ι π ο ο τ ειιιπ εοιιιιι _ιοτπι νιοΙεοιιιιτο οιπιιιο1ιο

Γπποτιοποπ νοτοιπιι;ι: οτ ιιπ Ι.οιι.οι· οιποο μετοεεοπ Κι·π.πιτοπιιπιι

ειπε ιιπ Ειοιιιοτιοιπο) ι)ιτιεςοπτ οιποι· Ρο1ικιιιιιιε, Ποοοπι. Πιτ

π1ιο;. Ρειιιιο1οΒιο πππ Τιιοτοριο. 1.οιιτοι· ποτ θοεοιιιοιιι.ο ποτ

1ποπιοιπ πππ οπιιεοι·οτποπιιιοιιοε 1πιτειιοπ ποο Κοιιιοτιιοποπ Οο

οιιππιιοιιεπιπι.ε.

- Επι· ππε νοπ ποι· Μοει(πιιοτ 0οεο11εοιιιιιι ω Νοιιι·ορο

ιιιοιοι:οπ ιιιιπ Ρειοιιιοιοτ επί ποπ Νειπιοιι ιιιτοε νοι·οι. (ιτιιπ

ω.. πππ Ρτιιοιποπτοπ τω. Κ ο ο ιι ο ν: π ι ιι ο ν: επ οττιοιιι.οππο

Νοπτοιο (ιςιεοιιο 1ιιοτιι.πι πι 1ιοι·οιι.ε οιπ Οοριι;πι νοπ

5925 πω. νιιιιιππποπ, νοπ νεοιοιιοπ Ρι·οι. 11ο ιιι 2000 πω. ιιππ

πιο 1ι`ιιιιιιιιο Κ ο ε ιι ο νν π ι ιι ο ιν 8000 πω. βοεροπποι: πει.

- Ποπ Ο. Α. Ιεεο.1ιονν 1ιοιππι·οιι Πι·. Α. Κοτπιιονν

ποτ Μοειιιιιιοι· θοοοιιεοιιοιιι ποτ Νοιιι·ορετιιοιοεοπ πππ Ρενοιιι

ιιιοτ10000 11111. τι» πιο Ηοι·ο.πε8·πιιο ποι· Ατποιτοπ

ποι· θοεο1ιεο1ιπιτ ιιιιοι·πιιιι:οιι.

- Ειπε ι· ο ι ο ιι ο θ π ο ιι π ο πι ποτ Μοειιοιιοτ Ππινοι·ειιιι.1.

εοικοπε ποτ ινιιι.ννο οιποε ννιι·ιι1. 8ιππτετπιιιε Α. Β οι ιι ονν επ

'1'ιιοιΙ 8·οινοι·ποπ. ννοιοιιο οιπ 0οριιο1 νοπ 100000 πω. 2111'

θι·_πππιιιις νοιι8ι.ιροππιοπ ΐιιτπιο81ιιπιτοπποπ

ποτ Ππινοτειι.ιιτ ιιιιοι·ιςοποπ ποτ..

-- Ιπ Κοειιππόινιιιι πει Ιιοπι ινιιτπο νοτ Κιιτποπι οιπο

Ιτ ι· ο π ο π ο ι ο. ι ι: οτιιιι'ποτ. ννοιοιιο νοιπ Ιιοπποτ οιιτιετιιοιιοπ

ννοιιιι.ιιιιι.ιςικοιιε-νοι·οιπ οττιοιιιοι. ννοι·ποπ πι. Πιο ιππετοτει11

πι;; οιπεοτιοιιι.οιο Απετιιιτ ιιοιιοι·ιιοι·Β·ι 62 Κτοπιιο (81 11ιι.πποτ

πππ οιιοπεο νιο1ο Γτοιιοιι). νοτειι:2οπποτ ποε 1ττοιιιιππε-0οπιιι.6'ο

Μ: Πτ. δοπεο1ιοι·. Αποιοιι:επτ21Πτ.1ποππι·ικοινιο2.

- Βριποιπιοιοριεοιιοε. οποιο". ιπι ειιιιτι

εοιιοπ Κιιειοιιι.τοιιιοι. ειππ νοιπ 12.-17. Οοιοιιοτ ππτ

οιπποιπο Οιιοιοτοοτιιτο.πιιιιπποπ νοι·οοιιοπιιιιοιι, ιπι θο.πποπ 11

πιιιιο, νοπ ποποπ 7 :ιπι ννιωιιωεωιι πππ 4 πιιι πιο ιιπιπο

Βιιιπιο οπιι'ει.ι1οπ. Ιπι 0 π π. π τ π π ο· ο· ο ιι ι ο τ ειππ, νοιπ 11.-ιιι

0οιοποι· 1ιοιπο Νοποτιιτο.πιιππποπ ιιπ ποτ 0ιιοιοτιι ο·οιιιοιπο8

ννοι·ποπ.

Ροει.. Ιιι Οπ οεειι. πππ οε νοιπ 10.-2Τ. (πωπω ιιπι· 2

ροεινοτπιι.οιιι.ιπο Βι·1ιτοπιιιιπςοπ: οιπ 10. πππ 22. Οοιο1ιοι·. Βοιπο

νοτιιοιιοπ πω. ιιπ θιιπιοπ οτι‹τιι.πιιι.οπ νοιπ 28. Μπι πιο ιππι

27. Οοιοποι· 49 Ροι·οοποπ. νοπ ποποπ 17 οιπιιιοπ. 21 @ποιιοπ

πππ 11 ιπ Βοιιιιιιπιππο; νοι·ι›ιιοιιοπ. - Πιο Ποειπιοοιιοπ ποι· Ιιι

ιοοι.ιοπειιοι·πο ινιτπ ιοτι.εοοο12ι, οιιοπεο πιο νοτιιιειιπο; ποτ

Βιιιι.οπ. Βιε 2ιιπι 10. Οοι.οποτ ειππ ιπ '7 Οοιοπ 8876 Βιιι.ιοπ

νοτ1ιτειιπτ ινοτποπ, ιιπι.οι· ποποπ ιιιιι' ποι· πποτ.οτιο1ο8·ιεοιιοπ 81:1

ιιοπ 0 ροοι.ιπιιοιτι. 1ιοιιιπποπ ιινο.τοπ. - Απ ι”τοι ινιιιιΕοπ

$ροπποπ οπτ Βοιιιι.ιιιριιιπε ποι· 1ιιι“οστιοιιε

ιιι·επιιιιοιι:οπ ιπ Οποεειι ινο.τοπ 1ιοιιπ Οποοοπεοιιοπ

Ριπίπιιιππριπιιι.ππ πιο ιππι 18. Οοτο1ιοτ οιποπ 88000 1181. οιπ(=;ο

ιιπ οπ. Μ.

- [Με νοπ Πι. π. Οτιιοτποτ ιπ Βρτοι;ι οιι 1ιοτοιιει.εο

Βο1ιοπο <<0οπτ.ι·πιπ1οιι. Πιτ Κιιιποτιιοιιιιιιππο»(νοτ·

Με νοπ ποπ. Αιπιιτ. Βιιι·τιι ιπ Βοιρπιιη ννιτπ νοιπ 1.

.Τιιππιιτ 1008 οι: ιπ ιιοποπτ.οππ οι·ννοιιοτιοπι Πιπιππιςο οτεοιιοιποπ.

13ο. ειιι πο.. 8ροοιοιι'οοιι. ιπι· _ιοπο ιι·οιππερτοοιιιΒ·ο Ι.ιιοτπιπτ

Βοίοι·οπτοπ νοπ ποτ ποινοπποπ ειππ, ννο1οιιο ιιιιοι· πιο ποποειιοπ

Ριιιιιιιιοιιοποπ ποτ Βοοιιπιιπιοπ ινοιιιιωωπι ποτιοιιιοπ ινοτποπ,

επ ινιτπ πιοεοε .1οιιτππι Γοι·ιιιιι ιπ ποι· '1'ιιιιι: οιπ ιπ ι ο τ π ειι

οπιιιοε 0οπιτειιιιιιι.ι.τ. π." Ρειοπιπιτιο ποιπ.

- Μο θοειιπιπιι.ιπιιι ποι· Κτοπικοπ ιπ ποπ(3ινι1

ιιοεπι ιιιιοτπ 81. Ροτ.οτιιιιπτεε ποππ: πιπ10. (πι.

π. .Ι. 8829(42 ιποιιτ πιο ιπ π. νοιπ.), πιιτππι.οτ 881 'Ι'νπιιπε -

(18 ινοπ.ι,845 Βγριιιιιει - (26 πιοιιτι. 100 3οιιιιτιιιοιι - (16 ποπ.),

116 1)ιριιιιιοτιο- (18 πιοιιι·), 61 11ο.εοι·π - (4 πιοιιι·) πππ 45

Ροοποπικτο.πικο - (θ ιποιιτ πιο ιιι ω νοτνν.).

Μοτι:ο11τοτε-Βπ11οτιπ 8ι. Ροτοτο1ιπτεο.

Επι· πιο ινωιιο νοιπ 13. πιο ποιπ 19. Οιει:οποι 1902.

πεπι ποτ Βιοτιιοιπ1ιο:

1) ιιοοιι θοεοιι1οοιιι. πππ Α1τοτ:

(Μ, .εε.ε.επποεο2:πειε
ΒΠΖ2Β·==ωωωω‹οωωωωωο=

. >·ει·»··ο>-.>πωωι·εων·ιε=

- δΦ011ΦΦιο88 88οΒιο.=

Μ·"·ΒΒ·ιΊ“ιΤΤιιἶιι'Τι=ἔ
Φτ···ι:Ξεοπεπεο=

804221δ251058θ?0θ 7144ι4ΐθ4445020?2

21 ποππ ποπ '1'οποειιι·επο1ιοπ.

'Γγἔ1ι. οποπιιι. 1. 'Ι' ιι. πππ. Θ, Ρ`οιιτιε τοοπττοπε Ο, 'Ι'γριιπε

οππο οετιπιιιιππο;ποτ οι·πι 0,Ροοιιοπ8,Μπεοτπ 18,:1οιιοι·1οοιι 'Ι,

Ι)ιριιι1ιοτιο 8, 0ι·οπρ 0, Κοππιιιιιιειοπ 4. 0τοιιρϋεο Ι.ιΠΠ88Π'

οπι.ιιιιππππο· 24. Πτγειροιοε 8, θτιρρο 2, Ο1ιοιοτπ οειιιι.ιοπ

0, Β.ιιιιι· 0,1πρ1ποπιιεοιιο Μοπιπε;ιιιε Ο, Αοιιιοι· θο1οπιιιιιοπ

ιποι.ιειπιιε 0, Ροτοτιι.ιε οριποιπιοπ Ο, Βοι.ιιιτοπιιιιοιι. 0, Διιι.1ιτοπ 0.

Ηνπτορ1ιοιιιο 0, Ρποτροτιι.ιιιοποτ 2. Ργιιιπιο πππ Βορτιου.οπιιο θ,

'Ι'πιιοτοπ1οεο ποι· Ιιππιτοπ 81).'Ι'πιιοι·οιιιοοο ππποτοτ 0τις·ο.πο 12

Α11ιοιιοΙιειππε πππ Ποιιτιππι ττοιιιοιιε θ. 1ιο1ιοπεεοιινν1ι.οιιο πππ

Αιτοριιιπ ιπιο.πι.πιπ 85, Πιι.ι·ο.ειππε εοπιΙιε 21, 1ίτο.πιιιιοιι:οπ ποτ

νοτποππποεοτ8ππο 50.'1'οπικοποιοπο 41.

 

ισ Νποπετο 8ιτπιιιιο ππε νοτοιι:ιε 81. Ροι:οτε

1πιτποτ Δοτιιτο: 1)ιοπετο.8 π. 12.12ονοεπιποτ 1802.

Τιι.(;οεοι·π π πως: Ηοπιιιπο·: Ζπι· 0ο.επιετιιι ποτ Αι·ι:1ιι·ο

ποοο ιιπ Βο1ιπ1ι.οι·οο1οιιιι πιιι Ποιιιοπειτο

ι:ιοπ.

ο Νιιο1ιετο 8111211118 ποε1)οιιτεοποπ ιιτπι1ιο1ιοπ

17οτο11ιο: 111οπτο.8 ποπ 18. Νον. 1902.
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Διιιιοιιοιιικι .Μέι Αιιι· ννοιιιοιι ιιι άοτ Βιιιιιιιιω νοπ κι. Ει65ωιω.

*ειΡοτοι·εΒιιι€, Νονε!η-Ρι. 14, εοννιο ιιι Με» ιιι- ιιιι‹Ι ε.ιιεΙαιιά. Αιιιιοιιοοιι-θοιιιριοὶιοιι ειιΒοιιοιιιιιιοιι.

  

 

'-4ΡΕΗΤΗ88ΙΝ

`

  

ΕΧτιειοι. Τιιγιιιι

εειοοιιειιειι. Τεεεοιιιιει.

ασε. μπαι. ΒιιιιιιΙιι· νοπ ιπι· ιιιπ. Βειι6ι·ιΙο ι.ιοει.ε.τιοι.

ΠιιεοΙιΜΙἱοΙιοε, ειοΙιοι· ινιιΙιοιιιιοε ΜΜΜ περισυ:

ΚειιοΙιΙιιιετοιι, Κοιι1Ιιορι- ιιιι‹1 Βι·οιιοιι1ωκεται·ι·1ι.

Μτειιιιιιι· ιιι ιιει·νοιι·ιι€. ΒΙΜτοι·ιι ΠοιιιιιοΜε.ιιάει ιι. θεετειι·οιοιι-Πιιμιιιε.

 

Λει:τ!ἱοιιε θιιται:Ι·ιτειι:

Ρι·οΓ. Βια ΕΜΗ Ε'ιεοΙιοι· (5"αεεϋπσ·ω:

Με ννιι·ιιιιιι8· 6188 ,,Ροι·τιιεειιι·· ιπιι· ειιιο ΠΒει·ι·ειεοΙιειιόο; ινειιιιΒ·ΙειοΙι Μι

ιιιοΙιτ @Μάο ειιι;οιι Ιιιιιιιι, ιΜ.ιιε Μι· ΚειιοΜιιιετοιι ειοΙι ιιι οιιιιιιοιι 'Ι'εΒοιι ιιι οιποπι

οιιιίιιοΙιοιι Κιιιιιι·ι·Ιι νοιννιιιιόε1ω, εο νιιιτάοιι Μ: Αιιι€ιΙΙο πο ιιιΠιιο, ι!ιιι· ΒοιιΙοιιιι 80

Ιοι:Ιιοι·, Μ." Με ΒιεοΙιι·οοΙιειι6ο ιὶεε ΚοιιοΜιι1εωιιι,ιιιιε ΒΙιιιιιυει·άειι υιιά άιε Μο

Ιιοιι‹Ιο ΒιετιοΒιιιις, νοΙΙει$3.ιιάις ινοείιοΙειι.

Πι·. ΜΜΜ, Ιι Ι. Βο2ιι·Ιιεω·2τ ε.. Π. (Ψείσεοπϋωι·ω.·

ΝιιοΙι Μπι θε τειιιοΙι Με Ροιὶιιεεἱιι πω· οι: ω” Βοιιιι ΒιινεοΙιειι ρΙΒΜΙΜι,

Με ειιιιιιιοω Μι Με £ωω ΙιοιιΙιειιε Ευα απ! οιιιειιι ΑΙροιι-θιριοΙ. Πισω ΙιειοΙιτ

ΜΙιιιιι8·Ιιοιι ΒοΙ ιπιι· Βεεοιιάει·ε Αιιι', άει· Μ: ιιιιοΙΒ·ο Ιιιιιωϋ.Ιιιι€ει· Βι·οιιιΜΜΒιιτει·ιΙιε

:ιιι ιιιοι·ΙιΙιοΙιειιι Βιιι Ιιγειειιι Ιειάε.

Βι·. ΑΠ'ι·οιΙ Μ" (Νεαλαιι.ιειι):

κι" ΠιτΙιοΙΙ οιπ ΜΜΜ, άιιεε Με Ροι·τιιεεΙιι οιπ Μιιω1 ω, «Με ιιι Μιτ

ιοετοι· Ζω άεπ πιιι. Έει:Μ 80 ε,·είϋι·οΙιτοτειι ΚειιοΙιΙιιιετειι ιιι οιποπι ιιιι€ει15.Ιιι·ΙιοΙιειι

υιιά ιιιπ ιιιιιιιοι·ΙιΙιο.ιοιι ΒιοιιοΒιειΙΙιετιιιιΙι ΗΒοι·2ιιιϋΜοιι νοιιιια8·. ΙοΙι Ιιοιιιιο πι·

Σεπ Ιιοιιι ιιιιάοι·οιι ιιιιω1, ινοΙοΙιεε ειι:Ιι Με ε.·ΙειοΙιειι νοι·πιιρ,·οε τϋ!ιιιιοιι Μάιο.

ΙΙι·. Βι·Ιοιι Ε. νοπ Πιι.τιιιοι· (Βιο·Ιι/'οΖά, ι9'Μενω.):

Πιο άι·οι πιιι: Ροι·τιιεειιιι ΙιοΜιιιάεΙιειι Βι·οιιοΜΜάοιι, άιο.νοιι πινει ω Κιιι·Ιει·ιι,

ιΜιΙιειι ιιι :Ιου εοΙινσει·ειειι Β'οιιιιειι από _ιεἀεειιιιιΙ ειιιιιοε Μι 1ιιι· Ρι·15.ρειι·κτ Με νοπ

ιι.ιιε,ςοποιοΙιιιοτει· ννιι·Ιιιιιη.=; α" ετιιι·Ιιο Πιιειοιιι·ει2 ι1:ι.ιιιιι ιιι κνοιιι€ειι Βιιιιιι1ειι ωωιω

ΑΒ υιιά άιε Βεοιοτιοιι Ιιεςιιιιιι ΜΒ ΜΗ πιι κιει·ιιιιιι·οι·ιι, Με 'Γεω οιιιτιιι· ΜΙ Μ.

νοι·Ιιιιιιι πιιι· ιιιιιοΙι Με ΑροιΒο!ιοιι, ΜΜΜ άιιι·οΙι ΐοΙςειιιΙο ιιει·οε-Πευότε:

Π. ΒΙοι·ει:ΒιιιρίοΙ, ΑροϋιοΙιοι·, Ή'ιιι·ειοιιιιιι, Μιιι·εεπΙΙιοικεΙιε 186. Μ!. Πιιι·οιιι

"ω, ΑροΗιοΙιοι·, Ποπ. ΡιιιιΙ 8οοΙιοιΙο, ΑροιΙιο!ιοι·, κι”, ΚιιΙΙιειι·. 26.

ΠοιεοετοΙΙι ιιι άει· ΚοιιιιιιιιιιιΙειιωιι-ΑροΠιοΙιο Ε. 'Ι'ποιωιιιιοι·, Βοι·ΙΙιι (Σ. Μ),

ΒογιιεΙΜιε.εω 16. (27) 26-21.
  

ΕΟ Η ΤΗ 0436 ιιιιό,,!ιΜ!ιιι!°°-νει!ιἱιιι!ιιιιιιπ.

οσα Διιιιι:ιοιιιιιιιι ,,ειιΙΐο-ιοΜΙιγο1ι

οιππ" ννιι·ό νοπ ιιιιε ΒεΙἰεΙειτ ιιι Οτι

ΒιιιειΙΒΙει:Ιιειι ιιι 5 Κο., 1 Κο., Μι Κο.,

ψ Κο., Πιο Κα, ιιιπ! ιιι ΟιιΒιιιιιΙΠε

εοΙιειι :ιι 60 μπι., 45 μια ιιιπ! 30 ἔιιιι.

οό|ει 'Ι'ΜοΙιγάι·οοιιι·Βϋι·ιιιιι ειιΗ'οιιιοιιιι:ι-ίοι·ωΜάο1η

6.ιιτιιιιι μ,Ιοιιτιιγο1"-Ροι·ωε.1άεΙιγά). νοι20,ε1ιοιιεε Πετιπ

ΑιιτἱεερτἰΙιιιιιι, νοπ ιιιιε €εΙιείειτ ιιι Οιι€ιιιειΙ:ιΒρειοΙιιιιι€ειι

:ιι 25 μια. υιιά 50 8ι·ιιι.

:πιει Δι·8ειιτιιιιι ιΜοιιγάι·οοω·Βϋι·ο-ειιΙί'οιιιοιιιιι εο1ιι

Ι.ιι1ε(,ΙοιπΙιγο!"-8ι1Βει·), Ι6εΙιοιι ιιι ΙωΙιειιι “Με νωτ

ιιιειιι ωεεεει, 30 0/0 επ” ειιιΙιεΙιοικΙ, ιιεινοι·ιει€ειιτΙετεε

Αιιιι€οιιοι·ι·ΙιοίΚιιιιι, νοιι ιιιιε εεΙιειειτ ιιι ΟιιΒιικιΙΠ5.εοιι

οιιειι ιιι 10 Βιιιι.

”ΙΟΙ1τΒγ0Ια - ιιιεοΙιιΜΙε ιιι ΤιιΜετιειι ὰ Ο,Ι μια, εειιιοιι

υιιά ,ιιεεοιιιιι8.οΚΙοε, Ιιιιι·εννοι; ,,1οΒιιιγο1°

'Ι'ιιΒΙοττοιι εοιιιιιιιιι, πιεσε Γοι·ιιι Μι· ιιιτει·ιιε

Ιοιιτιιγο!-Πει·ιειοιιυιι€, ιιι ΟιιΒιιιιιΙεοΙιεο!ιτεΙιι

Ζιι 50 ΤεϋΙεττειι.

(ζ οιππ ,,ΙοΙιιιιγο1“-ΒΙπειιιιιεο1ιιΒι1ε, ειιτ!ι. 8Π«% οιε:1ιι./

€εΒιιιιι:Ι. ΕΜΠ, ιιι ΤειΒΙειτοιι ὰ Ο,Ι ει., Βοι·ιιοΙι- υιιά Βο

εςιιιιιιιι:ΙιΙοε, ιιιιιιοιιτ Εκει ΠιΙοιοεε ιιιπ! Αιιεειιιιι:, ιιι Οτι

Βιιισ.ΙεοΜιοΜεΙιι Ζιι 50 ΤειΒΙοττοιι.

οι1ει ΜεΕε-Κι·0801-Α11γτο1 εοΙιιΒι1ε, ΕΜΗ. 40% Μειει-ΚιεεοΙ,

ΒεειιιίεοτιοιιειιιιιτεΙ ιιι άει· (Πιιι·ιιι€ιε, ιιι Οιἰ€ἰιιιιΙειϋρεοΚιιιιἔειι

πιι 50 Βι·ιιι.

οὸει Βιιςιι1γρτοΙ-Διητο1 εο1ιιΒΠε, ειιιιι. 40% ΕιιοειΙ)·ριοΙ, Μι·

28.Βιι5ιετΙιοιιε νειιινειιάιιιι€, ω δτοιιιειιιιιε στο., ιιι Οιιειιιο.ΙειΒ,,ΒιιοιιεοΙ“
ρειοΒιιιι€ειι ιιι 50 €ι·ιιι.

ε: εοΙιιΜΙε, ειιιιι. 10°/ο 1οά, Ει·ειιτειιιιττεΙ άσε 1οιιοΓοιιιιε, ιιι

]0(1'; Οιι€ιιιαΙιιΒρειοΚιιιι€ειι ιιι 5Ο μια νοπ ιιιιε Βε!ιεΤει·ι.

. ν]ιεεειιεοΙιειΙΙΙιοιιε_ΑΒιιιιιιόΙιιιι€ειι ι1Βει· νοι·ετειιειιόε Ριζρειι·ειο, κανεΙοιιε ιιιπ:

εοΙιΙιεεεΙιοΙι,νοιι ιιιιε ιιΙΙειιι Ιιει·έεετεΙΙτ πειάεπ υιιά όειειι ΖειοΙιειι ιιιιε Βεεετ2!ιοΙι

Εεει:ιιϋτ2τ Μιά, νοιεειιόειι ει·ιιτιε υπό 1ιιιιιΙιο.

ιοΜιιγοι-θωο!!εοιιιιιι °°°°ῖι°ιι”ιῖἘἑ°8Ἐ”ἑ.“ιἔθῖ°ιι-ιθ.

,,ΙοΙιτΙιγοΙ“ - Αιιιιιιοιιἱιιιιι

,,ΙΒΜΙιοίοιιιι“

,,ΙοΜΙιειι·ἔειιι'°

,,Ροι·ι·ιοΙιτΙιο

,,ΜοωειοΙ“

  

'

)

οιπω!!ηιιιιιιιιιιιΒιιιι!ιιιιι.

ΜειεπϋιΙΙοιιοΔιιοιοιιοιΙιιΙΗμΜιιοιιΙινιιιοι

113€διπΜΠΒ0τρΜ3(]ιιι]ενν

ιιιειιιιεΙιει!ι

ΒΟΝΟΒΘΝΟ

--... ή.

η-νοιιΡιοί.Πι.Β.κϋ1°ΌθΓ.

2805ειτε·ιι,28ΐειιιιιεειιΚειιιο€πιιιιιιιειι,72ΤειΒεΙΙειι.

ννιι·ιΙνοκ:άεποιποπιιιοάιοιιιιεοΜιιΑιιιοι·ιιϋ.ιειιςε8·οιι:

(124)Β-2.

Ρτε3.εΞΕΓιο1..

ΟοιιιιιιιεειοιιενειΜ8νοπ1.Ατιάοιεοιινοι·ιιι.Β'.Ι.Κε.ιοιν'εΠιιινοιειιειτ.ε

-ΒιισΜιωι4Ιιιιι8.

Αιιεειιιιο,Μωω·ω,131εΒετοε,Βι·εοΙ16ρίαιιε,Ι·Ιειιτ-,

Νει·νειι-υιιάΡι·ειιιοιι-Ιιο1:1οιιΒεετειιεειιιΡιοΙ116ι1.

Πέρθτε:ιιιειΙΙοιιΒοεεει·οιιΒΙιιιει·υ.Ιινο.εεοι·ΜπάΙιι“πιιιυιιάΑρ0ιιιοΒοι1.

ΜεΤιιιικοιιιΜια:ΜειιππΜπιροϋι·ιιυσιιι.(πι,20-ιι
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ΧΧΧΧΧΧΧε!Χ›ἑ Χἔ

ΒΔΝΑΤΟθΕΝ
ΚτόΙ!.!8·θηάθε Μ!!;!1ο!

νοΙΙΙζοπιιηθη το!2!οε

Τοτιὶεο!1ο ννΜζι1η89.

Πει! Ηεττοιι Αοτ2τοιπ Ρι·ο!σειι Με! Ι.!τοτειτιπ @Με

ιιι1‹! !τειικο ε!ι1το!1 Κ. α!. Κ ΡΘ88!!Πε. Θ!. Ρετετε!)ιπΒ.

Ι·`ει!›τ!!‹ω1τειπ: Β8Ι1ΘΡ διΕ 00.. Βετ!!η δ. Ν. Μ.

123!26-2!.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΚΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΏ

  

Μ!! «!ι>επσ·ιι Οοιιι!»!ιιΜ!οιιωι

ποτα!ωι !ι! Μι!!!‹·!ιο!! Κι·ο!ε!0ιι !πιπιστ πιο!ιι· μεο!ιΜ2!.

ΡΜ!. 8επευ!πε!. !(π·εν!ιο! ειππ !·(τεοεο!. 0.05 ω. 0.!0.

!π‹!!‹·.: Ρ!ιι!ει!ε !ιιο!ρ!ωιε. Βε·ι·ι›ρ!ιυ!οεε. `

ΡΜ!. 8επευ!πει!. !(τεννε! ειππ (ΜΜΜ πω:: 0.06.

!ιι‹!!‹·.: Ρο!ιυνΜ!!εωι8!!!ιι-!ο Με!! Βκυοεεωι_ εοννἱυ πω!! ;;εκ·!εεειι !Μεο!!οιιε

!!τωι!!!ιο!!ειι.

ΡΜ!. 8επευ!πε!. !(τεννε! οιπο θυε!ειι:ο!. εειτΕποπ. 0.05 υ. 0,!0.

!ιν!!ο.; Ρ!!ι!ε!ε ριι!ιιιοιι., !π!!!!ι·κ!!ο!ιοιι, Ηοιορ!1ιι!οεε. -

ΡΜ!. 8ειηευ!πει!. Κτεννε! απ!!! 006. 'αυτ. 0,004.

!ιιι!!ο.: νοιιι!!ι1ε εμει!!!!ιτιιιιι, #‹·ιορ!ιιι!‹›εε 0!ι!οτοερ, ειιιΜι!εο!ιο ΡΜ!!! άοτ

Ρετι!ε!!›!ἔ!‹ο!ι.

ΡΜ!. 8ειπΕυ!πε!. Κτονκε! αυτ" Εκ”. ΡΜ! 0.06.

Ιπό!ο.: Αιοιι!ε Με νετ‹Ιυ.ιι!ιιη;ε!ιιιο!υε.

Μ

!κΧΧΧΧκΧΧχΧΧΧΧπ

ΡΜ!. 8επΕυ!πε!. Κτεν«-ε! αυτν! ειο!‹3. στεω·ι!οοε. 00008.

!!υ!!ο.: .0!!!0111ε!!!Β !!!ει!ω·ια υ..Ν811!!!8!.!!ε!!!8, Ο!!0Ι'88, Νειιι·ει!ε!ειι, Β!!ετ·ϋι1ε.

Ρεοι ιει›ιε, Μ!!! ΒΜοιποιι, !!ικ!!ετεε, ιικι!ιαιιευ Ι.) π1ρ!!0!1ιε!!, !.ει!!;Μι!ο απο.

Με 0τ!;;!ιπ!!!εσοπε υπεει·οι· ε!!πιω!!!ο!ιοπ 8επ9υ!πε!-Ρτέρει·ε!ο !ι·ηοπ :Μπη

σ!ο!ιοπα!ο ο!ηε!ι·ηοπο 8ο!!υ!ιωευ!κο.

!!επιιρ;εηιιο!!ειι:

Πιτ! Ι·'ω·το!ιι, Β!‹›ε!ωιι: Σ. Β. Νση;ιι!!, !ν!!ηε; Μ!. 'Η. Βιιεο!ι, Βἱἔε Π! Μπι

Αρο!!ιε!ωη: ΕΜω·ι! Ηοεκιιω·. ΧΚ ;:.ι·εο!!αυ; Α!!ιοι·! Βο!!!ο!. !έἱειι·; Β!ο!ιω·ι!

'Ι'!!ρ!'!°οι·, Ν!ε!ιιη·Νοικ·;:οτοι!; Η. ν. Χ!υκοτ!!2!η, .!ιιήενν !!!οη:.ιι!; ΡΜ! Μο!ιο!!0,

Αρ‹›!.!!0!ω 'Η. Αιιερειο!ι, Β!ἔει.

Ειτι!!!!π18:!ι 'ει!›ι·ἰ!‹-!!Ιιιι·!ιε Μ

Η. πι. !›. Η.

ΜΜΜ ο!ιοπι!ιο!!-ρ!πτωεσου!!εο!!ετ Ρι·Άρπν·ε!ο

Κό!η ε. ΗΜ.

Μ!) Ι8-5. Ν
Ι.!!οι·ει!ιιι· πι!!! Ρι·ο!ιοπι !εοΜοιι!'το!.

...-...-.Π.....Π....

Ε!εοπρι·Βρει·22 ω!! :0!)ι!11!!ε!10Π1

ΡΗοεφ!ι‹›τ. $!!3τ! !!ε!! Αρμο!ι!

Πἰ‹·!ιἱ, !›οεοἱιιἱι·ϋι·!ιὶἱ;1 Π! ΕΜΠ”

ννο!ειο Με Ύ‹>ι·ᾶ:ιιιιιπ;;.

ΕΜο!ι!. τοω τ!Ητ!πιτ.

  

  

 

  

Μὶ!‹!, ΜΝ” ε!ο!ιετ νν!ι·!‹οπ!!οε ιωωπε.

ΡΜ! νοπ ῇ‹-‹!‹·π· ΙΙΙΙ:1ΠΒΘΠο!1Π1ΘΠ

ΝΗ!70ΙΝ!!!Γ!(ΠΙΙΒ.

Υ6!!ιΒ Βοεο!ιππιο!;!οε.
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Π!).Βοτηρ!θτεδε.ηε.τοτ1υπ1

ΠΠ·Επιι€οιι!κτωι!ω

θοετ!σετε.ι!οτί!τ1$ε!π!εεἰετ1.

ΙΗτ!ς.ΑΜΙ:ΙΝ.10ο!.!Στε!!ι!εσε!μΑπετει!τ,

Οοιιιίοι·τάει·ιυοάοτπειιΗγε!οποεπτερ:·εο!ιοπάώι1εω!ο!ιωτ.

5οπιπποτ-υηαννΙητοτκιπ.

οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοεΕ)ΑνΟΞ·ΠΟΗΡεδει1ιειτοτἱιι1πι,,ΡιεΜιει”ο! :!:“·£1:ι·Ξ..·ι:.:αέ·ε::ι1ε16!.επό!.εο!

ΕτΜΠ1ετ(Μπι!5ΟΚτοϋει·1902.ΟΜΗΝ"

Εο!τοιικ!ει·Αι·2ι:ξΒΡ8!!28ΓτοΠοΙτιπ!1ΙΜ.ΐο!!ειιιι!..!:ιοο!›Μοἰοι·.(116)14-?.ο!οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο00οοο`

0000000000

Ο κ"0!.Π. & 02, !.ιπάννωεΜΗεπ απο ΒΒοίη..

!!!ιι.-!!!!!. !!!!!!!!!!!!!.
Πι·. Οτί!πετ

Π! Ε!ςετι!πε!τη μου Ρτεο!!υ!π, Κιπ!ειπι!.
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ιιι. ιιιιιιιιιιιιι'ε ιιιιοπιιιιιιοοιι
ιιιοτοιπιΒιιοπ σοποοπττιττοε Πο.οιποοιοοιπ (π. Β. ?οι οι ο1,8οιι 70.0, σιιοπιιοσιι ι·οιοοεθιιισοτιπ 20,0, .οτοπιο.οιοοιιο πππ

θοεσοπιοσιιοποιοιιπο 10,0 (Διιτοοοι 2"|ο).

πιο οιπιοιιποοποε, οτοπιιοιοοπ1ιοιιιοοε, πιιιιοιιεσιιοει οπο. "οι Κτιιι'ιιππποεπιιιιοι Πιτ Κιιιποι· οιιπ Ετιιιισιιοοιιο Μι

8σιιοπισιιοπιιειιιιιποπ ιι·οοιιπ ινοισοοι· Ατι οποττοισιιι,

··ιι0 οοεοπποτε πιιοπ1οοιιτιισο ιπ πιο· Κιπποτρτιι.ιιιιιι. Οι·

Ηιιοιπο.ιοποπ Ηοιποιοι οπιιιιιιι. Μπεστ ποιο νοιιιο τοιποο Ηο.οιιιο,ο;ιοοιο ποσο οο.ιιιιιιι.ιισιιο δο.ιπο ποπ ι”ι·ιοσιιοπ-Βιοτοε,

ιποιοοοοιιποτο ποσο πιο πιοιιιιοοπ Ρ1ιοοροοτοπιπο (Νο.ιτιιιοι ποπ ιίτι.ιιοιιι). εοννιο πιο πισιισ ιιιιιιποι· ινισιιιιοοιι Βιννοιοποιοιιο

ποε 8οτποιο ιο σοιισοπιτιι·ιοι· ο.Βοτοιοι,οιιοτ οιιποτεοιπιστ ?πιο (οιπο πισιιτ νοτιιππι1). Πιο ιιιιιιειιισιιο νοι·ποιιιιπ8, ποι πιο ποπ ποι·σο

81ιοι·ο-Ροροιπ σποτ Ηιιπο,ο·τιιπο οι·ποιιοι:, οι νοιι ποι· ιιο.ιιιιτιισιιοπ ννοιιοπιιο·οι·οσοιοποπ. Ροιιι0ιιο, Αιιιοπιοοοιι οοπ ροριοοιειι·ιο

Ρτιιροτειιο πιοι·ποιι. πιο - ν ο ι ο -Μιιοσοοο, Ν ο ο οι οι ο ο ο ι· -.1οιιο. πππ Ο ο ο π -Βιι·οεοοιιι·ο ιιπσιιοοινιοεοπ ιιποοιι, ιιοοι·ιιιιορτ.

ιιισιιι. πιτοιιτ τοεοτοιι·ι; ιιιι·ο Βιο.ι·ι·οοο στποοι.τοππο ονιι·ι‹ιιπο ιει νοιι πιιιιιτοισιιοπ Αιιιοι·οπ ιοετοοειι·ιιι. ι)ιιτσο πιο ιειιποι.ιισιιο

νοι·ποοοιιο; ινοιποιι πινοιι'οιιοε Βι:οιιιο ποι·ποιπι, ιινοισιιο πο· πιο Νοοοι1ποπο νοπ Ζο1ιοιι ιπι Οτιτοιιιειιιιιε νοπ οιισιιιιιοτ ιποπ

τιπικοιι .οιππ πισοιοο·οοπ ο·ιτπ πιοε ποτσο πιο ετοοοοπ ιΒτι”οιοο οιιι Ηο.οιοο.ι.οποπ Εισιιιιιιοι ιιοττιπο ιιι ποισοοπ Ριιιισιι νοπ

ιιιιοσιιιιοι, Βσι·οροιιΙοεο, Ροποι.τοροιο οισ.οισ. οοννιοεοπ, οσι ινοισιιοιι νοι·οοτ ποιπιοε ροροοιιιειι·ιο.Ρτοροι·πιο εοννιο 1.οοοι·τιιτιιιι,

.ιοποιοοιι π. ε. νι. ιιποοικοιιπι. ννοτποπ. . .

Θ ιιιιοτοπιοετοιι· ι·ιοιοοιοι ιιοπιι πιο πιιιτοιιοσιιοο. πιο ιιιιτιισοο Νποιοπο οτειιιιποιιποο ιιιι@ ιοιιτπιιο._ιποι·οιιι οοπο Πιι
 

ιοι·οι·οποποι:ς οιοιιοιπιιιοιι ινοτποιι. Πο οο οιιι πιιιιιτιισοοο οι·ιτππιοσιιοει Ρι·οπιισι ιπι, ιτοιοο πιδιιιιιιιι ι1'ι201ιά ο'θιι°ιιθ 813ϋποοποπ

οιπ, ιποιιοοοοποτο πιι·ιιι ποι· οσι ιιιιποιοτοπι θοοι·πιισιιο νοιι ιιιιπειιιοοοπ Ειοοορτιιτοι·πισιι ιιιινοι·ιιιοιπιιι·ιιο ιιι·οοειιιιοο. Θ

 

1 πιο νιιοτπσπ νοτ ποπ πιιιιιι·οισιιοπ Νοσοιιοιιιοιι€οπ ιιιιοοιοε Ρι·προτπτοε. ιιιε

Ψ8ιτΠΠΠ8 νοϊ Ρ8·ιΙ80ΙΙ"ΠΒ.· οοεοπποι·ο ποτ εοισιιοπ οιιι Ασιοοτ-Ζιιεπιπ. διο ισιιτοποπσιι·οιι ποτ 8οινιιιιιι

ιισιιο ιιιιεσιιοπιποπ. ιιι εοισιισπ ιει ποε Ι·ιοοιιιοοιοοιπ "πιο ιιι ιτοτοιιιιιτιοτ, εοπποι·ιι ιο ποτ οιιι ποπ Βιιστοι.ιοιιεο1οιιοπ ιι·ιιρ

ριιι·ειιοι·ο, πιισιιιιοιο Β'οιιοπιιτοο, πιοεο στο. πω οοιποιοιοο, οιπο πιιιτοτοιπιιτιοπ Ροιπι οπτιιο.ιιοπ.

το νοιι· οιι.1οιι πιι.ιιοι·, οτοιε ποε θι·ιοιιιο.ι·Ρι·προτοι Ηποιιιπιποοπ ιιπιποιοι πο οτπιπιτοιι. -+

 

1ιι1πιπο ποοοτο οοπ οποιο ιι.τπτ1ισ1ιο 0ιοποσοτοπ ιιοοτ Ειι·ι'οιοο ιο ποτ Κιπποι·ρι·ο.ιιιο.

«Πιο ιπιι· νοπ ιιιοοπ ιιοοτειπππιο Ρτοοο ιιιι·οο Ιππο

πιοιοι.τοοε οποσ ισο οιι πιοιποιιι Βοοπ (οιιιοπι πιιοι.ιοπ νοιι

ι .ιο.ιιτοπ) οτρτοοι, ποτ, ινοππ ποσο ιιισιιι. ειο.ι·ιι οπιιοπιιεσο,

ποι:οοσιι νοπ οιοισιιοτ (ιιοπισι1ιοιοτοο οπο· ποπ πο Αρροι.ιι.

ιιιοπ,ο;οι πο. 8σοοιι ποσο 4-5-ιιιο·ιι.τοπι θοοτοπσιι νοπ Πι·.

Ηοιπιιιοιε Πο.οπιοιοιςοπ πο 2-8 'Γιιοοιοιι`οι ιο,οιισιι. 1,1:

8ιποπο τοι· ποι· οιππ-ιι πιο;; ποτ Αρροιιι: οοποιιιοιιπ. Ποοιι ·

ποι· οοεεοι·οπ Ειτπιιιιι·πιιο· πιοιιιοπ οιπο οτι ποιο ποποπ οιιιπ

ι·οιιιο Βιισιιοιι οιπ. Αιισο οιι οιποοι ιιιοιποιι ιιιοπσιιοπ νοιι 0

.ιιιιιτοπ οιιι ποε Ηποιοπιιιοοιι, ππ.ιιο ποτ ποοοεεοι·οοιι Ειτ

οιιοτοπο, οιποιι ;;οιοιι Ετιοις ο·οποιοι.. Βιιπιιι·ο οποσ οιι

ποπ Ηο.οοιοιοοοιι οιισιι οτιοιο·ι·οισο οοι Ετινοσοεοιιοιι ποπο

ννοππι. 8ο οοι οιποτ _ιοοποπ ι3"ι·ιιιι, πιο πιο οπιτιιιισιιιποο

Κοριοσιιιιιοι·π πο. ννοισιιι·τ ποστ οοτοιιο Μισο οιιιννοσοοπτ·

ιισοοιιι θοοι·ποσο νοιι Ηο.οιιιοποποτι οτιιοοιισιι ποοοεεοι·ι

νιοτπο.1)σοστοιιορι ωπο ποι πιοοοε Ρτιιριιτπι πο· εσιιτ

οτ1'οιετοισιι οιιι Αποοιιιιο ποπ οσοιοσιιιοπι Ετπι1ιιι·οππο

ποειιιιιπ». .

Κι·οιερογεισπε ιιι Βι·ιεοπ, 1ιι·. 1°οιιι·οντειιι.

«πιο ποιο Ει·οοοιιιοε ποι· Ρτιιιοποοποο οιιι· πιιι.το·

επιιπι:οο Ηοοπιπ1οποπ Ηοιιιιοοι πιο ισο εοιιτ ποι'τιοποο:

οοι ποτ Ποιοτιεπσιιοπ8 ποεοσιοοπ πο( οιπο. νοτιιιιπποπο

Βιιι·ιοι·ιοιι, ιποπ ισιι ιιοιιιοιι οιιιπιποιι Κοιπι ποτεοιοοιι».

πω. Ιιι·. ο. ιι'ιοοοιιιικιιεοιι ιπ οιο".

«ιπι ιιιιοο Πτ. Ηοιοιιιοιε Πο.οιιιοιοποπ ιο ο ιι'ιιιιοπ

ιιιεεοποιοιιοι· Απο.οπιιο πιιοσννοππι: οοπ ιποιπο Βοοοιισοτοπ

που οιι πιοεοιι Ε'οιιιοιι ειοπ πιιποτσο ιπιοτοοειιοι, ποσο οιι

ιιιι νοι·ιιοεοοοοιι Μοτο νοτοσοιοποπο Βισοπρτιιροτπτο οποιο

ννο.οπι οποιο ιιιιτ ποεοοι·οσ ποτιοΒ·οπι Ειτι`οιοο Ντισιι Αποσπ

ποπο νοιι Πι·. Ηοπιιιιοιε Ηποιιιοιο1τοπ οιοι;οποπ οιοιιιο εισο

οιπ οσοι· ποιοτ ιιι-τοπ; οιπ. ποτ οισο ποσο ποσο Γ” οιοποι

ποσιι 8σοιοειο ποτ Βοιιοιππιιιπε πισιιι ποι· πισοτ νοι·ι·ιπποι·ι

οιιι. οοπιιοτο εοΒοτ ποσο ιινοιιοτ ιοτιει:οι·οιτοι. Ει.ιιο ποι·

ΐοι·οοσιιιιοπιιιιιο πιοιιοπ οιιι· ποπ Ηοττοπ Αοτπ1οπ, πιο εισο

 
οπιι'πιιοπιιοιοπ 1·'οιοτοιι ποε 11οοτοπσιιο νοπ Βι·. Ηοπιιοσιε

Πιιοπιπιοι,τοιι οι πιο οι·ιισοιισιιο Διιτοποιιο ποπ Δρροιιιε».

Οοοτοιπι. π. ιίπποιι.οιιιιοι·ρε ι. ιι'ιοπιιιπντιιοε 11τ. οιππ. 8ι·ιιιι1π.

«άσο οιιι ειοιιτ ποιτιοποιι ποειοιιι ποισο Πι·. Ηοιποιοιιι

ΙΙοοιοοτοεςοιι, πιοισιιοπ ισο ιιι οιοοιιι πιο νοιι ο.ιιοι;ορτοοιοι·

Αποοπιιο ιιιιι Δρ οιιιιοοιιτιιοιι οοοτ οι·ιοιοτοισιι οπιτοπ·πιιπι

Μου: ποτ Αρροιι οοεεοι·ιο εισιι οσοι· τιιεοιι, πιο ο·τοεοο

8ι·οινιισιισ οιιπ 1ιορι·οοσιοιι ο·ιοιιοιι οοπ πιο Κι·οπιιο ιποπ

οισιι ποπ οσοι· πιο». ' _

· 11τ. 11. .ωπο ιο Πιο

«οιιι οιοοεοι· Ζονοι·ειιιιιι ιιιιοιι Πι·. Ηοιπιποιε Βοο

ιιιο.ιοποπ ιο ιιιιοπ ιοιιιοιι νοπ .ιπποιοιο σιιιρποιιιοιι οιοι·ποιι

πιο ιιιιποοιοιποε τοοοτιτοπποε ιιιιπ νοτ ιιιιοιιι πιο Αρροιιι

ποτοιτοπποε οικω, πιο νι·οισιιοε οιι οισιι οοεοπποι·ιι ιιι ποτ

Κιπποτρι·οιιιο οονιοοι·ι.

Πι·. 8εοιιο1οιι ιιι οπο.

πιο οιιιιο Πι·. Ηοιπιποιε Ποοιοιι.ιοεοιι πο οιιι· εοιοοι

οιιι οοειοιπ οποιο πορτιιΓι οιιπ οιο οιιι. ποι:οσιι ννιιιιοπο

οσοι· ππιτιοποπ. ι)πο Ποιοι ποισοποτ οιπο οιππ ππι·σιι·οοιποιι

ππποποοιποπ ιιοεσοιποσιι οοπ ποτσο εσιπο ποιο Ζιοι σοι·

πρτοσιιοιιπο ινιι·ι:οιη;».

Μ. ιΥππιιοποιη· ιπ πι. Ροιοτοοπτε.

«Μο οποσ Πι·. Ηοιιιιιιοιε Ηποιιιοιοε,τοπ ιπ "ποι οπο»

τοπ σιιτοπιοι·οοτ Τποοι·οοιοειο ιιπποιιιποπι πππ ιιοιιιιι;ο εσιιοιι

ιιο.σο ποπ οι·ετοιι οποιοι. Απι'οοοεοτοπο ποιο Δρροι1ιο, πο·

ιιιιιιιπο πω· οπο..) πιο] οο8·πι· (ιιοι171οιιο8211ιιιιιιιιιο ιιιιοτιιοο·

ιιιοπ. Απποεισοι:ο πιοοοτ οπο,ι,τοποισοποιοο Ετιοειο οιιι κο

ιιοτοιι ποτ ννοιιοι·οο ΐοτοι·οιιιιιιο πιοεοπ Νπιποι·ιοποοποπ

Μιι.ιοΙο οοιποι.ι·οο;οο.

Βτ. οπο!. Η. .ι Ιι_ιιιοιιιιοπ ιο ποποπ.

ποτσιι Βιοοοριοοοπ οιιι ι'ι·ιιιοιι οιιποπ ινοιιοπ, ι,τοι·ιιο οποιο

πππ 1'τοιιιιο ποτ Υοτιιιοππο ποπ οιιιοιι ππτ Βοιοοο νοιι ποποπ-οι νοτιοιππι.-Ποροι: Αροποοοο πιο' Μαιο·

0σιιιπ ιιι Μ. Ροι;οι·οοοτιτ πο ι·οι·ιοποοιι.

Τοποπ-ΙΙοεοπι Βιιοπιιπο·ο 1-2 Τοοοιιιιιΐοι οιιι. ποτ ιιιιισιι ,ι;οοιιεσοι (Τιιπιιιοιιιροτπιπτι), ιττοεεοτο Κιπποτ 1-2 ΚιπποτιιιιΤοι

ιτειπιι), Ετο·οσοοοπο 1-2 Βοοιϋιιοι ιιι€ιισιι ν οι· ποιο ιπειοοπ, νομο εοιποτ οι,ι;οπιοιιπιιισο επιιτιι ορροι.ιι

ποτοποοποπ ινιι·1ιπιι€.

τ νοτιιοπι ιο ποπ Αροι;ιιοιιοο ιο 0τιπιποΙ-Ε'ιποοιιοο. @ο Ποπ.) πο 1 Βοο. οι Κορ.

 

Μπομπ ο Οι. πιο». (πιο οιι-ιο.
  

~-ζ·ο

ποιοι- οπο. Όπο.. 81-0ιι·τιι6ρπ 1002 Γ. Ηοτποο,οιοοοι· Ιιτ.ιιιιποι τ νιίοπο.σιο Βιισιιπτοσιιοτοι ν. Δ. οιιιιοιιοσιιο.οπτιιοτιποποοιοτιιι-Μ Μ·



ΧΧΙΙΙΙ. ΙΔΗΒΙΙΑΝΙΙ. 8'[ Ρ Β Β 8 Β Ι ΙΙειιε Β'οΙΒε ΧΙΧ. ΜΜΕ.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΒ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙΙΙ Ι

ειπεπ· Μι Κεεεειιοε νοε

Ρι·εΐ. Πι·. Ι(ει·Ι ΙΙεΙιΙε. Οι. ΙεΙιεεεεε ΙΙι·ειιεΙιεΙε.

.Τει_Ιειιι ΙΙ)οι·ρεΙ.Ι. Β.Ιε;8.

Πι·. ΙΙειΙεΙΙ' ΙΙΙΙεεεεε.

Μ.. Ρειει·εΙιει·π.

ι Με «ει. Ρειει·εειιι·εει·ΜετΙΙΙ:ΙεΙεεΙΙε ΙΝοεΙΙειιεεΙΙι·ΙΙΙ.»ει·εεΙιεΙιιηετΙειΙ,-" Αβο11:1οιηθηΙ;ε-ΑπΗΠεξ8θ 'ενΙ. ..Με Μ""··Ι·,ΐ °

80ιι εεΙ›ε ε ε. - Πει· Δ'Ιιεεεεωεεεεμ·εΙε Ιω Ιιι Β.ι;Ι"1εεά Β κι» ΙΙΙι· Με ΜΜΜ εΜεε ειιεεεΙΙΙΙεεεΙΙεΙΙ εε Με ΒιιεΙΙΙιεειΙΙΙιεε νοιι Κ. Ξ., 81εΒ”Ιιι

.ΙεΙιι·, 4 ΚΜ. Ι”ΙΙι· ω. ΙιεΙΙ›ε .ΙεΙιι· Ιιιε.Ι. Ροεεεεει.οΙΙιιιις; Ιιι Με επά020ΙΙΙιεϊ-Ρθω"ΌΙΙΙ'Κ. Ν0Ι·Ι'ΒΒΥ·ΡΙ'08Ρθ2ΙΝ Μ. Μ Ι'ΙΙ:ΜΙΙΙΙΙ- -·ΒΒ ει” ΙΙΙΙΙΡΈε

1πει|,"ε 20 ΙΙΙει·Ε ΙΙΙΙιι·ΙΙεΙΙ, 10 Πει·Ε ΙιεΙεΙΙΙΙΙι·ΙΙεΙι. Πει· ΞερετΙ.Ιοεη"Ιε εοννΙε εΙΙε εεΙ`τΙΙε κωεωΙοε εειΙΙΒΙΙεΙιεε ΜΙΙ.ΕΙιεΙΙι1εςει1Ι:ΠΕΙ28Ι.ΠΙΝ18ι1

ΗΙΝΙΙΘδι11εΙ80η1ΜΙΙ:011026ΙΙοΙιι ΡεΙ.ΙΙ. Ιετ Η Και» εΜε 35 ΡΓεεε.-Ποε Με ε εεεΙΙ είτε ΙΙΙ ΙΙ το ...ι ο ιι ΗειΙεεεεει οι. Β11ΜΙ.Ι Ψε.ειοΙΙ ΙΙΙ 80,0·

ΑιιΕοι·οε ννει·Με 25Βερει·ΜεΙιιΙΙΕοΙΙιτει·θι·Ι8Ιι:ιεΙει·ΙΙΕοΙ ειιεεεειιιΙΙ.- Ιει·εειιι·ε' Ρεεει·εΙΙει·ςει· 8οΙΙ.ο. Ρειει·-ΡειΙΙΙιι»εεΙιεΙ ιιι ι·ΙεΙΙΙ.6ε Βρι·ει:Ιι

ΠεΙοι·ετε ννει·Μιι .Με εειιι εΜε” νοιιΙΙΙ ΚΜ. Με ΒοΕοιι ΙΙοεοι·Ιι·τ.. εεεεΜε ΙΙΙοιΙΙ.ει;. ΠΙΜιυ0εΙι εεε ΙΙι·εΙτης νοιι 2-3·Ι.ΠΠ.

 

*Μ"45 Μ. ΡθΙΘΙ°8ΙΙΙΙΙ°2. Θ. (22.Ι ΝονεωΙΙει· .

 

 

Ι11ΜεΙΕ: ΡιοΙ`. Πι·. Εεε Ρορονιι: ΠεΙιετ ι·εΙε.ΙΙνε τ.εωροι·ΙΙΙ·ε ΙεειιΙΙΙεΙεεε Μι· θειεΙΙειιει·ΙιΙερρεε Μι· ΑειΙε. έ ΒΙΙοΙιει·

ε.εεεΙιζειι εεε Βεερι·εεΙΙΙιιηςεε: Ί`Ιιει·ειιΙε Με Ει·ΙιτεεΙιιιεεεε Με ΒεερΙιεΙ.Ιοεε- Με ΟΙι·ειιΙετΙοεεερεετΙιτεε. νοε Πι·. Με”

Κ8.ΙΙειι ε. - Εεεε: Ι.εΙυ·ΙιιιεΙΙ άει· ΗειιιΙιτεεΙιΙιεΙεεε. - Βει·ΙεΙιτε Με Μι· εννεΙτεε εεειιι·ιεΙιΙΙΙΙΙι·ΙΙ-εγεεΙιοΙοεΙεεΙιεε ΚΙΙιιΙΙι Ιε

νΙΙΙειι. Ηετειιεεεεεεεε νοε ΟΙιτοΙιεΙι. - νει·ωΙεεει.εε. - Μοι·ιεΙΙΙΙΙ.τε-ΒιιΙΙετΙε ΒΙ:. ΡεεετεεειΒε. - ΑεεεΙ,εεε.

 

Βει πι." Με ΡετΙεετεε εει· Ιω ΑΙΙΒεωεΙεεε εεεεε‹Ι,

ΒΙεε εε εΙεοι· Ι.ΙΙΙιωεεε (Ιε Ε'οΙι;ε εΙεεε 8εΙιι·εοΙιεε) ιιι

θιεεΜ. ΒΙε Με:τει· ΙεΙΙΙ. Ι)Ιε 8εΙΙΙνεεεει·ε εΙε‹Ι εεεεεΙΙ.

Ιε εεΙεετ ΚΙειΙΙιεΙΙ ωεεετε ΡετΙεεΙ Με Μεεει·ε ΜτεΙι

εεε ΙιετΙε εΙεε νεττεεΙιεεε Με ΙΙεΙιεε Οεειετωεε. Ιω

16. Ι.εΙ›εεεΙεΙιιε εεεεΙι·Ιι·τε ει· εΙεε ΙΙεΙιεεεΙΙΙΒε ΒεεΙΙεε

ΙτεεΙει·. Ιε Μι· ΚΙειΙΙιεΙΙ Με οι εΙεεε Μοεετ _Ιεεε εε

ΙεΙ;ετεε. Ιω 22. Ι.εεεεεΙεΙιτε ΙιΙε.ετε ει· ΙΙΙιετ $εΙιωειεεε

εε Αι·ωειι Με ΒεΙΙιεε, ννεε Μιπ εΙε .ΙεΙιι· Μ.εειτε, θε

ΙεεΙιεεεννεΙΙεεεεε εειεε εεει· Μ.ΙιεΙ εΙεΙιτ Ζε εεοεεεΙιτεΙΙ.

77ΙΙΙΙιεεε εεΙεεε ΑείεεΙ.ΙΙο.Ιτεε Ιω ΤεωεοιιιεεΙ1εε θιοενετ

εεωειιι ΙΜ ει εε ΜεΙετΙε.. @εεε ννΙι·ιΙ εεεΙττ. νοτ`1Β

.ΙεΙΙιεε εειπε ΡετΙεεΙ: εΙεε ΠτεΙ.ΙΙι·ΙΙΙε εεεοι·ιΙιοΙεε Με

Με εεεΙΙΙιετ εΙε ΠΙεεε ωοΙΙε εεεεΙΙΙιτ. Πω θεεεΙιεΙΙι·

ΙιεΙΙΙε εεΙΙι τεεεε. νει· 7 .ΤεΙιιεε ΙΜ ΡεΙΙεεΙ εε εΙεει·

πως ετει·Ιιεε Βι·οεεΙΙΙΙΙε, ιΙΙε εε. εΙε ΙιεΙεεε.ΙεΙΙι· ιΙεεεΝε.

ΟΙεΙεεεεΙΙΙΒ Ινειεεε ΝεεΙΙΙεεΙυνεΙεεε εεοεεοΙΙΙει. Ιω

ΡΙΙΙΙΙΙεΙιτε Με νοιΙεεε .ΙεΙΙι·εε 0896) ιιει ΗεεωορΙοε

ευΓεειι·ετεε, Με εειεε ΙΙιεΙ;ΙΙεΙιε ΙετεινειΙΙΙοε Με ειιω

ΒΙΙΙΙετειιιΙ εεετεεΙιτ εειεε. Ιω .ΤεεΙ·ιΙεε νοι·ΙΒειι .ΙεΙΙι·εε,

εΜε εΙεει· ετει·Ιιειι ΑεΙ”ι·εεεεε, Με ΡετΙεετ εε ΖεΙΙινεΙΙΙ';;

εΙε Βι·ιιεΙεεεΙΙΙΙΙΙ Με 8οΙιωει·εεε Ιιι ι1ει·:Πειεεεεεεε εε

νει·ερειεε, ννεε ΙΙΙ ιιει·εεεΙωεεεΙΘεε ΖεΙΙιεεωειι ΙνΙειΙειι

ΙιεΙιττε. Λεει· .Με εΜε νοι·Μω, εε εεε εε Ιε Με

ΙεΙετεε .ΙεΙΙιεε εειπε ει· εΙε θρριεεεΙοεεεεΙΙΙΙΙΙ Ιε Μι

Βι·εετ εεε ΙεΙεΙΙιε ΑΙΙιεωεεεεεννειεεε, ννεε Ιε Εστω νοε

ΑεΙΙΙΙΙεε ειιΙΙ.τεμ ΙΙΙε 6 Με 16 ΜΙεετεε Μ.εει·Ιεε εεε

8ι6εεΙ;ειιΙΙιεΙΙε Ιιι Με ΝεεΙΙΙ. 2ιιω νοτεεΙιεΙε Ιιε.ιεεε, ΙεΜω

εΙε εεεεΙΙΙΙΙτ εΙε Με! Ιω Μοεετ, εειιι· εεεΙΙ εεννεΙΙε'ε

εΙεΙΒο ΜεΙε Ιω Ι.ειείε νιτεεΙΘει·'Ι'εεε ετΙειΙειΚεει·Ι.εε.

"εειιι ι·εΙεΙΙνε Ιεωροι·ει·ε ΙεεεΙΙΙεΙειιτ Με 8εωΙΙΙιεει·

ΙιΙερρεε Μι· Λοι·Ιε.

Αεε Με ΙιΙΙεΙεεΙιεε νοι:ιεεεε Με ΑΙιειΙεωΙΙιετε

Ρι·οΙ. Μ. Ι.εο Ροροιν.

ΜεΙεε ΗεττεεΙ

- Πετει· Με ΚιεεΙιεε, ΜΙ' Με ΙεΙΙ Ι›εΙΙε ΑεΙιεΙτεε Με

ΙΙΙΙεΙεεΙιειι Βιιιεεε εεε ΜΙ Με νΙεΙτετΙοεεε Ιιι Μι· Ι(ΙΙεΙΙι

ΙΙιτε ΑυΙωειΙιεεωΙιεΙτ ΙεεΙιτε. ωϋεΙΙΙ.ε ΙεΙΙ ΙΙιεειι εΙεεε

ΙΙιεεΙιεΙι εειεε εεεοετΙειε νοιετεΙΙεε, Μι· Με νει ΙΙΙεεε

ειεΙΙΙ Με Μι· Ι›εΙ Με ΒεοεεεεΙειιεεε, Με εε ΙΙΙω εε

ιεεεΙΙΙ πετάω, Ει·εοΙιεΙεεεεεε εείειΙεε. ιΙΙε ευειοΙΙΙ νοω

ιΙιεοι·ειΙεεΙιεε $τεΙΙιΙρεεΙιτε εεε Με εΜε νοε Με ριεΙιτ.Ι

εεΙιεε 8εΙΙ.σ· εΙε·1ε€ετεεεε 'ΜτεΙειεε. ΙΙΙεεε Ετ80ΙιεΙΙΙι1εΒε:1

ΙεΙΙοε ΙιεερτεΜΙΙΙΙεΙι Ιεε θεεΙεΙ. Μι ΕΙΙιτεεΙιεεεεε Με

Ηετεεεε εεε Μι· (Ιείεεεε. εεε εειιι· εΙεει εωνΙεεεε ΑΜ

νοε ΙεεεΙΙΙεΙεεε Με Αοι·ΙεεΙΙΙερρεε.

ΡεΙΙεει. ΗοίεΙιει·εεεεει. 44 .ΙεΙιτε επ, πετ Ιιι Με

ΙΙΙΙιιΙΙι εω 17. Ρεετεε.τ 1897 εΙε ωΙΙ ΚΙεεεε ΙΙΙιετ ΙεεΙ

νοΙΙετϋ.ειΙΙΒε ΑρΙιοεΙε, εεεεεεετειιΜε Ηεετεε, εοννΙε 11εει ώ

εΙΙι εεΙΙΙ.νεΙΙΙΒ εεΙιτετεεεεε ΟρριεεεΙοεεεεΙΙΙΙΙΙ Ιιι Μι· Ι

ΒιιιεΙ: Με ΛιεεωεοΙΙι εεε εεει· εειεε.. ΙνΙεεειΙιεΙιι·εεεε

8εΙιωειεεεΙεΙΙε Ιιι Με Ηειεεεεεε‹Ι. ΑΜ Μιε θειινει·

εεωεει 'Ι'εωΙΙοιν εεεΙΙιΙ.ΙΒ. νετει·εοΙΙιε Ρε.Ι.ΙεεΙ. εεΙεε .Ιε

εεειΙ εω Οττε ΜΙ ΟεΙ:νειΙ;, νο ει· εΙε εεΙεΙΙΙ0Ιιεε Βοιω

εει· ΙιεειιοΙιτε. . 28 .ΙεΙιι·ε εΙΙ Ιέεω ει εΜε 8ι. ΡεΙειε

ειπε εεε πετ Ιιι Με ΗείεεεεειεερεΙΙε εΙε Πεε ΒΙεεεΙ

ΜεεΙεεΙ: ΙΙΙΙΙΙ ει εεΙεει ΙΙΙι· εΙεΙιτ εεεεεννειΙΙεΙΙ, ει ΙΙΙΙΙιτ

εΙεε εΙεωΙΙεΙΙ ι·εεεΙωεεεΙΒε Ι.εΙ›εεεινεΙεε, επε.ι·Ιιει· Ροτετοι· ·

νετ ει· Με, ω” νοε εεΙεεω 27. Ι.εΙ›ειΙεΙεΙΙι·ε εε Ι;ι·ΙεΙιτ Ι |4 .ή . Δ

ει· 8εΙιεερε, εεε "νει εΙε Με ευνεΙ 5ρΙΙ.28Ιειε νει· Μιε Αω 2. ΝονεωΙΙειήνετΙΒεε .ΙεΙιτεε εεεΙΙ'εΙεεω ΒεΜ Ιιι

ΜΙΙ.τε8- οάοτ Αεεε‹ΙΙ›τοιΙε. Ι)εΙΙΙι· εειιι· ιι·ΙεΙιτ ει νΙεΙ Μι ΒεεεΙ.εεε νετετεεΙιτε Ρε.Ι.ΙεεΙ:ιΙΙε ΝεοΙΙΙ:Ιε εΙεεω_ ίεεεΙΙ.

'Ι'Ιιεε. Ιε εεΙεεω 82.. Ι.εεεεεΙεΙΙι·ε ΙιεΙτεΙΙΙετε ετ εεε τεε Με ΙΙΙΙΙΙΙεε ΖΙωωει εεε εειεε ειε εΙΙ.εΙιετεε Μοεεεε

Ιιε.Ι.Ι.ε 7 ΚΙεΜτ. ΖινεΙ νοε ΜεεεΙεεε εειεε ΡιΙΙΙη;ε- νοΙΙεΙ.εειΙΙΒ ερΙΙοεΙεεΙι ειιΙ.ΒΙεεει· νειΙεετ Μι ΒτΙωιεε, Με

Ι›ει·ι.εε «Με εΙεε Ιω θ.. Με ειιΜιε Ιω 7. ΡοεΙεΙωοεεΙ.), Με ΗεερτεεεΙΙε ΠΜ· εεΙεε Ε.;Ιετεεε εΜεε. νΙιΙιΙε ε_ΙΙΙΙΙι

νοε Με ι·εεΙιτεεΙΙ.Ι8 εεεοτειιεε εειεε εΙε ΚΙε‹Ι Ιω Ο. 14ο- τΙεριΙωΙιεε‹Ι ειιΙ Με. ΚτεεΚεε; ετ εειεε ΙεΙεΙΙΙ ιεΙεεεε,

Ι›εεεΙεΙΙιε εω Οιοερ, Με ΙΙειΙεεε 4 ΚΙειΙει Ιεεεε εεε εΜεε εΙεε εΙΙΒεωεΙεε ΒεενΜΙιε εε =νετερετεε_.ΙΙΙΙΙΙ εε

ετΙι·εεεε εΙεΙΙ εΙεεε @Εεε ΙΙΙΙοεΙεεΙεε, εΙε‹Ι εΜε· ε.ιΙεωΙεεΙΙ. ετεΙΙΙ.ε εΙεΙι ΜΙ Ι ΙΙιω εΙεε Μρι·ΙωΙι·Ιε θιεωΙΙΙΙιεετΙωωιιιΙε

Αεοι·τε Ιιε.ΙΙε εεΙεε Ρτειι ωεετ Ζε νειΖεΙεΙιεεε. εΙε. ΒΙε ΒρεεΙεΙΙιεΙιεετΙΙεεε _νεε.Ι.ετιεθοΙοεεε, εΙΙεεΙερ

Ι
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Ρι1ΓΘ50 ποε ιιπιιοπ Βιιπιιπιιο.πποε οοιιετιιιιττοπ, ιιιιοιι οιιπο

ποπποπεννοτιιιοπ πιππ.

ιιπ Ι)οοοιπιιοι· 1898 οι·εοιιιοπ Ριιιιοπι ι›οι ιπιτ επ Ηοπεο

ιπ πιοιποι Ρι·ινιιτπιπιιπιππ2. πιο Βιιεοιιοιπιιπποπ, πιο ετ

πειιιιπιε οιιιινιοε, ννε.τοπ ιιποοιιιιιτ. πιοεοιιιοπ πιο ειε :πιειι

ιιππ επ ιιοοιιιιοιιιοπ ειππ. πιππ ιιϋππιο πιιι· 88.880, ποεε

πιιιππιε πιο ιιτοποιιιιιεοιιοπ Ετεοιιοιπππεοπ, πιο πω. πιο

πιιι· π·οιιοι· ππτοπ εοιιοπ ννοι·ποπ, πιει 88.ιιΖ Βοεοιιινιιπποπ

ειππ, νιοι ρι·οποποιτι.οτ ιιοτνοι·ιτπιοπ, πππ ποεε Μι· Ρπιε

ιππεε ιι·οπποιιιοι· πιιι·. Απι πιοεο ιιι·εοιιοιπππεοπ ινοι·ποπ

πιιι· ποππ οπτιιοιιιιοιπιποπ, πω. ιιιεο ισιι πιιι· ποππ ιιιππιι.

πεεε Μι· ι)ειιιοπι: ιπ ιποιποτ Ρι·ινοτοιπππιο.ππ ιπι θιο.πποπ

4 Μπι οι·εοιιιοπ: επι 13. Ι)οοοιπιιοτ ι896. επι 17. Πο

οοιπιιοτ, οιπ ει. Ποποιπιιοι· πππ πιππ ιοιπι:οπ Μπι ππι 1.2.

ποπποπ· 1807. Βοι ποτ Ππτοιιεποπιιππ ιιι πιοεοπ νοι·ει:ιιιο

ποποπ Ροτιοποπ εοιιιοπ ππιι `ποεοπποτε οιπ Ριιπποπιοπ ιπ

ιοι·οεεοιπιππ εοιπ, πιιιπιιοιι πιιεε, πιιιιτοππ Βοι ποιπ οτειοπ Βο

εποιι Με Ροιιοπιοπ Βοι ιπιι· επ Μι· Ηοτειιιιειε (ιιπ ποτ

Απεοιιιιοπιοπεετοιιο πει· Λοι·ιει.) ιιππ ιιπ ποτ Ηοτ:ι.εριιπο

πιοιοιι2οιιιε ππιι; ποιπ τοιποπ οτει:οπ εγειοιιεοιιοπ Τοπ οιπ

επιιο.ι·ιοε3 ιιιο.εοπποε πιοετοιιεοιιοε 0οιππεοιι νοιποιιιπιπιτ

πει, ππιι θιοιιτοποιι οιπιοοι· ιποπιοπιπιοπιπεοιι Μιτιοι

(ιιππρτεοοιιιιοιι Οοποιιι ιπιι Αιπιποπιπιπ ιππι·ιοιιοπιπ πππ

Νπτ.ιιιππι Βιοπτιιοπιοπιπ, .τοιιιιοιι, θοπνο.ιι. ιππιιιιιε π. Α.)

πιοεοε Οοιιοπεοιι εοιιοπ Βοι ποτ πνοιτοπ νιειιο Με Ρο

ιιοπιοπ, ποιιοπ οιποτ Βοννιεεοπ ειι€οιποιποπ Βοεεοι·ππο ποε .

Ζπετοπποε, πιο νοτπιιπποιιιπε ποτ Ρπιειτοπποπε, πωπω

ιοτπππ ποε Ηπει.οιιε, ποτ Βοιιιποι·ποπ οτε.. οιιππιιοιι

εοιιινοιιπ, ιιιπ οιποιι Βοι ποπ ερειοτοπ νιειτοπ Με Ροτιοπ

τοπ ι›οι ιπιι· πιειι: πιοιιτ ινοιιιποποπιπιοπ επ ινοτποπ.

Βιιιιτ Με (Ξιοιιιπεοιιοε ιισιιο ιπειπ ποπ πινοιιοπ Τιιιι, ποτ

ιιπ ποτ Ηοι·πιιιιειε ιιοεοπποιε ιιιιιι οιεοιιιοπ. Οιιινοιιι ποτ

Αιιποιποιπππειπππ ποε Ρπιιοπιοπ ιιοεεοτ ινπιπο, ιιιιοι› ποτ

νοτιιιετ που Βιιιππιο οιιπο νοιιιπποιιιιιο. ΒοιιπΓε οιποτ

πινοοιιιπιιεειοοπ πππ εγειοιππτιεοιιοπ Βοιιιιππιππι; πιιπ Βο

οιιιιοιιιιιπε ποε Ρπιιοπτοπ πππ ιπ Απιιοτιοοιιι Με ιπτοι·

οεεοε, ππεε πιο οιιοποιππιιιπιο ιίοι·πιιποτππο ιπ ποπ ιιπε

επιιοτοιιεοιιοπ Βιεπιιοιππποοπ εοιιοπε Με Ηοι·ποπε ποπποπ

ριποροπιτιο ισιι ποιπ Κιιοπιιοπ ιιπ πιο πο.εε οι· ειοιι

επιιιοοιιτοτ ιιιιιιοπ ννιιι·πο, ιποιπο ιιιιιιιιι πιιι2ιιεποιιοπ, πιιε

οι· οποιι ππιι ποππ ιποιιτ πιε οιποιπ Μοποιο, ππιπιιοιι οιπ

ιο. Ροι›τιιιιι· ι897.

Ζπτ Ζοιι Με πιιιιιιιιε Με ιίτε.πιιοπ ιπ πιο ιιιιιιιιι

ινπιιπο Βοι οιιιοοιινοτ Ππτοιειιοιιππο πποοιιιιιτ πεεεοιιιο

οοπειοι.ιιτ, πιιε πιτ ιιπ ιιιπι πποιι και ιιοοιιιιοιιιοιι. Πιο

οπιοοιινο Ππιοτειιοιιιιπο ετπεπ Ε'οιποπποε:

Ροτιοπι, 180 (ιιιπ. ιιοοιι, ντιπ ιιοτιποιοιπ Κποοιιοπιιο.ιι

ιιππ ιπιττοιπιπεειποι· Βιιππιιιππο. Με Ππιοιιιππιιοιτεο

κοπο πι ιπιιεει8 οπιννιοιιοιτ. Βιο Ηεπι: οινοε οπιιιιιιεοιι.

Ιπ Μι· (ιοποππ Με Μο.πιιιιτιπιπ ειοι·πι πππ ιιπ ποπ τοοιιιε

πππ ιιπιιε οποιοπεοπποιι Ροι·ιιοπ Μι· νοι·ποτιι15.οιιο που

Βτπει οι·εοιιοιπτ πιο ιιοπι ιππεε 8οι·πιιιοι πππ Βιιιπποππ,

πιιτοιι πιοεοιιιο εοιιιιπιποτπ πιο Ηοπινοποπ ππτοιι, πιο οιιι

ινοιτιππεοιιιποε Αποετοιποεοπποι.π ιιιιποπ. πιο Ηιιιπινοποπ

ποτ Οποιοπιτοιπιτπιοπ, ιιοεοπποτε ποτ ιοοιιιοπ. ειππ ποε

πιοιοιιοπ ιιοποπτοππ οπτινιοποιτ πππ ι:τοιοπ ει.πτιι ιιοι·νοι.

Βοι· ιιπιιο Βοπιιιε οι·εοιιοιπι ιπ εοιποιπ ιιπιοι·οπ πιιιιοι

ποικτιιιπιπι: ιιππ ιπ ιιοποπτοπποιπ 0ι·οπο οιιιο νοτπιοιιι.

Πιο τοοιιτο Τιιοπι.ιιιιιιιιιο κι οιινπε ει;ιι.τι:οτ οπτννιοιιοιτ

πιο πιο ιιιιιω. Πιο Ιπιιτο.- ιιππ 8πρτοιοιπνιοπιπτειπποπ

ειππ ιπιιεειΒ οπεποεριοοιιοπ. Ποε Μπππιπιιιιπ ετοι·πι πιιπ .

πιο ιιπιπιιτοιιιπι· οιπ ποεεοιι›ο ππει·οπποπποπ Τιιοιιο ποτ

οτειοπ πινει ιιιρροπ ετοιιοπ πως ιιοι·νοι·, ινοιιοι Μι· Απ

Βπιιιε ιιππονιοι ιιοποπιοιιπ ιιοι·νοιττιιι. ι)πε τοοιιιο 8οιιπι

ιοι·ιιιοι:ι πι εποε ποιοι· ιιιε Με ιιπιιο πππ ετοιιι: :πιτ

εοιποιπ ιπποι·οπ Βιιππο ιιπποιι'πιπιιι; νοπι Τιιοτοικ πο.

Βοιιπ Διιιιποπ ποιιποπ ειοιι πιππ· εοιπο Τιιοιεικιιιιιιιοπ

πιοιιτ σποτ ινοπιποι· Βιοιοιιιππεειι; ιιπε. Βοι· Αιιιτππποε

τγριιε κι ποιπιεοιιι. Αιιιοιπιτοπιιοπτ = 24 ιπ Με Μιππτο.

Βοι· Ηοιπειοεε (Βριι:ποπετοεε) πι ιπ Ροιπι οιποε πιιπ

ιιοιιοπ Απεοιιιοοοε ιπι ο. ΝΒ. ιπ Μι· ιιπιιοπ Μπιππιιιιοτ

 

ιιπιο ιπ ετοιιοπποτ $ιοιιππει Με Ριιιιοπτοπ ιιιιιιιιοτ. ιιι

ιιοποπποιι Βιοιιιιπε ιετ οι· πιοιιι επ ιιπποει. ππι Μπι Αιιἔο

πι οι· πιοιιτ ειιι επ ι›οετιιπιποπ. Απ ποτ Ποτ2Μειε, π.

εοπποτε ιιπ 2. Με ποιιοπ ποιπ 8ι.οι·πιιιπ, ι·οοιιιε ιιππ

ιιπιιε, »πιο οιπο ποτιππο πιιιπεο Ειεοιιιιιιοτππο ιιοοιπιοιιιοι.

ννοιοιιο επι ιιιε επ οιποπι ποινιεεοπ (ιιι·ο.πο Μπι Βιιιπριο

ιιππ ποιπ Κοριο πιιιιιιοιιι. Βοι Μι· Ροιροι.ιοιι ιιπ Οοιιιοτο

Με 1. πππ 2. πιο ποιιοπ ποιπ Μοπιιιιτιπιπ ιετ οιιιο

πιοιπιιοιι ποπιιιοιιο Ρπιεειτιοπ τοπιο", πιο ιιιπ: ποιπ Ηοι2

ειοεε εγποιιτοπιεοιι ιετ. Βιιιι·ιε οπεποερι·οοιιοπο τοττοετοι

ποιο (ιιιπτοι Μπι Μοππιπιιιπι) Ριιιειιιιοπ, οιιοπεο ιπι

Βριεεειτιπιπ. Βε ιοιιια επι ειοιι ποεΒιοιοιιοπ πιο Απι

τποτιιεπιπιιοιι. πιο Ρπιεειιιοιι ποτ Βιοεεοπ Ατι.οτιοπεΕπιππιο,

ποτ Αιιι. οιιι·οτιποε ιιππ ειιιιοιιινιο.ο, πιο ειποιι πει

Απ. ιιτοοιιιοιοε, τοπιο.ιοε ιιππ οτπτειιοε. Βιο Αιι.οτιοιι

Πιιιιοπ ειοιι ππιι: απ, οιπιπο νσπ ιιιποπ ειππ πποιιοπ ππι

ποιιιιιοιι οοεοιιιιιπποιτ (Α. ιιιποοιιιοιοε, ι·ππιπιοε). Πιο Με

ινοιιο που ιιπιιοπ Οοι·οτιε πιιπ Β.ιιπιπιιε ιετ ετπεεοτ ιιιε

πιο οπιεριοοιιοπποπ Οοιιιεεο Μι· ι·οοιιιοπ 8οιι:ο. Βοι Ριιιε

ιετ νσπ πιοπιιιοιι τοποιιππεειΒοπι Βιιγιιιπιιιε, εοιποπι πιο

ι·π.ιιτοι· πποιι.ιιιιππ οι πιε ιιιιμιοππ (Ρ. οοιοτ, ε. ειιιιοπει

ιιοποιοιιποι ινοτποιι, ιπποιπ πιο Αττοι·ιο ειοιι τοεοιι πιιπ

ειπιιι οπιιιιιι ιιππ :πιειι τοεοιι ειοιι ιοοι·τ. Ρπιεπιιιιιιιι

ποτ Μιππιο Βοι ι·ιιιιιποτ ι.οπο Με Ρειιιοπι.οπ Βιοιοιι 68,

ποππ ιππεειΒοτ Βοννοεππο 80 πιιπ πιοιιτ. Πιο Βριιγοπιο

οι·οιπιπο Βοετοιιοπ ειοιι ιοιποπποιπποεεοπ (ε. Πε. ιι;

ει.οιιοι· πππ επιτιιοτ Αιιιειιο8 Μι· Απποποιο πιιπ οιποιιι

- κ·πι·ι0°ιτν°ν··ν·πση·ν· π” ο πρω- πνν·γει·ν· ικν·ια-φ·ν·»"ι-Υψν-ν-τω..«Β-.”,Ύ-,παπ

  

Ρπιεππι·νο ποτ τοοιιτοπ Βοπιπιιε.

ππιιοποπτοπΜπ (ιιιοιιι εοιι;οπ) οιννπε 8οποιετοιπ Ριιιιοπυ

επι Μι· Βιιιιπο ιιππ οιπ οιιοπ επ το.εοιιοε, πιει εοπιιτοοιιιοε

Βιπιιοπ Μι· Κειο.οτοιο πιιε οιποπι ΒιοτιπΒ επεποεριοοιιοποιι

Βιιοιιειοεε πιει ιιιπ ιιπεεο ποτ Οπιενο. Βοινοιτ πι ι

ιιπικο Κοπιιιιιε. πω; οιποπ οιοιοιιοπ Οιιο.ι·πιαοι· πιππ ι

ινοιιο επ ποτ τοοιιιοπ Βοπιιιιιε ππιι Μπι Ππιοιεπιιιοπ,

πειεε ποτ οιιιετοιεοππο 8οιιοπιιοι Μι· Οπι·νο ιιιιοτιιπιιρι

ιιιοι ενοπιποι· ιιοοιι ιετ ιιιε ιιπ ποτ ιιπιιοπ, πππ πιο Μπι·

ετοεεννοιιο ιπ ποτ Κουιοποιο οιννοιε ιποιιτ επεεοερτοοιιοπ

οτεοιιοιπτ ιιππ ειοιι οιινιιε ποιοι ιιοιιπποι πιε ιιπιιε. ιπι

ΑιιΒοπιοιποπ πιει ποτ Οιιο.ι·ο.ιιιοι· ποτ Βριιγειποοι·πιπιποι·

οιιι·νοπ, ιιοεοπΜτε Μι· ιιπιιοπ Βο.πιιιιιε, πιιε Ριιιεοιεοπ

εοιιιιιιοπ, πιο ιιππίιε Βοι Μπι εοποποππιοπ Ρπιεπε ποιοι

ι›οοι›ποιιτοι ινοτποπ. _

Βοι ποτ Ροτοπεειοπ νοι·πο πιο πππ ιιπιοι· ποπ ΟΙιινι·

ποιπ Μπι ιποπ οιποπ πιοιπιιοιι ιιοιιοπ ιιππποπεοιιιιιι

Απι ποιπ Μοππιιι·ιπιπ ει:οι·πι. εοπιο σειιεπ τοοιιιε πππ ιιπιιε

νσπ ποπιεοιιιοπ ιιοοιιποιιιοι ιποιπ οιπο ιπιοπεινο Ι)πιπριιιΕ8

Πιο θι·οπποπ πιοεοτ Βιιπιπιππο πιο ιοιποππο: ποππ πιειι

- Μι· οποιο ιιοππ Με Μπ.ππιιτιππι ειοτπι ιιππ ποτ επ·

8τοπποπποπ Τιιοιιο ποτ Οιιι.νιιιοιπ; ποππ ππιοπ - πι"

ππιοτο Βιιππ Με οποιτοπ Βιρροπρεπτοε; ποππ τοοιιιε π·

ειι·οοικτ ειοιι πιο Πιιιπριππε 3 Ωποιιιπποι·ιιτοιι ποππ ιιιιεεοπ

νσπ ποτ Ι.ιποπ. ειοτποιιε ποιιιτπ; ποππ ιιιιι:ε 3'/·ι @ποτ

ιιπ,οςοι·ιιτοιι πιιοιι επεεοπ νσπ ποτ ιππεε ειοτπειιιε ειιιιεπε
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· επάετι, άιε Οτειιπε πιεπι ρει.ιρειπει.

Με Οτεπεεπ άετ Ηετπάεπιιιιπιις: τειιιι.ινε Ηετ2άιιιπριιιπε,

οπεπ - οπετετ Βε.πά άετ άτιιιεπ Βιρρε, τεειιτε - ειινειε

ππειι ιιιιεεεπ νοιι άετ 1.. ειετπιιιιε άειιιτει, ιιπι‹ε 2 @ιιιτ

ιιπεετπτειι πεεπ ειπεεεπ νοπ άετ Ι.. ιπιιιπιιι. ειπ., πιιιεπ

- πιιτει·ετ Βεπά άετ 6. Βιρρε. Απεοιπιε Ηετιάιιιπριιιπε:

οπου - οπετετ Βειπά άετ 4. Βιρρε, τεειιιε - 1 Οεπιι

ιιιειετπτειι πεεπτεοιιιε νοπ άετ Ι.. ειετπειιε ειιι., ιιιιιιε

-- άιε ιιπιιε Μεπιπιιιιπτιιπιε; ειιιειι -- ππτετετ Βιιπά

άετ 6. Βιρρε. Βιε Ρετοιιεειοπ άετ Ι.ιιπεε επ ειπάετεπ

8ιειιειι πιει ιιοτιπειε 0ιτεπεεπ υπά "κι ιιειπε ιτ

εειιά Με πεάειιιεπάεπ νετεπάειιιιιιεεπ ω. Πιε

Ι.ιΠΠ88ΠΓΒΠσθΓ ειπά πειιιι Αιιιιιιεπ νετεεπιεππειτ. Βιε

θιτειι2επ άετ ι.επετ- ιιπά Μιι:άιιιπριππε ειπά πιοπι νετ

Ρεοιοτειιτειιιιιπε

εειιππιεπ πιιεεεερτοεπεπ εονιοιιι ιιπιιε ειε ιιπεπ τεεπιε,

πεεοπάετε ιπ άεπ οπετεπ Ρετιιειι. Βει άετ Απεειιιτειιοπ

άετ Ι.ιιιιεεπ - ιιπετε.ιι νεειεπιιιιτεε Αιπιπεπ, επ ιπε.πειιεπ

Ξτειιεπ εινα” εεεοπννιιοιιι (πεεοιιάετε ιιι άεπ οπετεπ Ρετ

ιιεπ άετ Ι.ιιιι€ε). Βεεπιε ιιιιιι:επ, επιιεεπεπ άειπ πω.

πιει; ιιπά άετ 8περιιιιι, ιπεριτιιιιπ ιπιι ειπειπ Απειτιοιι

πιε νοιι Βτοπεπιειπιιιπιεπ.

Βει άετ Αιιεεπιτειιοπ άεε Ηετεειιε πεπ ιπιιπ ιιπ άετ

$ριι:ε πινει Τοπε, πιοπει άετ ετει.ε ειιι” άιιιπρι” ετ

εεπειπι, άετ εντειιε επετ ε.ιπ ι·Σιιάε πιιι ειπειπ ιιππεάεπ

ιεπάειι, ειπετ εεπ: άειιι.ιιοπεπ θετιιιιεειι πιεεεπάεπ Οιιιιτειι

ιοτε πεειειτει. νιιτά. Ι)ιεεεε 0ετεπεειι νετειιιτιιι ειοπ ειι

ιππιιιιοιι ιιι άετ Βιοιιιιιπ8 εετ Απεοπιιπιιοπεειειιε άετ

Λοτιε. Ηιετ, ά. π. επ άετ Απεοπιιιιιιοπεετειιε άετ Λεπτα,

ετεοπειπι άετ ετει.ε Τοπ άπιιιρι υπά ειινειε ιιπτειπ, άετ

εκτειιε Τοπ ιει ετε.τιι ποεεπιπιτι υπά επτά νοπ ειπειπ

άεπιιιοπειι 0ετιιιιεειι άεε ειειειιεπ πιειεεπάεπ Οιιετιιιιιετε

πεειειτει. Βιεεεε θετιιιιεειι ινιτά εοπννϋ.ειιετ ιπ άετ πειι

ιιιπε ειιι· Απεεπιτειιοπεειειιε άετ Α. ριιιιιιοπιιιιε. Βει

άετ Απεεπιτειι.ιοπ ιιπετ άειπ Με.πιιπτιπιπ ειετπι - πινει

2ιειπιιοπ τιιιιιιε Τ0πε, άετ "Με πεοεπιιιιτι ιιπά ιιπ εειπεπι

ιΣπάε ππτειπ. Νιιοιι ειπετ ΒενιιεΒιιιι8, πιε πετειιε οπεπ

πειπετιιι, ινιτάιάιε Ρπιειτειιπεπε τεειιτ ειπτιι πεεοιιιειιπιει

υπά άεε άιειετοιιεοιιε 0ιετιιπεοιι ιιπετ άετ Απεοιιιιιιιιοπε

ε1ειιε άετ Αοτι.ε. ετεοιιειπτ πεάεπιειιά νετειειτιιι, εωωιιι

ιπι Βιππε εειιιετ 1ιιιεπειιιιι ειε ειιιειι εειπετ Πεπετ. Βει

άετ Απεοιιιτε.ιιοιι άετ τεειιτεπ Οε.τοιιε - επτει πιιτειπε

'1'οπε, πει άετ Αιιεεπιιιιιιοπ άετ ιιπιιεπ ετεειιειπι άετ

ετετε Τοπ νοπ ειπεπι θετιιιιεοιι πεειειιει, άετ πειτε

Τοπ ιετ ετινιιε εεπιιιιιοιι ππά ιιιιτειπ. Βει άετ Αιιεοιιιτε

ποπ άετ Οτιιτε.ιετιετιειι, πει εοπινιιοιιειιι Αιιιεειεεπ άεε

8ιπειοειιορε Μ εεπε.τι ρτοποποιτιετ ι‹ιερρειιάετ Τοπ, πει

ειπτιιεπι ΑιιιεειΖεπ άεε 8ιπειοειιορε ειιι' άιε .-ιτιετιε -

ιιιιεεεεριοεπεπεε πιπεεπάεε 0ετειιιεοιι. Με ιιπ τοπιε2°

εοιιε, εοπιε Με 0ιιιπειιε'εειιε Ρπεεποιπεπ ιε·ιιτάε πιοιιι

πεοππειιιει. Με ιιιτγπεοιοι;ιεεπε Ππιετεπειιππει 2ειΒιε

θεάε.νετετειιππε άεε ιιπιιεπ Βιιπιιππεπάεε ιιπά Κτειιειιπέ

άεε τεειιτειι πει άει· Ριιοπειιοπ.

Βιιιπι Βενιοιιιιιιειι ειννιιε επεειιιιιιεπ. Ηε.ειποττιιοιάει

ετεειιειπππΒεπ ι`ειιιειι. Πειτε ιιειιι;ειπ, ειινιιε ιτι1πε. ΡΜ

ιιετ νοπ 8ετιπεετ 0πε.ιιιιιει, πι" 1500 Οειπ., ερεο. θε

πιοιιι 1014, νοπ εεπτετ Πεεειιοπ. Βιινειεε, Ζπειιετ,

Θειιεππεεωπάιπειιε ιιιειιι νοτιιεπάεπ. Βει ιπιιιτοειιορι

εεπετ Ππτετειιοπιιπε άεε Ηειτπεεάιιπεπιεε ειπά ιπ 8ετιπ

εει· Οπε.πιιιιιι ινειεεε Βιιιι.ιιοτρετεπεπ ιεςειι1πάεπ πετάω,

άιε ειεπ επντειιεπ ιπ ιε.άεπι0τιπι€ε θεπιιάε επειπειπάετ

ιεεεπ (ιιιειπε «Ττιρρετιε.άεπ»).

Πιε Ππτετειιοπιιπε άεε ΑιιΒεππιπι.ετετιιπάεε ετ8ε.π πιειιτε

Ρειπιιιο8ιεοπεε.

Βενοτ πιτ εετ Πιιι€ποεε άιεεεε Κτεπιιπειιειε.ιιεε ιιπετ

εεπειι, ντοιιεπ πιτ ιπ Κάτω άιειεπι€επ Αεπάετιιιι€επ ιιι

άειι Κτεπιιπειιεετεοιιειπππ8επ ειπ8επεπ, ιτειοιιε πει ιιπεε

Γειπ Ρετιεπιεπ πτε1ιιτεπά εειπεεΑπιεπιππιτεε ιιι άετ ΚιιπιΚ

πει άετ Βεπειπάιιιιι8 πεοπεοιιιει ινιιτάεπ.

. Βει άετ Αιιιιιπππιε άεε Ρειιιεπιειι ιπ άιε Κιιπιιι πετάει

ιιππ Απιιιππε .Ιοάιιιιιι πεοιι ι”οιΒεπάετ Ροτιπει νετοτάπει:

πρ.: Κειιιι ιιγάτοιοά. 4,0. Νειτι πιεειτποπ. 2,0. Απ.

Μ· ~.,~~· ··-· -

ιιεει. 180,0. ΜΟΒ. 8 Μπι ιιιΒιιοπ ειπεπ Βεειϋπει νοιι

:ιι πειιιπεπ. Βειά οπει· νιιιιτάε άιεεε Εοτιπει άπτοιι ειπε

πιιάετε ετεειετ; Πρ. Κε.ιιι _ιοάιιι., Νπιτ. πτοιιιιιτ. ε; 4,0.

πω. πιειιιτποιι. 1,0, Απ. άεει.ιιι. 200,0. ΜΙΒ. 3 Μπι

ι5.Βιιεπειπεπ Εεειεπει νοιι επ πεπιπεπ. Νεειιάειπ Ρε

ι.ιειιι άιεεε πω” πιει ειπειι Μοπε.ι ιιιιι€ πεπτιιιιοιιι,

ενιιτάε ειε ιπ ιι"οιΒε άεε ειπιιεττειεπεπ .Τοάιεπιπε »οι $ειιε

μπω υπά Ρειιεπι ειιιειι ειιιειι. ειιιε Ψοεπε οιιπε Ατεπει,

άιιππ οπει· πεειιιιπ ετ ινιεάετ ιπιι άιεεετ άοά-Βτοιπιπικιπτ

ππά εειειε ειε ι”οτι Με εππι ιιεπιι€επ Τε.Βε εειπεε Απε

ι:τιι.ιεε ιιπε άετ ΚιιπιΚ (επι 8. Αρτιι),ά. π. Ριιιιεπι πειιιπ

ειε ιιπεειιιιιτ ιπι πειτε νοιι Με Μοιιιιιεπ εειιιεε Αιιιεπι

ππιτεε ιπ άετ ιιιιιιιιι οιπ. 8ειπεινετειιιπάιιοιι πιπτάε άετ

Βιιιιιι πει ΝειΒιιιιε ιπτ Οπειιριιτιοπ άπτειι Κιγειιιεπ οάετ

ειπιεε Βιιεπιιτπετάοεεπ τοεπιιτι. Ιπ άετ ιειειεπ Σεπ

εειπεε νετπιειπεπε ιιι άετ Κιιιιιιι ινιιτάε ετ επτ Βεεεε

τιιιιε άετ Ι.ετιππετεοπειπππεεπ νιετ Μπι ειπετ ιοοε.ιεπ

Ε'ε.τπάιειιιιοπ ππιετντοτιεπ (Απιεπεε _ιεάεπ εντειιεπ Τει;

επ ιο 5 Μιπιιιεπ, ερειιετιιιπ ιιιΒιιοιι ιε ειπ πω), ιπάειπ

ειπε Βιεειτοάε (ιι1ετειιριπεει) ιιπ άεπ Μη”, άιε

επάετε επ άιε Ηετεεεεεπά επεειει;ι ινιιτάε. Απιεπεε

πιπτάε τειπε Μιιοπάι8.ι νετοτάπει, Μ. ε.πετ άετ Ρετιεπι

πεειι εννειιπειεειπ θεπτειιοπ ειιιεεειιιιεεειιεπ νοπ πιω

ειειι νειι;ετιε ειπε «πω» ιιιιιειωιιιι επ 8επτειιιειιεπ ππά

ειιιε ιιπάετε 1ίοει: νετιεπειε - πεπεππει πεεε.ππ ειιιειι

εειπ Κετρετεεντιεπι επ ιε.ιιεπ - εο πετάει ιιιπι Βιειεπ-

πω, ιπιι 8-4 Οι” Μιιοιι ειιιειι Ψειεεπτοά, Βιιρρε,

Ηπιιπετιιειεεπ, Ηιιιιπετ- οάετ Κιιιπεεοτειει.τεπ, Βιετ Βε

τειοιιι.

Βει άειπ πειειειιπειεπ ΒεΒιιπε υπά άετ επεεεεπεπειι

Ατειιειπειιε.πάιιιπε πεεε.ππ Ρειιιεπι πε.ιά επι πεεεετ ιιι

Πιπιεπ. Νεπεπ ειπετ Βεεεετιιπε άεε Αιι€ειπειπεπειε.πάεε

νετιπιπάετιεπ ειοιι άιε $οιιιπετεειι, άιε Βχερποε, άιε

Ηετιρειριτειιιοπεπ, νεττιπεετιε εεπ άιε ι1ετειττιιο.ιιοπ, Ρπιε

υπά Αιπιπιιπε ενιιτάεπ νιεπι€ετ ιτειιιιεπι; άιε θτ0εεε άεε

Ηετπεπε υπά άετ Πε.ιπριιιπε ειιπ Με.πιιπτιππι ειετπι νιιιτάε

ιιιειπετ, άετ Ηπετεπ ινιιτάε ιιετιπέετ, άιε Βιιοποπι εειιννιιπ

άεπ, άιε Βιιιτεεε πε.ιιιιι πο, εοπιιε ειιιειι άεε Ιίοτρετεε

νιιιοιιι εππειιιπ π. ε. π. Οιειοπιειι;ιε πιιι άετ ιιιι€επιει

πεπ ι3εεεετππ8 ω, ιιπ επ εειιινιπάεπ άεε πειτε άιεειο

ιιεοιιε θετιιι1εοπ, ΑπιεπΒε επ άετ Ηετ2.εριι2ε, εοάεππ ειιιειι

επ άετ Λπεεπιτειιοπεειειιε άετ Αοτι.ε, εε άεεε @εεπ

άειι 9. Με”, ά. π. πεειι 2Πι ιιιιοειιεπ εε ιιιτιιεπάε ιπειιτ

ινε.ιιι·πεπιππετ πω. Απι 18. Μπα, ειε άιε Ετεοπει

πιιπΒεπ άεε .Τοάιεπιιιε ιπ εειιι ε.επτετ Ροτπι επιιτειεπ

(Αοιιε, 5οπππριεπ. Ρπε.ττπιιιιγρετεεπιιε π. άει.) υπά άετ

Ρειιεπτ ε.πιιιιε επ πιιειεπ, Με ιππ ντιεάετιιιπ Βτιιει

εειιιπετεειι επ ιποοιπιποάιτεπ πεεε.ππεπ, πϋτιε ιπειπ επ άετ

Απεειιιτειιοπεειειιε άετ Αοτιε ινιεάετ πε.ειι άειπ ποοειι-.

ι:ιιιτιεπ εννειιεπ Τοπ ειπ ιιιιτεεε ιειεεε θιετιιπεειι. Πετ

θιεπτε.ιιοπ νοπ .1οάιιιιιι πετάει άεππ επεεεεειει. πω] 6

Τεεεπ ειιιά άιε ΒτεοπειπιιπΒεπ άεε .Τοάιειπιιε εεεοιιυνιιπ

άεπ, άετ Ριιιιεπι πιιπιε ειοιι ννιεάετιιιπ πειτιεάι€επά ιιπά

άεε 2ινειιε ειοτιε.ιε θετε.πεοιι εεπινε.ιιά, εοννιε ιπε.π ιειε

ιετεε ειιιειι ιιπ άετ Ηετεεριι2ε πιοπι πιεπτ ντε.ιιτπειιπιεπ

ιιοππιε, ινε εε πε πειιι πεπιι€επ Τε.Βε πιοπι ννιεάετε

ετεοιιιεπ. .και ιιππ 8. πρωι) Μπιτ ειειι Ρετιεπι: άετ

ιπεεεεπ πείτιεάιεεπά, άεεε ετ άεπ ννιωεειι ειιιεεετι άιε

κιιιιιι‹ επ νετιε.εεεπ. .-ιιιεεετ άεπ οπεππεεειοιιπειεπ νετ

ειπάετιιπ8επ επιπ Βεεεετεπ, ειειιι ετ ειπε, ινεππ Με

ιε.πΒε ιτειιιε νοιιεπιπάιΒε ΒεεεετιιπΒ ειιιειι εειιεπε άετ

Βιιιιιτπε άετ. Βει ειιιιθετ ΑπειτεπΒιιπε ιιε.ιιπ ετ Ψ·οτιε

πιιιι ιε.ιιιετετ Βιιιπιπε ειιιεερτεοπεπ, οπινοιιι ει· εεννϋιιπιιεπ

άεπποοιι ιιιιειετιιά ερτιειιι.

Ψεπάεπ πιτ ιιπε πππ 2πτ Απειγεε άετ ιιιιπιεοιιειι

Βιιτει, άιε ππεετ Κτειπιιε νοτεεειειιι πει ππά άιε πιτ πε

τειτε επεειιιπτι πε.πεπ, ιιιπ άιε Νειιιτ άετ Β)τιιτεπιειιππ.

ιιιτε ι)ιπεποειιιι υπά άιε Βεάεπιππε άετ νετεοπιεάειιεπ

πει ιιπ επ πεοπεειιι:επάεπ 8γιπρτοιπε επιππιτιιι.τεπ, πεε

εοντοιιι ιπτ άιε ΡτοΒιιοεε πιε ιιιιοιι πιτ άιε Βεπειιάιιιπε

νοπ ννιειιιιΒιιειι πι.

'πἰ> ι - .ΣΒΒ:38ίβ ι



ΜΒ

Ποτ ΚτιιπΙτο πο: πο· πιιοιι, πιο οτ ποππ ιπ ιποιποτ Αιπέ ι ΕτΜοτππο ποε Ιοιοι.οτοπ εοιιι· ετοοοο ΞοιιινιοτιέΚοιιοιι ισο

ιιπΙοπο νοτειιτο.οιι, πιο οιποπ ποτποτιιι, οιπ οππο οιποπ

ποτοε Ιπιοτοεεο ΙιοπρτειιοΜιοΙι ιπ Ρ'οιοο ποτ Πποοεπιππιο

ποπ ποτ Ηοτ28οτοπεοιιο, πιο πιο ιιπ ποτ Βοειο ππποπ

ποτ Βριι2ο ννοιιτοοπ‹ιιπιποπ ινπτποπ, πιο οποτ @ποιιοπ

εοιιινοπποπ. οιπ πιοεο Ετεο!ιοιππποοπ ινοΙΙιοιοιι οποπ

μια ιιοπριοποιιιιοπ Πιτο Απίιποτιοεοιπικοιτ Ιοπιιοπ, πει ειο,

ιιοι ποπι _ιοιοιποπ 8τοππο ππεοι·οι· Κοπιππιεεο, οποιο νοτ

ει.ιιππιιοΙι πιο πιιοτποπι›τ "πιο ιιοΙσιππι οτεοποιιιοπ, ιπππ

Ιοϋππτο εοΒοτ εοεοπ -- πιει οππο πποοιιο.ιιπτ ειππ. Ιπ

ποτ 'Πω, πιο οοιιιο πππ πιοεοτ ΚτοπΜιοιι;είοπι ιιπιπο

ιοεει πιοτποπ πππ νοε ιιοποπεοπ πιοοο Οοτοιπεοπο, πιο
πιο οτεοποιποπ, ποιπ ινιοποτπιπ εοιιινιπποπ'Ρ Π

ννοιιπ τποπ ποπ Βιιποοπ $γπιριοτποποοιπριοιτ πιοεοε

Ρ'οιιοε ιιιιοτιιιιοΚι;, επ ποππ ιπι ΑΙΙοοιποιποπ πιο Βιοοποετιιτ

ιιιοτ Κοπιπ οοεοπποτο δοΙιννιοτιοΙτοιιοπ ιιοτοιιοπ. 'Ηπτ

εοιιοπε ποτ νοτοπποτιιοπΙοοιι ιπ ποτ ΕτεοΙιοιπππο ποε

πιοετοιιεοποπ (ϊιοτοπεοποο οιι ποτ Βιιειε πππ επι ποτ Βριι2ο

ποε Ηοτιοπε ιοτ ποτ Ε'οΙΙ οιινπε τειιιιεοιιιοι`ι πππ νοτιοποι

οιπο ποοοπποτο Βτιποτπιιο.

Ι)ιο εοπτ οιιειτοΜοτιετιεοποπ Ετεοποιιιπιιοοπ εοιιοπε ποτ

οτοεεοπ θοΓοεεο, πππ οινοτ πιο Βι,ο,ιπιτπι ποτ ΥΝοπππποοπ

πππ ποτ ιιοποπ'οοππο νοτιποι ιιιτοτ Ειοειιοιιιιι:, ιιιτο ετοτΙτο

Ρπιεοποπ, πιο ποπ (ποιπ οττοιοΙιτ πω, ποτ νοπ οιπιδοπ

Κιιπιοιειοπ Με ππε Ηιιριοιι ο" 0οιπεεο οοοοιοιιιιοτ πω,

ννοιιοτπιπ πιο πιιΐπεο Ετεοπιιιιοτππο ποε Τιιοτοπ πιο ποτ

Ηοτοποοιε, πιο Ι.πιτπριππο ποε $οπο!ιοε πω' ποιπ Μοππ

ιιτιππι ειοτπι, πιο ειοΙι οιινοε ποππ τοοιιι:ε πππ Με Ποια

νοπ ποιπεο1ιιοπ οτειτοοΙιτ, πιο ΡπΙετιιιοπ ποεοΙΙιει, πιο

εγποιιτοπιοοιι ιοι ιπι: ποιπ ΗθΓ28το83¦ ρπΙεο.ιιο τοττοετοτ

ποΙιε (ιο ποτ Ροεοο ιιιοπΙοτιο), εοποππ πιο Βιιιειοπο οι:

ποτ Βι.οΙΙο ο" οτινοππτοπ Βππιρι`πιιο ππι ποιπ Μοππιιι·ιπιπ

ποο ποοοπτπιτιοπ "οιποπ 'Ι'οποε εΙοιοιιποιιιο πιπ οιποιπ

Ποτιιποοιι, ποποι πιποτοπιοτ Ρπιε ιπ ποπ ΒοπιιιΙοο πππ

Ροτοιγεο ποε ιιπικοποΝ. τοοπττ. νοοι, - πιοε ειππ

5γιιιριοιπο, πιο πιπ οτοεειοτ ινοπτεοποιπιιοπΙοοιι ποιοι·

ορτοοποπ, ππεε πιτ οε ιιιοτ 2π ιιιππ ιιιιιιοπ, πει πιο»

πιοιποτπ οτιοτιοεοΙοτοιιεοποπ Ρτοοοεε, ·ιπιι οιποτ οποπηεέ

πιπιιεοιιοπ Ε·)τινοιτοτππε ποτ Αοτπι εοινοιιΙ ποε οεοοππι

τοπποπ 'Ι'ΙιοιΙοο πιο οποιι πεε Ατοπε, πππ ποτ ιπι οπτι

·ωπιοΙοπ πππ ιιιοιιινοιεο ιιπ οοει:οιοοπποπ ΒοιιοπΚοι ο"

Ιοι2.ιοτοπ. Ειπ εοΙοιιοτ $γιπριοτποποοιπρ1οκ, πιο ποτ

οοοπ ΒοεοιιιΙποτιο; ιιοεοπποτε ιιοι οπου οποιοΚιοτιετιεοποε

Ι.‹›οοΙιεπιιοπ ποεεοιποπ, ποππ Κο.πιπ ιιοι ιτεοππ οιποτ οπ

ποτοπ ΒτΚτοπΙιππο ποε θοιο1εεεγοι.οπιε ιιοοποοιιιοτ ποτποπ,

οποιο ιιπποτοτεοιιε οι· Κοπιπ ππτοιι πιο Ε)ιτιειοπο οιποπ

οπποτοπ Μ: θιοεοπινπΙει ειπ ποτ οπτ.ορτοοιιοιιποπ οιοιιο

ποε 'Γιιοτοιι οτιιιοτι ποτποπ ποππ. ΠοτοΙοιοιιοπ Βτεοποι

πππποπ πππ ιιι επιπΙιοΙιοτ Οοεοιπιπτιιοιτ ιιοοποοιιτοπ πιτ

ππτ πω οποπτιετποτιεοποπ Βτιτοιιοτπποοπ ποτ Αοττει ιπ

ποτ ποποιοιιποιοπ Ιοοοο!ιεο1ιοπ. Ψοππ πιο Μοππ

πτιππιππιπριππο πιπ ποτ Ιιιοτ Βοοιιοοιιτοιοπ Ρπ1εο

Ποπ νοπ ιτο;οππ οιποτ οιιποτοιι θοεοΙιπ·πιετ οιιιιπποιο

ποτο, επ ιιιιιιοπ πιτ ιιοι ποτ ΑπεοπΙιοιιοιι οποτ

οιπ οτοιοε θοτοποοιι ςΟοπιμοπειιιιοποποιοπεοιι) οοποιοιιτοπ

πππ Μοτο οιπο Αοοοπιπιτππο ποε οινοιτοπ Τοποο πππ.

οιποπι ππιιοποπτοπποπ θιοτο:πεο!ι ινοΙιτποιιιποπ Κϋπποπ. Ιιι

ποτεοΙΙιοπ Ψοιεο Ιοϋππιο Κοιιπι οιιοιι ποε Ηπριοιι ποτ (ιο

Βιεοο ππιοτ εοΙοιιοπ Πιπει.ειπποπ οιοιι οιοπΙιτοιι; οππΙιοπ

που οιπο οιιοτοΙαοτιετιεο!ιο Ετεο!ιοιπππε πιο πιο Ροτο

Ιγεο ποε Ν. Ιειτγιιο. ιπι”. ειπ., πιο εοπϋιιπιιοΙιπιοι ποπ

Αποπτιοπιοπ πεε Ατοπε οιοττοο Βοοϋποιιιοτ οπο, πιο οιιοτ

πο.Ιιοι νοπ οιποτ ΑοεοΙιννοοιιπιιΒ ποε ΡπΙεοε επ ποτ τοπο

ιοπ Βο.πιειιιε ποοιοιιοι ινιτπ, ιπιππιο ποπ εοιιποτιιοιι

ππτοιι οιποπ ιιιιπιιοιιοπ Ι)τποΚ ιι·οοππ οιποπ· ο.πποτοπ πιο

πωπω οτιι1ειτοπ πιο ποτιιπο ππτοιι ποπ Ι)τποΙι οιποε

Αιιοπτιοιποε. 5οιοΙι' οιπο νοτιππιιιππο, ποππ ειο οππο

π ιιτιοτι νοπ .Ιοιποπποιπ ο.ποποορτοοποπ ποτποπ Ιοϋππτο,

ποιο εοιιτ ιππι πππ οππο εοιιτ "πιο ο" ιΥιτΜιοιικοιι

οπιερτοοιιοπ, πο ἱιοι οπποτοπ ΠοεοπινπΙειοπ Βοινοππιιοιι

πιοευτ 5γιπριοιποποοιπρΙοκ πιοιιι: Βοοποοιιτοτ πιτπ πππ πιο

 

τοιτοτ οππο, Μπομπ οποτ Ιιιοει ποπ οοι ποτ πποπτιο

ιποι.ιεοΙιοιι Ετινοιιοτππο ποτ Αοτιο ιπ ποπ οιιι€οποποποπ

'ΠιοιΙοιι ποτεοΙΙιοπ πππ Ιιοι Αττοτιοοοιοτοεο ποτ @πιο

8γιπιιιοπιοποοιπρΙοιι εοΙιτ ΙοιοΙιτ οτιππτοπ πππ οτοιιι·οιπο.5

θιοινπιιπιιοποε ποτ. Πιο οοιοτοτιεο!ιο νοτιιπποτππε ποτ

Αττοτιοπινιιιιπο οιΙπιιτι Ιοιοιιτ πιο Μϋ8ΙιοΙιΚοιτ ποτ Επι

ειοιιππ8 οιποτ εοΙοιιοιι Ειτννοιιοτππι.ο, ονοποι ιτοιτοτπιπ οιποπ

ο.πποτο ο.ιιιιΙοοιεοπο Μοιποπτο, πιο πιο Επιει;οΙιππ8 οιιιοε

Αποπτχοιποε ποιοτποτπ, πιο ο. Β. ιτοιππιπτιεοπο (νοτιοι

2ππεοπ ιι:ι ποτ Κιππιιοιτ), οοινιο Οοππιτιοποπ, πιο πιο Επι

ετοιιππ8 ποπ Βοιοτοεο ιιοΒιιπειιοοπ, ιπ πιοεοιπ Β'ο.ΙΙο ποππ

Βοππ νοτιιοιπποπ ινοτοπ (Μοιοτιο, πιο απ οιποπι ι2,οπιεεοπ

Οιτοπο Αιιιοιιοιιοιππε, ποοτιποιεειποτ Τποοοοποπιπ, τιιοπιπο

τιεοιιο Ει·εοποιππιιοοπ). '

Βιο Ηιιιετοπο οιποε Αποπτγειποε οτιτιοτι ΙοιοΙιτ οοιιι·

νιοΙο ΒτεοΙιοιππποοπ πιοιιι ππτ νοπ ποπ οιιοπ οπ8ο8οοο

ποπ πππ οιοοπιιιοΙι ποιπ Θοιοεεεχειοπι οιιΒοπϋτοπποπ, πιο

Βιιιπρίππο ιπι Νινοππ ποε ΜοππΙιτιπιπε, ΡπΙεοτιοπ πιο

πιοεοτ Βιοιιο πππ πιο ποιπ Μο.πποτιπιπ οτοτπι, θοτοποοιιο

πιοτεοΙοει πππ οιπ ποτ Απεοπιτο.τιοπεειοΙιο ποτ Αοτπι

(ποτπιιοτ Μπι ποοιι ινοιι;οτ ππιοπ πιο Βοπο εοιπι, ΡπΙειιε

πιποτοπε, Αριιοπιο πππ πιο., εοπποτπ οιποπ 8γτπρι.οπιο εοι

τοπε οπποτοτ Οτοοπο, π. Β. ποτ Βοεριτοιι.ιοπεοτποπο πιο

οοεοΙιπο.οπτοε Απιτποπ), ππε νοτΙιοπποπεοιπ νοπ Βοιιιποτ

ποπ, νοποποοπιρτοεειοπ ιπι: ποιοπιοΙοοπποτ Εποινιοικοιππιτ

οιποε νοποπποιοοε :ιπι ποτ νοτποτοπ Βτπει:νσοππ οιπ.

(Γοι·ι:εοτιιιιπο ίοΙεω

Βποποτοιπ:οιποπ πππ Βοοπτοοπππποπ.

'Ηιοτπριο ποτ Ετιιτο.πιτππΒοπ ποε Βοεριτοιιοπε- πππ Οιτ

οπιο.ιιοπεορρο.τοτοε. νοπ Ι)τ. Μπιι Κοιιοιπο. πιο"

πππ Ι.οιροι,ο 1902. ΑΙι'ι·οπ ποιο". Ρτοιε θ Μοτο).

νοτιιοεοπποο, νοτιτοι'Ηιοιιοε Βποιι νοπ Κ ο π ο π ο ιιπ του

πποεννοιεο ιιπ ποπ ρι·ιιιιιιοοιιοπ Αιπτ Ιιοετιπιιιιτ, ποεοοπ Ζωι

οιιοπ οε πιοιιοιι εοΠ. Απο Ιιιεωτιεοποπ πππ Ιιιοτο.τιοοιιοπ Πο

ποιο ειππ ποποι· ινοι;,οοπιιοποπ, ππε ποπι νοτι'. πιο ποοιιοιιιοι

οπο πιο Βο!ιο.ππΙιιπο· ποτ Βτιιτοπιιππο·οπ ποιο Βοοριτει.ιιοπε- πππ

Οιτοιιιποιππεπι>ροτπιοο ιιι οιποιιι νοτιιοΙτπιεειπποειε ιτιοιποιι

ποιο @το Μπι· πιιπ ιιιιοι·ειοιιιιιοιι πιιι·οπετοΙιοπ. Απεεοτ ποτ

πιοπιπππιοπιδεοπ »πιο ιππι νοτι. ιιιιοτο.ΙΙ οιποπ πιο οποιοι

οππο ποοιοπιιποοποιοο ιιγοιοιιιεοΙι-πιο.οοιιεοπο 'Ι'ιιοτοριο ιππο

ιιοποι οιποοιιοιιπ ιιοτποιτειοιιτιο·τ.. νοπ ιιοποπι Ιπι:οτοεεο ειππ

οππο πιο τοιοιιοπ Ει·Γοιιι·ιιπο;οπ ποιοι νοτΓ.'ε εοΙΙιετ, πιο τπεπ ιιι

_ιοποιπ Κιηιιτο1 τιπποτ. Μο Απεετο.ιιιιπις ποε Βιιοιιοε ιιπ οιπο

εοιιτ οππο.

Α. Β ο ο ιι οτ.

Ι.ιδΠ8: Ι.οΙιτοποΙι ποτ ΗοπικτοπΜιοιιοπ. Βοι·οπιπππ.

Ιιπ νοι·ιιοεοπποπ ππιΐοεεοπποπ Ψοι·Ιε ποε ποτνοττοοοπποπ

Ψιοποτ ΠοτπιοτοΙοο·οπ Ιιοιιοπ πιπ οιπο νοτιι·οΐπιοιιο .-ιιιιιοππ·

Ιππιτ πιο: ΗοπτΙιτοιιιιιιοιοοπ ιιππ ιιιι·ο ΒοιιοππΙππο νοτ πιο

[Με ΒιιοΙι εει, νοοιιπ οιι οποιι ινοποτ ιπ ποτ Αποτππππο ποσο

ιπι Βιοιϊ Νοποο ιιτιποι, ινοποπ εοιποτ Μετοπ Ι)οτει:οΙΙπιιιο πππ

ιςπιοπ Απεεοοιιιιιιο οιιιπτ'οιιιοπ.

ιν ι ο ιι ο τι.

Βοτιοιιιο ππε ποτ 2ινοιτοπ ΒοοπτιειιιΙπιοιι-"ποποιοειεοποπ

ΚιιπιΚ ιπ πω. Ηοτοπεοοεοποπ νοπ ΟΙιτοιιοιι.

Βεππ 2. νοι·Ιοι; νοπ Α. ποιο" ιπ Ψιοπ. Ι9Ο2.

Ιπ οιποτ πιπ «οονοοπι» ιιιιοτποιοιιποιοπ ΕιπΙοιιππο ποππω

οιοιι Ο ιι ι· ο ποπ ειπ ποπ οτοιιιοιιοπ Βιοππ, κατω νοτ οπιιοιι

πιοπποι· Ψοτι·ιπἔοτιιπΒ ποε πΙιοοιποιποπ ιποπιοιπιοοιιοπ Νιεεοπο

πππ ποιπ Ποποτννποποτπ ο” Βροοιπιιοεοπτιιππιε. Πιο ποιο”

Αποοιποπποιεοτεππεοπ Ιιοποπ οιπ πιοΙιτ ΙοιαιΙοε Ιπτοτοεεο

Ποτ Βιιππ οπιιιιιιι Αι·ποιτοπ νοπ ο ι ο τ πι πο το·οτ: «ΠΘΜπ

282 Οτο.πιοιοπιιοι'ιι.ΙΙο ειπε ποτ 2. ι;οππτΙ:ειιιΙπιοπ-εγποοιποπι

οοιιοιι Κιιπιιι»; Κοιο Ιοι·: «Ποιιοτ πιο Κπιοοτοοιιπιιτο Ιω)

πιο ΙθΟθ»; Κοιιιοτ πππ Ροτπιτπο: «Ποιιοι· ΒιιπετΙιο!ιο

Ρτϋποοιιιιττοιι»; ΚΙοιιι: «Ποποι· 188 θοππτιοπ ιιοι ΡΙοοοππι

ρτοονιο» πππ Β.ο ι π ρ τ ο ο ιι ο: «Βιπι·ιοιιτππο· ποι· οιππ!4010€τ

εοιιοιι Κιιπιιτ». . _

Πιο Βοι·ιοιιτο οπιιιοΙτοπ ο;τοεοο Ζο.ιιΙοπτοιιιοπ, ειο.ιιειιοοιιο

Αιι,οιιποπ πππ 'ΓοποιΙοπ. ννοτ ειοΙι πιτ οιπο πιοοοτ Με”

ιπιοι·οεειτι, ιιπποι Ιιιοτ τοιοιιιιοιιοο Μπι:οτιοΙ. Η Γ

ι π ο ο -·



Υει·ιο1εε1ι1εε.

- Πει· θε1ιι11”ε εεε Ο1ιει·ιιι·2ιεε εεε οιεειεεο Ο1ιιιο1ιονν-Ποερι

ιιι1ε οοο 1ιε1ιιιοιιτε Ε1ιιιιιι·ε; Πι·. Α. Τι·ο_ιεοοιν Πει. Με Με

«Νοιν. 11νι·.» ει·ι`ϋ.1ιιι. οο ειοει· εε1ιιι·ει·εο Γοι·ιο νοο Νερ1ιιιιιε

ει·1ιι·οο1ιτ.

-ε Πει· Οοι·ρειι.ιει εεε 1. Ανοιεεοοιρε, θε1ιειοιτει.1ι Πι·. Α ε1ι·

ιοιιτε1ιι, Μ. εειουι· Βιιιε ι;ειο1ιεε νει·οοεε1ιιεάε τ ινοι··

ι1εο. .

-- Ζιιιιι Ριοίεεεοτ πιιι ι1εοι Ιιε1ιι·ει. ιι1ι1 άει· ερε

ειε11ειι Ριιι1ιο1οΒιειιοά Τ1ιει·εριε ιιο άει· Ο1ιει·

Κοινω· Π οινει·ει ιιι ιει :ιο Βιο11ε Ριοι”. Βοιιι1εοονν'ε,

ινε1ε1ιει· :ιοί ι1ειι εοιερι·εο1ιεοι1εο 1.ε1ιι·ειιι1ι1 εει· Οάειιεεει· ΠΜ

νειειιιιι: ιιοει·Βεί111ιι·ι. Μ, νοο άει· Ο1ιιιι·1ιοινει· οιει1ιειο1εο1ιεο

Γεειι1οιι εει Ρι·ινεο1οοεοτ εει· Μι1ιι1ι.ι·-Μεάιο1οιεο1ιεο Α1ιει1ε

Με Πι·. Ο ε ο 1· ε· ι ε ιν ε 1; ι ι.τεινε1ιΙτ ινοτι1ειι.

- Α1ε Οεοάιι1τιτεοΠιι· ι1εο οπο Ρι·οι'. Βεο1οιν

ῇειν'ε .νενεοεε1ι1ειιιιοε ε ι·1ει118·ιεο Ιιε1ιι·ιιιιι1ι1 εει·

θειιιιι·τε1ιι1ιε ιιοι1ΗνοεΜο1ορ;ιε ιιο εει· Ποι

ι· ει· ε ι ι ιιι .1 ο η ειν ιΠοι·ροι) 1ιιι1ιε·ο ε1ε1ι, ι1ι-οι «Ε. ιν» » πιι

ιο1ριε. ΒειιιεΙι1ει: εει Ο1ιει·1ωιι·ει· Ρι·οιεεεοι· Πι·. Ν. Π. Ενε

πιο οε1‹1, εοινιε ειε Ρι·ινιιιι1οοεοτεο Πι·. .Ι. Ν. Α1ειιο.ο·

ι1 ι·οιν (Ποε1ιιι.ιι). Πι·. ιν. Α. Ποοι·οοι·ο ινοιν (Κ1Βιι·), Πι·.

Ν. 8. Ιιι· ειι ο ιν (Μ0ε1Μιιι), Πι·. Μ. Μ. ΗΜ· ο ο ο ιν (Ο1ιιιι·1ιοινι.

Πι·. ιν. Ν. Ο ι·Ιοιν (Μ. Ρει.ει·ε1ιιιι·8) οοο Πι·. Μ.Α. δι.ι·ιιιιο1ι

(Μοε1ιιιο1. 'Πι·. 8 ι ι· ε ιι ο 1ι οι οιο ε1ιειοε1ιιιει .Ιοοεει· άει·

Πειραιει· Ποινει·ειιιιι, ιιο ινε1ο1ιει· ει· νοο 1876-81 ειιιιιιι·ιε

ιιοι1 ειιο1ι Με Ποετοι·ννϋιι1ε ει1ειιει.ε.1 Αιιεεει· οιπο εεοιιοοιεο

Ι.ε1ιι·ειιι1ιΙ ιει πο ι1ιεεει· Πιιινειειτει οοο1ι άιε Ρ ι·οιεεειι ι·

το ι· Ρο ει· οι ε.1ιο1οιιιε ιιιι1ιεεει:ι οοο νν1ι·ι1 ιο οιιο1ιειει·

Ζειι ιιοο1ι εει· Ι.ε1ιι·ειιι1ι1ι1ει·ορειιιιινεο Ο1ιιι·ιιι·

ει ε νιι.ειιοι.. άε Ριοι°. Μ. Πι·ιιε1ι1οιο ιι·ει;εο Κι·οο1ι1ιοιτ

εειοε Ιιε1ιιι1ιιιιι81ιειε ειιι'ε;ιε1ιι.

- Πει· Κιιι·ε1ι'εε1ιε Ποιινει·οειοεοτε-Μεάιο1οε11οε εειοι· ινιι·Ε1.

Βιιιειει·ει1ι Πι·. Η ε ο ι· Β Ζ ιν ι ο ο οι ο 1ι ο οι: ειι ε1ι.τεοεε Πι·

ειιο1ιεο ινει.;εο Κι·ειο1ι1ιοιι ν ε ι· ιι ο ε ο 1ι ι ε ο ε τ ινοτι1ειι. Πι·.

Ζ ιι· ι ο ο· οιε ο ο . ινε1ε1ιει· άεε ΤΟ. Ι.ε1ιεοε_ιε1ιι· 1ιει·ειιε Ποιο·

εε1ιι·ι1ι.εο ω, Με εειοε οιει11ειοιεε1ιε ΑιιεΜΜοορι :ιιι άει· Πει·

8ιιιει· Ποινει·ει18.ι ει·1ιιι11:εο. ιιο ινε1ο1ιει· ει· νεο 1ΒόΒ-57 εοι

πω. Νοε1ι Βι·1ι.ι.ιιιιιιοε εει· Ποοιοι·ιι·ϋι·ι1ε οπο· ει· ειιεεεεε1νε

Κι·ειεει·ει. ιοι Οσον. Νοιινεοιοι1. ΟΙιει·ιιι·ει άεε διεει1ιοεριιε1ε ειι

Ένιιε1ιε1ι, Νει:1ιτιοιι1ιιιερεοιοι· ι1εε Κιιετεοεε1ιιαε νειι Οειειοιι·ιεο,

άε.οο άεε Αειι·οε1ιιιιιεε1ιειι ιιοι1 εε11: 1885 Με Κιιι·ε1ι'εο1ιεο

Ποιινει·ιιειοεοιε.

- Πει· 1ιιειιει·ιεε (1ε1ιι1ίε εεε Πο1ιι1εινεο1ιεο θοιιι·ει·οειοεοιε

Μεάιειοε1ιιιερεοιοι·ε Πι·. .Ι ε 1: ο ιν ε ο 1ι ο οι ε ιι ιιι ε τ ε11

νει·τι·ειειισεο Μεάιοιιιε1ιιιερεοιοι· οιεεεεθοιι·

νειοεοιειιτε ει·οεοοι ινοι·ι1εο.

- δ. Μιι_ιεει.Μ: άει· Κειεει· Με 1ιειιιι Βεειιο1ι

5εεινεειορο1εο1ιοο Μει·ιοε1ιοεροει1ε ιιοι

πιιι άει· ειιεεεεειο1ιιιειειι Πι·ι1ιιιιος

εειο εειιι1ιι οοο ειο11οει ειι1ιει· θ ε1ο Α 11ει· ο ϋε1ιετεε

ιν ο 1ι 1 ιν ο! 1ε ο ι1εοι Ο1ιειει·ει άεε Ηοεριιο1ε, ννιι·1ε1. Βιιιει:ε

ι·ιιι1ι Πι·. 'Γι οι οϊε_ιε ινε ιιι, ιιιιι1 ε1ιειιεο ε11εο Αει·ειεο οοο

Πιειιειιι1εο ιιιι άιεεειο Ηοεριιιι1.

-2ιιοι 1ι.1ι.ει·εο Αιιι άει· τ1ιει·τιρε ιιιιεε1ιειι

Α 1ιτ1ιει1ιιιις εεε Βορ1ι1εο-Κι·οοΚειι1ιειιεεε ιο

Η ο Με ειι ιει, Μι Βιε11ε Με νειετοι·1ιεοεο Πι·. 'Γ1ιο πιι",

Πι. .1. Μ. Βειο1ιιιιεοιοοιν ετοιιοοι ιι·οι·‹1εο.

- Πει· ιιιιεεειοι·‹1εοι1ιι·1ιε Ρι·οίεεεοι· άει· Ρ1ιιιι·ιοιιοιε ιιο‹1

Ρ1ιει·ιι.ιι1ιοειιοειε ει: άει· ιΥει·εο1ιειιιει· Πο1νει·ειτοι Με.ι;. ρ1ιιιι·ιο.

Πιι.νννι1οιν ιεε ειιοι ειο11νει·ιι·ειειιοειι οι·ι1εοι.

11ο 1ι ε ο Ρι·ο Γε ε ε ο ι· 1ιεΓϋι·ι1ειτ ινοι·ι1ειι.

- Ζιιιο. ιιιιεεει·οι·ι1εοιιιο1ιειι Ρι·οι'εεεοι·

τ1ιεοι·ει.ιεε1ιειι Ο1ιιιιι

> «ιεε

ι 211. Βεριειοοει· ε. ε.

ιο ι1ειοεε1οειι ειιι”ιιει1εο ει:

ι! ε ι·

.ειε :ιο άει· ινιιι·εο1ιε.ιιει

Π ιι1νε ι· ε Με τ. ιεε εει· Πο0ειιι. ι1ιεεει Πο1νειειιιι.τ Πι·.

Τει: 1ιειο_ῇ εποε ιν ε 1‹ιει·οεοιιι ινοι·ι1ειι.

-- Πει· 3ιιο;;ειε Αι·ει. εεε Κεε1ιο1οι'εε1ιειι θιιι·ι1ει·εειιιιεοτε

ιιιπ! Ρι·ιι·ιιιοοεειιι άει· Μ11Μιι·-Μει·1ιε1οιεε1ιεο Α1ιεοειοιε οιι- θε·

1ιιιι ιε1ιι1ΐε ιιοά (ιγοε1ιο1οιιιε Πι·. Ο ε ο ι1ι·ε ιετ Με ει. ιι ε εε ι· -

οι·ι1εοι1ιε1ιει· Ρι·οι”εεεοι· επι· 1νει·εε1ιιιιιει· Ποι

νει·ειιιιι ιι1ιει·εείο 1ιιι ινοι·ι1εο.

- Πει· Ο1ιειει·ει εεε Οόεεεεει· Βιει1ι1ιοεριιιι1ε Πι·. ό. ΗΜΜ

ιι ε] ε ιν Με ειε1ι πιιι 1ιεοε1ιοιιε;οοε άει· οιει1ιε1οιεε1ιειι 19'εειιΜιτ

Με Ρι·ινετιιοοεοι 1ιιι· Ο1ιιιιιιιειε ιιο α” Οιιεε

εεει· Ποινειει πιιι 1ιιιοι11ιιι·τ.

--- Πιε 511τει·εο Πει·ιοειιι2τε: Πι·. Ο 1ιι·ει ι› ο ε ι ο ο , νεο άει·

8ιιεεοοι·ι.ς'εο1ιειι Γ1οττειιι·οιορεεοιε, υιιά Πι·. Μοι·τεοε, νεο

άει· Ρ1οιιειιεςιιιρεοε, ειιιτ1 ειοει ειπ” Με 8ιε11ε άεε εοι1ει·εο

νει·εει.π ινοιι1ειι. _

- Πει· Ριοιεεεοι· άει· Π1ιειιιιε ιιο άει· Ποινει·ειιει. .Τι.ιι;ιειν

(Π0ιισε.1), Πι. Ο ο ε ι ο ν 'Ι' ε ιιι οι ο ο ο .. εει όειο 1ιε1ιοοιιι11ε1ι

ιιιιοιι ειε 111οι1ιοιοει οοο Ρ1οιιιιιοοειιιεο ι1ιεεεε Ποιο 1ιοι·εο. Με,

εει «Νοι·ι11.Ζι€.» ειιιο1ε;ε, ειιιειι Βιιι Με οπ1εοι1ιο1ιει· Ρι·ο

ίι·οΓεεεοι· 1ιιι· εεε ?οοο άει· ιιοοτειιοιεε1ιεο Π1ιειιιιε ιιο άιε Πει·

ι·ειειιιιι θιοαιοι;εο ει·1ιε1ιεο ιιοι1 €ει1εο1ιτ ι1ιεεειιι Βιιιε Ε'ο1Βε

ιιι Ιειειεο.

 

- Ζιιοι θοΙι11οεεο'εε1ιεο Κι·ειεει·ει: οι, :ιιι

Βιέ11εεεενειειοι·οεοεο Πι·. ννι·ο1ι1εινεοι, Πι·. Β`εᾶοι·

Κορί1'ει·ει·οεοοιινοι·άεο.

-- νειειοι·1ιεο: 1ι·Αιο 16. Οειοοει· ιο Πειτε. άει· τοι

1ιει·ε θι·(11οιιιοι· οιο Μοε1αι.ιιει· ειΜιἰει·1ιεο Κνειι1ιεο1ιειιεε Πι

θεο1ιο1οι1ιι Πι·. 1171. Κ 1 ο ιι οιν 1ιιι 32. Ι.εοεοιι_ιο1ιι·ε. Διακ

ινοι· άει· Υει·ειοι·1ιεοε εειι 1895. - 2) Πει· 511.ει·ε Αιιι άεε 11.

ιιιι·1ιεειοοεο1ιεο 8‹·1ιἰιτεειιοει ε.111οοε Πι·. Βι ο ο ο 177 ε 11

ιο ιιο ο 1ιιι Α1ι.ει· νεο 49 .Το1ιι·ειι. Πιε ει·ιτ11ε1ιε Ριιι.ιιιε Με

εει· Ηιιικεει·1ιιει1εοε επι 1878 ειιεεειιοι. -- 8) 1ο Βει1ιο εει·

Θεοιιειει·ει1ι Πι·. Ρι·ιετιι·ιε1ι 1Νιι1Η'ει·ι.. 1ιε1ιειοοι. ι1ιιι·ο1ι

εειιιε Λι·1ιειιειι ω· ι1εοι θε1ιιει άει· Νει·νεο1‹ι·ειι1ι1ιειιεο υιιά

οιιοιεοι1ιο1ι οιππ Α11ιο1ιο11εοιιιε. Πι· ι·ιει'_ ιιι Βει1ιιι άιε θε

εε11εε1ιιιιι. ε1ιειιο οιιιοτ .-ι ει·ειε Με Εεοεο ιιοι1 Με·

ι1ιει1ιειε ειο1ι εκειε :ιιι άεο νει·1ιιιιιι11ιιοεο>ιι άει· 1'ει·ειιιιειιο8·

ει1ιειιιιεοιει· Αει·ειε άεε άειιιεε1ιειι Η ι·ιι.ι·1ιεεοιειε ινε1ιι·εοι1 εει·

νει·εοοιοι1ιιοις ι1ειιτεο1ιει· Νιιιιιιι'οι·εε ει· ιιιι‹1 Αει·ιτε. -- 4) 1ο

Βιιιιιι.ιιιι·ι άει· Μιεειοοεο.ι·ει Πι·. Ε ο ο ε ο Ε ι ε 1ιε ο ο ο ι· Πιτ.

νεο Ηιιιιεε ειιιε Μιεειιιιιιιι·, ετιιοιιιε Π. εριιιι>ι· 11ι-ι1ιειο ιο Βεεε1

ιιοτ1 πιο; ι1ιιοο Με Μιεειοοειι.ιιι ιιεε1ι 1ικ1ιεο, ινε ει· ειο 111ε

ειοοε1ιοεριπε1 αι1ιοι1ει.ε.

- Α1ε Νεε1ιιο18ει· Ριοι'. Ριιε εονν'ε. άετ ιιιιο1ι Βει·1ιο μοι,

ιεε Ριοι'. Κιιιοιοε1 ιι.ιιε Βιεε1ιι.ιι ειε ιιιιεεει·οι·ι1εοι;

1ιο1ιει· Ριοιεεεοι ΗΜ· Ο1ιι·εο- οοο Κε1ι11ιορί

1ιι·εο1ι1ιειτειι πο Με ΠοινειειΜιι. Ηειόε11ιει·ε

1ιει·ιιίειι ινοι·ι1εο. Αο Ρι·οί. Κ 1ιοιιιιε1'ε Βιε11ε 1ιιιι Με Βι·εε

1ιι.ιιει· Ποιι·ει·ε1ιε.ι εοιι Κοοιρε1ιειςει Ρι·ινε.τιιοοι-ιιι.εο Πι·. ν1ο

ιοι· Ηιοε1ιει·ις 1ιει·ιιΐεο.

=- Πεο Ριιι·ειάοεεοτεο άει· Ποινει·ειιϋ.ι. Ηιι11ε Πι·. Βι·ο ιι ιι

“ο νιειε (Ορ1ιι1ιε1ιοο1οιη οοο Πι·. Βοοει·ο1ιειιιι (Ην

Βιεοι11ειι1ει εει Ρι·οϊεεεοι·ιι ιε1 νει·11ε1ιεο ιι·οι·ι1εο.

- νοιο νει·ειο ΗΜ· ιοιιει·ε Μειιιοιιι ιο Βει·1ιιι

ινιιι·ι1ε επι 27. Οειο1ιει· ειιιε ω ε ο ε ο ο τ ο ι ε ε 1'ειε ι· πο εειιιε

νει·ειοι·οεοεο, 1ιει·ι·οι·ι·ιιο·εοάειι Μιιο11ει1ει· Ρι·οι. Η ε ι· ο ε. ι· ‹1 ι;

ιιοι·Ι Ρι·οι”. Β. νοοι. οιν νει·οοειιι.1ιει, ινο1ιει Ρι·οί. Η το -

ει” άιε ινιεεειιεε1ιοΜ1ο1ιε Βει1εοιιιοι.ς οοο άιε νει·ι1ιεοει.ε
θει·1ιοι·οι. 'ε ιιο:1 Ριοι.ν.1.ειι1εο ᾶἱεινιι·ι·1ιοιν'ε ινι”ιι·

ά1ε;Ιε.

- Πειε άιιι·ε1ι:ιιιε ιιε1.ιι1ιει·ε, ιιοτει· άει· Βει1εοιιοο νοο Ρι·ο11.

Ν. Ρ ο ε ιν ν ε ε ο ι ε Μ (Οοεεειι) πιο 7 .1ε1ιιεο ει·ει·1ιειοεοάε

«Βοεε1εο1ιε Αι·ο1ιιι·ιιιι· Ρετ1ιο1οιιιε, 1‹1ιοιεε1ιε

Μει·Ιιειο ιιο‹1 Βε.ετοι·ιο1οαιε»ιΡγοεοιο @κοινο οιιιο

ιιοτιιι, ιτειιιιιιιιεειιο11 ιιιειιιιιιιιιιοι ο 6ειιιεριοιιοτιοι ιι·ιι·ι1 πιο ι1εοι

Βει;ιοο άεε οιιο1ιειεο .1ε1ιιεε κο 01°801ιθ1ιιο-ιι οιι11ιοι·εο. νοε «ο

ιιι Νι·. Η!) ιιοεει·ει νι`οε1ιειιεο1ιι·Μ οιιι.ι1ιει·τειι, Μο; εεε ινει:ει·ε

Ει·εε1ιειοειι άεε ‹:Αιε1ιινε» νειι άει· Βν81ι1ννοΓΠι118 ‹1ει· νεο

11201'. Ρο τι ιν γ εε ο ιι οι :ιο Με Α1ιοιιιιειιιεο Με «Αι·ε1ιιι·ε»

Βει·1οιιι.ετεο Ε`ι·ιιιιεο, σε ειε ιο1ι άει· Β1·1ιδ11ιιιιι.ς εεε Βιιοεοι·ιριι

οοερι·ειεεε ειονει·ει.εοι1εο Με οι1ει·, οι: ειε πιο' Με .1ιι1ιι·εει·ε

νιιεο νει·ειε1ιιεο ννο11εο, οειιιιι εει· 1ιιε1ιειι;ςε Ρι·ειε Πο· εεε

«Αι·ε1ιιν» οιο1ιι. ετ1ι151ιι. ινοι·ι1ε. Πε οοο Με Αιιιιιι·οι·τεο ιιο

Ηεοιεο ιιοΒιιοειιι.ι ειιεεε1ε11εο ειοτ1. εε 1ιοι. Με 1·"ιι·ιοιι Κ. Ε.

Βιε1ιει·, ινεΙο1ιε ιΜε ιΔι·ι·1ιιν» 1ιει·ειιεΒιεοι, ιι·ει:ειι άεε ει·

1ιε1ι11ε1ιεο Πεοειιε, ιι·ε1ε1ιεε ειε ποο. άει· Ηειειιεριι.οε ει1ειι1ει,

1ιεεε1ι1οεεειι. άεε «Βοεε Αι·ε1ιιν» ειιιιςε1ιεο ειι 1ιι.εεειι.

- Πιι.ε «Ρει·εοοιι.1 άει· Ποινει·ει ιιι: .Ιιιι·_ῆενν»

ιΠοι·ριιι), ινε1ε1ιεε οεοοιι άει· οιιοιεοι1ιε1ιεο ΑιιΜιο1ιιοι;. ε11ει·

Ποοειι1εο ιι. Βιιιτ11ιεοι1ειι ειιο1ι ετιιιιει.ιει·1ιε Αιιιςιιοειι ιιι.ει· ι1εο

οιιοιει·1εε1ιεο Βεετοιιι1 άει· ειοεε1οεο Γεειι1ιειειι Με Ηει1ιιιοΐι

ο. ΟοιιΓεεειοο άει· Βιιιι11ι·εοι1εο ο. ε. ιν. ειιι1ιε1ι, ιετ ειιε1ιεο ει·

εο1ιιεοεο. ιιπ ι·οιοε1ιιοεο άειιιεε111εο(οειο1ι οι· Νοο11ιν1. Ζει;)

ειοιΒε 1ιοιιρτε1ι.ε1ι11ε1ι ἀὶε ιοεᾶι‹·ιοιεο1ιε 1·`ειειι1ιϋ.τ 1ιειι·ει1εοι1ε

Βιι1.811Σ Νοε αιιο1ι.ε1ιε1. Με 11ε1ιι·ιι ειε ο ιι ιι.1 ο ει· ιο ει11

οιεο1ι ε ο Γε:: ιι 1 ιιιπ. 1ιειι·ι11ι. εε ειιι‹1 ιι.ιιε ‹1ειοεε1οεο ιιι

ι1ειο Ζειι.ιιιιιιο νοιιι 15. Οειοοει· 1901 Με πιο 15. θειο1ιει·

1902 ειιεε;εεε1ιιει1εο: άει· Ρι·οι'. οι·ι1. ω· Ρ1ιε.ι·ιιιιι1ιο1οειε. Πιιι.τε

ιι1ε ιιο‹1 Ηεεε1ιιο1ιιε εει· Μεάιειο Πι·. 8. .Ι. '1.'εε 1ι ι ι· ννιοε 1: ι,

ιο ΡοΙΒε εειοει· Βει·ιιίιιοις οιιο1ι Μοε1ιε.ιι, οοο άει· ΡΜ. ειιι.ι·ιι-=

οτε. οι» Θεοοι·ιε1ιιι1ι'ε Πι·. Α. Ν. 8 ε ο 1 ο οι ε ιν (νειο1ιεε1ιιεάει). -

Ζιιιο Βεειεο‹1ε ω· Ρεοιι115.ι ιιιοειιεε1ιοιοιιιειι

ριιιιι οι. .1. Β ο 1ι ιν ι ιι ο ο Ι ιο ε ι ε ε ι· ε1ε ι.;ε1ε1ιι·ιει· Αρο1:1ιε1κει·.

111ε θεεεοιοιτιο1ι1άει·Βι.ιιι1ιι·εοοειι(ιοπΑιιεοΜιιοε

άει· Ρ1ιει·οιε.οειιτειι. ινε1ο1ιε εειι. ω· Β.εοι;;ειιιειιιιοιι ‹ιει· Ποι

νει·ειιει. ιιιο1ιι. οιε1ιι· ιιι ι1εο Βι.ιιι1ιι·εοοεο ε·ε2ε1ι1τ ννειι1εο1 Βε

ιιιιις πιο 15. Οειο1ιει· ο. .1. 1783 (68 ινειιι€ει· Με ιιο νοι·1Β·εο

.1ε1ιι·ε). Πεειι 1ιοιιιιιιειι ιιοε1ι ε ΐι·ειε Ζιι1ιοι·ει· ιιο‹ἰ 91 Ρ1ιει·ιοιι

εειιτεο. Πιε Ζ ο 1ι1 ‹1ε ι· Μ ε Μαι ιι ε ι· 1ιε1ιει ει‹·1ι ιιιιι' 767 [οιο

40 ινειιιεει· Με 1ιιι νοι·ι.ι.ζειι .1ιι1ιι·ε). Κε ειιιιι 407 Μεάιο1ιιε1· ιιο

ΒιιιιΓε εεε .1ε.1ιι·εε ειιεεεεεοιετειι οοο 367 ιιειι 1ι1ιιειιεε1ιοοιοιεο.

- Πιε Ζε1ι1ι1ει·ιιιιε ι1εο Οειεεερι·οι·ιιιεεο ει.ιιιο

ιιιειιοεο Βιιιι11ιεοάειι οειι·ιιιιι ι11ιει· 24 ρΟι. άει· θεεε.ιοοιι2ο1ι1.

ιιιιε τ1ειο Βειε1ιειο οειο ειιιιιιιιιεο ω. 75 ρΟι. (ιιιιι θ ρθι.

ειιι·ιιο11,ςε;:ιο;ειι εεεεο Με Υοι_ιο1ιι·)ιιοά 5 ειιιι1 Α ιι ε 1 ει. ο ο ε τ.

Με νιε1ε άει· ιιιιε ι1εοι Βειο1ιειοοει·ιι ει.ειιιοιεοι1ειι 8ι.ι.ιιιιι·ειι·

οοο Α1ιεο1ι·εοι.εο εειει1ιε1ιει· 8εοιιοιιι·ε ειοά. οι

ειιε σ.1ειιι Βει·ιε1ιι. οιε1ιτ ειειο1ιι1ιε1ι; ειε οιιι·ϊιε €ει;εοινε.ιιιΕ ω.

ΕΚΠ-Ωω 1ιειι·:ιοεο. νειι ι1εο 91 Ρ ο ε. ι· οι ε ο ε ιι ι ε ο ετιιοιιιιεο

ειιε ι1εο θειεεεριονιο2εο 86, :πιε τ1ειο Βειο1ιειοοει·ο 54.
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Ε!εε!!-Ε!ε!‹!!·ο‹!_ε!!._

. Ζ!!! ο!·ίο!Β!·ο!ο!!ω! Βε!!!!!!ι!!!!!!!; νο!! Η!!!!!!!!·!!!!!!!!ο!!ω!,

Με Ρσοπ'αείε, ΕΙ:.εσπ!, ΑΖυρωέα, Δοπε, £!!ρω.9, Πίσω.

νοι·Ι:θεεετ·το Ρ!!!εο!!-Ι!ετ!!ρε.
Δ

 

Γ!!! !ε!!ο!! θ!!! !ιι Μ! Βρ!·εο!!ετι!!!‹!ο ει! !!ε!!!!!εε!!. Μ·

τω” Μ!! Ηι!!!!!ο!·τε!! νο!! Αε!ειο!! !!!! Θο!!!·!!!!οΙ!.

Μ! υπεει·εω πω!!! Μ! Βο!!·ιο!! :ο ὐωἰο!!!ἰρω!.
 

Ηοίνο!!·εεε!!άο Πε!·ι!!!!το!ομ!! !!!!!!ε!! Μ!! Αρματα! ε!·ρτο!!ι

!!!!!ε!ε!!ε!! άο!·ο!! Θι!ωο!!το!! _!οι!οπ! Απ! ει! νοι·ί!!Ηι!!!Β.

Ε!ι!!!τ!!!!!!!!!!!ει!!!εο!!!!! ,,8 ε!!!!!!!!"

ΗΜ!!! Τ!!! !.!ο!!!!!ε!!ερρε!τε!!:ε πι!!! !.!ο!!!!!!!!!ο!·.

ΒΒΕΠ..ΙΝ ΒΙΚΥ., 1.!!!!εο!!εττεεεε 22 !!.

ΡΜ!. Βε!!!ε!!!!!ε!!. !ςτε!κε! ω!!! !(!·εοεοτ. 0,06 !!. 0.!0. -

Ι!!!!!ο.: Ρ!!!!ε!ε !!!ο!!!!ε!!ο, 8οτορ!!!!!οεο.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

οποκσαοκσκωασκωωποκοπσκωτο Μ ν!Τ!!!!!ε!!!!!ετοεΔτεο!!-,Ι!!! εο!!-Ψεεεοτ.εθΒ0!!ΒΙΜ ·8.π!!!!τ!!,Ε'τε!!!ε!!!!!!!.!!!!!!ο! ιοπ,Νοτνο!!ιιι!!!Πει!!

Ι!!!!!!!!!!ο!ιο!!οπο.

Ζ!!ΜΒ!!!!!!Με!!Μ!!!ο!ε!!!ν!!εεοι·!!ο.ι!‹!!ι!ι!€ο!!;Αρο!!!ο!!ο!!Μ!!ΒτοΒιιο!!!!!!.

Π!12-10.

Μ98980898σκσκοκσκσκοκσκσκσκσ

 

Γι!!
8ο!!!ο!!ε!!.

Κορϊ-ι!.Ζε!!!!!!!!!τ8!!0!!.Οπα!! ρο!·ο!!!!-!!.Ηοτ!!!α!.!!!!!!ε.Πω!!

 

Μ~

Οι!!!ε!!!!ο!!!!!!!ινα!!Λ!.ΕΧΑΝ0Ε!!ΡΙΕΝ2Ε!Θ!Ροτετε!!!!τε,Βτ!!εο!!εττ!!ειοδ!!

Πι!!ρτ-Ν!ο!!οτ!πο,

ΙΛεϊο!·ε.!!Η.ι!.Ι!ειι‹!εο!!εΐτ.,Βοἔἱ!ι!ει!ιοι·,Κι·»!!!!ιο!!!!!!!!πε!·.Αρο!.!!ο!ω!!ι!.Πτος!!ε!!μεο!!Μτο
Μ Ι!!ε!!·ι!π!ε!!τεε!!νε!!!!!.!!!ε!!

Ζ!!!Αιι!ριια!!!ο!!,Η!!Λαοσ!!α!!ε!!!·ο!!.ε.ν!.82112!!Π!! Αο!2τοπι!!!Ρο!.!!εοΜεε!·ο!·.
Ζει!!!!εο!!!!!!!εο!,Ζ!!!!εο!!η!!!

Ζι!!!ο!!6τ.Ιπε!τι!!!!ε!!ω

Ψο!ο!·!!!!!!τ!!!·ιιο.

ε!!!ε!!τ!!!Μο!!!Μεειμ.
-Ν00·.Μ.!!!°!νφγς”μ
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Η|στεΙ'ει·|ι..τιτι

ΧΧνιι. :πιιπ

. .ι '

τω· μι, 'ϊ

8'[ Νειιε ?σιτε ΧιΧ. ΙεΙιτε.

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιι.ετ σετ Κεσεσιισιι νοιι

Ρτσι`. στ. Κειτι Πειιισ.

Μπεντ (Πστρει.ι.

στ. ΙσιιτισιισΙε Κτειτιτιιιειε.

στ. ιιιισσιτ' ιΝετιεισιι.

81.. Ρει.ετειιστττ. 

δ. «Μ. Ρετστεσιιτεστ Ποσιειιιιεειιε Ψσειιετισειιτιιω ετει·.ιισιιπ ισ σου

τω. ιετ ιιι Βιιτι1ειισ 8 Μι ω? τ!"

ω", Ο ΕΜ. Ντ Με »Με σειιι· πω. Ρσπιιιετειιιιτις; ιιι σε!! πεσει-111

?Ο Π

Πιτ ει. 8 ιιιε! αεερσΙιειισ ΖειΙσ ιιι Ρει.ιι ιετΗ Πεμ. σσετ Ν: Ρι'ειιιι.-Βσιι

Αιιιστειι ντετσετι Η 8εριτπσσιιιεσιιιτστ στιειιωω-ειτει ιιιμεειιστ.

Πειστστε νσετσετι πιειι σειιι δεσει: νοιι ισ κει. Επι! ΜΜΟ” Β0Ποι""ε·

88. Ρεπετεσστ8·ι 16. (29.) Νστειιισετ

8ο τι ειιιε τι σ. - Ποτ Α'ιιστιιιΜστιιτη

μεσω-ε 20 ΠετΕ _ισιιτΙιειι. 10 Πιτ! ιιιισιιΔιιτιιειι. Ποτ ΣιισοτισειισΡ

Ν εε

ΙτιΕΔΗ.: τω. Ι)τ Εεε Ρσυσττ: Πειιετ°τεΙσ.1ινε τειιιτισττιτε Ιιιειιιιισιειιι σετ ΒεττιιιιιιιστιτΙσρ

Πι·. Β. Ι(στΗ': Πστριιιιι-Βεορσιειιιιιι·Ντιτσσεε. - Πτ. Μ. Ρίετιιισιετ: Πει:ετ σιιε εσιικνιιισειι σεε
' · ° ι σ Ρ ιιι ισ

πω” "Πωδοιποιε. Χ"."ΕΒΘπεδοιοΒΘΠ Μ! %Ιε1τΐι!ιιι:'Ειιςΐ'8ιετσΐι2 ιιιΠΐιιιε 02ιισειιιιειΙΙιιιιισε. - Πειιιειιττισ σειωτι: Βιι.ε Πιτσ

. ΒισιιιισΠ': ΡτειιιιεεΙιε Κσετιιειιιτ

εσιιιιιιτ «Με Ιισιιετ Ορετε.ι.ιστιειι - ΖειεεΙ: Βειιτιιιισιι σετ νειιετιεειιειι ΚτειιΙτιιεισειι -·

εστεεΙιπιητειι: Ρτσι'. [Π. .Τ. Ηιτεσιισετ

ιιιιι.ισιιε εεειιτνιιτ ιιιισ εεισε Ι"σ1ιτειι. - Ρ.

ετε:

στι” Ιιιετστισε ετ Πεσετιιιισιτ ιιιιετ σεε ΨεεειΙι-θειτσυνεσιιε

 

σει: 

Σ' Δ'τισιιιισιιισιιστ-Διιπτσ ο εσττισ ιιιε Σωστε” Έ

ειπει πιειι ειιεεειιιιεεειιειι στι σιε σειιιιιιισιιιιι8· νσπ Κ, Σ.. Με1ετιιι

δι.?ει.στειιιιτε, ΠεντεΕγ-Ρτσερεει .Η Η. επ τισιισειι.-π . Β Π. Η Ο Ε”Ώ

εσντισ ιιιε “Με Κεσεετιστι ιισειιςΙιειιειι ΗιΜιειΙιιιιεσιι ειπει πιειι στι

ε σε ειιΜτε Πι ιι το ιισ ο ιι Βεσσετειιτ Ε”. Μισο!! '"Μισσιι ιιι 86.Ρε

“τσιπ”, ?σωτειιιιτχετ εστι., Ρειστ-Ρειιιιισεριισι :τι τιειιι:στι Βρτσειι

ειιιτισειι Ποστ”, πωπω πιισ ?τοση νοιι $-3 ει".

1902

τι σετ Ασπα - Βείει·ετε:

_ σ.ι.εΙΙστεειιιιειι-Βεσετεε ειε ειιι

ιπι Κιτισεεειιετ. -- Βιισιιετε.ιιτειεειι πιισ Βε

 

 

τετ Λετπε πιισ ειιιιωε Βιιιειι. - ?ειιι 1ιε

Φωτ”. Ι)τ. Βτιιει. Πειιιιεττ ι·.

Μετιειισ.εγι Πιτ Βι·σειιτιιισετ πιισ Αιιιιιιειι.

- νετιιιιεσιιτειι. -- ΠσπεΙιτ.Με-ΒιιΙΙειιιι 8τ. Ρετ.εττσιιι·εε. - Αιιεει€ω- ·

σειιεπ τειειιινε ιειιηιστιιτε ιιιειιτιισιετιι σετ 8εττιιισσιιτ

Κιιισσεσ σετ Μπιτ.

Ασε σειι ιτιιιιιεσιιειι νσπτιι€ειι σεε Διτιι‹ιεπιιιτετε

Ρτσι”. Μ. Ι.εσ Ρστισντ.

 

(Γστιεετιιιιισ) ·

Πειτε Ηεττετι Υ

Ισ Βετ.τειΤ σετ ΒιεΒιισετιιτ εισετ ειιισ σστειι Με θεεε.ειε

Μπιτ ειιιε νετιισσετιιιηςεσ ετεσιισριτ, σιε σε» τω: σειι

θεισεεερριιτετ σεειειιειι: τπτ σειιεπ ιιιετ εποε ιισσιι ειιιε

νετ8τσεεετιιιι8 σεε Ηετιειιε ιιιισ Θετιι.ιιεσιιε ιιι σετιιεεισειι.

σετειι Βιιτ.ττισιτεΙσιιεεετειιε ιιτισ Οιιιιτειττετ @Με σειιι

ιειιι€ειι ειιτερτισιιι, νεε σει Ιτιειιίιισιειικ σετ Μπεσ

ιτΙερρετι σεσσεσιιτει τνιτσ. πεσει ειε σιε ε.τιιπιειετειι

ειιετειτιετιειιεσιιε ΕτεεΙιειιισιιε ιισιστιισιι ειιι σιιιετσιι

εσιιεε θετεσεσιι εσιτσιιι ειιι σετ ΑιιεσσιιιιτισιιεειεΙιε

σει· Ασττε Με ειισιι ειιι σετ Ηετεεριττε σε σσιιετει.ιτειι ιετ.

Με νστιισσσεσεειιι ειιιεε ετπεπ εγεισΙιεειιετι θετειιεειιεε

ειιι σετ Ασπε. σει σειι σιιειι ειιεεεεσετιετι νετειισετιιιι€ειι

σετεεισειι (Βσιετσεε. Ετττειι.ετιιιι8) ιετ τιιιιιιτΙισιι μια

τω. Βεε νστΙιειισειιεειιι ειιιεε ετετεσ σιιιιιτιι“ειι 'Ι'σιιεε

ε.ιι σετ Ηετπεριπε ετειιι εισσιι εκει ιιι νι7ισετερτιισιι ειιι

σετ ιιι σειιι εε8εσειιειι ΕιιΙΙε νστειιιεεεεειειειι Ειτιεισιιε

ειιιετ Ιιιειιιιισιειιι σετ Αστιετιιτισρρεσ, σε. σει σιεεετ Απ

Ηετείειιιετ ειιιε εσιισιε ΒτεοΙιειιιιιιιΒ σιιτσιιειιε ιιισιιτ

εεισειι σεσσεσιιτει ιτιτσ, πεε σενοιι εσιισιιεειι τω», σεεε

σιε ΒιετιερισειιτΙσρρε ττειιιτειισ σετ Βιιιετσιε σιιτσιι Με

ειιτιιΜιιισιι 'ειιιε σετ Ασπε ντιεσετιτειιτειισε Βιιιτ πιιτσιι

πιειι, Με ιιειεετ ιιι σετ Βισιιιιιιιε :ιι σειιι νοιι ιιιιιι πι»

Με σετ 8τετσιε σε εσιιιιεεεειισειι Οετιιιπι, εεεσιισσειι ντιτσ,

ντεεντεεειι εσειι σετ ειισ8ιΙισεε 5σιι1ιιεε σεε Οειιιιπιε

σιιτειι σεεεεισε ειιιειι ντειιιεετ ειστιτειι Τσε ετ2ειιετ.

Ηιετ Ιτειιιι ειιετ σιε Ε'τεΒε ειιιετειιειι, ειιι ντεΙσιιε Ψειεε

ιιιισ ινεειιεΙσ σει σετ νστεσεεεεει2τειι ΚιερρειιισεσΠισιεσε

(σσντσιιΙ ειιιε σισ'ιιεε Ετεσιιιιττετιιιιε σετ Βτιιειντε.ιισ ιιι

σετ Ηετεεεεειισ σσειι εποε εκιειιττ) τεισιιν εσιιντσσιι σετ

Βριισειιεισεε ειιεςερτεει ιετ εεσ ει· ιιτιτ σιιτειι Ρειρειισιι

ειιι τσ εστιειετιτειι ιετ, ινσιιτειισ σει σειιι ειιεεεεσετιειι

Ηετείειι1ετ 8εινσιιιιιισιι ειιι ειστιτ ειιτττισιτε!τετ Βριισειι

εισεε σεσσεειιιει ντιτσ. Πιεεετ εσιιειιισετε ντιωερτωιι

ισιι σετ νστειιεεεεετειειι Ι)ιεειισετιιτ ειιιετ ΑσττειιιτΙερρειι

ιιιειιΠιειειι2 ντιτσ εειιιε ΕτΜιιτιιτιτς ιιιειιττειεε ιιι σειιι ν0τ·

ιισιισειιεειιι ειιιετ ειιειιττειιισιιεσιιετι Ετττειιετιιιιε σετ

Ασπε ιιιισειι πιισ απο σετιτι Βιετστ_ετεσιιεισειι, "σε πιτ

ιεειει.εΙιειι ντετσειι, ινεισιιε Α" .Δστιετιιτισρρεσισειιισσιεσι

ιιι σιεεεττι Ι·"εΙιε στιεειισιιιιιιειι νετσειι πισω.. Αιιετ ιιι

ΒεειιΒ ειιι σιε σιτετεεωιε ΠιεΒιισειιΚ ιππεε εσιιστι ιειστ

σετειιιιιιιιΒενιεεειι πετσειι,σεεε Πιτ σε.ενστιισιισειιεεισ ειιιετ

ΚΙερρειιισειιισσιειιτ ιιιετ ιτε.ιιιιι ιτεειισ ειιιε ειισετε Κτειιιτ

ιιειτ σεε Ηεττειιε σσετ εειιιετ Κιερρετι ειι€ειιστιιιιιειι νετ

σειι ιτειιιι. Βεε σιεεισΙιεσιιε θετιιιιεσιι επι σετ Ηετπεριιιε.

σειε ιιι σετ Βισιιιιισε σειιι Δσττειισειιιιιτι ιιιι 8ι.στιτε ειι

ιιιιιιτιιι, πιισ εειιιε ειστΙτειε ΒιιιιτισιτεΙιιιιε σε σειιι Οπε

σετ Ασττε.εισεεσιτειιστι 1ιει, ιιτισ σεεειεισιιειι εειιιε νετιιτει

τιιιιε σιε πι ειιιετιι Βενιεεειι θτεσε ειισιι ιισιιετ ιισετ σιε

Ασττε., εσετ ειιι ειιιετ ειιτεσιιιεσειιειι εεσειιτειισειι Ασ

εσιιτνεισιισιιε _ιε Με σετ Βιιτιετιιιιιιε νοιιι Οει.ιιιιιι. ~

πιισ εσεετ εε σετ $τεΙιε σετ ετσεειειι Εττνειιετιιιιε σετ

Ασπα --, ερτισιιτ Μετ Πιτ σοιι ετειετειι Ηετείειιιετ ιιιισ

εεεειι σιε Βιιιετ.ειιτ ειισετετ Βτεσιιειιιιιιισειι, Με ε. Β.

ειιιετ Βιειισεε σεε ιιιιιτειι νειισεειι Οειιιιιιιε σσετ Ετ

εσιιειιιιιιιΒειι ειιιετ Ρετισετσιιιε, πω· τνεισιιειι πιειι 8111

ιιιειετειι σιε εε8εσειιετι Βτιττειιιτιιιι€ειι νετντεσιιεειιι ιτσιιιιιε.

Βει ειιιετ 8ι.εσσεε σεε ιιιιιτειι νειισεειι Οετιιιιιιε ντιτσ Με

σιεεισΙιεσιιε θετιιιιεσιι, επεσε εε σσετιιειιρι σεσσεσιιτει

ττιτσ, ιιε.ιιρι.εσ.σιιιισιι 8.11 σετ Ηετ2εριπε πιισ Πισω σε σετ

Ασπε. σσιιεισ.ιιπ. ΠεεεΙεισιιειι σιισιι σει σετ Ρετισετσιτιε

ετεσιιειιιι σσ.ε σιεεισιιεειιε θετε.ιιεσιι, ντειιιι εε Με στι

σετ Ηετιιισ.ειε ιιιισ εσ8ετ ΒΙεισιιεειιι8 πιο επι σετ Πετε

εριπε σεσσεσιιτει ττετσειι Μπιτ, εειιιετιι θιιστειττετ Με

εκει ιιι σετσεεισειι Μιιεεε σΙεεειισ, εσιισετιινιειιιιειιτ

τεισειισ, πιισ ειιεεετσεττι νετστειιετ εε εισιι ιιισιιτ σειιι

Βιιιιεττσιιιε ειιιισιι8, ειιιε επεσε σεετειιειε Βιιτετειιιιιιεε

ειε1ΙειιιιιεΙιεΙτετισ. Βιε ιιι ιιιιεετετιι Ε'ειΙε σεσιιε.σιιτετειι

Ετεσιτειιισιι8ειι ιιι σειι θείσ.εεειι, Πιτ Ηιιρίειι ιιιισ Ριιιειιε

σεΙετ ερτεσΙιειι Με ειι θιιιιετειι σετ ετετειι νεττιιιιιιιιιιι€

πιισ Βεεειι σιε Ιει.πετειι Μσειισιιιτειιειι. Ψεε σιε Ριιιπισ

ιιεΙιτΙσρρειιιιιευιιισιειιε σειτιστ, εσ Ιτειιιι σενσιι ιιιετ σεε

σ.
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μ,

εΙοτοποττ. ποτ,ττο Β,οποςεοτττ,3 ποττπ_-τττοποτ Φο 8τοτΙο ποτ'ετττ ν | Π - Η _ .

' :Με ποτ,Αστττι Μ Φο Πτττποπττπε τττττωττ τττττοττ- Επτετο
οττεστττπτοττποπθοτοπεοπο ·-ἑο·οπ° ποτ .δσττετττττπ επιΒοτεερττεο - ποππ τω» Φο οπποτοπ ΙΒτεοποτπιτττεοπ οτπτ

Ετοτεοττ, πππ απ, ποπ Ποπτεεοττ, ε. Β. Φο Ρτττερπττπστποπο

τω., πππ ιιπ ποπ ττπποτοπ Οτεο.ποπ, ντο 8τοπιτπεοπ πππ

ποτ8π, ροεεοττ τττττπτοεο Εττττοππιτπο. =Βτποπ ττοτττοπ σποτ

οππσοοτπτττεοποπ Ρτοποεεοπ ποπ Κτττπροπ πτοτ οπεττττοπ=.
τποττ, ποτ ττπποτ οΜο' ΒΧττΙοοτοττσπ, εσποπττ οΜο” ττοτττωτ

ποππ ποε θοεοπτντττε ιιππ Φο Αττεποπττττο: οτττοτΙπετττπο

οτοπε ποννττττοπ ττοττπτο, ποτττπ τοπττ τοπτνοποτ 0τιτππ,

ποππ οτποτεοττε τντττπο Μ ττττεοτοτπ Ε'οΙΙο ποτε νοτεοπτντττ

ποπ ττττπ Ψτοποτοτεοποτποπ ποε πτττετσΙτεοποπ θοτττττεοποε·

νττοποτπσΙτ ποσποοπτοτ, ννο.ε ποτ οτττοτ ΑιτεΙτοττττττο εοπτνοτ

ετ;τεττποποττ τετ,πτ.ττποτοτεοπε..οποπετττπποτττο οιτποτο·ττ του..

εσποτττττπποπ, πτοττττ··οτττο· οττοοοτπττ·το ΕππσττοτΦττε ερτο- τ

Σοποπ_ νττττποπ, επ οοπεττττττοττ (ε. Β. Τοτπροτοττττοτπϋπππ

,ποττ, οπτετττοοποππο νοτοπποτττπΒοττττττ Ηοτεοπ, Μ ποτ

Με οτο.). Αττεεοτποπτ πππ ποε Ετεοποτποπ οΜοε τοτοπτ

-ττντοποτ νοτεσττττττπποπποπ πτοετσττεοποπ (σποτ οτττοε στοα

εγετσΙτεσποττπ Οοτττττεοποε ποτ Εττπσσοτπτττε οποτ ποτ οΜοτ

Ετπτοττπττπε ποτ ΜτττοΙΙττττμρο ποσπο.οπτοτ, ττττπ ετντττ το

τοτε; νοπ Βοττπτοποττοττ ιτττπ Πττοποπποττοπ πο! ποτ

ΚΙορρο, Φο Φο ΒοΦττΒττπ8οπ ετττ Επτετοπιτπο, οΜοε θο

το.ττεοποεΐποτ· ποτπ€ Βπτοπεττϋτττοττ ποε ΒΙιττοε ειτε ποτττ

-νοτττοττττ ·ποττΎοπτττποΙ πττποττ, ποε ποτ οτττοτ πτωτ

πττπτε ποτ,ΑσττοττπΙορροπ πτοπτ εοτττ ποππ, ποππ ποποτ

ποτπο. ΙπεττΠτστοπε νστττοετ. Απ οτττοπ ο.ττο.ττττεοποπ Οπτι

τοπτοτ ποτ Μ ιτπεοτοτττ ΡοΙΙο ποτπο.τοπ Θοτττιτεοπο επ

ποττποττ, τετ :ιποπ πτττττττ τπϋ8Ιτοπ Μ Ε'στεο ποτ Απντοεοπ

ποττ ετοτπ ρτσπσττοἱττοτ Βτεοποτπιτπεοπ νοπ Αποοττττο

πππ τω. Ι:`οπΙοττε νοπ νοτοττποτιττι,εοπ οιπ ποπ Οο

τττεεοττ πππ νοπ νοτοτσεεοττοπ Ηοτεπττττοπετσττοττ. Αττεεοτ

ποτπ ετττπ Φο οπττττττεοποπ Οτοτττττεοπο πο.ττρτεττοττΙτοπ Φετο

Ιτεοπ πππ ττοτποττ οτο 8τττεετοπτποττε επ ποτ Αττεοιτττοττοττε

ετοΙΙο ποτ ΡτιττποποΙοττοττο ο ιιππ επ ποτ Ηοτεερττεο νοτ

ττσττττποπ ττττπ τττττ ττοτπο1τπτεετττπεετε εο!τοπ πϋττττοπ ετο

ιιπ ποτ? Φωτ τνοπτεοπστππτοπ ντοτποπ, ποεσττποτε ποε

ππτετσΙτεοπο θτοτττττοσπ. Πππ Μ Φοεοττ Ρο.ΙΙοττ ττττοτποπ ετο

Βοτνϋππ!τοπ ποππ ντο! ττττεεοερτσοποποτ· επί ποτττ Μο.πττ

πτττττττ τν. τττπστπτππτοο)ιτττπ Μ ποπ Ηττ1εοοίπεεοπ Βοπϋττ,
τνττε Μ ιτττεοτοτττ Β'τιττο πτοπτ ειττττπτ1). τ

Ιπ πτοεοτττΡττΙΙο ποππ οποτ Φο Γτο.Βο οπτετοποπ ττποτ

Φο Ρτσνοτττοττε ποτ ττττεοιτΙτοτσττεοποττ Βτεο!τοτπιτποοπ οτπ

Ηοτεοπ, τττττπΙτοπ ποεπτο.ετσΙτεοποπ Βοτττττεσποε, ποε οτπ ο"

Ασττο. πππ ιιπ ποτ Ηοτεερττεο τετ, _ οτι ποτ οποττττετποττ

εοποττ Ετττοττοτττπ8 ποτ Αοτττι, π. π. σπ Φοεοε θοτπιτεσπ

τττοπτοτττο Μ ποιπ οποιτττετττοττεοποπ 8ο.οπο ποτ Αοττττ

οπτετοπο πππ ντοΙΙοτοπτ νοπ πο Με ετττ Ηοτεερττεο οπτ

τω ίσττοοΙοττοτ ντττπ, σπιτο ποεε ποποτ ττεοππ οΜο Αστ

τοππΙορροπίπεττΓποτοπε οκτεττττ πττττο, Φο οΜοπ Βποππττεε

ποε ΒΙτττοε :Με ποτ Ασττο Μ ποτε Ποτε ποντττποπ ιιππ

Φο Ιππτετοπττττε ποε ΦοετσΙτεοποττ θοτο.ιτεοποε νοτιττεο.σποττ

τντττπο._ Αποτ Με Φοεοε ποτ ποτποπ οοπττοοπποπ θττιτππ

τω· ετοπ Με ποππ πτοπτ 8οΙτοπ. Βτε τοτετ ποτ ποππ

ΚοΜοτ εοεοτοτ, πειεε ΒοπετΙΙοτεοποτπιτπποπ, Φο Μ ποτ

Αστττι οπτετοποττ - Μ ποπτ τττττετοτεοπποττ ΤττοτΙο ποτεοΙ

ποπ σποτ Μ τπτοτπ Ατοττε - ετοπ ετττποπ Με Ποτε νοτ

πτοττοπ ποππτοπ, ποποπ ποπ ΒΙτττεττστττ, Με ετττ Ποτε

ερττεο, οππο Βτττετοπε οτττοε 8οτντεεοττ θτττποε νοπ ποππ

ποππ τοτο.ττνοτ ΙττεττΓποτοττε πππ πιο νοπ οτττοτττ πουπ

ττεο1τ πΙοεοττποπ Οποτοπτοτ πππ νοπ οτποτ ποτοτττοοπ

8ττττπο, απο τνττ οε Μ ιτττεοτοπτ Ε'ετΙΙο ποποπ. 8σΒοτ

τποστοττεοπ τετ οε εοπτνοτ, ετοπ Φοεο ττο8ττττττοττ νοτ

εττετοΙΙοττ.

'τ ποτ ορτοοττοπ οοπσπ πτοπτ νοπ ποποπ ττ.π8.τπτοοποπ Φο.

ετσττοοποπ θοτττιτεοποπ, Φο επτνοττοττ ττοιτρτεττοπΙτοπ οτπ ποτ

Ποτεορττεο ποτ οττττεοπ ετο.τποπ Αποτττττοττ νστπσττττττοπ, ε. Β.

ποτ Ηττττεοτ·ττποπ, Μ π'οΙοτο οΜοτ Οοεσπποειτεοτοπσεο, ΒΙιττνοτ

Ιιτοτ το” ποτ ττττποτοπ 8.ττττΙοτε;οττ Ετ·πτ·ττ.ττπττπτττοπ. ντο οιΙΙο πο

εΙοττοττποττ Βτ·οοποτττττπεοπ οΜοπ επτα ττπποτ·οττ οτττττ-ττττοτ πο

ποπ. «κ. τποτττο ΒτττττττττΙ. πππ. νστττ. 1885, πο. 1, ρ. 74 τι. π.)

·-τ..-τ--_2.ε 7 ...

Ετττο ττ οττττοοπο νοτπτοττττττετ _ποτ _ Ι(Μττ80Γεώτοτττττττεοπ

πττποεσττοε`τετΙοτΙοτπτττοε Με εττ οΜοτττ Βοτντεεοττ Οτοπο

επτο.εετε, ποεσττποτε ποππ Φοεο 8οποτΙοτεοποτπιτπΒοπ οΜο

ποποτττοππο Ιπτοπετττττ ποεττεοπ. Αποτ _ οτεττ:οπε @εστι Φο

, Ηοτεερττεο,ντσ ττοττττωτττε εντοττο θτοτοττιεοπ τττττπτττο

' πσττττποπ ντττπ, πτοπτ επ ποτ πττοπετοπ Πτττεοπττπε ποτ Ετ

τνοττοτπποεετοττοποτ Ασττο; εντοττοπο ποποπ ωττ οτπ Φο!

ΪεοττΙοτετοτοπ $τοΙΙο, οτπ Μοπιτπτττττττ ετοττττ. ποτ ποτ Απε

οττττοττσπ οΜοττ ετνοττοπ Ιοττττοπ 'τω, ποτ νοπ πτττ οτττοπτ

εοπτ ντοπτε οττεοοερτσοποττοττ Βοτττττετ:π ποετοττοτ τνττπ,

τττσεοποπ ιττττοτποττπ πτοεοτ `$τοττοττττττποτ ειττττ Οετττττττ. ττττ

πιο ππποποπ ΑιτεοττΙτττττσπεετοΙΙο ο" Ασττο. οτπ οτπ τποτετοττ

τπτοπεττοε πΙοεοττποε πτοετσ!τεοποε θοτοττεοπ ινοπτεοποπ.

τττοπ "τω, ττνοΙσποε οποττεσ τοτττττττ·:·τττοτ-έωττ-οεττττωτ

Ιπτοπετττττ :ιποπ ο11. ποτ Ηοτεερττεο εοπόττ Ανταμ. Πιττοτ

εσΙοποπ Πτττετοτπποπ τετ οε εοπττοτ Φο ο Ετττετοπττττς ποε

εττοττοπ πτοετσΙτεοποττ θοτοττεοποε οπο πτοπτ “Αποιτττετττο

ποτειττοττοπ, οε τπιτεε οποτ εοτπο Βτττετοπιτπτς° τπτ Οετττττττ

ττ.σττο.ο τοερ. επ ποτ $τοΙΙο ποτ Μ Φοεοτττ ΡτττΙο ἰπεπΠτ
ττοττοττττοττττοτ ΚΙοττροπο ειτοοποποττ τττοτποττ.· Α Μπιτ τπττεε

πο! Φοεο ντ7οτεο Μ ττπεοτοπτ ΡοΙΙο Φο Πτήετοττττ,, οτττοτ
ΑσττοττπΙο.ρροτττττετττποτοπε οπττοπτττοττ. ο · ο

ΑποττνοΙσποτ.Αττ ΧΙορροτττπεπίποτοττε τετ, πετ.εο!πετ οτι

εττποπτττοπ2 Βτο τντεεοπ,-πο.εε, τττοττζποππτο επεοπ,· πτε ετττ

Ιοτετοττ Ζοττ, πΙσεε οΜο Αττ ' Ασττοππτομροπτπεπίποτοπτ

οπττοπσττττττοπ ιιππ ποεοπττοποττ ντιττπο, τττττττΙττ:π οΜο ΜΒΜ

τττεοπο, τιπποπτετο νοπ .οπτιτοττττεοποπ νοτοτπποτππΒοττ ποτ
ΚΙο.ρροπ -- τω» Εετττοοτο.ττσττ τοποσ Βοπτττπτρίττττο, επ

ποεε ε; Β. εσποτ τπτ ποπ νστΙοεττπΒοττ·οτττοε εστοποπ-$ρο

στοΙτετοπ τω· Ηοτεπτοππποττοπ, ντο τνοτΙ. Ρτσί. 8. Ρ.

Β στΙττττ, ννοΙοττοτ οΜο ποεσττποτο ΑττΠποτπεοπτποττ πτο

εοτΚτοππποττ εοποππτο, οΜο ττττποτο .Με το” ΜΜΕ

οτοττε, ττττεεοτ τ" οποττ ποεοτοπττοτοπΣοτ8τιπτεοττοπ, ποτ

πτοπτ οτντττπτττ ννττπ. Ιοπ ποττο εσπστττττ1ποτ Φο ΟοΙοεοπττοττ

ῖπττοπ τττττετττποποττ, ἶποεε οττττΒο Ατττστοττ· (επ ποποττ·τττττττ

τοπ ττοπϋτο) ποσποοπτοτ πππ ποεοπττοποπ ποποπ ποππ οτττο

ττττποτο Αττ Ιπεπίποτοπε ποτ ο.σττο.τοπ ΚΙο.ττροττ, οΜο εποε

τοΙο.ττνο Ιπεττίποτοπε ποτεο!ποπ, Φο πτττοπ οΜο Βττνοττο

τυπο ποε Εττπποε ποε Ασττοττσεττιτπτε οπτετοπτ, οππο πο

εοττποτε οττεΒοτττοετο ετοπτποτο οποτσττττεοπο νοτττττποτττττ

ποπ, ινοτοπο Φο Ιτττοεττττττ ποτ ΚΙο.ρροπ ετστοπ τττττποπ

ιιππ τνοτοπο Βοπτπεττπ,εοπττττ τπτο Ιττετττττοτοττε, π. π, πιτ

τπτο πττττττττττοττ ειτπνοττπσττττποποπ Βοπττοεεττπε ποε ποτ

ττττοπ Ι.ιττποπε οποοττοττπσττπτοπ; :.8σΙσπ' οτποΙπετττπττοτττ

τντττπονοπ ποπ ττττποτοττ Ατττστοττ (Οττττττ·ττοπ) Με

τττσ8ττοπ ποττοοπτοτ, τω· τ1ττ0ττ ποπ Βοσποοπτττπ8οπ ποτ

Ιοτετοπ Ζοττ (Ατοπ, 13ο. Οσετε, ΑΙνοετοππο, πω!

ποεσπποτε ΡτπΙογεσττ, Βσττνοτοτ, Β·οττνοτε τ·
Αν.) ποππ Φο πτσεττοπποττ ττττοτ - Βτττετοπε ποιττττ ωττ

τττοτοποτπ Ζτνοττοτ ιτπτοτΙτοττοττ. Ιοπ εοΙπετ πο.ττο (Μομπ

ποττ εοπσττ Ιπποετ, οτε ωττ ποτ Κττπτπ Μ ννωοττττττ νοτ

ετοττπ, ττττοπ νοπ ποτ Βτττετοπε Φοεοτ ΑΝ: Ιπετττποτοττε ετ

πποτεοττοοιι, τντιε τοπ ποτοττε πττττττοττε Μ τποΜοττ νοτΙοειτττ

Βοπ τττττεοτποτττ πετπο"). , Σ

ντ7οττπ Μ Βοττοπ ποτ νστττοτοετοττ Ρτο.8ο τεττ Φοεο ποτ·

ποπ°°Αττοπ νοπ Ιπετττπστοπε Με Αττ8ο Γεεεοττ ττττπ οτττττεΘΠτ

τττοτοπο Αττ Ιπεττίττστοπε πτοτ ο.πεοπ·σττττποπ τνοτποπ τττττ85

- οΜο στο,τοτττεοπο, Μ Απποτττετ8ποττ νοπ οποτστπτεοποττ

νοτττπποτττπποπ - οΜοτ ΒοπτττττττττττπΒ σποτ Βτττττοοτοπισττ

ποτ ΚΙο.ττροπ, σποτ πτττ οΜο τοΙοτττνο 8), πο.νσπ οπττττττετ8τ

πο.εε ποε Ασττοπσεττιτπτ Μ Ε'στ,τ.το ποε οΜοττ σποτ ττ.ττποτοπ

 

Ϊ Θ. τποτττο «ΚΙττττεοπο νοτττττ.οο» 1895, Ι. ΑΦΜ., νοτ,_τ. ΡΡ·Β'·

22 π. π. ΠΜ ετοτπΙτοπ ττ.ττεΐππτΙτοποε _ΙτττοτπττττνοτεοτοπΠΈπ

Φοεο Ε'τ·ο.ο,ο ποττοττοππ, ποππ ιποπ πττττω-ττοτ Βοττο- ετ

·νττττο οτ Με ρεοττπστττοιτΠὶο. τιστττοιτοε. Ατοπ. €οποτ-. πο πτοπο·

οτπο 1896.

"τ πω· ο τοοποττ πἱοτ πτοπτ νοπ ποττ_τοπτεοπ Ε'σττττοπ ποτ οοτ·

τττΙοττ Ιπεττ οτοττε, τνοΙσπο τττττ.ττ πιττοπ τπτο ΕπτοτοττττΠΒ ω"

οΜοτττ οττποσοτπτττεοποπ (τπτ Ποτεοπ) σποτ ττττοτττ.τεοποττ Μ”

ποτ Ασττττ. ποτ) Ρτσοοεο ιτπτοτεσποτποτ, ποππ οΜο Με)

ΒΜτΙτοττττποτ ο·οπϋτ·τ ο38·οτττ1τοπ επι· ο,ττοτσπττεοττοπ ΚΙττΡΡθΠίο"Π

οἱποτ Ιποτττ”ποτοττε.
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€ιι=ειιιιοικιι€ιιειιει·ειιι θτε.εε ειντειιιει·ι Μ, ειε ειε: Βιερ

ρειιιιιετ·ιΑ;ετιιι ειιι· 8ειι·ιιεεειιιιε -ιιεεεειιιειι ιιιειιειι ιτειιιι<·

Κειι, εε εειιειιιι εε, ιιεεε την ιιι ιιιεεειιι Ρε.ιιε ειιι: 8τεεειετ 'εεε ιιιεειιιειετιε ιιειιιιι€ε-ε εειιιεε.

Ψειιι·εε·ι·ιειιιιιειιιτειι ειιιετειειινε ιππι ιτειιιε επτειιιεειιε

Κιερρειιιιιειιιιιειειι2 2ιιεει›ειι ιιιιιεεειι, ειιινειιι ειε που

Ιειειιτ ιιιι·ειι ιΣτεειιειιιιιιι€ειι θειιιεεε νοιι εει· εεινειιιιιιειι

Βεεειιι·ιεεειιειι Ρ'ει·ιιι - εει· ρετιιιιιτιειιτειι τειετινειι ιιι

ειιΠιειειι2 -- ε.ιιειι εειιιεε εισιτειειιι.

Νετιιτιιειι ειιιετειιειι εει εειιειιιετ Βιιιετειιιιει·ιιιιΒ άετ

ερεειειιειι Απ ω· ιιιειιιιιειειιε ιιιιιιιιε ,ετεεεε 8ειιντιετιε·

Κειιειι; ιπι εεεειιειιειι ιι'ειιε ειιει· ετειιειι ιιιιε Πειτε ειιι·

νετιιιι.ιιιιι8, ινειειιε τετ ειε ειιειι εεετειιιε Βιε.Βιιεεε εειιτ

άειιιιιειι·ερτεειιειι' ιππι εινει·: ειιιει·εειιεειε νοιι ιιιιε

Γεεωεει:ειιιε Ετντειιετιιιι8 σε Αεττε, ειε ιιι ετεεεειιι

Μεεεε ειε Ρετε εεεειιεειιε ‹ιετεειιιειι ιιειτιιΐτ, ειιεετετ

8ειιε ε.ιιει· - Βεντιεεε νετιιιιιιετιιιιεειι ιιι εει· Βιιιινιειιε

ιιιιιε ιιυε Αειιεεετιιιιε εεε τιιε.ειειιεειιειι θετιιεεειιεε ειιι

πετ Αοι·ιε ειε Με εε εει· Ηετεεριεεε, εεε Με ειιι

ει;ειιι,ιιιιιιι νετεειινιιιιιιετ - νι·ειιει τιιεεε Ετεειιειιιιιιιεειι

ιιιιτ εεε Αειιεει·ιιιι€ειι ιιι ιιετ Βιιιι·ιτε άετ ιιει·ετιιιι.ιι€ιτειτ

ιιτι‹ι ειιι @ειιι νοιι ιιει·εειεειι ειιιισ.ιιςιΒειι 0τε‹ιε ‹ιετ Με

πειιετιιιιΒ ιιετ Αεττε. ιιι ΖιιεειιιιιιεειιιιιιΒ ειειιειι.

Οι›ειι ιιιιιιε ιεε ιιετειτε ετιινιι.ιιιιι, ιιε.εε εει τιετι Πει;ει·

ειιειιιιιι€ειι (ιεε Ρετιειιιειι ιιι τιιειιιετ Ρι·ινετε.ιιιιιιιιειιε ιεε

2ιιετει :ιεε εειιετιιιτε ιιιεειειιεειιε θετιιιιεειι εοιιειειιι·ειι

ιεειιιιι.ε, ντειειιεε εμε.τει· ιιεειι εει· Ηειιιιιιε εεε Βι·οιιειιιε.ι

Κετεττιιεε ιιιιιι νετιιιιιιιιετιιιι;; εεε Ηιιειειιε ιιιιιι Βεεεε

τιιιι€ εει· Ηει·2τιιιιιι€ιτειι εειιιιτειιιι. Πεεεειιιε ιτειιιιτειι Βιε

ε.ιιειι ιιι ιιετ Κιιιιιιτ εεειιε.ειιτειι.

Βει νει·εειιι·ιτιιιιιει·ιιιι8 εει· Ηετειιιιιιι8ιτειι, ΠιιτεΒειε

ιιιει.εειΒιιειι. :ιετεειιιειι, ιιιιιιιι€ετ ιιιιιι ιιιιιιτιει· ειετΚ ειιιιτε

ι.ειιιιειι Ηετεεειιττεειιοτιειι, πιο ειειι εει· ειιειιττετεειιεειιε

Βιιειτ, ιιι ινειειιειι ει.ετιι Βιιιι ιιιιιειιιεεριιειρι Μπι, εεε

άοιιι ει›ετ ιιει·.Αιιιιιιεε ιιι ειε νοιι 8ειετεεε νετειιιιετι:ειι

γιετιριιετιεειιειι θιείεεεε ιιιειιτ ιιι εει· ειιιερτεειιειιτιετι ννειεε

ειειιιιιιιιειιιιετιιι, ιιιιιιιετ ιιιειιτ ιππι τιιειιτ ειιιιιιιειι ειιι

ετεπειιει·ιι. Με Ει·ντειιετιιιιε; ιππι ειειι ιιι ει·ειει· ι.ιιιιε

ειιι ιιετ Αεττειιϋιι'ιιιιιι8 εειιιετ ιιιιιιάθειιειι, τιετειι ινειιι‹ιε

ιιιετ ιιι Ξειι·ιεεετιι ιιιιιεεε ειε Ρετιεετειιιιε εετ ινωιε εεε

Βε.ειτεε ιιιιεειι ιππι ιιετιιιιεειι ιιι ιιιι·ει· Βιι·ιιει:ιιτ ιιετιειιι.ειι

εεε Αειιιιετιιιι€ειι ειιιιειιιι€είειΙειι ειπε; ειιιιετετεειιε ειιετ

κι εεε Αεττειιοειιιιιτι, ινειειιεε νοιι ιιετι Ηει·28ειιιεεειι ετ

ιιιιιιτ·τ πω, ειε εεε ειιΒειιιειιιειι νοιι εει· 8ειετεεε εε

ιιιιι,εςι;ειι Αιιετε.ιιειιειι ειπε ειιι;;;ειιςετι ειιιτι, Πιτ ινειτετε

διιετειιειιειι ρτιιιιιερειιιτι, ιιιιιει·ιιει;τ ιιιιιειι ιειειιε ιππι

ιιεειιειειιιΒετ, ιιι Βτεεεετεπι Μεεεε εειιιιιιιι€ε- ιππι ει·ννει

ιετιιιι€ειειιι€ει· εει Βιιιινιτιτιιιιι.ς ειιιεε ιιιειιτ εεετ ντειιι€ει·

εειιειιτειιιιειι Βιιιιιιι·εειτεε ιιι άετ ΛΟΓΩ" ννεΙειιετ

ειιειι ιιι εει· 'Πει εει Βιιετε.1ιοιι άετ Ρετε εεεετιιιειιε ιιιει·

ιιει·ι·εειιι. Πιο ι·εεειττιιιεειε ιιι ‹ιιεεειι Ριιιιειι ιιεεεεειιιειε

Ετινειιετιιιιι; εεε ιιιιιτειι νειιιτιιτειε ιτεει ιιιτετεειτε ιιεειι

ιτιειιτ ειιι· ι)ειιιιιιιιε τεερ. Ι)ιιιιι.ειιειι εεε Αεττειιεειιιιιιι

εει. ιεε τιιιιι ειιιιιιει εεε Αετ·ι.ειιοετιιιτιι ινειιει· Με ειιι:

ερτιειιτ εε εει· νει·ι·ιειιιιιιιε εεε Κιερεειιερρει·ειτεε, πει

ειιει· ειιιε ινειιι€ετ ινειιε ΟειιιιιιιιΒ ειι€ερεεει Μ, :πειπ

ιιιειιτ, εε ειτε εει· 8ειιιιιεε ‹ιεεεειιιειι ‹ιιιτειι ιιειι Χωρ

ρειιερρετει. εει άετ Ι)ιεετοιε ειπε νειιετιιιιιιιε εειιι. Πετ

ιθ'ειι :Για ειιι εε Ιειειιτει· ειιι', ινειιιι ειε Κιερρειι εειιιεε

ειι ιιιτει·_Βιεειιειτετ ιΣιιιιιιιεεε ετιιιτειι εειιιεε ιιιι‹ι ινειιιι

.ειε ειιειι ιτειιιε _8τειιειι ειιετεπιιεειιειι Αιτετετιειιειι ειιι”

ννειεειι, εε ιιοειι ιιιειειο8ιεειι ιιιειιτ οάετ νσειιι€ει· νεται»

ω» ειπε, ιιιιιειιι εεε ιιετιιιειε εΙεει.ιεειιε θιεννειιε ιιι εε

ινιεεειιι · θττετιε ιιιιι·ειι ειιιΓεειιεε Βιιιεεεεινειιε ει·εετετ

ιετ, πεε ιιιειιι εειιειι εει ετιετιεεειετοιιεειιειι Ριο

εεεεειι, ινειειιε ιιι εε εεεειιιειιιιειτι οππο ειε ιιιιιιιιε

εει· θειι€ιεεε ιιείειιειι, εεεεεειιι.ει πω. Ιιι ιιιιεετειιι Ρειιε

ιεε ιιετ ετιετιεεειετοιιεειιε Ρι·εεεεε "Με νοιι. νει·θε

εειιτιπειι εεε ειε ειιειι ειι€ειιιιιτιετι Ριιιιιιετιιειιε ιτειιιιτειι

ιιειιιιιεειι Μπιτ ειιιιτετειι.

Πε ιιπ ιειειιι νετετειιιειιειι, όιε.εε ειε τ ειιιτιω ιππι Απ

@οι Αιιετετιειι.‹ιετ Αεττε, ιιιτει· Κιερρειι, εεε Ηετεπιιιε

Με εειιιεε ιππι εειιιεε Λεττειιτιιιεεε εεε ιενεειιι€ε, Ιιειςι.

νετιιιιετεεεεεεε, »ειιι εειιετε.ιιτε ΑιιΕτι·ετ.ειι ειεειχτεειμ

Βιιοιιεε ·υνετιιειι·Έγετι

εει· ιιεεειιεετιειι εει· Αετι.ειιτιιιει:ετιειι ευειιιιιειειιι€ει1

Βιιιι·ιιιι8ειι ιιιιιιιιιιειε εειτι, ινειειιε ειπει· 8εινιεεετι Βεειιιι

Βιιιι€ειι ειιτειι ειιιε νετιιιιετεειιειιτι ειιιιτετειιιιε νετετεεεε

τιιιιε εει· Αιιειιι·γειιιεεεεειιιιιιιει νει·ιιτεειειιι ινεπιει1. Βει

εεινιεεειιι θτε.ιιε ιιιεεετ Αιι:ετετιειιετι ιιειιιιιεετι 2ειι;ινειεε

ε.ιιιιτειειιιιε ρειιιειεΒιεειιε Βιιιιιι1εεε ιιιιτ ειπε νετιιιιετ

Βειιειιε ειιιττετειι‹ιε ιιιειιΠιειειιε; ειιι‹ι ειιετ ειε Αιτετει;ιε

ιιειι εε ιιειιειιτειιιι, ιιιιεε ω;» ειπει· ιιεεεετετι ΒετιιιιειιιιΤ

εεε ιιεειι ειιι Ψιειιετειιιιτειειι ειιιεε ειιιι€ει·ιιιεεεειι εετ

ιιιειειι Ζεετε.ιιιιεε νετιιιιιιιετι «πω, εε ιιιειιιι ειε Βιιε.ι.ε:

Πειι εει· Αεττειιιιιιιιιιιιιιιι.ι ειιιιετειιι. Ριτιιιετ εεε ειε ειιειι

τγετιιετιεειιε Ετννειιετιιιιε “Με ιιι εει· Αετιεεειιιιιιιιιιι8,

εειιιιει·ιι ινειιει· ειιτιετιιτ, εε ιτειιιι ιιιιτετ ειιιιιιειιειι νει·

1ιειωιεεωι ειιιε νετιιιιει·εειιειιιι ειιιιτε;ειι‹ιε Πιιετειιειι ειι

τιετε νετιιιιετΒειιειιιιε Πτεειιειιιιιιι€ειι ιιαιιιιεετι.

Θε ειιτννιοιτειιε επι ιιειεριειεινειεε ιιι ειιιετι:ι Ρειιιε νοιι

Αει·ι;ειιιιεεειιειιειιτγειιιε, ννειειιεε ιεε εεεειιιιιιειι ειιι ‹ιειιι

νετει;ει·ιιειιειι Ρτει. ιιεεειιιε.ιτεντ ιιεεεε.ειιτει ιιε.ιιε εει

ειιιεπι Κτε.ιιιτειι, ινειειιει· νεπιειιι ειειι ειιιετ ι·ειι1ειι

Βιιιιιιιιε ετΓτειιι.ε, ιιεειι ιιιειιτ εεετ ιιιιεκιει· ιιειιι€ειι Βε

ννεειιιι€ειι ιιι ιι'οιΒε νοιι νετετεεεει·ιιιι€ Πειεειιτειι, εει

ιιειιε εεεετ Αμιιειιιε ιππι Βιειειιεειιιε εειιιεε Αιιιειιιιιετι1.

Νεειι ειιι€εττειειιει· Βιιιιε, ειιιι€ετ Ει·ιιειιιιιε Με Βετιιιιι

Βιιιι€ ω Ηετπτ.ιιετιειιειτ, ιιιιειιιιεττι ιιιεε ειε νει·ιιετιιιιΒιιιι€ειι

Πιτ ειε νετιιιιετΒειιειιιιε Πιιε.ιιιι.ιειι εεε Με ειιιιειιιιι νει·

εεεεττειι νοιιιιιιειιε εει· Δειτε επι ειπει· 8εινιεεειι 8ιειιε

τεερ. εεε Αιιειιττειιιεεεειεεε, ννειειιετ ειιιειι Ι)τιιει: ειιι

εεε Ν. τεειιι·ι·ειιε νε8ι εειιιεε εεεειιινιιιιιιειι εειιιεε,

ιιειιιιι ειε Ρει·εεε εεε ιεπτετειι ειι εειιιω ω, ειιειιεε Με

Ατ.ιιετιιιιοιιι, ειε Βιιιιιιιιε ει·ιειιιΒιε νοιι Νειιειιι ιιιι·ε

Κιει·ιιειτ ιππι ιιιτε ιιετιιιειε ΚιειιΒιετιιε. ιιι ειιιιετειι

Ριιιιειι ινιεεετιιιιι εειιιεε ιιιιιετ ε.ιιιιιιειιετι νει·ιιιιιτ

ιιιεεειι νετιιιιετΒειιειιιιε Βιετιιεεειι Ιιειιιι 8ειιιιιειτειι,

εεειι Αιιιιιιιε νοιι Αει.ιιιιιε. ειιι·ιιιειε εεε ιιετιιι. ιιεειιε.ειιτει.

Πιε Βτειιε εει· ιιιιετιι·ι:ετι Αεττε.¦ ινειειιε ειπει· άοιι εε

ιιειιιιιειι ι$ειιιτιειιιι€ειι ειιιετ τεπιρετιιτειι ιιοειι ει:ιιι·ι:ετειι

Βιιετειιειι ειε ειε νεπιειιι Βεννεεειι ιιιιιετιιεει, τιιι`τ ιιιιιι

ειιειι. ιιιτει· Ι.εεειιεειιειι ετιιερι·εειιειιιι, Με ειε ειιιειι,

Με ειε ε.ιιιιει·ειι 8γιιιρτοπιε ιιετνετ. $ειιννιιιιιειι ιιιε,Βε

ειιιιειιιιεειι σε ειε νετιιιιετεειιειιτι ειιιιτειειιτιε ιίετεειιιεειι

ι.ει·ιιιιε εει· Ηετιετιιειτ, Με ειε Αι·ιιειι: ιιεεεειιιειι ιιεεεει·,

Μπι εεε Ατιειιτγειιιε νοιπ ιιιιετιιιεεειΒ εεετιτ ιιιιιειιι€ε

Δ ριιιιιρι.ειι Βιιιι ιιιειιτ ιιιειιι· ιιιιωτιιι1ι, ιιειιιι1ειι εειιιε Βιιιιειι

ειοιιειι ειιι, ιιειιιι εειιινιιιιιειι Με ειιιιιε.ιιιιειι ειε Ετεειιει

ιιιιιιΞειι, ννειειιε ‹ιιιι·ειι εεε επωι‹ εεε νει·ιιιιει·εειιειιιι ω»

νει·ετεεεετειιειι Αιιειιτχειιιιι νετιιτεεειιι εειιιεε.

Μι' ειε ειιι8ειιιιιττειι Βιι·ινιι.8ιιιι€ετι ι“ιιιιτειι εεε πιει

$ειιιιιεεε,ιιεεε ιπι εεεεεειιειι Ρειιιε Με ιιεινετιιειιιιεεεειε

ειιιεε ειιεετεειιιειι εττετιεεειετειιεειιετι Ρτεεεεεεε ιππι ειιιει·

ειιευτγειιιειιεειιειι Βιιειετιειι εει· Αει·ιει. εε ειιι. ειιιετ εειιιεε

τιιτειι τειει.ινειι ιιιειιιιιειειιι. εει· Κιερρειι ει" Αει·ιχεευ

Με ιιειιειι. Βι·εειιειιιιιιιεειι, εειιιεε ιτε εεεειιειιειι ΡεΠε

εει· ιετιιρετιιτειι τειε.εινειι Ιιιειιιιιειειιε εει· κιερρεεεει

Λεττει ιιεεεεειιτει: εειιιεε, ιιοιιιιτειι πιτ τιιειιτιιιειε @εεε

ιιι ειιιιετειι ειιτιΙιειιειι εειιιεε ιιιιεετετ Ρτινε.ι.ρτειιιε @Με
εποε ιιι ‹ιετ κιιιιικ ιιεειιεειιτειι. μ :ι

Αιιε εει· Ρτινειρτειιιε ιετ ιιιιτ μια εεεειιεετε ειιιΡειιι,

ειιιε εειιι· ιιειε.ιιττε Πετιιε ιιεττειΤειιιι, ετιιιιιετιιειι, εει εει·
ιιειιειι ‹ιειτι πει·τει·ιεεεΙετετιεεεειι Ρτεεεεεε ειιιε Βι·ιτειιτε

τιιιιε εεε ειιιΪειειεειιιιειι Τιιειιεε εεε Δετι.ειιιιεεεεε εε

ετειι‹ι. Ιιι Ε'ειΒε νοιι ιιεχειιιεειιειι -ΑιιιτεΒι1ι18ειι πιιι·ςιε

ιιυε ειε Ηει·ειιιειι€Κειι ιιετι)ετιιε πω εειειιιτειει; Πει·

Ατει, ινειειιετ ειε Κτε.ιιιτε νετ ιιιιτ ιιεεεεειιτει ιιιιἑι.`ιιει

@ετ Πιιτετειιειιιιιιε ε.ιι εει· Αει·τε. 2ινει δετε1ιιεειιε, ειιειι

ειιι εετ Ηει·2εριι;2ε_ ειιετ ιιιιιιτι,ετ τιειιιιιειι πειιτιιειιιιιιιετ,

μια; ιιειτε'_ινιεε εει @ετ Αιιειιιιιτει.ιειι ειιι ‹ιιεεειι·Βεε

ιιιιιιι εειιιει· Πιιτετειιειιιιιι8, ειιιε ιιιειιΠιειειιι.ιε ν. εειιιεε

ε.ιιιιειιιιιειιε, ειιι ιιιιιι νει· ιιιειιι ιτειιιε ει·ετε.ειιι επι νει·
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ποπι, οιο οι υο1 ιυοιυοι· Ποιοι·οοοοιιυο ινοοοι ειυ άοτ

Αοιιο. υοου ου οοι· Ηου2οριιυο οιο ιιιιιοιοΙιοουοο θοι·οοεου,

ινο1οιιοο οοου νου ιιιυι οιουι υιο1ιι· οοιιοιι ινοιοο, οοο

οιο.ιιτου Ιιουοιο. Ιου ιυυοοιο οοο ννο_ι·ιυου ΟοΙΙοΒοο υο

ιουιΒου. ιοι1οιιι Ιου υπο ιοοιιιο υοου ι1ιοοοι Βιοιιιουο οιο

εοινουυουοο Ει·ιο1ι-ιουΒοο οοο ιυοιυο Αοιῖοοοου8 υοου

οιο οοεοΓουι·ιου Ε'οιΙο, οιο οι μου νοι ΙΙιυοο οοιννιο1ιο1ιο,

υιιιιοοιΙιο.
ο Ψοο οοο οιο ιι1ιυιοου υοοοοουιοιου οιιυιιοιιου οιιιιο

ιοιιιιιι, ου υοου Ιου ιιι Νιου Κιιι·οο ι1οι·ου ποι οοιιιΙιτου,

ννοΙουο υοου νοι νοι·ου1ιιιιοουιοοοιε Ιιοι·οοι· Ζοιι ιιιοι· υο

οιιοο1ιιοι νιοι·οου οοο οιυιΒου νου Ιοοου ονοοιοο11 ιοοιΙ

ννοιοο οοιιιιυοι οοιο οιιιιιου. Ιο ι1οιο οιυοο 1ιουοοΙιο οο

οιου ουι οιυο Ροι·οου νου 48 .ΙυΙιτου, οιο Ριου οιυοο

ιιιιυου 5ουουιυοουοιιυοιοιοιο. ννοΙοΙιο νοιιυοΙο οιυο υιοιυ

1ιοιι εοι·οοιυο Ζοιι οοο οπο οοο θουοοο οοο ΑΠιοΙιοΙο

οοο ιιιιιο1ι οοο ΤοιοοΙιο ιυιοοοιο.υοιιιο οοο οιο ει·οοοο οοο

οοιιννοιο Αιοοιι οιοοι ΤοεοΙοιιοοιιο ου νοι·ι·ιοΙιιου ιιοιιο.

διο ιπι οοοου Ιοο8οι·ο Ζοιι ου οιυοιυ Μοεουοοιο.ιιο. ου

οιοι·Ιιοι· Ουοιιροιιου ιιυά ΚορίουΙιιιιοιοου, 2ονιιοιΙου ο.ιιου

ου Ηοοιου; νοι θ .Τοιιιου Με οιο υοου οιοοι Πο

ουυουιο11ουΙιο1ι, οιο οι οοΒοοιοοοου, ι11ιοι· Ηοιο1ιιορίου

οοο Αιοοιυοοιο ου ΙιΙοεοο ου; 81οιοΙιοοιιιΒ 8οοο11ιου

οιου νου Ζοιι 2ο Ζοιι Οοι1οιυο :1οι· Ροοεο οιπο; ι1ιοοο

ΒιοουοιοιιοΒου 1ιοινοΒου οιο Ροιιοοιιυ ιιο νοι·Ιο.υιο άοτ

σου 1οιοιου .Τουι·ο οιιοι·ο νοιοοοιοοουο ΚιουΙιουυοοοοι

οοιοοοοουου. Βοι άοτ Αοιοο.1ιιυο ιο οιο ΚΙιοι1ι οοο 29.

8οριοιυοοι 1895 οο1ιιοι;ιο οιο1ι οιο ΚιουΙιο ο.οου υοορι

εο.ουΙιου υοου Αι1ιοιυυοιο οοο Ηοιο!ιιορίου, ουνιιοιΙου υοου

Βιυοιοουιυοι2οο οοο οΙΙΒοιοοιοο 8οοινι5.ουο. Ι)ιο οοιοοιινο

11οιοιουουοοιι οιιιου ΓοΙΒοοοοο: Τοοιμοιοιοι· υοι·υιο.1, οοι

ΡυΙο υοιουιι οιου :ιοί 90 8ουΙο.Βο, Ρτοουουυ άοτ Αιιιυιοοε

= 36; οοι1ουιουι1ο Ρυ1οιιιιου ιο σου Οοιιοιιοοο, υυά - οιιιοτ

‹1οιυ Μο.υοοιιοιυ οιοιοι - ιο (Ιου Γοοοο. ιοΒοιο.ιιο, Μου

ιιο 8οιουιοοΙοιυ οοι·οιο.

Πει· ΡυΙο ιιοι· Αιιοιιου, ννοΙο1ιο οιοιι ιο Ε'οι·ιο νου

ιοοιου, οιοΙιου οοο 1ιοοιιΒου 8οοιιιιι·οο ριοιοοοιιιιου, ινοι·

1ι1οιυ, ου :Ιου Ιιο1ιου Α. ι·οι1ιο1ιο οιινοο οιιιι1ιοι οιο οιο

οοι ι·οουιοο. Ι)οο 8ρ1ινοιυοΒιοιυιο ι1ουΙιυ!ιου Αι·ιοι·ιοι

  

Ιι1οιιι άοτ τοοιιιου Αι·ιοιιιι ωοιοιιο.

ιοι1ιο!ιο οιΒοιο οιοο υιοιυΙιοιι οιοι1ι οουοιΒιο Αουοι·οιο

ιυιι οιυοι· Ιι1οιιιου, οιιιοτ υοου 1101ιοτο11 Ει·υουοοε οιο τοσου

ιοιοοιιο, ο1οο 21οιιιΙιου οιιοοιιιυοοιο 5ριιυο οοο οιυο Ιουεο,

ο.ΙΙιυο.οιιου ουΓοιΙουι1ο Κοιο.ιιιοιο ιυιι Βιοοοοο 8ουννο.ο

1ιουΒου, νιοΙουο οιιυοι· άοτ Βιιιιυο οιο άοτ Βοοιο ου

ΙιοΒοο. Βοο Βρυνειυοει·οιυιιι οοι ι·οουιου Αιιοιιο

Μαιου οι ουοοιο.οι οο.οοοΙοο; υυτ πιιι οιιιοτ Βοι·ιυοοι·ου

Βιυοοοο8 ι1οι Αυο1ιιοιο, οιυοι 11οιο1ιοι·ου 8ριιυο οοο ινο

υιοοι· ουοεορτοΒιου 8οιιινουΙιοοΒου ου άοτ Κο.ιο.Ιιι·οιο.

Μο Οοι·νου, ννοΙο1ιο ουοιοοορι οοο οιιο οοο Ιιιοι νοι

1ιο.υοουου, νου ι1οι ουουινοιυο.ιιοοοου Βιιυιοιιου άοτ Αοι·ιο

1ιοοιιιΒιοο ΡιιΙουο οιιϊοι·οοο οι·οουου, ριο.οουιιιου οιου μου

οοιιιο ιο άοτ Ροιιυ, ινιο οιο 1ιοι οιο.ι·Ιι ο.οοοοριοΒιοι· Αι·

ιοιιοοοΙοι·οοο, 1ιοι ι1οι· υιο1ιι οο1ιου υοου οιο υοο.ιοιυιοου

Βου: οοοι!ιοΙι ι”οοιοιοΙΙουιο ΙιιοοΠιοιουιιο ν. ιιοιιο.ο ιπι

Ροιοο υιοιιι οποεοριοΒι οι, 1ιοοιιι; οοοοοοοιοι Μπι. Αιο

Μοοουιιοιυ οιοι·υι ίιυιιοι οιου οιυο υοι1ουιουοο υοου οιι

του Με πιο 2. Ιοιοτοοοιο!ιοοοι ι·οιοιιουι1ο, υοιο1ι ι·οοιιιο

  

νου άοτ Τ.. οιοιυοΙιο ι1οιιιιο οοεοτοι·οιι οιιοιουουοο οοο

υοου Ποιοι Με πι· Τ.. οιοιυ. οιυιοιι·οι τοιο1ιουι1ο Πο.ιυρίοο8.

1)ιο ιιο1οιινο Ποι·οοο.ιυρίοο8 υουυοοι οιο1ι οοιοι οοι_ 3.

Β.ιρρο, οιο ουοοΙυιο υοιοι άοτ 4., υοου ουιου Μου: οιο

Ιοιοιο Με πιο θ. Ιοιοτοοοιο1ιουιυ, πιο οιου υοου οοι

$ριιοοοοιοοο ιο άοτ Ι.ιοοο. ιουιιιι11οι·ιε νοι·ιιυιιοι. Μο

ι·οουιο Ηοιυειου2ο τοκοι Με ποιι Ι.ιοοο. ιυοι1ιουιι, οιο

Ιιυ1ιο 2 οοοοιοιοιι υοου οιο 1ιυιιο Τ.. ιιιοιυιΙΙοι·ιο @οιιι

οοιουιυοοοοι· = 14 Οιυι.). Βοι ι1οι· Αυοοο!ιο.ιιου υοου

ιυο.υ ου άοτ Ηοιπεριιιο οοο 1. Του πιιι οιυοιυ θοι·οοοοιι

οοο οοο 2., ννοιουοι οοιινιοιοο οοο ΟΙ1οι·οΚιου οιοοο

οουινοουου 6οιουοοιιοο ουυιυιιυι, ου1ι1ο.ι·; ου άοτ Αοιιο

οι·οιοο ΠοιοοοοΙι οιο ιιιιιορίου οιοιου οοο 2. Του ιυιι

οιυοιυ Οοι·οιοοοιι: ου άοτ Ροιιιιουο.1ιο 1ιοι·ι ιυο.υ 2 Τουο.

σου 2. οιννοε οοοουιοιιι; ου άοτ ΤιιοοοριοοΙιε 2 Τουο.

Ιυ σου Ι.ουΒου οιννοο οοεοοοοινιιουιο Αιι1ιουοιι, 1ιο.ορι

οοουΙιου ιο οοο οοιοτοο Ροιιιου, οοι·οιι·οοιο ιτοοιιουο οοο

ι”οοο1ιιο 1ιοοριεοου1ιουοιοοου1οοιεο, υιιιουιοι υοου ιοιιιοΙ

Βιοοοο1οοιοο Βοοοο18οι·ο.υοο1ιο. Μο Ι.ουοι· οι οιοιιι νοι

Βιοοοοιι. Βου ιιυιοιο Βοοι1 ι·οιοιιι οιυο Ε'ιοΒοτυιοιιο οιο

οοο Νοοο1. Αυ οοι· ΜιΙο Ιιοιοο νοι·οιυοοι·ου8ου. Πει

Βετο ινοιοι "οιιιοτ Βιινοιοο, υοου ΖιιοΙιοι·, υοου 6ιιΙΙου

ΒοοιουοιοοιΙο ουΓ; οοοοιιιοι = 'ΗΒΟ Ποιο.. οροο. θεο.

:1014. ΒιοΙι1 ιυοοουιυο1 νοι!ιο.1ιου. Βου Αυο.ιιιιιι

υοιυι Ηοοιου ιο: ιιοι·ιοΒ οοο νου οο1ι1οιιυιοοιιιιοοι Βο

οο1ιου'οοοοιι; οοι ι1οι ιυι1ιτοο1ιοριεοοου Ποιοι·ουοΙιιιυο οιι

ι1οι ιυου ιο 11ιιυ ο.οοοοι Βιιοιο1οιυουιου υιουιο Βοοοιι

ι1οιοο.

Νοου ονοιοιοοιιοοιι οοιουοοιιιυι·ιοιυ Οιουιοοοιι οι

υοι· .Ιοουιοιυυιιιιιοι· οοο νου Οουνο11ο.τιοιιοοιοι πιιι

Βιι1οιιου, Βοεο1ουΒ οοο ΜοΒουι1οιυιοουο.Ιο (ΟΙνοιυοιο οι

ΑΜιιυιιυιιιο!), Βοοο1ου8 ι1οι· Βου (ουίο.υΒο οοι Μι1οιι.

υοου ΜιΙου οοο Ποτ, Κοιο1οιιο, ποινοιιου Μουοοοιιιιιο

ιυιι Μιιου, Ηοιιοοιουρρο), υουιυοο οιΙΙο ροιυοΙοοιοοιιοι

Βιοο1ιοιοουΒου οιιιυο.υ1ιο1ι ου; σου ΡιιΙο Θου νου 90 οι!

60-70 ουιιιο1ι. Αιοιυοο8 νου 86 εοιι 26. 24. Βοοει

8οιιοοοοιιο υο.ιιυιου οπο; οιο Ηοιι·υιυουΒο οι·ιοιουιο 2000

Οοιο.; οιο Ι.οοοι·, Αιιιοιιιυοιο, 8οοιυοι·οου ιιυά οι

Βουινοουοουοιουο ινοι·οοο Μοιυοι. Πυεοίοιιτ οιοου Μοιιιιι

υοου οοι· ΑυΕυουιυο ίο.οι1 οιου οοι άοτ Ποιοι·ουουυυε οι

1)οιυρΓυοο οοι Μουοοιιοιυ, οιο 8ιοιυο11ιυιου ποσοι οιιοΙι

ΙιυΙιο υοου υοοιι ιοοιιιο οοοι·οοιιιοιιοοο. οιο Ποιοιειουιου

οιοοιιιουου οοοουτουι1 Μοιυοι. υουοτιου οιοιι άοτ Ν0ιι11

(Ωιιοιι1οιοοιυοοοοι ειοιι 14 - 2'/ο Οιιυ.). Βοι ι1οι Αιο

ουΙιοιιοο 811 ι1οιι 8ριιοο ιο.υο οιου οιο οι·οιου Του 6111

οουινιιουοο Οιοι·ο.οοου, άοτ 2. Του ννοι που; ου οοι .10ιω

- οιο 1. Του ειυ οι·οοοο Οοι·ουοοιι, άοτ 2. Του Ιου

οοο ιοιυ. Ιπι ννοιιοιου νοιΙοοϊο οοιιινο.οιι ουου οοο ποιο

θιοι·οοοου ου ι1οι· Ηοι·οοριι2ο. Νοοιι ο118οιυοιοοι Βοοει

ιουο, υοοιιοοιο άοτ υιοοιοΙιοοιιο Του οοννοο1 ου οοι Ηοιι

οριιοο οιο υοου ου άοτ Αοιιο., οιο ι1οι· υυτ οοο οιοιο Οι·

ιοοοου ιιτουιυουιυοοι Νιου, νο11οιιιυοιε ι·οιο εονιοιιΙου

ννοι·οου που, νοι·υΙιου οιο Ροιιουιιο υοου 8οι·οοιυο 201

ιο ι1οι· Κ1ιο11ι οοο νοι·ιιοοο οιοοοΙοο οοο 2. Νοι°Θι11Μ

1895.

Βου οοεοίοοι·ιο ΡοΙ1 οιοΙΙι 8180 1ιοι Αυινοοοο1ιοιι ο111Θ1

ι·οουι οοι1οοιοοιιου Αιιοιιοοο1οιοοο οοο υιοιιι ου οοεννοιιοΙιιοοιι

Βιιοιοιιου άοτ Αοι·ιο υουριοιιουιιου ιο ι1ιιοιυ οιιίοιοιΒου·

οοο ΤΙιοιΙο, Μι 8οΙιννοουιιοε οοο Ηοιοοιιο ιο Ε'ο18ο Μ]

Πουοι·υιιιοουΒ 1ιιι Α11Βουιοιυου οοο ιο ΡοΙΒο νου οιιιοτ

ι·οο1ιοοοοι Α11'οοιιου οοο Βοοριι·οιιοοοιιοοιοο ιιυ 8ροο101ιθιο

οονιιο ο.υου ιο Ε'οΙΒο νου 8ιουΙνοιιιο1ιοο8, οιυοιοοιιο -

οιοο νοι0οοι·οουοοιΙο ίιιοοιιουοΙΙο ΙυουΠιοιουο (ιο Ρ'016θ

νου Βοοιιι€5.οοουε ι1οι· Ρορι11οιιυοο!ιοιυ) άοτ ν. οιοι18Ρ"Μ“

Με, ουι1οι·οι·οοιιο οοοι - οιυο ιοΙο.ιινο Ιοοοιοοιουο «οι

ν. Αοιιιιο, 1ιοινοιοοιυίου ι1οιου οιυο νοιουοιΒουθΠω

νοι·οιοοοοι·οου ι1οι Βιιο.ιοιιου άοτ ο.οου νοιιιουι οιΙοιιιιοιι

Αοιιο. οοο 11ιι·οο Οοιιυιο, ι!ιιι·. 8οννοιι1 οιο οιυο Με οπου

οιο ουι1οι·ο ΙοουΕυοιοου οουννο.οι1οο νο11οιο.υοιΒ υοου 130€·

οοι·οο8 οοι Ηοι·οοι·οοιι οοο οι" ρο.ιοοιοΒιοο1ιοι ΒΓ$2Μ"

υιιιιΒου, ινουοο1ι ουο1ι οιο Ροιιουιιυ οιο ΚΙιυιιι νοι!ιοεο_



Βοτ υντοττο ττυυυουο ΡοΙΙ, ντοτουοτ νοτ Βου: ττυτεοτ

Ζοττ τυ ττοτ Κττυτττ υοουοουτοτ ντυτττο, υοτττυτ οτυου

Μουυ, ουοτυοτε Ροτττοτυουτυτοτ, 40 .τουτο ευ, τνοΙουοτ

ετυ 7. .Ιο.υυτιτ 1897 τυ τυο Κττυτττ ε.υτεουοτυτυου ννυτττο.

Βοτ ττοτ Αυτυουτυο υουτε8το οι· ετου υττττρτεττουττου ττυοτ

Βουτυοτυου τπτ νοτττοτου 'Ι'υοττο ττοτ Βτυετ υυυ τυ ττοτ

Μτιεουετιτυο. Βτο Βουτυοτ2ου υευτυου ττττ Βοντττυυττοττ

τυτου Αυτου8 το ττου ιιυτοτου Ρειτττου άοτ Βτυετ υυτ! τυ

ττοτ Οοεουττ ττοε ΜεΒουε, νοτυτοττοτου ετου ττο.υττου

υοου ουου υυυ υυτοτ άου Βτρρουυοτςουτευττ. ττουρτεττου

Που το τυο ττυττο 8οττο υυτ! υοου υτυτου υτε υυτ υυττου

Βουιτττοτ, τυουουτυοΙ υοου το τυο τοουτο 5οττο ετου τοττ

ρυου2οττττ, υυυ υο.ττου υτττττ οτυου τοτυ ετουοοεττττεουου,

υετττ οεττττοΙοτεουου Ουοτετττοτ. Μιτου υυτ” τυο εουτυοτ

τουττο $τοττο ττοτ 1ττοεουΒτιτυο, οττοτ τ"οετο Πτυ8ττττυυε ττοτ

ουοτου Ρειτττο ττοε Βουουοε ττυττοττου τυουουτυοΙ τυο

5ουτυοτεου. Βτο 5ουτυοτιου ττο.του τιτυ 'Ι'τιττο υυυ τυ

άοτ Νοουτ υυτ” υυτ! τουυτου ττοτυ Ροττουτου ττου ΒουΙοτ.

Νεου Μουττοττου ετοτυοττου ετο ετου οττοτ ουτετουττου

ρτοττττου. Ποεεοτυο ουτετουτ;τ υοου υοτ Βοννο8ιτυοου, ττο.

υοτ Βοεοτττου ετου Ατυοτυυοεοτττνοτττου υυυ Ατυοτυυοτυ

υτυου. Ρτττυοτ ετευττ ττοτ Ρο.ττουτ ττυ ΜτΙττττττττουετ, τυ

ττοτ τοτ2του Ζοττ ντιπ οτ Ροττ2τετ. Ιυ ττοτ Κτυττυοττ υοττο

οτ Μοεοτυ ττυτουττουτεουτ; τπτ Μττττο.ττττουετ υοΙττοετο οτ

ετου ου ττυοτ Ρ'υεεεουτυοτιου (υοου εοτυοτ Μοτυυυε το

Ροτεο νου ετο.τττου Μο.τεουου υυυ Τοτυου); ευεεοτττουτ

ττοττο οτ 0τοεουτντττο ευτ Πυτοτεουουυοτ, τνοτουο ττυττοουε

υοου οτυοτ τοοετου 'Γυοτορτο υιιτττ υοτττου. Ηεττο υοου

νοττυοτε Πτοτυττττε ττυτου8οτυοουτ. νοτ οτντο. το .τουτου

ετουτο ετου υοτ τυτυ ΗοττττΙορίου οτυ. ινοτουοε τυο ττυττ

Βουε ττοτυοΙε εετ υτουτ υοτττεττετο; ντοΙ υυευοουουτυοι·

υοτττυττο τυο οτυ ττοτυοτε ο.ιττττοττοτουοε Ηουττοετττοτυ.

ινοτουοε οτ υοεουττοτε τουτο υοτυτ Οορττου νου Ρορτοτου

οτυρίουττ. $οττυτερε ττευττ άοτ ΚτουΙτο εεττ τουττοτ Ζοττ.

υυτ υυυ Με ετ0τουττο Ηττυττοετττοτυ ευΓουυουου, ττουΙτ οτ

ττοε Μοτοουε, ντουυ οτ τιιιίετευττ, οτυ υτιτυοε Ουτε οττοτ

υτττυ τυουτ 8ουυερε. Ευουεο τυτεευτουουτο οτ ττου θο

υυεε ττοε Τουε.ττε, ε.υου ττοε Βεττουε, τυττοτυ οτ υτουουτυοτ

υυτυτττοΙυετ υοου ττοτ Μεττττοττ υοττοτο. Βοττ Ιουυοτ Ζοττ

εουου τοτττοτ οτ ευ ετο.τττου Ουεττρο.ττουου. νοτ οτννο 2

.Ιτιτττου, οτε οτ οτυετ το εοτυοτ Ρ'ιτυοττου οτε Ροττττετ οτυ

υυτ οτυοτ Βουτροεο εουοιτ εοντοτττουοε Ρτοτττ υιττττοττου

τνουτο, υοττοτυ οτ οτυου τιοΓττοου $τοεε τυττ ττοτ Ποτουεοτ

ευ τυο Βτυετ, Ποτ υυτ υυυ νοττοτ Π” οτυτεο Μτυυτου

τυο Βοετυυυυε. Ξοττττοτυ υοεουτνοττ οτ ετου εουτ υοεου

ττοτε ττυοτ τυο ευεοεουουοιτ $ντυρτοτυο. ννοτουο τυο που

οτο Κυυτττ ε.οί:ιτευουου νοτουτεεετου.

Βοτ ττοτ ουτοοττνου Πυτοτευουυυε οτοτουτ ετου τουτου

τΙοτ Βοτυυττ: υουοτ νττυουε, Πυτοτυυιτττοττεοτνουο ιτυττ

Μυεττοτενετοτυ 2τοτυυου εουτνττου ουτνττοττοττ: ΗουτττοοΙτου

υτοεε. Ηττυττο υυυ Ρττεεο Κου. 'Ι'οτυροτε.τιττ υοττυοΙ

(86,8°). νοτ οτυτεου 'Ι'τιτ;ου εττοΒ ετο 2 Μο.Ι υτε 37'7°.

Ροτεεττου ττοτ ετοεεου Ηοτεο.ττοττου υυτ! Πυττιττο.ττου ττοτ

Ηοτενουου ττουτυου ετουιυετ; Αττοττου ττοε Ουοτειττυοε

του τυο Α. ττττττοΙοε ρυτεττου υοου υυυ ετυττ το Ε'οττυ

νου τ1τοττου τοετου 8ουυτττου τεετυοτ. Ριττε = 110 το

ττοτ Μτυυτο, τοττοττυττεετε, υττρτ'ουττ, τετ εουυνοτ ευεοτυτυου

τυτττττοττου; το άοτ τοουτου Α. τετττε.Ιτε τετ τυο Ρυτεινοττο

ετοεεοτ οτε το ττοτ ττοττου, το ννοΙουοτ ετο ετου υοου

οτννοε νοτευτττοτ. Ιυ ττοτ Ε'οεεε τιτευτεττε, υτυτοτ άουτ

Μουουττιττυ ετοτυτ. τττεετ ετου οτυο ττουτττουο Ριττεο

ττου ευτοετου. Ποτ 8υττυουετοεε τετ τττττιτε, υοεουττοτε ττυ

5. ΙυτοτοοετοΙτε.ιιυτ ευεεορτττοτ. Ετυ Ρτοτυτεεοτυουτ τουττ.

Ατυτυιιυττ 30 τυ άοτ Μτυυτο νου οοετουυττουττυο.τοτυ 'Ι'νριτε.

Ψτττττουττ ττοτ Εεερττοττου ντττττ νοτυο ετυ Βτυετττοετου

οτυο τοτουτο Βτεουττττοτιτυ8 υοου ευεεοτυεττυ ττοε Βρττεου

ετοεεοε, υοεουττοτε τυ ττου ουοτου Ροτττου, ετουτυο.τ. Αυ:

Μευυυττουτ ετοτυτ υυττοτ ετου ετοτττο ΒουτρΓυυ8 ττοε Ροτ

ουεετουετουοε, ντοτουο ετου υοου υυτου Με υυτ 3. Βτρρο,

υοου ττυττε υτε υυτ [τ. ροτειετοτυοΙτε οτεττοοτττ υυυ Μορτ

εττουΙτου τυο 2. Β.τυρο υυά ττου 2. Ιυτοτοοετο.Ιτο.ιιυτ ετυ

 

.του

υττυυττ, νοτ; υοου τοτ:υτε οτεττοοτττ ετο ετου υυεοτυτοττ

ττυοτ τυο Ι.τυου ετοτυεττε τοουτε; τοουτε νοτυο τττεετ ετου

ευεεοτττοτυ υοου οτυο υονττεεο ΒτττυρίιτυΒ ου ττοτ 3. υυά

4. Βτυοο υυτ! ττυοττ ου ττοτ Αττττυιτοτυυο οουετο_τττου.
  

Ρυτεοιτττο ττοτ τοουτου Βεττττιττε.
  

Ουττττοετοτυο.

Ότο Ηοττττττπηττ`υυο υοετυυτ ου ττοτ 4. Βτυρο. εουτ ου

του το τυο Ι.ουοττττττυρίιτυο ττυοτ, ττυοτεουτοττοτ Μουτ τυο

τ. $τοτυοτττε ετυ., Ιτυττοτεοττε ευοτ οτεττοοτττ ετο ετου οτ

υου τμτοτου Ε'τυΒοτ υτοττ ττυοτ τυο Ι.τυοτι τυουττττοττε ετυ.

τυο Ι.ουοτ τετ νοτοτοεεοττ: τυτο ουοτο θτου2ο τετ τυ ττοτ

τ. τυοτυτττοττε ευ ττοτ θ. Βτυρο, το ττοτ τ..εκτττττττε τυοτυο

ευ ττοτ 7., υτυτου το ττοτ 8οορυτετττυτο ευ ττοτ υουυτου

Βτρρο; τυο υιιτοτο 0τουεο υουυττττου το ττοτ Μοτυττε.τττυτο

2 Ρτυοοτ υτοττ υυτοτ ττοτυ ΒτρρουυοΒουτευττο, το ττοτ τ.

τυοτττττυο τυ ττοτ Μτττο ενντεουου ττοτυ Νττυοτ υυυ ττοτυ

8ουντοτττοττεοτυο; υοου υυττε ετουτ ετο 2 Ετυοοτ υτοττ

νου ττοτ τ. τυοτυτττ. ετυ. ευ. Ποτ ΒουτΙ τετ υυττοιτττττ·υ

τοετυοτ; (του Μιτου) τετ τυο Ι.οτ›οτ εοτττυοτεττο.ττ. Ότο

Μττε τετ υτουτ νοτετϋεεοτ8τ. Βτο Ατ.τεουΙτεττου ττοτ Ι.υυ

Βου οτ8τουτ ττυοτοΙΙ νοετουΙτττοε .-ττυυτου, υυτ υτυτου

τοουτε τετ τυο Ατυτυιτυ8 οτννοε ευΒ88ουννϋ.ουτ, τυ υοι·

Αττττττ1τοτυυο ετυττ το ΒοττυΒοτ_ Ζο.υτ υοτεττοιττο ρτ”οττουττο

υυυ οουεουττουττο Κοιεεοτυοτουεουο νοτυουττου. Ι)το Αυε

ουττττττου ττοε Ηοτυουε οτοτουτ του ττοτ Ηοτυερτττο οτυου

οτετου τοτυου υυυ τυττ οτυοτυ Οοτττυεου νοτυιτυττουου 2.

Του; ευ ττοτ Αυτοι τττυ 2. Ιυτοτοοετοττο.ιττυ τοουτε ο.τυ

ετοτυυτυ) τετ ττοτ οτετο Του οτνττιε τευυ υυυ υυτοτυ. ττοτ

2. τετ τυπου οτυ ττουτΙτου νοτυουτυυοτοε υτεεουττοε Οτο

τττυεου οτεοτ:ττ.

Αυ ττοτ ε. ρυΙτυουοΙτε υυυ ν. τττουερτττοττε ετυττ 2 Τουο

το υτττου. ευ ττου Ουτοττττου τετ ττοτ οτετο ρτουουοτττ

υυτ! οτννοε τουυ, ττοτ 2. 'Του τουΙτ. Αυ ττου Βτοεεου Ατ

τΘττου (Ηοτε- υυτ! ΒουουΙτοτττοτττεεου) Ιτουυ τυου αυτ”

ΠτυοΙτ ττεε Ρυουου1ου νου Βυτο2του οτυουΒου. Ι)το

Πεττυίιτυοττου τετ τω εοννϋυυττου ευεουεΙτου. Βτο Ζυυτ.το

τετ νου οτυοτυ ττοτυου Βοτο8 Ιοτουτ υοΙοετ υυυ 2τττοττ

υοττυ ΗοτουεετοοΙτου. Βοτ Βοουου τετ Βοτοτυοτ. Αυ ττοτ

υτυτοτου Φωτο άοε 8οττΙουττοε τετ τυο 5ουτοττυυο.υτ νοτ

τυοτττ υυά ιτυουου. Ηοτυτυουυο== 1000 ουοτυ., Βοοοττου

ετιιτοτ. ευοο. Οονττουτ = 1016, ουτυττΙτ ποττοτ Ετννοτεε.

υοου Ζιτοττοτ, υοου 0υττουρτοτυουτο, υοου ττεουττ ννοτουο

Ροττυυοετευτττυοττο.

Βοτυ Ρεττουτου ννυτττου ευοτετ ΜτΙου-6 (Με τττεττου

υυτ! οτυ ττΙοτυοε 5τττοττ Ψοτεευτοττ, υοου 3 Τοοου ουοτ,

Με οτ υυτ οτιιο ΖιτΒευο νου Γοετοτ ΝευτυυΒ υυτ, υουου
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ιιιιειιιιι6ι ειιει·ιι Κπιε1εττε, Βιει·,· Βοπι11οιι__ιιππΒιιιι=

πει·επιιιιε νεοι·πιιει. νοιι Αι·επειειι 1ιε1ιειιι ει· επιιιιι€ε

'Ι'ιποιπι·ε(Ιοιινε.11ει·ιεε ιιιειιιιιε (8 '1'1ιει1ε) πππ·Τι·.·νειεε

ι·ιιιιιιιε εε11ιει·επ (1 Τ1ιοι1) ιιπ 16-20 '1'ιοριειι 8 πιει
ι ιπειιο1ι πππ ειιιε _Μιιιιπιι, εεειο1ιειιπ ειιιε _ιωι @Με Με

π.Νειι·. πιοιιι. (21ι_ιε-4,0 επι' ιε0,ο.ιιιιιεεει· 8 πιει τιι81ιο1ι

ιιιιιοιιΕ)εε161ιεινε11). 13ιι1ιει νιπι·πε·ιιιι·πιε ΒεεεΙππε πει·

Μεεεππει·ιιι1πιιοτιοιι πειιιιπ Βεεει·ει, ιιιπειιι 1ιπ1πππτο1ι

01γειιιειε, Με πιιι·ο1ι Ρι·ερει·ειε-νοτι Β.1ιεπΙΙΙ επει· επω

ιιπε 11'ι·επε. Αιιιιιιιιππε ει·πεπ τι πιπι·πε. Ζπ πειι 1οιιιιιε

ιιιιιιιιιειι Μιιιε1π ινιιιπειι οιπο 0οπειπ πππ 8ειο1 1ιιιιιιιι

εεεει:ιτ, ινει1 ιιιιτπιιτει· Β1πιπιι€επ πππ ετει·1ιε Βιιποιι· πππ

Βι·πειεο1ιιιιει·ιεπ 1ιεετειιπειι. Βρειει·· ειιιιο1ι πει· Ρε

? ιιειιι Νοε 'Ι'ιιιοτπι·ε 00ΠνδΠε ιπειεΙιε. .1οπ Με Βι·οιιι

"πιο ιιι πειιιεεειι Ζει€επειιιππειι νει·οι·ππει. 1

Βο1ιοπ ειιιιπε Τεεε 1111011. πει Απίπειιπιεποε Ρε1ιειιιειι

_ 1ιι πιε Ι(1ιιιι1ι νιιιι·πε πει· Ρπ1ε ιιοπι€ει· ιι·εππειιι; πεο1ι

· ·δ”1`εεεπ πει ει· εο!ιοπ 172 ε1ιεπεο εποε πιε Βεεριι·ειιοπ,

ιιιε1ο1ιε ειιι” 24--21 εεπ1ι. Βοο1ι πειιιιιειι πεειιιεο1ιειι επ

Βενιιεεεπ '1'ιι8ειι. ειιι ινε1οιιεπ πει· Ρετιειιι νοιι 8οιιιιιει·

ποπ ιπειιι· Βεριεειινπι·πε πππ πει··Μεεειι ιιιο1ιι ρι·οιιιρι

ι'πιιοτιοιιιιτει Ριι1ε πππ Βεεριι·ειιοιι ετνιεε ιιπ Ε'ι·εππειιι

ι ιιιε 10 'Εεεε ·ιιιιι:1ι πει· Λιιιιιειιιιιο ποε Ρειιοιιιειι ιιι πιε

° Κ1ιπι1ε ιιιι1ιιιιειι πιο 8ο1ιπιειπειι 1›επεπιειιπ ιιπ Ηε11ιε1ιειι

ι ειιι, πιε Βιιιιιιιιπιιε ειε Μειιπ1ιι·ιπιπ ειει·ιιι πειιιιι ιιι ι1ιι·ει·

Απεπιειιπ·πε ιιε; εποε πππειιιιιι· 2 ννει1ει·επ Ψοοιιειι

εο1·ιπειιπ εποε πεε2. 0ιειεπεο1ι επ πει· Ηει·περιιιε. Πε

πει· Ρεπειιι ειο1ιιιι Με» Ηιιιειο1ιτ εειιεεεετι τοπιο πππ

` εποε οιιιοοιινε Βεεεει·πιιεειιπεε Ηειπειιε. Ι.ιιιι€ειι, Νιε

ι·ειι π. ε. νι. νοι·1εεεπ, επ πει·ιιεεε ει· πειι 12. Νονειιιιιοι·

18217 σε κιιιιιι‹. 1ιεε λ -(ιει·ππεο1ι επ πει· Ηειπεριι2ε

.πει ε1ιεο1πι εεεο1ιννπιιπειι, επ πει· Βει·21ιεειε πει· εε

εποε πει εε νιε1 εο1ιιεεε1ιει· Βενι·οιπειι, πεεε εε ιιιιιππτει·

εει· ιιιοιιι. πειιπι·ι πει·ποπ 1ιοπιιιο, πππ ιιειιιι εε εποε εε

Μι·ι ιιπτπε, επ ποοιι εο1ιιιιιο1ι. 8ο εε1ιειι ειιι, πεεε εποε

πιεεει· Επι, ιιιε1οιιει· ειιιε ππτ Αι·ιειιοεοιειοεε νειεεεε11

εο1ιε1τοιε ιιιιειιι·γειιιειιεο1ιε Βι·ισειιει·πιιε ποε Ι.ιιιιιειιε πει·

Αοι1ε ιιι ιιιε: Ρειε ιιεοειιπεπε Με Ρει·ε 1ιοιιεοπτε1ιε πεε

.Δοτιειι1ιο8ειιε επ1ινειει ιιε1ιειι Βι·εο1ιειιιπιιεεπ ποι· ιιιεπι

1ιοιοιιι.ιε. νε1ν. εοι·ιεε, ιιεπεπιειιπε 8οιιιι·ειι1ιππι;ειι ιιι πει·

Μεπιίεειιι·πιιε πιοεεε νιιιπιιιε ιιιε επ ιιιιιππιει· νε11ιεειιι

Βοιιινιιιπειι πεε Ηππριο1ιετεοτειιειιοπιπε πεεεε1ιιεπ

81ειο1ιπειιιε ιιιιι πει··Βεεεει·πιιε πει· Ηει·πει·πειι πιιπ ειιι

πετει ρει1ιο1οιιιεο1ιειι·Ει·εοιιειππιιΒεπ πιει. ινε πειιειι

10181ιο1ι εποε ιιιπιεεειιι ι:”ε.11ο ειπε 1ιιεπιιιοιεπε πει· Αει

τεπιπερρεπ, νειπεεε11εο1ιειιειιιιιτ εεεο1ινιιιο1ιιει· πιιπ Ι“ι·ε

επειι1ει· Ηει·πιιι·1ιε1τ Με 1ιεπεπιεππει· νοι·ειει·1ιππε ποι·

1ιεε1ε1ιειιπεπ Βι1ετειιοιι πει· Αοι·τε Με ιιεοιιεο1ιιοιειι ειπε

Δ1ιιιιιιιιιιο, ιιι νπ11ιεεε 8οιιινιιιπειι πει· 8γιιιριοιιιε πιοεει·

1ιιεπι1ιοιειι2, εο1ιε1ππιε Ηει·επι·1ιειτ εεεεεεει·ι, Θει·εεε1ι

ιιπι·πε πππ σε επεπιγειιιειιεο1ιε Βιιειιεπειι πει· Αστειο. επ

Απεπειιιιιιπε ιι.ιιιιπ1ιιιι. 1Ξε ιει πεεε1εο, Με εποε πει νει·

1ιιιι ει·ινε.ιιιιτε, οιπ Επι! νοιι τειιιροι·ιιι·ει·, ιήε1ειινει·, Αοι·

Κειι1ι1ερρεπιπεπιιιοιεπε.

Ειο1ιΙπεε ειπε. -

1ιειει·ειε.

Μ. Β. Κοι·“ιι:ΐ Μοιριιιιι-8οοπε1ειιιιιι-Νει·οοεε. (Με. Με.

ννοοιιεο1ιι·. 1902 Μ 27).

Βει·ειτε ιιι Νε 29 ε" Μιιιιο1ι. ·ιιιεπ. Ένοο1ιεπεο1ιι·. 1901 ιιιεο1ιιε

νει·ι. Μιιι1ιει1ιιιιε·επ πιο» ειπε πιεριιιπε1ιο1ι νοπ Πι·. 51 ο ιι ιι ε ι

πει1ειιι ιπι .1ιι1ιιε 1000 επεεεειιοπε Νει·1ιοεε ιιιιτ Μπι· ιιιε

Βοορειειιιιιι1ηπι·ο1ιι·οιιι.· Μει·ο1ι. 11νει1ει·ε νει·επο1ιε επ ει·ει·

Αιιιοι·ειι ιιε1ιειι εννειι'ε11ιει'ιε 1:Εεεπ11ειε ει·πε1ιειι πππ πειιει· πειι

ναι'. ειι,ι,ιει·εει, πιοεε 111ετιιοπε επεεπιιι1πειι, πε ει· πει επεπει·

Ποειι·ιιιιιι «ιιι·ι11επτο Βεειιιιε1ε» ειι·ειο1ιειι 1ιοιιιιτε. 4 .'ιιιιιπειι

νει· πει· Ορει·ε.τιοιι πω, ιιε.ο1ιπειιι *Ζε 51:πιιπε νοι·1ιει· ειπ πιιεει

ε·εε Γι·ιιιιειιιοιι ε;ει·ειο1ιτ, ειιιε ει·ειε 1Βιιιερι·ιτεπιιι; ε·ειιιιιο1ι·ι

νοιι 0,01 1ιοιιιιιιιι πππ 00012 8οορο1ειιιιιι; ιιιι.οιι 2 Βιιιιιπειι ειιιε

επιειιε, ειιιε ι Βιπιιπε νει· πει· Ορει·πιιοιι ειιιε πιιιιε €1ειο1ιει·

Βιιιι·1ιε. Βοι ειιιιι;ειι Ορει·ειιοπειι, Με Ηει·πιοιοιιιιοπ ειε. Βιιι·

ι·ιει·ει· Πειιει· ενπι·πε πιο ει·ειε Ιιιιοοιιοιι 2 8ιπιιπειι, πιε εινειιε

π 111 ί·11;πιιπε ειιι· πει· Ορει·Α1Ειοιυεεπιποιιι. Αιι(€2ιιι·ιιιιιιειώκει ῆ81°

Ζπιιςε ιιιιιεεειε Αιιιιπιιιι€επιππειιιιεε. πεποπποε 1211811; Επι”

πιει Με εει οιιιει· εειιιι ιιει·πιιιοι·εε1ιοιιιιιιειιειιΡεϊιειιιιιι .πικάπ 088'

ει·ειειι Ιιι'εοτιοιι Ηει·πεο1ινιπ1οιιεεπι, πει· 2 Κειιιιιιιει·ιιιιεειιοπει:ι·

Με ειιι ππε ιιιιιο1ιοειι. Πιιι.ιιιιιιετια·ε Βοεπιτειεειιιπ ιιι πωπω·

130 Ε'ε.11ειι ιιιε επίι.ιειι·ετειι. Με Νε1ιεπει·επιιπιπππεειι ει: 00!!

Απιπειι πππ Βιιιθει1ιεεεερε.ι·πι ειιιςειιιιε1πειιιιε Βιετιιιιςοπ

νοι·ιιιιειι. Βε 2ειιι·ι.ε πει πει εοιιει ιπιιι€ει· 11ει·ιτε.ιιι:ιοιι ειιιε

ειε.ι·1ιε θοϋπεεει·κ·ειτει·ιιιιειιιι θε.ι·ιιιιπειιι;ειιιετ. Βιιι .Κτου1'01ιο··

ι·πιιοιιεπ ειιι νοπι πιεεε Νιιι1ιοεε πιει". !ειιιιιΓε1ι1ειι. Αιιι νιιο1ι1

ι1ιιιειιπετειι αει πω: 1ι'ε1ι1οιι πω· ιι1ι1οιιΝεοιινιιι·1ιππαεπ ε"

νει. νειΓεεεει· ιπιιιι ειιιιι·ε Κι·ειι1ιειιεεεοιιιο1ιτειι ε.ιι,· ποιοι·

πειιειι Ηετιιεοιοιιιιοπ ιιεο1ι Βιιεειιιι πππ Κοοιιει·, Αμικο;

πιοιπεορειειιοπ, Αιιι ιιιε.1ιο ι'ειιιοι·ιε πιει ω" θ0-:ιε.1ιι·ιιιειι Ρε·

ιιειιιιιι), Βεειιοιιοπ ει· Βεο1ιειι1ιιιοοιιειι ιιειιιιιει'ι πειιιεε1ιονι·εν

πειι ιιιππειι. . . . ' .. . ι·.ἱ 1·.;1ιν1110 Γι»

1)ι·. Μ. Ριεπιιπ1ει·: Πε1ιει· πεε 8οιιιιιππειι_ ποε Βε

τε11ει·εειιπειι-Βεπειιεε Με ειιι εποε πιιιιεεο1ιιετεε

Κι·ειιιι1ιειιειειο1ιεπ πει πειιιειιιει· οι·οπρεεει· Ριιειιιιιο

1118 ιπι ΚιΠ0θ$811ετ. (1πιιιιο1ιεπει· ιποπ. ΜΙοο1ιειιεοιιι·ιΕι

Μ· ει». . .

Βοι πειι ιιι ποπ 1οι.ει;ειι'7 .Τε.ιιιοπ ιιι πει· θι·επει· Πιιιιιει·ει

τ11.ιε-Κιιιπει·1ι1ιιιιιι ετε.τ1οιιπι· 1ιε1ιειιπε1ιειι 200 11ιι11ειι νοιι εποπ

ρπεει· Ριιεπιιιοπιε νιιει· 5511ε.1,ε1εο ιιι 07,5 Ρι·σο. πει· Ρε.ιιεΙ1πι·

Με” πιοιιι. νοι·1ιειιποιι ππει· ιιει·ε1ιιιεεει.ει. Ηιιιιιι€_ ιιεποειιπ :Με

νι ε ε ι ιι ιι ιι1'εοιιε Ζειο1ιειι 1ιει·ειτε ειιι 2. πππ ε. Κι·ειι ιιιιειιιι

επεσε. ειιιι€ε Μπι νιιιι·πε εε οειιει.ειιι·ι ειι1ειιιει Ζειι',_πε;. ειιι

ρ1ιι·ει1ιπ.1ιεο1ιει· 1ιπιιεειι1ιειπιιπ ιιοοιι πω: 1'ειι1ιε Πειιο1ιεε

εο1ιειιιι πειιι νει·ιε.εεει· Με» επ ερι·οοιιειι, πεειι εε ειιεειιιεειιε

ιοιιιεο1ι-ιιιι'εοι.ιεεε 8οπεπιεπιι€επ ε" Νει·νεπιιιιιεεε ιπι ρει·ι ιιε

ι·ειι νει·1επιε πππ ιπι Βεπειιοεπιι·πιιι ειιιπ, ινε1ο1ιε ειιι πω: ει·

1ιε1τειι πεε Ρπτε1Ιει·ι·επειεε εει νιειειι οι·οπρεεειι Ρπειιιιιοιιιειι

πει· Κιιιπει· νει·επιννοι·ιιιο1ι ιζειιιε.οιιι ννει·πειι πιιιεεειι. ιιι πνιιει=

ιει· 1ιιιιιο ιει. ιιπ πιε ιιεΒιιοπιιειι ειιιει· ιιιπιι·ειιι.ειι Βεειιιιιιιε

επιιε πει· Βοπειιε1ιιιοπ πιιι·ο1ι 11ειιπιιιι επποι·ει· “παπι” Ζο

ποιι επ πεπ1ιειι. . ε- . ··ε_

Βε εο1ιειπο ε1εο εει·εο1ιτιει·τιιι·ι, επ 1ιειιιιπιιτειι, πεεε άεε

κιν ε ε ι. ιι ιι π.1'εο1ιο Ζοιο1ιειι πιιι8·ιιοετιεο1ι νει·ινει·ι.1ι1ιει· ιετ.,· ιιιε

ιιιειιιιιο1ι ιιι _ιειιειι Β'π.11επ, ιιι νιε1οιιειι εε ειο1ι ειιι οειιιιιι1ε· Ιιι

ιιιι.ι·ειι.ιειι επετ νοι·ερειοιεε Απι'ιι€ετειι πει· ιιιιγειιιειιεο1ιειι Ει

εο1ιειιιιιιιιι·ειι ιιε.ππειτ. 1)ιιε 2ειο1ιειι ιι·ιιι νιεΙ 1ιπιιιι;ει· ειιι”.

ειε 1ιειεριε1εινειεε πει· Ηει·ρειι 1ε1ιιεΙιε πππ 1ιιιιιιι ιπι ροειτινειι

Β'ιι1Ιο πιεε·ιιοειιεο1ι (π. Β. εει;ειι εεειιιπεππο 11ειιιιιςιιιε) _νει·

ιιιειι1ιετ ιι·ει·πειι. Βε απο ε11οι·πιιιειι επι· επεπε1ιιιιεινειέε ω:

ιιιε1ιι· πιε πειιιι_ιε1ιι·ιε·ειι Κιιιπει·ιι επι'. 1Βιι;ιε Βε:ιε1ιππι,ι πει: Με

οιιιιεε.ιιοιι ποε Ρι·οοεεεεε επιιι νει·1ιε.1ιεπ ποε 1ποπεπεε πει·

ιιιοΙιι επ οι·πιι·ειι. · 1111 ε γ ε ι· ε

Βιιο1ιει·ιιιιτειοειι πππ Βοειιι·οοιιιιιιπειι.

ι>ωι, 1)ι·. σ. Ηιι·εο ιιι ει· 8 (Βει·1ιπ): 1Σιπιιιιιι·ππε ω ειιι

Απεειι1ιει11ιπιιπε. 2 Ηπ11ι.ε ι πω. ιιιιι 118 Ριφι

ι·ειι πππ ειιιειπ Τιιε1ιιι1π. με ειε. ·1·ιιιθω ιποπ _ μ

8ειι. ποπι Ει·εο1ιειποπ πει· ει·ειειι ειιιε πιεεεε πεεε1ιοειιε

ινει·ι1ιειι Βπο1ιεε ειιιπ ιιπιιιιιε1ιι· 10 .1ε.1ιι·ε νει·ε;επεειι. Χ'Ψει·

_ιειιε ιιιιι Ιιιι.ει·εεεε ποιοι-ιιιε, ινιι·π :ιποπ πιεεε εννοιιε 1:1ιι1ίτε;ιιιιι

Βιιιιιιιιιιιιε· ειιι· Ηε.ιιπ ιιο1ιπιειι ιιιιπ εεινιεε ιιιοιιι ειιιι:ει.πεειιι

εειιι. Βιε πειιιιι.1ε επ πιεεει· θιει1ε (ε. πιεεε Ψοο1ιειιεο1ιι·. 1892

θ. 441) 1ιει·νοι·8·ε1ιοπειιειι νοι·ειι ε 1ιοιιιιιιειι ιπ πει· νοι·1ιεειει8

πειι Α1ιτ1ιει1ιιιιι;, πιο ερεοιε11 πιο ρ1ιτιιιι.ιιιιοε1ιοριε πππ πιο π"

ιιε1ιεετε1ιεπειι - οιιι1εο1ιεπ Πιιιοι·επε1ιππεειπειιιοπεπ 1ιε1ιπιιπε1_ι,

ιιοοιι ιιιε1ιι· επι· θε1ι.πιιι.ι. Τ1ιοοιιε πππ Ρι·πιιιε ποε Απεειιειε

εε1ε,ι'οοιι1ε Βε1ειιοιιιιιιιε·, Ππιει·επο1ιπιιε πει· ιιι·οο1ιεππειι πιεπ1οιι;

οιι_ιεοιινε Βεειιιιιιιιπιιε· πει· Βειι·ε.οιιοιι, ειε. -- ππε Α1°1εε

ννιι·π πιει· ιιι εε1ιι·1 νο11ειπππιΒ·ει· πππ 1ι1ει·οι· Βει:ει.ε11πιηι·. πεπ

ιι1ειο1ι επετ εποιι·ιιι οι·ιε,·ιιιε11ει·. ε·οιεινο11ει· 11"εεεπιι€ ε·ε1ιοιειι.
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ι!!ι!!!!ιο!! οιπ 0οιπ!οο; πο! οπ!!!!·ορο!οοιοο!!οπ 8!!.π!!!!!π!!!; 0892)

Π!!! πο! «Βο!ιο!!! ιιππ· πιο Ζοιο!!οπιιιοποπποοπ ο!!! 8!!!!.ο!!ι!π!·

πο! !!!!!!.!ο!!!ιοο!!οπ !πο!ιιπ!» ι!! !νο!ο!ι !οιποτο!· οι· πιο 1!ποι:!!ο

πο!! Βοοο!!!·οιοι, πιο οι· πο! ιιι!!!!ι·ορο!οςιεο!!οι! Μοοεπποο!! π. 'Η.

νοι·ι'!!ππ. π. Το. !ιοιι›οοοοι·ιο ιιππ !ιο!!πο!ι!·ιο. π!! Γο!!!·οπ π!!!!π

βοι!ι·ιιιοπ πω! ω! Α!π!!ιι!!! πο! Επι!! (!894) «Πιο ιππινιππο!!ο

ιω!!!!ω! ποε !νι!·οοΙ!!!ιο!·ο!π!!!·γο», 1895 πππ οπο! _!!!οιποιο

Αιιι'οιι.!2ο. π η

Ππιοι·ποεοοπ ππιο!·ι!!!!!!!! οι· οιπο Βοι!ιο ιιππ!! Αο!ιγρτο!! πππ

οοιι!ιιιο!!.ο π! πο! ·Νοι!ο νο!! Κι!ιι·ο π! πο!! Ει·οοοοπ θι!·ππο!ιο!!·

οι!ο!!το!·οιοπ οι!! Μοιο!ιο! !ιπ 8_ιι·ι!.ποοοπο!!!!!!·γοποπ, πι!!! ι!!ι!! π!!

πιοι!ο!·ι! Π!!ιοι·οπο!!!!!ιοοπ πιο!!ιο: !!οοι·οο!!ιοποπ π!! .!ο.!!!·ο Ι89!!!

ΜΜΜ!! Π!·ορ!·ι!πο ιιππ Βιι!!!νιο!ιοΙππο· ποε Ποο!πον!!!!!!!!;ον!ιο!!οο

π3οιποο!!οϊοιο!ιο!ι πο! Επι!! !π!.!!!!π τοπικ!! πππ 8!!·π!!!ιο οο!!!!!πο!!.

. 8οιπο ο!!!!!!·γο!ο!!·ιοο!!οπ. νο!ἔ!οιο!!οι!π-οποιοι!!ιου!!οπ πιιπ πο·

:Ι!ιοπιο!οο!οο!!οπ Βιππιο!! Γιιιι!·ο!!!!!π οι! οιπο! Ζποο!!!!ποι!ιο.οοππ

εοιπο!· Βοο!!!ιο!!ιπποοπ ιι!!ο! πιο πο! πο! Βπιννιο!ιοιππο οιπ!ιο -

πο!·.Ο!!!·ππο !.ςο!ιοπποπ. Βπτ!ν!ο!ιοΙππο!!ρι·ιπο!ριοπ, !!νο!ο!ιο Βοο

!ιοο!!ιππεοπ ω!!! Θ!οποπιιοπ ιποοιιιοι· οπο!!! «Κ!!.ι!!οποποοοο

ο π!!! Αποπ!πο!! πιπ'οιο!!ιοι· ρ!!γΙοποποτ!εο!!ο!· ιππο!·ειοπιι 1897 οπ

πιο!!! ππι· π!! πιο·Βιιιτοπιι!!ιτοπ πο! !νι!·πο!!.!!ιο!·ο πππ οιο

πιιπ!! ιι! πο!! πιπιππο!οιο!ιο!ο!!! !!!!!!!.οο ιπ πο!! «Βιο!!!οο!!!!.πιπ

οι·οο!!!οο!!οπ οπο πο!!! Ρι·ιπ_ο!ι!ο πο! 0!·ο!!πο!;οπο!ιο» ιππι Απο·

!!!πο!! ποποπ. · · · ·
' ..ο ..- ι
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Διιε.ι.Ιιειι,ΔεεεειεΙι

`Π8||θ Πιιτεε εΙιει·

_ Με; ειεΙιεε ειιι· ΙεΙιΙει· εΙεΙιτ εει 1)1ειιεεΙι.Ιεε.

μιεεΙι εει. εεινΙεε ιεεεε ιεειε Οι. Η εγω· εεε ει·εεεε νειειειιετ

___-___?

Ιει .ΤειΙιι·ε 1898 Μεεε ει· ειεεει 1ιει' εεεΙι ΒιιΙΙε ε!ε ιιεεεει··

οι·εεει1ιεΙιεε Ρι·εΕεεεει εεε Ρι·εεεετει· ειιι ιιεετεειΙεεΙιεε Ιεεε

ιετ. εει· ΠεινειειιΜ.

Με ινε1ιι·εεε εεΙεει· Αι·ΙιεΙιεε Γει· Με ΠΙεεει·ιετΙεε εεειε.εΙι

ιειι ΒεεεειεΙιτεει.=;ειι εε εει· βεΙεΙιε εεε εεΙεε Ιεε _ΙΙΙ.Ιιι·ιεεε Βε

εεΙιεΓιιρ,ιιιεεεε Ιιιι Ρι·ειρει·ΙειεεεΙ @Με ΙΙιιε εεε εεε εε ιιιεΙι

ιειειι ειιιιτειιιιεεΙιεε Βειιι·ιι'ι.εε. ΝοεΙι Ιε 8Ει°εεεΙ1ιιι·ε 1ιεεεεεΙι

πειε ει· Με Ρετιενει·ειιιεεεε εει· θεειεει·ϋΙιι·ε εεε Με · Εεεε

νει·ϋ.ειΙει·εεεεε εει Δειτε. ιΙιετε.εΙεε εεε ΚεεεεΙιεε, Με ιε ει·

εεει Λείπει Ιιε Αι·εεΙν Ι'ει· ΙιΙΙεΙιιεΙιε ΟΙιιι·ει·ε·Ιε (ΒΙ. 58, 18%)

ει·εεΙιιεεεε εεε εΙιειιεε Με Με Αι·1ιειτ. εεε ιΙεει .1εΙιι·ε 1901:

«ΠεΙιει· Με ιερεε·ι·ερΙιΙεεΙιεε ΑΙεει·ενειεεεει·εεεειι εεε .ειιι

ιιιεεεεε. 'ει·ετεε εεε ειτε ιεεεΙιιιειεεΙιεε νει·Ιιεεριεεεεε ειι

εει Με ε ε εεε εει Ιιεεεεεεε εειει·ειιεΙιτ» εεε ΙεΙιεεΜεε 1ιι

ιει·εεεε Πε· Με ριεΙιιιεεΙιε ΠεΜεΙε εεΙιεειΙετεε.

· Ιε Μεεει· Ιετεεεε Μεεε Ιιε.ει ειιι Ιιει·εΙιε ιι·ΙΙΙιι·εεε εεΙεει·

θεεεΙεεεεΙτ νιεΙΕεεΙι εεεεεερι·εεΙιεεει θ·εεειιΙιε εΙιει· Με νει·

Ιιεερι1ειιε άει· εεειειειεεΙιεε Πιιτει·εεεΙιεες ειε εει· ΙιεΙεΙιε εεε

εει Ιεεεεεεεε εει· νεΙΙεε ΘεΙτεεε;. Πει·εΙι εειεε εειειειΙιεΙιεε

Αι·Ιιε1τεε ειεΙιτ εΙεΙι ι'ει·εει· εΙε ι·ειΙιει· Γεεεε Με 1ι1εε εει·

δι·οεεεε Βει1εειιιες εει· ιεΜνιτΙεε1Ιεε νιιι·ιετΙοε εοινοΙιΙ Μ· Με

ειεεεεεεε Με Μ· Με Αειιι.ειεΙε.

ΝεεΙι εεε ΗειΙιειε Μεεεε .Τιι.Ιιι·εε νιτιιΙειεεε ει· εΙεει· εεεεε

ει·εεεεε 8εΙιι·ΙΕΙ:, Με εε εεεεεειι ΙΙιε1]εάοεΙι εΙεΙιτ. εεεεΙιιει1ειι

ειπει! Βιεε νει· Η .1ειΙιι·εε εειεΙιεεειεεΙιιε εεΙινιτειε ΠΙιιΙιιΙιει·ιε

ιππεε εεΙεε Νει·νεε εει·ιεετει, εειιιιι.1 εΙιει· Με εει·νεεεε Πετε

ΙεΙεεε εετεεειι·τ εεε εεΙΙιει: Με νεΙΙΙιειειεεεε Εεεε ειεεε Βε

ιιιιιει·Ιειιιε Ιιεεειε ειιιε Γει·ιεεΙιι·ειιεε εεε Ρι·εεεεεεε Ιιειεειι

Ι1'ΙεΙιεΙι. ε·εειειεε. ·

· Με Η εΙιεει·ι Ιει εει· Ιν1εεεεεεΙιει'ι ε1ε .1ἱιεςει· εετιιεεεε,

εει εεε εει·ειιε εειεε εεεεε ει·εεεε Λι·ΙιειιεΙιι·ει'ι όει·εεΙιιεε

εεινΙειιιετ Ιιει.ιε: εεΙε Μεεε εει· Με εεεεεει·ιιιεεΙιεεεε. Μεεε·

ι·εΙΙεε εεεΙιεε ιιεεΙι Ψεει·ΙιεΙτ, 1ιει ινεΙεΙιειε ιΙιιιι ετει.ε εει 1ιε

εειειει·ι. νειεΙιι·ιε Οει·Ι Β ι·εε τ. ν. Βεετ ειε ε·ιεεεεε νει·

ΜΙε πιιι·. ι· Π.

Μ

·κει·εει· ΙιΙειει·ιεεΙιει· ΙΙειιει·ιιΙΙεΙι ι1εει εεε ΨεεεἱΙἱ-θε1τεννε0Ιι0

Ι|ετΙεειιηΙ ΙΓιι βι·ιιεΙΝεεει εεε Λιιιιεεε.

ΑεεΒι·εεΙιε ιιεΙιεΙιεε εει θεΙεειεεΙιειε εεε 50-_ιεΙιι·Ιεεε Μει

-° ειιιε εει· ΑεειεΙι νεε Πι·. ΕΙ.Πεει·εε1ιεΙιεεεε.

Ώ

Με εε νει· 50 .ΙεΙιι·εε Ιε ΒεεεΙεεε εεε ερεεΙεΙΙ ΙιΙει· Ιε

ει. Ρειει·εΙιεηε ιιιε εεε Αιειεεειυνεεεε ΙιεειεΙΙε Με, εει·ἱιεει·

Μεεε εε ΙΙιεεε εΙειιιε θεειιεει·εε εειεεε, _ΙειΙοεΙι ει εε νει

ιιι Μειιει· ΒεειεΙιιιιιις ειε εειεεΙιιειΙεεει·

Πειι€εΙ Ι'εΙιΙΙιει· ιιιιιε1ιι.ε. Ιιιι εεεει1Ιεεειι Βιιι·εεε ειιιε ειιιε

ει·Ιιεεει, εεε: εεε Αιιιιιιεεεεεεεε ειεει· ει.ι·ειιε·ειι ιιιεειεΙειεεΙιειι

Οεεει·ε11ε εετει·ινετΓεε ιιι·ει·ιΙεε ιιιεεεε ” εεε εε.εε εε ειεΙιτ εε

Ε11εθι εει· Ε'εειειεΙΙεεε εει· 'ΓεεεΙΙεΙιΙιεΙτ ειπει· ειιιε εει·

Αιειιιε ειιιε εει· ειιι εει· θεεειειιιειιΕ 1Ιιι·εε εεε ΙΙιι·ει· Κιιιό.ει·

θεεεειΙΙιειεεεεειειιιε εε εει.εεεεεε. Με Ιιεεει ινεειςει·

Μεεε; ε·ει·ι1ε Με Πειει·ειιεΙιεεε· εει· ΙΜΙεΙι Ιι1εεεειεΙΙι εεε

.ν°ΓΙΒΠΒ°υ 1)ε. Μεεεε εΙιει· ειιι· εει·εΙι εεεειεΙΙ ειι Μεεεει ΖινεεΙιε

ει·ι·ιεΙιιειε ΑεετεΙι.εε ει·ι·εΙεΙιτ νσει·εειι Ιιεεετε, ινιιι·εε 1ε νΙεΙεε

Ηεεριεεεειεε ΙΒιιι·ειιεε εεεεε. Αιιιιεεε-Οειεριειι·ε νεε Λεπ

ιεε ει·ϋ11'εει. νιιειεεε. ιιτεΙεΙιε ειεε εεεεεειε Με Με Ιι1εΙιει· ειι

11ι:Ιιε Ρι·είεεις άει· ειι:Ιι ειιιε Αειιεεεειεεει; ειεΙεεεεεε Β'ι·:ιεεε

ΙιεειισεεΙιτεε. Διιι νεΙΙΙιεειιεεεειεε ινιιι·ιΙε εεει·ει Ιε Ρει·1ε Με

_Διιιειειι ιι ε τ ε ι· ε ε ο Ιι ε ε ε ειεεει”εΙιι·ι, ιεεειε Με ιεΙΙιι·εεΙιε

_ριεεΙι-εΙιειιιΙεεΙιε Π ιι ιε ι· ε ε ε Ιι ιι ε ε; εει· Μεεε εει· Ηεε τ.

ει·εεΜεεε εει· Ρι·11 Με ε ε” Αειιιιεε ε;ειιιεεΙιι ιιιει·ι1ε. ε

ιετ εεε ει·εεεε νει·ιΙΙεεει. Μεεε Ρει·1εει· Αιετεε Πε ιι ε ε, εε·

ΙεΙιι·τ εε Μεεε, εΙεε Εεεε Ε'ι·εεεειιιΙΙεΙι νεε ειπει· εεΙιΙεεΙιεεει

;ειιτεεε·ΙιεΙιειι ιΙει·εΙι ιεΙΙιι·εεΙιοεΙεεΙιε Ρι·εΕεεει εεε εει·εΙι ΒεΙ

ΙιΙΙΙε ειειΕει· εΙιεει1εεΙιειι Βεεεειιιιεε εε ειιιει·εεΙιειεεε.

θε ιιΙε1 ιιιΙι· 1ιεΙιεεει., ειιΙετιι·τεε 1ιει εεε ε Ιε ΒιιεεΙεεε Με

εε εεε 50ει·.1εΙιι·εε εεε νοι·ιεεε .ΙειΙιιΙιεειΙει·ιε Ιιεεει ιΙει·ει·τΙι;ε

.ΑεειειΙτεε.

.ινεεεεει·ερε.ΙεεΙιεε διεειιεε εεεεΙιεΙι“ειι. εεε Με· ινεΙιΙ εεε Ιει

ΟΙεεειιι ιεΙιΙΙιειειι Με.ειι·εΙ ειιεΙι εεε ΠεεΚει·ιι εει·

Μεεε ΠειΙν, ε.Ιε 11ι·. Βι·ε ε τι Η εγει·, εΙιειιιειΙΙ ει· ΟΙιει·ει·ει

εεε ΙιΙιεΙεεΙιεε ΕΠεεεετΙι-ΚΙεεει·ΙιεεριιεΙε. Ιιιι δε ι·ε 1852 Με

ειπε εει·ιιι·τιεε Αεειιι.Ιτ ει·εεεΙειε, εειει· εει· Βεεεειιεεε:

εεεεεειιιε εεε ειιε.6ιιιεειε ειιι·ι·ε.ιιεε θ.-Πε·ι·εε6γρι·ε 6.ιιει·ειιεειειιι

Ξ-ιιειιιε ιιεριιιιιιεεειιε ιι εεε εεκεριιεεεεειε ιιιιεεεεεεε·ε εε μια»

.ιι·Ιι·ιιιιιτε εεεεεε·ιε.

Με· Αιιιιιιεε ειεεει·ιεΙιτει εει. εε εειΙιΙεΙι ειε εεεΙι εεΙιεε εΙεε

ΙΙνεεε εεεΙι ιε ειειει· Μεεε Μεεε ΑεειεΙι.

ΑΜΙιει1εεε ειιι· ΑεΐεεΙιειε εεε νει·ρ11εςεεε νεε ΒιεειΙιιε

ζεειε, ννεΙιει ῇεεεεΙι εεε Πεεριεεεεειιιει·Ιι εεε Βεει·εεεειε εει'

Με νει·εει·εεεε εει· Βεε1εεεε ειιι. εενει·ΙεεεΙεεε Αιιιιεεε εε

.ι·ιεΙιτει εει.

Με ετειεε Αεΐεεέε Με· ΑεετεΙτ εΙε‹1 ΙιΙειε ςεινεεεε; ιιιε

ι·ε ΤΙιετιε;Ιιειι. ιιειει· Πι·. Μεγει·'ε 1ιει·

εεεριεεΙιεε, άει·εΙι Με Βεειειιι1εες Μεεει· ΑεειεΙτ. εεε εεεεε

Αειιεεεινεεεε, εεε ΙιΙει· ιε ΒεεεΙεεε εΙεε εε ινΙεΙιτΙε·ε ΒεΙΙε

εριεΙι, ιε Με ιιεΙιιΙιεεε ΒεΙιεεε ε;εΙειτει. εε Μεεε

 

νι1Ιε ι1εει ειιιε· Ι

 

. ε· '

1ιι ειε εεεεε 5ιεΜιιιιι 1ιει. Με ΑιιειεΙι Μεεε εει ΒΙΙΠειε

ΒεετεΙιειι εει.ει· εει· Ι.ειιεεε ΙΙιι·εε Βει;ι·ειιεει·ε ιειι Με Με

ιιιεει, νεε ειε Ιιιι .ΙιιΙιι·ε 1866 εει·εΙι ΚεεΓ ιιι εεε Βεεεε εεε

θ;·είειι θι·Ι8ει·ΙΙ ΑΙεεεεΜ·ειν1ιεεΙι ΚεεεΙιεΙειν-ΒεεεειοεΙιε εεε

ε εε. ι

1ιι ιΙεΙιι18ει· Ινει·εΙε·εεε· εεε ε.ΙΙΒειιιε1εειι ιιιΙτεΙΙεΙιεε εεε

ινοΙιΙιΙιετΙι.εεε ΖνεεεΙιεε εει· ΑεετεΙτ Ιιεεεε1ειιι.ΙΒ·ιε Μεεει· Ι1ΙΙΙΙ18εε

εεε ινοΙιΙεεε1ιεεεε Μεεε ειεε Βεει·ι;εειεει.1ειι εει· ΑεειεΙι Ιιιι

ινεΙτεετεε 1ίεεεειεεε Νεεεε εει· Αει'ι.εεΙιε, Μεεε ΘΙ11εεεεε.

εεειΙε ΑεεεΙιΙ έετει· Αιειιιειι ιιι Βει·ειεεεΙιειΓι εε ΙιεΙιεε' Με

εεεε εει· εεεε εειιεει· εειε Βιιεριεεεειιιεει·Ιι εει' Με ειιιιιιιι

8εΙιε Ιε εει· 'ΓΙιε.ιΨΙιεΙτ εει· ΑεειεΙι, ειιιιιΙΙεΙι εε1Με Μ.

ριΙεε·εες νεε θειιε·Ιεεεε εεε ΧΙει1ετε Με εειε νεΙΙεεεειει

ε. Ιιεεεεε_ιε.Ιιτε.

8εΙΙιει ενεεε εἱεΙι Με ιιιεεεει·ιΙΕεε εεε ενειεςεΙιεεεεε ΡΙειιι

εεε θιεΙ'εε Με εεε τεειΙΙειι·ι Μεεε, εε ιιςει·εΙεΙιιε Με 1ΨΙιιειι

εει· ΑεετεΙτ ιε ει· εεεεε θεειεΙιεεε εεε ΑεεεεΙιιιεεε; ιιεεΙει

Ιε ΙιεΙιειε θι·ε.εε εεει εΙΙεεειειεεε ΙνειιΙ ειιιε Βεειεε εεε εει

εε εειΙειχεει Μεεε. ΙεΙι εεΙιε Μ: νεε άειι Τεεεεεεεε Με

εεε; ἰΙεΙιΙΙεΙιεε Κιεεει·ε, Με ιιι _ΙειΙειιι .1ιιΙιι· Ιιιι ΡιεεεΙΙιεεει

Πετει·Ιιεειτ Μεεε εεε εει· ε.ιειεεεε 8εΙιΙεΙιτ εει· ΒενεΙΙιειειιιι

εεεεεει·εε. Λεει· Με νιεΙε ννεΙιει·ε εεε·ΙΙιεΙιΙΙεΙιε ΚΙειΙει· ειι

άειι ειεΙι εΙεΙιτ Ιε Μεεε θτεετ Με Ρετει·εεει·ς, Με Ιε Β'εΙιει

εει· νει·εεΙιΙειΙεεεεεε Πιεετε.εεε εει·ειιι' νει·ειεΙιτεε ιιιι1εεεε, Ιιιι

εΙΙ:ει1ιεΙιεε Ηιιεεε εεεΙι ινε1τει·ε νει·ριΙεςιιες εε Μεεε, εεΙΙιε

ενεεε εε εε εεε Μεεε ει·Ι'ειεειΙΙεΙιεε 11ΙιτεΙιι άει·εΙιεεε εει

ίεΙι1ι. 11ίεΙεΙιεε Ιει εεε Εεεε Μεεει· ιιι·ιεειι ΚΙιιιΙει·? Ιε εε

1εε Β'ΙΙΙΙεε ιινει·ιΙειι ειε Ιε Κεει εεεεεεε εε Ηεεεειιεεε, Μεεε

ι·ιιιιιειι εεε ΚοΙεεΙειΙεεεε εεε ειιιε εεΙιΙΙεεεΙιεΙι εεε ε010Ιιειι

Κιεεει·ε ννιι·ιΙ. εεε εε εεεΙιεεΙιεεε Μεεε ειιι· Κιιιεει·ει·ει.ε ειιι

εε ειε θιεΙε εεΙιεΙτ. ΒΙεεε εεε εΙεεΙι, Ιιιι Ζεειιι.ει1 εει· ιςι·εεε

τειι νει·εεε εεΙ,ι.γειις, “ε εκει εεΙιεε ιιιπ εεΙιινει·εε ΚιειιΙι

Ιιειιειι ΙιεΙιείτετ. τ1ει·εε Μεεε ι'ει· εεε “Με ΕεΙιεε ειεΙι εε

Εεεε ιεεεΙιεε. ινει·ι1εε ειε εε εεε Αει·ειειι εεει·ιεεΙιτ, Μεεε ιιι

"Με ειιι εεε ει·ιεεε ΚΙειΙει·ε εεεΙι ΙιεΙίεε εε Ιιεειιεε.

Πεεε εΙεειε εει·ει·ιΙεεε ΝετΙιεεεειΙ ειιι Ιιεετεε εεε ειιΙι·εεεε

ει:ειι ιΙει·εΙι θιεεεεει; εΙεει· εεεεεεειΙειι. εεε Βεεειιιιιιιεεε

ειιιερι·εεΙιεεεεε ΑεεεΙιΙ νεε ΑιιεεεΙΙ.εε Με Με ΔείεεΙιειε νοιι

Νεεεεεειεεεε εε εΙιε1ιεε ενειεεε Ιιειιειε, Με εεε! Με Ηειι‹Ι.

Βοι· φωσ. Μιεε Ιεεεε εΙειιι: 8·ειιεΙιίεΙιτ, ειιι ιε ινο1ιΙ Ιε εει

8εΙιννιειιςΙιειι: εει· ΒεεεΙιεΕεεε εει· ειπε ει·ιει·εει·ΙιεΙιεε Βιεειιιι

ΜΜΜ εε εεεΙιεε εεΙε. ΙΞΙεε εεΙεΙιε ΑεετεΙτ Εεεε, ινεεε εε

εΙΙεε ειε ειε εεετεΙΙιεε Λεϊει·ιΙει·εεεεε ε·ειιεεεε εοΙΙ, ιιι

ιιιεςΙιεΙι εΙεΙι εεΙΙιει· ει·ΙιεΙιεε. Ιε Με πω: Μεεεε ΙιεΙ εεεειε

ΑεειειΙι ιε εεε ει·ει.εε ι1εΙιιεε ΙΙιι·εε ΒεεεεΙιεεε ειπει Πι.

Πει· ε ι· εει· Ρ'ιιΙΙ ιινιιι·, εεε εε Ιιεει·ιΙιεΙΙειι Με Με εΙεΙιιιιι

εει· Μεεε, Ιει1εεΙι Πεμ εε εεΙιε, εεε θι·εεε Μι· Με ΠεεειιιεΙε

εει·εεΙΙιεε εε εεε θιεΙ'εε ιςει·ειΙε ιιι Μεεεε, εεε εεεεεΙειει

νει·Ιιε1ιειιεεεε εε νει·ειιιιΙιεε.

ΙΙΡεεε εεε, Με Ιιει·εΙτε ει·ννΙ1Ιιετ, Με ιιι εει· 1.101” ειιιε·

πιειεεεε Πιιιειεεεε εει· ΑιιεΓε1ιι·ειι εει ΙιεεΙιΙιει·ειεεε. νεοε

εεΙιειιι1ειι Ιι1εε εεε θιείειι 111ιιι1εΠ1 ιε εεε δνε;; ιι·ειειι, ει

Ιι1ειΙιι εε ιΙεεεεεΙι ειιι εΙεΙιι ΙιεεΙι εειιε εεεεεεΙιΙεριεεεεε Μ·

Μεεε: Μεεεε ΡΙιΙΙιιιιτι·ερεε, ι1εεε εειε εειεε θι·εεειιιετΙι ει·

Βιιιετεεε εεε 1ιεΙειεεεείεΙιι€ΙιεΙτ εει· Αεετε.Ιτ πεεΙεΙιειι ννιιιεε

Πει· (1ιει' νει·ριΙΙεΙιι.ειε ειεΙι, εε άειι ΒΙειιε.Ιιιιιεε, Με ιΙειεΙι Με

Αεειε.Ιτ Με" ειεΙιειιιεε, ειιιι·ΙΙειι εεεΙι εΙεε θεειιιιε εει

?(101) Με. ΙιεΙεεετεεει·ε, εΙεΙι ειι.Ιιει Με Ε'ι·εΙΙιεΙι. Ιε.εεεεε. εεεεε1

εει· ιεΙιτΙιειιεε ΖειΙιΙεεε· ειειειιΙΙε ειε Οεριιιι1 εε εεεεω

εεεεεε Ζιιιεεε _ιεεει· _ΙΙιΙιι·ΙιεΙι εε εεΙιΙεειΙειι 8εειειεε Μεεε

Ιιειιιειεε ινειεεε.

1ε Μεεεει ΒΙεε ιιιιιι·ι1εε Με 8ιει:ειεε εει· Αιιει.εΙι ειιιι20111·

ΙιεΙιει. εεε εει 10. Νεν. 1855 νοιε ι1ειιιεΙιε·εε ΜΙειειει εει

Ιεεει·εε ΑιιεεΙει;εεΙιεΙιεε εεεεειιει. Με ΑεειεΙτ ει·ιιΙεΙι εε

Βειιεεεεεε: Πειισι·ε εεε εεε6ιεεειε κε·ι·ειιεε Ο.-Πε·ι·ερόεΙΝ

6.ιιει·οεεεεειεειιιιι εεριιειιεεειιε ιι :ειε ιιειιιηιιι.εεεεειε ιι.ιε.ιε1·

Εεεε εε μη”, ιι·ε·ιεει·ε εεερεε·ιε εε ειιιιε·ι·ε Ι'ρειΙιε Διοι

εεεερε Πειτε εεειιιιε Εγειεεεεε·Βεε6εεεεεε.

Με εεεει· 1ιει· άει· εει' Μεεε νΙΙειεε ι·εει·ε·ιιεΙε1ι·ιεε Απ·

ειιιε. Μπιτ Πι·. 5 εΙι εεε Ιιιι Ιϋ'εει·εει· εεε .ΙιιΙιι·εε 1858 Με ΒιεΙΙι

εεε θεει·ε.ι·ειεε εε. Θε Ιε.ιιεε εει· θεειι·ε.ει: ιιιπ εει· Πεπι

ινιι·ι.ΙιΙε εει· νεε εει· Αεει.εΙτ εἱεεεεειιιιεεεεε 1νεΙιεεεε Με

ιιιεΙιι·τε, νειΙιΙΙειι ειε ιε άεε ΙιιεΙιει·Ιε·εε Β.εεειειιι

Ιιιι Ιετει·εεεε εει· ΑεειεΙι ειιι· εε @ειιιε εεεεεεεΙι. εοιπ

Πι·. Β ε Ιι ε εε εεει Οιιι·ε.ιει· εεε νει·εε1ιΙε.ε ιιιε.εΙιιε, ιιιιεΙι ΑΒ·

Ιεει' Μεεει· ΖεΙΙι εεΙιεε εεε Ι›εινΙΙΙΙε;ιεε _ΙΙιΙΙιι·ΙΙεΙιεε ΖεεοΙιεεε

1ε εεεερι·εεΙιεεεεε θεε1ιεΙ ειεεεννιιιιτΙεΙε εεε ειι!11ι· ειε Με

ΖινεεΙιειι άει· Αεει.ει1ι εεεεριεεΙιεεεεε ΒεεεΙΜεΙΙιεΙι εε ιιε(ΙΙΙ1°

τιι·εε. Πει· ειε: ειε;; Με Μεεεε νετεεΙιΙεἔ ειιι Β'ι·εεεεε Με

εεε εεεΙι Ιεεε·ειε ΒιιεΙιεε εεΙειις εε Πι·. 8 εΙιε εε. εειΙΙιεΙι ειιι

εεεεεεεεε Ηε.εε εε ι1εεεε. Πε .ΤεΙιι·ε 1857 εΙειΙεΙτε Με Δε·

ειιι1ι εεε Ιε ΙΙιι· εεεεε ΗεΙιε ΙΙΙιει·; εε Μ: ΜιεεεΙΙιε 1111"

ιιι ιιιε1εΙιειε ειε εεε 45 .ΙεΙιι·ε 1ε εεεεεει·εΙεΙιει· Ψειεε ινιιεΙ··

1ιε .1ε.1ιι·ε 1859 εΙιει·Βιιε Οι. θεΙι ε εε Με ειειΙΙειεΙει:1ιε 1ιει·

ιειιε εει ΑεειεΙτ Πι·. 11ιιιε;ειι, ινε.Ιιι·ειιι1 ει· εεΙΙιει Με

εεεει.1ιιε ΑεειΙειεει·ειΙεε ΙιεΙιιεΙτ. ΝεεΙι 8 .1ε.Ιιι·εει 1111 =ωπο

1868 αει εε Οι. Μ εε εε'ε ΒιεΙΙε ειιι εε1εει· Βι·ιιεεεεεΕ

εεει ΟΙιει·ει·ει εεε Μει·ιεε-Πε Μι1εεεε ΗοεριιεΙε Πι·. ΙΙΙι·

ετιεεεΙιεεεε ε, ειιιε Ιει εΙιι·ε 1864 Πι·. Βειοε 11111”

ε εΙ Ι Ι'εΙετε.



.Με
 

Ποιοι· ‹1ιεεεε. πιοιπεε 1ίοι·εςιιπεοι·ε 1.ειιππε πει πιο Απειε1ι.

17 .1π1ιι·ε εεειειιιιοπ, ι1ιπι νοι·ιιεπ1‹ι ειε :επι ,ε.ει·οεεειι Τιιει1

ι1ιτειι Με ιπ πιο ινειιοε-1οπ Βιιιιει·πιιππεπ 1ιεΒιιιπι1ειεπ Με

Βειπε ιιιιιοο1ιεπι1ε Αι·1ιε11. πππ πεε ννει·πιο Ιπτει·εεεε πι» Με

Απετπιτ. ννιιι·‹1επ νοιι ιιππ πεπ: ιιιιιει·ει.ιι2τ ι1πι·οιι εεπ θι·ειιοπ

θι·οΒοι·ι Α1οιιιιιιι1τοπ·ιτει·ιι, πει· εεπ άει· Νεπιιι·ει·ιιιιι1ππε· άει·

Απειε.1ι. Με Ηιε1ιιιπε οιιιεε Οπι·ειιιι·ε ιιοι·εε1ιιεπ ειιιπιιιιιιι Με επ

εειιιεπι ιιιι .1ει1ιι·ο 1871 ει·ιιιιετεπ '1'οοε. Με εειπο 1Σι·ιιιιι πιει

πειιιπ εειιιε 8ο1ιννεειει·, πιο ιιι·ιιιιπ 1.π1ιοιν Δ1ειωιιιι1ι·οιινιιιι

Η π ε ι π π Ρ ιι ε ο1ι1‹ ι π ο ιιιιι ω· 11'ιιι·‹1ε πιει· Οπι·ε.ι.πι·ιπ πιιοιι

Με ιετπειο Γιιι·εοι·οο επ Με Απειιι11 ιιιι‹1 επιιεπ1ιτε ιιιτ νε1ιεε

νει·ιιιιιιειι ι1επι 1ιοννιιιιιιεπ 11ειιει· 11ει·εο11ιεπ, ι1επι Βιιι·οπ

Η ιι ε· ο ο 1 1.

° 1Μιιιι·επά Με επιπωειιι'επε ε" 70ει· .Τειιιι·ε ἀει·_ιε‹ιεει:ιο1ιεε

Οποιοι” ε1ιειπ πιο 11πιει·ειιοιιιιπς ω· Ε'ι·ιι.ιιοιι νοι·πιιιιιιι.

ινιιιιιι· ειοιι ι1ιεεει· Ζω ιιιιι·ιι ειιι Ζινο1ιει· Αι·2τ οιιεοειειι1:, άειιι

εε 011ιιι8·, πιο Αιππιειι ιιιι1Ηπιιι11ιεπ1ι1ιειτοπ ιιππ επεοιε11 επι'

8γριιιιιε επ ιιπιοι·ειιοιιι·π, ινοι·ε.ιιιιιιπ ειιιε :Με τιιιιιζιιο1ι ιιει'ιιπ

‹ιεποπ Απιπιεπ οιπ ι1ιοε1ιοπιιε1ιο1ισ·ε Ζεπε;πιεε ει·1ιιε1τεπ. κε εειπειπ

ιιο1ιιι1ι“ειι ιι·ειιι1ιε Με Πι·. 11 ιινι1ε11 πεπ Πι·. νο".

17_ιιιιιι·ιεει· ιι·ειιει· Αιιιειι 1ιοεεειι ειιιε ιιει·ειιππ1ιεπτ1ε Αιιοι· ιιππ

ιιοπειιοε Ψει1ιε.1ιιιιεεε Πι·. Μ ιινι1ε11 πεπ πιο1ιτ 1ειοιιιεπ 11π1;

εο1ι1ιιεε ι'ειεεοιι. νοπ πει· Αιιειε1ι πππ εετ ιιι ι1ετεεΙ1ιοπιιιιπ

Ιιε1ι εοινοι·ι1ειιεπ Φιιιιιιειιειι ιιι εο1ιειι1επ 1πι 8ερτ. πεε .1ιιιιι·οε

1881 π·ιιι·ι1ε πιο 1.ειιππε; πει· Απει.π1ι πιι1· ε.πνει·ι.ι·ειιι, ιιπ πει·

ιο1ι πππ 21 .1ε.ιιι·ε ειι·1ιειιο.

11ε νι·ει· 1ιειπε 1ειο1ιιε Αιιι'αε.1ιε, ειε εεπ πιι1 ιιιεεει· 8ι.ειιιιπο·

ιιιιοιπιι1ιιπ. Γοιι1ιε ι1‹ιοιι ποιπ ι·οι·1ιε11πιεεπιεεει8· ιππο;επ Αι·ει

πιο Βιιο1ιι·ππει ιιππ άιε ιιπ1ιο εοοιιιιο $τε1ιππε· πεε νοι·πιι.πεειε.

11ο νει·πιπποπ .1πιιι·ο, Με ιειι πιιοιι ιπ πιε ποποπ νει·ιιιι1ιπιεεο

ειπρ:επι·1ιειιει πειτε ιιππ Με εε πιιι· ςο1ειπε, άεε νοι·ιι·ιιιιεπ

ι1ει·Οπι·ιιι.οι·ιπ επ ο·ι-π·ιπιιεπ, »πιο ιιπι·οιι ειε πει ο” Πεπον

πιι.ιιιπε άει· Απειει1ι. εειιι· ειιιιινιοι·ι8·ε ροοιιιιιει·ε Εεεε ι1ει·εε11ιεπ

ννοεεπι1ιο1ι ει·εοιιινει·ι ιιι·ιιι·ι1ο.

Πιε '1'ιι11ιιο·ι‹ειι. πει· Αιιετε1ι; ινιιι·ι1ε ιιπ ννοεεπι1ιοιιεπ ιιι ω

εε11ιοπ 11νειεε ννιε ιιιιιοι· ιποιιιοε νοης1ι.πεει·ε 1.ειιιιπΒ· ι“οι·ι€ε

ι”ι11ιι·ι. νοπ Αιιι“επε ιιπ πω· πιιεει· Ηειπρτ.ιπτει·οεεε πει· 2.

8ειιο ιπ πω· '11ιιιιιεικειτ πει· Αιιειε.ιι. 8·εινιιιπιοι, ε" Ρ`ιιιεοι·8·ο

πιι- Με ιπ οοι·εε1ιιοπ ι·ει·ριιι·,ςτειι Κιιιι1οι·, εοννιο τιιιι·ειιι” πο·

ι·ιο1ιτει ποε ννιεεειιειτιιιιιιιιοιιο Βειι1ιεοιιιππεειιιειει·ιιι.1 εοινο1ιι ιπ

.Βειι·ει1 πει· Απιιιιοπ. ερεοιο11 άει·11ιιοιιππτει·ειιοιιπιιο;ειι, π1ειι.πο11

ιπ Βετιι·ι1' πεε ννοοιιει1ιιιιπε ιιππ θει1ειιιεπε άει· Κιπιιοι· ιιι

ειιπιιιιι>ιπ. Με Πι·. ν εεε πιο1ιι. πιιι· εοιπε '1'ιιειιιο;1ιειι επ πει·

Απειε.1ι ειιιι.<.τειιοιι, εοπτ1ει·π εειπει· θεειιπι11ιειι: ινει;επ ιιιιο1ι

Β.πεε1επι1 νει·ιε.εεειι ιιιπεετε, πιει Πι·. ?ειιιε ιπ εειπε θεοι

1πππ πιε ιιιιιποιει· Απε ειιι πει· ΑιιειεΙ:.

8ο Με Με Αιιειε.11:, ε1ιεεεειιοπ νοιι ειιιιεςειι

Πιαπαι·ιοο-ιπι10Π_ "πω, πω! α1ο1ο1ιιιιΕεειε ιιι1·ε

ι'οι·ιε;εεειει Με ειιιιι διιιιιο 1899, πιο ιιπ· ειιιε εο1ιννετο

Κι·ιειε επιετο1ιεπ εοιιιε ιιπι·οιι πιο ιιπει·υνει·ιετ. Με οιπ

111112 ειιιε Πιιοιιοιειιι 1·1ιιππιει ειιιιι·ει1“επι1ε 1ιιιιιιει1ππε

πει· Οπι·ειοι·ιιι, άεεε ειε ειοιι 11πτεο1ι1ιιεε ε·ειεεει 1ιειιο,

πιο Απετει.1ι ειπεε1ιειι επ 1εεεεπ; ππε πινει· εο11ιο πιο Αιι11ϋειιπε·

οεπει·11ιοιι Με πιιιιι 1. 8ορτοιιι1ιοι· πεε 1ιιιιι'επι1επ .1ιιιιι·οε οιι”οιο·ειι.

θ1ποι‹1ιοιιει·ννοιεε @πως εε πιιι·, ι1ιεεεπ '1'ει·ιιιιπ Με επιπ 1. Μει

19110 1ιει·ειιεειιεοιιιειιοιι. Πε πω· ειιιε εο1ιννει·ο Ζειι, ειε πππ

1'ο18ιε. πιο1ιι ιιπι· Επι· ε1ιε οιπ πω· Αιιετε.ιι: Απειεετει1ιεπ εοπ

11ει·π ο1ιοιιεο εποε 1'ιιι· πιο 111ιει·π άει· ιπ πει· Απειιι1ι νοι·ρι1εο·

τεπ Κιπι1ει· ιιππ εο1ιιειι εε Με εε, Με σε άιε Απει:ο1ι. επ ιπι

πιει· ι1ιι·ε Ιοποιε.ιιι·ιειε, εεεειιπι·ιπαεπάε 'Ι'1ιειιεκειτ ειιιειει1επ

εο11τε. Ποοιι εε Μπι ππι1ει·ε. 11ε 1'επι1 ειοιι οιπ ειιιειι· ΜΜΜ

11ιιιιοι, ιιο1ιειιιιι. ιπ άει· ε·ιι.ιι2οπ 8ιει.ι1τ. ιιιιι·οιι εειπ ννιιιιπεε Ηει·ε

πππ εειπε οιι“ειιε Βεπι1, πει· πιοιιι πιι1· ω 11ε.ιιε. ιπ πει· Με

.λπειιιιτ 48 .7ε1ιι·ε ποινει1ι ιιειι.ε, ι1ιιι·ειι Κιιπι' επ ειοιι Μ·ειο1ι1ε.

εοπι1ειπ ειιιειι ι1πι·οιι ινοιι.οι·ε Ορι'ει· εε ειιιι6ις1ιο1ιεπ ννο11τε, πιο

'1'ιι16.1ι.<1:1ιειι. ίοι·ιεπεετεεπ. 1οιι ιιιοιπο πεπ επ ιιπειει· 1·"ι·επι1ε 1ιιει·

επιινεεεπι1οπ Η. Πιι·οοιοι·Γνο·ι·:ιε·ε 11οι·ιπποιειιπ·ιε Γεεεε.

επι' οιπ νοπ πιι1· ιιι ω· Μεάιοιπο1νετννε1ι.ιιιιο· ειπ8ει·ειο1ιιεε

θεειιο1ι, ειιιε άει· ει.ιιεπ ειιειι:ιιε Αιιειει1τ. πιιτει· επι1ει·ει· Βε

πεππιιπο· πππ ιιιιτ1ει·οπ 8ι.οτπτοπ ιιεςι·ιιπιιεπ ιιι 1πϋππεπ. ει·ιιιο1τ.

ιειι επιιιι άειπ ννοι·ιιιοπ 1πιει·οεεο ιιπ ι1ει·δεοιιε πππ πω· ίι·ειιιι‹1

1ιο1ιεπ Βοπιιιιιππε ππει·ε·ε Ηοοιινει·οιιι·ιεπ Ηει·ι·π πω. 1περοο

τοι·'ε ιιπ .1ιιιιτο 1800 νοπι 16. ιιππ πιε θεπειιπιιε;ιιπ1:, ειπε άει·

ει·ιιιεο ΑπειεΙι ει·61Υποιι επ ιιϋπιιοπ. 8ο ννιι·‹1 ποππ πιο ιι·ιι1ιει·ε

Λι·1ιοιιι ιπ άει· 11ι·ιιιιει·επ Λικ πππ πω" ι'οι·η.εεεει.ει.

Πε Μειιιτ πιιι· ιιιιι· ιιιιι·ιε, 1ιιπεπ εππι 8οιιιιιεε ιιοο1ι ει

ιιιεε 1ιιιτιο ετοιιε1ιεο1ιε Πετεπ επ ποποπ. Βειι·οι1επά άετ Κιπ

τ1ει· ιιι1ιι·ε ιοιι 11ιπεπ ππι· ιοιπειι‹1ε Ζειιι1επ ιιπ: νοιιι ι1ε.1.ιι·ε 1855

ειιιά ιιιι θ8112811 ιιι πει· ΑπειεΙτ ειιι· νοι·ρι1ει.ιππες επιπεποπι

ιιιεπ ννοι·ι1επ 1785 Κιικ1ει· (Με επιιι 1ιοιιιιεεπ '1'ειε;ε). ι1ειι·ππτει·

882 Κιιιιιιοιι ππε 878 1ι1Μο11επ. Βιε Μπι .1ιιιιι·ε 1882 1ιειι·ιιο·

Με 8τει·1ι1ιο1ιιιειι 81,8 ρθι.., ιπ πει Ζειι νοπ 1882 Με _ιειει ιιπ

1)πι·ο1ιεοιιπιπ 21,9 ρΟι. Νε.οιι Γρε6εππιπκοπε (1901) ιιοιι·11.1.ει.

1111· πιο .1ειιι·ο 1888-1886 πιο 8ιει·Μιο1ιιιειτ πει· Κιπι;ιει· Με επιπ

νο11επι1ειεπ2. 11οιιεπειιι1ιι· ιπ Βπεε1επ‹ι ιπι Μιιιε1 84.8 πω.

Απιιιιεπ ειιιά ιπι θεπιεπ νοπι .1ειιι·ο 1855 ιιι Με Απει.ο11 Με

ε·ειιοιπιποπ Με επιπ 1ιεπτιΒεπ Τε" 22458. 1οιι 1εϋππτε 11ιπεπ

επειπιιι·1ιο1ιει·ε 1)πιειι ιιπε: νει·εε1ιιειιεπε, πιο εο11ιεπ 1ιετι·ειι”ειιι1ε

Ρππ1ετε εε1ιεπ, εε 2.13. ιι1ιει· άιε Ζειι1τ1ει· νει1ιειιει1ιετοπ

8ιιιι·ιπ· ιιππ

Τ111ι.ιιι:1ιειτ

Νεο1ι .

 

πιι‹1 ππνοι·1ιειι·οι1ιοιεπ, άιε Ζε.ιιι άει· θε1ιπι·τεπ οτε. ιιιπε εε οπει·

π1ι·ιιι, ππι 8ιε πιοιιι επ ετιιιιιι1ειι. Νπι· εε νιει εοι πεεει.ς·ι. άεεε

εε11ιετνει·εωιιιιιιιιιι πιοιιι: ειιιε επιποπ Αιπιπεπ 8ιε1ιεπ ε·ειππι1οπ

1ιο1ιεπ; ειιι νει·1ιιι.1ιπιεεπι1ι.εεις εει·οεεει· '1'ιιει1 ινιιι·ι1ε επεμ

ιιοιιι·ιεπεπ ειιτννει1ει· ινοοεπ .ιποπε·ε11ιει'ιει· Νο.ιιι·ιιπε.- Κι·ιι.ιιιι

1ιειιε1ιε11ιει·οι1ει· ειιι' ιιιι·επ ειποιιοπ ννι11επ. νοπ 18εθΒ Απι

ιπεπ 1ιεειιπο ιοιι άιοε1ιοιιιειιιι1ιε Πε.ι.επ, νοπ ι1ιεεειι ιι·ο.τ.οπ οι

ποιι Πιεπει επ 188158, ε.ιιεεεεο1ιι·ιε1ιεπ ννπι·‹ιειι 4725, πιι1 επι1ειπ

1ινοι·ιοπ, Με: '|ε ειιιε· Αιιιιποιι ιιιιιεετεπ επι1ο.εεειι ινοτι1επ.

ι·1οο1ινει·ε1ιι·ι.ο Αιιννοεοπι1ε! Με 1ιειιε Με εοιιοπ επ ιππε;ε

επι'αε1ιπιιοπ. ιιππ» Ηπα, ι1π.εε πιο με πειιιιπιιιε Απειει.1ι:

«Βιιοπιιεοο·ι·ροεοιτι1ι Περιιιεοπιπ πριιεπε ιιππ ποπεπιιιπεεεειε ιιππ

1ιεεποε·ε 11ο ιιπνιτε π·1ιι·ειιι·ο εοεπεο·ι·π ιι Με κορπε.ιιππω "οι

ι1ειιιεε11ιεπ 8ει.ι;επ ιιπ-ι Πισω ειι·1ιειιοπ ιπϋπε ννιο ειε Απειει.1τ

πεε Πι·. Μονει· πω! πιο ποε 8ι·ειοπ Κιιεο1ιο1ειι-Βοε

ιι ο ι· ο κι 11 ο. χ”

Υει·ιιι1εοιιιοε.

- Απε Βιιιεποοιι ιιι Τιιιιι·ιπο·επ ιιοιιιπιι πιο '1'ι·επει·ποιεο1ιειι.,

άεεε ιιπεει· 1ιο1ιοι· 11επι1ειπε.ιιπ. άει· εειιι. 8ι:επτει·ει.ι.ιι Ρι·οι'. Οι.

Βι·π ει. Βιι1ι1ει·, πιιοιι 1ε.πεοιπ εοιιινει·ειπ ι1ε1ι1επ ι1εεε11ιετ

επι 8. (21.) Νονειπιιοι· ιπι Αιτει· νοπ 83 .1ε.11ι·επ νοι·εειιιει1επ ιετ.

Νεοιι -11ιεπινιι·ιιπι; εοιπει· 8επι1ιοιι ιιι εειπει· νειει·ειιιοι Ποι·ρειι.,

ιιι Βι·ιιιππεπ ιιππ ννιιι·ιιιπι·ε· ιιππ 111ι·1ειιεππε; πει· Ποοιοτννι1Μο

ιπ 1171ιι·21ιιιι·ιε· ππε πειιιι ιιι Πιιι·ρει 118621 ιιιιιειι·ι.ε ει· επτειιιε;ε

Με Αεειετειιι ιιπ άει· Βο1ιπι·τειιι 11ιο1ιεπ Κιιιιιιι ιιππ Με Ρι·ινιιι

ιιοοεπι πω· Ππινει·ειΜι.τ. ιπ ι)οι·μετ πιιιι πιει· ι1οιιπ ειιοοεεεινε

θι·ι1ιππωι·. Ποοεπι πππ Ριοι'οεεπι· οιπ Ηε1ιειππιοπ-1πειιιιιι επ

8ι. Ρειει·ειιιιι·ις, ειιπ1ειιιιι εποε (1οιιεπ1ιεπι οιπ Κ1ιπ1εο1ιεπ 1ιι

ε111.ιιι άει· θι·πεειιιι·ειιπ Η ε 1 ο π ο Ρ π. π· ιιι-ιν π ε . επ πιει·

Μειιιιπι1ιειπ-Ηει1ιιιιετοιι ππε ειιι Α1εκεπάι·ε.-8ιιιι. νοπ πεπ 87

.Τειιι·επ εειιιοι· 11ι·ιι1ιο1ιοιι Τιιιι.ιις1ιειτ Με πει· 11ιπαεεο1ιιετ1επε

ειε 11ιπΒειε Ζειι. -- πιο. 30 .1ιι.1ιι·ε - ι1ιοεε Τιι11.1ιε·ιιοι11 ιπ 81.

Ροιοι·ειιπι·ιε ειιει.ς·ειιιιι, ινε ει· επ πεπ 1ιει·νοι·ι·εςεπι1ε1οπ ιιππ

πεεποιιτεετεπ 11'ι·ιιπεπει·ιτοπ 8·ειι6ι·τε πππ ποποπ -εειπεπ ο1ιοπ

οι·ννε1ιπι.επ επιιιιο1ιεπ Ε'πποειοποπ ειπε επεξειιι·ειεει.ε Ρι·ινει

ρι·ιιικιε 1ιοννι11ιιςιο, Με ειιι εππειιιπεπι1εε 1ιειι1επ ι1ιπ εννεπε,

εειπο Ρι·ειιιε επιιιιεε1ιεπ ιιππ ειοιι πιιοιι 111ιεειιεοιι επιποιαπ

ιιε1ιοπ. Βιπεπ οιιειιιιιι·1ιοιιοι·ειι Νε1ει·ο1οΒ 1ιι·ιπε·οπ ννιι· ιιιιο1ι

ειεπε.

- Βει· Ρι·οιεεεπι· άει· εει·ιοιιι1ιοιιειι 1ι1ει1ιοιπ επ πει· Ππινει·

»πιει Βει·π. Πι·. Οειι·ι 11ιπ πιοι·ι, πει· νοι· Κιιι·2ειιι εε1πειι

90.Θεπιιι·τετεε· ι”ειει·τε. ιετ ιπ άειι Βιι1ιεειοπι1 πε

τι·ετεπ.

- Αιπ 10. Νονοπι1ιοι· 1ιοοιπο· πει· Ρι·οι'εεεοι· πει· ιιοι·ιπεΙοιι

-Αππιοπιιο επ άει· Ο1ιει·1ιοννει· Ππινοι·ειι.11ι Πι·. Α 1 ειιιε Β_ι ε

1οπεεοιιν πεε 25_ι11.1ιι·ιεςο .1ιι1ιιιο.ιι πι εειπει·· @οπτ

τ ιι Η ιι ε: ιι οι ε. νοιι πεπ Ε'ι·οιιπι1ειη θειιιι1ει·π ιιπε νει·ειιτει·ιι

ποε διιΜΙει·ε ννπι·‹1ε ιιιιπ επ 1Βιιτειι οιπ 11'εειεεεεπ νετεπειιιιτει.

- 1π πιιο1ιει.ει· Ζειτ νο11επι1επ ειοιι θ!) 1 ει. ιι ι· ο 11 ο ι· 111 ο τι ε 1

1ιο ιι ο π 'Ι' ιι 11 ιι ο 1: ε ι τ. άει· Ρι·οι'οεεοι·οπ ι1ει·Κιεννει· Ππινοι·

ειοιι Πι·. Ρ. Με ι·οεοιν (Οιιιι·πι·ε1 ππτ1 Πι·. δ. Α. Βει

κ ο ι· ε 1ιι (Ρενοιιι:ι.ιει·). (11. πο.)

-- Πει· ετε11ν. Μοιιιιοινεο1ιε θοπνει·ποιιιειιτε-Μεάιοιπο1ιιιεπεο °

τον, 8ιειει.ιει·ιιιιι 1)ι·.11εννιτειιι. πι ε ιι ιπ Ο 1ιοι·ιι.ι·2·ι άει·

11πεειεο1ιεπ θεεο11εοιιιιιι άεε Βοι:1ιειι Κι·επ2οε

πππ πεε πει πει·εε11ιοπ ιιεει.ειιειιι1επ Κ ι· :ι π 1; ε π ιι ο πε εε

ει·π εππτ ννοι·ι1επ, ιιιιτει· Βοιεεειιπο· 1π πει· νοπ ιιππ ιιε111ει

ι1ει:ειι 8ιει1ππι_ι;. _

- Πει· ι”ι·ιιιιει·ε Αεειειεπι: ιιππ Ρι·ινειι1οοεπι άει· '1'οπ1ε1ιοι·

11πινει·ειτιιιι Πι·.1Οοπε τοπ οιπ Αιο1ιοπι.ι·ο1ε1ιι 1ιιιτ ειοιι

ειε Ρι·ινοτι1οοεπιτ1ει· Ριιιιι·ιπε.1ιο1οπιε ιιπ άει·

Οπεεεεει· ιιιεάιοιπιεο1ιεπ Ε'εοιι1ιετ 1ιειΜ1ιτιι·ι.

-Ζππιθοι·ρεει·εττ1εε ΧΧ. Αι·ιποεοοι·ρε ιει πει·

8ιεειει·πι.1ι Πι·. 1) ο νει ει·ιιει.ιιπι ινοττ1επ.

- 1)ε1° νειο1ιεοιιιεκ1οτε ΗοΓιοιιι Πι·. 11ειιοι·οινιι.εο1ι

Ψοι1ει·ιει Με θειιι1Γε πεε Πιοεο1ιεπ θοπνει·

πεπιεπιε-11ε11ιοιπε1ιπερεοι:οι·εννιει:1ετιπ άεπι)ιοπετ

ο·εεεε11τ ινοι·ι1οπ.

-- Βει· ιιιπεει·ο 211213 άει· ειιιιι·ιεοΙιεπ Ρ1οιιεπεοπιμε.εο 11ι·.

Θ1εε1ιοιει: επιιι11ειιτει·ι1εε Μι1ιια1ιτ-Ι1ε2ει·ει1ιε

ιπ Ρ ο ι· τ. Α ι· ι ιι π ι· ει·πειππ1: ννοι·τιεπ.

- Ζπιπ Ρι·ι1ειι1επτεπ πει· 11ιν11ιπάιεοιιοπ “θε

εο11εοιιιιι“ι ειιι· Βοιιιι.ιπριιιπε· άει· 1ιερι·ε. ιετ ειιι

8ιιο11ε πεε νοπι Ρι·ϋ.ειιιιππι ειιι·ιιοιπι·οι:οπι1επ Εε.ππι·ο.ιιιε Η. Βε

ι·οπ 8 τ εει ν ο π Η ο 1 ε ο οι π, πιο πω· «Β'ο11ιπει· ΑπεειΒοτε

ιπε1‹1οι.. πει· Βεπάι·ειιι Κ. ν. Η ο 1 πι ο ι ε ο π 1Νοπ-ινοιι1οιιιει

εεννιι.ιι1τ ννοι·ι1επ.

-- 8.11ο_ιεει.11ι. ι1ει·Κειεοι· πει. πιι1 Βιιο1ιειο1ιτ επι

1ιεεοιιι1ει·ε Μιι1ιειπιι11πιιο; πππ νει·ι1ιεπε1ο ιιιειιι·ει·επ πει πειιι

νοπ ι1επτ.εο1ιεπ Βειο1ιεεπεε1ιει·ιε;οπ πεε·ι·ιιπι1οιεπ ιιιοειι.ι;επ

Α1εΧεπι1ει·-Ηοεριω.1 Απ,ςεει.ε11ιεπ Αιιεεειοιιπππε·οπ ΑΙΙοι·1ιόοιιει.

επ νει·1οιιιεπ €ετπιιι:. ιιππ εννοι·: πειιι 1ιει:ει· ι1εεριιι1ιο1ορ;ιεο1ιεπ
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ι 1,840,000 κ1'811148Π1188110118 εοιιιιιοιιι.

Οιι1ι1ιιοτε Με 1·1οεριι.ιι1ε, Ηοιι·ο.ι1ι Πι. Πο1εο - άοιι 8 τ. διο·

πιε1ιιιιε-Οι·ιιοπ 8. Ο1ιιεεο απο ι1οι·Ο1ιοι·ιιι άοιι Ηοερι

"Μ, Ρο.ετοιειοο1ιιοι· 191ιεο Μοι·ιι;ι - οιπο ει11ιοι·ιιο

Ποι1ει11οιιιιιιιοι·Αιιιεο1ιι·ιιι«Γιιι·Βιιοτ».

νοι·ειο ι·1ιοιι: 1) Δω 4.117, Οοιο1ιοι· ιιι Ηιι11ο άοτ άοιιι"

Ρι·οι'οεεοι· άοι· Αιιιιι.ιιιιιιο Οι. Β ι· ιι ε ι. 11 ο 1ι ιι ο ι· ι οιι θο1ιιι·ιι

ο ορ1οκιο ιω 88, 1.ο1ιοιιο_ιειιιι·ο. - 2) Δω 8. Νονοιιι1ιοι· ιιι

ιιιει:1ιιιιι άοτ 11ινιειοιιειιι·π ιι. 11. Βιιιιι1.ει·ε11ι 1)ι·. Α 1οιιε

8το1 1. Βιο ει·ετ1ιο1ιο Ρτειιιιε 1ιιιτ άοι· νοι·ειοιωοιιο ειιι:

1865 ειιεεοϋ1ιι. - 8) Ιιι Μ. Ροιοιε1ιιιι·ι; άοι· 1ι·ιι1ιοτο Ο1ιοι·

"οι άοτ ρεγο1ιιε.ιι·ιεο1ιοιι Κ1ιιιι1ι άοι· ιιιι1ιιιιι-ωοι1ιειιιιεο1ιοιι

Δοει1οωιε. Ψιι1ι11οιιι-τ Βιιιιιι.ει·ιιι1ι Μ. Α1ρ1ιο ιι ε Β ι·

1ι2 ιιι, Ποτ νοι·ει.οι·1ιοιιο, ν11810118Γ ιι.ιιο1ι 11ιιιο·οι·ο Ζω ειε Ρι·ι

νο.ιιιοοοιιι τω· Ηοιειοειιιι·ιιιιΜιοιτοιι ειιι άοι· Βοιιιιιιιι1οιι Α1ιιιιιοιιιιο

1ιιιιιιιι·ιο, και· ειιι: 1868 Με Απε ι1ι111ις. 41 Ιιι Μοο1οιιι άοι·

1.ειιι1εο1ιιιιιεει·ω ‹1οε Οιο1εο1ιοιι Θοιινοι·ιιοωοιιτε ΜΗ: 111161

Κιι·ιιρ1ιιιι ιπι 89. Ι.ο1ιοιιε_ιε1ιι·ο ιιι Ε'ο1ιιο νοιι Βοιιι1ιι·ιιο1ιοιι,

άιο οι· ειο1ι ειιι' άοιιι Βιιι·1‹ννοεο νοιι οιιιοι· Κι·ο.ιι1ιοιι ‹ιιιι·ο1ι

οιιιοιι 8ριιιιιε ιιυε άοι· Βοιιιριι€ο, :Με «Με εο1ιοιι κοινοτι1οιιο

Μπι όιιι·ο1ικιιιε, 2ιικοιτη.;οιι 1ιιιιιο,

1ιιιιε νοιι 112011” Με 1ιοεο1ι1οεεοιι, κι» ι1ιο Ε'ιιωι1ιο ιιοε 6ο

1ιο1ιιοιι Αιποει, ινο101ιοτ 12 .1ιι1ιι·ο ιιι ι1ιοεοι· Βιιιιι1εο1ιιιι'ι. ρι·ιιιι·

1.ιοιι·ι 1ιιιι,ιιι εοι;οιι. 51 Ιιι 1ν1οοι1ιειν1ιιιε άοι· 11ινιειοιιειιι·π

άοι· 21. 1ιιιιιιιτοτιο-111νιειιιιι, 8ιιιιιιετιιτ1ι Πι. 117. 8. Ψει·ιιινιιι

ιιιιι·1ι 2Τ_ι111ιτιιςοι· 1ι.ι·ιι.1ιο1ιι-1· '1'1ιΒιιε,ικοιτ. 8) Δω 8/16. Νονοω1ιοι·

άοι· 1ιοιιι1ιιιιτο Ρ1ιγειο1οι.ς ΡΜ. Πτι 1.ιοοιιιιτι1 1. ιιιιιιο ιιι ειιι

Ρ1οιιι·ιιιε ιιιι 68. 1ιο1ιοιιειιιιιι·ο. Ποι· νοι·οι.οι1ιοιιο._ ννοιο1ιοι

?εει 40 .1ιι1ιι·ο ιιι ιιι·οιΕεννιι1ι1 άοοιι·ι Με. Μ: ιιεωοιιι1ιο1ι ιιιιι·ο1ι

εοιιι ιι·ο111ιο1ιοε 1.οιιι1ιιιο1ι άοι· Ρ1ιγειο1οςιο, Με 10 Αιι11ιιςοιι

οι·Ιο1πο ιιιιι1 ιιι νιοιο ιιιιιιοι·ο δρ1°Μ:1ιο11 ιι1ιοτιι·ιιιςοιι ννοι·ι:1οιι κι.

ννοιτ ιι1ιοι· άιο θι·οιι2οιι 1)ι·ιι1εο1ιιιιιιάε 1ιο1‹ειιιιιι 8818018811- Τ)

Ιιι 1.οιιιιοιι σοι· 1ιετνοι·ιοι.χειιι1ο 8ροοιιιιιει. Πιτ 11ει.1ε-, Νεεοιι

ιιιιιι Ο1ιτοιι1ιτιιιιιι1ιοιιοιι Οι. @οιι οιι Βτο νν ιι ο. 82 ι1ε.1ιτο Με,

ννο1ο1ιι-ι· οιιιο 18511120 Βοι1ιο νοιι Αι·1ιοιι.οιι ειιι' ιιιοεοιι 8ροοιιι1

εο1ιιοιοιι νοι·611οιιι1ιο1ιτ 11111.

- Π: άιο 1ιοιιιιιιι.ι; άοι· ωοι1ιοιιι1εο1ιοιι Κ! ιιιι1ι

ιιι θ το. 2, ινο1σι1ιο τ1ιιτο1ι ΡΜ. 1(τιιιι ε. Βοι·ιιιιιιη.>; ιιο.τ1ι

Βοι·1ιιι, ιιοι ι;οιιιιοι·:1οιι Μ, ειιιι1, άετ «1)οιιιεο1ι. Με. ννοο1ιοιι

εο1ιτιι'ι» ειιιο18ο, οιι οποιοι· 8ιε·11ο Ρι·ιιι. 11ιιι 11ο ινε1κι, οι".

:ιπι :ιεε ε1Μιιεο1ιοιι Ιίτειι1ιοιιιιιιιιεοειιι Κ61ιι, ι1ε.ιιιι Ρι·οι'. Πο -

ω", 1)ιτεοιοι· ιιι-ιι· ιιιοι1. Κ1ιιιι1ι ιιι θτοιι'ειι·ιι1σ1 ιιιι‹1 ιιι1ιο1ιει

ε1ιοεοιι Ρι·οϊ. 8·τε.ι1ο1ιιιιιιιιι, ι1ιτικιτοιιι1οτ Απε ιιιιι Βοι·1ιιιοι·

ειιιιιιιεο1ιοιι 1:1οεριιιι1 ειιι 11ι·1ιε.ιι (1'ι·ιι1ιοι· ιιι 11οι·ρει1 ιιι νω

εο1ιΙιιο· εο1ιι·ε.ο1ιι ννοι·‹1οιι.

- Ρι·οι'. Πι. Ε). ν. 1)ιιι·ιιι 8-Ρε.εο1ιε ιιι Οοιιει.ειιιιιιορο1

Με άιο Βοι·ιιιιιιις ειιι' άεε ειιι άοτ Κιο1οι· Πιιινοι·ει1.1ι.ι

ιιοιι οιοιι·ιο Βειιιιοι·ιιιιιε.ι·ιεε_ ει” Πεπτι

ιιιι‹1 Οοεο1ι1οο1ιεε1ιτοιι1ι1ιοιτοιι ιιιιη.;οιιοωωοιι ιππι

ιιιιι·ι1 εοιιι ιιοιιοε Αιιιι 1ιοιοιιε ειιι 1. Ποσοω1ιοι· ιι. 8ι. ιιιιι:ι·οιοιι.

ω. ιιι. Ο.-Ζι€.).

μ Ποε 1ιιοειιιο Ιιιε1.ιι;ιι τ άοι· Πιιιιιιιι;1ι·2το 1°οιοττο,

Με άοτ ‹<Ηοι·ο1ε1» 1ιοτιο1ιτοτ, εοιιι ει; 8 ιι τι ε; ο ε Β ο ο το ιι ο ιι

«Με οιπο 0011821818 νοιεειιιιιιιιιιιι€ ιπι Πιιιιιο.εεε1ο, ννο1οιιο

ιιιι1·ο1ι οιπο Βοιιο Με Ρι1ιειιιοιιιοιι άοι· ετ11.ιιτιεο1ιοιι Βιιιιιτειι.ε

οοωωιεειοιι Πι· Α. Ορρο ιι ιι ο ι ιιι οι·ϋ11ιιο1 ινιιιιιο. Ιω 1.ιιιιιο

άοι· 20 ιΤιιιιι·ο ινιιιι1οιι νοιι άοιι 1)ιιωειειι·ει:οιι ιπι θε.ιι2οιι 8618811

8 Μι11ιοιιοιι Κι·ιιιι1ιο 1ιο1ιιιιιιιο1τ, ιιιιιι ειναι· ιινιιι·ι1οιι νοιι άοιι

Πιιιιιιιϋ.ι·ετοιι 8,500,ΟΟθ Κι·ειιι1ιο επ Ηιιιιεο οωρι'ιιιιεοιι ιιιιι1

Ιιι άοιι 20 .Τει1ιι·οιι ννιι1

ιιιοιοιι Τ άοτ Αοι·πο-ι1ιο 1·ιοι·ι·οιι $ι11ιοι1›ο μι, Τι·ιννιιε

πω!. θεοροςιιι, εοινιο άιο Αοιειιιιιιοιι Βο1ιιιιοπιιιιιιι,

1νο1τ“εοιιιι, 11'ιι.οε ι1_ιοιν ιιιιι1 8ειιο1ιει·οιν ι1ιτοΑτ1ιοιι

ιιιιιιιιιοι·ιποο1ιοιι άοιιι ειιιι111ει·1ιο11 Βιιιιιι11τει11οιιει. Νειο1ι άοι·

Μπους ι'ιιιιι1 οιιι οο11οειιιΙοε 8οιιροι· ιιι οιιιοιιι θεειιιιιιιεο Μουτ.

- Πει· ιιιιο1ιετο θγ1:1ιιε άοι·11οι·ιοιιο_ιι ι·εο ιιιι·Αοι·

Ποιο Βοτ1ιιι 1ιιι‹1οε ι. .1. 1908 νοω 2.-28. Μια: πι. 81. ειιιιτ.

- νοιι οιιιοι· 1ιοο1ι1ιοι2ιε;οιι Ροι·εοιι, άιο ιιιο1ιι ;ιοιιο.ιιιιτ ιιι

ινοτόο1ι νιιιιιεοιιι, κι Πιτ Με Η ι ιι ά ο ι· ε ιι ιι οι ο ι·ιιιιιι ιιι

Ζιιι·οιιο_ιο Θεο1ο ειιι θεριιιι1 νο ιι 1001100 Β1ι1.ρτο

ε ρο ιι 11ο τ ινοι·‹1οιι, ι1οεεοιι Ζιιιεοιι Ζιιιιι Πιιτοι·1ιε11. νοιι 15

Βοι1οιι πιπ «κι ιιτιιιε1οιι Κιιιιιοι· νοι·ινιιιιι1ι νιιοι·ιιοιι εο11οιι.

-- Ιιι Οιιοεεο. ιι·ιι·ι1 νοιι 81ιοιιοτιι άοι·

ρ1ιγειικο-ιιιοτ1ιοωιι11εο1ιοιι 1ι”ιιοιι1ιι1.1 άοτ ιιοι·ιι€οιι Πιιινοτειι11.ι,

“ιιι «11. πω.» ειιιο18ο, 1ιοειιιειο1ιιιριτ, οιπο ρ1ι γ ο ι Η ο-ιιι ο‹1ι -

σιιιιεο1ιο Θοεο11εο1ιιιΕι 1ιοι άοι· Πιιινοι·ειιιιιι: Με

Ιιθ11θ11 ειι Με”.

-1ιι 11ιμι Μι ειο1ι οιιινοτ.οιιι Πιτ εο1ι1οιιιιι€ο

ιιι·21.1ιο1ιο Ηιι1ιο1οιετιιιιο· ιιι ιιιιιιιςοιιτ1οιι 8111

1οιι ι·οιιετ1τιιιι·τ.

`- Με Με ιιοπι ι1ε1ιτοε1ιοι·ιοιιι άοι·

ιιοι·εο11ιοιι ιιυε ι1οω .Βοο101°, 2 Ποοιιιιοιι, 22 οι·ι1οιιι1ιο1ιοιι ιιιι‹1

1? οιιεεειιοιι1οιιι1ιο1ιοιι Ρι·οιοοεοτοιι, ό Ρι·ινετιιοοοιιτοιι ιιιι‹1 88

Ροιεοιιοιι Με Ι.ο1ιι·- ιιπά Η1ι1ι'εροιοοιιο1ε. νοιι άοιι 586 8ι.ιι·

4ιτοιιάειι ννιιιοιι 805 Μοι:1ιοιιιοι·, ιιιι‹1 291 διιιιειοιι. Βοι· ει·ϋειιιο

'Ι'1ιοι1 άοι· 8ιιιιιιι·οιι‹ιοιι 1ιοετοιιι ιιυε ιτιι1ιοι·οιι Α1ιεο1νοιιτοιι

Βιοιει1ιο1ιοι· 8οιιιιιιιιιο 188°ω ιιιιι1 ιιιιι· 82 ρθτ. 1ιο.1ιοιι (ιι·ωιιιι

Πιο 1ικιιι1εο1ιειτενοι·ειιωιιι- .

 

  

ιιιοιιιοιιιιεο1ιοιι ιιιιτ1 1

ι
ι

ι

ειιι11ιι1ι1ιιιιε οι·1ιο.Ιτ.οιι. νοιι άοι· 1ιοιω 1ιγειοιιιεο1ιοιι 1ιιετιιιιι

1ιο1ιιι‹ι1ιο1ιοιι οιιοι.οι·ιο1οε;ιεο1ιοιι Βιετιοιι ειπά ιω Βοι·ιο1ιτειιι1ιω

8440 11"1εοοιιε Α ιι ιι ι1 ι ρ ιι 1: ο ι· ι ο ε ο τ ιι ω ε1118ο111.8εο11 ννοι·ι1οιι.

1ω 1ιιιιιοιιι1οιι .1ιι1ιτο ιεε «Με ιιοτιο 1ιιιιι1εο1ιο Αιιι1ιιι1οιοι·ιιιω ω,

(ιιο1ιτιιιιι:1ι ιι1ιοτ1το1ιοιι ιινοι·ιιοιι ιιιιι1 ιιι ιι11,ο1ιει.οι· Ζοιτ Μπι ω;

άοιιι Βου ιιοε ειιειοωιεο1ιοιι 1ιιετιιιιτε 1ιοΒ·οιιιιοιι ινοι·ι1οιι, ω”

218,ΟΟΟ 1161. 1ιοειοιι ινιι·τ1.

- Βιο Κε ειι.ιιεο1ιο Πιιινοι·ει15.ι 21$1ι1ιο, 11801111οιη

δε.1ιτοε1ιοι·ιο1ιι ιπι νοτι1οιιεοιιοπι .1ιι1ιτο θ? ΡτοΓοεεοι·οιι, 62 11:14

νοιτ1οοοιιτοιι. 16 1.ο1ιτειιι1ι1ο ινιιιοιι ποιοι. Πιο θοεειιιω1;

2111111101' 8τιιι1ιι·οιιι1οιι 1ιοιι·ιιε 878, νοιι ι1οιιοιι 884 α"

ιιι οι1ιοιιιιεο1ιοιι Β'ει.οιι1τ11τ ειιο;οιι6ι·ι.οιι.

- Νιιο1ι άοιιι Ροι·εοιιιι1νοι·ιοιο1ιιιιεε Με 111, ε. ι· ε ο ιι ε. ιι ο ι·

Πιιινοτειι11ι. 1ιοιι·1ιετ ι1ιο Ζε.1ι1ιιοι·14οι1ιοιιιεω

ι1ιι· ο ιι 11 ο ιι επι ι1ιοεοι· Πιιινοτει:Μ - 401, 1ιοι οιιιοτ θο

ειιωιιιτειι.1ι1 νοιι 1888 81:ιιά1ι·οιν1οτ. 1)ειιτιιιιοιιιιιιοιι ιιοο1ι 111

Ρ1ιε.ιιιιιιοοιιτοιι ιιιιι1 18 Μπι Ζιι1ιϋιοι·.

- Ποι·11Ι. Οοιιιςι·οεε άοι· ι·ιιεειεο1ιοιι Ο1ιιι·ιιι·έοιι

πιω νοιπ 18.-21. Βοοοιιι1ιοι· ιι. .1. ιιι 14οε1:ιιιι ει.οιε1ιιιι1οιι. Αιιι

άοι· 'Γειτοεοι·άιιιιιι€ ετο1ιοιι: η Πιο σ1ιιι·ιιι·ειεο1ιο '1'ιι1ιοι·οιι1οεο:

2) άιο Ριιοιιωοιιιο ιιιιο1ι Οροι·ιιιιοιιοιι ιππι 81 άιο Ο1ιο1οιιιιιιιιειε.

ΑιιιιιοΙάιιιιρ;οιι νοιι νοι·πι·1ιεοιι ειιιιι 1ιο.1ι1ωϋς1ιο1ιετ οιι άοιι θο

οτοι.11.ι· άοι· νοι·ιιι·ιιιιιιιις Ρωι. Οι. Ε. Δ. 8οι11 (14οοιιεε., Πειι·

ιιοε·ε, 18ρειιιοισε, ποια Οιιιηιποιιιι), 81ο Πιις1ιοιιε1ιοιι.ι·5.εο

(8 11,81. _181ιτ1ια1ι οιιοι· 100 1161. οιιιιιιιι1ιι;) @οι ειιι άοιι 08,8ι1Π'81'

Οι. 11'. ιι. Β ο το ε 1‹ ι ιι 11Ιοοιιιιιι, Ηοιιιιε Βο.οιωεπεπ, Βεοκοπεοε

ι 6ο.ιιεειιιιο.1 οιιι:ιιεοιιι1οιι.

- Βριιιοωιο1ορ;ιεο1ιοε. Ο1ιο1ο το. Νιιο1ι άοιι 11111

οιο11οιι Βοι·ιο1ιιοιι ειπά ιπι Δω ιιι·ςο1ιιο τ. εοιι; άοιιι 20. Οο

ιο1ιοι· 1ιοιιιο Νοιιοι·1ιι·ιιιι1ιιιιι;οιι ειιι άοι· (.11ιο1οι·,ι νοι·οο1ιοωωοι·ι.

Ιω 61 ιι ειιι τ ιι ιι ο· ι;ο ιι ι ο τ νοιι· άιο 1οι.21;ο Βι·1ιι·ιιιιιιιιιικ ειιι

8. Ο ο :ο 1ι ο τ. Πε 1ειιιιιι εοωιι. άιο Ο1ιο1οι·ε ιιι άιοεοιι 1ιο1ιιοιοιι

ειε οι·εο1ιο11οιι ειι€οεο1ιοιι ινοτι1οιι.

-- Ροε Ε.. Ιιι Οτ1οεειι ,ιιιε1ι οε νοιπ 28. Οοτο1ιοι· Με 5. Νο

νοω1ιοι Μισο ννοιιοι·οιι ροει.νοι·ι111.ο1ιτιο;ο 19ι·1ει·ιιιι1ιιιιι€οιι. Μ.

- Πιο 1:1οεκιιι 1111214111 άοι· Κι·ιι.ιι κου ιιι τ1οιιΟινι1

1ιοειιι 1.111οι· ιι Βπ.. Ροιοι·ε1ιιιιςε 1ιοιαι·ιια Δω 2. Νον.

ε. .1. 84111112 ιιιο1ιι· Με ιιι ε. νοιπ.), τ1ετιιιιι.οι· 854 'Ι'γρ1ιιιε -

18 ινοιι.1,888 8γριιι1ιε - 128 ιιιο1ιι·1, 218 8ο1ιιιι·1εο1ι - 111 ωο1ιι·1,

125 Πιρ1ιτ.1ιοι·ιο- (11 νοιι.), 84 Μεεοι·ιι - 18 ωοιιι·ιιιιιιι 87

Ροοικοιι1ιτειι1ιο - 11 ωο1ιι· ει1ειιι άοι· νοιπ).

Μ01°11811ωΕ&Βι111οι;ιω ει.-.ΡΑ1Διιι1ιιι.ισμ

Η: άιο 1Νοο1ιο νοω 27.ΟΚιο1σοτ Με 2. Νονοω1ιοτ 1902.

Ζε1ι1 άοτ Βιοτ1ιο1ϋ.11ο:

1) ιιε.ο1ι (ιοεο1ι1οο1ιτ ιιπά Α1ι.οτ:

ιιιιθιιιι=οιι=ἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔιἶἔὲ
__|`_`==>πιπ>-ιι-ι>πωιπὴι-ε>=ΒΞ

ιΩ©ι23 Φ 'Η

11·11·8·-1ιΉι1111188118ι
Φ"'”"°:ΞἄἙΏἙΞ:δὅ=

811268574112ὅ4ἶ8 8 4 24 591ἰΟ (14 42 8ἶ 2660

21 118611 ι1οιι 'Γοιιοειιι·εεο1ιοιι.

'Η ιι. οιιιιιι1ι.0, 'Ι' 1ι. Μιά. 12, Ροιιι·ιε ι·οοιιι·τοιιε 0, 'Πριν.

ο1ιιιοΒοε1:ιωωιιιιι.μ1οτ οι·ω Ο, Ροο1ιοιι 1,11εεοι·ιι ι 5, 8ο1ιει·1ιιο1ι 101

1)ιρ1ι1.1ιοι·ιο 11, θι·οιιρ 1, Κοτιο1ι1ιιιετοιι 12, Οτοιιρϋεο 1ιιιιιΕο11·

οιιτειιιιιιιιιις 11, 11ι·γειροΙοε 2, θι·ιρρο θ, Ο1ιοιοι·ιι εειει.ιοιι

Ο, Βιι1ιι· Ο, Ειριάοωιεο1ιο 11οιιιιιςιιιε θ, Αοιιι:οι· θοΙοιι1ιι·1ιειι

ωει1:ιεωιιε Ο, Ρει·οτιι.ιε οριάοιιιιοο Ο, Βο121ιτε.ιι1-11ιοιι. Ο, Αιιι1ιι:11$ Οι

Ηγάι·ορ1ιο1ιιο Ο, Ριιοι·ροι·ε111ο1ιοι· 2, Ργ11ωιο ιιιιι1 θορτιοε.οωιο 81

'Ι'ιι1ιοτοι11οεο άοι· Ιιιιιιι;οιι 114, '1'ιι1ιοι·οιι1οεο ποσοι· Οιι:ειιο11,

Α11ιο1ιο1ιειιιιιε ιιπά Ποιιι·ιιιω τι·οιιιοιιε 8. 1ιο1ιοιιεεο1ινεο1ιο από

ι Ατι·ορ1ιιειιιιειιιιιω 82, 1Ιιιι·ιιειιιιιε εοιιι1ιε 18, Κι·ειι1κ1ιοιτοιι 1101

ἰ_.

νοτι1ειιιιιικεοπειιο 61, Τοι1τ.αο1ιοι·οιιο 21.

 

+ 1ι1ειο1ιετο Βιι:ειιιιε (Με νοι·οιιιε 81;. Ροτοτε

1ιιιτεοτ Δοι·ετο: 13ιοιιετο.Β ει. 28. Νονοιτι1ιοι· 1902.

11ιιινοι·ει-1

ιιι 1 'Ι' ο ιιι ει; ριο 1902 1ιοι·νοι·Βιιιιιι, 1ιοετο1ιτ άεε 1.ιο1ιτροι·εοιιε1 ι
Βιιιιιι”ιιιιΒι άοι· 11ιιμ·ιιιιι141ιι·ιιι·11εο ιιπ Με 1111011510 8ιιιι1%

+ Νεο1ιετο 8ιτειιιιε 6.οε13οιπεο1ιοιι ει·ει:1ιο1ιο11

Ή 17οι·οιιιε: 111οιιτοε άοιι 18. Νον. 1902.
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ΔιιιιιιοκοΒιιι .ιιιιοιε:ιι ιιπτ Μ... ιιι ο
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ΒΑΝΑΤΟθΒΝ
ΚτϋΙτιεθιιι1οε ΜιττοΙ

νοΙΙΙζοιητιιοτι τοι2Ιοε..

ΤοτιιεοΙιο ΨιτΙειιιι€.

[)επι Ηεττειι Αοτετε:ιι Ρτοϋοιι υπό Ι2ἰτετειτιιτ €τειτιε

υπό ίτειιιι:ο όιιτι:Ι1 Κ. δ. Κ ΡΘ88ΠΠε, δτ. Ρετετεισυτ€.

ΡειΒτιΚειτιτετι: Β811Θ1° 86 00.. Βετιιιι 'δ. νν. 48.

Με» 26-22.

::::Χσα›οοαΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ:οοαν

  

Εκττειι:τ. Τιιχτιιι

_ΡέΒ1-.@..5Δ-Μ 88.οοιιειτειτ. Ί`ειεεοιιτιετ.

και. ιζωοΕι. Ειιιίιιιιτ νοπ ιιιπ· τιιειι. Βειι6τιΙο ;τεεωτιει.

ΠιιιιοΜΜΙιι·Με, εισΙιετ νιιιι·Ιιοιπάοε ΜΜΜ παμπ:

ΚοιιοΜιιιετειι, ΚιεΙ1ΙΚορ1'- ιιυά ΒτοιιοΜεΙκετιιττΙι.

Ι.ιτετιιιιιι· ιιι ιιοτνοιτειρ;. ΒΙΜτει·ιι Πειιιει:ιιΙιιιιιιε ιι. Οοει.ειτειοΙι-Πιι€ο.ι·ιιε.

Αει·ιτ!Ιοιιε ΟιιτειοΜειι:

ΡΜ!. Πτ. Βι·ιιιι$ Πεο!ιοι· (.εω...ι."ω.

Με ννωωι.8 Με ..ΡοτΙιιεεἱιι“ »νετ οιπο ΒΒοττιιεο!ιοιιι1ε; ννοιιιι€τειοΙι Μι

"Μι 8·οτειιΙο εει.Βοιι Μπιτ, Μ" άει· Κοιιοιιιιιιετοιι τω» ιιι ειιιιι.τειι 'Μέσω ιιι ειπεπ

οιιιΐιιοΙισιι ΚΜ.ιι.ττιι νοτιιιιιιιάεΙω, ει: νιιιιτιἰειι Φο ΑιιΕ8.ΙΙο πιο ΜΜΜ. άετ Βο!ιΙειιιι ευ

Ιοι:Κοτ. άεπε Με Βι°8ι·Ϊ1ι°ι€0Κ€ΙΙἀ8 Με Κοιιοιιιιιιοτειιε, Με Βιιιιινιοτι1ειι υιιά άιε ἀπι

!ιοιιιΙο Βι·ειιι:ιιιιιιε, νοΙΙει.ΔιιιΙιε; ι.νειώοΙειι.

Πτ. ΜΜΜ, Κω. ΒειιτΙιειιι·ιι. ει. Π. (Ψει'τεοπωτω.·

τω». Α..." ιυρω-πωι ιι" Ροι·ι.ιιιιιιιιι νν8.τ σε ιπιτ Βοιιιι Ετννο.ο!ιοιι ιιΙϋτ2ΙιοΙι,

Με ιιτιιιιιετο Μι ἀἱο Ποιο Ιιει·τΙΜιε Ι.ιιιίτ ιιιπ εἰιιοιιι ΑΙροιι-0ιρωΙ. [Πωσ Ι.ειοΜ

ε.ιιιιιιις!ιοιι ΙΜ ιπιτ Μεοιιιιοτε πιιι, άοτ ιο1ιιιιΓοΙ€ε ΙαιιΒήιι.Ιιτιεοι· Βτοιιι:ιιιΔΙΙιιιιιιι·τΙιε

Αιιι ιιιοτΙιΙιοΙιειιι Επι Ιιγεειιι Ιειάε.

Βτ. ΑΠτοιΙ ΠΠοτ (Νειιλαιι.πιι):

Μοιιι τ1τωιωι ω.. άιιιιιιι, Μ” Με Ροτιιιιιιιιιι επι ΜΜΜ τω, Με ιιι Μιτ

ιοιιτετ Με άεπ ιιιπ ω. 8ο εείϋι·οιιωτειι Κοιιοιιιιιιετοιι ιιι οιιιειι ιιιι οι'ΕΙιι·ΙιοΙιειι

ιιυά ω” ιιιιιιιοτιιικιτειι Βι·οιιοιιιαΙιωτ.αττΙι ΠϋειιιιτϋΙιτειι νετιιιιι.ε. Π: 1ιοιιιιο 2ιιτ

Ζω Κοιιι ειιιιιοτειι Μιτιε1. ινοΙοιιοε δω άεε ι.:ΙειωΙιειι νοτ2ιιςεε τϋιιιιιειι ιΙϋτέ'τε.

Βι·. Βι·ιο!ι Ε. νου Πιι.Μιιοτ (Βίι·Ι:/οΖά, 5'ιεία·ιπ.).·

Πιο σωι πιιι; Ροττιιειιιιιι ωιιιιιιι1εΙι.ειι ΒτοιιοιιιιιιΙειι, @του :πινει Μι Κιιι·Ξει·ιι,

221Μτοιι 2ι1 άεπ εο!ικιιοτετειι Ε'οι·ιιιιειι υιιά ]ειΙοειιιιιι ετινιοε ειιοΙι 1ιιι· ΡτἈρειι·ιιι Με νοπ

π.ιιιη;οιειοιιιιειετ Κνιτιιιιιι;.ι; Μι· ετιιτΙιο Ηι1ειειιι·ειπ ιιιιιιιιι ιιι κνοιιι€ειι Βιιιιιι!ειι Βοτειτ.ε

Μ υιιά Με Θεοτειιοιι ιιεςειιιιι ειιι·Ιι ϋιι1‹1 ιιι νοι·ι·ιιιιιοτιι, Με Ί'ειιτροτιΜ.ιιτ Μ! Μ.

ΥυτΙιευΓ πιιι· ι1ιιτοΙι Με ΑροιΙιο!ιοιι, ειοικιθ ιἰιιι·οιι ΓοΙαοιιάο Βιι€ι·οε-Βευ6ιε:

Η. Βιοτι:$ΒιιιρίεΙ, ΑροΗιο!ιοτ, Υι'ιιτεο!ιιιιι, Μιιι·ειιιΙΚοννεΙιιι 186. Μ!. Κατοικ

σεΗτ, ΑροΙΙιο!ιοι·, Ποπ. ΡιιιιΙ 8οο!ιοιΙο, Αροϋιο!ιοτ, πω., ΚηΠςΒ[τ. 26.

Ηοι·εεετε!Η. ιιι άοτ Κοιιιιιιιιιιιιιιιι€ειι-Λροϋιο!ιο Η. Τιιοει:ιιιιοτ, ΒοτΠιι θ. 18,

Μγιιε!εττω.εεε 16. (27) 28-22.

@

 

' Ριιιιιιιι:ιιι ιιιπ ιιιιιιιιιι:ιιιιιι Μπι Ήιιιιιιι ειιιιιηιιιιιιιιι ΗΜ

 

  

Με (ΣιιοΙΙοιι ιιοιιϋτοιι ιιιπ ΡτιιιιπϋιιΜι!ιοιι Κοι;ιοτιιιι8·.

:Ξ Μ” Β Βοιιιιοιιε ιιιιοΙι

ΡΑ ν ιπ"γ

ι1οιιιΕεεειι Γ6τιΙοτιι Μο

ΐοτιιιιιιιιιητ.

πιιι· 8ι>ΜΜ-ΒοτοΗΠΒ8

ΕΟΜΡΒ!ΜΕ8 ΉΒΗΥ·ΕΤΑΤ τοιιι1οιι Ή'ιι85οτ8.

(Ιθθ) Ι2- θ.

οι· ΒιιοιιΒιιιιάΙιιιιε του Κ. ι.ζιιιοκτιι€52τ

Βι ΡοιοτεΒιιι8. Νονειιγ-Ρτ. Μ. εονιιο ιιι :Μου ιιι- πιω ιιιιεΙ81ιισ1. Αιιιιοιι000-00ιΠΡϊ0Ή'θΠ 8ΠΒΘΠΟΦωΘΠ

  

  

  

 

Πι. ΒιοΙιιιιοι'ε ΙΙοιΙιιιειειΙτ

θι6τϋοτειιιπϊ ιιι ΞοιιΙοειειι,

ΕΙιείετει: Πε!ιειιιιτειτιι Βτ. πιει!.

Ρωτι, ΡτειΙα. Ατετ υιιά Ιειιι€381ιι

@Η Αεεὶετειπ Πτ. Βτειιτι1ετε.

¦ 50!ωικι. ΑωΖω: (3)ιΒ ιιΙεΙ‹ἱ (ροιιι.

Ατετ), Πτ. Τιιιοπι ε. Αεειετετι2

€1τ2τε: [)τ Μι1ΙΙετ (ιιιι€ειτ. Ατ2τ)_

Πτ. Ροεε (ίτι1Ι·ιετ Β:ιό Ι)τιΒιιτ8).

Βει·ιειιιτικ Με ετετεε, 1854 Βε€τϋιι

όετεε δειτιειτοτιιιτη Πιτ Ι.ιπι€ειι

ΜΜΜ, ΟεΒιιττεετΡιττε άετ Ιιευτε

ιιι:ιεε εΒειιτΙοτι ΤΙιετεριε άετ Ριπτιι

εε. ἱιιτετ υιιά $οιιιιπετ €εϋΠ”ιιει.

Ροτιειοτι εοΙ1οιι νοπ Μ. 86.- Ρετ

Ψοτ:τιε ειτι.ΝΜιετεε ι1βετ (Πε ΗειΙ

ιιιεττιοόε ε. ..ΤΙιετιιριε άετ οτιτοιιι

εοΙιε:ιι ὶ.ιιηἔετιεοιικινἰιιὸειιοἱιτ°' νοπ

Βτ. Ηεττιιαι1τι Βιετιιιιετ. νετ

Ιει€ νοπ νο εΙ δι Κτειει1Βτιιι.Βοτ

Ιιιι δ. Ή., τοερεοτε €τ8.τιε άιιτςΙι

άιε ΥετννειΙτιιιι€. (118) 10-8.

 

 

ΞΕΞει.ετ.ι:: ε.1:οΞε:ι::ι.
Π ‹1ετ

Λι:ιιιιι-Βιιι!!ιι:Μιτ ιιιπ ιιιιιιιιιιιιιιιιι ΜΜΕ

'Έ'το.ιιιρεθ.ο.ο1ι & Μ., ΜΒ·
Μ. ειπε οτειιιιιεο!ιο Βιεοιι-Βιννοιεε

νετιιιιιιιιιιιε, Με Μο ιπι ΒΙιιτ.ε νοτ

ιιοιιιιιιτ. Πε ι!ιοιιι Με Ηε=ΙΙιιιιτιοΙ ιιι

ιιΙΙοιι άεπ Ρ'2ιΙΙοιι ιιι ιπεΙο!ιειι Βιιιι>ιι

εεϋτιιιισιι ιιωιωτι Μ.. Ηιιοιιιιι.τοεειι

Μπι νο11 ιιΙΙοιι Βιεοιινοι·Βιιιαιιιιρειι

ειιιι εοΙιιιειΙειειι ιιπ Κϋι·ρετ Μπέο

ειιι2τ..

Θε!ιοΐοτι »πω Μπι Ρτιιρει·ιιτ ιιι

ΓοΙε;ειιάειι αυτή Ε'οτιιιοιι:

Πι1εει; (οοιιοοιιι.ι·ιι·ιοε εετοιιιιΒ·τεε

ΗειειιιιιεΙοϋιιι 70%; θεεοιιιιιιιοΙιεοοτ

ι·ικοιιιι: οΙιειιιιεοιι ι·ι-ιιιεε θι1γοετιιι

200/ο, ΜΜιιμννειιι 10°/0.

'Ι'τοο!ιοιι ιιι ΡιιΙνοι·.

'ΤτοιιΙιειι ιιι θιιοοοΙΜοαιΒΙειωιι.

Ζιι ΙιειΒοιι ιιι ».Πειι ιττϋεεω·οιι Αρο

τιιοΙιειι ιιυά Πι·οιτιιοιιΙιιιιιᾶΙιιιιἔειι.

(20) 1:-1Ι.

2ετΙει.ιτιοιι ΑδειιεϊΙΙιτζιξιιιιιιιΕιτι ιιω·ιω.

. 8οοιιειι ετει:ιιιειι:

= ΗειτιιΙΒιιοΙι

ω·

ΚτειιιΙιοιινοτεοτιςιιιιΒ
ιιιπ!

Κτε.ιιΙιειιρΠω;·ο
ιιοι·ιιιιε;Θεωειι νοιι

Πι·. Βιοοι·Β· ΠοΙιο, Πι·. Γιιιιι διιι:οΙιεο!ιιι,

Ρτοι'. Πι·. Μπιτ” Ποι·οι·.

Ιτι καιει Ρι3τιάετι.

Ζννεἱτοι· Βιιιιι1, 2. ΑΒιιιιή!υιιι_ς. 2. (ΒοιιΙυεει)

Ι.ιοι€. 27 Μ.

Ρι·ιειε Με νοΙΙετειιιόιεοιι ννοι·Ιιεε: 80 Μ.

Αάτοεεοιι νοιι Κτε.ιιΙιοιιρΠεΒοτ1ιιιιοτι:

Β1ἰεε Β1ιιι1. Πιιτοιειοιιωι 58,ιιιι. 15.

Ε'τειιι ΔάεΙΙιοιό. του Ε'ετεειι, (ΜΜ

1·ιι1ει1οιιιιιιΙ 81. Ω. 20.

Ρτε.ιι 'Ι'ιιτειιι1, θιι8.οοκο.ε 21, τω. θ.

?πιο Οε.ι:Ιιετιιιο Πιο1ιο1ειοιι, ·Γιι.τιι.ιπιι

οκ8.8 ?σπιτια π. 80, ιιιπ. Π.

 

  

  



~-.-___Έ_νῖ=_____-

°,)Ι0]1τΙι0Ε01.ΙΠε; σπα· Ήιὶοπγἀτοοιιτϋϋτιιπι ειι1ίοιιιοπιιι-%τπιο.Με1ιγ

' Επι πεπεε Αιιτἱργτοτἱοιιιπ πππ Αιι1:1ποιιπι121οπιπ ειπεπ Μιςι·ϋ.ιιο, Νειιι·π1ειοπ ιιιιά

ι Ποιιιιιιππ: '1118·Ιιο1ι θ Ρπ1νοι· ι 0,5 Με 1 θ. επι 1ιεει.ειι ἰπ 01ιΙιιτοπ. Αιιο1ι ιπ

99=ε-··ι>μπ>ε·

1.36 υπό

,,1ι:1ι11ιγιι1°°-Ιετ1ιιιιι1ιιπμι.

' οόει· Διιιιιιοπιιιπι ειι1ίο-ιο1ιι:1ι οΙ191ΙΟΙ"]ΙΥ0Ια-Δ-ΜΜ0ΠΙΠω σπιτι" Μιά νοπ ιιπἔ ε_ε1ιειεττ ιπῖΟτι

€ιπ:ι11ι1εο1ιεπ ιιι 5 Κο., 1 Κο.. 121 Κο.,

ψ Κο.. Ιω Κο, ιιπ‹Ι ιιι θι·ιειπσι1Πει

εο1ιεπ :ιι 00 μπι.. 46 ειππ. πππ Β0 €ι·πι.

άιι.τιιιιι (,,Ιο1ιι1ιγο1" ΙΙ'ο1·πιιι1τΙε1ιγ6). νοι·2ι181ιο1ιεε 1)ιιτπι

Απ1ἰεεριιΙ‹ιιιπ. νοπ ιιπε εε1ιεΓει·τ ἰπ θι·18ιπιι1ει1ιρειο1ιιιπέμπ

2ιι 25 μπι. ιπιπ 50 Βι·ιπ.

η οε1ει· Δι·εει.ι.ιιιπ τ1ιιο1ιγάι·οοω·Μ1ι·ο-ειιιΙ°οπιοιιπι εοΙιι

;,ΙΒιιτΙΙΒϊΒΉ1Π πιω ("Ιοπι1ιγο1"-ΒΙΙΙιει·), 16εΙιο1ι ιπ 1πι1ωπι εοινιε πιει·

πιεπι πιω... 80 Μι δι11ιετ επι1ιιι1τεπό. πει·νοττει8επε1ετεε

Απτ18οποττ1ιοι1:ιιπι, νοπ ιιπε Βε1ιειει·ι ιιι θι·ιΒιπιι1Π5εο1ι

ο1ιοπ :ιι 10 μπι.

Η - ' 11ιποΙιι1οιΙο ιπ Τει1ι1ετιεπ ἑ 0,1 ει·πι. €ετιιτ:1ι

υπό €εεε1·ιιπειο1ι1οε. 1ιιιι·ικινε,ιζ ,,ΙοΙι·Ιιγο1^^ -

'Ι'ει1:1οποπ €επειππτ, πει.ιε Γοι·πι Μι· ιπτετπε

Ιο1ιτ1ιγο1-1)ει·ι·ειο1ιιιπε, ιιι Οτι€ιπ:ι1εο1ιειο1ιτε1π

:ιι 50 Τει1:Ιοττετι.

 

γ”ΡθΓΙΐθΙΙ.ΒΒ01ς; σπα· ”ΙοΙιτ1ιγο1"-ΒΙεειιιιιεοΙπ1:11ε, επι1ι. 811100 οι·)ζειπ./

Βε1:ιιπό. Ειεεπ, ιιι Ταϋ1εποπ ὁ. 0,1 μ., .ποτποπ υπό Βε

'εο1ιιπο.ο1:1ο5_ ιιπ1ιοπι πει 01ι1οι·οεε πιιπ Απιιειπιο. ιπ Οτι

ἔἰπιι1εο1ιεο1ιτεΙπ 2ιι 50 Τει1:1εττεπ. Ι

>”Μθ'3880Ια ειπει· Μετιι-Κτωο1-Αιιγι.ο1 εοΙιιΒι1ε. σ:πτ1ι. 40°/ο Μειιι-Κι·εεοΙ,

Πεειπίεοτιοπεπι1ιτο1 ιπ π... (31ιιτιιτ81ε, 1π ΟτιΒιιιιι1ει1ιρειοΚιιπεεπ .

πι] 50 πιιπ.

σ: ο ει· Βιιοπ1γρω1-Αιιγω1 εοΙιι'πι1ε. επι1ι. 4011 Ειιαι1γριοΙ, Μι·

2ο.1ιπ5τιτ1ιο1ιε νετινεπάππΒ. Βοι 5τοπιατιτιε στο: ἰπ Οτἰεἰπει1ει1:

ρειο1ιιιιι€επ ιιι 50 μπι.

Η εο1ιι1:σι10. επι1ι. 10"/ο _]ο‹1, Ει·εει€επιΜεΙ πο· )οποίοι·πιε. ιιι

]0(1': Οτι€ιιιο.1ειΒρειο1ιιιπΒεπ :ιι 50 μπι. νοπ πω: έωι.πωι. )

 

ι 1λζιεεεπεο1ιει1τ1ιο1·ιε -Α1ι1ιιιιιτ11ιιπμεπ Μπι· νοι·εω1ιεπόε Ρι·πρειτοτε. ννε1ο1ιε επιε

εο1ι1ιε551ιτ:πνοπ ιιπε ειΠοπι 1ιοι·Βοετο11τ ννοι·πεπ πππ πω... Ζειι:1ιεπ ιιπε Βεεει:1ιο1ι

εεεε:1ιιιτ2ι ειππ, νετεεπι1επ ει·ειτιε πω! 1ι·ειπ1ιο_

1011ΙΙΙΥ01-θ088118002” Ο°°°ἔ·ΑΒ.ΞἙ'ΒἘ"ὸ.“.1:11°2.-ιι.

ΑΟΕΙΤΟΡΥΒΙΝ.

ΙΒι·Κ55.1τιιπποπ. πρωιιιοπω 8οιςοπ Ιιιι1ιιεπιπ.. Θ816πΙΚι°11εΙ1ιιιιι£ἱπιιιιιε πππ Οιο1ιτ. 7

Τει1ι1εοΜεπ 2ιι 0,5 πππ 1 θ.

πω... νιππεοπεπ1ιπ.Γι.1ιο1ιε Δ1ι1ιππάΙιιπποπ νοπ: .

Πι·. ΨΗιιιοι·1ιοι·Β, 11'ιοπ («ννιεπει· Μιππωιω Ινοο1ιοπεπ1ιι·ιΕι» Νι·. 89 νοπι .1. 1900).

Βι·. πιω», 11'1οπ («Μεπιπιπ.-οπιι·πι·8. 0οπτι·π.11ι1:ιτ.ι» Ντ. 15 νοπι .ΜΒΜ 1901).

ΙΜ. Βο1οπποε1. Ριιι·1ε («Βιι11οι1ιι θεπόι·ει.1 'Ι.'πόι·προπιιππω νοπι 80. 115.12 1001)

ΙΙι·. Ι.ιιιιιιιοπ1οι·, Ριιι·1ει («Ρι·εεω Μόάισιι.1» νοπι Α ΜΙ 1901).

Ι)ι·. 0ο1αΙιπιιππ. ΨΥιοπ «‹ΑΙΙΒ·‹ιπι. Ψιεπε·ι· Μπι11οιιι. «πωπω Ντ. 14 π. 15 νοπ .Ι.1901).

Πι·. 10801. ΙΙο1ο1ιο18. 11'Ιοπ ωινωιιω ιπεπ. Ρι·οεεε>› Ντ. 31 νπιπ .Η1ιτε 1901).

Πι·. Οιιι·1 Ειιο1ιιι, 11'1οπ Με π... Ιἰ11πἱ1‹ άοε Πει·ι·π Ηοιι·ει.ι1ι Βι·ιιικ1ιο («ννιεποτ Μπι.

ΒππσΙιιο1ιιιιι» Νι·. 80 νοπι .1π1ιι·ε 1901).

8. Πι·. Βρπ11ει· επι-ι άει· πω.. Απιπε11ιιιι.<; νοπ ΡΜ!. ΙΙι·. 0ι·Επει· («ννιεπετ Μπι.

Βιιπάει·1ιιιιι» Νι·. θ νοιπ διι1ιι·ει 1001). . -

Θ. ΙΙιεεει·Επ11οπωι·1ιο11 ΙΝ. 11ο 11Ιοι·πωι ΙΙΙι·ππι1ιι ιιπ πω· ιποάιο1π. Ρωπ1ι1ι.ε ιπ ΡΔι°ι-ι.

.Με Αροτ1ιο1ιοπ Η11ιι·οπ Μαι· 1ιοεοτεοπ ιιπιιοι· 11ωιοργι·ιιι, επί' Με πω. Με

ο1ιοπ ιιιι€είϋ1ιι·τοπ Αι·1ιειτοπ ιιιιιιιιο1ι1ιοπε1ιο1ι 1ιοπιο1ιοπ.

11π;ι;ι·οο κιιιι·ο1ι :Με ε1°οποπ ΠΓοἔΘιι·ΗὲΙ1180ι° Βιιεε18.πάει.

Εί2ει·ιι2ιιο· ειιι· νεο·|'ιΕπιιπ9. (100) 24-1.

θ. ΙἔΙπΙΙ & 0ο., 'Ι'ι·οιηιιιιι.
 

νοι·1ει.<έ,· νοπ Ρι·1ο‹1. Χιοννοε 8ο 8ο1ιπ, Βι·ειππεο1ιννο1ε.

 

 

Βοο1ιοπ οτεο1ιιοπ:

Ηθι·ιπειιιιι νοπ Ηο1πι1ιο1τ2

11111

Μισο Κοοπ18·επετποτ.

Ει·ει:οι· Μπα!.

ΧΙΙ πππ 8'75 ΜΜΜ. πι. Θ'. ιιι νοι·πο1ιπιει· Αιιεειτπ.ττυπι;. ΜΗ 8 Βι1άπ1ι:ιεοιι.

Ρι·οιε ω.. Μ. 8.-, εο1ι. ιπ Επννε1. Μ. 10.-, ιπ 1·Ιει11ιί'ι·ιι. Μ. 12 -.

Βοι· ιπιπ 1ΐοι·Ιι ιι1ιεα1ι11οεεεπι1ο Π. Βπιι‹1 πιω Απίππ;; 10011 οι·ικ·1ιε1ποπ.

 

  

Θοιιι‹·1ι-ιιπ‹18οεο1ιπιπο1:1οεεε

Ποεο1ιιπποΚ1οπ,Ιο1ιΠιιο1οιννοιεε.

..τωΑρροϋτπππνοι·άιιιιιιπ8ιιιπω..Ροι·ιπΗΜ·Ιππαι-ο

1ιοιιιοι·117οἱεο.ΠοΜΙιγο1οπικευΜπιη.

Κ"πω.&Οι),βιετ|ιιιιωεΙιειΙσπαποΠΙιεἰπ...Ξ
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Ιπι Βοπιιιο1ιοπ Α1οκαιιι1οι·-Ηοειι1τιι1πΜ

Νιιο1ιινοιε οι·ι1ιο11τ πω· ιιπι· Ζω ποππ·

Ποιο ΡΙΙοε·οι· ιιπά Ρ11ο8οι·ιπποπ Επι· 11111

ρι·ινιιτο Κι·ει.ιι1ιοπρΠο;;ο (εθ8θ11 Ζ.ΜΠπ
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Πι·. ΗιιιιιιιιιιΙ'ε Ηειιιιιιιιιιιηιιιι
θετεἱιιἱἔιεεε οοιιοειιττιπει ΗιιειιιοΞΙοΙιιιι Π). Ε.. Ρετ. Ν! 01,801) 'Ι0.0, οΙιειιιιιιοΙι κήποι: 0Ιγοει·ιιι 20,0, Αι·οιιιετιιιοΙιε ιιπά

θεεοΙιιιιε.οΚεπιιεΜιε 10.0 (ΑΙΙιοΙιοΙ 2"/0).

Με ΙιΙιιΙΙιΙΙΙΙοιιιΙεε, οι·εωιιεΙειειιΙιιιΙΙιιςεω ΜΜεΙΙεεΙιω ΜΙΙιι·- ιιιιιΙ Κι·ΙΙΙΙΙ8ιιιιι;ιιιιιΙΙΙεΙ τω· Κιιιι1ει· ιιιιιΙ Ει·ιικιοΙικειιε Με

8εΙινιιιαΙιεπιιειΒιιιΙειι ιη;ειιΙΙ νιεΙοΙιει· Α” ιιιιει·ι·ειεΙιΙ,

·θιθ ΙιεοοιιιΙει·ε ιιιιειιΙΙιεΙιι·ΙιεΙι ιιι άει· κιιιιιει·ρι·ιιιιιιι. ΟΦ·

Η:ιειιιεΙοεειι ΗειιιιιιιεΙ ειιιΜιΙτ ιιιιεεει· άειιι νϋΙΙὶις ι·ειιιειι ΗαειιιοΒΙ‹ιΙιιιι ιιοεΙι εϋ.ιιιιιιτΙιοΙιε Βιι.Ιιε άεε Γι·ΙειεΙιειι ΒΙιιτεε.

ιιιιιιΙιειι0ιιιι0Γ0 ιιιιεΙι Με ΜιιΙιΙΙ8ειι ΡΙιοερΙιοι·ειιΙΖε (Νιιιι·ιιιιιι Μιά ΚιιΙΙιιιιι). εοινιε Με ιιιοΙιτ ιιιιιιάει ινιοΙιι.ιεειι ΕΙινειεεειοΠε

:Με 8ειιιιιιιε ιιι εοιιεειιτιιιι απ· ιι. ιχετειιιημει· ιιιιιει·ειειπΙει· ?οιππ (ιιΙιιο ιιΙεΙιτ νει·ιιιιιιΙΙ). Πιο ΙιιιιιετΙιεΙιε νει·άειιιιιι18, εει ειε ιιιιιι άιιι·εΙι

ΒΜιι·ε-Ρερειιι Μ” Ηιι2εςιιιάε ει2ειιι;τ.Ιετ νοιι τΙει· ιιειι.ΙιτΙιοΙιειι ννειιιιιιε νειεεΙιιεάειι. Ρερ1οιιε, ΑΙΙιιιιιιοεειι ιιιι6 ρεριοιιιειιι·ιε

Ρι·ιι.ρει.ι·ιιιο ινει·άειι. Με ν ο ι τ·ΜιιιιεΙιειι, Ν ο ιι ιιι ο ι ει τ. ε ι·-.Ιειιιι. ιιπά Ο ει. Ιι ιι -Βιι·ιιειιΙιιιι€ ιιιιοΙιεεννιεεειι ΙιειΙιετι, ΙΙΙιει·Ιιειιιρι

ιιιεΙιι. ιιιι·εΙιτ τεεοι·Ιιιτι; ΙΙιτε Ι)ιιιιιι·Ιιοε ει·κειιιζειιάε ννιι·Ιιιιιι; ἱετ νοιι ιιιΙιΙτεἱεΙιειι Αιιτοι·ειι ΓεετεεειεΙΙτ. Οκτώ Με Ιιιιιιει:ΙιεΙιε

νει·ΙΙιιυιιιιΒ· πετάει" 2ιπειΓεΙΙοε 810035 2ει·ιιεΙιτ, ινεΙεΙιε Πιι· ΙΙιε ΝειιΙιΙΙάιιιιΒ· νοιι ΖεΙΙειι ιιπ Οι·;:ιιιιιειιιιιε νοιι ΙιϋεΙιιιιει· Νιώ

τηςΙιεΙΙ .ιιἱιι‹Ι. 8εΙιΙιι€ειιά Μιά όιεε άιιι·εΙι Με Βιιοειιειι ΒιιοΙρζε ιιιιτ Πε.ειιιιιωιςειι ΠοιιιιιιεΙ εςει·π‹ιε ιιι ιιοΙοΙιειι ΡΊι.ΙΙειι νοιι

ΙΙΙιιιοΙιιωιι, Βει·ορΙιιιΙοεε, ΡΜεττορΙιΙε ετε.ειο. Ιιεινιεεειι, Ιιει ννεΙεΙιειι νοι·Ιιετ ιιιιιιΙοε ρεριοιιιιιιι·ιε. Ρι·ερει·ιιιε ιιοινιε Ι.εΙιει·τΙιι·ιιιι,

.Ιοι!ειεειι π. ει. να. ιιιι€ενι·ε.ιιιΙΙ ιι·ιιι·‹Ιειι.

Θ ΙΙιιοιιιιι.Ιοιςειι ΗοιιιιιιεΙ ΙΙιι.ιιιι Με άιει.τει.ιεοΙιειι. άιε ιΖηςΙιεΙιε ΝιιΙιιιιιιι: ετΒιιιιεειιόεε ΜΜεΙ ΜΙιι·ιιιιιι._ιιιΙιι·ειιι οΙιιιε Πιι

τ.ειΙιι·ειεΙιιιΕ εειιοιιιιιιειι ι·νει·άειι. Μι εε ειιι ιιιιΙΙΙι·ΙΙεΙιειι οι·ι.ςιιιιΙεεΙιειι Ρι·οὰιι‹:τ Π", ιιιετειι ιΠειιιιιΙει Ιτι:ειιά νιιεΙ‹·Ιιε Βτϋιιιιιι;ειι

ειιι. ΙιιιιΙιειιοιιιΙει·ε πωπ εει Ιιει ΙΙιιιι.πει·ειιι ΘεΙιτει.ιιοΙιε νοιι ΒΙΙιιιιΙΙἰοΙιειι Βιιιειιρι·ιιι·ιιι·ιιτειι ιιιινειιιιει61ιοΙιε θηςιιειιιιι5. σ

  

 
  

 

· ΣΥΝ· ννιιιιιιειι νοι· άειι ΖιιΙιΙι·ειεΙιειι ΝιιεΙιειΙιιιιιιιι€ειι ιιι18εΙ°ε8 Ρι·ερει·ιιιεει. ιιιε

Ψ81ΠΠΠΒ νο1' Ρε'8011"Π8! Ιιεεοιι6ει·ε νετ εοΜιειι Μι ΛεΙΙιει·-2ιιειι€2. Βιιι ι·ερι36.εειιτιι·ειι ιιιιι· 8ειιιϋΙιιι

ΙΙοΙιε ΠΙει·Ιιιιιι8ειι. Ιιι εοΙ‹·Ιιειι ιει Με ΗιιειιιομΙοΙιιιι "πω ιιι 8ει·ειιιΙ8Ιει·, ιιοιιάει ιι ιιι άει· ιιιι1 ‹Ιειι Εκει·ειιοιιειιτοΙΤειι (Βιρ

ριιι·εΙΙιιιε, ΒἰΙεΙιιιμ ΓειΙειιιιτειι, (ιιιεε ετε. Με; ΙιεΙιιειειειι, ιι1ιιο ιιιι€ει·εΙιιΙι;τειι Γοιιιι ειιιΙιιι.Ιτειι.

+ ΝΠ ΙιΜειι άειΙιει·, εΙεΙε Με 0ι·ι€ιιιε.Ι-Ρι·2ιρει·ιιι ΗΜ3ΠΙΠ090Π Η0ΠΙΠΙ8Ι ιιι οτιιιιιιι·ειι. Φ

  

πω” ιιει;ιει·ε ιιπά ΜΜΜ έιι·ετ1ιεΙιο 0πιτιιοΙιτοιι Μπιτ ΕΙι·1'ο1Βε ιιι άει· ΙἰἱιιἀεηιτιιιιΙε.

  

«Πιο Μι· νοιι ΙΙιιιειι ΙΙΙιει·ειιιιιιτε ΡιοΙιε Πιιεε Ηιι.ε- ιιιιΠιιΙΙειιιΙειειι Ι·'οΙΒειι «Με ΠεΙιι·ιιιιεΙιε νοιι Βια ΠοιιιιιιεΙε

ιιιΜτι;;8Ι18 Ι1ι.ι.Ιιε Μι ειιι ιιιοΙιιειιι ΒοΙιιι (ειιιειιι διιιιι.ιειι νοιι Η:ιειιιιιτομοιι Μ. Με ω-ιωιιιιοιω Αιιι·εςιιιιε Με ΛιιρετΙτε».

7 .ΙιιΙιτειι) ει·ρι·‹›Ι›ι, άει·, ιι·ειιιι ιιιιοΙι πιω ΜΜΕ ειιι:ιε·ιιιιιιοΙι, ΟΙιει°ιιι°2Ι ει. ΚιιτΙειι.ειιΙιοιρει.Ή'ΙιιιΙΙΙιιιιι·Ιιιιε ΙΙι·.ιιιε«1.8εΙιιιΙ2.

ιΙειιιιοι:Ιι νοιι ΙιΙεισΙιετ θεεΙεΙιτεΐιι.τΙιε και· ιιπά ειιι Αιιρετικ

ιιιιιιι€εΙ Πτι. 860100 ιιιιεΙι 4-5-ιΙιειαειιι ΘεΙιι·ιιιιεΙι νοιι Πι·.

ΗοπιιιιεΙε Ηιιειιιοιοι;ειι ιιι 2-8 'ΓΙιε‹·ΙϋιΙ'εΙ καψει. Με

ΒιιιτιιΙε νοι· όει· Μει.Ιιειτ ιιΙΙιε άει· Αρρειιι ΙιεάειιιειιιΙ. Ι)ιιιιΙι

άει· Ιιεεεει·ειι Ει·ιιΜιι·ιιιιις ΜεΙΙιειι Μάι ω άειιι .Ιιιιιεειι Ιι:ι.Ιι·Ι

ι·οιΙιε ΒιιοΙιειι ειιι. Αικ·Ιι ιπι ειιιειιι Μειιιειι ΙΙΙ:ι.ιισΙιειι νοιι θ

.ΙιιΙιτειι Μι Με ΗιιειιιιιτοΒειι, άιιιιΙΙ άει· ἔεΙ›ε888Ι°ΕΘιι Βι

ιιΜιτιιιι8. ειιιειι Βιιιειι Ει·ίοΙε; ἔεπιετ.. ΒιιἀΙΙ‹·Ιι ΙιιιΙιε Μι

άεε Ηειειιικτο,ςειι ιιιιεΙι ειΓοΙει·ειοΙι ΙΜ Βι·ινειοΙιεειιειι :Μιμι

νι·ιιιιτΙτ. 8ο Με ειιιει· _Ιιιιι€ειι Γι·ιιιι, άιε ειιι Ιιιιιτιι1ιεΙιιςειι

Κορί'εαΙιιιιει·2 ΙΜ, ννεΙεΙιετ ιιΙιει· Ι›ει·εΙΙε ιιιιοΙι ειιιννϋοΙιειιΙ·

ΙιεΙιειιι (ιΙεΙιι·ιιιιεΙι νοιι Ηειειιιε.Ιοεειι ετΙιεΙιΙἱεΙι εεΙιεεειειτ

ινιιτόε. Ι”εΙιι>ι·ΙικιιιιΙ ΙιιιΙΙε Μι ΙΙιεεεει ιιι-ΜΜΜ Πιι· εοΙιι· Με ιιΙΙιι:οιιιειιιοε ι·οΙιοι·Ιι·ειιιΙειι πω! νοι ειΠειιι Με ΑιηιοΙΙΙ

ει·ίοΙ8τειεΙι Με Αιιιιειιιἱε ιιιιιι ιισΙιΙει·ΙιΙειιι Βι·ιιΜιι·ιιιιμ- . ιιιιι·ε8ειιιΙεε ΜΜΜ, Με ιι·εΙΙ:Ιιεε εε ω» Ιπεοιιιιει·ε ιιι Μι·

2ΙΙ"Μω»- Κιιιάει·ρι·ιι.ιιιιι ΙιειιΙΙΙιι·ι.

Κι·ειερΙιγειειιε ιιι Βι·Ιειειι, Πι·. Ρο!ιι·οιιιιΙιΙ. ΙΙι·. ΒεοΙιοΙοιν ιιι ΜΒΜ.

  

«ΙοΙι Ιιιιι εεΙιι· πιιι'ι·ιοιΙειι 8ειιι.εΙΙΙ ΙΙιιιοΙι Πι·. ΗοιιιιιιοΙε

Ηειετιιιιτοεειι, ινεΙεΙιειι Μι ιιι ειιιειιι Ε'ιιΙΙε νοιι ειιιεεερι·Μ:Ιει·'

ΑιιιιειιιΞε ιιιιι Δρ ειιιΙοειιςΙιεΙι. πω· ει·Ι'οΙιιι·ειοΙι ειιιςεινε.ιιότ

ΙιιιΙιε: άει· ΑιηιετΙ Ιιεεεει·Ιε ειιεΙι ιιοΙιι· ι·ιιιιεΙι. Με ειιιε”

Βι·ΙιννιΙεΙιε ιιιι‹ι ΙΙερι·ειιιιιοιι νιιοΙιειι πω! άιε Κι·ιιιιΙ‹ε ΙΙΙΙιΙι

ιιιοΙι ιιιιιι οεΙιι· και».

  

Ιιι. Β. ι!οΠε ιιι ω.  

«ΜΗ ει·οοεει· Ζιινετι-ιιεΙιτ Ιαι.ιιιι Πι·. ΠοιιιιιιεΙε Πεο

ιιιει.το·.τειι ιιι ιιΙΙειι Ι·'ΙΙΙΙΙιιι νοιι Αιιιιειιιἱε επιρΙΙιΙιΙειι ιι·ει·άειι
   

  

«ιιπ άειιι ΒιεεΙιιιιεε άει· Ρι·ϋΓιιιιιι· (Με Μι· επεσε- «ΙεΙι ΜΝ» Πι·. ΗοιιιιιιεΙε Ηιιοιιιιι.ι.οεειι ιιιι ω» ιιεΙΙιει

ειιιιιιτειι Ηιι.ειιιιιιο ειιι ΗοιιιιιιοΙ Βιιι ιεΙι εεΙιι· ειιι“ΗετΙειι: ιιιΙΙ ΙιεειΙειιι Πιο!! @ΜΙΝΙ ιιπά Ιιἱιι ιιιιτ άεεεειι ννιι·Ιιιιιις

Ιιει άει· Γιιιει·ιιιιε ιιιιε ‹ΙεεεεΙΙιειι απ! Μινι ι·οι·ΙιιιιιιΙοιιε · ιεΙιι· ιιιΙ'τιεόειι. Πιι8 ΜιιιεΙ ΖειεΙιιιοι: ιιιοΙι ειιιε ΙΙιιι·εΙι εειιιειι

Βιιι·Ιει·ιειι, ίιιιιιΙ Μι Ιιοιιιιιιι εΙιιιΙΒ,ιοιι Κειιιι ιΙει·ειεΙΙιειι». 8.118'0Πωιιιιωι ωιωΙιωωμ ιιηά ς]ιιτοΙι εειιιε @ειιι Ζω ειιι

Ρι·οί. Πι. Η'. ΨΙιικοΙιοινΜεΙι ιιι Πεκ. ιιιιι·εεΙιειιιιε Ι'ΙΙιι·Ιιιιιη;».

Με Ή'ιισΙΙιοπιιη· ιιι Μ. Ρειει·ιιΙιιιι·ς.

  

«Μι Ιιει.Ιιε Πι ΗοιιιιιιεΙει Ηιι.ειιιιιι.ο€ειι ιιι 6 Ι·'ειΙΙειι

ΒιιεειιΜεΙΙει· Αιιιι.ειιιιε ειιι εινιιιιιιι ειιι! ιιιειιιε ΒεοΙιαεΙιτιιιι- «Μι ΙιιιΙιε Πι·. ΗοιιιιιιεΙε Ηιιειιιιιτορ;ειι ιιι :πει ΡΙΙΙΙειι

;;ειι :ιιι εΠεεειι ΗιΙΙειι ειιι άειάιιι·εΙι ιιιτε·ιεεειιιιτ, άειιι Μι ι νοιι εΙιι·οιιΙεεΙιει· 'ΓιιΙιει·ειιΙοειε ιιιι€ενικιιιιιΙΙ Πω Ιιοιιιιτε 80Ιιιιιι

ιιιι νειΠοεεειιειι .ΙιιΙιι·ε νειεοΙιιειΙειιε ΒιεειιιιιΦΙριιτειτε ιι.ιι€ε- ιιειεΙι ‹Ιειι ει·ιιιειι θειΙιειι, ΔιιΓΙιεεεει·ιιιιιι· Με ΑιιιιεΙΙΙιι, Ζιι

ινιιιιάι Ιιιιι:ιε ιιιιτ Μπακ ιςετιιι€ειιι Πι·ίοΙις- ΝειεΙι Αιιινειι- ιιιιΙιιιιε άει· Κι·ΙΙΓΙε ιιιι‹ι ειοι;ιιι· ΙΙεννιοΙιτειιιιιιιιΙιιιιε ιι·ιιΙιι·ιιεΙι

@η νοιι Βι·. ΗοιιιιιιεΙει Ηειειιιιιιο.<ι;ειι Ιιιιι;;εΒειι εκεΙΙιε ειοΙι ιιιειι. Αιι€εειοΙιτ.ε άιεεειι· ειιιιικε2ειοΙιιιεπειι Ει·ι"ο,ι;Ιε Ιιιιι Μι

ειιι ιιεΙιι· μπει· Ει·ίοΙ8 ειιι. άει· ω» ιιιιοΙι ιιοοΙι Με Μοιιιιτ Ιιει·ειι. ειιι· ννειιει·ειι νει·Ιιι·ειιιιιη.: άιεεεε Νιιι2Ιιι·ιιιι:ειι0ειι

ιιιιοΙι $εΙι!ι1εε όει· ΒεΙιιιιιὸΙιιιιΒ· ιιιεΙιτ οιιι· ιιιεΙιτ νει·ι·ιιι€ει·ι ΜΜεΙε ΙιειΖιιτι·ειι;ειι.

Βιιι. εισιισει·ιι 80ΒΙΙΙ' ιιοεΙι ινειιει· ΓοιτεοΙιι·ειτει. Βιιιο άει· Πι·. ιιιεΙΙ. Η. 1. Ιι_ιιιΙιιιιιονι ιιι Βίοι-Μι".

  

 

  

  

Υει·ειιοΙιιηιιιιιιιιι ιιιεΙΙειι Μι· άειι Ηεττειι Αει2τειι, όιε ω» όιιι·εΙι Βιεειιρι·οΙιειι ειιι Πι·ΙΙιειΙ ΙιΙΙόειι ννοΙΙειι, Β·ειιιε ει·ιι08

ιιπά ίι·ιιιιΙιο ειιι· Ι'ειΙΙΙΒιιιιε ιιιιτΙ ΙιΙΙΙειι Μι ΒοΙοΙιε νοιι ιιιιεει·ειιι νει·ειιιιιΙΙ:-Περ6Ι: ΑιιοτΙιεΙιε ειιι! Ηι·οεει

0εΙιιιι ἱιι Μ. Ροτει·εΙιιιι·ιε 2ιι ι·ει·ΙΔιιι.ι;ειι.

  

Τιι8·εει-Βοοιειι: 8ΙΙιιι;ΙΙιιΒε 1-2 ΤΙιεεΙϋιϊεΙ Με άει· ΜΙΙοΙι ιζειιιιεοΙιτ (Τι·ιιιΙιτειιιρει·Μιιι!), ςι·ϋεεει·ε ΚΙιι‹Ιει· 1-2 Κιιιάει·ΙϋΠεΙ

ωιωι), Ει·πιιοΙιεειιε 1-2 ΕεεΙϋΠεΙ ΙΞη;ΙιεΙι νοι· Μπι Βιιεει1, ννεεειι εειιιει· ειεειιιΙιίιιιιΙιοΙι ετιιι·Ιι ειρρετιι

ειιιτεεειιιιειι ννιι·Ιιιιιι€.

νωιωτ ιιι άειι ΑροτΙιεΙιειι ιιι 0ι·ιειιιιιΙ-Ι·'ΙιιεεΙιειι. (8'|ε 0112.) 2ιι 1 ΒιιΙι. 80 Κορ.

/νΙ(:Ο[.4Υ σέ 60. Ζάτέ60. με” 26-19_
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ννοι·Μιι !ιι !!!·::!!!υ!ιοιι Κτεἰεωι Μπιι!" πιο!π εοει·!ι!!!Ζ!.

ΡΜ!. θειιπευ!πει!. !(τοννε! οιπο !>(τεοεοτ. 0,05 ω. 0.!0.

Ιικ!!0.: Ρ!ι!!ε!ε !!ιο!!!!ε!!ε, θσι·ι›ρ!ιιι!οεε.

ΡΜ!. 8ετιευ!τ!ει!. !(τεννε! απ!! 0!!!π!η. Μου. 0.05.

ΙΜ!!0.: 8ο!μν!!.ο!ιεειιε!!!!!!!ο 1ι:10!ι Εκσεεεειι_ εο!.ν!ε Με!! ;.;ε!!ά=Βοη ΙΜεο!!ι!πε

!‹τε!ιι!‹!!ειιειι. Π

ΡΜ!. 8ειπευ!πε!. Κτοπε! αυτ!!! Ουει!;ιοο!. εειι·5οη. 0.05 ω. 0.!0.

Ιω!!ι:.: Ρ!ιτ!ε!ε ριι!ιιιοιι., !ιι!!!!ι·κ!!οιιοι!. Η‹:ι·ορ!ιιι!οε‹·.

ΡΜ!. 8.ειπευ!πει!. !(ι·εννε! ειππ 006. ρω. 0.004.

ΜΜΜ.: νοιιι!!ιιε !;ι·Μ!!!!ιι·ιιιιι, Βοι·ορ!ιι!!οεε 0!ι!οτοευ. ειιιϋ.η!!εωω Πω!!! άει·

Γε!ι!ε!!›!ρ;!ω!!.

ΡΜ!. 5απευ!πε!. !έτεννε! αυτ!! Επι: ΡΜ! 0,05.

!τιτ!!ο.: ΑΙοιιἰε Με νετάαιιιιιη;ω·ειοτιιε.

ΡΜ!. 8ειοευ!Μ!. Κτωινε! ειππ απ!. ειι·εεο!οοε. 00008.

ΜΜΜ.: Ω!!Γ0!!!80!!8 !!ει!.ιι·!!ι ιι. Νοιιι·ειει!!ει!!ε, ()!ιοΓ0:!, Νειιι·ει!Β!επι, !!!ετε!ιιο,

Ρεοτ!πε!ε, ΜΙΝΙ Β!‹2ειιιειι, !!!:ι!›ετοε, ιιω!!αιιωι Ε; ιιη!!ιοπποιι, βειι!α!πι!ε «πο.

Με 0τ!ς!πι!!!εσοπε υπεω·οι· 88ιπω!!!ο!ιοπ 8επ9υ!πε!-Ρτ!!ρετε!ο "Ασεπ :Μιπ

. ε!ο!ιοπι!ο ο!πω!τηοπο 8ο!ιιι!ιωε.τ!τε.

' Βοπιι€εςιιο!!ειι:

Οκτ! Ε'ω·ι·ο!ιι, Μοει!ωι1: ό. Β. 8η.;ει!!, !ν!!ιιε; ΛΗ'. 'Η. !!ιιεκ·!ι. Εφ!!! Ιη άειι

Αρο!!ιε!ιειι: Ε!!ιιειι·«! Νοεειιω·. !Υ:ιι·εο!18.υ; .!!!›οι·! Βο!σ1ο!. Μουν: ΙΗο!ωτ!!

'Ι'Μ!!'ω·, Ν!ε!ιπγ-ΝονΉοι·οι!; δ. ν. Κ!οεοτ!!π!η·, .!!η:!θη· ([!οτρει!!; Ραπ! Βοο!ιο!!ο,

Αρο!.!ιε!ιο 'Η. Αιιεριω!ι, Βἱεει.

Βιπη.;ε!τσειιο Πιϋι·ἰ!‹-!!!ω·!ιε & 00·

Η. πι. Β Η.

ΜΒΜ οΜοπι!ιο!ι - ρ!ιατωησει!!!ιοΜπ Ρι·Βρου·ο!ε

Κ0!ιι ε. Μ!.

Ι

πι!!! 00850!! 00!ιι!›!!ι!ι!.!οιιοπ !

!

Βοει!εω·

.!εωο!φΜΜΜ·
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›
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Ι. ει. 0ιιει!!!!!!. εονν!«> ι!. ιιει1εετετι ρι·ει!‹τ!ε‹τ!ιειι Β·εε‹·!ι!οεεοπειι Β€Ϊ0ϊ!!!8ιη1_°ΘΙ1 !ιι Βοτ!!ιτιωπ

πω! Με!! Μιιε!‹=ι·ωη;ε!›ε !`οι·ι!ετ ει", Μ!!!!οι· Ζ<‹<!ιειι·!ι, !ει!›ι·!!‹ειιιτ !!!!ιιετ!.Αυεοπ. ΜΜΜ

›ν7Β!ςΖε!!ιἔ!‹.ι7?5. !!29!73ΡΙ. 7 1

ρί'ι11ιε.Ηειιτ-,

τι-υιισΡι·ειιοιι-Ι..ε1τ1οτι!σε5τετιεετΠΡ!0!!!€Ι1.

!ιιεΜε!!!!:σεεεετευ!!!ἱιιοι·ει!ινειεεοι·!ι

__επά!ι1ιι€επω!!!Αροι!ιε!!επι.

ΜεΤτιπΚωπω!!!«Μεφπα!!Μιι·μο!!ι·ειιοΜ.(79.20-11_
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τ «
υ.

"Βοι Έ

ΜΝ". τουυουυο. Η. Μ" Β Μ Β Η Β Η Β Β υθυο ΡοΙΒο κα. οι”.

ΜΒΒΙΟΙΝΙΜΒ ΜΟΠΒΝΜΒΙΕ'Τ
υυιοτ σετ Κουοοτιου νου

Ρτοτ”. Πτ. Κοτ! Πουἰο.

.Ι υτ]ονν 1ΠοτρυΝ.

Πτ. 1ουουυοο Κτουυυει!ο.

Μου.

Πτ. Βυυου° Μιυειου.

81.. Ροτοι·ουυτο·.

ότι: «Μ. Ροτοτυουτεοτ Πουἱοἱυἰοουο Ψοοτιουοουτπιτ οτυουοἱυτ @ο ουν

8ο υ υ ου ο υ ο. -- Ποτ Δυουυου"Μη·η·ο1υ Μ: ὶυ Βυυυ1υυᾶ. Β Κυ!. Μι· τ!"

.Ιουι·, έ Ευ!. Π” «Με υυ!υο άουτ πιο!. ΡουουυποΙΙυυε; ἱυ (Ιου μπάσο”

Δυουυουιουτ.ο-ΔυπτοΣυο πιονν1ο :Λίο Ϊυοοτοτο °';

Μοτο!. ιιιου υυοοοΙιΙὶουοΙἱοΙι ου Με ΒιιουΙιουτΙΙιιυΒ νου Κ. Σ.. ΒΙο1τοτ π.

8τ.Ροτοτουοτομ Νοννουν-ΡτουροοΗΨ Μ., ιιι ττοΙιτου.-Μ ο η ν; ο οι” το

Εδυάοτυ.$θ ΜΜΕ _ῇυυτΙὶου, 10 Ποτυ υυ!υ_ῇυ!ιτΙὶου. Ποτ ΣυοοΝάουομο!ο ο0ννἱο οΙΙο ΜΜΜ Κουυοττου υοιϋ8Ιἱουου ΜὶττΙιοὶΙυυεου Μιτου ιουυ ου

ΜΜΜ 3 υιο18οορυ!τουο ΖοΠο ΜΗΜ πο 18 Κου. οι!" 35 Ρίουυ.-Που

Αυτοτου ννοτυου 25 Βορυτοτ.οοιυμϊυτοτθτ18τυο!υτΜυο!ιυςοουυιΙτ.

Κοτοτυιο "ταου υυου άστυ: στο". νου 18 Κυ!. οι·ο Βοεου υουοτἱττ.

Μ. Ροτοι·ουυι·8, 28. Νονοτυυοτ (ο.) Βοοοτυυοτ1νττ4.7

 
τΙου ε οι: ου υ Γ το το υ το υ ο ο υ Κουοοτ.ουτ Πι·. Β.υάο11' Ήω;Μου το Μ.Ρο

τοτουυτε' ΐουοτουυτεοτ ΒοΗ.ο, Ροτοτ-ΡουΙυουρἱοο! ου τἰουτου Βρτοου

οουτ.ιοου Μουτ.υε. υΠτ.τννοου που Ώσπου νου 2-3 ΠΜ.

Μ; 

' Ι11Ι1ΜΕ: Ρτοϊ. Ι)ι·. Ι..εο Ρουονν: Πουοτ ι·εΙυτἱνο τοτυροτυτο 1υουἱίἱοἰου2 άετ ΒοιυἰΙυυυτυΙυρρου άεα· Αοττο. - Βυουοι·ο.υ

ιει€ου ιιυτΙ Βοορι·οο!ιιιιιςοιι: Κἱὶυἱυουο νοτοτυ;:_ο ουο @το θουΙοτο άετ Οτ.οΙου·ίο υυυ Ρυυτνυἔο-ΒυὶυοΙουὶο υοι·οιιο οεουου

νου Ριου Ι)τ. Ηειυ;. -- ΒουυοἱυοτυϋυΙ, θ.: Πο ουἱτυυΙἰετ·υου ΝυΙιτιιυμπυτττεΙ. - ΒιιονυΙοροάτο άετ ΑυἔουυοὶΙυυυ ο. Ηοτ

υυυ8ουουου νου ΗΜ”. Πι·. Ο. 8ουννυτ2. - ΤττοντοΙ. Η.: Βἱυτϋυτυυς ἰυ Με ρυνοἱυυΙἰεουο Αυοτοτυὶο. -- ΒυτυουτΙ Ι.ιθ881-=

Μο υροοἱοΙΙο ΟυΙτυτἔὶο ὶυ 150 νοτΙουυυ8ου. =- Ρτοί. Ι)τ. Βι·υοτ ΒΜυοτ ή·.- νοτυιὶυουτοο. - Μοι·τ.οΙὶιΜο-ΒυΙΙοιὶυ

8ο. Ροιοτουυτεο. - Αυιοτυου.

Πουοτ το!ειΙϋνο τοτυροτυτο τυοοΝΒουιο: σετ 8οπυΙουυτ

Μορρου ω· ΑοτΙο.

.Με σου Μὶυἱεουου νοτιτοΒου Με ΔυοιΙοιυΞΚοτο

ΡτοΓ. Πτ. Ι.οο Ρουονν.

 

(8ουΙυου.)

Μοἱυο Ηοττου !

Βοτ ΜΜΜ: ουΒοϊουττο Ρο.ΙΙ οιιπο» ννουΙ Κοτυο Με Μυο

τουιἱοΙυὶυ8υοεο υοιτουευοου ΕτΙ5.υτοτυυΒου οτυο1εουου, ου.

οι· οοου τοουτ. οουιυου υυά ιυοι·Ιουυτ Με Π1τ Με ουου

υἰυΒυοετΙοὶττου ρυ.ιυοΙουτεουου Ρτοοεοοο υοιυ!Βου ΑΜΙ·

οΜουοιι υυίνν·Ιοε, ννουυ οτ οΙου Μουτ. ὶυ σποτ Βο

υὶουυυε νου τΙου ουου ουεοίουττου Ε'ο1Ιου υυτοτεουἱοιὶο

-- υυυ πω· υυυιΙοΙτο εε εΙοΙιοοτυιυ, ουεο υυεοτ Μουτ

ΡυτΙουν: ουίουΒο ΜΙ υοτ ΑυΓιιουυιο το Με ΚυυΞυ «πινω

Βουεττο (37,8 "). Νου ουτΙ`το υιου ε1ου 41ο Ε'τοΒο νοτ

Ιοεου, ου Μουτ Με ΠουοτεουκνυυυυυΒου υουου οου πουτ

Βοιιοτυυιουου θοτουεουου οιυ Ηοπου οιπο ου υοτ Αυτοι

άειι Αυευτυου οΙιιου ουυοοοτοὶΠεουου, ευυοουτ. νοτΙουϊου

άειι, ειυ υευ ΚΙορρου του ΑοτΙο ΙοουΙΞεὶτιου Ρτοοοεεου

υΠοοιου. ΟοΒου ο1υο εοΙουο Δυυουτυο ερτΙουτ ουοτ

ΉοΙου. Ευ Κουυου οι υοτυτΙὶου ΕτοουοΙιιυυΒου νου

τοτυροτοτοτ ΙυευΓυοΙουυ ο" ΑοτιουΙοΙορρου ο.υου 2υννεΠου

πο Αυίουεοετυοτιιτυ του ΕΙΗΜουοΙυ11Β υοτ οτυου1ε.ουου

ΙυευΗὶοἱοιιυ υοουοοΙιτοι ννοτυου, υυ‹1 Βοννουυ1Ιου υε1 νω

υουυουοοὶυ νου υυτου υουιου ΒΙιουτυοΜετυυε ει!υοΙτιου

θοΙουΙοου ουοτ Ιουτυ υοτουΓ: Με Αυϊιτοτου Με 2. Οο

τουεο!ιοο ου άετ Αοττ.υ. Π1υττ υουυ ουου υουου ο.υυοτου

οοεεο!υο υοο;ΙεΙτουοου Ε.τεουοΕυυυΒου, ννοΙουο Με Ι.οΙ‹Ιου

ουο.τουτοτΙοντου, πο! Φο ΒΙο.8υοεο ιΙοτ εὶου ουτννιουο1ιιυου

Ιιιου!υο1οιι2. ΒΙοοεο $ντυριοτυ Μου ουοτ υυουυοτ μου

Που ν·οτεουννΞυ‹Ιου -ἔ οΙΙοτοΙυεε υυτ ου! Βοτπ Ζου; -

υτυ υιιΙυ νου Νουοτυ ευ ετοουετυου υυυ οουετουΙ; ου

υΙοὶυου. Που τοτυροτο.το 8ουννΞυοου νου θοτουοουου,

άετ ουυτοΚτοτΞειΞεουου Ρυουοτυουο οιπ ΚΙορρευὶυευϊυοὶου2

- Μου ὶυ οοΙουοιι Ρ'υΙΙου ουτ.ννοοοτ νου ΑυΙο8οτυυυου

νου Ιὶυτὶυϋεου Ρτουυοιου ου (Ιου ΚΙορρου, ινοΙοΙιο Π1τ

ουκ: Βοτο.υυιο ω» οου εουου νοτυουυουου, ουοτ υοου

Ι)τοεοτ .Ν ΙΙοου«υ9 τι ουν· Βονοο *άετ Βυοοἱεουοιν Μοοἰοὶυἱοουου ΖοἰΙοουτἱί!ου» υοὶ.

 

-τ~

υοτϋυιυου Ποίοοο ου άνευ ΚΙο.ρρου νοτυοουου, υυυου€ἰ8

Μο; οοοτ υ.υετ -- ου Μου οΙυ ουοετοτ ΚΙυρρουίουΙοτ

πτΙν.υοετευου, ο. Β. σου· υπ ΜΙττοΠε, ννοΙουοτ το εοΙουου

Ε'21ΙΙου Με εουουυ1.ο Ρυουοτυου Ντ Βοννἱεοο ΖοΠ; ουί

υουου Μου. ννευυ εὶου Με! υουννοου ουεΒορτο8τοτυ Αυτ

τουΙΩορρευΓουΙοτ υυυ εουοτί υυεΒορτοΒτουι Μο.ρμουΓουΙοτ.

ου άετ ΜΙοτυΙΙο, ΒουννεΙουυυε άετ Ηοτυτυοιὶευοὶι ο1υ

εΙ.οΙΙτ, ννουοΙ Με υοτὶυΒο ΒΙυτννοΙΙο υυο άετ ΒοτΙυεο ΒΙΜ

οτυου ΑΙ›ννοεουυοὶτ (Με οτυετοΙὶεουου θοτουεουου υοΙουυυ

τοττυοεεου υουτυοου Κουυου, Ι:τοποοτυ οἱυο ΚΙουρο ὶυ

ευΓυοὶουΙ: Μ. Με Ιον:2τ ετννουυτο Ετεουοὶυυυε Μου

τυουοΙιτυοΙ υευοιιυτοτννοτυο υοἱ υυοιοτυτεουετ ΙιιουΓυοιου2

άετ ΑοττουυΙορρευ υιιου ουυο Αυννοεουυοττ οτυοε Μυο

του Μο υο€Μτουυοιι Ηετ2ίουΙοτο υοουυουτοτ ννοτοΙου,

που :Με Ποπ εουννο.ου αυτο ^). Ιυ υυοετοιυ Ε'υΙΙο ουοτ

υουου ννὶτ μπάσο σου ΠτυΒοΙοουττο νοτ Με, υουυ υυτ

ουου οἱο $ιοτυυΒ υυυ ΒουννοουυυΒ υοτ ΗοτυοτυοΙτ τοϋ

Με υἰυετοΙὶοουο θοτουεοΙι υοτνοτ; Βοοεοτυυε υοτοο!υου

οουοΒου ίου” ου υοοοευ $οΙινντυοου. Μο Ιοἱουτου Πο

υοτεουννουΙουυ,ε:ου. Μο εὶο ο.υΓειιιΒο `οο1 άετ Αυτυουτυο (Ιου

Ρυτἱουτου ἱυ οτε ΚΗυΠο υοουο.ουποτ ννυτυου, εουννο.υοου

των, ινουτουυ ου: Μ· υ1οΙυευίυοΙουυ υοτ ΑοτιουυΙομρου

ουυτυυτοτὶειἰεουου Βτἔουυἰεεο υοτ ΑυοουΙουτΙου υυυ Με

ο.υοοτου Με υοἔΙοὶτουυου ουσ υπο 1υτ νοτυυυοουου ρο

τυοΙοεἰεουου ΕτεουοὶυυυΒου νοτυυΙτυὶοειυυεεᾶε υοου Ιουν

Βοτο ΖοΙτ υοεΙ.ουοου, Με που εὶο υο.ου ΚτυίττευυΒ

Με Ηοτυουο εἰου εοννοὶτ υοοεοττου, υπο εἰο τυ1ουυτοτ

εουννουυου ουοτ ουοτ υιιτ εἱου Με εουινο.ουο υτοετοΙΙεουο

θοτουεουο ου ο” Αοτιο τυυιιἱΓοετἱτιου. Πουοι·υουρτ Πυ

υοτ ευου τυο υοεουτὶουουο νω..ωιτιοι Πο ΑυΓττοιοιι Με!

νοτεουννἱυυου νου θοτυυεουου .Πο νοτΙουίο νου οπωσ

αυτοΜεουου Ρτοοοοεου, ννουυ 818 ουου Ευ ταου: υυυ ευυ

οουτ νετΙουίουυου Ιθ'ο!Ιου υοουυουτοτ. νν1τά, ο.υου υο1 ου

υι-›του Ετεουοἱυυυἔειι Μάιου εοΙτου νοτ; ΠΠ ΒοννουιιΙἱου

υὶοιοτ υἱο οϋυτυειΙ ὶυ ?ΜΕΘ νου Ευοοοο.τοΗπε ουτετοιιοουο

θ Βἱουο υ1οἱυο «ΒυυπυΙιιυ;; ΜΙυ!εοΙιο1· νοι·οτυο,·ο», 2. Ποίο

τυυν.: 1890: «ΕΜ Γο.ΙΙ νου Μνοουἰο υοροτ8ΙΙ1νυο» απο. ιν.;

οπου υο1 Μ: Α. Τἱιυοἰο_ῇονν: «Ζυτ Β`τυτ.ςο τω· ΙτιουΗἱοὶουΖ

Μ· Βοιυι1υυοτυΙουρου τω» Αοττο». ΠἱοΒοι·τ8.Ι.ὶου. θο1·'οτοτο·

ουτς 1887. . _
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οτ8ππίεεπε Ιπεπίπειεπι πετ Δοττεπιπε.ρρεπ πιεεε Ξεπιτετι

Ιπππεεπ ωοπτ πετ πππ πιο ΗειΙππε πει·εεΙπεπ ιιπ πρεπε

τεπ (επτοπιεεπεπ) Ζπεπιππε Μ: ειπε ετοεεε 8εΙτειιπειτ.

πππ πππ νοπ νιεΙεπ, πεεοππετε ινεππ εε ειοιι πππ πΙτετε

Ιππινιππεπ πεππεΙι, εοεπτ πεεννειίεΙτ.

Ιπ ππεετετπ Ρε.ΙΙε ίεΙιΙτ εοινοτι! πιο ι·πεππιππεεπε Αί

ίεεποπ πετ θεΙεππε Με πποπ ειπ εππετετ Ηετείετι!ετ, πο

επεπ ειπε ποππ νετΙππΓεππε Βιιποεπτπιτιε; επ πεππεΙτ

ειεΙι ππτ ππι ειπεπ Ρετιετι1επ ιιππ επτοπιεεπ επετιττεπ

θείπεεεπ πππ επεπτγετπεπεεπετ Βιιε.τεποπ πετ Αοττε.

Βιε Βειιπππε πππ Ηγρετττορπιε ειπετ εππετεπ ΚΙειρρε

ππτίτ.ε τπεπεπτπεΙ-ε.ΙΙετπιπΒε εεΙιτ ποποπ-πει ΑπεεΙειεπε

ίππτεπ, επετ πειιι πει Ιιιπινιππεπ, πετειι θτείπεεντπππε

ππε ΕΙπεπεπετ πετεπε ειππεπϋεετ πεπεπ. ΙπίοΙεεπεεεεπ

Μ: εε εοπντετ πππππεππιεπ, πει.εε πιε επεπ ετννΜιπιε Κπτε

πεοπεοπτετε εππΓεπτὶΙε Τεπιρετε.ιπτ επί ειπε Επποεετπιπε

πιπντιεε, επιππΙ πιεεε Ετεεπειπππε πεεπ Βεεειτι,ετππε πετ

Βιπιι1νετΙιεΙιππε πππ Βεεεετππε πεε Βτοπεπιε!επτεττπε

π·εΙεΙιε οπεππετ επεΙι πιε Βτειπετππει πετ Τεπιρετετπτ

νετπτεεεπτεπ, εεππτε.ππ. Πεπετ ειππετε τπϋεΙιεπε @ιπποε

πεεπε Ιττπιπττιετ ντετπε ιεπ πτοπτ ερτεεπεπ, ππι πιιεπ

Μπι επ ννιεπετΙιοΙεπ, πεππ εΙΙετ π.ππετεπ 1ππ81ιεππειιειι

ντπτπε πετεπ.ε οπεπ (πει Βεερτεοπππε πεε ετετεπ Ρει!!εε)

πεπεεπτ; Μι πι!! ππτ ποππ ειπτπε.Ι πετπει·Ιτεπ. πεεε πιε

επε.ιιιιεεπεπ Θετππεεπε ιπ πεπ νεπεπ τπεπεπιππΙ μια πε

εεππετε ΜΜΜ. επ νετινεοπεεΙππεεπ πιτ Οετππεεπ επ πετ

Αοττε. νετεπΙειεεππε πεπεπ Ιιπππεπ. Εε ειεπι Ε-'πΙΙε νοιι

ΟΙιΙοτοεε πππ επιτπ επεεεερτοεπεπετ Αππτιιιε, ντο πιε

νεπϋεεπ θετεπεεπε εεΙιτ Μπι; πππ επτα εεπε.τί ωοπτ ππτ

ε.τπ Ηπ!εε εοππετπ επεπ ιιπ πεπ νεπεπ, π·εΙεΙιε ιπ πετ

Νεπε νοιπ Αοττειιποπεπ πππ πετπ επΓετειεεππεπ Τπεπε

πετ Αοτ$ε (ν. ιπποιπιπππιε πππ ν. πινει ειιρετιοτ) νετΙππ

Γεπ, επ πϋτεπ ειππ. Ι)ετ 8ε.π2 ειΒεπετιιεε Ιιπππε ειπ

πεππε οπετ πππε.1πεππ επιπιπεππε ΟπετεΙπετ πιεεετ Οε

τππεοπε, ενε1επε τπιτ πεπ πεπ: πεπιΠεπ νετπεπιππετεπ

Ηετπεοπιτεοτιοπεπ τεερ. ΙΙετπτ.ϋπεπ ινεπιπ εγπεπτοπ πω,

πιο 5τεΙΙε Πιτετ ιππτΙπππτεει.επ Μεπιίεεπιτππε, ινεΙεπε

τπειειτ ετντειε ιιπΙιετ ππετ πετ ΑπεεπΠεποπεετεΙΙε πετ Αοττε

οπετ πτπ νιεΙεε τπεπτ πεοπ ΙιπΙτε νοπ πετεεΙπεπ Πεμ,

.ποτιπε.Ιε Ι)ιτπεπειοπεπ πεε Ηετπεπε, ΑπινεεεπΙιειτ νοπ

Θιετπ.πεεΙιεπ ιιπ πετ Ηετπεριτπε. ΡεπΙεπ νοπ εππετεπ πιτ

πιε Ιιιεπίπειεππε. ν. ποττπε ετιπτεΙαετιεπεεπεπ ΜετΙεπιπ1επ

(ερτιπ8εππει· Ρπιε, Ρπεποτπεπ νοπ Βπτοπιεπ π. πι.) -

επΙεε πεε π.ειππ ιπ Ε'ειΙΙεπ νοπ ετε.τΚ επεεεερτοεπεπετ επι

πειπειπετ Αππιπιε (ΒΙπεεε, νεπεπεετειπεο!ιε επι ΗειΙεε ειε.)

ειπε -επτε Οτιεπιπτππ8 πππ πεπεπε 8επειπππε πετ πεπεππ

ιεπ ε.ππιπιεεπεπ θετειπεοπε νοπ πειπ ππτειι πιε Ιπεπίπειεπειε

ν. πεττεε πεπιιιετ.επ ετπιπεΙιεΕιεπ. ΕΞε τετ εποπ ππετ

ππεειε νοπ )επεπ πιπετοΙιεεΙιειι ε.ππιπιεοπεπ θετε.πεεπειι

επ τεπεπ, ινεΙεπε πεπρτεπεπΙιεπ επ πετ Ηετπεριικε πεεπ

8εινιεεεπ Αππιπιεπ, ππτεπ πτοεεε ΒΙππνετΙπετε, Ηπππετ

επετε.ππε (ννε!επε εππι ΤτιειΙε ποποπ οπεπ ετννεππι. ινπτπεπ)

ετπεπει, επτετ.εΙιεπ, πει πεπεπ :Με ΕτεεΙιειπππεειι πιιπετετ

ΑΜ ειππ πππ ειοιι πο ετπτΙ: νοπ πεπ πιετ πεεεπτιεπειιεπ

ππΕετεεπειπεπ, πεεε εε μπε ππιιπΙ:2 ετεεΙιειιιτ ειεΙι ππετ

πιεεεΙπεπ πιετ Ιϋ.ππετ επίππππιτεπ.

Νππ επετ ντοΙ!επ πιτ πττι πετ πεεεετεπ Οτιεπιπτππε ιπ

πετ Πιεπποεε πππ ππετπεπρτ πττι πετ πεεεετεπ Οπετε.Μ.ε

πω πετ νοπ ππε πεεεπτιεπεπεπ Απ πετ Ιπεπίπειεπιπι

ν. ποτπι.ε ινιΙΙεπ ειπιΒε ΒειπετΙ:ππεεπ πΙΙΒειπειπετ Νετπτ

τπειεπεπ, ενεΙεπε πιε Μεπιίεετιτππε πετ Ιπεπίπειεππ ιπ

ππειετεπ Ρϋ.ΙΙεπ πει.τεπεπ.

ι) Με τεπιποτπτε τε!ππινε Ιπεπίπειεπτπι ν. ε.οτι.πε

ενπτπε νοπ ππε πει πΙτετειι Ι.επιεπ Με πεπ επτντιεπεΙ

τετ ΑττετιοεεΙετοεε πεοπποπτετ.

2) Βει εΠεπ πιεεετι Ιππινιππεπ Ιιεεε ειοπ ειπε πεπτι

πετε οπετ 8τϋεεετε Αοττεππι1ετειιοπ (ιπ πετ Ρετε πεεεπ

πεπε πππ επι Απτπεπποεεπ) εοπετε.ι;ιτεπ.

8) Ι)επι Ειπττετεπ πετ Ιπεπίπειεππ ειπε οιπ ΙπτειπΙπιπί

τετ Ζπετεππ (ΟπτεττΙιε πετ Αεπιπππεεννεεε, Οπεπρπτιοπεπ,

νετεοπιεπεπετιιπε Πεπετιπππππε π. πι.) νοτε.πε, ινεΙεΙιετ

· ¦- σέ .έ . _

3-.πτ-»·::κμεε_ _π

πιε Ηετπππτιεπειτ επόττε πππ πεε Ηετι ετ.πτΚετ τεερ.

Γτεππεπτετ επ π.τπειτεπ "ππε, πεε ειπε 8οπννπετιππε

πεεεεΙπεπ πειεπ πεπ ποε.

4) Με πεεεπτιεπεπε Ιπεπίπειεπε τιππιπ ιιπ οπετ εετιντε.ππ,

εοπει!π πιο ππε ιπτετ Νοτπι πετεπεπειιοπεπε Ηετιτππιιε

πεπ πππ πιε πετεπ Ξεππιπεπππε πετνοττπίεππε ὶπτετεπτ

τεπιε Κτιιπιπιεπ εετεεεΙτ πππ πεεειπετ, ω" πεπιεετεπε

πεπεπτεππ πεπεεεεττ ντπτπε.

ε) Βειπι ΑπΓττετεπ πιεεετ Ιπεπίπειεπ2 ππτπε νετετπε

εετππε πετ Πιττιετιειοπεπ ιιπ πετ πιιετιττεπ Ρεττιε πει·

Αοτπι πππ 2πεΙειεπ νετπτεπ;ετππε τεερ. νετπτ6εεετπιιε

πετ Ηετ28ΓΘπΖειι πεοπεεπτετ; πετπ 8επιινπεΙιετνετπεπ ω"

8οΙινπιππεπ πετ Ιπεπίπειεπι ππετ ειπε ειπε Αππεπτπε πετ

Βιιιιεπειοπεπ πετ επεπτγειπεπεεπ πι1επττεπ Ασπα πππ

πεε Ηετπεπε νοτππε.

Θ) Με ΕτεεΙιειπππεεπ, ντεΙεπε πιε ΕπτννιεΙιτεΙππε πππ

πεε Βεετεπεπ πιεεετ Ιπεπίπειεππ πεεΙειι:επ, Κύππειι ιπ

νετεοπιεπεπεπ Ε'π!!επ νετεεπιεπεπε.ττπ.ς εειπ; ειε π.πεεετπ

ειοιι ιπ Αιπεπιπεεεπιπετπεπ, Ηετε!τιορίεπ, Βτπει.εεπιπετιεπ_

Οεπετπεπ π. ε. ν. Βιε ττετεπ Μπιτ εεΙτεπ 8Ιειοππειτπε

πππ. τι" Αοττεπιπεπίποιεππ επί ω" ε.πετ επεπ πεπεπ ειε

ιπτ νοτειιε πππ νεττπιππετιι τεερ. νετΙιετεπ πεπ παπι.

εοπεΙπ πει εεπεεεεττετ Ηετπετπειτ πποπ πιε ΕτεεπειπιιπΒεπ

πετ Ιπεπίπειεππ 2πτπεΙατετ.ειι οπετ εοπννιππεπ.

Πεπετ πιε πππετεπ εΠεειπειπεπ ΙπιπιεεΙιεπ 12τεεΙιεΕπππ

εεπ πει Κτε.πΙτεπ, ννεΙεπε ττιιτππι;ετ επ ειπετ τεΙει:ινεπ

Απττεπιπεπίπειεπε Ιειπεπ, πι" ιτε ερτεεπεπ Κιιππ ιπι τπιτ

ετερετεπ, πεππ ειπετεεπ;ε ειππ πιο (επεεετ ετπτειι€επ :π

ΓειΙΙιΒεπ ΟοιιιρΙιεεποπεπ) ΡεΙεεεπεκπππε νοπ εεεεπενπεπιετ

ΗετπιΕιπτιεπειτ, πιιπετετεειτε ε.πετ εεΙιΙιεεεεπ ειε ειοιι επ

πιε ιπ πιεεεπ Ρει!επ πεπι θτπππΙειπεπ, πεε ιπτ πειπ

πττετιοεεΙετοπεεΙιεπ Ρτοεεεεε ειπεπεπ Βείπππε, πππ Εισπ

πειι ιπ ετοεεετ πΙεππιείεΙτιεπειτ επίπτετεπ. Μεπ πιπεε

ε.πετ πιπππίπεεπ, πεεε πιεεε Ετεεπειππ-πεεπ Με ειπεεετ

τιπΙπ πετ Ρετιοπε πετ !πε.πιΕεειιτππε πετ τ.ειπροτπτεπ τεπι

πνεπ Ιπεπίπειειιπ, π. π. πεππ πιε πιεετοΙιεεπεπ 0ετεπεεπε

πετ πτοπτ επ πϋτεπ ειππ, ειοπ ποντειτ πετ Πιτ πιε

ινεπιτε οτθππιεεπε ΙπεπΓπειετιπ εΙιετππτετιετιεοτιεπ π8.πετπ

Ιπιππειι, ντπε πεπ Οπετεπτετ πεε ΡπΙεεε, πιο ΡπΙεε.ιιοιι.

τεερ. πεε ΗπρΓεπ πετ Αττετιεπ, πιε Ηγπετπτορπιε πεε

Ηετπειιε πεπ. π.ππιπεε, πεεει ειε ε.π )επε πιω ετιτιπετπ,

ιινεΙεπε ειιιιεε Απποτεπ (Ι.ιΜεπ πππ Αππετε) Με

Ρεεπποιπεπίπειεππ πετ ΚΙειρρεπ πετ Αιιττε. πεπεἱεππεπ

Βεπππετ ειοπ πιε ειιεπτγειπε.τιεεπε Βιιετ.ε.ποπ ιτι πετ

Νεπε πεε Ηετπεπε τεερ. πεεεεπ Αοττεπιππππππε.

πο Ιπιππ ειπε εο!επε Ρεεπποιπεπίπειεππ, εοπε.!π ππτ Βε

πιπε:ππεεπ πιτ πιε Βειπππε πππ 5οπννπεπππ8 πεε Πετ

πεπε ππίττετεπ, ΙειοΙιτ ιπ ειπε πειπτε τεΙππνε Ιπεπίπειεπε

ππετεεπεπ, ντεΙεπε επίππΘε νοτππετεεΙιεππετ Νετιιτ Μ,

ερετετ επετ ιπι πεπετεπ νετΙε.πιε επεπ εοπετεπιι πτετπεπ

Ιππ.ππ.

Απ( Οιτπππ πεε επεπ θεεε.8τεπ πππ ιπ Ετιιτπεππε πετ

Βιιτε πετ οπεπ ππεείππττεπ πππ παπι πππετετ Ε'πΙΙε, πιε

Μι Ιιιετ πὶεπτ ετιιτειιιπεπ πω, ιτεΙεπε Μι επετ πεοπε.επ

πεπ πωπω, Ιιε.Ιτε πεπ πιἱεπ επ πεπεπρτεπ ιπτ πετεεπι:ιετ.

πεεε πιε νοπ ππε ε.πε1γειττεπ ΡπΙΙε ε.ππετε επ νετεπεπεπ

πππ επ ετΙππτεπ, Με εε οπεπ πε.τεεετεΙΝ ντπτπε, εετιντετ

τιι68Ιιεπ εειιι πϋτΓτε, ινπΙιτεππ νοπι πεπειεππετεπ 8ι.εππ

ριιππιε ππειεετιεππ ειιιε πειιπειεπτετεπ Ρεεωτεπ ειεπτ Μπιτ

ετεεπειπεπ πππ ππετεπε ΙειεΙιπ επ πεπτειι ειππ.

Νε.τπτΙιεΙι πεππ πιεπ πει πετ ΑτιεΙγεε πετ Ρπεποτεπ.

ενεΙππε ἱπ ευ!ετιεπ Ε"ΜΙεπ πεοπεετιτ.ει τνετπεπ, πππ πει

πετ Βιππποετιπ πετ πεπεππιεπ Ιπεπίπειεπε πετ Αοτι:επ

Με.ρρεπ ιιὶεππ ππιπιπ εεπτ νοτειεππε επ νετίε.πτεπ πππ

τππεε πιειιι ιπιπιετ πιε Ηεπιπρτοεεεεε, πππ πτεΙεπεπ πιεεε

Ιπεπίπειεππ νετινεεπεεΙτ ιινετπειι πεππ. ιπι Απεε πεπε.Πειι.

ννιτ ει;τειΠεπ νιεΙε νοπ πιπεπ ποποπ οπεπ, 1;πετεπ ειπιδετ

νοπ ιππεπ εο8ε.τ πεπεπ Βτννπππππε. Σε ειππ πιεε νετ

εεπιεπεπε Ηετείεπ1ετ, Ρετιεπτπιτιπειι. επεπττειπππεεπε

θεεεπντπ1ειε (ε.ΙΙειπ), ρπεπτιιοεπτπιεΙε θιετππεεπε. Απε

πετ οπεπ ππτειιεείππτιεπ Απεητεε πετ πεεεπτιεπεπεπ Ε'π.ΙΙε
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οτειοιιτ πιιιιι πιιι Βοπιιοοιιάοτ ΚΙ:ιτιιοιτ, άο.εε ιιιοιι ιιιοτ οιι

ειπάοτο ιιιιιιιιοιιο Μιάου ιιιοιιτ άοιιιτοπ Ιτοιιιιιο, άοιεε εε

ειοΙι ιιι οιιιοπι νοπ άιοεοιι ΡάιΙοιι ιιιοιιτ ιιπι άιο ιιιιΒοιιοιπ

πιοιιο ΙπειιΠιοιοιι2, εοιιάοτιι ιιιιι οι.ινοε Αιιάοτοε, ε. Β. -

ΙπειιιΠοιοτιο άοτ ΡιιιιιιοιιοΙιτΠιρροπ, Ροτιτοτάιιιε οάοτ πιπ

οιπ ιιιιάοτοε Ηοτ2ιοιάοιι, οάοτ εεττ ιιιιι Αιιοιιτνειιιο. οιιοιιι

ιιιιιιάοΙτι ιτϋπιιο, οάοτ οιιάΙιοιι, άοεε άιο οιιοιι€οιιοιιιιτοιι

Βτεοιιοιιιιιιιιτοιι πιπ ριιοπιιιοοοτάιοΙοπ θοτοιιεοιιοτι νοτ

ννοοιιεοΙτ ννοτιιοπ ιτϋιιιιοτι. Ζω ιιπά Οτι άοτ Ειιιετοιιιιιιε

άοτ :ιιι ιιοεοιιτοιιιοπάοπ ΙιιειιίΠοιοιι2, Οτι; ιιπά Ζοιτ άοτ

Βιιτινιοιτοιιιιιε άοτ άιτιετοΙιεο!ιοτι θιοτο.ιιεοιιο, άιο Αυειιτοι

τιιιιΒ άοτ Ιοι2τοτοιι ιιπά άοτ Οιιιιτειάτιοτ τω” ΟΠοιιιιοτιιιιτ;

ιιιιοτιιουρι νοιπ Αιιίοτιιτο Με 2ιιιιι νάΠι€οιι Βοιιινιιιάοιι,

άιο πιιιιιοΒιοιτοιιάοιι Ιτιιπιεοιιοτι ΕτεοιιοιιιιιιιΒοιι, ΑΠοτει

Ιιοιιοπ νοτοοιιιοάοιιοτ ΟτΒιιιιο - άοε θοΠιεεενειοπιε (Ατ

τοτιοιι, Αοττο, Ηοτ2), άοτ Ι.οιιοτ, Νιοτοιι οιτ.; - άιοεοε

ΑΙΙοε Μ; οιι ιιπά Πιτ ειοιι εο οιιοτιιιτι.οτιετιεοιι ιιπά άοιι

ΒιΙάοτιι οιιάοτοτ Αιιοοιιοιιοιι εο Γτοπιά, άοεε άεε νοτιιιιιι

άοιιεοιιι οιιιοτ τοπιιιοττιτοιι τοΙοτινοτι ΙιιειιΠισιοιιο άοτ Αστ

κοιιιτιορροιι ιιι άοιι ιιοετιιτιοιιοιιοπ Ε'ιιιΙοιι ιτιιιιιιι ιιιιεο2ννοιι”οιι

ννοτάοιι Μπιτ.

Βιο οιιοτι ιιιι€οΓάιιτιοιι άιο τοιιιροτιιτο τοιοιινο ΙπειιΠι

οιοιιι άοτ Αοτιοπιτιιι.ρροιι ιιιετιιιτοιιάοιι Ζι1Βο οιιοττιιτιοτι

ειτοτι ιπ ΟοιιιοιιιεοιιιιΠ ιιιιτ οιιάοτοιι Πιτ άιο άιιΪοτοιιιιοιιο

Πιο.ειιοεο άιοεοτ Ιιιειιιιιοιοιιτ οτΠιτάοτιιοιιοτι Ρο.οιοτοπ,

ννοΙοιιο εοιιοτι ιιοι άοτ Αιιιιινεο άοτ ιιοεοιιτιοιιοιιοιι Ροιιο

ιιιιΠιοτιιιιιτ ινιιτάοιι, ιιι οοιιιι€οιιάοτ ινωεο άιοεο Απ άοτ

ΙιιειιΠιοιοιιτ ιιπά οε Πεμ ποπ ιτοιιιο Νοτιιννοιιάιι;Κοιτ νοτ,

ιιιοτ ποσο νοιι άοτ Βιιιοι·οιιιιοιάιοΒιιοεο άοτεοΙοοιι νοπ

ιιιιάοτοιι ροτιιοΙο8ιεοιιοιι Ρτοοοεεοπ, ννοιοΙιο πιπ ιιιτ νοτ

ινοοιιεοΙτ ινοτάοιι ιτάπιιοιι, ιιι ερτοοιιοτι, νοε ννιτ οιιοιι

ινοιιΙννοιειιοιι ιιιιιοτΙοεεοπ ινοτάοιιι).

Μι ιττιιιιι πο" πιω ιιιιιιιιιι οιι ιιοιιιοτιτοιι, άειεε ιιι άοτ

Ι.ιιοτο.ι.ιιτ νοιι οιιιι€οτι Αιιιοτοιι Με νοτιιι6Βοιι άεε Αοττοιι

οετιιιιιιε ειοιι εο "τι οιι άοιιποιι, άοεε άιο ιιοττπειι οκιει:ι

τοιιάοιι Κιιιρροιι ιιτιτοτ ποινιεεοπ ΒοάιιιΒιιιιΒοιι Ιτοιιιοτι πο

ιιιι€οιιάοιι $οιιιιιεε άοτ Οοιιιιιιιι8 ιιιιάοιοιι, ιιιιιεοεννοιιοιτ

ννιτά. Πιοεο ΕιιτεοΒιιιιιι€οιι ειπά ω", ινοτιιι ειε νιοιΙοιοιιτ

τιιιτιι ιιι Βοοιι8 ειιι άιο ιιοτιιιιιΙο Αοττοιιιιιιιιιάιιιι€ ιιπά

ιιιιιιιοιιο Μαρτιου τοερ. ειιι άιο ιιοτιιιοΙο Αοτιο ιιιιά

άεε ιιοτιιιιιΙο Ηοτ2 ιιοτοοιιιιετ ειπά, ειιιεοιιιι πιιτιιτ ειιοιι

ιιοΙτιε ιιπά εοιιτ "πιο ριιεεοιιά Πιτ άιο ροτιιοιοιτιεοιι νοτ

ιιιιάοτΙ:οιι Οειιιιπι ιιπά Κιιιρροιι ιιπά εοιιινοτ ιπ Μάιο ειπ

8οιιτο.οιιι, πιο εοινοιιι άιο Αοτιιι Με ιιιιοιι άοτ Ηοτοπιιιειτοι

ιιι ιιιτοτ 8ι.τιιοιιιτ, ΒοεοιιοιΤοπιιοιι. ιιπά Ε'ιιιιοιιοιι ιπ πο

άοιιιοπάοιιι θτιιάο οιιοτιτι ειπά. ννοιιιι ειιιοιι ιιοοιι Πιιι.οτ

ειιοιιιιιιοοιι νοπ Ροτειιιι ιιπά Βιιτιο”)_ οιπ ΠτιιοΙτ νοπ

οιινιι 400 Μπι. Ωιιοοιτειιιιοτιτιι ιιοτπιοιοτι Ηοτποιι ιιπά ιιι άοτ

ποτιιιει.ιοτι Αοττει ιιοοιι ιιιοιιι οιιετοιοιιιοιι, ιιπι οιπο εοΙοιιο

Βιιο.τοιιοπ άοε Αοττοιιοετιιιιιιε ιιοτνοττιιτιιιοιι, άοεε οιπο

Ιιιειιιιιοιοιιο άοτ Κιειρροιι οιιτειοιιο, εο Γοιει άειτοιιε ιιοοιι

μι· ιιιοιιι, άιιεε άοτ Ι)τιιοιτ ιιιοιιτ Βοιιι18οιιά εοιιι ιιιιιτάο

Ιιοι ριιιιιοιοΒιεοιι νοτιιιιάοτιοιιι Ποτ2, Αοτττι ιιπά Αοττοτι

ΙτΙορροιι.

Ιπ ρο.ιιιοιοΒιεοιιοπ Μπι Κουτι ττοτοάο οιιοιι οιπ τοιο

τιν ποτ ιιιοιιι. ιιοιιοτ Ι)τιιοιτ άοιιι Βοιιιιττοιιά εοιιι. Ιιι άοπ

νοιι ιιιιε ειιιάιττοιι ΓιιιΙοιι ΙιοΒοιι ιιιιοτ άιο νοτιιιιιιιιιεεο

εο, άιιεε άιο νοτιιιιάοτιιιι€οιι άοτ Οοινοι›ο άοτ Αοττει ιιπά

δ) Ψιιο ιπι ΑΙΙΒοιιιοιιιοιι άιο ΒιιΤοι·οτιτιοιάιοΒιιοεο άοι· οτιςιιιιι

οοιιοιι (ιιιιιιιοπιιοοιιοπ-Κιιιριιοιι-ιιιειιιι'ιοιοιιη νοιι άοι· τοιοτινοτι

ιιιοιιιι”ιοιοπ2 άοτ ΚΙορροπ άοτ Αοτιιι. ιιιιιιιοΙοιη;ι. ιιο Κϋιιιιοιι κιτ

ιιιοι·, άοτ νοΙιετ8πάιςιτοιτ ννοιτοπ, οιι Με θοεοςτο πιτ Ιιιτοτοε

εοιιιοιι απο άεε οιιεοιιιιοεεοπ, απο πιτ ιιιοειιοπιι;Ιιοιι οιι οι

ποι· ιι.ιιάοτοιι ΒιοΠο, ιιπά πινω ιιι άοτ Ι. Ι.ιοΓοι·ιιιιιι· άοτ «Κιιιιι

οοιιοτι νοτιοειιιικοιι» (2. Αιιιιιιπο, Ι895, θώκο 2Ι ιι. 221 άεε

Νιιιιοτοιι πιιεςοιιιιιττ. ιιιιιιοιι. Ειιοιιεο ιιιιωι·ιιοεοοιι ννιτ τιιιοιι ιπ

άοτ Ρτιιιτο άοτ Πιιτοτεοιιοιάιιιιιτ άοτ άιοετοΙιει:ιιοιι Θοτιιιιεοιιο

ιιοι άοτ Αοι·οοιιιτιουροιιιιιειιιιιοιοτι: ιιιιοτιιιιιιρι. νοιι ειιιιιΙιοιιοτι

θοτοιιοοιιοπ ιιοι ιιιιάοι·οιι Ιιοιάοπ, οάετ ννοιτιιιο ΜΜΜ επι.

ειιιπάοιι.(οιιιο @ποσο Αποοιιιο.ιιάοι·οοιιιιιις.ννοιι ποσο ιιιιεοτοτΜοι

πππ; ποσο άοιι οιιοιι θοοιιιττο εοπιιΒι. Οιο που Πιτ άιο Πο

τοιιε ιιιτοτοεειτοπάοπ νοτννοιεοιι ννιτ ειιι” άιο άιοειιοιιιοιΙιοιιοιι

Ηεπάιιιιοιιοτ.
οι Π. Βιιτι6: Βονιιο άετ κοιτα. τι. 182, 1881.

άοε Ηοτοοιιε εο ετ.ιιτιτ ειπά, άιιεε εοντοιιΙ ιοτιο πιο οιιοιι

άιοεοε οιιιιο Ζινοιι“οι άιιιιιιτι οτεοιιοιιιοιι. Βε ΜτΙ' τιιιοιι

ιιιοιιι ννιιιιάοτ ιιοιιττιοιι, άειεε ιιοι άιοεοτ Βιιοιοι.ιοιι ιιι

οιιιοιιι 8οινιεεοτι θτοάο οιιοιι άπο νοιπ εοΠιοιι Ρτοοοεε

τιιιιιιοττοιιοτιο Αοτιοιιοετιιιιιι, ΜΜΜ ιιι ιιιιοτοιιιιεοΙι πιπ

άοπ ττοιιοιιιιιοιι Βιοιιιοτιτοιι νοτιιιιιιάοιι τω, ριιτιιοιριττ.

Βε πάτο εοΒιιτ εοιιάοτιιιιτ ιιπά ιιιοιιτ ποιπ ποΠιτΙιοΙι,

ινοτιιι ιιοι οιι€οπιοιποτ ΒιιοΠιι.ιοπ άοτ Αοτιο ιιπά άοε

ιιοτοοιιε τοειι. άοε ιιιιιτοιι νοιιιιιιιτοιε άιο Πτερτιιτιπεετοιιο

άοτ .-ιοττ:ι. - ιΙιτ Οετιιιιιι - πιπ οιιοοιιιοιιιοιι Ρτοοοεεο

ποτ ιιιοιιι τ.ιιοιιιιοιιιιιοιι ννιιτάο. Μ; πιτιιι ει.ιιοτ ιτοοινιιιιιιοιι

άεε ο.ιιιιιιιοιιιποιι - πιο άεε ιο. Πιτ ειιιάοτο Ηοτοοει:ιοτι

2ιιΒοΒοιιοπ ινιτά, εο ιτιιιιιι ειοιι Ιοιοιιτ οτι;τοιιοπ, άιι.εε άιο

νοτιιοιιάοιιοιι Κιιιρροιι Πιτ άοιι $οιιιιιεε άεε Αοττοιιοε

τιιιτιιε ιιιειιΠιοιοιιι ινοτάοιι, πάπια! Μ» ειο ιιι εοιοιιοιι

ιτειιιω Πιτ Βονιτάιιιιιιοιι, ννοιιιι ειο τω» ιιιοιττοειτοριεοιι

ινοτιι8 οΙιοτιτι ιιπά αουτ ιιοι1 οτεοιιοιιιοιι,ιτοιιιο 8οιιτιιιιιρί

ιιιιΒερτοοοεεο ιιπά ΠΙοοτιιιιοιιοιι οτΙοιάοιι, Με οιι οιποπι

ποινιεεοιι Οτοάο νοιιι οιι€οιτιοιιιοπ οπάοοοτάιτ.ιεοιιοπ Ρω

οοεεο ιιοττοιΤοιι ειπά ιιπά Μιά οιπο ποινιεεο 'Γτι1ιιιιιι8,

απο οιπο νοτάιοιτιιιι€ ιιπά ιιοοιι€τοάιΒοτι νοτιιιει άοτ

Ειοετιοικιιι ιι.ιιιινοιεοιι. Βοτ νοτιιιει. άοτ Βιοειιοιιιιι Μπιτ

ιει ιιι εοιοιιοιι Ριιιιοιι νοπ οπιιιιοπιοι· Βοάοιιιιιιιο, άοιιτι οε

ιετ ιιοιτειιιιιι, άνιεε ιπ ποινιεεοτι Β'ο.ιιοτι Ποιιπιιιιε οιτιοε

Ζιρίοιε άεε Κιειιιροιιορροτειτοε άιο ΙιιειιΓιιοιοπ2 άοε Μιάο

τοιι οοπιροπειτοιι Μάτι. Απε ιιιιοτι Αιιεοιιιοπάοτεοιοπιιοοιι

τω: ιιιιτι, άοεε άιο οιιοιι οιι€οιιιιιτιοπ Βοάοιιιτοπ ιιι Βο

ιππι άοτ ΒοτιιιΒοιι ΠοιιιιιιιιΒεΠιιιι€ιτοιτ άεε Οετ.ιιιιιιιιιι·.ιοε

άοτ ΑΜΒ Πιτ ιιιιεοτο Ντινο ιτοιιιο Βοάοιιιιιιι,τι ιιοιιοιι.

Μο τοιοτινο Ιιιειιιιιοιοιιι άοτ .ιοτιοιιιτιο.ρροπ Με ροτιιιι

ιιοιιι ιιοετοιιοιιάοε Ι.οιάοιι, ινιτά _ιοι.2ι, πιο ιιοτοιτε οιιοτι

οτινιιιιιιτ ννιιτάο, νοιι νιοιοιι οπεοποπιιιιοιι ; πιτ εοιιιετ ιιοτιο

ΟοιοΒοιιιιοιτ ιιιιοιι άιινοπ το ιιιιοτοοιι€οιι. Νιιιιιιιι ιτιοτι

οιιοτ άιο Επιειοιι2 οιιιοτ ροτιιιοιιοιιτοιι τοΙειιινοτι ιπειιΠι

οιοιιο άοτ ΑοττοιιιτΙοιιροιι απ, ευ Πειι πιοιι ιιοτιι πιοιιτ

Οτιιιιά άιο ΜϋΒΙιοιιιτοιτ. άοτ ΙΞτιετοιι2 οιιιοτ τοιπροτοτοιι

τοΙοι.ινοτι ΙιιειιΠιοιοιιτ ιιιι2ιιιιοιιιιιοιι, άοπιι άοτ $τοιιιιιιειτ

άιοεοτ Βτεοιιοιιιιιτιο·οιι πιιιεε ιο. ιιοιιιινοπάιιιοτινοιεο οιπο

Ροτιοάο νοτοπεΒοοιιιι€οιι εοιιι, ινο άιο ΒοάιιιΒιιιιοοιι Πιτ

άεε ετοιιοιιιιτο νοτιιιιιάοιιεοιιι άιοεοτ Ιιιειιιιιοιοιιτ ιιοοιι

ιιιοιιι Γοειετοιιάοπ, ντο άιο Αιτοτοτιοιιοπ άοτ Αοτιο. ιιπά

άοε Ηοτοοιιε, ινοιοιιο ιιι. άιοεο ιιιειιΠιοιοιι2 Βοάιιιποιι, ιιοοιι

Ποιά άοιι θτοιά ιιιιά άιο Αιιεάοιιπιιιιε οτιο.ιιΒιοιι, ινοιοιιοιι

άιο Ροτττιοιιοιιι άιοεοτ Ετεοιιοιιιιιιιε οτιιοιεοιιι, ιιιιά ειοιι ιιι

ιο.ιιιιοιτι Ζιιετοιιάο ιιοΓοιιάοιι, ιιιάοπι ειιο ιιιιτ οιι ποινιεεοιι

Ζοιιοτι ιιπά ιιιιτοτ ι.τοινιεεοπ ρο.ιιιοΙοετιεοιιοιι Πιιιειιιιι‹ιοιι άιο

8οιιειιιιιιο Οτοιι2ο οττοιοιιι.οιι, π:ιοιι Βοιιινιιιάοιι άοτ μοιάσ

ιιιοιοοιιοιι Ζιιει.άιιάο ο.ιιοτ Βοιιννοιιιτιιιιι;οπ ιιιιοιι άοτ Βοιτο

άοτ Βοεεοτιιιιε οτιοιάοτι ιιπά 2ο άοιιι Ζιιετειιιάο :ιιιτάοΙτ

ιτοιιτοιι Ιτοιιιιιοπ, ιιι ινοιοιιοπι άεε Αοτιοιιάειιιιιτι ινοιιιΒοτ

άιΙο.ιιτι οτεοιιιοιι ιιπά άιο Κιορροπ ποτ Ποοιιιιιι€ άοεεοι

ποπ Ετοιιιιετοιι.

Ιιι άοτ Ι.ιιοι·ιιιιιτ ιιτιάοτι ειοιι, εοινοιι ιιοιτειπιιτ Μ, εοιιτ

ννοπι€ο ΒοοιιειοιιτιιιιΕοιι, ινοιοιιο οιιιί άιοεο τοιιιροτιιτο το

Ιοτινο ΑιιττοιιιτιορροιιιιιειιΠιοιοιι2 Ιιιιιινοιεοιι, άοιιοι ινιιτάοιι

άιο ιιιοτιιοτ ἔοιιϋτοιιάοτι Ράιιο Βοπο 8.ιιάοτε ποάοιιι.οι οάοτ

οιιοτ ι›ιιοι›οιι ειο ιιιιοτιτιοτι.. 5ο Ιτοιιιι ιιιοτ π. Β. άοτ τω,

ινοΙοιιοτ νοπ Α. Ι)το.εοιιο') ιιοεοιιτιοΙιοπ "τω, Μπετο

τοιιιι ινοτάοιι. Ποτ Ρει.ιιοιιι, οιιι Μο.ιιιι νοπ 55 Μάτσου,

Πιτ ειιι οιιιοτ Ιιιειιιι`. ν. ιιιιιτοΙιε, Β1οιοιι2οιτιἔ οιι Ηιιειοιι,

ΑΠιοιιιιιοεοιιινοτάοπ, άει2ινιεοιιοιι ο.ιιοιι οιι Ηο.οιτιοριοο.

Νοοιι Βοινο8ιιιιΒοτι ιιπά Μιιειτοιιι.ιιεττοιιΒιιιιτιοιι ιιοιτνιιιι οτ

ιιοΠιποε Ηοτειτιοριοιι. Αιιίτιιιι;ε ννο.τ »οι άοτ Πιιτοτειιοιιιιιι€

ιιυε Κτοπιτοπ οιι άοτ Ηοτπεριι2ο οιπ άοιιιιιοΙιτε ενετοιι

εειιιεε 0ιοτιιιιεοιι ιιπά οιπ τω”, ντοιιιι οιιοιι των” άοιιι

ρΓοτ 2. Τοιι, οιι άοτ Α. ριιιιιιοιι. ειιιτι‹ ιιοοοιιιιιιτι, ιιι

ιιϋτοιι. Απ άοτ Αοττει ινιιτοιι ιιοιάο Τόπο τι·ιιι, άοτ 2.

οιινοε νοτειιιτιττ. ινιοάοτιιοΙτο Πιιτοτειιοιιιιιιοιοτι τω νοτ

Ιειιιίο νοιι οιιιιοοιι ινοοιιοιι οτέτο.ιιοπ άιοεοΙΙιοιι οιιεοιιΠοιο

Η ινιοποι· ιιιοά. ννοοιιοιιεοιι. 1880, Ντ. 49; ειοιιο ιιιιοιι οοιιιο

Βιοοοιιιιποιτοπ ΑιιιιοπάΙιιιι8οιι. ννιωι Ι8θ3, Β. 872.
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τιεειιεπ Βείοιισε. Με εισετ πεειι ειιιιιτετ Βεεεετοοπ σετ

Ρετιεπι ετσεεετε Βεινεποοπεπ εοεοοιιιιιτεπ σεΒιιιιο οπσ

ειπισε Ττερρεπ ιισειι ειιεε, σειτοττι ετ σειιισεε Ηετο

ιτΙσριεπ; σει σετ Ππιετεοειιοοε ιτιιιιτειισ σετ ιτιιπιεοιιεπ

Βετπσπειτε.ιιοπ πιο ποιο τιοεεετ σεπι εγεισιιεειιεπ (ιε

τιιοεσιι επ σετ Ηεττεριιοε οποσ ειπ σιεεισιιεειιεε ειπ σετ

Ασττει, πεε οποσ σιε Βιεεοσεε - 1ιιεοιιιειεπιιε. σετ ν.

πιιιτειιε οπσ ν. ιιοτιεε το ειεΙΙεπ νετεπΙεεειε. Ατπ

ιιιιοσει.επ Μστεεπ, σει τοιιι€ετ Βειι1εεε σεε Ρειιιεπτειι,

πετ ποτ ειπ εγετοιιεσσεε θετιιιιεσιι νετπεσπισετ. Βοτειιι

εσετ, ειε σετ Ρειιειιι νετ σετ νιειτοιισπ ειπεπ τιετιιιιοιι

στοεεεο ΒρετιετεειοΒ πιειειιιε, ιτσποιε τπιιπ επ σετ Αστιε.

σει σετ Ρειρειισιι επ σετ Βείεειιεοπεεειειιε σετ 3. Βιιιιιε

στο Βιετποπι ειπ ίειπεε ιτοτεεε σιεειοιιεεσεε Ρτειιιιεεειιιεοι

πιιι σετ Ηειιισ εσιε.ετειι οπσ ντιεσετοπι ειπεπ εοιιντεοιιειι

2. Τοπ πιιι ειοεπι σΙεεεπσεπ Θετιιοεσσ νετσοπσεπ ιιστεο.

Απ σετ Ηετπεριισε ινοτσε σεε εγετσιιεειιε θετιιοεσιι πσειι

ιιιιττετ οπσ σετ 2. Τοπ ποοιι σοτιιριετ. Πετ Ροιε ω·

Αττετιε. τεσιιιιιε ινοτσε επειι ειινιιε πτσεεετ οπσ νσιιετ.

Βει ινειιετετ Βεοσεοιιιοπ8 ινοτσε ινιεσετοπι Ε'οΙε:επσεε

εσπετειιτι: πεσιι τπειιτ οσετ πιιπσετ σεισμο Βεινεποποεο

οπσ σετειιι ιοΙσεπσετ ετιισιιιετ Ηετσετσειι επτετε.πσ ειπ

σιεειοιιεσιιεε Βειιινιττεπ οπσ ειπ σιιιεισΙιεειιεε θετεοεειι

ιιιοιτε σεπι νετιε.οιε σετ Αστιε. (ινειεσεε πιιιοπτετ νοτπ

σιεεισιιεειιεπ Τοπ ειιειο εσ8εννεσιιεειι ινοτσε), στο Βοιιε

Ιεἔε ιπι Βειτ οπσ Βετιπσετετ Ηετσετσειι ετσννεπσεπ σιεεε

Ρσειιιοττιεπε Με ντιπ σετ σιειεισιιεοιιε Τοπ ιιΙΙειπ νοτ

Ιιε.οσετι. 8ο πετ οποσ ιιιετ σιε ΑοτιεπιτιερρεπιπεοΠιειεπο

ειπε νστσσετσεσεπσε ιετπροτιιτε.

Με ΕτιτιιιιτοπΒ Πιτ σιε Επιειειιοπ8 σετ σεεοστιεσειιεο

Βτεειιειποπἔ εοειιι: Πτεεειιε ιο εειπετο τοτε ιιι σετ

ΜϋΒΙιειιιτειι ειιιετ οποιεισιιιτιιιεειε ιισιιειι Εεεε σετ ειπ

2ειοεπ Αστιεπιιιερρεπ, πιο ετ ειε ιο οιποπι επσετεπ Εειιε

σεσσεσσιειε, ιιι ινε1οιιειπ οπτετ ε.ιιιιιιεσεπ νετιιιιιιπιεεειι

ειπε στειΓοοιιε 8ρεΙιοπε σεε σιοεισιιεειιεπ Τοιιεε ειπ ω·

Αστιει το ιιιισειι νετ οπσ ιο πειειιετιι τισει πιστιεπι ειπε

επεισπιιεειι οποιεισιιτπε.εειε ιισιιε Βείεει.ιεοοε σετ ειοτει

πεο Αστιεπιτιερρεπ οσπετειιτι ινοτσε; ποι:ετ πεντσιιπΙιειιεο

νετιιειιπιεεεπ, σ. ιι. στο τοιιι€ετ Ηεττετσειι, ποτ σεε

πεοεππιε Ριιιιπσπιειι (στειιεειιε 8ρε1ιοτιο) πισιιι ινε.ιιτ

πειιττισετ.

Βιισει Με ετ εοσιι σιε 8ειετσεε σετ Θιειιιεεε ιπιτ σειι

επ σεπ Κιερρειι σετ Αστιε. οιϋΒιιειιετινειεε νοτιιεοσεπεπ

ιιιιτιιιοσεπ Αιιετιιιιοπεπ οπσ σιε Ιπεοιι°. ν. πιιιτειιε ειε

Ήεειοτεπ επι, ντεισιιε σεε ΛοΓιτειεπ σεε ιετπτιστιιτειι

σιτιεισιιεσιιεο θετιιοεσιιεε σεειιτιειιεεπ ιτοποιεπ. Μιτ

εριιειοι ε.σετ, σε.εε σιε Ι)ειιιοπε σετ Βτεοσειποοπεπ νειι

Βτε.εειιε, σιε ετ ιπ εειοεπι ΡειΙε επι ειπε οπειειοιι

τπεεειε ιισιιε Εεεε σετ Αοτιεπιτιειρρεπ οοτιιοιτιιιιιτειι πιιι,

σε ειε σοι ετοιοεπι. εειιεπεπ οοειστπιεσιιεπ Βειοπσεο

(Απστπειιε τετιεειιιιε) σεειτι, ιπι Ηιοσιιοιτ σο! σιε τειετιν πετ

πιοιιι: εε εεΙιεπ σεσσεεστετεπ Ετεοιιειποοεεο σετ ιετπρστετεπ

τεΙειιινεπ ΙπεοΠισιεπο ινεπιε ειι€εστεειιι 2ο εειο, οπσ οπετ

οιπ εσ ινειιιπετ ειε ε.οοιι ιιπ πεπετιοι:επ Ε'ε.Ιιε στοεεε εοιε

τοιιεοιιε νετιιπσετοτιοεπ σετ θιεισεεε, νετπιειιττε Πετο

ιιιιιι.ιειτειι, Πειιποπε σεεεεισεπ ο. ε. τι. νοτιιειισεο ινετετι,

ινεΙσιιε ειπε Βιιιιτειιοπ σετ Αστιε οπσ σεε Αοιττετεπ σετ

σεεεστιεσεπεπ Ετοεοιεετι ιτσποτε. Ισιι Βιιιοσε ποπ, σιιεε

σεε ειπ οοεετεπ ιισοιισιιετ τοι νοπ τειε.ιινετ ιεττιιιστιιτετ

ΑστιεπιιΙερρεοιπειιιιισιεπο πετ, πιε ειε νοπ οσε σσεπ

επεείιιιιτι: ινοτσεπ.

Βσεοεσ τποεε τοπιο εοπειιτπεο, σε.εε ιιιετιιετ ε.οειι σετ

Μι νοπ Βοτοστσιτειτιθ) ειππετειιιι ιτετσεπ πιοεε.

Τσε ίειισ ειυπ σει ειπεπι Μεοπε νοπ ιιι ,ιειιτειι, ινεισιιετ

ειπ Οεσεπιεπ οπσ Αιιιετπσεεειιντετσεπ 1ιιι, σει ντεΙσιιεττι

ιπιτε νιιετιι ειπ ειιιετσιπεισεετ Ρτσεεεε, Ι)ιιετειισπ σεε

Αστιεπσσεεπε, Ιπεοιιισιεπο σετ $εττιιιοοετιτΙερρεπ οπσ

οιιτσιιιεειιε Νειιιιτιιιε επσεπστπτοεπ ινοτσε, ειπ ιετοιιστιιτεε

σιε.ειο1ιεειιεε θετειοεεσ ειπ σετ Αοτιε σει νετεσσιεειιιετοιιο

σετ 8γτιιριοπιε οπσ 8ειιιτοιισ σετ Θετεοεειιε σει Βεεεε

 

Τ Βενοε_σε ιιεεεειιιε ιεεε Ρ. πι.

μια ειπε ιοεοιιιοιεπο εοσσεετσιεΙεπ,

τοστ; σετεεισεο. Ρσειπιστιεττι Με ποιο ποπι ιτεειιιισε

Αστιεπιτιετιρεο, σεε ιιπιτε νειισεε Οειιοτιι σειτοε ιπι ω.

στοπ 10,5 Οιπι., σεε σετ Αστιε. 9,5 Οιπι., σετ Ποιοι;

σετ Ρετε εεσεπσειιε εσττεε12,5 (Πιο. Πιο Ιοιιπιιι πιτ πιο

ειιιετσιπεισεεπ Ριειοοεε οπσ Βιοιπετιοπεειπ σεσεειιι. οι

ιιίεεεετρτσσε ετειισ ειπ Βοτειιιιιεεεεπ σεε ινεεεετε ιτι σειι

Ιιοιτεπ νειιιοτει.

Βε.τιε") Γεοσ σει ειοετ Κτεπιτεπ νοπ 49 .ιιιιιτειι,

ιτεισιιε @τιποτε Οεσεπιε, ετσεεεε Ηετε, ετνι·ειι.ετιε Αστοι

οπσ ειπ εγειοιιεειιεε θετεοεειι επ σετ Βεειε εοινι·ιεε, ειπ

σεισ ειοΠτει:επσεε σεισ νετεσιιιτιιισειισεε σιεειοΙιεειιεε σε.

τιιοεειι επ σετ Αοτι.ει. Βει ειοεπι ειισετειι ιιιιιιιιοσεο Ρι

ιιεπτεο Πωσ ετ οποσ «σοε Ισ εοσιε σιεειοιιοοε @οι σετ

Βειειει τιετοιιιοεπι σο τεετε, εοιι ιετιι.σι ιοτι πει, ιεοιοι

οσπιπιε εισεστσε, τεεοονετι, επ τιιιτιιε, πετ Ρεσιει: ιππο

πιοοε σο 2-πιε στοπ». Ι)ιεεε πεοιι εειοετ Μειοοοε ειι

τισεεο εισεισειιοριεειιειι Ριιιιπσττιεπε σετ Αστιεπιιιερσειι

ιπεοιιισιεπι ειπσ (πωσ εειτιετ ΑοιΤεεεοιιει οσπε ποιοι

σεο Ετεειιειποπεειι, πιιι ινεισιιειι εε Ε'ιιτστιιιΒεττι

ιιιοπ ιιιιιιε, ειε ετ νοπ σεπ Ιοεοιιισιεποεο σετ Αστειο

Κιεριιεπ ιπιτ ιπιετττιιιιιτεοσεο σιοετοιιεοσειι θετιιοεσιιειι

ειιτεοιι, εοιποπ, οπσ τω. ετ σιοεο, σεεε ετ ειπε Ετιιιιι

τοσο Πιτ ειε ιιιειιι. ιιιισειι ιτϋπιιε. Μιτ εσιιειοι εε, σιτε

σιεεε Βειοπσε ιο σιε Κειεεοτιε σετ νοπ ποε σεεειιτιεσε

πεπ Ετεειιειποοπεπ - σετ ιετπιιοτιιτεο τεΙειινεπ Μπει

ιιιιηιρεπιπεοιιισιειι: ιιιπειτισειιστεο.

Ε'εεεεπ ννιτ ΑΠεε ιισετ οι Ιπεοίσειεο2 σετ Αστιειι

ιτιειρρεο οσεο θεεεειε 2οεεπιπιεπ οπσ πειιτοειι πιτ σιε

Ποτε, ινειειιε εισιι επι σιεεεπ Ηετοιειιιετ ιισετιιιιιιρι σε

οιειιειι ιτι Βεττεσσι, εο ιισοπεπ πιτ αυτ Ρσιττετοιισ ιισο

οιετι, σεεε εεεεπινιιτιιε ειπιι;ε Ατιεο σιεεετ Ιοειιιι

οιεοπ οοιετεοιιιεσεπ ινετσεπ ιτϋπτιεπ; ειπετεειιε - ποι

σεπι ('ιιετε.ιτιετ σετ Εοιννισιτειοιιο; οπσ σετι σιε ΙοεοΠιοιειιι

σεσιοπεπσεπ ιι'εειστεο, οπσετετεειιε ε.σετ - τιεειι σει

ΑΙιετε.ιισπεπ οπσ Μεπιίεειιτοπε σιεεετ ΙιιεοΓσσιεοι. ιιι

σιεεετ Βετιειιοοε, οπιετεοιιεισει ποιο σειπιποιιισσ πιιι

τοειει ιπιεσιισεει,

ιιεοριεσειιΙιειι τιιεοπιετιεειιεπ Πτειιτοποε, οπσ ειπε ιιι

εοΠιειεπο επσσετιετιιιεεσεπ Οιιε.τε.ιτιετε, στιοριεσειιιιτι

ετιετισεσιετσιιεσιιεπ Πτερτοππε. ιιι Ιει2τετετ Βετιειιιιιι€.

σ. σ. πεοιι σετ Ι.σεειιεειισπ σεε επε.ιοτπιεοσεο Ρτοεεεεεε

οπσ σετ ιπιτ ιστ νετσοτισεοεπ ιιιιπιεσιιεο Αεοεεετοοε σε

Ιπεοιιιειεπο οοιετεσιιεισει τοσο ετετεπε σιε εσεειιιιιιιιιε

οτΞεοιεσιιε σσετ επειτοτοιεσσε, πιιι ειοεεεερτσεσετι οιιιο

πιιεεσεπ Αεπσετιιιι€επ σετ Κιετιρεπ ειπσετεειιεοσε ?στο

ινεΙειιε ποιο τιοιιιιπετ «Κιερρεπιπειιι”Γιειεοο ιο

εππετεπ Βιιιπε » σε2ειειιπεο εσΙΙιε, οπσ 2ιτειιειιε σε

τεΙειινε Ιιιεοιιιειειιο σετ Κιιιρρειι οιιιιε ιιοεεεερτσειιειιι

τοειιιτσειτσριεσσε ΑΙιετειιοιιετι σετεεισετι, ο·ειοΙιε οιιιοτ·

εσειιιιειι νοπ σετ Ετιτειι:ετοπε σεε Αστιεπσειιοτοε εσιιιιιισιτ

Μ, οπσ ντειειιε ποιοι εισειιιιιειι ειε «Οετιεπιπεοιιι

ειε π ο ο σεοεισιιτιεπ ιτοποιε. °

Ι)ιεεε σεισεπ Ατιεπ σετ ΙοεοΠιοιεπο -- εονι·οιιι σε

«Κιε.ρρεο»- ειε οποσ σιε «Οειιεπιοεοιιισιεο2»“-- ιισοιιθιι

ννιεσετοοι ιτιιιιιεειι εισιι ιτι πει Ροτπιεπ ρτιιεεοιιτει·

1) νοτιισετσεσεπσ εοιιτετεο - ιεπιροτετε Ιοεοιιιειειοι

οπσ 2) εσπετεπι σεετειιειι, εΙεο εοιιετεπιεπ Οιιετειιιετ ει·

νιτιοπεο.

ιιι οιιεετετ ιετοιεεπ Βετειειιοοἔ τοΒεπ πιτ ιιεοριεετιι·

ιισιι σιε ιεπιτιστειτε τεΙετινε (Οειιεπ-) Ιιιεπίσειεοι στι

Κιετιρεπ σετ Ασττε. ιο Βεττεειιι, οιιοε επί εοσετε Ρετ·

τπεπ πειιετ ειιιοοεειιεο.

Πε ιει εεισεινετειιιπσιισιι, σεεε σιε νετεοιιιεσετιεο Ρετ·

:πεπ σετ Αοτιεπιιιετιρεοιπεοισσιεπε νοπ σετ Βεεει: ιιΡ0°

ιιστι το σεπστπιπειιο ε.οεπειιεπσ σετιεποι ιτετσεο οπσ σε·

πιο ποτ σιε Ηεορτιγρεπ σετ Ιοεοιιιειεο2επ ΜΜΜ

ινετσετι. ιο ω· ννιτιιισιιτειι ιτεπο πειιιτιιτιι πισιιι το·

πιετ σιεεε 8σσεισοοε εεπεο σοτειιπείοιιτι ινετσειι, ειιιιιει

ειπε οτι ιο σιε ε.πσετε Ιειοιιι ιισετσειιεπ οσετ πιο σ”

 

-έ) Σε. νιειε ει ιεε ρεειισσιπεοΠιειεπεεε εστιιοοεε. Αττι

πεπετ. σε ιιιεσεε. Με”, Αντι! ει Πει 1896.



Οοπιιιιππιιοποπ οιπποΙιοπ ποππ. Ιπι 8ροοιοιιοπ οοιιιιοοοι

ποπ πιο νοπ υπο Βοοοιιτιοιιοπο ποππ ποτ τοιο.ιινοπ Ιπ

επιποιοπο ιπ οιιοπ ιιιτοπ Ειποποοιιοιιοπ ιιπ πιο τοιοιινο

οοποιοπιο Ιποπιιιοιοπ2, ιπιι ποιοιιοτ πιο ποιιοιι, νοτποππ

εοιιιιιι.ιιτιιοπ Πτερτπποε οι πππ ποτοπ νοτοτειπιππι -

ιιιιιιπιο ιποπ εοι;οπ -- οιο ιιιιποι, απ. Βε ιοποιιιοι πο.ιιοτ

οιπ, ποοο οιο ιιι νιοΙοπ Βοοιοιιιιπποπ ποτ Ιοιοτοπ. ποε ποπ

νοτιιιυι, πιο Ρτοπποπο πππ πιο 'Γιιοτπριο οπιπποι, ποιιο

πιεπι. Ι)οτ οτιοτιοεοιοτοτιεοιιο Ρτοοοεο, πιο Βιιοτειιιοπ ποτ

Αοτιο, πιο Αιιοτοιιοποπ ποε Ηοτποπο οοιιιοι, ποιοιιο πιοιι

ιιι ιποιπο ποεοοιιιοπ οτιοτιοεοΙοτοιιοοιιοπ Ρτοοοοεοο οπι

πιοιτοιπ, πιο οποιι οπποτοτ νοτοοιιιοποποτ Οτοπιιο, ειππ

πιο Ηειπρτιοοιοτοπ, ποιοιιο νοπ Ειπιιποο επι ποπ νοτιππι

ιιοιποτ Αττοπ πιοεοτ Ε'οτιπ ποτ Αοττοπιπορροπιπεπιιιιοιοπο

πιο πποιι πο! πιο Ρτοπποεο πππ 'Γιιοτπριο ειππ. πο. ιπι

Ιοιοιιι. ιιοπτοιιιιοιι, ποοο πιο ιιοοοιιτιοιιοπο Ντιπ ποτ ιπειιι”

ποιοπο ποπι Οιιοτοιτιοτ ιιιτοτ Επτοιοιιππο, ποιπ νοτιοιπιο,

ποτ Ρτοοποπο πππ ποτ Τιιοτοριο ποππ οποιι ποτ Ρ'οτπι

ποτ οτποπιοοιιοπ (ιΚιορροπ-ιι) Ιποπιιιοιοπο πο.ιιο οιοιιι,

ποιοιιο Βοι νοτιιοπποποοιπ οποιι Βοπιοοοτ οποιοπιιοοιιοτ

Αιιοτοι.ιοποπ ποτ Κιορροπ οιιιο ποιπ νοτιιοπποποπ οτι.οτιο

εοιοτοτιοοιιοπ Ρτοοοοε τοοπιιιτι, ιπποιπ πιο ππτ ιπ ποτ

Ι.οοοιιοοιιοπ ποπ Ρτοοοοεοε πππ νιοιΙοιοιιι ποππ ιπ ποτ

Αιιποοοπιιοιι ιπ ιποποιιοπ ΡοιΙΙοπ οιποτ οοιιπτι οποοορτοπ

ιοπ Βιιπι.οι;ιοπ ποτ Αοτιο τοορ. οιποο Αποπτγετπο ποτεοι

ποπ οτποε νοτιιτι.

Πιο ππιιο νοτποπποοιιπιι ιπ Βοπιιο οιιι ΒιοοποοιιοΓιοπ

πππ Οιιιιτο.ιτιοτ ποτ Ατιοπ ο" Ιποπιιιοιοπο ιτοππιο ιοπ

ποιο Ειποπ ο.πι ποπ θιοποπιτοπ ιιτιπεςοπ, ποοο ιιιτο [ιιι

ι;οτοοιιοιπιιπο πιεπι πιοιιιιο, ιο ποποιτ ιιιιοιπποοιΒ οιιι, ποιπ

ιπι οιιοτ Ιοιιοο πιεπι: 80.

Οιιπο ποε νιιοιι.οτοπ ιπ πιο Αποιγοο πιοποτ Ρτοπο,

ποιοιιο πππ πο ποπ ιιιιιτοπ ποτπο, οιποποοιιοπ,

ιτοιιποπ πιτ πιοιιτ πιπιιιπ ου ιιοιποτιτοιι, ποοο οο

ο.ιιοοοοιιοπ νοιπ ιιιοοτοτιοοιιοπ Ιπιοτοοοο οποιι ιπ ρτοιτιι

οοιιοτ Ηιποιοιιι νοπ πτοοεοπι Βοιειππ ιπι πιοε.ο Ι·'οτπιοπ

ποπιιιι οπ πιιιοτοπειτοπ. Οιτοιιι ιπο.π πππ πιο οπο και

οροοιοΙΙ ιπτοτοοοιτοππο Ροτιπ ποτ ιοιπροτπτοπ τοιοτινοπ

ιιιεπιποιοπο ποτποπ, πο ιπι ιιιτο Κοππιπιοο πιιπ πιο Μπο

ιιοιιιτοιι; πιο πο ιιοοιιιππιοπ πππ νοπ οπποτοπ Ιιοιποπ οπ

πιιιιοτοποιτοιι νοπ ιινιοιιι:ιοιτοιτ πππ οποιίοιιοεοιπ Ιπιοτοοεο.

Ειποτοοιιε πιποο ιιιτο Ππιιοεπιππιοιτοιι ιιππ νοτοιπποτιιοιι

ιτοιι, ποιο πιο Οοτιιποοιιο οποοιτιιιι, ιοποτπ Ατοιο ιιοιτοππι

οοιιι, ποτπιι οτ, ποππ Ετοοιιοιπππποπ ποτ πιοι;ποοιιοιτιοπ

Ιποπιιιοιοπο οπι οιππιοΙοοιιπιπποπ, πιοιιι ιιι νοτπιττππο

ποτοιιιο - ποε πιιπ πιπ νοπ οοιιποτοπ Ζποιιοιπ πιπ

οιοιιιιιοιι ποτ ποοικοι πππ ιινιτιτιιοιιιτοιι οοιποτ Βοοιιο.οιι

ιπτιεοπ οιιιιοιιοπ; ππποτοτοοιιο πιποο οτ πιο ιτοπποπ, ποπιιι;

ποιοιιο Ριιοποπιοπο πιο πιοιιτ. ιττιιιιιιπιιοιιοτ ιποιπο οιπο

ίο.ιοοιιο Ι)ιοπποεο, π. Β. ποπ νοτιιοπποποοιπ οιποτ Ροτι

οοτπιιιιο οποτ οιποτ ππποτοπ Κτοπιιιιοιι πο”, πο οιο ποτ

πιοιιι νοτιιοπποπ π. ει. π., πιι ετοιιοπ, π. π. οιπ πιοιιτ νοτ

ιιοπποποο Ι.οιποπ επ ιιπποπ πππ ποπ νοτιιο.πποπο πιοιιι

πιι ιιοπιοτιτοπ νοτοπΙοεοοπ; οππιιοιι οποιι, ποιοι: οτ πιοιιι

ιπ πιο ποοο νοτοοιπι ποτποπ ιτϋιιπιο, ιιιιοτιιοπρι οιιπο

Βιοοποοο οπ πιοιποπ. Βιο Κοπποπιοο πιοεοτ ιιιοτ ποτπο

ιοΒιοπ Ροτιποπ ποππ οιιι ποπ ιιοεοπποτο Απίτποτιτοο.ιπιτοιι

Ιοπιτοπ πππ πιο οιποτ ποπο.ιιοπ Ετιοτοοιιππο πο υπιοτ

πιοιιοπ νοτοιπιοεοοπ, ποε νοπ τιιοοτοιιοοιιοτπ Ιπιοτοοπο Μ,

πιο ποππ οποιι ιπ εοπιποοπ Ρο.ιιοπ πιο οπιορτοοιιοππο

Τιιοτοριο οποτπιοοιι οπππποπποπ οποροτποπ πππ πειππτοιι

πιοιιι πιιτ πιιτ Απιιιοιιπιιο,>· ποτ ιιοοιοιιοπποπ Βιοτπποοπ ποι

ι.τοποπ, οοπποτπ οποιι ιπ εοπιοποιπ Μοοεο πιοιιτ οποτ πο

πιποτ ρτοριιγιοιτιιοοιι ιιιποιοιιιιιοιι ποτ Επιετοιιππο ιπ ποτ

Ζπιτππιι. οιποο πιοιιοπιιτοπ ΚΙορροπιοιιιοτο ποτ Αοτιο

πιτικοπ.

· ποιο ιιπ Βροοιοιιοιι πιο Τιιοτοριο ποτ ιοιπροτοτοπ τοιο

ιινοπ Ιποπιιιοιοπο ποτ Αοτιοιιιτιορροπ οιιοττιιιτ, πο οοιιιιοποι

πιο οιοιι, πιο Βιο ποε οοιιοπ οπο ποπι οιιοπ (ιιοεο.Βιοπ πιο

@το 1τοππτοπ, οπο ιιπ πιο Ηοτειιιοτοριο πο, πππ πιιτ

ιιοοοπποτο ιιπ ιοπο ποιιο, πο ποππ Ηοτπιοιποπ ποτ πτω

“Η

τιοποιοτοιιοοιιο Ρτοοοοε νοπ ιιοιιοτ Βοποπιππο Μ, πιο

οποιι ιιπ ιοπο, πο ποιιοπ ποπι Ηοτπιοιποπ οιπο πποπτγο

τποιιοοιιο Βιιο.τοιιοπ ποτ Αοτιο οπιοιιτι, Ι)ειτιιιιοτ οπτο

οιιοπ πιτ Βοποποτ Βοι ποτ Αποιγοο οπιιιιοποι πιιποτοτ

ιπιπ» πππ ποτπο ιοπ ποιιοτ ιοιπι ιπ πιο Αποιιιιιτππο πιο

εοο Οοποποιοπιιοο πιοιιι οιποοιιοπ; ιπποε πιιοτ ιιιπππιπποπ.

ποοο οιιοιι ιιιοτ πιο ιπ οιπποτοιι ιιιιπιιοιιοπ Ηοτ2- πππ

Αοτιοπιοιποπ οποοοτ ποπ Ηοπριιππιοοιιοποπ νοπ 8οιτοπ

ποε Ηοτοοπο πππ ποτ Οοιιιεεο, πποπ ιοπο ππιοιιιποπ Βιο

τππποπ ιιπποτοτ Οτοππο οποτ ιοπο οιιτοπιοοιιοπ Αιιοοιιο

ποπ ποτοοιιιοπ, ποιοιιο ποτ οοποποποιι Ζοιι ποπ Αποποποε

ρππιτι ποτ ΑΙιοτειιιοποπ ιιιιποπ, ποιοιιο πιο ι;οιπροτιιτο το

ιοτινο Ιπεπιποιοπο οτοοιιοι ιιοιιοπ, ιπ Βοιτοοιιι; Βοποποπ

ποτποπ ιπποεοπ. Ιοιι ποτπο πιο πιοιιι ππιπιιιιιοιι, ποππ

οιποτεοιτο ιτοπποπ πιο οοιιτ ποιιιτοιοιι οοιιι, ο.ιιποτοτοοιιο

ειππ πιο Ιπποπ πιο 2πι`ειιιιοο Πτοοοιιοπ, ποιοιιο Οοτπροποπ

ιιοποοι.οτπποοπ νοπ 5οιιοπ ποπ Ηοτποπο Βοι νοτοοιιιοποποπ

ι.οιποπ ποοοοιιιοιι νοτοπιοιοοοπ, ποιτοππι.

Ιοιι ποππ πιιοτπιππο ιιοπιοτιτοπ, ποοο, πιο οπο ποπ νοιι

πιιτ οποοιιιιιτιοιι ποτποπ Κτοπιτοποοοοιιιοιιιοπ οτοιοιιιιιοιι

Μ, ιιιοτ ιιοπριοοοιιιιοιι πιο οοποιιιιιιοιιοιοπ Ιιοιποπ οιπο

ιιοτνοττποοππο Βοιιο πριοιοπ πππ Ζποτ νοιι ιιοπιοπ -

π. Β. Ιπιιποποιι, Οοιοττιιο ποτ Αιιιπιπποεοτε:οπο (Βτοπ

πω, Ιπιτππειτιο) πππ ποτοι., ποιτ·ιιο ιιοποπο Ηποι:οπ

οι.οποο ιιοτνοττπιοπ πππ ποππτοιι πιο Ηοτπιιιιιιιοιτοιι πιιπ

πιιοτιιο.πρι πιο Βιπιοιτοπιοιιοπ οιοτοπ, νοπ οιιτοπιποιιοπ -

π. Β. Οιιετιροτιοιι, ποιοιιο οιπο Απιοιπιοπιοοιιοπ ποπ Οτ

ποπιοπιπο ιιοπιποοιι, Ηοοιιοι:οππ ποπ Βιοπιιτππιπο.ο, οτ

οοιιποτιο Ατοοιι ποτ Βοποιιρτοοοο Βοι ποτ Ποιοοοποπ πππ

ποτε!. ποιο ιπι ΑΙιοοπιοιποπ πιο Βιπιοιτοπιοιιοπ ιιιπποτι

πππ πω, ποππ οποιι - οποοοιτοποιο ριιγοιοοιιο πππ

Οοιοιοοπτοοιμ ποιοιιο ποτ Ποιιοτπιιιπππο ι“ιιιιτοπ; πποιι

ππποτο Ροοιοτοπ, ποιοιιο πιιτ Βιοτππο πππ Βοιιινοοιιππε;

ποτ Ηοτειιιοτιοιτοιι, ππι· οιοτιτοτοπ Έπιιππο; ποτ Αοτιοι,

ποτ Βιιιι.οπιπππο ιπ ποτοοιιιοπ, πο ετοεοοτ Βιιοτοιιοπ ποτ

οοιιιοπ ιιπ οιποτ Βιοιιο, ποιοιιο ποοο οιιποποπι πιιοι:ιτι

ποτ, πο οιιοτ ποοιι νοτοοπιπιπππο,οπ πιτ πιο ποιιοτο

ΕπιπιοιτοΙππ,<; ποτ ροιιιοιοΒιοοιιοπ Ρτοοοοπο ποππ ποτοοΙ

ιιοπ Ηιοιιτππε πιπ οκιοιιτοπ, Ειιιιτοπ.

Μο, ιποιπο Ηοττοπ, πιο πιο Βοτποτιτππποπ, ποιοιιο ιοπ

πιπ ποπ ΙΙιποπ νοτοοιπιιτιοπ Ροιι πππ ιιπποτο ο.ιιπιιοιιοιι

πιιπ οποοιιιιοοεοππ, ποιοιιο ιοπ 2ππι ποιοι ιπ ποτ Κιιπιιτ,

πππι 'Γιιοιι οπεποτιιοιιι ποτοοιιιοπ ιπ ποτ Ρτινο.ιρτοπιο πο

ποοιιοοιιιοπ ΠοΙοοοπιιοιτ ποτπο πππ ποιοιιο ππτοιι πιο νο

τιπιιιιιιο:ιε ποτ ιιοοιιοοιιιοι.οπ Ετοοιιοιππποοπ πππιιιιτιιτιιοιι

πιοιπο Απιτποτιτεοιπιτοιι :ιπι πιοιι ιοιιιτι.οιι πππ, πιο οο πιιτ

οοιιοιπι, οποιι πιο Απιπιοτικοο.ιπιτοιι Απποτοτ νοτπιοιιοιι,

ιπο.οιιοπ ποιιιο.

Βιιοιιοτοπ:οιποπ πππ Βοοπτοοιιιιπποπ.

Κιιπιοοιιο νοτιτοπο οπο ποιπ θοιιιοιο ποτ Οιοιοοιο ιιππ

Ριιοτγπεο-Βιιιποιοοιο Ιιοτο.ποποοοιιοπ νοπ Ρτοι. Ι)τ.

ιιπ Π8 ποππ, νοτιος νοπ θιιοι:ον Ριοοιιοτ 1901-1902.

ν. Βοππ. 3. πω. Πιο Βοιττοτιοιορ;ιο ποτ ποιιτοπ

ΜιτιοΙοιιι·οπιπιιππππο·. νοπ Πι·. Ηο.οοιπποτ.

ΑποΓιιιιτιιοιιο Βοοοιιι·οιιιιιππ ποτ ιιοικι:οτιοιοο,ιοοιιοπ Βοϊιιππο Βοι

ποτ οοιιι;οπ ,ο;οπιιιποπ Μιιποιοιιτοπιπιιππππο πιτοοτ ποππ ποτ

Ρο.τοοοπτιιοπο πππ πποιι προπιιοι.π οτιοιιτιοι· ΡοτΓοτο.ι.ιοπ. Ποι·ο.πι

πιω οιπο Βοοοιιτοιιιιιποι ποτ Βοιιι;οι·ιοιοςιο ποι ποπ οοοιιππιι.τοπ

Οτιιιποπ, πιο οιοιι ιιπ Βοιιπτιοοιι, Μποοτπ, ιιιιιιιοποπ, Πιριιτιιοτιο,

Τγριιπο πιοποιπιποιιο, Πτγοιροιπο, Μοπιπι;ιτιο οοι·οιιτοοριππΙιο

οριποπιιοπ. πππ Θοποττιιιιο οποοιιιιοποοπ, πππ Βοι ποπ ιιπ (ἔτο

Γοιπο νοπ ποιιιιοπ ΜιτιοΙοιιτοιιοι·ππο,·οπ οπιιιτοτοπποπ Οοιππιιοπ

τιοποπ οοιτοπο ποο ινοτοοπιοττποτποπ. Ι)οπ πιοιιτιποιοπ ιιοιΙ

ποι· Δι·ιιοιο ιιιΙποπ πιο ιποοπιιοτο ποτ οιο·οποπ ιιποι.οι·ιοιοο·ιοοιιοπ

Ππιοτιιποιιπιιοοπ ποο νοτίο.οοοι·π Βοι Μι' πιοιποπ Γοτπιοπ ιιππ

ιιιιοτ ποπ Βοιτιοι·ιοπποιιο.ιι: ποτ ποτιπο.Ιοπ Ροπιιοπιιοιιιο. Απι

8οιιΙποπο ιιπποι: ποπ οιπ ο.ππιιιιιτιιοιιοο Βιτοτοοπτνοτποιοιιπιοπ.

ιιπ θτοοποπ πππ θο.πποπ ιπιποι πιο Ατιιοιι: οιπο ποοοιιιιιοιιο

Βοτοιοιιοτππο ποτ ιιοι.τοιΤοπποπ Βιι.οι·πιιιτ πππ ιεοπιι πιιτ

ιιοοιοπο οιπριοιιιοπ ποτποπ.
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_ιειει: νει· πππ πεπιιτ .με εε.πεε πω. πει πιιπεπ πιει·

ν. Βε.ιιπ. 6. Βειι. Βιε θεεεπε. πι” Μοπζοε,·ι·ε

ρπιε επ π 8ιππιε νοπ Ι)ι·. ννιιιιειιιι Η ι·-οεεπορι`.

Απ π., Βιιιιπ πει· ειπεεπιιιι.ιιι€επ Ι.ιιει·πιπι· ειεπι νει·ι'. ειπε

Βεεεπι·ειπιιπε πει· επιιιι·ειεπειι Τπεοι·ιεπ ιιιιει· ππε ννεεειι πει·

Οειιεπιι. ιιπ πιιπιεειιεε ΒιΙπ, Πιε.εποεε, Ρι·οι.ιποεε πππ 'Ι'πει·εριε.

Βειπ ΒρεειεΙιει.επ πιειει πιε Αι·πειι πιεπτε ιιεπεε, πειπ επιπ

τιεειιεπ Αι·ετε επει· .πω ειε εεπι· ιπιιΙποπιιπεπ εειπ.

ν. Βιι.ππ. 6. πω. Πεε Πε πιιιεπει· Με ε.ππει·ε

Γοι·ιιιειι πω. ιιει·ιι6εεπ 8εππιιρίεπε. νοπ Ι)ι·.

Β πι ιι ιι π εΙ Ε'ιπ π. Ϊιι πει· νοι·Ιιεςεππεπ Ποποε·ι·εριιιε ,=.;ιεπι

πω. ειπε νοι·ειιεΙιειιε ιιι·ιιιεεπε Πει·ει.εΙΙιιιι,ε_· άεε ε·εε·επιιιιιι·

ιιι;επ Βιιιππεε πει· Ι.επιε νοπι Πειιιιεπει· πππ ιιππει·επ ιιιιι ιπιπ

νει·ινεππι:επ Κιεπππειιει'οιιπεπ. Απ' πιεεε ιιιιοιοε·ιεειι νει·

εεπιεπεπεπ, πΙιπιεεπ επετ ιιιιπιει· ,=.ι·ιειοπ πΙειπεππεπ Αι·ιειι εἰιιει·

πππ πει·εεΙπειι Κι·ε.ιιπιιειι., Γε.εετ νειι*. πιιιει· πεπι ειππειιΙιειιεπ

Νειιιειι πει· Οοι·γεε πει·νοειι επεππιιπεπ. Βι· πεερι·ιεπι πειιιιιιι'

επειιιιιιΙιεπ ππε Κι·ιιιιιιπειιειιιιπ, σε ιιιιτποιοιειεεπ-επετοιιιιεεπεπ

νει·πππει·πιιε·επ πππ πΙιπιει·πεπ Βει'πιιπ πειπι πει·νιιεεπ "8εππιι

ρι“επ. εειπε ΑειιοΙοιιιε, Ρι·οι:ποεε πππ 'Ι'πειπριε. Πιε εεπι

ι·ειειιεπ, ποεπιπτειεεεεπιεπ Κι·ειιπεπε·εεειιιεπεεπ ει·Ιειεπτειπ

ππε νει·ετιι.ππιιιεε πει· Βεεεπιειπππε πππ πει νοπι νει·ι'. νει·

ιι·ει:επεπ Αιιειεπτεπ. Ιιειιι ΒπιποΙοεεπ εοινοπι πιε πεπι πιει:

ιιεεπειι Αι·ειε Με πιε Εεειιιι·ε πει· νοι·ιι·επ'Ιιεπειι Μοιιοει·ε.

ρπιε άειι ει·ϋεετειι Νπιεειι πι·ιπε,·ειι.

ν. Βεππ. '7. πωπ. Οπι· πππ Βιιι·ε.επε επει· ιιπει·

Η 6ι·ιιι·πιππε ιιι ιιιεΙ ει. Βιιι·εειιε. νοπ Πι·.'Ι'ι·ειι.εΙ.

ν. Βιιππ. 8. Ηειι. ΖιεΙε πππ πο” πει· ?ππε

ι:ιοπειιι·ιιιιιπε πεε Οπι·εε. νοπ Πι·. Θπει.εν

Ζιπιιπει·ιπεππ.

Ι)ιεεε ειινει Αι·Ιιειιεπ ει·ιιιιιιεεπ εεινιεεει·ιπεεεεπ ειπιιππει· πππ

ιιιΙπεπ επεεπιιιιεπ ειιι θειιεεε. Με ει·ει.ει·ε πεεεπι·ιι.πιιι .που ιπι

θι·οεεειι πππ Ηπιιεεπ πω· πιο Βιιι·εεπε ιπ ιιιι·επ Βεειεπιιπεεπ

επιπ Οπι·ε ιιπιει· Βει·πεπειεπιιιιππει πει· πιειοιιεεπεπ Ποιιιεπτε.

ιιι πει· εινειιεπ ινει·πεπ Με πιε ιι·ειιει·ειι Ρι·ιιιππεειπειπεπεπ

πεειιιοεπεπ πππ ιιι·ιιιεεπ πειεπειιτει:. Πει· ερεειεΙιε ννει·ιπ

πιεεει· Ιει:ετει·επ Αι·πειι; Πεμ. επεεει·πεπι ιπ ειπειιι Βιπ,ςεπεπ

ειιι' πιε νοπ Ά ι ιπ ιιι ε ι· πι ε π ιι επι€εετειιι.ε ιιεπε Τπεειιε πεε

Βιιι·επε ι·εειι. πει· 8επε1ιΙειιιιιιε·, πει· πεπεππτειιπεεεεπ νοιι

ειπεπι ι;ι·υεεειι ΤπειΙε πει· ιπε.εεεεπεππεπ Βειιι·ι.ιιειΙει· ειιιε

ενειιεεπεππε πππ ιιεισ.ι·ι·ειιειιπε Βεπεπι.ππιε ειιι' ιιπεει·ε Απ

εεπειιιιιιιςεπ πειι·. πεε Η6ιεετεε ειιε;εεεπτιεπειι πω.

Βοπιιειπειπππι Οι. Βιε ειιιιπειιεοπεπ Νεπιππεειιιιιιει.

Βιιι Ηεπππιιοπ ειι ιπι·ει· Πιιιει·επεπππε πππ Βειιι·

ι.πειιπιιε ιπι Τπιειιιιειε, Αει·ειε, 8επιτειιεπεεπιιε,

Βιεπτει· πππ Νιιπι·ιιπεε-Πιιτει·επειιππεεπιι.ει·. ΜΗ

244 ΑιιιιιΙπππεεπ πππ ειπει· ιειπιεεπ πω. Πι·ιιΒιι

πππ 6επιιιπιεειιπειε. Βει·ιιιι-ινι··ιι Ι9Ο6.

Με 8 ιειειειι ΑπιιιειΙιιπεεπ πεε ννει·ιιεε, νοιι ι.νειι·πεπι Με

εειιιιιι ενι·ει πει (ιειεεεπιιι·ιι πειιεπ επ ειιι·εειιειι Ιιεεεπ Ειπε

εε

(ειιιε-ει, ππε ννιιπρι·ει πππ πιε Ριεειιε πεερι·οειιεπ; πει.εε πεπι

Απεεππιιτ ειιπιι·ειεπε Αππιιπππ8επ πω· ι.ιεπιπιιεπΙιεπειεπ Ριε‹·πε

πειρει:επεπ ειιιπ, εοννιε πεεε ειιεπ πιε Γιεεπεοπεεινεπ ειπε·ε

πωπ πεπεππε1π ιιιειπειι. ννειιει· ννει·πεπ ιπ πεεοιιπει·επ Απ

εεππιιιεπ πιο ιΙιιειιει·πεπ πππ πιε ρπεπεΙιειιεπ Ρει·εειιεπ πε

ειιι·οεπειι; ιιπτει· άεπ ιειειει·επ πιπιπιι ιιει.πι·ςειιιιι.εε πει· 'Ι'π

πει·πεΙππειιιπε ειπε πει·νοι·ι·πεεππε 8τεΙιε οιπ. Εππιιειι πιει·

πεπ πιε οοιιεει·νιι·ιεπ Ριειεεπννεπτεπ, ΜιΙεπ, Βπιτει·. Κε.εε πππ

Ηιιππει·ειει· ιπ ειιιεπεο επιζεππππεΙι, ινοι·ε.π ειεπ ποεπ ειπιε·ε

Νεεπιιιη;ε πππ ειιι Αιιπε.πε. θεεειεε, Υειοι·πιιππε·επ πππ θε

ι·ιειιιεεπτεειιειπιιπειεπ επιιιε.ιτειιπ, πιιεεπιιεεεεπ.

Πε.ε ινωι ιετ ειπ ΝεειιεεπΙει:εππεπ πιι- ειιιε, πιε ππτ πει·

πειιιιπειιπιιε νοιι Νιιιιι·ιιπ,ςειιιιιιειπ επ ιπιιπ ιιιιπεπ, μια."

πειεικνιεεεπεεπεΜιειι ι.ιεπιιπετε Μεπεειι επει· ιιππ επιππΙ πω·

Αι·ει πιω πω" νιεΙιεειι Αιιιεειιιιιεε ιιιιπεπ ιιπει· Ρι·ει:επ πιο

ιιιιπ ιπι ιιιιιΙιειιεπ Ι.επειι πεε·εΒ·πεπ πππ ιιπει· πιε πεε Ριιπιιειιιπ

πωπ Απιπιπι·ιιπιε ι'τε.ε·τ. Π Η

ο ε.

ΕπεγπΙορεπιε πει Απεεππειιππππε. Ηειεπεεεεεπεπ νοπ

ΡΙ°0Ϊ. ΠΓ. Ο. 80πνν8.Γ2. Π.ειρειε, νοεεΙι.

Βει πειιι ι·εριπεπ νοι·νι·ει·ιεεεπι·ειιειι πει· ειιιεεΙπεπ ιιιεπιειπι

εειιεπ Βιεειριιπειι πι εε πεπι ρι·επιιεειιεπ Αι·ει. εεπιει· ιιιιιιι6ε

πω, ιππεπ ειΙεπ ε°ειεειιτ επ π·ει·πειι; ει· ννεππει ειεπ ειπει·

πετεεΙπεπ επ πππ ινιπιιιει ιπι· ειιιε εειπε πωπ, ινι5.ιιι·εππ ει·

πιε εππει·επ πει· πε. πειιιπιι. ενο ειε πιιτ εειπειιι 8πεειιιιι'πειι

ειεπ ιπ Ζιιεειππιεππιι.πι.ι πείιππειι. Ιιι ΡοΙιιε πεεεεπ πιω εἱεπ

πε.ιιιι·Ιιεπ Με ειπε Βρεειε.ιιιιει·ετιιι· πει·ειιε, πιε ιιι ειειει·

Ι.ιπιε πειι Απι'οι·πει·πιιςεπ ιπι·ει· Βρεειεινει·ιπειει· ιςει·εειιι επ

ιπει·πεπ ειιεπι, ειι€Ιειεπ ε.πει· ειιεπ πειπ Νιειιι.ερεοιπιιειεπ πιε

ΜϋεΙιειιπειι εεπειι ειιι, ειεπ ιπ ιιιιι·εει· Ζειτ ιιπει· άειι ιιιε ιιι

ιει·εεειι·εππειι ΙΞ'εΙΙ πι6εΙιειιει: ιιιεπε.ιι επ οι·ιεπιιι·ειι. ιΐι·εεΙοε

εεεεπιεπτ πιεεεε επι Βεειπ ινειιπ άειιι Αι·ει ειιι 8επιπιειινει·π

ιςεπειεπ Μιά. ιπ ενεΙεπειπ Με ΑιιιΙιεΙ νοπ πεινε.πιιεπ Ρειειι

ιπειππει·ιι πει·ι·ιιιιιι. πειιπ ειιι πιεεε ννειεε πειιιι ει‹:π π" Ι.εεει·

επι πιε ε·επι·επειεπ Απιζεπεπ άεε Βε.ιπιπειιι·ει·πεε νει1πεεεπ

πππ πει; εε πιεπι πιιτπιΒ·, ειεπ ππι·επ πιεΙππεειΙιπιι€επ Κεριιε1

ειιιεε «Πεππεπεπεε» ππι·επεπει·πειτειι. ΒοΙεπε θεπιπιε1ινει·πε,

Βιιεγπιοιιιιπιεπ, ειππ εειιοπ Ιειιιιε ιπι Βεειεεε πει· Οιιιι·ιιιεπι

θγπεποιοριε.Ηγειεπε,Οπι·επιιειιιιιιππε ειε. πππ εε πω" πω.

ππτ ι'ι·ειιπι,ε· πεε·ι·ιιεετ ινει·πεπ, ιινεπιι _ιειει :ιποπ ειπε πωπ..

ριι.πιε πει· Απεεππειιππππε ει·εεπειπτ. Με ππε νοι·Ιιεςεππειι

ει·ειειι 2 Μείει·ππεεπ πει· Βπει·πιπρεπιε πει· Απε·εππειιιιπιιπε

πειειιεςεπεπεπ νοπ Ρι·οι'. Ο. 8 ε π πω” επι.εριεεπειι πεπ 0πειι

ει·ινιιππιειι Αιιιοι·πει·ππεεπ επ ειιιε Βετο Βιιε?πιοιιππιε νοιι.

εειιππιιιι. Ι)ει· 8ρεειεΙιετ. 6ιιπει: ιιι πει·εειπειι ιπ Βεπι€ιπειει

Κιιι·εε ε.ιΙεε, ιιι·ε.ε ει· πϋιπιε· πω, επετ π·ειιιι;ει:ειιε ιιι ιεπειιι

πιο ιιιιεπι.π.ιετεπ Βιπνσειεε επι πιε επιιιι.επεε ιιι Ειπε ποπι

ιπεππε Ειτει·εεπι·. Ι)ει· Νιεπιερεειε.ιιει πεπιι ειεπ επεπιιιιιε εο

Γοι·τ οιιεπι.ιι·επ, οππε πιιιοπ πεπ Μππε·ει ερεειεΙιειιεεπει· Κεπιιι

πιεεε ιπ νει·ιεεεππειι: επ κει·ιιτπεπ, πειιιι πιε Βρι·εεπε ιειΙειειιι.

επεεποπ ιπ ππι·εεπ 8.ιιιεεπ νιειεε.ιι·εππ. ΜΗ: 8·ειπε πεεεππειει

Αιιιιπει·πεειιιπειε Μ. πιε 'Ι"πει·εριε πεπειιπειτ. πειιπ :Με ννειιι

εεπι: νοπ άειιι Βιεππριιππι. εεε. πιιεε «άεε Ηειιεπ πιε νει·

ιιεπιπειε Αιιι"Β·επε ε.ιιειι πεε π·ιεεεπεειιιιΜιειιει.επ Απεεπειειει

εει». Λεει· πι1ειι πιε Πι·ειςεπ πει· Απειοιπιει Ρπγειοιπειε πππ

Ρειποιοι.ειε πιιπεπ ειιιε;επεππε Βει·ιιεπειεπι:ιε·ππε· 8·ειπππεπ.ιιππ

επεπεο πει επ πεππειιεννει·ι.πει· Απειιιπι·ιιεππειε ειιι' πεπ Ζε

εεπιιπεππιιιι€ πει· Απι.ιεππι·επππειιειι ειιι ΔΙΙιεειιιειιι- πππ Οι·

ε·ιιπει·πι·εππππε;επ πιπι.ιειιιιεεεπ. - Πι·πεπ πππ Ρεπιει· επι

ειιι·εοπεπ πειπ ι;επιει.ιεπειι Ιππιιιι πεε νοι·πεπιιιεπ πνει·ιιεε.

ι. εε ε π ι π ε.

Τι·ιερει Η. ΕιπίππιππΒ ιπ σε ρπχειπειιεεπε Απε

ι0ιιιιε. ννιεεπεπεπ. πω" νοπ .Τ. Ε". Βει·ε·ιιιεππ. Ι902.

Ι)ιιε Βιιεπ επι ππε ιπι Ι. 'Γιιειι πιε εΠεειιιειπε Βιιι.ειιειιειε

πππ Γεει.ιεπειιεΙειιι·ε ιπ ειειπεπιει·ει· Πει·ει.εΙΙππι;. νιιοππιεπ »ιιι

επ πειι Βερει·ιπεπ πππ ιπειπειπει.ιεεπεπ Ε'οιιιιεΙπ ιιοπιιπειι, ιιπ

επιπ νειει.ππππιεε πεε Π. Τπειιε πππιπε·ππεΙιεπ ειι:ιπ. πι"

πιιι·π ππε πιε Αιιιπεππυπε ειιι' πιε νειεεπιεπεπεπ θεινεπε πππ

θι·Βιιπε ε·εποιεπ, εον.·ειε ππι·επ πιπειιι.ππΙιεπε πππ ιιιιιπενοιιε

Ππτει·επεπιιιιε;επ πει·ιπ Βεειιιιετε εεεειιιετ. ειιιε!. υ Ι(

ο ε.

Με ερεειειιε Οπιι·ιιι·Βιε ιπ 60 π»

νειπιεπιτε Με νει·πεεεει·ιε Αιιιιιι€ε.

Εππιιιππ Ι.εεετ.

ιεεππΒεπ. ε.

.Τεπιι. Θπειιιν Ριεεπει·. 1902

Με νοι·Ιιεεειιπε ό. Αππε,ε·ε πεε Ιεεεειεειιεπ Βπειιεε ειιι!

εΠεπ πιιιιεεπ Απερι·ιιοπεπ ςει·εεπε, πιε ιιιε.ιι ιιπ ειπ πει

ειεΙιεπ πεππ, (Με πιε ειιεειεΙιε Οπιι·πι·ειε ἱπ ιιι6επιεπει ππεριιει·

Β`οι·πι εππε.ππειιι πππ πεπει ποεπ ιπεειιειιειε νοιιει.ιι.ιιπιειιειι

ινιιΙιεπ πι.εεεπ πω. Ι)εεε εοΙεπεε πεπιε ειπε εειιινειε Απι

μπε Μ, ινιι·π Νιεπιπιιπ Ιεπι.;πεπ ινοιΙειι. Βιι.ε Βιιειι ιειι;ε·

νι·ιεε ι·οι·ινιεεεππ Πιι· $τιιπιι·εππε πεειιιιιιπι, ποειι νιιιι·π εε ποπι

ιιι·επιιεειιειι Αι·ειε επεπεο επι ειε ιιιιππιιεπεε Νε.επεεπΙειιεπποπ

Ι)ιεπετε Ιειειειι ιι6ππεπ. πει πω· Πιιι·ειιειειιι. πεε πειιιεε

πωπ πιο.π εἱεπ πεν‹ιιι ππει·εειιιεεπ, πειεε πιο πειιεειεπ πω·

ε··πιιιτε πει· Οπιιιιιι;ιε. ε‹ινι·ειι; ειε επ ει1εειιιι·ιπ επει·πιιιιιιιειι

Βεειιιτει.επ ι.ιειιιπι·ι πεπεπ, πει·πεπειειιιιει ειιιπ. νει πεπειι

πιει ερε·ειειΙ πιε ι'ιιιιι·ιιοπειΙε Νιειεππιπιμιοει:ιιι ιιετν<ιι°. ΜωιιθΠ

επετ, πεεε επεπ ιιι άειι εππει·π Οπριιειπ, επ ιιππιειιιιἱεπ ιιι Με

πει· Βεπεπεπιι·ιιι·πιε εενι·ιππιειειι πιε Ει·ι·ιιιι€επεειιειιεπ πει

ιειειεπ .!ειιι·ε ὶπι·ειι ΡΙε.ιε εείπιιπειι ιιεπεπ.

ινοπι. Ε” ι ει.

  

Ρι·ειεεεει· πι. Ει·πει Βιππει· ι.

  

Βι·ει: 8 .Ιεπι·ε ειππ νει·ποεεειι. εειι.πειιι Β ι· ιι ει πιασει

ει. Ρει.ει·επιιι·ιε νει·Ιιιεεεπ Μι. Νεοπ ιεπ8·νιιιει·ιεει· Κι·επΧΜι

πει. ιπιι ππε πει· Τοπ επι Β/21. Νονεπιπει· ιπ Ηιεεπεεπ. "Ο ει'

πεειι ειιιεπι πι·ιιειιει·ειειιεπ Ιεθι)ΘΠ Βππε πππ Βι·ποιιιιιι; επεπιει

εει·πιιπι;. Νοεπ ειεπι. εειιιε θεετεΙι ιι·ιεεπ ιιι ιιπεειει Βι·ιπιιο·

ι·ιιπε·, ππεπ ειππ πιε Βιιιιι·ειι εειπει· 'Ι'πειιιε·πειι. ποεπ πιειιι Μ·

ννιεειιι. νει·επειιεπ ινιι· εε πε.πει· εειπ πεπεπεπι1π ιπ ιιιιιιειι

Ζιιιζεπ επ πιεεει· Βι;εΙΙε επ εειεππειι, πιπ ιππι επι;Ιειεπ ειπ Μ·

πεννοπι Με ιιιεεπε πωπ ιπ ίει·ιιεπι Ιιεππε πεεπειιι·ιιίεπ.

Ει·πει Βιππει· πει· ειιι Βοππ άεε πει·ιιιιιιιτειι 13οιιπωι

Ρι·οιεεεει·ε πει· ΡιιγειοΙοι;ιε ε· Πω ι· ι επ Β ι ππε ι· Με ππι·πε

ιιπ .)επι·ε 1889 ιιι Ποι·ρει Β·εππιεπ, ιιιοεειπει: ει· :ιποπ άεε πω·

πειειιιιιι πεεπεπιε. Βι· ειιιπιι·ιε ειιππειιει νοπ 1856 πιε 18οθ ιιι

)οι·ρει. Μεπιειιι, εειειε πει·ειιι εειπε 8ιιιπιειι ιπ ει·ιεπεεε..!"ω

ννιιι·επιιι·ρι· ιοι·ι πππ ειιειπειε ειπ θ. Ε'επι·ιιει· 1861 ιιι ννπτε·

πιιι·ιε πιε Ποειοι·ινιιι·πε. πω» εειπει· Βιιειιπεπι· ππε ποπι Με

Ιεππε πεειειιπ ει· ε.πεπ ιπ Ι)οιρει ππε Ποοιοι·επειιιεΠ "Μ

π·πιπε ειε 30. Νονειιιπει· 1862 ιιιιεπ νειιπειπιειιιπε· εειιιει Με:

εει·ιε.τ.ιοιι «Βειιι·ιιε·ε επι· πεπιε νοπ πει· Ε'πιιειιοπ πει· πιιιιθΒ·ι

εππι πω” Ιιπεπιειππε ρι·οιπονιι·ε. Ιιπ ι'οιεειιπεπ δεπι·ε ππτ ε

ει· Αεειειειιτ επ πει· Ρι·πιιεππΙιιιιπ επ Ποι·ιιετ. νιιεΙεπεε ΑΜΘ"

2 .Ϊεπι·ε πεπΙειπειε, ιιιε ειεπ πει·πιιεπ νοιι Νεπεπι Με "ιω

1·ειι ινιεεεπεεπε.ΠΙιεπεπ Απεπιιπιιπε ιιιε ΑιιεΙειππ επ ΡθεθυθΡέ

1866 Ιιε.πιιιιιι·τε ει· Με πιε Ρι·ινεπποεεπι: επ πει· Ππινειειτε

Βοι·ρε.τ, νει·Ιιεεε εειπε Εεπι·ιιιει.τιι.>ιπειε επετ εο!ιοπ πιιεπ »τη

ι·επ ειιπι ε;ι·εεεειι Βεπεπει·π πει· ιπεπιειιιιεεπειι Ρεεπιι:ιιι, πιει
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° ιιιιά άει· 1ιε1άειι άειιτ.εε1ιειι ει·ει11ε1ιειι νει·ειιιε εει·ειι·ειιι.

ε1ιιειιι 8ε1ιι·ε11ιειι άεε άειιιε118ειι Βεεειιε Η ε1ετ 11ιι·ειι Λεε

άι·εε1ι ιερά.

Βιάάει· ιιει άειιιεε1ι 1888 εε1ιιειι 1)1ειιει 1ιι άει· 81. Ρε

ιει·ε1ιει·εει Βειε1ιιάειιεεειιειε1τ :ιιι ειιά εεε άειι Με Αι·

1ιειιε1'ε1ά, άειιι ει· :Με Κιεΐιε εειιιεε Ι.ε1ιειιε ,ι.ιεερίει·1 Με. Ει·

ιιει· άεεε11›ετ ειιει·ει ειιεεει·ετειιιιεεεψει Οι·άιιιειει·, νειι 1878

:ιιι Βερει1τει·. 1818 Πεεειιτ ιιπά νειι 1877 ειιι Ριε1'εεεει· εε άει·

Ηε1ιειιιιιιειιεε1ιιι1ε, ειιι ειιά11ε1ι 1898 άειι Ρεετειι άεε 1)1ι·εειει·- 1

εςε1ιϋ1ΐειι ειι άει· Αιιετε11. ε1ιιειιιιε1ιιιιειι. Αιιεεετάειε νει· Βιά

άει· νειι 1884 ιπι θεεεε1ιειιτ ιπι άει· Μειι1ιιι111ειι-Ηε11εεετε1ι

ιιπά νειι 1887-1890 0ειιεεΙτε.ιιι ιιιιά Ριο1'εεεει· Μι· Ρι·ειιειι- 1

1ιι·ειι1:1ιε1ιειι ειιι 1ι11ιι1εε1ιειι 1ιιε1.11ι11 άει· θι·εεεΠιι·ε1.1ιι Ηε1εεε

Ρε.νν1οινιιε, άεεεειι θιιι·ειει1ειιι ει· ε.ιιεεει·άειιι ειι€ε1ιει·ιε. Αιιε1ι

άειιι άειιιεε1ιειι Α1εκε.ιιάι·εε111τ ι:ε1ιεττε ει· Με θειιειι1ιειιι ιιιιά

1ι11ι.ι:11εά άεε 0ιιι·ειει·1ιιιιιε ειι. 1)1εεε Αιιειιι1τ νειάειι1ιι 11ιιιι

ειιε1ι 1ιιεε1'ειιι ν1ε1.ε1ε άιιι·ε1ι εΜεε νει·ιιι1ιτε1ιιιιε· Με ει·ετε

ει·εεεε θε1άειιιιιιιιε νειι 40000 1181. ε1ε11ε1', ιινε1ε1ιε άει· 8ι11

ω" Με ει·ειε Βεειε ιιιιά άειι Αιιειοεε ιιι ινειιειειι 8ρειι

άειι με.

Νεε1ιάειιι Β1άάει· ιιιε1ιι·1'εε1ι ειε11νειτι·ειειιά Με 1)1ι·εειει·

Με Βιιι1ι1ιιάειιε;εεεετε11. εε1ε1τ.ει 1ιειιτε, ιιε1ιιιι ει· ννεεεε εει·

ι·11ι.ιει.ει· 8εεειιά1ιε1ι 1899 εε1ιιειι Αεεε1ι1εά ιιιιά ειεάε1τειιιε Λεε

1ε.ιιά 111ιει·. Απ ειιεεειειι Β1ιι·ειι νιιει·ειι 11ιιιι άετ Μιπ;; ε1ιιεε

ιν1:1ι11ε1ιειι 8ιεε.ι.ει·ει1ιεε ιιιιά ε11ε ι·εεειεε1ιειι θι·άειι Με εειιι

Αιιιιειιει·άειι 1 01εεεε νει11ε1ιειι ινει·άειι. ΕΠ· πιει· 181ιι·ειιιιι11.

ε;11εά άεε νει·ειιιε 81.. Ρετει·εειιι·εει· Αει·:ι.ε ιιιιά άειι άειιι

εε1ιειι 15.ι·2ι11ε1ιειι νει·ε1ιιιι. Βε1 εε1ιιεπι Α1ιεε1ι1εά Με άει· Βει

1ι1ιιάιιιιιεεειιειε.1ι νιιιι·άε ειιι' εειιιειι Νειιιειι Με 811ρειιΜιιιιι εε

ει11ιει ειιά ινιιι·άειι 11ιιιι νειι 8ε1τειι άει· 2ε1ι1ι·ε1ε1ιειι Αιιειε1ιε

ειπε ιιιιά 8ε1ι111ει·1ιιεειι 1ιειπ11ε1ιε Ονει.1εεεε άειεεει·εε1ιι..

 

Β1άάει·'ε 8ε1ιε11ειιερει1εάε 1'ε11ι 1τι Με Ζε1τ άει· Β1ιι1`ϋ1ι- Ξ

Με; άει· Αει1εερε1ε 1ιι Με θεειιι1ε1ιε11'ε Μιά 11γιιεε1ιε1οε·1ε.

ΙΜ 1ετ ειπ εε1ιι νει·ά1ειιετ. άεεε Με ιιιεάειιιειι Πιιιινε1ιειιχειι

ιιι άειι ιιιεά1ε1ιι1εε1ιειι Αεεε1ιειιιιιιιςειι ειιιε1ι 1ιι άει· 81. Ρειει·ε

1ιει·ι;ει· Βιιιε1ιιάιιεεεεεειεΙτ. Μ11ιιε1ι1ε: Αιιει·1ιειιιιιιεε Γειιάειι.

Πειεεε1:ερι·εε1ιειιά ινιιι·άε Με ιζε.ιι2ε Αιιευι1ιεει·άιιιιιικ 1ιι άειιι

81ιιιιε εεειιάει·τ, Με" Με Αει·ετε. ινε1ε1ιε Με Θε1ιει·ιειι Μιτε

εειι ειιε1ι_1εάεειιιε.1 άεε άειιι8ε1ιϋι·18ε Ριιει·ρει·1ιιιιι ιιιιτει· 11ιι·ει·

.11ε11:ειιε· εε1ι1ε1τειι. νιιοάει·ε1ι άεε εειπε εε1ιιιι·ιε1ι111Με1ιε Μετε

·ι·1ε1 ειιιερι·εε1ιειιά άειι 7 'Ι'ει.ιειι άει· 1νεε1ιε Ιιι 'ϊ νειι ε1εειιιάει·

ιιιιεε1ιε.ιι818·ε θι·ιιρρεε εει.1ιει1ι ννιιι·άε.

111ιιε "εειπε Αιιιιι1ι1 εν1εεεεεε1ιεΐι11ε1ιει· Αι·1ιε11ειι Με;; εεε

Βιά άε τ'ε Β'εάει· εεε άειιι 111ειει1ε1ε άει· Βιιτειιιάιιιιεεεεετε1ι.

|ιει·νει·. Πει· ει·ετε Βει·1ε1ιι 111ιει· Με Τ1ιΜ.1ις1ιειτ άει· Αιιειε1ι

πιιιιίε.εετε ειιε1ι 1'ι·111ιειε .Τε1ιι·ε ιιπά 1ιεττε1 Με Ρει·1εάε νοιι

ΙΜΟ-ΤΙ. Αιιε1ι Με ερε.ιει· ι·εεε1ιιι11εε1ει ει·εε1ιε1ιιειιάειι Βειι1ε1ιτε

·νι·ιιιάειι :ιιει ρ;ι·ϋεετειι Τ1ιε11 νειι Β1άάει· ι·ει·Γεεει. 1'νειιιι ιιιε.ιι

1ιεάειι1ιι. Μπιι εε 1ιε1ε‹ι., άιιι·ε1ι .1ε1ιιιε1ιιιιε 1ιιιιάιιι·ε1ι ειιι Μικε

1·ιε1 νοε 8000-4000 θε1ιιιι·ιειι _1111ιτ11ε1ι ιν1εεεεεε1ιε1111ε1ι ευ

νει·ει·1ιε1τειι, εε ννιι·ά εε ε1ιιιε 1νειιει·εε 1ι1ει·, »Με Μι· ειπε

Β1εεειιει·ίε1ιι·ιιιι8· Βιά άει· ειιΐ άειιι Ηεε1ειε άει· θε1ιιιι·ιε1ι1111ε

ειιι· νει1'1ιεεεει ειειιά. Ιιι ινε1ι1ςεοι·άεειειι 1ιε.ιιάεε1ιι·1111ιε1ιειι

Αιι1“2ε1ε1ιιιιιιι ειι νει·ινε.1ιι·τε ει· Με

νειι'. Μεεει· ε11ειι Μιι ε1ε1ι ιιιε1ιι·11ιε1ι εεε 11ιιιειι 11.ιιι.1ι εε1ιε1ι.

8ο 1ιειιιιτε 11ιιιι Β1άάει·, Με ει· ι1ιιι ε1ιιει 111ιει· Με 111111ε νειι

ΚΜεει·εε1ιιιΜ ιιεε1ι άειιι Τεάε άει· 8ε1ιινειιε;ει·ειι 1ιείτερειε. εε

ιι1ειε1ι εεε εε1ιιειι ΑιιΓιειε1ιιιιιιιεειι Με .1ειιιιιε1ιιιιιιιιιιει·ιι νειι

7 ε1ιιεε1ι1Μ.ς1ιςειι Γ11.11ειι ιιειιιιεε.

Αιιεεει· άειι .1ε1ιι·εε1ιει·1ε1ιτειι άει· Αιιειε1τ Με Β1άάει· ιιεε1ι `

εΜε εειπε Βε11ιε νειι ειιάει·ειι ιν1εεειιε‹·1ιει'ι1ῖε1ιειι Ρεε111ιε.ιιε

εειι ιιπά Μ1ι.ι1ιε11ιιιιιιειι Β·ειιιεε1ιι. 1)1εεε 11εάειι ε1ε1ι 11ιε11ε ιιι

νει·εε1ι1εάειιειι άειιιεε1ιειι ιιιιά ι·ιιεε1εε1ιειι Β'ιιε1ι:ε1ιεε1ιι·11'τειι,

τ1ιε11ε 1ιι άειι Ρι·οΙ.ε1ιε11ειι άει· εε1ιιιι·ιε1ι111111ε1ιειι 13εεε11εε1ιε11

Ι.ε1·

άει ειε1ιι. ειιι· ειιι νει·2ε1ε1ιιι1εε εε1ιιει· Αι·1ιεπειι ε1ε1ιι: ειιι· νει

111ειιιιις, άεε1ιε11› Εεεε 1ε1ι ειιι· αεί Με Αι·1ιε1ιειι Βιάάει·'ε

1ι1ιιενε1εειι. άει·ειι 1ιι1ιει1ι. ιιι1ι· Με Αιιαειι1ι11ε1ι εεεειινν11ι·ι18· Μ.. · . . . . .

81ε 1ιειιε11"ειι Με νειεε1ι1εάεεειειι Ει·ει;ειι εεε άει· θε1ιιιι·ιε- ] 8111110118 111111 11111 1111811111 111111111· 1111111111111111811911 111118 1111111111

111111ε ιιιιά θγιιεε1ιε1εε·ίε ιιπά 1ιιεεειι ειιε1εἰε1ι Με ειει.ε ?ειτ

εειιν1ε1ιε1ιιιιε εε1ιιει Αιιεε1ιειιιιιη.ς άειιι Γοι·ιεε1ιι·1ιτε άει· ΣΥΜ

εειιεε1ιε1'ι. 8ειιιεεε νει·ιο1ςειι.

1111. ει: εε1ιιειι ει·ειειι Αι·1ιε1ιειι 11 ιι. 1) ι·ξε1ιει·ειι Αιι1ε11τ:ε

111ιει· Με Β1ι1ε.ιιιρε1ε, άει·ειι ι·1111ιεε11ιείτε Ρει1ιεεειιεεε 11ιιι 1ε1ι

1ιει”ι. 1ιεεε1ιε1“ι1ετε. Νεε1ι 1ιιι .1ε1ιι·ε 1892 με ει· εΜεε ΜΜ

ιιειιε 11 111ιει· άΠεεε ΑΠεε11οιι Με θι·ειιά νειι 455 Ρε11ειι ειιι

ιιπά ερι·εε1ι ε1ε1ι Μι· ειιιε εειινε 'Ι'1ιει·ερ1ε εεε, ε1ιιιε 1εάοε1ι

άεε 1ιιά1εει1οιιεεε1ι1ετ Με ειιι' άειι Κε1εειεε1ιιι1ιτ ειιεειιάε1ιεειι.

1:11· 1ιεεε1ιι·ειει άειι ει·ειειι Γε11 νειι θειιιει·εειιε ειει·1 ρεει·

ρει·ε.11ε 11 (1άειι11ιε άἱεεεεειιε). ε1ιιε Α11`εει1ειι, άειειι 1ι1ιιιιεε1ιεε

Β11ά εεε ει·ετ 1ιι _111ιιεετει· Ζει 1ι1ει· ειεινει·άεε Μ. Ιιι άειι θε.

ρ1ιεΙ άει· Ρει1ιε1οειε εεε Ψοε1ιειι1ιειιεε εε1ιει·ι ειιιε Αι·1ιειε Η

18έ17111]οέετε Βε11ιεςε ειιι· θγιιεε1ιο1οε1ε ιιιιά θε1ιει·1.ε1ι111Γε

ε) 0ειιι.ιζε11ι1ειτ Μι· θειιεε1ιο1οιι1ε 1878 Μ 15.

111 Βιιεε. .1ειιιιιε1 Ε. θε1ι. 1892.

Ή” Βει·1ε1ιτ 111ιει· ά. 81. Ρειει·ε1ι. Βιι1:1ιιιιάειι8εειιε1ε1τ ρι·.1840-

11 81. Ρειει·ε1ι. 11εά. Ζε1ιεε1ιι·. 1889. 4 ιι. δ.

. 11γιιιρ1ιγεεει.ειιι1ε1°) ειιεεε1111ιι·ι.

; ειι11.ετε Με εειπε ιιεε1ι Οε1ιιιιι5

ει

111:ει· ριιει·ρει·ε1ε 1.εεενει·ειιάει·εεεειι άεε 111ει·ιιε, εν11.11ι·ειιά ἰιι

ειιιει· ειιάει·ειι 1Μιι1ιει1ιιιις πι1ι1ι·ε1ε1ιε Πιιι.ει·εεε1ιειιι;ειι Μπιι·

άεε ιιει·ιεε1ειι 8112 άει· Ρ1εεειιτει ριι1=1ε1ι·ι. ινιιι·άειι, άει·ειι Βε

1ιε. ειι.

Βεεεει1ιε1ι άει· 'Γ1ιει·εριε Με; ιιειιιάει· θε1ιιιι·τειι εριε.ε1ι ε1ε1ι

Βιά άει· 1111· άεε Κ ι· ι ε εε11ετ'εε1ιε 1'ει·Γε.1ιι·ειι εεε ή, Με

ει άε.1ιιιι ετινειιει·ιε, άεεε ει· ειιιε1ι 1ιε1 ιιεε1ι ιιιε1ιι. ει·ε11'εετειιι

Μιιτιει·ιιιιιιιά Με θε1ιιιι·ι. άεάιιι·ε1ι Ζε 1ϋιάει·ιι ειιε1ιτε. άεεε ει·

ινε1ιι·ειιά άει· 1Βιιριεεειειι άειι 111ιιττει·ιιιιιιιά ιιε.ε1ι εεεε ειιι Κερί

ειιιϋε1ιεε1ιε1ι, - Με νει·1"ε.1ιι·ειι, άε.ε ιιι εειν1εεειι Ε'ε11ειι εε1ιιε

1εάισειιοιι 1ιε1ιειι ά11τ1τ.ε. 8ε ιιιεεε1ιει· Κι·ε1εεειιάειι Με ει· άιιι·ε1ι

εΜεε ινε1ι111εει1εει.ειι 1ιεεει1ιε1ιειι Β1εεειιερι·ιιιιε - εεειιιι;ετ.

ειιι” εε1ι1ι·ε1ε1ιε Βεεεε.ε1ιιιιεε·ειι1) - 11ιι·ε Ι1ειάειι ιιεεε1ι11ι·ει.

Ιιι Β1άά ει·'ε εεεε1ι1ε1ιτει·Ηε.εά νειι· Με Ζε.ιι€ειιερει·ει1ειι 'Η

1ιε1ιιεεινει;ε «Με 1ι1ει18·ειε εεεει·ιε1ι11111ιε1ιε Ορει·ει.1ειι», ιιι

ενε1ε1ιει· ε1ε1ιι ιιεεετει· Ζειτ ενειιιεει· ε·εεε1ι1ε1ιιε Ορει·ει.ειιι·ε

ιιιεε1ιειι ινε11εε. Πι· 1εΒιιε Με Ζειικε ε.ιιε1ι 1ιε1 ιι1ε1ιι Ζειιεειι

ι·εε1ιι:ειε1ιειιάειε Κυριε ειιι εεά ι111ιι·ιε Με Πιτ. ινειιιι ιιϋι1ι18,

ειιε1ι Βειετιειιειι εεε. Βει άι·ιιη;ειιάει· 1ιιά1εει1οιι ορει·1ι·ιε ει

εεε1ι 1ιε1 ιι1ε1ιι νο11ει· Βι·επιιιιιιε·, 1ιε1 Βιιι1ι1ειιιιιιιιες άει· νει·άε

ιειι 111ρρε. 1'ι111ι:ειιιεει·ειιι 1'νε.εεετεεεεεε, Βιεισιιιιι άεε Με

1ει·ιιιιιιιάεε, Β1ι1ειιιρειε ιιπά ειιιςειιι Βεε1ιεε. Ιιι 1ειετ.ει·ειιι 1·`ε11ε

@με ει· ειιιε1ι 1ιε1 1ιεε1ιειε1ιειιάειιι Κερϊ ιιι1ι ΜΜΜ· Με Ζε.ιιειε

ειιι, ιιιιά πιει· ειιι Ηεε;ιιει· άει· ρι·ορ1ιγ1εετιεε1ιειι 1Υειιάιιιιε 1ιε1

ρ1ειτ.ειιι Βεε1ιειι. 8ε1ιιει· 1ειπ1.ειι Αι·1ιε11. 111›ει· Ζειηςειιερει·ειιο

εειι ννει·ειι 598 11`1ι11ε εε θιιιιιάε Βε1εΒ1:, Μ” Μι· άειι ειιιερι·ε

ε1ιειιάειι Ζε1ιι·ειιιιι 8,2 ρ01:. άει· 1.1ε1ιιιιτειι ε.ιιειιιε.ε1ιιε.

Βε1 νει·εε1ι1ερριει· Ωιιει·1εεε ερει·1ι·τε ει· ιιι11. Ει·11ο1ιε ...ε άειιι

Βι·ειιιι'εε1ιειι 8ειι11ιεεε11ιε1ιεε. άειι ει· @με ιιειιει·ε, εοιιιρ11

εΜε Ιιιειι·ιιιιιειιιε νει·ι1ιε1ά18·ιε';.

Νεε1ι Κι·ε.εεενι ε 1η Με ει· Με Ζινε1ιει· 1ιι Β.εεε1ιιιιά Με

Αιιε1ι Με 11ι·εεε νοιιι 1ι1εε1ιε

ιιιειιιιιε ιιιιά άει· '111ιειε.ριε άει· Πιει·εει·ιιρι.ει·"1 ιιιιά άει· ΟΜ

ρει·ι·1ιειι1ε εεεε1ιει'τιςιε 11ιιι. Με 88.11 νοιι Βιιριει· ιπι 11ιιιιάιιε

ιν111ιι·ειιά άει· 8ε1ιινειιρει·εε1ιετ'ι νει·άιειιι. 1ιεεειιάει·εε 1ιιι.ει·εεεε.

8ε1ιοιι 1ιιι .1ε1ιι·ε 18721ιει. ει· ιιπ .1ε1ιι·εεεει·ιε1ιτ. άει· Αιιειε1τ

· ε1ιιε νει·ειιάει·ιιιιε άει· 8ι.ι·εειιιι· άεε 0ιει·εεεεινεεεε Με ειδε·
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11ε1ιε Πι·εεε1ιε νοιι Πι.ει·ιιει·εριιιιεε 1ιεεε1ε1ιεει.

Αιιε1ι ιε.1ι1ι·ε1ε1ιε ε;γιι111ιε1εε1εε1ιε Αι1ιε1τειι Β1ά άει·'ε εειεε

ειι νει·2ε1ε1ιιιειι. .Με εειι·ει1ειι Με 'Γεεε.ι·ε·ι·ενιά1εετ11), Ονε.ι·1ε·

10Πι18, 11γειιιετοιιι1ε11), Β8ειιιιι1.0ιι181τε."), Υε.Βιιιυ11:ιετιειι11) Μιά

ν1ε1ε ειιάειε Β·ει·εάε ειιι' άει· 'Γε.ε·εεει·άιιιιιη; ει.ε1ιειιάειι 1ι`ι·ιιεειι

ιιιιά1ει;ειι Ζειι8·ειεε άε111ι εε, άεεε Β1άάει· Με ιιιοάει·ιιε

εγε111ιε1οις1εε1ιε 0ρει·ειιεεειεε1ιιι11ι 1ιε1ιετι·εε1ιτε.

1)ιιιι1ι εειιιειιι ει·εεεειι ννιεεειι ιιιι1ιιιι Βιάάει· ιιι άει· Βετ

1›1ιιάιιιιεεεεειε1ι. ειπε ειιτει·ιτ.υ.ι.1νε ε1τ.ε11ιιιιι; ειιι. ν1ε1ε Βειι

άει·τ.ε νοιι Αει·ειειι, Με ε1ε1ι εεε άει· ΑιιεΙ.ιι11. 11ιιιε ερεειε11ιι1

άσος 1ιε1ιειι, ειιιά εΜεε ε1ε1ι111ει· Βενιεεειι. Βει 'Πιες ιιιιά 1ιε1

Νεε1ιτ ινιιι·άε ει· ιιι εε1ινιι1ει18ειι 1Δ'ε.11εε εεεειι1ι.ιι·ι, εεειε 1‹ειιιιιε

εειιι ε1ιιεε εειεε 11ετ.1ιεε ις·εινιεε εειιι. 1Βιιι Με11ιεινεεειεε,

ε1ε1ιει·εε 11ειεάε1ιι ειιιερι·εε1ιεειιιεεΝειει·ε.ιι1εεε. άεε1ιε1Μιει.τειι

ΨΗΛΗ!" εθωθε ννΠ"ΘΠε' Πω 1 0οιιειι1ι.ετιειιειι ιπιε ι1ιιιι 1ιιεε1ει·ιι ειειε Με 11εεε1ιε.1., Με εειιι

ε1ιιε ε1ε1ιει·ε 1)1ι·εει.ινε 111ιε 11ειι1ε1ιι ει·1εεε·ειι 11οιιιιι.ε. Βριιιε11

ει· ειιε1ι ιιιε1ιι νιεΙ, Μιά νει:ιε1ιιειε ει· ειιε1ι ιιιε1εο ε.ιιΕ 1ιιιιεε

ι1ιεει·ει1εε1ιε Αιιεειεεεάει·εε1.ειιιιΒειι, εε κινεί ει· άοε1ι ιιιειει άειι

Νειςε1 ειιι' άειι Κερί ιιπά 1ιι·εε1ιιε Με ενειιιεςειι 1111οιτ.ειι Κ1ει·

1 1ιε1ι ιιι Με 81ι.ιι:ιτιοιι.

Δεεεει· εε1ιιειιι Βιιι11εεε Με Με Αιιετε1ιεει·πε ιιει ιι1ε1ι1: 1ιι

1ειειει· Ιεει.ειιε Βιάάει·'ε ιι·ιιε1ιι.εει·ε ρε.άεευι;1εειιε Τ1ιει.1ε

εειι. Με Ρι·ε1εεεει· άει· Ηε1ιειειιιειιεε1ιιι1ε εε ει·ινε1ιιιειι. 'Εεε

εειιάε νειι 11εεειιιιιιειι 1ιεεειι ιιιιιι ιιπ ννιεεειι ιιι νει·άειι1ιειι.

Μ· νει·ειειιά εε εειιι Ηεεε.ιιιιιιειιιιιπει·ι·ιε11ι. ε1ιιε ι·ει.1οιιε11ε

15ι·ειιά1εεε εε εε1ιειι. :Με 1.ειιιειιε1ι άει·13εειιι·ιε1ιιΜειει·

Ηεεειιιιιιειι ιιει ιιιειιι ειιι άειι ει·ει.ε, εοιιάει·ιι ιιιιειι άειι εειπε

Μεεει· Απ. ιιι ι·ιιεειεε1ιει· 8ρι·ε.ε1ιε Μιά Με ειετ.1ιιι νοι·ιιζειι

.1ε1ιι·ε ιιι ιιεεει· ό. Αιι11ε.εε ει·εσ1ιιειιειι. Βρε εειεε 110Ι'ιι1ι-;6

εειιι 1ιεει·1111εει.εεε 111ἰει·ι 1ιειιιιιιτ. άει·1ιι νετ, άεε1ι 1ιειιιι 1111011

ιι1ε1ιιε ιιιιεεε1εεεειι ινειάειι, Με εε ιιιε.ιιε1ιε Βε1ιι11ει·ιιι ιςε1ι1ειει

Με. 1νει· Μεε Βιιε1ι Εειιειιει· 1ιειιιιι, ιιιιιεε ε1ιιιε 1'νειιει·εε

εεεε1ιειι, άειεε εε άειι 8ιειιιρε1 Με: 1ιιά1ν1άεε1ιτετ. Β1άάει·'ε

εΜεε.

1)εε Ι.ε1ιειι ει·ιι.ε1ιιε Β. 1›εἱ εε1ιιει· ν1ε1εε11.1ιζειι Τ1ιετ18·1ιε1ι.ιε1ι

ειιιει· ειοεεειι Ζε1ι1 νοιι 0ε11εεειι ιιιιά Μειιεε1ιειι ιιι Βει111ι

ι·ιιιιΕ. 11ε ..Με ενο1ι1 1ιειιιιι .1ειιιειιά, άειι ιι1ε1ιι.ιιιιι άει· ρεεε

τειι Ηεε1ιεε1ιιιιιιε νειι ιιιιιι ερι1ιε1ιε. Οι1`εε1ιειι:, ε1ει·ε.ά1ιειε Μιά

ειιι 1ιεινει·ιεε·ειιάει· θετεε1ιι.181ιειι.εειιιε ννει·ειι εειεε 1ιει·νει·

1) Ζε11.εε1ιι·. ι. 881111. Βά. 2 Μιά 8.

11 81.. Ρειειε1ι. Μεά. Ζε1τ.εε1ιι·. 1868 Η. 'Ϊ ε. 8.

1) Μ. Ρειει·ε1ι. Μεά. Ψεε1ιειιεε1ιι·. 1898 Με. 1411.

111 Ζε1ιεε1ιι·. 1. θε1ι1ι. 111, 8.
Ν) 8ι. Ρετει·ε1ι. Μεά. 117εε1ιειιεε1ιι·. 1898 με. 886 ιιιιά 450.

11) Μ. Ρει.ει·ε1ι. Μεά. 111εε1ιειιεε1ιι·. 1898 ρε,8·. 4.6, 400 Με 450_

1·) 81. Ρετει·εε. Μεά. 11νεε1ιεεεε1ιι·. 1891 ρε.8. 186 Με 298_

11) 0ειιι.ι·ε.11:1. Ε. Θγε111ι. 1889 μας. 817.

111 Βιιεε. .1ειιι·ιι. Γ. (ΗΒΗ. 1889,1.

“) 81. Ρετ. 1άεά. Ψεε1ιειιεε1ι. 1898 ιιπά 888.
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ειεειιεεάει.ειι ΟΙιει·ε.ιιιει·ειςειιεειιειτ.εε. Οι: νοηε·εεετειει·, σε ι Πι·. Η ο ι ε ε ει ε νι· ει ειιιε ει ε ε ε ε ι· ο ι· ε ε Με ι ι ο ιι ε ιι Ρ το -

Πειει·εεεεεει·, σε ΟοΠεεε οιΙει· Ρειιεει - .Ιειιειιι ε;εριεειιΒει·

νει·ιι·ετ Βιιιιιει· ιιιε ινε.ει·Ιιειι οιιιιε ΓειεΙιι; εεε Τε.άει. Νιε

"ειιιε εε εειεεε ννοι·ι:εε εεεννειιεΙτ., ειιιιιιε Ιιοεειε ιιιε.ιι ιιε.εειι

Με ειιι ειεειι ?ειε ΜεεεεειεΙ εειιιειι ει· ειυνεε ειιιε ε.εεε

ειιιιάειι, ιιοοιι .Τειιει·, εει· ιιιε ιιεεειε, ι.νεεει:ε εε, άεεε εε ιιιιε

ειετιι εει· ειιι' ιιιε Βιιειιε, ειειεειε ειιι ιιιε Ρει·εοιι εεΙιειιι.

Αει' εει·ιιιιειιι Κνεεε ει” ει· εειεεει Ζιειε ιιι, ει· νειε.ειιτ.ει.ε

ιε‹ιε Ιει.ι·ιεεε, εειεει. "εεε ει· ειιιε Οριει· ειιιει· εοιειιειι "ειιιε

.$ειεε Μεεε ιιιεεειΙιεεε 8ιειΙεεε·, εειεε ε·ι·οεεε Ριειιιε, - εΠεε

ει·ι·ειοετε ει· ειιι· ιιετεε τ.ι·ειιε ειιιιιειιε Αι·ιιειτ. 8ο ειι·ειιρ;ε Αε

ιειεειεεεεε ει ειιει· εε εεε εειιιει ιεεεειιΒ· ειιι Ψεει·Ιιειτ

εεε Βεεει.Ιιειιιιειτ ειεΙΙιε. εε ιιιιΙ‹ιε ει·ι.εειΙιε ει· ειπει· Αεεειε.

Με Με: .ιειεεε‹ι ειε εειειιι€εε Πι·ι.1ιειΙ εεε εειεειε Μεεε::

εεει ειεεε ΟοΙΙει;εε εειι6ι·ι..

Πεεεεεεει·ιιειι εεε Βιιιεεεεειι ειιεεε, Με· ιιιιε _ιεε·ιιειιεε θε

ειπει νεε Ηε.εεεεειιτ. ιι·ειιιά. Ε`ειιιει· εει· Οοιιεεεε, ειε ει· ειε

Ποεεειιε.ει Μεεε εεεεε εοεετειιιεε ιιοεετε, ινεεετε ει· ετετε

Ζε εετεεεεΙτιιι.ιεε.

ειιιε” ειιιε ειεε Ζειι Με;; ιε Ρει.ει·εεει·ε ειε ειεε εει·

ει·ετεε'Αεωι·ιιε.ιεε ιε εειεεει Ρεοιι εεε εεεε.εε εει" ειεε

εεεεεει·ειιειε Ει·ειιιε. 'Ι'ι·οιεεειιι εει: ει· εε ιιιειιτ νειετεεεεε,

Βοιιειεε εε εειιιιιιεΙε.

Πι· ειει1ιε ειι:ιι εκει εει' ειε ιιπε 2ειιοειιεεεεεε, ιι6ιιειεε Ριο

εεετει, ειιι ει·ϋεεει·ε Ηοεοι·ει·ε ιιι εειιοειιεεε. Πειιιει· ει άει·

Πειειεε‹ι, εεεε ει· Μεεε Ρι·ειεε εεειιιιιιιιτε. νοιιι ΡιιιιΙιειιιιι ειιειι

Μεεε εειειεεει·ειεεει ννοι·ιιεε, ειπει Β·ιε,·ι εε Μεεε εειεε νει·

εεειεε Νειιιι·. εει·ιιεει· ειε εει-ι ιιι νειΙιει·εε. Μ· :σε ειειι

άε1ιει· Με οιιεε νει·ιιιεεεε εεε εει· Αι·ι›ειτ. "Με, ιιεεε εειεε

ι;ει·ιε8εε Πιερει·ειεεε εει.εριε.ειιεε Ιιειεεενι·εεε νι·ειιει εειεει· ι

ιιιιιι·ειιιιεε Πτειιιιεε· εειει· εεε Εετει·ειιει·Βει· Αειειεε εοειι

εειεει·ιεεε_ιε.ιιιι8·εε Αι·εειτ, ιιιε εο ιι·εει€ει· Με εειε Ηειιε

ειεεε ειιι. ιιιιιΒει·ΙιεΙιεε, ειειιιοΙιεε Ζιιεεεειιι. ιιειιε εεε ει· ·

εειιιετ ιιειεει·Ιει ιιοει.εριειιΒε Πιεεεεεειειεε εεεεεε.

Αεεεει· εειεεε ειειιιειειεεεεε Κεεει:ειεεεε εει.ιε Βιιιάει·

ειεε ιιειι”εεεεεεε εΙΙεειιιειεε Βιιεεεε·. Με ει· και; νεινοΙι

ει:ειειιι€ιε. Ιιιι· και· ειε 8ι·οεεει· Γι·εεειι άει· Νειει·, εεεοεάειε

εεε θεειι·εεε, εεε ει, εε οι: εε εειεε Ζειι ει·1ειιιιιε, εεεεεειε,

εεε εεεεεε 8ειιϋεεειι. εειεεει Μιιε‹ιε τεεεεεεε εεε·ειειειι.ε

Με εειιοειιιε. Πεεει εκει· ει· ειε ειιιι,ςει· Κειει·εεειιε1ει·εεε

Μεεε εεε ιιιι Ιιειιιε εει· .ιειιιι·ε ειεε ι·ειεεε θε1ιεει.ιοε εε, ιιιε,

εονιει εε ννειεε, ιε εεε Βεειι: εει· Αεεάεειιε εει· ννιεεεεεεεεϊιεε

ιιιιειεεεε.εεεε ιει.

Ιε άειι 1ετ2τεε .Ιεεει·εε ννει·ιιε Π. ιειειει· εεεειειεεειεει·, εει· ·

εοειι εειεε Ι.ιιεεΙιεεειεειιιε.ιε ιιι·εεει.εε ιιιε ειιιε Βρι·εεεεε. Πι·

εεεειιιιιιιςιε ειιιε εει· εοειι ειιι εει· εεεεεειι Πιιει·ειει·. Βιε

Νεινεειειιιεε, εε.εε ειπει ιε Ρει.ει·εειιι·8· εεειειοεεειι εεε·εεεεε

ιιε.ιιε. εειειε εειεειε Μεεε ειε Με. Με ιι6ει:ιιεεεε, ει·εειιε

ι·ειειιεε Πεεεε Εεεε εειεειι ΔεεειιΙεεε. Με εεεω εκει νει·

εεεεεε Με. Μεεε ιειε ειε Βι·‹ιε 1ειειιι: ειιιε.

Ψ. ΒεεΙ:ιεεεε.

Υει·πιιεεειεε.

- Πει· εεειΙνει·ιι·ειεεεε Πιι·εειοι· εεε Κ1ιειεειιεε Ιεει:ιτιιιε

άει· θι·οεειιιιετιε Η ε 1 ε ε ε Ρ ει ιν Ι ο να ε ε. εεε Ιειιεεεε Ριο

ιεεεοι· εει· ειιιι·ει·ιιιεειιεε ΑΜ:ιιειΙεεε· εεεεε1εεε, ιινιι·ιιι. 8ιεε.ιε

Με Πι·. Θ·ιιειεν Τι1ιες, ιετ ωιιιιιιν ειιιε Πιιεει.οι·

εεε εεεε.εεκεε ιιιειιι;ιιιε ει·εε.εειε ινοι·άειι.

- Πει· Βιιι·εε-Πειειεεειοεε εεε 1:ιοιεε Πι·. Κειεει·Ιιειιεε Με

ιεετε;ι, Πειεει·π εεε θιοεειιιι·ει.ειι Η ι ε ιι ε. ει Ν ι ε ο Ι ει. ι ε -

νι· ι ι ερ ιι εεε εεεεει·ετειειε.εειεε Οοεειιιτε.ετ εειιιι ειεει€εε

5εεειεεοικ·'εειιεε Μιιιιετιιοεριτε.Ι, 8ιεει.ι.ει·ε.τ.ε Πι·. Β ε ιι ά ε ι·, ιετ.

ειιιε Πειιιιιιειιιεεε άεε Η·οιεε 8ι·. Κειεει·1ιεεεε

Μ ε._ι ε ε ω.: ε ι· ε ε ε ε ι ννοι·ιιεε, εειει· Βειεεεειις ιε εειεεε

εεεεειειιι·ι.ιεεε Αειετ.ει·ιι.

- Πει· Πιι·εετοι· εει· Βειιιιει·ε'εειιεε ΑεεεειιειΙεεετε.Ιτ. ιε Βιμ,

Πι·. .Ϊοιιε Βιενεειιειι επι, ιετ :ιιιε ιιειε διεει.ειιιεε

ε ι ε ε· ε ε ο ιι ι ε ε ε ε, νει·ι›ιειει ε.ιιει· ιε εειεει ειειιει·ιεεε Βιε1

Με; Με Πιιεεωι· εει· οεεεεειιιιιιειεε Αεειειι, ινεΙειιεε Δεκ

ει εεε 1884) εειιιειεει.

- Πει· Πεει·ιιτει εεε .Τεεεε-Κιε.ειιεειιεεεεε ιιι ΜοεΙιεε Πι.

Ν. ΟΙιεεει·ιΙιονν εει εειεεε Αεεοιιιε‹ι ε;ειιοπιιεειι

εεε ιετ εε εειεε 8τεΙιε νοιε Μοειιε.ιιει· 8ιε.ειειει εει· ειειιει·ιεε

εειιιιιε άεε Οεει·ιιι·ετεε εεε ΒεεεειεεΚι·ειιιεεεεεεεεε ιε Μοεεεε

Πι·. Π. .Ι. Βει·εειιιε ειιιε θεειιιι·ει ει·ιιειιει. ενοι·ιιειι.

- Πειε Οισει·ε.ι·ει. εεε Ηοιιιοεριιειε ιε Ζει·ειιειε-5εεΙο, ΙΒιιι·εε

ιιοιειεειειιε, ειιιε. διεειει·ετιι Πι·. Χ Π ει ε τ. ε ο ιι ι τ ε ο ιι ει

εει· ει. Βιεειειειιε-0ιε εε 1. ΟΙε.εεε νει·ιιειιεε

ννοι·όειι.

- Πει· εεΙιεεειε ΡιιγειοΙοε·ε Ρι·οι'. Πι·. Πε εεΙιε εε ε ιε

Βει·Ιιε ιετ ειιιε εοι·ιεεροεάιι·εεεεε Μιι€Ιιε‹ιε πιει·

εε.γει·ιεεεεε Αεεεεειιε άει· ινιεεεεεεεειιεε·

ιε Μιιιιειιεε ει·εεεει. ινοιεεε. π

-Πει· Ρι·ινε.ιεεεεετ εει· Μιιιτει·Μεάιοιιιιεεεεε ΑΙωάεειιε

εεε Ρι·οεεειοι· εεε επειιιεειιεε θεεεεοιν-Ηοεριιειε, Βιεειει·ειΙι

Αεειι άειι, ινε ει· ρει·εϋεΙιεε εει ·

Βειε Εεεε Μεεε .Τειιει·ιιιεεε εε θεεετε. .

 

ι'ε εεοι· εει· Ρε.ιιι σιο ιιιε εε εει··μιεεεεετειι Αιιεεεειιε

ει·ιιεεει ινοι·ιιειι. _

- Πειε Οοεεειτειιτεε ειιι ΚτεεΙιεεεειιεε άει· 8ο. Πεεεειε

θειιιειεεεΙιε.ιι εειειιιει·ειςει· 8ειιιι·εειει·ε Πι. 8 ε ά ο ινε κι ειιι

ειοει εεεεει·ετειειεεειεεε Απι :ιιι άει· ιιιεεεΙειοιιεειιεε Ηειι

ε.εεειΙι ιιιεεει· Θειιιειεεειιει'ι Πι·. Β ε οιιοΙ ο εν Μ: εει· Μ.

Αειιεε-0ι·άειι Η. Οιεεεε νει·ιιειιε ιι ενοι·ιιεε. Π"

ΠοεεεΙιεει: εεε Κι·εεεεεεε.ιιεεε ιιει·εε1εεε 0ειεειεεεεειι Πι·.

Ηει·ιιι. ΖειιιΙει· Μ.: εεε ει. 5τεειε Μεεε -0ι·ειεε 2.

Ο ι ει ε ε ε ει·ΙιεΙιεε.

- Πει· Ρι·οίεεεοι· εει· ΗιειεΙοε·ιε, νει·Βιειοιιεεάεε Αεειοιιιιε

εεε Βειει·γοιοε·ιε εε εει· Πεινει·ειιιι.ι. Δεη" Πι·. Ν ι ιι οΙει

ΟΖει·ειειι Μ.: ννεεεε Κι·ε.ειιεειτ. εειε Α εεειιιειι εεε

ε εεε ειεε·ει·ε ιειιι..

- ι ε ι·ε το ι·ιιεε: Π Ιιι ει. Ρετει·εεει€ άει· Απ: ιιιε

ειιεεεωε-κιεεωεοεριωι Πι·. Η ε ο ι· ε; Β ε ι ο ε τ. ει ε. ε ε . νει

εΙιει· εεε. 1897 ειε ιιι·ιιΙιειιε Ρι·ιιιιιε ειιει.ιειιι.ιτ ειιι. - 2) Ιιιι

Ποι·ιε 'ΓεειιειειΒοινιιε (ιπι Αιεει·εεειει) άει· Πεεεειι·ει. .Ιο

. ε ε ε ιι Η πιιε. ι·ε ιιι ιιε 38. Πεεειιειειιι·ε ειιι 'Γγριιεε, ειιι εεε

ει· εεε εει ω- ΒεεεεεΙυεις νοιι '1'γρεεεΒιεειιεε ιειιειι·ι ιιιιιιε

Με Απι; ιιιε άετ νει·ετοι·εεεε ειι. 10 .Πειτε κιιιιιιε ,=.ιεινεεεε.

Β) Ιε Ιιιιειειι εει· ιιοιιι€ε 8ιειιι.ει·2ι Πε ο ε ι ε Κ ε. ε ε ε εε ιι

ιιιι Απ" νεε 47 .Ιε.ει·εε εεειι 22_ιιι.ει·ι€ει· ει·ειΙιεεει·'ΓΜιιεεειι

- .η Ιε Βοεε εει· Ρι·ινειιιοεεει ειι- Βιιιιιο-Πει·γεεειοε·ιε Πι·.

Ο Με Β ιι ι·ε·ει· ιιιι 58. Πεεεεε_ιειιιε. Δε άει· Βοιιεει· Πεινει·

Με:: εει. ει· εει: 1875 ειε Πειιιιεε.ιιΒιιειι εεει.;·ειιει. - ε; ιιι

Β'ιε.ειιιιιι·ι ε. Μ. εει· ΜεάιοιεεΙι·ειε Πι·. Ρι·ιειι Νοε Ποιε

Με τ. ε, 77 .Ιειιι·ε ειιι. Πει· Βιιιε·εεειιιεεεεε εετ Γεω. 60.Ιειιιε

ιιιιιιιιιι·ειι ιε Β.οειοειι Με Απι ,ε·εννιι·ιιτ εεε ειιιε άειι εει εεε

ιιι-ειιιε εει Ηγειεεε ε·ι·οεεε νει·ειεεειε ει·νι·ει·εεε. νοιι εειιιειι

εεΙεειεπεεειέειι Γει·εειιιιειςεε εειιεεε Με Με: εειεε Αι·ιιειιειι

Με ειε Πεοιει·ε, ειε ΒιιοΙιοεε, Με ειιιοειεειιε '1'ε.εεενει·ειιτεεε,

νεε εειεεε εερειει·εε Πει·ετειιιιεεεε εετ θεεεεεεειιερεεεε

ιιιε «θεεεεεεειιεριιεεε εεε 8οιιειειεεεε», «ΘεεεεεεειαΙεειε

ιιιι· Βειιιιιε εεε Ηε.εε» εεε άει· «Ηγειεεε άεε Τει·εεεε».

- Ιε .Τειιενν (Ποιρε.ω νει·εειιιειι ιιιε θ. Νονειεεει· εει Ρι·ο·

ι'εεεοι· εει· Μιεει·ε.ιεε·ιε εε εει· εει·ιιεεε Πεινει·ειιει, ειπω

Με Πι·. εεειιι. .Ιοεε.ειιεε Ιιειεεει·Β·, Ιιιι Αιτει· νεε 60

.Ιεειεε. Ιε Βει1εεε ε;ειιοι·εε, ειιιιιιι·ιε Π. νεε 1861-64 σε

ειιε εε ω· Ποι·ρειει Πεινει·ειιει, εε ννειοεει· ει· εει: απ»

εεεεεεινε Με Πε.εοιεει, θεειιιε εεε Πιι·εοιοι·ε εεε εεειιιιεειιειι

θεειεετε, Ριινει.ιεοεεει. εει· Οιιειειε εεε νεε 1888 εε ειε Ριο

ιεεεοι· άει· Μιιιει·ειοΒιε ιιεεειει·ει·οοιιεε ιιιε ΠειιιιεειιςΙιειτ ειιι

εειιι›ι εεε ιε ι1ιεεει· Ζει: Με πειιιι·ειεεε Μεαιειεει· ιιι Μεεε

ΒεειιΙει·ε εεεε.ιιιτ. εει.. Πει· Ηιεεεεειιιεεεεε πω· ειε θειειιι·ιει

νοιι εει·νοι·ιεςεεεει· Βειειιιεεεε, νιειεειι.ιε;ειε ννιεεεε εεε ειε

ει·ειιισεεεει· Αιεειτειιι·εϊι, εεεει νεε εεεενϋεειιεεει· Βεεειιει

εεεεειι. εεε Βειιει·ϊειεειοειμειι.

- Βιεε ιε Πεειιοε ειπει· ιιειε νωειω Π οιιι Ειπε"

ετει.ηςεεεετε νει·εειεειιεεε· νεε πειιιι·ειειιεε νει·τ.ι·ειειε εει

ειειιιειειεεεεε·ννιεεεεεεεειτ. ιε Βεκ1ε.ειι εε.: ειιιει.ιιιιιιιις ει·

εειιΙοεεεε, ,ςειεειεεειε ειιι Πεειεεειεεε εεε Πεεεειειιι Με

θεεεεει.ειεε εεε νει·ει. Ρι·οι'. Η. Υιι·ε!ιονν εε νειεινιιιρι

εεεειιιεε Αειι·ει :ιιι Βειι.ιεε·εε τι” ει" ιε Βειιιιι

ιιι ει·ι·ιεειειιιιε νιι·εεονν-Πεειιιεε.Ι ιιι ειιεεεειι.

Με νει·ιιι.ειε εει· Βει·ει.ιιιιεε ι.ιιειιι.ε Ποτε Π ι ει.ει· ειιι., ειιιε

εειειιε @με 100 Υει·ιι·ετει· νεε Πεινετειιε.ιεε εεε Μουσε·

εεεειι1ιεεεε Ιεει.ιιειεε ιιε νει·ειιιιε·ιεε Κεειει·ειειι εεε ννιιιιιοιι

ειιεεεερι·οεεεε Μεεε, εεε εε εει· ι.;εριε.ειεε Πει·ιιες νω

ε ιιοννε ιιει·ειι Πειτ.ι·εε·ε εε εειιιει1ιεειι.

- Πιε θεειιιοννεεεε ιιιεσ.ιιειιιιεεεε θεεεΙΙ

εοιιιιιι. εει. ειεειι Ρι·ειε νεε 200 ειιι. ε.ιιι'αεεΝε·

πιειι ιιιι·εε νει·ει. Πει·εειειιι;ιιεεεε Η. νιι·οιιοιν

ειι- ιιιε εεειε Αιεειι ιιεει· εεε '1'ιιειιιε: «ΡετεοΙοειεσιιε

Αιιει.οιιιιε εεε Ρι·οεεεεεε νει·ιειειιιει·ιε»εε88θ·

ειπει. Με Βεννειεει· ιιιε άεε 1·'ιειε ιαιεεειι ειιι· ι·εεειεεεε Με·

ιειιι·ιε ειιιιιειεε. Πιε Αι·εειιεε ειειι Με ειιιε ι. Γεει·ειιι·- ΜΒ

ειεεεεεειιεε.

- νεε άει· Μοειιειιει· Πεινει·ειιιιι; ει ειε Με·

ειιιε ειιι· Βεεει.εεεε άεε ειιεει;τειι Εεεε

ειιιεΙε εει· ερεειε1ιεε Ρε.ιιιοιοΒιε εεε Τεει·ιι·

ειε ειιεε·εεειιι·ιεεεε ινοι·άειι. Πιε Μειεεεε· ειιι εεεει· Βειιε

ειιε8 εεε θει·ι·ιειιιειε »ειιιε Με ειιιε Μ. .Ιε.ιιιιει· 1803 ιιι έ*

εειεεεε.

-Πει· Ρι·ιι·εωοεεει Πι·. 1εωεωιω ει ειιιε Ρι·ο·

ιεεεοιειιιι·ειοι·ε. ιιει·Κιεεει·εει1ιιεεεε εεε"

. Πεινει·ειι.ε.ι. Ηι·εε ει·ιιεειιι: ινοι·‹ιειι.

-- Πιε Ρι·ινε.ιάοι:εειειι εει· θειι·ει·.ειε ειιι άει· 0ιιινωιει

Ηειεειιιει·,ε Πι·. θεοι; $εειιιιιιτ εεε Οι. νω'

ειιιε ειειι 211 εεεεει·οι·άεει.Ιιεεεε ΡιοΓεεε0ΓΗ

κει·εε.εει: ννοικιεε.

- Με· ιιιε ι·'ι·οιεεεει· άει· θγειι.ΒοιοΒΜ "ω"

‹ιεειεειιεε Πεινει·ειι.ειΡιε.ιι ειιιε εε ειειει·θιειιθ

Πει'. νοιι (Πει·ιιειι) εεε ΡΜ. Βι·ειι ε ε Ηνιεελ ει” "ω"

Ρι·οι. ν. Β' ι· εεεε ε (ννιιι·ειιιιι·ρ;) εεε ειε «πω» ειει1εέ)ΐ

Κ 1 ει ε ιι ε ε ε (Ρι·εε) ιε νοι·εεειειε εεει·ε.ειιι ννοι·ιιεε. ( ·

Ο.-Ζιιι.ι_
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- Δι: Με 1ν1ειιει· 11 ιι1νει·ε1 και ε1ιισ1 ιιειιει·ι11ιιςε

ε1ε1ιειι 1)οοειιτειι ιιι ε.ιιεεει·οι·8ειιτ11ο1ιειι Ρι·ο1εε

εοι·ειι ει·ιιειιιιτ ινοι·ι1ειι. 11ε ε1ιι‹1: 11ι·. Α1ειι. Γ1·11.ιι1ιε1

(Ο1ι1ιιιι·ς1ε). 1)ι·. Η ε ι· ιιι. Β ο 1ι 1 ε ε 1 ιι ε· ε ι· 11ιιιιει·ε 11ει11ο1ιι1.

Πι·. 11.Ρετ.ει·ε, Πι·.111ε1ιει·ι1 Βι·ιιιιιι ν. Γει·ιιι.νε1:1

(Ογιιε1ιο1οιι1ε). Πι·. Α11ιειτ. 131 ιι ε; (Ο1ιτειι1ιε111ιιιιιι1ε), Πι·.

8 ει 1 ο ιιι ο ιι Κ1ε1 ιι (Αιιεειι1ιε11Βιιιιι1ε) ιιιιι1 1)ι·. Α ιι τ ο ιι

Η 1ι ο ιι (ριι1.1ιο1. Αιιιιιοιιι1ε).

- Με Ριι.ι·1εει· ιιιει11ε1ιι1εο1ιε Γιιοιι1τ11τ. Μι. 2ιιιιι

Ρι·ο1. οι·‹1. άει· Α Μαιο ιιι1 ε. επι Βιε11ε άεε νει·ε1ιεε1ι1ε

ι1ετειι Ρι·οίεεεοι·ε Ε” ει· ιι1ιε ιι 11. άειι ι1ιιι·ο1ι εε1ιι 1.ε1ιι·1ιιιο1ι ι1ει·

Αιιιιτοιιι1ε 1ιε1ωιιιιεειι Αιιε.τ.οιιιειι 1)ι·. Ρο1ι· 1 οι Β·ειν111ι1τ.

- 11111ε ειιιε θι1εεεε. εειιιε1ι1ετ Μιά, Μ: νοιι άει· ι1οι·τι8·ειι

από. Γεειι11Μ Πι·. '1'1 ε ε ε ιι 1ι ιι ιι ε ε ιι - εειιι θε1ι1111ειι άεε

Ρι·οεεοτοι·ε άει· ρε11ιο1οε1εο1ιειι Αιιιι.ιοιιι1ε ιιιιι1 1)ι·. Κ επ εετ

- εειιι Ι.ε1ιοι·ειιεειι ‹1ει· Ρ1ιε.ι·ιιιο.ιιο1οε·1ε €ειν111ι1τ ννοι·ι1ειι.

- Αιιι1ει· ιιι111τω·-ιιιει11ο1ιι1εο1ιειι Αοιιι1ειιι1ε Μ.

1ιειι νοιι άειι 181 Ρει·εοιιειι, ννε1ε1ιε ειιι· Ρ ι· 11 1 ιι ιι ι; 1ιε1ιιιίε

Βι·1ε.ιιειιιιε άεε Α ι·ιτ.ει·ιμ1εε ειιςε1ειεεειι ννοι·ι1οιι

νιτιι.ι·ειι (ι1ει·ιιιιι.ει· 4 8ιιε111ικ11εο1ιο 1)οο1.οι·ειι άει· 11ει11οιιι ιιιιτ1

8 ε11ι1ε11ιν1εο1ιε 1'ι·ε1ε Ζιι1ιϋι·ει· (ο1ιιιε Βε11ειειιΒιι1εεε), 128 Με

111κειιιειι 1ιεειιιιιι1ειι, ιιιι‹1 2ινει· 71 εκ1ιιι1ε. εειιι Ιιιιιι1ε. 1110111110·

ετ.ειιι1ειι 1ιε1ιειι 2 Μενου ε1ιιει· ινει;ειι Βι1ιτειι1ιιιιις) ιιιι‹1 πιο·

ειοι·1ιειι 1ει ε1ιιει·. - Ζει· ινε1ιει·ειι ιν1εεειιεε1ιε.1ι11ε1ιειι Απε

511ι1ιιιιρ; ιιιι άει· ιι11111:5.ι·-ιιιει11ο1ιι1εε1ιειι Ασει1ειιι1ε ινιιιι1ειι νοιι

88 (1οιιοιιιτειιι.ειι ιιιιε1ι Ρι·111ιιιης άει· νοιι 11ιιιειι ε.ιιιι·εϊει·ι18ιειι

Ο1ιιιιειιι·ει·1ιε1τ 111ιει· Με '1'1ιοιιιυ. «Παει 'Ι'ι·ε.ιιιιιιι. Με Μ1ο1ος1εο1ιεε

Μοιιιειιτ νει·εε1ι1ει1ειιει· Βι·1ιι·ειι1ιιιιιι;ειι» 10 ‹11εεει·_1ιιιιςειι Αει·ιτ.ε

1έο1πεεειι, ιιιι‹1 πιει· ? ιιιιί Κιοιιε1ιοειειι ιιιιι1 8 επί' ε18·ειιε

οειειι.

-- 1ιι άειιι 1ι1εε18ειι ννε11ι11ο1ιειι ιιιει11ο1ιι1εο1ι ειι

1 ιιε1:1τιι τ 1'ειιι1ειι 1ιι ι11εεειιι θειιιεειει· 2ιιιιι ειετειι 8.181 81ο

Ρε111”ιιιι€ειι ειιι· Ει·1ιι.ιιςιιιιε άεε Αι·21.ι;τε.ι1εε

ειει.τ. νοιι άειι 111 Κιι116ι·ει·1ιιιιειι. ν.·ε1ι:1ιε άειι (1ιιι·ειιε ο.1ιεο1ν1ι·ι:

1ι:ι1ιειι, 1ει ιι1Ιειι Με ειιι' ε1ιιε, ‹11ε κν:11ιι·ειιι1 άειι 111ιιιιιιιειιε ει·

1ιι·ειι1ι1ε. άει· Αι·ιτ.8ι·ιι.ι1 ειιει·1ιιιιιιιι ινοι·ι1ειι, ι1ιιι·ιιιιιει· 98 - ιιι1τ

Αιιειε1ο1ιιιιιιις.

·- Αιιι 19. Νονειιι1ιει· Βε1ιιιιςτε άει· ε.ιιο1ι νοιι ιιιιε εε1ιιει·

Ζε1ε 1ιεερι·οε1ιειιε. εεεειι άειι Μοε1ω.ιιει· 01ι1ι·ιιι€ειι Πι. 11 ού -

11ιι ε1ι1 (ιιιιε8·ειι νοι·ιιει1ιιιιε ε1ιιει· Ορειιι.ι1οιι ιι.ιι ειιιειιι Βυ.ιιει·ιι

ιιι11.ι1ε1ιειι οΜο Β1ιιιν1111Βιιιι€ 11ιιιει 151κει·ιι) ειιιιεειι·ειιι;ιε Ριο

εεεε 1ιιι θεεεε.τ1οιιεινεςε 1ιε1ιιι 8ειιιιτ ειιι· νει·1ιιιιιι11ιιιιρ;. 1)ιιε

θι·1ιιι1ιιε.1ι1ερει·τειιιειιτ άεε θειιιι1ε 1ιεει.11.11ι;τε ιιιιο1ι 1ιιιι€ει· Βε1°8·

τ.1ιιιιιΕ· Με νοιι άει· 11οε1ι:ιιιει· (1ει1ε1ιτερει1ιιτε 1ιι ι11εεει· Βιιε1ιε

ιιξει"1111τε 11ι·1.1ιε11, νι·ε1ε1ιεε ειιι' 7 'Βιμ Αι·ι·εετ ιιιιι1 Κ1ι·ε1ιειι1ιιιεεε

ειπα.

-- 1)1ε ιιι111τ11ι·-ιιιει11ε1ιι1εο1ιε Ασε. ι1ειιι1ε ιιιεο1ιτ

1ιε1ιειιιιιτ, άεεε ι11ε 1"ι·ιη;ε άει· Ζιι1εεειιιιις νοιι Ζ6ε11ιι

ιζειι άει· 8·ε1ε1:11ε1ιειι 8ειιι1ιιει·ε ιιιι· Λοιπ1ειιι 1ε

εναι· 1:ιει·ετ.1ιειι ννοιι1ειι. _1ει1οε1ι ‹11ε ι1ε11ιι111νε Βιιιεε1ιε1ι1ιιιιε 1ιι

81εεει· Βιι.ο1ιε εε1ιειιε ‹1εε 11111τ.11ι·ι·εεεοι·τε 8ιιήςεει:11000ιι πει·

ειι ω.

- 1ιιι Αιιίτι·ιηιιε άει· Ο1ιει·-1111Μ.ι·-1ι1εά1ε1ιιε.1νει·ιιτε1τιιιι; νει·

ι1ειι ιςεΒειιινε.ι·τ18 1ιι άειιι ρ1ιει·ιιιεεειιι1εο1ιειι 1.ε.1›οι·ιιιοι·1ιιιιι άει·

ιι1111Ι.Μ-ιιιει11ε1ιι1εο1ιειι Δοει1ειιι1ε ειιιειι· Επι'. Ρ ι· 2 1 11 γ ι ε 1ι 'ε

12ε1ιιιιιιιι νει81ε1ε1ιειι‹1ε Διιιι1γεειι ειιιε ε1'111ιι·τ, ιιιιι 1'εεωιιετε11ειι,

ε11 ι11ε 51ε1ιοι· ειιι-ι Πειι1εο1ι1ιιιιι1 ειιι· ει·επε11ιιιιις άει· '1'1ιιοτιιι·ε

νε1ει·1ε.ιιε. 1ιειοε;ειιε Βιιι11ε νε1ει·1τιιιιι. ιι1ε1ιτ ‹1ιιι·ε1ι 81ο 1ιι Βιιεε

1πιι‹1 ινεο1ιεειιι1ε νε1ει·1ειιεννιιι·ιε1 ει·εεε:τ ι.νει·ι1ει:ι 1ιιιιιιι.

- 1111ε ειιιε Οο1εεεε εειιιε1ι1ει. Μιά, Με ‹1ει· Οι·‹11ιιετοι· ειιι

ι1οι·ι1ι;ειι 818ι11:1εο11οιι 11ι·ειι1ιειι1ιειιεε Πι·. 'Ι' γ ι· πιο ε 1101 ε1ιιει·

Ορει·ιιι1οιι ε1ιιε 1ιι1εο:1ειι 81011 ε ιι;ειοε·ειι, ι11ε ε1ιιειι

ορειει1νειι 1111ιιςι·111 1ιε1 11ιιιι ιιο11ιννειιι11ε ιιιιι.ε1ι1.ε.

- 1114: 8ι. Ρετει·ε5ιιι·ι;ει· 1)ιι ιιιιι 5.1.1 1ιιι Βιιι1εει 111ι·

άεε .1ιι1ιι· 1908 ειι 8 ιι 11ε1ι11ειι 111ι· ιιιιο1ιετε1ιειιι1ε ιιιε‹1. 1ιιει1

ιιπε ιιιιι1 Χιιιιι1ιειι1ι11.ιιεει· 1ιι Μ.. Ρετει·ε1ιιιι· ειιιε Μετα: Με Με

ενε1811ο1ιε ιιιεα11ο1ιι1ει:1ιε 1ιιει1τιιτ - 15000 51.; ειε Βιιι·ει1ιειι1ε

2ιιι·ει1ι 25000 1151.; Με 1·1οερ1ι.π1 άει· 88. θεοι·ιιε-θειιιε1ιιεο1ιεΓι.

- 15000 1151.; Με Ν11ιο1ε1-Κ1ιιι1ει·1ιοεριω1 - 14000 1151.; Με

Β11εε1ιει.1ι-Κ1ιιι1ει·1ιοερ1ιε1 - 5000 1151.; ‹11ε Βιι1:51ιιι1ιιιιΒειιιιετ.ε1τ.

άει· Ρο1ιτονν'ει:1ιειι θειιιε1ιιει:1ιε.11. - 1800 1151.; Με 11ι1ιιι·1ειι

Βιιτ1:1ιιι1ιιιιιι·εε.ιιειιι1τ 1200 11.51. ιιιιι1 Με Αιιι;ειι1ιε11ιιιιετιι1ι άεε

Βεεεοπε άει· Κε1εει·1ιι 11 ιιι·1ε. - 1000 1151. - 1ιιι θειιΖειι

78100 11.111. ν

- νοιι άειι ιιιιο1ι Α1ιεο1ν1ι·ιιιιι; άεε 0ιιι·ει1ε ειιι άει· ιιι111:11.ι·

ιιιε‹11ο1ιι1εε1ιειι Ασει1ειιι1ε ειιι1ιιεεειιειι Βιιιι1ειιιειι, ινε1ο1ιε εοε1ιειι

ι11ε Αι·ιτρι·111ιιιις 5εετιιιιι1ειι 1ιεϋειι, Μ. άειιι Βιιιι1ειιτειι 'Γ ο -

ι·ειιτ._1ειν Με Βιιεο1ι-Ρι·ειιιι1ε, ι1ειιι Βιιιι1ειιτειι 11τ1ιιε.ι·ά

Οι ι· ιι ιι ε ει· δ ιιι -- Με Ρι·11ιιι1ε άεε νν1ι·1:1. Βιιι.ειει·ο.9.1ιε Ι ιιι ε. -

ιιοινιιιιι1 άειιι 511:ιιι1ειι1.ειι Αι·ειιι11ιιε Κοκεε1ιιιιιοιν - Με

Ρ ιι 1 ε ο νι· - Ρ ι· 11 ιιι 1 ε ειιει·1ιε.ιιιιι ιι·οι·ι1ειι. Αιιεεει·ι1ειιι ιν1ι·ι1 ‹1ει·

Νιιιιιε άεε δι.ιιι1. Τει·ειι η ο νι· πιι1 άει· 11:ιι·ιιιοι·ιε.ίε1 1ιιι Αε

ιιιεεεει1 νει·εν.·1ι;τ. υνει·ι1ειι.

- Βρ1ι1ειιι1ο1ος1εε1ιεε.Ρεει: 1)ε 1ιι 0ι1εεεε. εε1ι.

άειιι 22. Οεω1ιει· 1ιε1ιιε ρεε1νει·ι111.τ:1ιτ.1ιχε Βι·Ετειι1ιιιιιιιι·ειι ννε1ιει·

νοι·πε1ιοιιιιιιειιε1ιιτ1,εο 1ω.ιιιιι11εΒρ1ι1ειιι1ε Με ει·1οεο1ιειι

ιιιι€εεε1ιειι ι.νει·ι1ειι. 1ιι 1:"ο1Βε ι1εεεειι, 1ει άιε ε.ι·2111ο1ιε Βεε1ο1ι

τ18·ιιιιΒ άει· νοιι Οι1εεεε 1ιοιιιιιιειι8ειι θε1ι111'ε 1ιι ε11ειι 8ο1ιννε.ι·2

ιιιεει·- 111011 ειιίεε1ιο1:ειι, Με 1811811111! άει· νει·1ιοιειι Β·εννεεειιειι

 

 

ΜΜΟ" ιιπε 0ι1εεειι ιν1ει1ει· ιιεετε.11ετ ιιιιι1 ι11ε Πεε1ιι1'εει.1οιι

«Με Ρε.εεες1ει·ιιεράσ1ιε ιιιι‹1 άει· ιιιἰΕ «Με 111εειι1ιε1ιιι ειιιε Ο8εεειι

ε.1ιεο1ιειιι1ειι 1λΜιιι·ειι ιι1ηιεεο1ιιι11'ι ννοι·ι1ειι. ΒΕ.

- νοιιι 1. .1ε.ιιιιιιι· 1908 επι ει·εο1ιε1ιιτ 1ιιι νει·1ιιιιε νοιι θε

1ιι·11σ1ει· Βοι·ιιι.τ1η;ει· 1ιι Βει·11ιι ε1ιιε ιιειιε ι·ε1'ει·1ι·ειιι1ε 11:15

ιιιοιιιιτ.εεε1ιι·11ι, άεε - «Β1οο1ιειιι1εο1ιε ο8111.1°8.1111Μ.1.». -- Αιι άει·

Βρ1ιεε άεε Β1ιιτι.ειε ετ.ε1ιειι Με 1.ε1ιει· 81ο ει·ειειι Νε.ιιιειι

άει· 1ι1οο1ιειιι1εο1ιειι 11οι·εε1ιιιιις, ιι11ιιι11οιι: Ρ. 111 1ι ι·11ε1ι -

Ε'ι·ειιι1:1ιιι·1 ιι.|11.. Ε". Β'1ει:1ιει· - Βει·11ιι. Α. Κοεεε1 - Ηε1

ι1ε11ιει·ιε. Ο. 1.1ε11τε1ε1ι - Βει·11ιι. Ε' 111111ει·- 1111ιιε1ιειι,

Ρ. Ρ1'08118.1101' - Βει·11ιι. Θ. 8ιι11‹οννε1ι1 - Βει·11ιι, Ν.

Ζ ιι ιι 1. 2 - Βει·11ιι. Με Πει·ιιιιε8·ε1ιει· ιε1ο1ιιιει: Πι·. 8511. επ ιιιει1.

Οει·1 Ορρειι1ιε1ιιιει·. 1)ειε ιιειιε <‹ΒιιιιιιιιεΙοι·εε.ιι Γι1ι· 81ο

θι·ειι:Βε1ι1ειε άει· 11ε8ιο1ιι ιιιιι1 Ο1ιειιι1ε>> Με εε ε1ι:1ι 2ιιιιι Ζ1ε1

ε·εεει2τ. Με Βιιιπ1ε 2ιν1εο1ιειι άει· ο1ιειιι1εε1ιειι ιιιιτ1 ιιιε‹11ο1ιι1

εο1ιει1 Ροτεο1ιιιι1Β°. ι11ε ε1ο1ι εε1ιι· ι:ε1οο1κειτ 1ιιι5ειι, ιν1ει1ει· ίεει.ει·

2ιι 1ιιι11ρΓειι. Σε εοΙΙ ιιι1τ ιιι11811ο1ιει.ει· 5ε1ιιιε111ε;1ιε1τ. 111ιει· ιι.11ε

Αι1ιε1τειι 1110011ι:ιιι1801ι811 1ιι1ιιι.1ιε ι·είει·ιι·ι. ννει·‹1ειι ιιιιτει· Βε

ι·11ο1ιε1ο1ιτ.1ιιιιιιε 1ο1ιςειιι1ει· θε1ι1ετε: Ρ11ι· άειι 11ει11ι:1ιιει· νν1ε11·

Βρε Αι·1ιε1ιειι ειιιε άει· ι·ε1ιιειι, ρ1ιγε11ιε11εο1ιειι ιιιι‹1 ε.ιιεεννιιιιι1

τειι Ο1ιειι11ε; ει11ι.ιειιιε1ιι Μοο1ιειιι1εο1ιε Αι·1›ε1ιειι ειιιε Με Ρ11ιι.ιι

Ζειιρ1ιγε1ο1ος1ε; ρ1ιγε1ο1οΒ·1εο1ιε Ο1ιειιι1ε 1ιιι ειι8·ει·ειι θ1ιιιιε (ΚΜ

ρει·1ιεεεειιι1ι1ιε11ε ιιιιι1 11ιι·ε Πει·1ν:.ιιε1; Ο1ιειιι1ε άει· θεινε1ιε ιιιιι1

Οηζε.ιιε :ιιιτοτ ιιοιιιιιι.1ειι ιιιιι1 Ριιτ1ιο1οςιεε1ιειι νει·1ι16.1τιι1εεε

1ιιειο1οι;1εο1ιε ιιιιι1 11'ειι·5ειοΕο1ιειιιιε; 01ιειιι1ε άει· νει·κ1ειιιιιι8, άει·

δεοι·ετε ιιιι‹1 1Σχετεεε, άεε Βτο11”ννεε1ιεε1ε ιιιι‹1 άεε Β1ιι1:εε; Βει·

ιιιειιιε ιιιιι1 θ111ιι·ιιιιρειι, '1'οιι1ιιε ιι1ο1ιώε.οιει·1ε11ει· Ν.ιιιιι·; (Πιε

ιιι1ε άει· ριιτ1ιοςετιειι Μ11ιι·οοι·ςιιιι1ειιιειι (Το11ιιε, Αιιι.1ιοικ1ι1ε1,

1ιιιιιιιιιι1τ.11ι.εει·εο1ιε1ιιιιιιςειι; Τοκ1οο1οι>ύε ιιιιι1 Ρ1ιιιι·ιιιποο1ο 1ο;

1η·ιι1ειι1εε1ιε Ο1ιειιι1ε, ΒΘε1ιιΐεο11οιι, 1 αεεει·ιιιιτ.ει·ειιο1ιιιιις. 'ο

...ω 1ι·ι.ιειι8 ιιι681ιο1ι. εο11ειι Με Βείοι·ει.ε Δ ιι τ. οι·ε1ε_ι·ο.τ.ε

εε1ιι; :Με Γειο1ιεειιοεεειι ινει·ι1ειι με11ειειι, ιιιι.ε1ι Γει·τ1ι:εκε11ιιιις

άει· Δι·1ιε11. ε1ιι Αιιιοι·εΓειει. ειιι ι11ε Βει1ειο11οιι άεε Β1οο1ιειιι1

εε1ιειι θειιιι·ε11ι1ε.τιεε ε1ιιππεεικ1ειι, Μ. ι11εε ε Αιιιυι·ε1'ει·ετε

ε οίοι·τ. ιιε.ο1ι 11ι·εο1ιε1ιιειι άει· Αι·1ιε1τ. ιιι11 111ιιΒιιιιςε8ε.ιιιιιι

ριι511ο1ι·τ ννει·ι1ειι. 1)ιιε απο ΗΜ. ει·εο1ιειιιτ Αιιίε.ιιι.>; 1)ει:ειιι5ει·.

-1)16(·1εεειιιιιι128.111001° Κι·ιιιι1ιειι 1ιι ι1ειι01ν11

1ιοειι11111ει· ιι θε. Ρετ.ει·ε1ιιιιιι·ε 1ιετ.ι·ιιι.ε ιιιιι θ. Νον.

ι1. .1. 8498185 ιιιε1ιι· Με 1ιι ι1. νοι·νι.1. ι1ιει·ιιιιτει· 845 'Ι'γρ1ιιιε -

(0 ννειι.1.858 Βγρ1ι111ε-- (10 ειοιι.), 217 8ο1ιει·1ιιε1ι - 11 ιιιε1ιι·).

140 1)1ρ1ιτ.1ιει·1ε-(15ιιιο1ιι·), 51 11ιιεει·ιι - (18 ιιιε1ιι·)ιιιιι1 80

Ροε1ιειι1ιι·ε.ιι1ιε - (1 ι.νειι. ιι1ειιι ‹1ει νοι·ιν.).

1Ποτ1:ε.111:51:ε-Βιι11ετ.1ιι Μ. Ρετει·εΒιιι·8ε.

Ε'ϋι· ι11εΨοο1ιε νοιιι 8. Με πειιι θ. Νονειιι1ιει· 1902.

Ζε1ι1ι1ει· 81ει·1σε11111ε:

11 ιιεε1ι θεεε1ι1εο1ιτ ιιιι‹1 Α11ε::

Ι.. .έέ1.5··1.5.€1·121.Μ.5ε··ε-=ω8ΠΖωι·:-0668ΩεΒαΩε8.50=

....-.2 >·επιπι-.ι-εωωιπι-.ωεΞ

ε15Ο

ι-ιν-8--Τ8.ι888188118ε
Φ·~~·°:·εε.·8:ι·.ε:ε=

81825757011448949 422565250414029101

21 ιιιι.ε1ι άειι '1'οι1εειιι·εε.ε1ιειι.

'1'γΒ1ι. εεειιτ1ι.0, 'Ι' 1ι. πω. 14. 11ε1ιι·1ε ι·εοιιι·τειιε 0, '1'γρ1ιιιε

ο1ιιιε εε1.1ιιιιιιιιιιιμ1ει· οι·ιιι 1,1·'οε1ιειι2,111ιιεει·ιι28, 8ε1ιει·1ιι.ε1ι θ,

111ρ11τ1ιει·1ε 12. Οτοιιρ 0, Κειιο1ι1ιιιεεειι 0ι·οτιιι11εε 11ιιιιχειι

ειιτι11ιιι1ιιιικ 21, 11ι·γε1ρε1εε 1, 01ι·1ρρε 5, Ο1ιο1ει·ε εε1ετ1εε

0, Βιι1ιτ 2. 1Βρ1ι1ειιι1εε1ιε 11ειι1ιιιι·111ε 0, Λεπτα θε1ειι1ιι·1ιειι

ιιιε.τ1ειιιιιε Ο. Ρει·οτ.111ε ερ1ι1ειιι1εε 0, Βο121ιι·ε.ιι1ι1ιε1τ 0, Αιιτ1ιι·ιπ 0.

Ηγι1ι·ορ1ιο1ι1ε 0, Ριιει·ρει·ε111ε1ιει· 4., Ργιιιιι1ε ιιιιι1 θερτ.1εεειιι1ε Τ,

'1'ιι1ιει·ετι1οεε άει· 1.ιιιιε;ειι 85, '1'ιι1ιει·ειι1οεε ειιι1ει·ει· 0ι·Βιι.ιιε 16.

Α1Βο1ιο11ειιιιιε ιιιι‹1 Πε11ι·1ιιιιι ιι·ειιιειιε 2, 1.ε1ιειιεεο1ινν11ε1ιε ιιιι

Ατι·οιι1ι1ε. 1ιι1'ιιιιτιιιιι 84. Μει·ε.ειιιιιε εειι111ε24. Κι·ειι1:1ιε1τειι (Μι

Ψετι1ειιιιιιςεοι·Κειιε 48. Τοι1τε;ε1ιοι·ειιε 85.

+ Νε1ο1ιετο 81τιιιιιι8 άεε νε1·ε1ιιε 81:. Ρετει·ε

Βιιι·εει· Λεπτα Β1θΙ181588 6. 28.111ονει115ει· 1902.

11ιιιιι1'ιιιιι: άει· 1111;;11ει1ε1ιο11ι·111ιε Π1ι· άεε ιι1101ιείε .1ιι1ιι·.

.+ Νειο11ετε 81τπιιιιε άεε13ειιτεο1ιειι ετιιτ11ο1ιειι

17'ει·ε1ιιιι: Μοιιτε8 άειι 18. Βεο. 1002.
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ΔΟΕ1ΤΟΡΥΒΙΝ.
111111 1111111111 Α11τ1ργι·οτ1οιιι11 111111 Δι11:11ιοι11·ο.111·1οιιι11 "με 111ς1·111ιε, ΝοιιτεΙὅ1ο1ι 111111

111·Ι1111τ.ιιι1εο11. Βρα:11111ιι11ι 81181111 1111111ε11ιιι.. θοΙο11Ιι1·11οιι111ω1111ι11ιε 111111 111111..

1701111115;;; '1'11.Β·11ο11 6 Ρ1ιΙνο1· 11. 0,5 Με 1 θ. 11111 1111110111 111 00181811. Αιιο11 111

'1'ει.Ι1Ιετιειι 211 0,5 111111 1 θ.

8111111: νν1εεο11εοΙιο.ίτ.11ο11ε Α11Ι111.11111ιιι1εο11 νοιι:

1. 11ι·. ΨΙ'111ω1·Ι1ο1·1;, 1111111 «‹1.Ψ1οιιει· 111111111ο11ο ννω11ωιω1.1111» Ντ. 89 νοιπ .Τ. 1900).

Η. Βι·. Ι·'ι·Ιοεοι·. 1111111 1«11Ιεᾶἱοἱ11.-ο11ἱι·ι11·ε. Οοι1τι·ειΙΙιΙ11.11» Ντ. 15 νοιπ .111Ιιι·ο 1901).

8. Ι11·. Β01ο8ιιο81, Ρ1ιι·1ε1 1«111111ω111 θόι16τε1.1 '1'116ι·ε.ρειι11φιο» νοιπ 80. 1111” 1901).

4. Β1·. Ι111τι111οι11οι·, Ρ11ι·1ε («Ρι·οεεο Μέά1οο.1» νοιπ Α 111 1901).

5. Πι. 0ο111ι11111111. 1111111 («Α11Βο111. 111Πο11οι· 111ει11ο111. .ο111ι11ς»Νι·. 1411. 15 νοιπ .1.1901).

θ. Πι. 11111111 Β.010110113, 1'Ι'1ο1ι 1111121811... 111110. Ρ1·ε111ιο» Ντ. 84. νοιπ .ΤαΙ1ι·ε 1901).

7. Πι. 01ιι·1 Ι·'1ιο11ε, 1111111 111111 11111· ΚΙ1ι11Ι‹ Με 11ει·1·11 Ηοίι·:1111 1119180110 («ννω11.11· 111111.

Βιιι1ά11ι:11ειι» Ν1·. 89 νο111 1111111: 1901).

8.111·.8111ι11οι· 11.111: 11111· 15116111. Α111Ι1ε111111€ νοπ Ρι·ο1'. 1)ι·. 01·11ιοι· («ΜΒΜ 111111.

Βιιι111εο1111.ιι» Ν1·. θ νο111 .11111ι·ε 1901).

9. 1)1ε111οι·Ι.ιι1Ιοι1ε11.1·Ι1ο11 1)ι·. 11ο 11011118 Μ11·11111111 1111 άοι· 111ετ11ο111. Β"11.οιι1τ.11.6 111 1811115.

 

ΑΙΜ Δροτ11ο1-ιο11 τ”Ι1Ι11·ε11 οι1ε1· 1ιοεοτε;ε11 11111151· Αοο1.οργ1·111, 11111' «Με ε1οΙ1 π1Ιο

0111111 11ι18ο1°ϋΙ11·ιειι Α1·Ι1ε1το11 111ιεεο111ιο111111ο11 Ιιε21εΙ1οιι.

Β1181'08 81111111 111111 1ςτο·1εο11 1)1·υεο11-Η111ιεο1· Βιιεε111.1ιτ111.

Εί£ετα£1ι·1· πι· να·/12ρπιπρ. (188) 24--2.

11'ε1Ι11·111 θ.. 111111 & 0ο., 1101111511.

 

ΜεεΙ1111επετ Κιιτε11ιε111ΙΙε1ι:

ΠΓ. Αϋθ"ά, 101· 1111.8ει1- 11118 1)111·111Ικι·11111ω. Ρ11ι·Ιιετι·. 80.

Ι)ΙΘ19"ΜϋΙ1ΙΘ. 111.51111"1..?"11.121211.1”"Μ· 'ΙΜ Μ'

ΒΡ- ΘἱΘΡ'ἱοῇ, Βιι·"ιζΙΙΙ:ξ1%11- 111111 11151115 11τ11.111ιο, 811116”

05'. Η00Ι(ΘΡ. Μι· Νοι·νο11Ει·11.1ι1ιε, θιιι·ω1111τι·. 41.

 

·-""18"Βο.Β ξΙξΙΣΙΝΞἔΙΪἔὶΒπἐ-Ιιιιιοιε Κι·ιιι1ιο. 11ι·. ππε 3Ιοο11οιι.

ΒΡ- Ρ'088"Β'.-¦ €11ιάΝΒι·1ε1%. 111111 111ιιοι·ο Κι·ι111ι11. 8011111013

  

  

11:11·
111-Μ.

189

Μο του

..
.

“- Η)

'Ξ=ἔ=
98511:

50=1...

=εΞ

=δ!7

ἔ·°·.ε
α...1-<
=ιο=

:κο

.=1

Ο

Ο

Νίοι·ο11-.Ηιι1·11Ι1Ι1ιεο11-.Καμπ

1(1·1111Ι111οΠο11.

Ι.οΙ›ο1·-111111011Ι1ο11Ι11ιεο11

11τε11111Ι1ο1το11.

Ε Κι·ι111Ι11ιο11ο1111111·νοι·ι1111ιπ118·ε1

0ι·8·1111ο,1111115111803118111111

ΒΙ11··111ο.

  

-

'ι11ιΒιιι.ιο111:

ΠΙΝΒΚΑΙ.ΙΙ'ΑΒΒΕΠ

ι111111111115111οΙινοι·Νε1οΙ111111ι1ιι11έοι1111111Ι102010Ι111ο85111111Με0ιιο11ο.
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1110Ι·ΙΥοΕ111ετ111ε

μ.

νοι·111ε νοιι Α1181ιε11 Π1ι·οο11νν11ΙΙΙ 111 Βε1·11ι

ΒοοΙ1οι1 ο1·εο1ι1ο11:

Ρ1111ι1 Ηορρο-8ογ1ετ'ε Η111111111ιο11

11ε11· ρ11γε1ο1ο 111εοΙ1- 11. ρ1ιτΙ1οΙος11οΙ1·

ο11ο1111εο11ο11 1111111111
Γ111· Αοι·ιτο 111111 $1:111111οιιόο Ι1ε111·Ι1ο1τοτ

νοιι Ριο1'. 1)1·. Π. '1'1110τίοΙΙΙοτ.

81ε11οιιτε 1111011811.

1908. μ. 8. 1111. 18 '1'οι11:11κιιι·ο11 111111
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ΠΟΠΠΠΟΠΑ ΙΙ.ΡΚΗΙίΜΑΕΤΟΗ ΠΑ 1.908 ΓΟ,ΖΠι.

11171111 Δ.Π'Β

Ρ17ΕΟΚΑΣ'Ο οιιτιι:οιιιι

θΧΡΑΙΙΒΗΠ1 ΗΑΡθΠΠΑΓΠ Β1ΙΡΑΒΙΗ
ιυυιιιυυΑ·τυ1Η τουτο πουΑιιιιι.

.^.ΑΔ.8|ω

Ζοποιαοκι Παω” Κοιιιιυιειιιο.ιιι Μιιιισιουιφοιυσα Παροιικαιο ΠροσωιιιιιιιΜ οι» ο1οιιουιιιεκ

σπα.ιικιια.·ιι 6ιι6.ιιοπιακι οροϋιιιι.·ω ιριώιια.ι:ιι :ιαοσθοιιυ2. :απο .ιιμοιι:οκιαι·ι. πιο" ιι υιαια·κιωσι.

 

,.1Ηγουει.ιι·ω υι.ιιοιιυτι. οπιοιι·1ιοιιιιυο, κυιιικιιυιιιι οιπ. ο υουιιτιιοικι .ιιι

. σο”, πο ο.ι·Βιγιοιιιου ιιρουροιιιι·Ιι:

Ι. θαιιοσιιιοπυιωωιιιω συιαπιιιι ιι ιιαοιικουι ι:οο6ιιωκί.ιι. -

οικιΜ.ιωιιι2 Ούια6οπισσ: 1 - 6ιο.πουιιιιοι:κιι.ιιο. 2 - οιιιτυο·ιιιυοοκειτο, ουυιιοιιιοιιοτυποσκο11

υ υιουιιιιυιιοιιο11 τοουρυΦιιι. 8-ι·ο - οϋιιιεατιιουυοΒ ιι ιιιιο·ιιιιο11 ιιυτΙουι.ι, 4-το - ιπιι

ι5ΒΗ ιι·1ι·ι·οιιυιο υ ιιιιιο.ιιι.ιιιι.ιιο υοοριι.οι·ουι., 6-ι·ο - 6ιι.ιιι.ιιοοιιοι·ιιι ιι κ.ιιιιιιοι·οιιοτιυ.

- Π!. Παιρικιωι ωρροαποκοεκιιιυ. - ΙΡ'. Ροφεραπια ο ιιιιιι.υυ·ΙιΕυιιικι. ρυ6ο·ι·ιιιςυ πι.

ιιγι:οιιου ιι ιιυοο·ιρειιιιοΕ ιιιιιοριι·ι·γριιι, - υο 6ιο.ιιοι·ιιι, στο.ιιιο·ι·υιι"Β. ουυυοιιιοιιοι·ιιι, υιι

Γιου·1ι. 6ιιιιιιιιοο.ιιοτιιι ιι ιι.ιιυιιυ·ιοιιουιιι. -- Γ. Κριιυιωκυ ιι σιι6.ιιοιραοΜ. - Π. Χροιιιικα.

- Τ*Π. ΙΙαοπιιωωι ούωισ.ιοκικ ιι π96.ιιικαιιιιι. - ΓΤΠ. Πριωοοινιιιιι.

Β'Β Πιιιιιιιιιιοιιιιι κι. ιδι|ριισ.ιι|, και” υροιιιιιιι.. ιιοιι·Βιιιοιιιιι ιιι. 1893-1899 π.

«θριιυιιιιιοιιιιιιιιιι ο·ι·ινι·ιιο·ι·υιιο. ιιιι.οο.ιιου1.ιι (οιιιορι·υοοιω». προφ. ![κοοιια. Ηί.γριιΜΗ

ιιο.ο·1ιιιιιιιιιι 11Ιοοιιοιιου. Γιιιιοιι. Ο6ιιιεο·ιυιι.›, «Ο·ι·ιιο·ιιιι Ου6. ιοοοιι. σου". ιιοιιυοοιιι» ου.

1892-1898 π., <<Ο·ι·ιιο·ιιιι Ου6. του .ιιιι6ορυτοριυ=› ιπι 1892-1897 ιι.

«ΒΡ8.186ΒΗΠ γιιροιιιιιιιιιιιι Ο.-Πει·ορ6γρτω, ,ιι-ιιπ Δ. .Ιωιιιικιιιο. «Μο.ιιοιιο Ου6. υο

ρου·ι.» χ- ο. Αρ.τακω.ιιιοκαιο «Ο οιιιιυ·ι·ιι.ρυοιι·ι. υιι.ιιιιοριι ειυ υυιιιοιιι.ιιιιι υρο;ιγκ·ι·ιιιιιι οι.

Οιι6.», ιι ορ·ιοιιιιι κι υροου·ι·γ γιιιιο·ι·ιιουου ιιοιιοιιου 6οιιι.ιιιιιιι.ι», πρωι. Δ. Δ. Βεθωσι

πω”. «11·1ι·ι·οιιιιι .ιιουε6ιιι.ιιι ιιοιιοιιιιι πι. Βυριιιιιιι·1ι», <<Τργ,ιιυι ιιοιιιιοοιιι υο Βου (που

υοιοοιιιι6ιιιουιυ τ. '1'γιιια». «Οπερα ριιιιιιιι·ι·ιιι Μι·ιοιιιικ·ι. .ιιοιιο6ιιι.ιι·υ κοιιοιιιιι ει. οοοιιι

ιι ιτε ιιριιιιιιιιου», ιι-υιι. Μ. ,Ι σαιιι-Πιρ›ωροκι. «Μο.ιιορ1υ.υι.ι 11ο οουουριιυιιιιιιυιιο πι. Ροσ

οιιι». «Ριιιιιιοριι». σου". ιι-ριι. Γροσκομ ιι ιιιπ. Μη::

1191111918!! 1181111 Β'1ι 10111 4 11111. Η 111Ιθ1'ΒΒΕΠ111 11 Πθ11θ11Η111111111

Π02(ΠΠΟΙΜ ΠΡΗΙΖΗΜΔΕΤΟΙΙ: οι α-πιιωορ6χρεω: πι. ιιυ.ιιιιιιιιιιριιι Ο6υιιιο·ι·ιιιι οιιρ.

πυρ. υιιριιιιι.ιι: Ο.-Πουιερσμριι, Μοιῖκιι, σ. 85. ιι οι. ιιιιυπιιυιιιι. ιιιιιιιι.ιιιιιιιιιι·ι.; Βικιι8Ραι

Βαρσασιιιιιιοσα Ποιπροσα, Προιιιευοκοιῖ, Οοιικιιιια ιι Μι.

«ΞΙΙ.γριιιιιι·ιι» ιιοιιιο·ι·ι. ιπιι·» υι.ιο.ιιιιιιι. ΕΖΙ.ΠΟΠΒΕΠΠΠ'Β υιιο·ι·οιιιοιι·ι..

Προ” ;ιιι οοι,ιιωιοιιιιι - .ια οϋακο ριι.π.· .ια σιπριικιωω 10 ρι|όκιεά, :ια να

οπιρακιιιιω 7 ουδ., πι νι οπιραιιακοι 4 πω. Οό·ωιωιοπικ απορεθω ιιιεκοπια

πα 25ιηο Θοροασε.

ο οοιιιιοιι ιιιιιιι·8, ιιιιιιοιιιιιιιιιι1ι οι. ιιοριιιιιι1ιο, ιιωιιιιιιστοιι ο6ιιιιυωιι1ο ιιιιι οποιοι.

θκοοιιιι.ιπροι «Βίγριιιι.ιιιυ Μ. Προ,1υΙ,ηυ1ιο το,1οΙ 110 8 οιο. οι. ιιοροο.

11οιιι·οριι ΞΕγριιι.ι.ιιο. υοιι·1ιιιιιιο·ι·οιι πι. ιιιιυιιο.ιι.ιιριιι Ρ Ο6υχου·ι·ιιιι. οιο. εοιι. ιιιιρειυιιι:

Ο.-Πο·ι·ορ6γρι··ιι, ΜΜΜ., ιι. 85. ι£ου·ι·ορυ ροιιιιιιιιιιι ο·ι·κριιι·ι·ιι οιιιοιιιιοιιιιο, ιιοιι.ιιιουιιιι

υριιιιιιιιιιιιου·ι., στι. 6 ιο 8 ιιιιοοιι·ι. ιιουεριι..

Ρο.1εικτορι.: Α. Α. 1121101ι:1Π.

11ρυιιυιΜοοιου υουυιιοκει. Ηε.Α19981ιουΈ (Η Ρομπ) ιιιουέιιιϋι).

Βοιιουυιιυϊτιο Ριου”

Ε 11111 Η Η Η,
ιιιποιιιιυιγιο ιιιιιουοιι·1ιιιι.ιιο ιιι. ο11·ιιοιι·1ι 2-8 ιιιιο·ι·οιι·ι.,

ιιοιιι. υιειιιιιιιιιοΠ υροιιι. Π. Μ. Βοιιιιοιιιι υ υριιυ.-ιιοιι_. Η. Η. Κο·ι·ιιοριι

υ υριι 6ιιυΒιιΕυιοιιι. γιιιιι:·ι·ιιι ποσοι. Ο. Ο. Βο·ι·υιιιιιι, ιι-ριι Α. Α. Ποιιιιουιι, υ σου. Τ. Π.

Ποιι.ιουιι, ποσοι. Β. Π. Ουρο·ι·υιιυυιι, μου. Γ. Δ. Βιιιιιιιιιοιιιι ιι ιι-ριι. Α. Α. ροιιιιουιι.

Προι·ριιιιιιιιι. ι·ιιιιοι·ιιι οι. 1902 τ. ιιιι.ιι.ιιιουυ.ο·ι··ι. πι. σε” οιι·Βιιγιουιιο οιιιιιιιιιι:

Ι. 0ρυι·υιιιιιιιιιιιιιιι σπιτια υο ιιο·1ιιι·ι. ο·ι·ρυοιιιιιι·υ ·ι·οορο·ι·ιιυεουου ιι πουπου

ιιιιοιιο11 ιιουιιιιυιιυι ιι οουρυιιιι.οιιιοιιιυιιου οι. πι! ευρα.

Π. Βο.ιι.ιιιιιιιιοο ιι ο6ιυοοιυουυο-ουιιιιιιιυιιοο ιι·Ιι.ιιο οι. Ροοι:1υ ιι ο». ι·ριι.ιιιιιιου.

Π!. Ουετοιιοιυευρουυυιιυιο ροιιιιηιιι·ιιι.ι ιι ο6ο:ιρ·Βιι1ιι υιιιιιιυΜιιιυιι1. υροιιοΒοιιουι11

υγι:οιιο11 ιι ιιιιοο·ι·ρυιιιιου ιιοιιιιιιιιιιοιιοΒ .ιιιιοριιτγρι.ι.

Π'. Κορυοουου;ιοιιιι1ιι. -

Υ'. 0'Ι"Ιθ'Ι'Η ο 6ο.ιιι.ιιυιιυιιιι·υ οου·1ιιιιιιιιιιιι·ι. υο υιι.γιιυοιιιγ οιιι·1ιιιγ, ο οιιο1ιιιιι.ιιιιιι·ι.

ιιιιιιιιιιιιιιοκιι:·ο ο6ιιιοο·ιυ·ιι, ο ιιιιιιιιιιιιυοιιιιιιι. ο·ι.·ιιιιιιιιιι·ι., ο ιιιιουγιιιιι·ι. Βοοιιιιο-Μουιιιιυιι

που Αιιιιιιιοιιιιι ιι ιιοιιιιυιιιιοκιικ·ι. Φυιιγιιι.·ιοιιιπ Πιιυερ1υ. Γ ει. ο ο ι· ει υ ο ιι ιι ι ιι ο ι· π.

οΦιβυιι1σ.ιιυιιι.ιο υοο·ι·οιιοιιιι οιιο·1ιιιιι.ιιιυ Ο6ιιιοο·ι·ιιιι. Ργοοιιιιιι·ι.

Βρυιιου, Ο6ιιιοο·ι·ιιυ. Βο.ιιιιιιυπιειι.ιιι·ι. Βριιιιου ιι Ο6ιιιοοιιιιι. 1ιιι

οικιιιι·ι. ΒΡωιι ιιι. Ο.-Πο·ι·ορ6γρυ·1ι.

Ή. ιιυ·ι·ιιιιιι ιι 6ιιου1ουρυφ1ιι.

ΥΙΙ. 06οου·Ιιιιιο ·ιοιιγιιιυιι·ι. οο6ι.ι·ι·111 ιιοιιυιιυυοιιο11 ιιιυιιιιυ; ιιειικιιι οοο6ιιιουυι;

ουριιυουυι.ι.ιι οιιιΒιι·1ιιι1ιι; ιιιι.ιιιιιυι.ι1 ο ιιιιιιιιιου1ιι 6οιιι.ιιυιιι. Μ. Ο.-Ποι·ορ6γριιοιιυπ Μπι.

ιιιιιιιιι·ι., οοοουιιιοιιυιε Ου6. οτυιιιοιυιιοοιιυιιο 6ιορο.

Π011Π"ΒΗΜ1 ΜΜΜ:

8ο. του» οι. 1ιο0Φ8.8κο11 . . . . . . οι·ο.

» υοιιι·οιιιι οι. ιιοοι·ιι.υκου . . . . . . 8 ι

Π01ιΠιιοκιι υρυιιυιιο.οιοιι ιπι ιιιο.ι·ειιιιιιι·1ι ιιιιιιι··υ ιι γυο6υι.ιιι·υ ιιοοο61ι1 Η. Π. 111οιιοιιιι πω".

ι|ιιιριιοιο Η. Φου: ιι 1129 (Ο.-Ποιου6Πιι·ι., Ποιιοιι1ιι προου., 90- 92, ·ι·ο.ιιοΦου·υ Ν: 1828)

ιι ιιο ιιο·Ιιιι·ο ιιιιιιιιιυι.ιιιι. ιιιιτυουυιιιιι..

πιο οιιυιικοιιιιουιιι οι. Γιιοοιο11 ο·ιιι·1ιιιυιιιιο .ΜΝ ιιοιιιιιο υριο6ριιιιι.·ι·ι. πο 20 που. ΠΊ:

° ιιυιιιιιιιοιι·ιι ιιιιυιιιιιιιι·1ι Η. Π. Μουοιιιι..

 

.Π. Ουινοιιιω π σαοοιιθαπίπ ι

 

θοι·ιιο1ι-ιιυάο·οεο1ιυιειο1ιΙοοου

θοεο1ιιτιειο1ι1οε,ΙοΙιὶΗγο1οἰνι·οἱεε.

896Ι'1Αρροι.ιι:ιιυάνοι·ι1ιι.ιιιιιιε1ηΒοειο?οποΚα·ίι·ιιιφιιφ

ΜΜΜΨοἰεο.Πι:ΜΕ·ιγο!ειιικειιι|ιιιι..

Κ"ΟΕ!.Βιθ...!.ιιιιιιιι1με!πιΜιιεπιποιου..σε
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Βι·ρι·οο1οειλι·ιΙΜΒιιι·1ιιιιιιιιιιι.

 

 

Μειιι1ιιι·Ιιο1ιοΑι·οοιιιιοοιι1ιιΙιιιοΜιιιιιιιΙιιιιοοι

ΒΟΝΟΕΚ5119Ο Μιάνουι1ουαυτουιυει11οιυιοι:1ιουΑυιοι·Μιι.ουροΒοιι:

Αυεουι1ο,Μ8181°18,Β1εοετεε,Βι·οο1ιορίιιυε.Ηειιι:-,

ΝΘΡΥΘΙ1-11Ι1(1Ρ1°811ΘΙ1-ΒΘ1€16Ι11σε5τετιεευιρίο1ι1ευ.

1)οιι6ιιι:ιυιιΙΙουοοεεειουΜιυοι·ειΙννιιιιιοι·1ιειυι11υυΒουιιυιιΑυοι1ιο1ιου.

ΠιοΤι·ιιι!ιιιιιι·υποΜευιιιι:ιι1ιι!ιι·οιιοι·ιιιιιι1ιι.σο)20..12_

 

Δι1ι:οοιιου νου Κιιι.υ1ιουρΠοεοιιυυουι

Ε'ι·ιιιι Βιι.ιιιιι:ιΒιιυυ. Επι. Ποι·ιιιιιιοωι. ιι. Μ'

υυ. Πι.

ΒιιιιιΒιιι·ο Βιιιιιι1ιοι·8οι·, Βιιο. Οο·ιρ. Θ.

Με. ιι. 29, κο. 18.

Ριου Μιιι·ιο Κιι1:ιοι·υ, Οι. 8ιιιΙι1ιοΜι·

Πυιιιι σ. 11'Ευιιιοο1ιου 111ι·ι:1ιο θ-8,Ω, πι.



  

πι!!! Μπα!!! Πο!!!!!!!!!!.!!ο!!οι!

πετάω! Ι!! !!!·ι!!!ο!!ω! Κι·ο!εο!! !!!!!!!οι· πω!!! 8·οεο!!Μπ. '  

ΡΜ!. 8ε!!!ει!!!!ε!. Κι·εννε! ω!!! Κτ·φοεο!. 0,06 α. 0,!0.

Ι!!!!!ο.: Ρ!!!!!!!ε !!!ο!ρ!ει!ε, Βο!·ορ!!ι!!οεο.

ΡΜ!. 8α!!ει!!!!ε!. !(!·εννο! αυτ!! 0!!!!!!!!. πω!. 0,05.

Ιι!!!!ο.: Βο!!ννϋ.ο!!ο2!!ε!!!!!!!ο !!ε!!!! Βιοοεεο!!, ων!!! !!ε!!!!! Βο!ν!!!!!ε!! !!!ίοο!:!ο!!ε

!!!!!!!!!!!ο!ιο!!.

ΡΜ!. 8ε!!!ει!!!!α!. !·(ι·εν«ε! απ!! Ουε!μοο!. ε:ε!τ!:!οπ. 0,05 ι!. 0,!0.

Ι!!‹Ηο.: Ρ!!!!ε!!! ρι!!!!!ο!!., !!!!!!!!·ι!!!οι!ο!!, Βο!·ορ!!!!!οω.

ΡΜ!. Βω!Ευ!τ!!!!. !(τεννο! αυτ!! σοκ!. ρι!!·. 0,004.

Ι!!!!!ο.; νοι!!!!ι!ε ε!·ε!.ν!!!!!!·ι!!!!, 8ο!·ορ!!ι!!οεο 0!!!ο!·οεο, ει!!!!!!!!εο!!ο Γο!·ι!! Μ!

Γετ!!ε!!!!ς!!ο!!..

ΡΜ!. 8ε!!!ει!!!!ε!!. Κτενσε! απ!! Εκτι·. ΗΜ! 0,06.

Ι!!!!!ο.: Διο!!!ο Με Ψο!·ε!!!.!!!!!!εει!·εοτυο.

ΡΜ!. 8ε!!!ευ!!!ε!. !(τωνε! αυτ!! ω!. ετεε!!!οοε. 0,000θ.

Ι!!!!!ο.: ο!!!·ο!!!!!ο!!ο !!ε!!!!! ι!..Νοι!!!ιε!!!ο!!!ο, Ο!!ο!·εε!, Νοι!!·ει!ε!ο!!, !!!ει·Ι!!!ο,

Ρεο!!!ιε!ο, Μα!!! Π!!ιο!!!ε!!, Ι)!ο.!!οτοε!, !!!!!1!!;!!ε!! !!γ!!!ρ!!ο!!!ε!!, !!ει!!!!!!!!!ο οπο.

!!!ο 0!!ρ!!!!!!!ιοι!!!ι ι!!!!!!!·ο!· ε!!!!!!!!!!!ο!!ου! 8ι!η!!!!!ι!-Ρ!·Βρυι!ο !!·ηο!! !!ο!!ο!!

σ!ο!!ο!!!!ο ο!ηο!!·ηοπο 8ο!!!!!ι!!!ι!·!!ο.

Βοι!!8·εςι!ο!!ο!!:

Οι!!! Εστω!!! Μο!!!!!!!!; δ. Β. 8οδο.!!, κν!!!!!!, Μ!. 'Η. Βιι!ιο!!, ΜΒ!. Ι!! Μ!!

Αρο!!!ο!ω!!: !!!!!!!!π! θοεε!!ο!·, ν!Ι!!!·εο!!!!!!; ΑΙΜ!!! ΜΜΜ, Κἰενν; Β!ο!!!!!·ο!

Ήη!!!'οι·, Ν!ε!!!!γ·Νοννεο!·οά, 8. ν. Ιἰ!οεο!·!τπ!!γ, .Τι!!;!εκπ (!)οη!!!!.!; Ρε!!! Βοο!!ο!!ο,

Αροτ.!ιο!ιο 'Π. Λ!!!η!!ιο!!, Βιμ.

!!!!!εο1τ!!.εο!!ε Γε.!!τ!!!-Μ!!!·Κο & σο.

Θ. π!. Ι!. Π.

Ρι!!!·!!! ι!!!ο!!!!ιο!!-μ!!!!·υ!!σω!!!!ιο!!!! Ρ!·Πρα!·ι!ο

Κω!! ε!. ΕΠ!.

Ι!!!ο!·!!!!!!· πι!!! Ρ!·ο!!ο!! Βοε!ο!!!'το!.

  

   

ο!!!) 18-8.  

 
 

!(ΟΝ5Τ!.!οΗΕ ΜΕΝεοΗΕΝΑυο!εΝ
Ι. ε!. Ω!!!!.!!!!!!, ων!!! ε!. !!ετ!ο!πε!! ρ!·ο.!!!!εο!!ε!! Β·οεο!!!ο!!εω!ο!! !!.οίο!·τ!!!!!!ρο!! !ι! Βοτ!.!!!!ο!!!

πι!!! πω!!! Μι!ε!ετο.!!8!!!!ο Εοτ!!,ςι ω, ΜΒΜ!! Ζεο!!ιο!!, £ι!.!!!·!Εο.!!!. !!!!!!ετ.!.Αι! ι!. Μ!!!

ν!!!!!οι!!!!ε!!!!. 75. (Η.) 8-2.
κ

!!!!!!!!!ο··' Πεν-Ε;1, ά!!! που!! ο!ε!‹!!·ἰεσ:!!ε !.επ!ρε π!!! 8εκί!!!!!ε!!

Ε!εω!-Ε!εΜ!·ο!!ε!!.

Ζ!!! ο!·!'ο!€!·ο!ο!!ο!! Βο!!!!!!!!!!!!!ε νο!! Π!!!!!!!!·!!ι!!!!!ο!!ο!!,

Ν!!! Ρεοο·ίασίε, Β'Ισεω!, .4Ιορεσία, Δε”, Β!φιισ, (Πωσ.

 

νετ·Βοεειο!·το Ρ!!!εο!!-Ι.ει!!!ρο.

Γ!!! !ει!οι! Απ!! Η! @ετ 8ρ!·εο!!!!τι!!!άο :!ι! !!ει!ι!τεο!!, Με·

το!!! Μ!! Ηι!!!!!ω·τε!! νο!! Αο!ιιο!! !ι!! Θο!!!·:!!!ο!!.

 

Μ! απεε:·εω Πω!" Μ! Παπ!!! π! !!εεἰο|!!ἰροπ.
 

Πε!·νο!!·ο.€ει!ι!ο Βοτ!!!!!!ο!ο,ςε!! !!!!!!ε!! Μ!! Αρρ!!!ε.τ ε!·ρτο!!τ

ω!!! !!ω!!ο!! !!ε!!!!! θι!!!ιο!!τε!! _!οάο!!! Απ!. ει! νε!!'ϋ;;ι!!!ε.

Ε!εο!!!ι:!!!!!!εεε!!εο!!!Η ,,8 ειπ!!!!"

ΗΜ!! Π!! !.!ο!!!!!ο!!!!ρρε!τε!!ο Μ!!! !.!ο!!!!!!!ι!ο!.

ΒΒΒΙ!ΙΝ ΝΨ., 1!!!!εο!!ετ!·ε!εεε 22 Ι!. '

  

  

!!,ΐΠ!!!!!!!. 0!!6., 23 Πο.!!6ρε 1902 τ. Ηετε!!!!εο!!οτ Ι)!·.Βιιι!ο!!” νν!!!!!ω!. Βι1ξ!!ά!·ι!ο!!!ο!·ο!ν.Α. Ψ!οι!οοΕο.Κατ!!!!!!!!ο!!!!οίο!·ΡιΜ. "ϊ

Χ

 
 

Ώ!

8οοοοοοοοοοοοσοοοοοοοοοόοοοο

Ηιν!!!ΠΝοε-ΜΜΜ:

:Ψ2”:;!!τεΐι!ο2πή!έ!·ΓΛ!!!έ!!ΠΑ 99

ο!·.ε.να.Με!!!!τ''

ἑοΐἔτἐΒΓ!!!‹!ΙΡἔ!ι!εο!!εο!οἩο88Πϋτ'οτ1"ΠΙΗΡΙ8οΙΙδ!

υ.!!!!ειοΠαω,'επεσαπ!!··

θι!!!ε:!!6τ.!!!ει!ι!!!!ἔ!!ἑι!Γι!!ἔέτιτ1τι11ΞθΏ1θπ'άθ11ὰθ

Θωή!Ηω”“%0πω!!! .Ε!!·6!!!!οτσε!!16.0!!ιτο!!ει·1002.

Κορ!'-ι!.Ζ!!!!ι!!!!!!·στοι!.θ!!!ω-σΙΛά'Α.ΩΒΠ

ρο!·ο!!!!-τι.Ηο!·τ!!!!!.!!!!!!ο.Πω!!-·οω!!ε!!'"·ε)"!!28!'

ε!!!ο!!Π!!Με!!!!!!!!εεε.οΠο!!·ι!!!Π!.ΥΜΜΜ!.Β-.!!!ι!ο!!!!!ο!ο!·.(116)14

'_._..Οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

Ηει!ρωΒε!!ωτε!!Η!!Μἱ!ε!!ΥΙ!Ω!!!ι!.ω!!!!ω!ω!-ωΜἱ!ο!·!γο”α1808110Ε!!Υωπη.. -

 

!!!!!η!!-Ν!ω!ο!·Ιπο,

Μείο!ε!!!!Γ.ι!.Ι.ει!!άεο!!!!!!,ΒΘε!π!ο!!το!·,Κ!·:!!!!‹ο!!!!5.ι!κο!·.Αρο!.!!ο!!ετ!ι!.Ι)!·ο,ς!!ο!!εοεο!!Μτο

  

τ!!!!!αι·ωο!!!!ευιπ!!!ΔιΕΧΜ40ΕΒΗΗΕ!.Θ!.Ροτετε!!!!!·Β,!Β!!!!ιο!!ει!·:!!!ιο88.

 

Ξ;.=έ.ιΣ6:_Ξ_-&&ξέ
ΦΟΦΦΕ-Ημ..=ο

".ΐ:Β0030°;ρα.

ἐΞΘε< 4Μ:Ξὲ
-Μ.-Μ "-.

=υ-Ν!η-Σ'5.···ΐς·:
ὲ<!!_Ξ -38·δι.Ξυσ

-Ξεὲἔἔεἔεἔεμ.
ω !:. ο ..-6 >'=Έ.-ε.Ξωἐῳ=Ξ

ἔῖῳἔὲἑἑθώἔρ

ωΞ·=ΑΦἔμ..9=

=.-09έ.ΞυμΜεΞ
-6°"Ξ=-Φ<π8Ε=ε'°
!:!3εω37] ο Β-·ω

==ΞωΞο!:····ω Νε
·;Ζω3εΦεβ18.

Φαξοαμ2::$!!.=

>Σ:!οΞ·::.Ξεδε . 

Ι!!! Βοι!ωο!!ο!ι Λ!ο!!ε.!!!!οτ-ΗοωΡ!τε!Μτ!!

Νε.ο!!ννο!ε οτ!!!ε!!!; Με! πι· Ζε!! !!ε!!!!!

!,το!ο Ρ!!οΒοτ πιπ! Ρ!!οεο!·Ι!!!!ο!! Γ!!! τω!

ρτ!ν:!.το Κτω!!!!!!!ρί!οΒο (ρ,·οεο!! Ζ8!!!!!"

νο!! 50 Οορ.). .

  



.ι. ^τ-.

1:ι·

Με! 14.

δΈ Νεεε ε'οΙε:ε Χ!Χ. .ιεετε.

ειι1ειεεει εοοιιιειιιιι
εετετ άετ Κεάεειιοε νοε

Με!. ετ. !(ετ! !ιε!ιιε. ετ. ιεεεεεεε !(τεεεεε!ε.

.Ιετ_ἱεντ (Ποτρεει. Βιμ..

ΧΧ!!!!. 1.ιεεεεεε.

στ. Ηεάε!ι' Νεεεεε.

8!.. Ρετ.ετεεεης.

 

Πιε «Μ. Ρε!:ετεειιτΒετ Μεάιειειεε!ιε Ψεε!ιειιεεετιίω ετεεεειιιηεάειι!.“ Δεεεεεειοει ε·Δεΐι:τε$ε "ειιιε ει” Ξειοτειο “Έ

δε ιι ιι εεε ιι ά. - Πετ Δεεεεεεεεεεεμ·ειε ω ιιι Βιιη1μει| 8 Β.ε!.Πιι· άεε.ειιιετ ειιιε ειιεεε!ι!ιεεε!ιε!ι εε άιε ιιεεεεεά!ιιε8· νοε Ε. Σ!. ειτε” ιιι

.!εετ, 4 Κε!. Πιτ άειι εε!εε .ιεετ ιιιε!. Ροειεεεεε!!εεε; ιιι άεε ειιό,ετεεδ8.Ρει:ετεεετω Νειινε!ιγ-Ρτοερεει.Ν Μ' εε ι·ιοΜΘε.-κ ε. ιι ε. Μάρω

:μεμε-ε 20 Ειτε μιετιιεε, 10 ειπε εε!ει!ιει·Ιιεε. Πετ Σιιεεει.ιωεμεωεεινιε ε!!ε ειι!'άιε Κεάεει.ιεε εεωειιεεεε ειιιεειιεεμε ειω.ει ιιιεε εε

τ'ιιτά!ε 8ιιιε! εεερε!ι.εεε Ζει!ε ιε Ρετιι Μ: 18 Κερ. εάετ 35 Ρίειιιι.-Πειι άειι ε εε εε ε Με Πι ε τε τι ά ε ε Κεάεει.εετ Πι·. Εεεε!! Ψεεεεε ιιι Βι.Ρε

Διιτοτειι ννετάεε 258ερει·εεεεεεεειετει·θτιςιιιε!ετΕιεε! εεεεεεεάι.- τετεεετε, Ρετ.ετεεετεετ 8ειι.ε, Ρειει·-Ρεε!εεεει!.ει εε τιεεεεε 8ρι·εεε

Πειει·ειε πετάω .Με άειιι 8ε!:εε νοιι ω Κε!. ετε Βεςεε εειιετιτε. ε!:ειιάειι Μειιιες, ιιιιωωιι ιιπά Ρτει!εεε νοε 2-3 Π!ιι·.

 

_Μέθ δε. ΡΘιετεεετε. 30. Νονειεεετ 02.1 Πεεειεεετ 1902
 

Ι1ιεε!Ι.: ΙΙΙ. Βει·ιεετ !ιεετ άιε 'Ι'ειι.ιιε!ιειτ άεε Ενεεεε!!εε!ιεε Βεεει.οτ!ειεε Πιτ Ιιεεεεεετεειιε εε Ριτειι_ιετνι. μ Βιιεεετ

εειεεε ιιπά Βεερτεεειιιιε·εε: Κεει·, Βετττετ εεά ννε!ρ: Βειττεεε εει· Βεεεεε!ιιτετε·ιε. - νετειιεεετεε. - ΑεεειΕεε.

!!!. Βετιεει !!εετ ι!ιε Τειιιιε!ιειι άεε Ενεεεε!ιεεεεε

8εεειετ!ειεε ι!!τ εειιεεεετεε!‹ε ιιι ΡιιΚιιιετν!.

Ι. .ιεεεετ 190! ειε ει. Πεεετεεετ 190!.

νοτε

Πιτει:τοτ Πι·. Αιεεεεάετ νοε Ρεεο!ά.

 

Πεε Βνεεεε!ιεεεε 8εεειοτιειε Ριτιωηετνι !ιεετ

ιτε ειιιε νοε 88. Ρειετεεετε (ιε Ι.ε!”ι!ιειε σε. 50

Κι!οιεετετ) εε άετ Ριε!εεάιεεεεε Βεεε 10,5 Κι!οιεειετ

ιε ΝΝΟ Βιοετεεε άετ !·ζιεεεεεεεετεειοε 'Ι'ετιιο!ιι. .Με

εει.!ιεεεε Βίοι· άεε ιεε!ετιεεεεε Ριτ!τε_ιετνι (ιιεειεεε εεε

Βετ 5εε) εει ειεειε ιιι άεεεε!εεε νοτερτιεεεεάεε Ρ!ε

τεεε 18 Μειετ εεετ άειε $ριεεε! άεεεε!εεε ετεεει, ιετ

άιε Εεεε ειιιε τετ εειεε Ζινεεεεεειιειιεεεε άετεεεεε εεε

ετιεε. Αυ! ειεειε Ι..εεάετ.τιοε εε!εεεε, άεεεεε Νειεεεε

εει· Κεει.ε άεε Ε'ιεειεεεεε Μεετεεεεεε εετεεεεε!;, ει εε

εεεεε άιε ιε εεεετεε Βτειιεε Με εεττεεεεεάεε Ποτά

Νοτάοετινιεάε άετεε νοτεειεεεττε ΗϋεεεειιΞε εεά άιο!ιτε

Βεινε!άεεε εεεεεετει. Πιο Βετίετεεεε νοιε Μεετε εε

ττεετ ιε !.είι!ιειε σε. 10 Κι!οιεεεετ, άιε Βτεεεεεις εεετ

άειε εΙεετεεεριεεει σε. "ΙΟ Μειετ. Μει!εεινει!. νοε εεεεεεε

'Γεεεεε- εεε Κιε!ετεινε!άετε ετεεεειοεεεε κι άεάετοε εε

τεεεεάε ννε!ά!ε!Ί. Βετεεπιττ. Πετεε άεε ειειιι!ιεε εεε

εεάεεετεε Ι.εεάεεειιε (46 τεεε. Πεεειειιεεε') ει εεεε

εεειεε ΝεεεεετεεεεΠ ειεετ εε εείιιτεετεε.

Πιεεετ Πιεετεεά Μ: Πιτ ειεε Ι.εεεεεεει!ε!;ειιε εεεε

εεεοε ιεεο!ετε νοε ετοεεετ Βεάεετεε8. ειε άιε !!ιεε!ιοε

κει εεεοιεε πετά άιε Κτεε!τεε ετετε εει” ειΒεεειε Τετ

τειε εε εεεε!τεε εεά εε ειιιε εεεεετε Οοειτοιιε εεεεε

εεε. 8!εάτε εεά ετϋεεετε Π6τ!“ετ, εοντιε ιεάεεττιε!!ε

Ει.εε!ιεεετεεει.ε ίεε!εε ιε άετ Πειεεεεεε. Πιε ιεο!ιττε

Εεεε εεε!ιεεει ιεάε νετεετειειεεεε άετ ΜΗ άετεε 5τεεε,

Βε.εεε ετε. εεε. Πιε ειεειΒε ιε Βει.τεεε!: !τοιειεεεάε

8τεεεεεε!!ε ντετε άιε θεε.εεεεε 'Γετιιοει-ινιεοτε άοεε

τ.τεεετ άιε εεεεε Βτειτε άεε Ρετιιεε άιεεε!εε νοπι $εεε

τοτιετε. Ποτ Οιεεά εεετεει εεε ετοεειε, άετοεΙεεειεεει

ή 18 Πεεε_ιετιιιεε ειεά άεει ιιι εεεει·ειε Ρετεε ετεεετεε

Με Πιτ Α!εοεο!ι!ιει· εεεει.τετεε ενοτάειι.

 

Κιεε εεά εεεε!: ιεάε Ρεεεειιεεειτ ω. 8εΙεετ ειιιειιτεΙ

εετ εεεε άεε ειει·Κετεε Ε!.εεεεεεεεεε ειιιά άιε Ψεεε

ττοε!τεεεε Ρεεεεε εε ρεεειτεε. Αεάετετεειτε Με άετεε

5εε-, Ε'ιεεε- εεε ννε!άεεειεεά άοε!ι Πιτ ειεεε ε!ειεε

ιεεεει8εε Γεεεετιε!τειιεεεεεΙτ άετ Ι.ε!`ι εεεοτει. Πει·

θιεεά άεε θτεεάινεεεετε εεττεετ 16 Μετετ εεεετ άετ

Βτάοεετεεεεε. Θιετεε, ειεινεεά!τειεε Ττιεεννεεεετ ΙιεΓετε

ειε 18 Μ. 1ιείετ Βτεεεεε2). Πει· 8εε ιει ω, Πει νοε

Ψεεεετρ!ιεεεεε (εεεε εε άεε Πίετε ειεά "ειε Βιεεεε

εεά ΒεειΙ!) εεά ινιτά νοε ειεειε ειειε!ιεε ινεεεεττειεεεε

Ε'Ιιιεεεεεε άετεεεττ6ιε!;. Βειεετ!τεεεινετιε Με, άεεε εει

ιετε Νεεε!ει!άεεε ειεει. ειιειιε (ειε 'Εεεε πιεσε ειε)

εεεεεεετετ Μ. Πετ Ε'ιεεε ινειεεετ άειιι Βεε εει;εττϋιετ, εει.

ειε εεεεεειεεεά ειετε!ιεε εεάεετεεάεε ΘεΓε!!ε, ντοτεεί άετ

Πιεετεεά ειεινειεειι άιιτίιε, άεεε ετ εε!εει. εει ε!.τεεεετ

Με!» ιιε Ψιε!;ετ ειοει νοι!Κοιειεεε εείτιετι. Πιεεεε κι

ιεεο!ετε νοε Ψετι:ε, ειε εοιειτ ενεεεεε!! άιε Μϋε!ιοε!τειι

εΙεε!.τιεεεεε Βεττιεεεε εεά ειεετ εινεεεεετερτεεεεεάετεε

Κεεε!ιεετιοε άετ Αεινεεεετ εεεεεεε πειτε.

Ζετ Βεετ!.εει!εεε άετ Ψιιτετεεεενετεε!τειεεε ιτε Βε

τιεετειεετ εειεε εοεε ιοιεεεάε ιεετετεοΙοειεεεεε Βεεεεεε

τεεεεει) εεεεΓεεττ. (8ιεεε ίο!εεεάε 8ειτ.ε). ·

Ποτ θττεεάϊοτάετεεε ιεοάετεετ Δεετε!ιεεεεεεά!εεε,

εεετεεεεά ιε τειιιετ ίτιεεεετ εεά εετεεεεάετ μια. Με

άετεε άιε ΨΨεε! άεε Οττεε ιε ντειεεεεεεάετε Μεεεεε τεε

ειιετ, ε·οεει εεεε τετ εεεΒιεειεεε θεεετε εεεεε τεεεε

!λ'ιεάε άετεε άιε Ε'οτιεε!;ιοε εεά άεε εεεεεάεεετεε

Ψε!άεεειεεά Βεεοτει ει. Σε ετιιετιει εοοε εε! ειεεε ειεετ

εε εεεετεεεετεεεάεε Ρεεεετ ειεεεντειεεε. Νεεεε άεε

ειιιεειιεεεεε ειιιά εε εεεε εεεε άιε !εεάεεεε!”ι!ιεεεε νοτ

ειιεε, ντε!εεε άεε Αείεει.εε!!. εε ειεειε εεεεεεετεεε εε

ετε!τεε. Πετεε άεε 8εε εεά Ρ!εεε πετά άετ Με ε!!ειε

νιε!Ιειοει ε!;ινε.ε ά!ιετετ ντιτΙιεεάε Βιιιάτεο!ι άεε ν!!ε!άεε

εειει!άετι, άιε άεε εεεεε θεειει: άετεεειεεεεάεε Ηεεεε

εεε $εεεεεεεε νετνοΙ!ε!.εεάιεεε άιε εεεεεεει άετ @εεε

Π Ρειερετιιεεεε, εεε ννε!εεειιι άεε ννεεεετ άει·εε ειιι θϋ·

ρε!ντετιι ιιι ειιι Ηοε!ιτεεετνοιτ εει.τιεεεε ειτε.

°) Ιεθιάθΐ εεεεε ιειτ άιε εοιεντεεάιε;εε Ιεε!;τειεεετε εε εε·

εεεετεε Βεοεεεετεεεεε επετ εει· Πιεροειτ.ιοε εεει.ειεάεε.
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Η Ζ 5.? (φ β :· έ: Ξ ε = α: Η Ιιειππε ππΒεοι·ποΙιτ πω, ΙιεΙιε ιοπ πεπιει· νει·ιπε1πειι Βειι

ἔ ἔ Ξ ξ ξ ε ”“ Ξ ἔ_ Ξ ?ξ Ξ Ξ ο πεπ, πιο ινιι·Ιιεπ ι:εννιεε Μπιτ ει·ίι·επειιπ πω· πεε 0ιειππι;Ιι

· ἔ- ἔ. θ; Η 55 · 'έ Ε: Β πεει εε πιο ειο εειιοπ ππιεΙι ετι·επεε ΒεεεΙπ οεεπ8τειι

έξ ἔ “ ἔ Ϊ' ἔ Κι·ε.πΙιεπ, ιιι πει· Ιι·ειεπ Νπιπι· πιιι·ί ει· ειε νιεπι€ετεπε

· · · ιιιοΙιτ επ επιπι·ιιι€Ιιοπ ειιιρπππεπ. Με εεπεε ΛπΙε.Βε εειεε
. .. σ Η _

+ + + + + Δ ἔ εποε πιιπ ειπειιι Ηππριεεοπππε πιιπ 7 Νεοεποεοειππειι

Νέοι'-ΞΈ.ι.:8:μιρημ ή επεε.πιιιιεπ).

Β 1- 6 ει τε Ξ ε» ε.» ε» Β Ϊ:: ε· Τα Β- Βιιιε Πεπρι.εεοπππε πεεεεπ ρει·ερεοτινιεοπε ΖειοιιππιιΒ

+ ' ' + Έ -Ξ -ι- 4- + ' ' ' ἔ ἔ πιιπ θιιιιοπιιεε ιιπ Αππο.πειε πειεεΓπΒι ειππ, ιετ ειπ εκπιπ

;» Η :σε ει» ι- ει» δ Ξ Ἑ η ο ω ω 2: .ξ ΙιοΙιει· ενειετποΙιιΒετ Ηοωιεπ, ννεΙεπει· ειιι; εειιιει· Παπικ

`Ι `1 ς” Φ Κ) ω Φ Η ο' ε'.2 °'° π* Ε” :ιζ $ ι“ιοπι εεεεπ Νοι·πεπ 8ει·ιοΙιιετ Μ. Με Ι.επεε πεεεεΙοειι

+ ἱ ' + + + Α; Έ + +. ' ' ε; ώ οετι·επι πε Β'επειι. πιε 'Ποίο 11 Εε.πεπ.. .Ιεπεε 8τοοΙι

μι εε ει Γ· :ι ε: πε Η με ρε ι με ω οι _ἔ νειι: ιπι ιιι εειπει· επππειι Ι.ϋ.πΒε νοιι ειιιειιι 3 Μει.ει·
Εξ σ' ω Φ θ μ ω ο ο” ω ω Φ έ· Ξ ι Φ οτειιεπ Ιίοι·ιιποι· ππι·οιι2οεεπ, επ πεεεειι Βιιπειι πιιπ ιιι

+ + + + Ε: Β ] 'δ' πεεεειι ΜΜΜ ειο!ι πιο ΑπειιππΒε επι' πιε ΒεΙοοπε Βε

τ ι ι- Έ έ;) 2 ε; Ξ ε έ: [ιο 'ιο ι ι έ; ποποπ. Με Νοιπεειι:ε επιππΙτ ιιπ ππιει·επ 8τοοΙεννει·Ει

Ε» ?ε ?ο τ» ιι 9 ?ιο ἰι: ιι ω Χι ει Σ” Μ; Ο θεεεΙΙεο!ιπίτει·επιπε, Ι.εεεειιπιπει·, ΒιοΙιοπιειι, Βρειεε- πππ

Μ Φ ' η α' 09 Ξέ Ξ Βππειειιπιπει·, ννιι·ιπποΙιεΕτε- πππ Ι)ιεπεποοτεπιπιιιιιε,

-ι- + + + + + + + + + -ι- + 'ἔβ 'δ Βεπεειιιιιιιει·. Ιιι πει οοετεπ Πεμ οεπππειι ειοΙι: ΤΗΜΜ
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ὅ Φ ε ε» Μ ε Μ ιο ε οι οι ε `ι ἔἐ εξ επτοειιι·ειι ινεπι€ειεπε πιε πΙΙΒειιιειπεπ Βεπιπε, ιιιοΙιτ ειιιεε

-- ' - 5 σε εεννιεεειι πεπε8Ιιοπεπ Οοιιιίοι·ιε. ΑΙΙε Βε.πιπε ειππ Εεεε,
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σι με ι ε. Η Ξ- Ν ειππ Με πεεοππει·ε @Με πει·νοι·επιιεοεπ. Ε8 Ιεοιπιιιι;
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πεει1Ιι επεεείπ1ιι·ι_ @θε Πεποχ·θη @κι Μ] θῇΠω· χει-Πω- ιιπιιιιιε ΜεΙπεππειι ειπε ει·πιίιοπε ΒεεπτεοΙιτππει οοιιέςπτο
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11111· 01180111111100 0111110011 001 11118 00 110000 011 111011011

0011 000 11000 100 001101· 1101· 0101001800 110110 0010011

8161111181, 001 0011011 010 1111800011 11111 8100010011 0100 111

001001060 Β01061008 106161011011 11066011.

Β01·101116

10111· 1101. 1900 1101. 1899 1101.

11.6 110100 00106101: 82 = 48,0, 64 = 66,7, 24 = 64,6

116 110100 1110111 00106101: 9 Ξ 18,6, 21 = 94,6, 18 = 40,9

1310 Α11800. 1101. 11110061.: 26 = 87,9, 6 = 9,83, 2 = 4,6

1100 21101 1111011 00 'Ι'0001·001060:

Β01·101116

10111· 1101. 1900 1101. 1899 1101.

ΒΓ111101' . 4: 6,0., δ: 9,8, δ: 8,8

8011110610111 6: 11,1, 6: 8,0, 6: 6,8 1

001 1101000111 010 1111110100 1

00110 010 0010011101 011000, 001600100011 00 111112 0011106- .

· 806101000.

 

Β01101116

1001. 1101. 1900 1101. 1900 1101.

8111001· 11110 8000061010 6= 7,6, 9= 4.9, Ι= 2,3

140101· . 6= 9,1, 14:22,2, 8=Ι6,2

0001101· . . 7=10,6, Θ: 2,7, 9=20,6

80100 1111010 . . . 11: 4,6, 8= 4.9, Ι: 2,3

006001116101 006 1101016 - -, 3 = 4,9, 2: 4,6

0060111116101· 001· 11001101· 7 = 10,6, 6 = 4,9, 1 = 2,3

0060011161. 001001 1111010- -, - -, - -

0106610101· 1: 1,6, 1= 1,7, - -

01·0661001101 . . . 1= 1,6, 1: 1,7, - -

80100 01·0660Ι1010 . . 2: 9,0, - -, 1= 2,8

1 0060011161.0.01066101. - -, - -, - -

088011191811.0.01'088111111. 1= 1, , - -, - -

. 00601111. 0010.01·066011. - -, -- -, - -

0181·06610101· . . . -- -, - -·, - -

01810661001101 . . - -, - --, - -

, 80100 0181066011010 . 1= 1,6, - -, - -

Μ000110 11010100 1101100 001· Β01061008 11011 801100 006

ν01016 0100 1110011801·0 Β00001008 0011006600 016 001

1110101000 1101001101. 131060 Α06011000118 11111110 6100111

8011166010 01000 0000 001 006 0061011800 11111 28 808011

24 101100, 00011 161 01060 1111001008 110111 110011 6011001

11011 001011 8001180000 Ζ0111001·0111011 1100120080110 110

11106011.

Μ 011800 '111 0101011 10 001· Α80011(18112 11000100 111

1 7 Ε'01100 = 10,6 1101. 010111 1101000.

116 111100 011 0010100100:

Β01·101116

10111· 1101.1900 1101. 1899 1101.

1301· 110101· 011010 . 8=4.0, 1: 1,6, -- -

Ι310 11101101· 011010 9:4,6, - -, 1: 1,6

80100 811010 1:1,6, - - - -

0016106111:00110011011 001 000 1211010 11010007

11101 008080000 0110 21101:

Β01111 110.101· 4 0101 = 6,0 1101.
801 001· Μ01101· 8 Μ01 = 4,6 1101.]7 Με! = 1015101· 1

Ρ011111011011101 001· 006001116101· 1101· 1011100000

10 6 11011011 = 9,1 1101.

ΔΙ6 6001101· 00106101 0111110 06 111101·0661100 00011 101

80000 00110 1106000016 110110100110000.")

1. (Ν1·. 119). 1310 001000 111·81·06601101·0, 010 0010011

01·06601101·0 000 6 8111001· 001 11101101 6100 011 100010.

110110. 8061010011, 010 Μ01101· 000 010 8001106101 001· 11111

101· 'Ι'00. 1101111. 80110111.

2. (Ντ. 80.) 1310 001000 01066011010 1010111000160116,

Β1·0001· 000 8001106101· 001· 0101101· 00 Τ00. 110110. 8061111

000. 110101· 1000100106, 1001.

3.(Ν1·. 168.) 1310 0010011 10110111 011 0010100100 811·

6101000. 18011001 161 006 00010 100 110110 1110001000·

100 61101 13111001· 011 '1100. 1101111., 010 00001011 11101 111118

8061010110; 06 1001 001· 01110 8001106101, 010 60111· 1110011

000 161.

4. (Ν1·. 138.) 1310 11101101· 61010 011 Ρ1111111818 11011011

110 19. Ι1013811818.111'. 1310 8001106101· 001· 11101101· 00 '1101

110101. 8061101000, 001· 810001· 001 11101101· '1'00. 110110. 81°

110111.

6. (16 168). 1310 0101101· 1101· 8016106111·0011 61010 1111

'Ι'00. 1101111. 2 Β111001 1008 8061010011, 010 Β10001 80161111·

11101111. 1310 0100 00 Ρ1111111818 1101100 8061010011. Ρ011001

161 601061 601100 01011101 1000100166 80110600, 110100 011111'

8000111 (811001000011008).

6. (111 122). 1310 11101101· 11111· 111 001 .10800010001011

106. 1301 110101· 161 8061010011 00 0010100100 1001110011.1310

8001106101· 1011. 110110. 60611001. 810 1310001 161 111118

7. (10 186). 1310 Μ01101· 000 001 Β10001· 11.11 11111Ν 1101111. 8116101000, 001· 110101· 011 0010100010 8061011000.

0191010 Κ10101001·0 001801'08100 Ν0101110111 00010000 91911

001 010 101 11011008 1110001808000000 Κ100110080600100100
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8. (Ν 133). Ρ3.1116111.111 161 6116 116116 νοπ 12 Κ11.11131'11,

661166 6 61666116116161· 1666 8681010611, 616 Β16661 π66

6166 8611666161 116 'ΜΒ. 11111111. 6111166111.

9. (Ν 123). 1.116 616661661161 ν11161116116166116 6.6 'ΜΒ.

ππ161. 8881011186. 1)Γθ1 8666661616 666 8111 Β16661 66

'ΜΒ. ππ1π1. 666161Β66. 11166 8611666161· 66 'ΜΒ. 11111111.

6111166111.

10. (Ν 98). ΒΘ1110 Β1161'11 116 'ΜΒ. 11111111. 6661616611.

61161 3666661616 'ΜΒ. ππ1111. 83116111..

161661166 116166 16 7 Ρ11116π 6118θε611611,

νοπ 861166 1163 1166861166 :2 1661:3,0 πω.

› › » Β1'111161'3 :1 » : 1,6 1» 7 11161:

11 >> >> 8166811836.: 3 1. _-: 4,5 » 10,5 πω.

1 » 1 Β8Γ11138811.-= 1 › : 1,6 1»

86661186 π16616π661616666 Μο616616

1111 (116 ΒΓ11Π'11111(11Πε 6661666611 16:

Β61161111116111 1900 1899

πω. πω. πω.

Β16111661°661161· Β81118111111Β. 7:10,6 2.: 3,3 - -

8661736111. Οο66111611ο6 . 13:19,7 7:11,1 3: 6,8

6116611661 1(61π61Β6.π . . 24:36,3 11:17,4 6:13,6

Η11Β1166 π11111.11116πε 9:13,6 6: 9,6 14:31,8

ν31°11111111113Γ18111 '1'1161611 . 6: 7,6 2: 3,3 1: 2,3

(1 Ρ31.11.. 611116.)

1166611616 1171161161616 . . - - 1: 1,7 -- -

11618666 66 1161611666 . 6:22,7 6: 7,9 5:11,4

Κ61π6111611. Α1181Γ611811118. 4: 6 4: 6,3 4: 9,1

0616111166 Δ661166666866. 10:16,1 10:16,6 4: 9,1

(5 1111611166) (6 1111661611) (216111116611)

. . . 6: 9,1 6: 1,6 6:11,4

8661661116 1116661 Ψ111'311: . 3: 4,6 6: 9,6 2: 4,6

ν ο 1 Α 11 116 1 6 6 11 661 1312181111 Ε111161111666 111166 66:

ΕΧ6383311 :

Β61161116_16111 1900 1899

861οπ1161666. , . . 6: 7,6 4: 6,3 2: 4,6

Τ11061'011108681111.ΟΓ83113 8:12,1 13:21,1 13:29,6

1166661116 . . . . 3: 4,6 1: 1,7 1: 2,3

0111111666 π. Α113.11113 . . 30:45,4 20:31,7 7:16,9

Ν61ν66111661111. (1166. Ηγ

616116 π. Ν6611161116616 17:25,7 15:23,8 4: 9,1

1111166. 31118311· π. Β3.1'111·

3Γ11'1'3111(11118311 20:30,3 12:19,0 6:11,4

Β61161116_16.111 1900 1899

πω. πω. πω.

011166. ε16611ο1ο8166116

11166111161166 . . : 4,6 4: 6,3 1: 4,6

Ν161661116.6111161166 . . : 3 3: 4,9 2: 4,6

1161611166111161166 . 6: 9,1 4: ,3 2: 4,6

Ρο161ο11616 . . . . . 6: 7,6 4: 6,3 4:- 9,1

1611111183 Επ161111116 . . 3: 4,6 6: ,9 1: ,3

11661166 Κοπ16666161166. 7:10,6 7: 1,6 3: ,8

Ν6666161666. . . . . : 3 : 3,3 : 4,6

Ο111111 166616. 2: 3 : 1,7 : 2,3

01611116 . 2: 3 2: 3,3 - -

11118166. . 6: 9,1 : 4,9 : 4,6

Β1666111116 . 3: 4,6 4: 6,3 : 9,1

1313611118. . . ., 10:16,1 11:13,3 6:13,6

Ρ116616ο616 . 12:18,2 11:16,3 8:18,2

Ρ611π61116 13:19,7 12:19,0 : 9,1

1611661166 . . . . . 14:21,2 12:19,0 8:18,2

Μθ1111181618 . . . . . 1: 1,6 1: 1,7 - -

11πΒ6ο16. 1: 1,6 2: 3,3 - -

ν81'1631130 10:16,1 7:11,6 3: 6,8

Μο1Β1111 . 43:66,1 26:40,9 4: 9,1

8661161166. . 16:24,2 11:18,3 : 4,6

111π111116116 . 9:13,6 6: 7,9 -- -

ν11Ι'1013. . 2: 3 - - : 2,3

Β]86111.61'16 . . 3: 4,6 3: 4,9 - -

Ρο116.111111116 . . · . 3: 4,5 2: 3,3 - -

'Ι'ππ11π6 6Β6ο6116611ε . 10:16,1 : 7,9 1: 2,3

1116161111 . , , , 8: 4,6 : 1,7 : 4,6

1.666 . . . . . . . : 6 2: 3,3 : 2,3

 

Β61161116,16.111

πω. πω. πω.

6666111166 . . . . . 6: 9,1 4: 6,3 3: 6,8

Ε1161π61 . . . . . : 1,6 2: 3,3 1: 2,3

Ε61π6661ο616 ° . . . : 3 1: 1,7 : 2,3

Ε616166. π. 11666 . . . : 3 1: 1,7 1: 2,3

Ρ801`111818 11116 Ρ1117Γ18.318

ν6161661ο1 2: 3 . 2: 3,3 - -

ΒΘ1' ΒΘε11111 661 116666616Β61661ο66 116166 νοπ

666 Ρ1111161111611 8686800311 318 161:

28,,,,Μ,,, Β61161116,)1811 19020', 1899,οι

761 1/1 .1. 16 1661:22,4 12 16111:19,0 9 1661:20,5

1/4-·ι|6 » 7 » :10,41 111 » :26,4. 9 11 =2(),δ

1/6- 1 11 11 » :1θ,4 7 » :11 1 δ >› :11,4

1- 2 » 12 » =11,9 14 » =22,2 θ » :1.3,Β

2- 3 π 11 » : 9,0 2 » : 3,2 6 11 :11,4

3-4» 2»:3,0 4.»:δ,32»:4,6

4.- 6 » 1 1 =1ο,1 1 » = 1,6 2 11 = 4,6

1'1-11 » 1 11:1,6 Ι 11:1,6 1. »:2,3

6-7» 2»:3,0 2»:3,2111:2,8

7-9 » 2 »=11,0 1 1:1,6 - -

9:12 1 - - 2 » : 3,2 3 : 6,9

12-20 11 2 11 = 3,0 -·· - 1 : 2,8

20--30 11 - - 1 11 = 1,6 - -

1361 Α66Β1π611 6116161616 6116616111 Α11361111188 311

Β61161116_16111· 1900 1899

πω. πω. πω.

1611666611 8 166.1:12,1 4 1661: 6,3 6 11161:11,3

Ρ6Γ6118818 1 » : 1,6 2 » - 3,3 1 1 = 2,3

Ρ66π16ο616

11.Ρ16111'11.16 11 » :16,6 12 υ :19,0 10 1» :22,7

Β1ο116111116 6 » : 9,1 2 » : 3,3 3 » : 6,8

6611681116 1 11 : 1,6 - - 1 » : 2,3

'1'ππ11. 11Β11. 2 ο : 3 1 1» : 1,7 1 » : 2,8

'1'16.6166 1 » : 1,5 - - - -

1.66161166 1 » : 1,5 -- - - -

ι ΕΓ11611.11118' 7 » :10,6 - - 9 » =20,4

Μ8.131'13. 1 » : 1,6 - - - -

1.171111111311611.1 » == 1,11 - -- 1 » = 2,8

Μο1Β1111 1 11 : 1,6 - - - -

1 8661161166. - - ·· 1 - 1 » = 2,6

166 166.611“6611116 61611 616 Κ1'11.111(11311 1611:

Β611611111,16111· 1900 1899

πω. πω. πω.

1611111161 1111

166π166 . . . 12 6161:18,2 14 1661:23,0 611161:13,6

1166166 611616 28 ,, :42,4 16 ,, :24,6 14 ,, :32,0

6'16Β61 ,, 8 ,, :12,1 7 ,, =11,6 6 ,, = 6,8

1166166 π. 1116

1161' . . . . . 12 ,, :18,2 18 ,, :29,6 20 ,, :45,6

Η6166111611 . . 2 ,, : 3 2 ,, : 3,2 -

88.811Γ18611311

Β1'861131111111·

.8011.....1,,::1,δ 1,,=2,11

Α111116881'1111811.

ΕΓ111111111Ι183·

83111111 . . . . 3 ,, : 4,6 2 ,, : 3,2 -

Ν1161116611116166 2 ,, : 3 2 ,, : 3,2 -

1 13166666 . . . 2 ,, : 3 1 ,, : 1,6 -

116611 66111 Οι· 6.6 6 6 61 15111 1 3 611 π 6 ε 66161661161666

1 1111 611611 116111 νοπ '16 1Β 11118) 3.11888811311611861161118 16161116,

' 11111161661111616 666 361117ΘΓθ 116.116, 08 εθ110Γ1011 66 116111

Ν 1113110118' 1161'
11) 116Β61· Β6 666666 1166666111Β61·661666 666 111161 616 16111·

6111111611 16 81116166, ν7166Β6666, 1899.

1. 81661616: 16161116 1166661666 1161' 61111 ν0111111311 61666 01131'
Π 6116161· 1161Β61· Ι.1ΒΕ111811 3.Π88611611111.3 ΕΙ'11Π1111111112.

Π. 81661661: 6161116, 9761101' 1116 1., 11Β6111661161666 1161' 1168

ν0111111311 21173161' 116.ππ66 11.118Β'6113111160 Β1111'11.11161.111Β', 6661 6611111616

661 6611 ν0111111811 011138 1111.ππ666 11.π6666611616 Β1'111.'Β11111111Β'.

111. 16116 1111111661166666, 1116 11Β61· 11. 11166.π61161166.
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899.- 061. 116.661. 9191111. 269. 016. 616.661, 11191111. 2119.

111616. 1 Β9ι·19119919111·. 1900 1899 130 __ __ ___ Π”, __ __ ..

169116. 17 __ 10 _ 11 _ _ __ __ - _ __

Ι "Μ, ,,]29-99,9% ,2]22..99,99 8]11-92,9% - - - - - -

Η 1111111111· 11]19:92 49 11]19=99,19 1]12:2199 1118 1 - 1 1811 - - ·91191111. 9 1 11 _ 9 2 1 134 _ ___ - 184 __ __ _

111 11"'.""1·16]29=99,9% 11]29-:1999 12]19:41,9% 186 - - - 186 - - ··

11191111. 10 .ο . 8 _ 1 6 Π”, __ _ __ Με _ __ - _Τ_

11099 619 1..99911991196 699 Ρ1·9999999 8110812081. Η., _ ___ ___ Μ., _ ___ .__

99 91*1Π'011 01°ΒΓ1Ε0112 1 188 __ ___ 1 __ 138 __ __ “ 1_

. 11°11°11111° 199 έ- 1 1 199 - - -
. 19111· 601.. 1900 1109. 1899 1109.

89169 1166996. . . . . 88:66,? 84=64,0 21=47,0 “ο - -° - “Ο - °- °-"

11991119 11118111 . . . . . 91:91,9 29=91,9 19=99,9 141 - -· - 141 ·· -· -

916119 8118111. . . . . . 9:12.9 9:14,2 9=19,9 142 - ·· - 142 ·- - ·

1119911 6961 Β99111969916669 πω· 699 1Στ996619. 143 - - - 148 - - -
Β91·19111.9- 144 -' `” -” μ” _ - ἶ_

Ε. π; 1916· 609. 1900 1109. 1899 1109, 1411 -· - - 120 ··· _ ἶΙΙΙ 1111 . . - - - 146 - 1 1 1 6 - 1
Μεω,,] ρ9911;ιν 21-49,9 99-99,9 99-·19,9 Μ., _ - - Μ, _ - __

Ε11111Γ111 9991111· _ _ - 148 - - - 148 -- -- ·
1169619 110€8.1.111] 19-28·'1 14- 22·2 1 -2111 149 ..- 1 1 119 - .1- -

1116ι1111 . _ __ 199 - - - 199 - - -

ΑΠεΠ_Μ] 1108116111 21 .-81,8 11 = 17,6 9 - 20,6 151 - __ - Μ, - - -

8111161111 692911ν] - 0__ Ο 1 _ 2 6 162 - - - 162 - 8 8

Αι191τ11.1: 99911111· - - 1 168 - 4 4 168 - 1 Β 1

1196 11011 21 Ε'91196 88801110888Π81' '1'61›9τ961999 196169 101· 1 1 2 11111 1 - 1
11011 12 99119966 111999 14619616911.9 116 89.69.191·1616 19916 100 - 11 8 1110 - 1 1

8661616 ρτ96119191·1. 100 - 1 1 100 - 1 1
099 11191991· 91191: 1111 - Μ - 161 ·- _ έ

Β9τ191119_19111· 108 1 - 1 108 - _ -

_Μ_π 9011 11100 1101- 181111 1101 199 1 8 4 169 1 1 21 1 · - · - _ _ 199 - - - 199 - -

ΕΠ8,Μ,] 1199119 19-29,9 21..99,9 99-99,9 “Η - 1 1 Η” - 1 1

1111111111 11081111· _ _ __ 192 1 2 9 192 - 1 ι

Α,,8,,,,, ,,08,Μ,] 94-99,9 99_92,1 9..29,9 188 4 2 6 188 2 1 8

Β1111Γ1111 . - - _ 164 _ 2 2 164 __ __ __
ΜΜ,,] 1188111119 1ο- 224 9=19,9 9-11,1 166 1 1 2 166 - 2 - -

Ε1611·111: 11888111' _ 168 2 ._ 2 166 1 _ ι

Αι1911·111 6991911· 1 2 - 219 - 6= 215 4 Ν" 1 1 2 ω? 1 1 2

119691· Ν99619911991999 119161 Ε111111'111 19198196: 168 8 2 6 169 - 2 2

99119111199111 1999 1999 · 199 1 - 1 199 1 - . ι.

. 46=68,66 608. 40=68,68 1101. 6.:18,68 1108. 1 Πο 3 1 4 170 ι _ 1

1199169ρτ996 91111696 16 691· Α69166999 9689991196: 171 2 - 2 τη - - _

Β9τ19111919111° 1900 1 1899 172 2 -. 2 172 1 _ 1

28 1118.1:41,8 χ, 112 111111 = 60-'19 % 13 11191:: 29,64 ω, 179 2 -. 2 Γ” _ _ _

1199111966 691· Α69191191161· 99111'0811 9699991196 1196 89- 12.1 1 __ 1 174, _ __ _

11118611 Β1111.00111101181111εθ11 919 919 199111 1991 1191 196916 η;) 2 -. 2 Γ” 1 __ 1

Ρ61:111911991· 911 666 211 116 8661616 ν91·119611696 2 1691 : Γ” 2 - 91 Γ", _1 __ 1

2,9 1101. (εθ8011 0 601. 16 696 1191196196) Η9916ορ1996 η: 1 1 2 Γ” _1 __ 1

0000601118!. 1 178 1 __ ι 1178 1 ώ ι
_ 1196 9119111 ω) 191: 619 Α69191ιτ 01188880Γ0011811 1ν91·696, 1” ι - 1 Γ", 1 __ Ι

6999 ΚΓ8.11110 11011 11911961 1111119119 19196991· 26 1900886010· 180 1 -. 1 180 __ _ _

11111800 111ΒΡ011191'011 018 8010119 1011 1119199111 1111101111- 111 16 Ν8.01181.61181108111 801011 619 ν91·919191192911196 8081213611.,

1018011116111 ('1'999119 Ι) 2999 1911 619 Κ0ΓρθΓ19.Π88 1101111011 Ι Η ,Ι γ Ε” · (1 Γ·
64 Ρ86101118Ι1 699 Β9τ191111911ι·99 1191 99191196 61999199 151.11 1>έ1191ΤΕ911 219891:1899:199ξέξ19111έε 111118911τ€93ττ6888Πεπ

911188110Π1111011 1999696 1196619. 019 2999119 '1'999119 9611191111 ·· 1 . .
69116 619 111111·ρ:1·ΐτΡ992 691· 28 Βἔ6Βι961ἰ1Ε199Β νοΙέσξΐδΒΐΐΒΐ'0Πι 18ΐ1183Ψ212Βιβο9_ ΕΕΒΘΠϋΙΠαΐζ

061. 1191110. 11119113. 269. ο111.811ΐ1Π111έ 11119161 269 Ι, 1511-1611 υ ἐ 1, -:2,1 - -

1 ' ' 1: Ι κ η -· 1 Ρ .'11 Ξ 8,6 1:01.

112 Ι __ 1 112 __ _ __ ,, 161-190 ,, 15 ,, :28.4 1101.!! - Ξ 82,1 9:01

120 _ _ _ Μ, _ _ _ ,, 191-119 ,, 29 ,, =19,η›0ι. 12 ,, = 49,9 ,,

121 - - - 121 - 4 - .. .111έ180 1, 10 1. =20.01101-0 Π 1. =22.2 1.
122 - - .- 122 Μ - _ 1919 01999τ9991196 1191 1191 4 Ρ91196 = 9 ΡΟΚ

1 123 - __ __ 128 __ _ _ ρ9911ιν 9.119. 16 916916 Ρ9119 11191· 919 16921196.

124 - - -- 124 - - __ 1319 69116 16166119 16 619 19691911 699191196696 1699 τ

125 - __ _ 125 _ _ __ - 961999 6 Αί1991ι9696 8.11081'01' 012969 1199196696 16:

1 128 _,° __ _ 128 __ _ _ Β9τ19111919111· 1900 1899

..- ... - 227 _ ._ __ ΡιωΓΥΠΒΜ8 Μ9ΐ 11191 601. 11691 609.

-. __ __ 28 _ _ - . . . . Ξ , - _ -... _

2122 - __ _ Π!) _ _ __ Ιό9Η6Βιι19. . . . . 12: 9 :14,8 5= 11,.,

__... _ 9 ι 19 . . . . . . Ξ , - - - -

1) 161169119691· 16961916199119 111199119699111·119 1890. .111 84. 1η11ΠΡ11969111118 . . Η: 2511 11 :- 11,8 5 Ξ 11,4
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Β611611161 81111' 1900 1899

Ι 16111! 1161. 111111 11(11.6 1661 11111.11111118 . . . - - = , - - _
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1111111186 Ερ111116Χ18 . 1 = 1,6 - = --- = -
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Α1161111.16611. 1161111. 1 == 1,6 - = -- Ξ -

1316 8666161616 6611166166111166166 6611118 661 66

2111' Β6166661168 1161668666861166 Ρ6116111611 111 626111111

16866 683 11166. Ρ1111111, 6160 111 1111166666111111166 93 1161

11116811118616866 12 Ρ1!111(11111' 11611 1616261666. 1116 11611

11161661 61661 1166611161161661181 1116111611, 11666 1111161 11611

6111666166 66 Ρ8.1116111611 61611 7 6616111166, 1161611 1111166

6661111111666 Κ111'1181161' (1166 76116111 11111861666661) 380

'1'686 6611118. 1116611 611161· 6ο 16118611 Β6661111111686116ι161

1161111 61166111686861116.66 11611111 166111 61116 11611616 €16

17101118211118.111116 61661161 17611166, 6666611616 1161111 1116

1το166186666116 91116 66116661!16116 86116666 161. Τ1616116111

661 1116 111116116666111116116 2111166616 661 11168011 (6116 116111

76116111 1166111ο11111161166) Ρ6.116111611 11666 31,11 13161111 1116

Κ01.116611°68611, 17118 1166161616 1111 61116 86111666 816118

11611 1111 51618611 1166 0611161116 661181. 111111 1166111161, 1166

ν161!61661116116νο!161 161, 11.18 1116 6ο 1111 66ο666111616

1'1161(Ψ1·1156 2116661116 1111 1161668 1161 1111161111. 8661166666

1111 111111 1116 116611 6111666166 7 Ρ611611166 7011 1161 Β8·

16666668 11.116, 6ο 616111 1116 1111166666611111666 6161116616

6116661116 6166 6116161686 1ν6661111166 61111616 1161611611 111 71

Κ111'1118θΙ1 1816 Ρ1!111(1 1116 116111.

1316 11666616 2116661116 6611118 42111 131.111 98'Ι'11.
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ΒοτιοΙιτειιτΕιτ 1900 1899

ρα. ροι. μα.

ροεττιν 60ΜεΙ=74,8 40ΜιιΙ=68,6 21Μιτ.Ι:47,7

ίτιτεΙιοτι 4 ,, = 6,0 6 ,, = 9,6 - -

ΒΙοιοτιεοϋΙιο

Με νεται-τ ,, = 6,0 -- -- - -

τιιτειτ.τιν ο ,, -;τε,ι τι ,, =ιτ,ε τε ,, :Με

Βιτε Πεμπτη: ΒεειιΙτετ τιι 9 Ειι11ωι ίιιιτιιτ ειιιιιο εττιε

τιττι8 ιιιιτι:Ιι:

1. ΒιιΙιτ ει:Ιιντετο ΕτΙιτε.ττΙτιττι8 άοτ Ι.ιιτιΒιε ειιι! ει:Ιινοτο

ΤιτΒοτοττΙοεο ετιι1ετιιτ ΟτΒιιτιο, ειιιε Βεεεετιιιιε ει:Ιιιοτι νοιι

νοττιιιιιτοτττ Με ιιιιεεοει:ΙιΙοεεοτι.

2. Ιτιιιιτοιιττετιιο ΕτΙιτε.ιιΙτιιιιΒιετι (ΙτιΒιιοτιειι, Ριιοιιιτιοτιτο)

ντιτΙιτιετιιτ άετ Και· τιιι.οΙτ εοτιετιεοτ Βεεειττιιτιε.

θ». ΒοΙιντοτο ΟοιτιρΙτι:ιτιιοιιιιτι εκει τιιΒιιτι:ιτΙϋειττ Νιτιιιτ.

Βιιι ττιιττιοΙιοτι ιιιτει;ειιιι ιιιτοΙι εττιετ ΟοττιΒιτιειτιοτι άοτ εττι

8ιτΙΙΙΙιτιοτι Μοττιετιιιο.

Ζιτ άετ τντεεετιεοΙιείι:1ιι:Ιιοτι ΒιεττεττΙιιιτιε άοτ ΒτίοΙΒιι ιιιιτ

ΒοΙτετιιιΙιττιΒ '1"ιτΙιετοιιΙσειιτ ιιι Βιιει:ΙιΙοεεεττειι ΗετΙε.τιειιιΙιοτι

ειιιά νοτ ε.ΙΙιτττι ΒιετἱειὶΙτετι Μπιτ ιιττοιοτιτο ΒιιιιοτετίοΙΒο

ττπ Μιτου. Μπιτ Με ΖτοΙ εττιετ ΗοιΙειετττο Μ; ιτοι:Ιτ

ττοΙιΙ νοτ εΙΙιτττι ειιιε ΗοιΙιττιΒ οιιοτ ιιοοιι εο οιιτεοΙιειιτιιτιιτε

ΒιιεειστιιιιΒ άετ Κτε.τι1ιοτι τιι οτειτοιιιετι, ιιιτεε ι1οτειιιιιιι

ιιιιτι:Ιι εειιιο Κιιτ τνιιιιτιστ ι1ε.ιιιιττιιτ εττνετΙιεΓιτΙιτε νται.

Βιιεε Βιιι Ζιτννοιειιτιε νοιι ι1Ιιετννιοθετιιτ ιττιει1τιει.ιΒιιττι οιιιιτ

εεττ ΙιοΕτιιτιιεεΙοεεττι Ριτιτοιιιοτιιτιιττεττε.Ι εττιετ ΗειΙετιετιι.Ιτ,

Με :τη ειιι ΒΙΙΙΙΒοτννοιειε ΒιιετοΙΙΙ:ιετι ΑτιίοτιτοτιιττΒοτι ττιστιτ

οτΠτΙΙετι Μπιτ πω! Με νοι·ρΒοΒιιιτε ειιΙι:Ιιοτ ΚτιττιΙιετι ειτε

 

Ι επι ιιτιι1ετετι ΒιοΙΙιιτι νοιι τιιἱτ εττΒιιΕι1Ιιτι;οτι Οτι1ιιι1ετι Μετ

Ιιε.ιιρι τιιιιιιτ τα Με Βείιτειιιεειστι ι1οτεεΙιτοτι @Μιτου Με”

ιττιιΙ ΜτΙ”, ιΙιττϋΙιοτ τετ τιι άετ Ρε.ι:ΙιτνοΙτ νοιι! ει:Ιιιιτι ειιιε

ΒιιιιΒιιττε ιιτειιτΙτ. 8οιι:Ιιο Κτιιτι!ιο τνιετι1ετι ει: Ιτιττ8ε τι

τιοι:Ιι Ιτιιιτιο ει! Βιιι: ιιττιΒιιτιοΙιτει;ετι 'Ι'ιτιιοτοττΙοεοΙιοττιιε ιιε

Με τνοΙιΙ επι ιιεετιετι ιιι ΗοεριιιιιΙιεττι ατα· 5τιτοΙιιετιιιειιιτοττι

(ιιτιι1 ευ Ηει.ιιεε) ιττιτοτθοιιτει:Ιτι, επτα ετε πειτε Βιιτειιιι

ιιιιτιτττιιιιιιτιοτι ευ Ιε.εειστι. Μπιτ ΗιετΙιτττετε!τ εοΙΙ

ΒιιιιετιιτίοΙΒε Μειωσα εττιετ; εττιετ ΒιιιΙιιε

ειιιι€ε- εττιετ ΒιιτΙιτειιττιεεετΓο!Βο. - Πει Ντιπ

άειι Γεττιιττιεττ θεειιτιιιιιιιιτεεττετετιι1 άοτ οΙιετιιιι!τειιιι Ρειιιιιιι

του ΓοττΙιιιιίετιιτ οτιοττττττ τιι ειιιε, τιτἱτεεειττ νοιι @τι τιι

Ζω Πττιίτε.Βιιτι νοτει.τιετε!τει. πετάω, τιιιτ εο τνοτιτοιι τιτιτ

νοιι Ηει!τττιΒιιτι ιετίει.Ιιτειι, ιιοτιιι τιιιτ ει:Ιιοττιτ Με Βιι2ιτιειι

τιιιιιΒ «ειιιιοιΙι» τω· εττιετ ΒτιτΙιτεεειιοπ τιιιτΙιτ νοτ ΑΜιτιιί

οιτιοε Ι8τιεοτιτττ Ζιιιιτυ.ιτττιοε ττιτι:Ιι ετε.τι.8εΙιεΙιτοτ Κιιτ ιιε

τιιι:!ιιτει. ννιτ τιι:Ιιιοτι εττιετ ιιι ἀιοεεττι .ΤιιΙιτο ιπι στι»

ΟοΙΙιτειιτι, νιτεΙι:!ιο τττιειιτε Ρτιττετιιοτι ερ8.τιετΙιτιι ενετιιιιεΙΙ

ιιι ΒιιιιειτιιΙΙιττι8 ΙιιιΒιετι, ιιιε Βιιιτε ιττιε Ετοιιιτι1Ιτι:Ιτετ ιιιιτι:Ιι

ΑιιεΙτιττιίιο στι" ι1ιττιθοειττιιτττειιεειιετιιιτι1 ιιοτειιΙΙιετι εττιετ

ετιιτειιτι το τνοΙΙιετι. .

Ζιι Εεεε Με .ΙεΙιτεε Ιἱεεε Μι τντιειτιστ ειιιε ΠτιιίτιιΒε

αμεσα, ιττιι τιι68Ιτι:Ιιει Βιεττε.ιιοτι Αιτίει:ΙιΙιτεε ἰτιιετ Με Ετ

8ιτΙιιιτι ι1οτ Αιτε.<τοιτικοτιοτι τα ιετιιιτ1τοιι. ΕτίτειιΙιοΙιιτττνιτιεο

τετ ιιι @τι τττοιετοιι ΡιτΙΙοτι ειιιε Αιιτινοτιτ ιατίοΙει..

1ιι Ρο18ετιιιοτττ @του πιτ Με ΨοττΙειιιι. τω· Κατω,

ιιιε ιιιιτιιιοΙι ιιοτι νοιι 'Ι'ιιτιιιιτι πω!. ΨιτιοΙιοτ Μπειτ

τιιτι ε.ιι€εΓιιεει; ειιιά.

 

Βιιι Πττιίτε.Βο!ιιτττο ιιε ότι: Αστειο Ιειτι:ιτιο : ·

Ι. ΕνττττεοΙτεοΙιεε 8τττττττοτΙτττττ

ΡΜιΕ_βττ·τι

ΡιττΙιιτιι|-ΤοτΙ] 0ΕΙ.

ΒιιΙιτ ΒιιοΙιτ·ωτ Ποπ ΟοΙΙιητιτ!

ΖτνεοΙτε εττιετ τντεεετιει:Ιιε.τ'ιΙιοΙιετι ΑτΙιοἰι Μπιτ Μι Βιιι έ'τοιττιιτ- ἐ

Πειτε: πιιτ· ΑιιεΙττιιιτ'ι. τιι 8·οιιοτι ὶτιιοτ· ιτνιιιτιιτεΙΙ ιιι Ηττα Βιι

ΙιιττιιτΙιττιε ειιιΙιετιιτε τ'ι·ϋΙιετο Ρωτιτω.οτι Με 8ττιιιτι.οτιιιιτιε ιιπάττιιτ Με ειτττι 1/14. Ε'οΙιτιιετ ετττειιττι!ιετι ιιι ναοΙΙοτι. Με ττιο!ετιετιΕ”τιι€ετι Ιιιεεετι ετοΙι Ειπε ιιιτετιτννοττειι ιιιιτι:Ιι ειιιε ΖετοΙιετι: =+

Μ. -, οιτιιτ ιιτπερτιτο!ιοτιιτε 2ιτττΙοτι.

ΒιιΙὶιεΒνετετᾶτιιὶΙἱο!ι ειιιά ττιιτ τι. ΜιττΙιοτΙιττιΒιιττ. τνοΙΙιοτι Βιοω» άει· ΜϋΙιει ιιτιιετ2τοΙιετι, _ῆο ιτετιιιΙΙιτιιιτ ιιτττ εο ννεττΙινοΙΙετ_

ττπ νοτιττε1το1ιετιιτ ι:οΙΙο;;τε.Ιετ Βιιι:Ιι

ιιιιΙιτιιτιἔ ιιπά Ιιεετεττι Ι)ιττι!ι.

θα. Πι·. Α. ν. ΡοιοΙιΙ.

Π.

Ι Βιτιιτ Βεεο!ινωτιιιιτι νοιι Βοτι:ιιτι άετ Ιιτ1τιΞεττ ΠΒοτΙιτιιτρι τοστ

νοι·Ιιτιιιιτειι? Σε. Μετα.

Π. Βιιι ετοιι άοτ ΖττεττττιιΙ εστι; Διιετττιπ. νιιτττ.τιάιεττ? Δ θο

νντιττττ? Β. Γιώτα? Ο. ΤιιΒιετττιιΙΙιτιοιΙΙοττ?

ΙΙΙ. Κατω ιττπ!ιοτιο Βιτειιι.ιτιιΙιιιττιΒ (Ζιτει.ττττά, Ιτιιιιιτιιιτειι

 

Με Πττιίτιτ8εΚε.ττο ιπι ιιιε ιιΙιοτ1τιτ1τιτοτι Ριι.ιιιιτιιοτι Ιιτ.ιττοιο:

ι ΠΠΚ]ΜΗ.

Ε'ττιΙιττιιι-ΤοτΙ1οΗ.

ΡΡ

ΖινιιοΙτε εττιετ ννιεειετιεοΙιετ'ι.Ιτοιιετι ΑτΙιεττ Μπιτ Μι Βιιι £τοιιτιι1- τ

Ιιο!ιει. ιττιΙιει;ιετιιΙο ΡοεΗτιιτ·ι.ιι αιτεΒιιίϋΙΙι; (Ντερ. ΖιτττεΠ'ιετιιτεε τττιι.ιιτ

ετι·τι:Ιιετι1 Με ειιιε 1./14. Β'ιεΙιτιιιιτ τι. ο. ιιιττειιτιιτειι ευ τνοΙΙοτι. .ΙιιΒιέτιιιιιοτ ιιιε ΜιτιιιιιιΙιτττιςιετι ΠιοεοιιιΙετε ννιττ1ττ πι68ΙΜι τττιτΙΙεΙιο ι

ιητιττιι.ι:Ιιτιιιι€) ετιετ'ιτ.ΙΙιετι, ιτττι εο ννιιττΙινοΙΙοτ ειιιά ιιιιτ ιιιιτειοΙΙιοτι.

Μ: ΓτοιιττιΙΙιοΙιιτττι θτιτεε πω! [Μπιτ.

θα.: Πι·. ΔΙοκετιι!ιιτ του -ΡιτιοΙιΙ.

Ρ. δ. Ιτιι ΕΜΗ: Αάτιιεετιι: νοτιοςιιτι Μ, ντοτιτοιι Με ΑττειιΙιδ

τιιτ·ετι £τοιττιιιΙιοΙιετ οτειτο!ιι:, άιεεειι ΑττίτιιΒ·ο ειιι άιε ττοιιιιςιτ Διὶ

τεεεο ιιιτιἔεΙιετιιΙ ινιεττετ Βιιί'6τιτοττι κιτ ντοΙΙιιττ.

ΒντττιςιιΙΙει:Ιτιιε Βετττιτοτττττττ

ΜΜΒΙτιττι.).

Πλ ΒνετττιιιιΙΙο Κατω?

ννοι· νιΠιεΙιιιιι.τε? Εττ'ο!ις?

Πιιτετει:Ιιτ·ιτ'ι: τττιιτ Αιττοεεε Με Αιτειιιττττ'ι: ιιτιιιττΙοτιιιιιι

Ατιτοε:

Π. Βιιιιιττι:

Νιτ.ττιο τιτιιὶ μπειτε Αιτι·ιτεεε:

: Ι. Βιιιιτ Βιτει:Ιιννοτιτιιτι νοιι εειιιττι άετ Βτττι€ειι ΒιιιστΙτιιιτρττισθι

νοτΙιιττιιΙετι ? δε.. Νώε

Π. Βιιι ετοΙτ άετ Ζιτει:ιτττιτ εεττ Αιιεττιπ νετε.ττιτοττ:?

θΙοτοΙιε;οϋΙΙειτοτι. ΟτοΙιεεειεττ. νετεο!ιΙιτιιΙτωτι

Α. ΘενιτιοΙιι? ΖτιΒιιτιοττττττετι:

ΨΙιτντοΙ ?

ΑΙιττετιοττιιτιοτι:

Β. Β'ιεττιετ? δε.

Με Ιιοι:Ιι:

Νιτττι.

Ο. ΤιιΒιετΙτιτΙΙιιτοιΙΙετι ? θιιΐιτιιιτοτι.

Νιου: Βοϊιτιιιτιιιι.

ΙΙΙ. Κατω-ι $1τ2τΙτι:Ιιο Βοειιιιτι:Ιιτιτττε :

Π'. ΒνειιτιιοΙΙο Κιπετι: ινο?

Με ΙιττιΒο:

Βτ·τ'οΙΒ·'Ρ

Πτιωτει:Ιιτιτ'ι: ιιττιτ Αιτι·ιτεεε άεε Δτπιτε:

 

Ζιιτιτ 8ι;Μιτεε εει τιοι:Ιι ιιιιιοτ Βο2ιτετιετΙιτττε ειιί Με ειιι

ερτει:ΙιετιιΙοτι Βιιτιοτιτο Με 'Γιι.ΒιεΙΙο άετ τιι άειι νοτιιιΙιτοτι

οτιτΙεεεειιιετι Κτε.τι!ιοιι") Βιιιιτισ.οΜ, εοντιιιι: πιτ ειιιε εττι

°) ΜΗ. ΑιτειιιτΙιτιιο Ποτιοττιεοτι ιτοτοτι τω Βετιιιτε Πτι νω

ιιΙιτ· ιι.ττ8·ιτττοϋιτττ νντττι1ε.

Ιτι:Ιιε ΒεΒιιιττοΙιιιιτιιτ ετιιιτΙιετι Κοτιιιιιιτι. ΒιιτεοΠιο ιΙϋτΓτοι

ιτε. ιιιε ετε ειιιιΑιτει.τιι.ι:νεττΙοεειιιιο Ζω ιιτιειειπ, νοιι Ιππο

τεεεε ειστε. ΠοΙιιιτ ιιιε ιπι Βιιτιο!ιτειε.ιιτο ΔιιεΒοττοιοποπ

ειιιά ιιι άειι ιπι ΑττΙιιττιΒ ΙιετΒοεοϋειτοτι ΚτεττιΚοτιεισεοΙιιοιιιοπ

ΝιτοΙιτιοΜοτι ειιτΙιεΙιετι.
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Βιιειιετειιιειεειι ιιπε Βεερτοοιιιιιιοειι.

Χειιτ, ΒετΒετ ιιιιιι ννωρ. Βειιτε.8ε ειιτ Βειιοιιοιιι

τιιτειε. Νειιε Ρ0ι80. Βετιιιι. Πιεειιετε πιειιιοιιιιεοΙιε

ΒιιοΜιειιιΙΙιιιι€.

Ποτ τω” 240 Βειτειι ετιιτΙιε Βειιιι ειιιιιιιΙτ. Με ει·ετειι Αο

εοΙιτιιι.ι. ειιιε Αιιιιιιιιιιιιιιι νοιι Κειιττ Ζει· θεειιιειιιι άετ

ΗειΙοιιειειιιορετιιιιοιιοιι. ε ειιιά 95 Μηιε.τοιοιιιιοιι Με άειιι

Ιεωτειι διιιιτ, ειε άειι πω» ιιιεεετ Ατιιειι. ιιιΙιιειι. ννετ Με

ίτιιιιι>τειι Ατιιοιτειι νοιι Κ απο τ 8ειεεειι Μι, ννιτιι ειιιειι οιιιιε

Βιιι ι'ειιιιιιιι.; ιιιεεειι ιιειιειι Βειιτε8 ειιι· θιιΙιειιειειιιοιιιτιιτειο

ιιι ιε Ηιιιιιι ιιειιιιιειι. Πετ ΙιιιιιιΙτ κι νοτννιεε·ειιιι ου.ειιιει.ιεοιι,

ιτειιειιε ΚτειιΙιειιεεεοιιιοιιι.ειι ειιι. νοι·ειιΒιιοιιειι Βριοτιεοιι.

Πιεεε Κι·ειιιιειιεεεοιιιοιιωιι ιιεει ιιιετι ειιι. εειιι ετοεετειι Ιιι

ιετεεεε. εε Ιοοιιιιίι. ιιοά ειιεοιιιιιιιιειι ειιιά ειε ειιι.νειεεει. Ιιι

ειιιειιι Αιιεοιιιιιιι: ΒοιιΙιιεεοειιιετιιιιιι€ειι εειιι; Κ ειι τ ειιι' Με

'Ι'οοιιιιιιι εετ Ηερειιοιιεάτιιιιιεεε ειιι ιιοά ιιειοιιτ, Με εοιιοιι

ι'τιιιιει·, άεεε ιιιιτ ιιιεεεε νεττ'ιιιιτειι πι". ΒιοιιετΙιειτ νοτ άειιι

Ζιιτιιοιιιεεεειι νοιι Βιειιιειι ιιι εειιι ΗειΙειιντεεειι εοιιιιιιι.

Διιεεετ ιιιοεετ Ατιιειι: νοιι Κειιτ ειιιιιειτοιι ιιιε «Βειτ.τεςε

ειιι· Βειιειιοιιιτιιτειε» ποσο ειιιειι ΑιιΓεετε νοιι ννεΙρ: «Πιε

'Ι'εΙιιιεεειιε Ο τω” Βει ΙιεΙιετοιττιιοεε» ιιιιιι ειιιειι νοιι

Βετεετ: << ειιετ άειι Θε.ΙΙειιιιιιεε ειιιειι ΒοΜιιοοοοοιιεορετε

τ.ιοιιειι.

ννωιι. Ε" ι ο ιι.

Υετιιιιεειιιεε.

- νω- Κιιτιειιι ιιεειιιιτ εετ Απε ειιι ινειιιιιοιιοιι θνιιιιιεειιιιιι

ιιι Τε;ιι.ιιτος οπο! Πιι·εοτοτ άετ ΗειΙε.ιιειεΙι άετ θεεεΙΙεοιιε.ι'ι.

Τ888ιιτοςεειιετ Αετειε Πι·. Π. Β' τ ι ο ο 1ιι ιι ο ε τ άεε “ή ιι ιι -

τιΒε .ΤιιιιιΙΒιιιιι εειιιετ ετει.ιιοιιειι 'Ι'ιιιιιιι;ιτειι.

- Αιιι 18. Πεοειιιιιετ νοιΙειιιιειι ειοιι 30 .Ι Μι το Μ: τ εται

Ιιοιιειι απο οιίειιιΙιοιιοτι Τιιετιιτιτειι. Με Ποτοπ

Ιιειιιιιιειιιοιιε θειιειιιιτιιιιι Πτ. Ε ε ο Β ε τ ι: ε τι ε ο ιι.

- Πετ Οιιετετιιι άετ ΠοιιιΙεννεοιιειι ννοιιιιιιΜιειτοιι.ειιιιειει

ι.ειι,θοΙΙει.ειειιτειιι Πτ. Γειιο τον, ιει. εειιι θειιιΠειι άεε

Κιιτειτ'εοιιετι θοιινετιιειιιειιτε-Μειιιοιιιιιιιιι

ε τι ο ο το τ ε ετιιιιιιιιτ ινοτιιειι.

-- Πιε Ιιειι.ιιιιιτ άετ 8εοτιοιι τετ Πετιιιε-Πε

Μαιο ειιι' άειιι οενοτει.ειιειιιιειι ΙΧ. Οοιιςτεεε τιιεειεειιετ

Αετετε ειιιε Αιιιιοιιιτειι ειιι Ριτοςονν πι. άειιι ΟΙιετε.ι·ει. Με

Μεειιεειι Μετιιιε-ΒοεριιεΙε Πτ. ν. Βιιιιιιιιιο ιι ιιοετιτιι επ

ινοτιιειι, ιιιιοιιοοιιι άει· θεοι· ΠειιιοιιιεΙιιιερεοιοτ άετ Πειτε τ.

Κ τι ιι τιιι νοιι ιιιεεετ Ε”ιιιιοιιοιι ειιτιιοιιιτειι·ειειι ιει..

- Ζιιιιι θειιιΠειι άεε .ΙιιτοεΙιιιν°εοιιειι θοιινετ

ιιειιιειιιε-Μεάιοιιιειιιιερεοτοτε ιει άετ ιιιειιετιιτε

ἑνιιειιειιιεοΙιε Κτειειιτπ Πτ. ινιιι ο ετε.ιι ε ιιι ετιιειιιιι. ιιιτοτ

ειι.

- Μι: άειι Ε'ιιιιοιιοιιειι Με εΙτετειι Ατειεε εεε Βοε

ιιιιιιι-Κτειιιτειιιιειιεεε ιιι ΜοεΚειι1 ιιπ, ιιεειι Ειτ

ιιειιιιιιιιι; εεε Πτ. Βετεειιιιι εειιι Οιιετιιτιπ άεε .Τειιεε

Κτπέιιιειιιιιιιιεεε, άετ Οτιιιιιιιιοτ Ν. Ι. Μειιιο τε τι οει.ι·ιιιιτ.

ννοτ στι.

- Ζιιιιι ιιΙιετειι Ατει: άεε ΤειιιοοννεεΙιειι Θου

νετιιειιιοιιτε-ΙιειιιιεοΙιείτειιοεριτειε Μ, Με άετ

σε. να.» ωιιω·ι. ιιετ Αεειετειιι επι άετ οΙιιτιιτςιεειιοτι Κιιιιιιτ

άετ Μιιιιετ-Μεοιειιιιεοιιειι Αοοιιειιιιε Πτ. .Τ ο ιι ιι τι ιι Η ε. ει ε ιι -

'Ι' ο τ ιι ιεεννειιΙτ ινοτιιειι.

- Ιιιι ιιεττειιεε.τε ιιι άετ ειιιειι νοιι ιιιιε ι·ορτοιιιιειττειι Νεοτ

πω, άεεε ιιετ ΙιεΙιειιιιιε ιιιτετιιε ΚΙιιιιΙτετ Ποτ'. Πι·. ν. .Πιτ -

ιτειιεειι νοιι εειιιει· Ι.ειιτιιιΜιΒιιειτ ειιτιιοΙατετειι απο εποε

θι.ιιιιειιτι ιιιιοτειειιειιι Μπάσο. ιιιεΙάει: μια άιε «ΑΙΙ8·. ιιιειιιοιτι.

Π.-Ζτι,ς.», ιιιιεε ΡτοΓ. ν. .Ι ιι ι·ειι ιι εεπ ιιιιοιι ννιε νοτ εειιιε Βιε

Ιιετιε·ε Τιιιιιιιι;ιιειτ ιιι 'Ι'ιιιιιιιΒ·ειι ιιι νοιΙειιι Πιιιι'ειιιι;ε ειιειιιιι.

- Πειιι ΟοιιειιΙιειιτειι ιιιιιι Ηοιιοτει·ρτοιεεεοτ άεε Κιιιιιεειιειι

Ιιιετιιιιιε Πι·. Νιιιοιιιι Β.ετεοιιιιιειιι Μ; άετ 8τ. Βιε

ιιιεΙειιε-0τιιειι 2. ΟΙεεεε νετιιεΙιειι ννοτιιειι.

- ν ετειοτιιοιι: 1) Αιιι 21. Νονειιιιιετ ιιιωεειω ιιετ

Οτιιιιιιιιοτ ιιιι άετ ΒιιιιιιιιιιιιιιεεειιετεΙτ Πτ. Απ ιι τι ν. Ρε

εοι ιι ειιι 'Ι'νιιιιιιε ιιπ Αιιετ νοιι 80 .ΤεΙιτειι. ιι 'Ι'ννετ Με

8οιιιι ειιιειι Ατειεε με!ιοτειι. Επεσε άετ Ηιιιςεεειιιεοειιε ιπι

.Τειιι·ε 1891 Με Ποτρειετ Πιιινετειιιιι, εε ινεΙοιιετ ει· Με 1897

Πειιιοιιι ει:ιιιιιττε. Νιι.οιι Αιιεοινιτιιιιε εεε Οιιτειιε Ιιεεε ει· ειοιι

Με Ατει. ιιι ει. Ρετετειιιιτε ιιιειιετ, »νο ετ ειοιι ερεοιειΙ ιιιιι.

θειιιιττειιιιτ'ε ιιοά θνιιΜιοιο,ειε ΙιεεεΜΐι.ιςι.ε. - 2) Ιιι Βιειι ειιι

28. Νονειιιοει· ιπι 78. Ιιειιειιε_ῇειιτε Πτ. ΟιιτΙ ν. Ηειιιιε.

ΠετΠειιιικοαειιςοιιε ειιιιιιιιιτε Με ΚιιτΙειιιι ιιοά Ιιιιττε ειιιειι

ιιιειιιοιιιιεοιιε Αιιειιιιιιιιιιε ιιι Ποτρειι. ετιιεΙτειι, ννο ει· πιι1: Πικετ

ΒτεοΙιιιιιιξ νοιι 18ιθ-62 ειιιιιιττε απο ιιι άετ Ιει.ειειι Ζειτ ειιιειι

Με ιιιιιιιεειιει· Αεειετειιτ ίιιιιιιιττε. Νεοιι Βτιειιε·ιιιιε άετ Βοο

ι0ΝιιΠΓ·ιε ννει· Η ιιτε.ιιτιεοιιετ Ατει ιιι ΠοιιΙειι, εειτ 1867 Μπιτ

θιιτειιεειιΖετ ιιι Κιιι·ιειιιι (Ζιτοιιιειι). -- 3) Ιιι Οιιεεεε ειιι 17.

Νονετιιιιετ εετ Οτιιιιιιιιοτ ειιι _ιιιιιιε‹τιιειι Κτειιιτειιιιειιεε ιιεεεΙΙιετ

Πι·. Νιιιοιιιι Πειιιεεοννιτεοιι ιπι ΑΠ:ετ νοιι 42 .Τειιτειι

ειι ΗετερετιιΙ εε. Ποτ νετειοτΙιειιε πεπ ειε ειιι ιιιοιιιι€ετ

Οιιιι·ιιτε ιιοά οποτε άιε οιιιτιιτειεοιιο ΑΜιιειΙιιιις άειι @πεπο

του Κτιιιιιτειιιιιιιιεεε, ειιιε ννεΙοιιετ ει· ιιιειιτετε ννιεεειιεοιιιιι'τ.ιιοιιε

Ατοειτειι νετοιι“ειιιιιοΙιτ τω, άιε ειοιι ιιιιιιιειιιΙιοιι ειιι' άιε τοιιιιο

Βιιι.τετιιιιιις άεε Κειιιιιορίεε ιιεεοε·ειι. Ετ πιο· ειιιειι Βεοτειιιτ

άετ θεεειΙεοιιείτ Οιιεεειιετ Αετει.ε. -- 42 Διιι θ. ΝονειιιΙιετ ιπι

Ποτι'ε 'Ι'ει·ιιι.ιιιο (Βεεετε.οιειι) άετ ΠειιάεοιιειΈειιτ2τ Μπι ε ο ιι

Πιιιιιιιτε οιπο ιπι 80. Πειιειιειιιιιτε. Οιιι;ιειοιι άετ νετειοτ

ιιειιε Με: 80 .ΤιιΙιτε ειιι Δτει. ιιιιιιιιι; ιτεινεεειι, ειο Ιιετ. ετ ιιοοιι

εειιιε ?πιο ειιι. 5 Κιιιιιετιι ,εειιι ιιιιι.ιεΙΙοε ιιιιιτετΙεεεειι. - δ)

Ιιι Βιιάερεει. άετ Ρι·οι”εεεοτ ω· Αιιε·ειιιιειιιιιιιιιιε Πτ. Νο ιιι τι -

ιιιεΙ ?ο ιι ετ, ειιι ΒοιιιιΙοτ Α τιι.' ε , ιπι 59. Βειιειιειειιτε.

Ετ »νετ ειιι'ιιιιμε Ποοειιι: ιιι ννιειι, ιιιιιιιι ιιι ΚΙο.ιιεειιοιιτε ιιιιιι

εειιι. Ι896 ειιεεετοτάειιιιιοιιετ ΡτοΓεεεοτ ιιι ΒιιιΙερεει. 8ειιιε

ννιεΙιιιιτει.ειι Ατοειι.ειι ιιεττει'ειι άεε 'Ι'τιιοιιοιιι ιιοά άιε Ποτο

Ιιειιτειιιιιιιιοιιιιεειι. - θ) Ιιι Ρετιε τω· Ιιιερεοτοτ άεε 8ειιιιΜε

ιιιειιειεε άετ ιτειιεϋειεοιιειι Ατιιιεε Πτ. Μετνειιιι.

- Ποτ Πιτεοιοτ άετ πιειιιοιιιιεοΙιειι ΚΙιιιιιι ιιι Βτεειιιιι, Ρτοΐ.

Πτ. Κ ιι ε τ ιετ. ινεςειι Κτειιιιιιειτ ιιειιτΙειιΜ ινοτιιειι. Με εετ

νετττοιιιιι ιιεεεεΙοειι ιετ Ρτοί. ειιτεοτε. Πι·. Β. 8 τ ε τ ιι Ιιε

Ιτιιιιτ Ποτ ειι.

- ΑιεΙ.ιειιετ άει· Βειιιιιιιεε.ιιτιιειιιιιιε ιιει άειιι

8εετιιτοννεοιιειιθοιινετιιειιιειιιε-Ιιε.ιιιιεειιεΗ.ε

ε ιιι τ ιετ ιιετ ιιιεΙιετιιτε ΒιιιιΜ.τειιτει νοιι ννοτοιιεειι Πτ. Ν ι -

ιιοιιιι 'Ι' εε_ιιιιιονν οποίου ννοττιετι.

-- Ιιι .Ιι1τ_ιειν (Ποτριιι) Με ειιι 16. Νονετιιιιετ άετ ΡτοΓεεεοι·

άετ ΖοοΙοςιε Πτ. 8 ε ε ιν ε τ ε ο νι , νιεΙοΙιετ ΙιοιιειιιιτΙιοιι :ιιι

ιιιε Κιεννετ ΠιιινετειιΜ Ιιετιιίειι ιετ, εειιιε Α ο ε ο ιι ι ε ιι ε ν ο τ -

Ι ε ε ιι τι ε: ΒειιεΙιειι.

- Ζιιιιι νοτειιιτειιιιειι άετ Κιοννεειιειι Αιιιιιει

Ιιιιιιτ άετ ιιτει.ΙιεΙιειι Πιιτει·ειιιιειιιιςεοεεεε ιετ

άετ θοιινετιιετιιειιιε-Μεάιοιιιειιιιερεοωτ Πι·. νν. 8 ε ει ο ιι ιι ο ιν -

ε ιι ι @πειιι ννοτιιειι.

- Πιο θάεεεεετ ιιιειιιοιιιιεειιε Γεοιιιιι5.ι. ειιιε ιιειιιι Μιιιιετε

τιιιιιι άετ νοΙιτειιιιιιιιιιτιιιιε ειιι θεειιοιι ιιττι Αιιε.ιιιιετιιιιε ‹ιετ

ΒεεεΙιι Πιτ άιε Αιιι'ιιιιιιιιιε άει· ΑιιεοΙνειιιειι άετ ιιιιιιιτννιεεειι

εοιιιιιι.Ιιοιιειι Αιιι.ιιειΙιιιιις άετ ριινειιιο-ιιιιιιιιειιιετιεοιιειι Ε'ειοιιΙΜιτ

ιιι άιε ιιιειιιοιιιιεοιιε ?ιι.ειιΙιε.τ. ειιιεςετειοιιτ, ειιι! "νετ ιιι άειιι

Βιιιιιε, άεεε ιΙιεεε ΑΒεοΙνειιι.ειι ιιιοΜ, Με άεε Βει άειι ειιιιετειι

τιιεειεοΙιειι Πιιινετειιιιτειι (Με Αιιειιειιιιιε ιιετ ιιιιΙ.-ιιιειι. Λεει

ιιειιιιε) ιιιιΙιοιι Μ. ιιι άειι Β. Οιιτειιε (5. Βερτειιιοετι εοιιιιετιι ιιι

άειι θ. Οιιτειιε (δ. Βειιιεετετ) άετ ιιιειιιοιιιιεοιιειι Γ.ι=ιιειιΙτ.ιιι ειιι'

Βειιοιιιιιιειι ννιιτιιειι. Πει θειιιιιι'ε εεε Πιιιιειετε ιιετ νοιιιειιιιι`

ιιΙιιτιιιιιι· Με ιιττι. Με εΙιεειιιε·ετ Ρτιιιιιιια ιιιεεετ Ρτε8ε ιιι

άετ ΛΙιετιιοοιιετ ειιιιτεεει.ειειι Οοιιιιιιιεειοιι Πιτ άιε Βεοτεειιιειι

ι.ιοιι άετ ιιοιιετιι ΙιειιτειιετοΙιειι, ιιι Πεοετειιιετιιιιιιιιιιιε ιιιιτ Με

εετ Ποιιιιιιιεειοτι άεε οιιι8·ε θεειιοιι άετ Οιιεεεεετ πιει!. Ρεοιιιιιιι:

ιιιιεειιΙΜεις Ιιεεειιιειιειι.

-- Με πιτ νοτ ειιιιεετ Ζω ιιετειιε ιτειιιεΙιιει Ιιειιειι, Με

εετ νετιιτοτοειιε Απε Πτ. Α. Ρ. Βιι.εεννει.ονν άειιι Βιοε

Ιιειιετ ιιιειιιοο-ριιιιειιι.Ιιτοριεοιιειι Οιιτιιτοι·ιιιιιι ειιι θεριπει νοιι

800,000 Βιιι.ειι ειιιειιι ΑενΙ Πιτ Ρετεοιιετι άεε ιιιειιιοι

ιι ι εεΙιε τι Βετ ιι Η (Αετετε, Β'εΙιιεοΙιετ, Β'ειάεοΙιετιιιιιειι οπο.)

ιεειειιιειιτε.τιεοιι νετιιιε.οιιι.. Πε ιιεεωιιειι που πιο ειτε Μοειιειι

ιιετιειιτει. "ω, εινει Ρτο_ιεοιε ειιι· νετννιτιιιιοιιιιιιε ιιιεεεε νετ

τιιιιοιιτιιιεεεε. »Με άειιι ειιιειι Ρτοιεετ. εοΙΙ ειιι θι·ιιιιάει.ιιοιτ

ιιι Ποειιιιιι ετννοτιιειι απο ιιιιεειοει ειιι θειιιι.ιιοε ειιι'αειιιΙιτι

ννει·ιιειι, ννεΙοιιεε ειιι· Αιιι'ιιιιιιιιιε εεε Κτειιιτειιιιιιιιεεε, εεε Βε

ιιιιιοτιιιιιιε, εεε εεεειιινε.τι.ιε ιιι ειιιειιι ε;ειιιιετ.ιιοτειι Ι.ιοοει ιιο

τετε;εοτει:ιιι. Με, εοννιε εεε οοειιετννΜιιιιειι Αενιε ιιιιιτειοιιι.

Νιιοιι άειιι ειιιιετειι Ρτο_ιεετ εοΙΙ ειιι (ιιπ ιιι άετ Νιι.Ιιε ιιετ

8τε.‹ιτ ειιιτειιειιιτ. ννετοειι απο ιιοτι ειιιε Πο!οιιιε ειιι· Λετπιε,

Ρειιιεοιιετ ειο. ιιιιιτειεςτ. ννετεειι.

- Ιιιι Ηετιιετ Με ιιιιιεεειι ειι Βεειιιιι εεε ιιειιειι ΙιεΙιτιειι

τεε Γοιι.=τειιιιε Πειιτειιιιιιε ιιι άετ ιιειιειι ιιιειιιοιιιι

εειιοιι Β'ιιοιι ΗΜ. άετ Οιιεεεεετ Πιιινετειι.Μ Ιιε

εει.ει. ινετιιειι: Πιτ Πιιιειιοετιιι, πο· Αιιι;ειιιιειΙΙιιιιιιιε, τιιει·ερειι

τιεοιιε κιιιιιτ, Ρενοιιιιιιτιο ειιι! Νεοτοιοςιε, οιιιτιιτειεοιιε Ρετιιο

Ιοετιε ιιιιι. νετιιιιιιιιιεΙιτε, Ηνε·ιειιε απο εετιο!ιιΙιοιιε Μεάιοιιι.

(Β. νντ.).

- Ποτ ει.ετιιιιιεεικο Ιιειιοτειιι. ιιειιιι Ιιειιτειιιιιι ι'ιιτ Ριιιιτιιιεοιε

Με ΡιιετιιιιιιιοΒιιοειε ειιι ιιετ ΜοεΙιε.ιιετ Πιιινετειι.ε.τ., Ρτονιεοτ

Κενεοτ ιει; :πιο ΟιιειιιιΙτετ-ΡΙιετιιιιιοε ειοιι εετ

Ποειιιιιιετ ΜειιιοιιιεΙ- νετννεΙτιιιις ετιιειιιιτ

ινοτιιειι. ε ·

- ειιι Με ν ι τ οιιο ιν - Π ο ιι ιι ιιι ει ειιιά ιιετειιε ιιειιιιιειι.ε

Βιιιιιιιιειι εεεειοιιιιει ινοτιιετι. Ιιι Διιοει.τεοιιι άετ ιιιτετιιει.ιο

ιιο.Ιειι Βειιειιι:ιιιι ν ι τ ο ιι ο ιν ε ιιειιειι ειοιι ειιιειι ιιι ειιεεετ-ιιειιι

εοιιειι Ιιειιιιοτιι οιιιιι6ε ειιι· θειιιιιιιιιιιε νοιι Βειτι·ιιττειι Πιτ άεε

ΠειιιιιιιεΙ ιτειιιιιιει, εο ιιι Βιιειειιιι ιιιιιετ Ιιιετετε νοι·ειιε, ιιι

ΑιιιετιΙ‹ε ιιιιι.ετ Α. .Πιοοιιι, ιιι άειι Νιειιει·Ιειιιιειι οιποτ Ρι·οι'.

ΡεΙ (Αιιιενετιιειιι) ιι. ε. νι. _ ¦

- Ζιιτ Πττιειιιιιιιε· ειιιεε ΠειιιιιιιεΙε τι τ Ρτοι'. ν. Ρεν

του ιτοτ'ετ ιιι Μιιιιοιιειι Μ". ειοιι @τι ειιι (Σοφικό ε:εοιιιιετ,

ννεΙοιιετιι ιιετνοττο.εειιιιε Πιιιιιιετ ειιιε άειι νετεειιιεάειιετειι Βε

τιιζειιτειεειι ειιιτειιοτειι. Βειι.τιι.εο »Με ιτιο.ιι ειιι άειι Ι. Βιιταετέ

ἔεΡΚοι3 ν. Βοτεειιτ ΩιΙιιιιοΙιειι) ι;οιειι€ειι ειι Ιεεεειι. (Μις.

ω· .



  

 

 

  

  

· ε-ι..1..φ

«σε . · 

η μ 1·'οιι άοι· '1'ειιιι1ιοννεο1ιειι ρ1ιγει1ιο-ιιιεάιοιιιιεο1ιοιι θοεο11εο1ιιιίι

ιεε ειιι Οοιιαιιιε πι· 11ι·1ιιιιιιιιιι€ άοι· Ρ ιιι ιιι ιο ιιιι Β ο τ ι· ιιι ε ο

νοιι 500 1101201” άοιι Νιιιιιειι άεε Β1ιι·οιιιιιιτΕΙιε

άε ε 1) ι·. Ν. Ρ ο Η ι· ο νι ε Ιιι Μ· ειπε Αι·1ιοιι (ιιι ιιιεε1εο1ιει·

Ηρι·:ι.ο1ιά) Μ" 1ιιί'εοτιοιιε1ιτειιΜιει1ειι. ιιιιιιιοιιτ1161ι Με Β ι· γ -

ειρειε ιιιιάάει· Α1'1'εοιιοιιοιι άει11γιιιρ1ιάι·ϋεοιι άεε

Η ει1 ε ο ε ε.ιιεεοεο1ιι·ιο1ιοιι ννοι·άειι. Με Αι·1ιοι1οιι ειπε: πιω

Με 2ιιιιι 1. .1ειιιιιαι· 1905 Με άοιι Νιιιιιειι άεε Ρι·11ειάειιιοιι άετ

θεεε11εο1ιιι.τ'ι, Ρι·οι'. Ρ. Ρ. 8 ιι ιι ε ο 1ι ιι ιι ε Μ ('1'ιιιιι6οιι·ε. Εσπε

111ει.ιι Μάτια. ιι. Οκειιριιοοιω.το) οιιι2ιιεειιάειι. (Η. 1λ'ι·.). -

- Αιιι 24. Νονοιιι1ιοι· ι'ιι.ιιά ιιι άοιιι 1ιιοε1ι.ιειι ινο11ι1ιο1ιοιι

ιιιοά101ιιιεο1ιειι 1ιιετ1τιιτ ε1ιι 1'οιει·1ιο1ιοι· ΑΙΜ

ετιιιι, ειιι! ιινε1ο1ιειιι άοι· 1)1ι·οοτοι· άεε1ιιειἰτιιιε, Ρι·οϊ. [Η Οι τ,

111 Ζιι1ιϋιοι·ιιιιιοιι, ινοΙο1ιο άοιι 5121ιι·1ςειι Οιιιειιε πιπ Πι·Γο1ιι;

ει1ιεο1ν1ι·ι 1ιε.1ιειι. Με Α τι ιάιρ1οιιιε 111ιοι·ι·ειο1ιιο. Νειι51ι άοιιι

Βοι1ο1ιτ 211011 Με ινο11ιΙιο1ιε ιιιεά. 1ιιετιιιιι Βιομιιινϋ.ι·ι18 35

1ιειιιετϋ1ιΙο ιιιιά 1814 Ζιι1ιδι·οι·1ιιιιειι.

- Ιιι άοτ νοι·ἰεειι 11'οο1ιε ετίο1Βιο Πι Ποε1αιιι άιο Βιιιινο1

1ιιιιιΒ ιιιιά ΒιϋΙΤιιιιιιἔ άεε Βειι ο ινεο1ιοιι Αεγ1ε ιιπ ιιπ

1ιε111Μιτο Κι·ιιιι1ιο ιιι θεοΚο1ιι11ι1. Ζιιιιι Βιιιι ιιιιά

Πιιιοι11:ι1ι. άἱεεεε Αεγ1ε 1ιιι1ιοιι Με Βι·ϋάοι· Βιι.1 ο ιν 4701110 1101.

εεερειιάει. Πεεεε11ιο κι ίϋι· 100 ιιιιι.ιιιι11ο1ιο ιιιιά ε1ιοιιεο νιο1ο

ινο11ιΙιοΙιε Κιει.ιι1ιο 1ιοι·οο1ιιιοι.

- Ιιι Α1ιι ιι Η ει (Κι·ιιιι) 1εΕ. Με άοι· νοι·ε1ωτοιιάο άοι· θει

ειο11εο1ιιι0; πι· Β1ιιτιο1ιτ.ιιιις νοιι Βιιιιιι.ι.οι·1ειι 100· Κιιιάει·, Ρι·οί.

Πι·. Δ. Βο1ι ι· ο ιν 111οε1‹ειιι), ιιιιιι1ιοι1ι. νοι· Κοιτάω άεε Κ ιι ε

ιιε2οινεο1ι ε Β ειιι ιιτοιιιιιιι ειι611ιιοτ νι·οι·άειι. νοιι άοι·

ΒΡ18.1101ι150Ιι Ριοωοιοι·ιιι ω» θεεε11εο1ιιιι'ι. Οιοεει`ἰ1ι·ει.1ιι Χειιι1ιι.

Α1οιιιιισάι·ονιιιι ιιπά άοιιι θιοεείϋι·εωιι ΑΜ:: 8111181'

1110 1ι ιι ι Ι ο κι' 1 τ ε ο 1ι ειπά ιιι άοιιι Βιιιιιιιοι·ιιιιιι :Νεά Ε`ιει1ιοιτοιι

ιιιιά νοιι άοι· Βι·1ιιιιιοιιιι άεε Βάσει”, Πειι Α ιιυε. Κ ιιε ιι ο -

Μινι· . ν1οι· Γιει1ιετι.ειι @Μαθε ννοι·άειι.

- Βιιιι1ΜΜε2ϋςο άοι· άοιιτεο1ιοιι 101εειι08.1ιιιοιι.

Βιιιο εε1ιι· άειιι1ιοιιεινει·ι1ιο Βιιιτιο1ιιιιιι;; Μιά ιι.ιιί άοιι άοιιι

εο1ιοιι Βιεειι1ιιι1ιιιοιι εάιιεεΓϋ1ιι·ι. Ιιι Κϋ1ιι 09.1: ειιι 15. Νο

  

νειιι1ιει, Με ά1ε <01'ι·ειιιΐ. Ζεις. 1ιει1α1ιτει., άιο Βοε101ι11ιςιιιιε τι"

οιποπ 8ο.ιιιτιιι:ε2ιι€οε ετιιιιςοίιιιιάειι. 1)οι Ζιιιι 1ιεεω1ιτ 0ι.ιιεεω

άοι· Μιιεο1ι1ιιω ιπι Ψοεοιιτ1ιο1ιειι Με ε1ιιοιιι εως. Αιιιιιεεω

ιιιιά ε1ιιοιιι θει·άτ1ιεινο..ςοιι, πιο” 1ιιι θε1ιι·:ι.ιιο1ιείει.11ε ιιιπ:1ι άιε

ιιϋι.1ι1εειι θοιιρόε 110· Αει·εω ιιιιά Ο1ιοι1ιωιιιικε 1ιιιιιιι1ιοιιιιιιω

Πει· Αιετννεαοιι. ιι·ο1ο1ιει· ιιιιο1ι ιιιιεεει·Ιιο1ι ειιι Μπι τοι.1ιειι Κτειιέ

1‹ειιιιι1ἰο1ι ω, ειιι;1ι:11ι: 8 (ειιιο1ι Με '1'ι·εις1ιιιΙιι·οιι ω 1ιειιιιιιιοιιάιη

Βεει.οιι 00· νει·ινιιιιάετε, ίοι·ιιει· 810 Οροι·ιιιιοιιεειιιιιιιοι· ιπι".

1ιιι.ιιάιιιΜεΙιι, 1ιιεττιιιιιοιιτοιιεο1ιτε.ιι1ι ιιιιά Μεά1οιιιιιοιιτειι (ιιιιι:1ι

2 Ρ1ιιεο1ιοιι ι'ι·ιιιι2. Οο,ιιιιυ.οε Β·ε1ι6ι·οιι άεπ). 1)ιιιιιρί- ιιπά θει

1ιο12ιιιιιι; ιεε νοι·ιιεεε1ιοιι. Πει· θετε.τ1ιοννιι.εοιι -οιιτ1ιι11ι ειιι

(Μωρά Με άιο 1·1ϋιΓειιιο.ιιιιεο1ιε.Γτειι ιιιιά ειιιωι Β.ειιιιιι 111ιθε

ι·11τ1ιεο1ιιιΕιοιι Μάι· Απ. Ιιι ιιάο1ιετειι 2811801160 οιιι1εο 81002117

εο1ο1ιει· Βιιιιιι5:ι.εεϋ,<;ε ειιιΓ άειιτεο1ιοιι Βιι.1ιιιοιι ειιι· ΨειΓῦΒιιιιἔ

ι.ιοετοΙΙι ινοι·άειι.

- Με άοιιτεο1ι‹-ι 1ιά1ιιεο1οςιεο1ιο (ιιοεο11εο1ιιιΓι

ΐεἰοι·τ ιπι 11102 1903 Πιτ 25_12.ι·1εο ε .Ι ιι Ιιι 111 ιι ιιι Μ: οιιιειιι

Οοιι€ι·οεε άοι· Βει.1ιιοο1ορ;ειι ιιι ΒειΙιιι. Αιιιιιει1άιιιιεοιι νοιι ω.

τι·5.εειι ννοι·άοιι Με ειιι» 18181. Ποοειιι1ιει ειιι άοιι θοιιοιειΙεο

στοι.9.ι· άοι· θεεο11εο1ιιιΐι, θο1ι. Βιιιιι1Μει·ειι.1ι Πι. Β του

(Βει·1ιιι 80., ΜεΙο1ιι«ιτετιει.εεε 181 οι·1ιειειι. Π ΒΕ

 

+ 181:1ο1ιετο 811:ιιιιιιε άσε νοι·ειιιιε 812. Ρετοιε

1ιιιι·εοι· Δοι·ετο: Βιοιιετειε ά. 10. 13οοοιιι1ιοι· 1902.

'1'ει;εεοι·άιιιι ιι Β·:'1'1ι. “ιιι Βο1ιι·ϋά οι: Πε1ιει· Βιω

ορει·ιιτιοιι.

11ιιιιι1'ειιι;; άοι· 1111ικ1ιοάε1ιοιιι·5ιμο Με Με ιιι1‹:1ιειο Μάι.

1101200· '1'ει·ιιι1ιι Πιτ άιο Ζιι1ι1ιιιιἔ άοιι ΜΗ,<:1ισάε1ιο11ι·ιιμε Πιτ

Με 1ιι.ιι1`οιιάο .ΜΜΜ -

+Νε.ο1ιετο 81τιιιιιιιε άοε13οατεο1ιοιι 5.ι·πτ11ο1ιοιι

17οι·οιιιε: Ποιιτεε άοιι 18. Βοο. 1902.

  
 

ΔΝΝΟ1ΤΠΕΠΊΒΒΕΒ. Απ!! Μιάου ιιι άοτ Βῖιο1ι1ιειιά1ιιιιἔἶιἶ1ζ._Ι1ΪΒΙΟΚΒΒ ιιι 0

_8ι. Ροιει·ε1ιιιι€. Νονε1ιγ-Ρι·. 14, εοινιο ιιι 211811 1ιι- ιιιιά ιι.ιιε18:ιιά. Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιρτο1τοιι ιιιιιιοιιοιιιιιιοιι.ΐ

  

 

Κάιρει·, 1ιι·γειιι11ιειι·ι ω.

ιΙο Ι'Αοαάόπι€ε άεε 8ε·ίειια:ε.

  

έ·

Μεςιιιιι

έ ιέ11Χ1ιιιΕΕΡΒΙΝϊ 1

  

 

Μ.Ι.ιι11'οιι1,

Θωθ. 14. άοιιι 1892)

  

· . ροοιιέι·ευΜάα
. .ν ΡΝ1Ρ11ωοι ε

. _ 1 ΜΝ ΜΜΟ

1-Ιει·πι· π. .ιι "ων ··06ιςυ:0

Ο .ΟΠΕ "ΠΡΙΝ ΐ'1·

] ΒαΪ¦¦:|ἴΩεκ|συπ6ΏκἀιΩ|ΔαΝ Ι.ιικ"Μι0μ.ιτ :

¦φ'ϊ': "θ εισπόζιωικ11ΐειί”Πώέιει

. ε..""ι"

  
  

 

 

01...." ι..νωι.ιω μι”

“ει” πειπ :ενια ιι: ικιιιιιιιεκε

ι.ι.ω1-...ωι.ι.... έ.:

Μ.. ι. Μ ιι ι.. 1.901." Ξ τ

πι: Η εμεινε δ! °=
ι Ν. .

- 1 %-...--1-..1.φω.0%Ν....ω.Μ.- . . -

"Πωιω-ΗΠΒ- ι)Μ Β]ιθΠΙΠ;"1εωηε (ΠΓ. Β011Χ) 01.0. 1110101111 180.

Ϊ
:
ι

  

ΡΙ1.11ΒΝ Β1.ΙΧΙΒ

0,10 άοι· ιιν1ι·1ι- 0,01 ιιι οιιιοιιι

ειι.ιιιοιι Βιι1ιεω.ιι2. Βεε1ϋ11'ο1.

0Δ80ΑΚ11Π·1 Μ. ειιι με” 1ιεε1:1ιιιιιιιει

(Οοπηι2εε "Μάικ

1. Αυειιει 1892

ιιιιά δ. 0011 18991. Βε1ιιο τ1ιειο.ροιιτ1εο1ιε

` 1νιι·1ιιιιιε ιει ινιεεειιεο1ιεΓι.11ο1ι ιεε1Βεετο11τ.

' Βιι!!ει€π άε Ι'Δοαάόπι€ε άι: Μέ

ιιιιά 1ιΙ1ιιιεο1ι ει·

, ι·ο1ιι (Βοοιότό άε '1'1ιόι·ερειιΜάιιε: 0οιιειιιιι

` 1ιι Ριπή; Βιιιιιι·άιιι-Βοιιιιιιιοπ, ΜέάιοαΗοω

ιιοιιυοΙΜι, 2. ε6ι·1ο; Βι1ι11οτΙιάφιο (Μοτοσι

Βο1ιονο, Ρπηα1«ΐ/8, Ρ. 104; Ριοΐ. Ιιειιιο1ιιο.

11111ε, 7'Ιιει·αραιτ19ασοΙισιι'9ιιο, ρ. 805; 'Ι'1εοιι, .

. 1ιθρ11:ει1 8ι.-.1οεορ1ι οι Οοιιιιι·άε ροιιι· Ι'εινει.ιι- "

. σειιιοιι!; άοιι Βοιειιοοε. Βοι·άειιιιιι. 1895,

' '1'1ιο11 1 μ. 988; Ρι·οι'. 01ιιιι·Ιοε, άο Επι”

@ιπτε ά'αοσοπε1ιοπιοπω ω.. ειιι.)

1

  

Βοιιιε Υνἱι·1‹ιιιιιι· ιει οοιιει.9.ιιΕ, ΜΜΜ ειι τε ιι1ιι·οιι, άιιι~ο1ι ννοο1ιεε1 ιιι άοι· Αιιννοιιάιιιιςεννιι1εε 1ετ (ὶεινϋ1ιιιιιιιε 811

Με ΜΜΜ 2ιι νειιιιοιάειι; 1ιειιιει·1ιειιεννειι1ιε Ψιι·.ιιιιιι· Μι 1ιιι1Μιιε11ει· 8τιι1ι1νοι·ειορίιιιις, Ιιο1ιοι·Ιοιάοιι, ·

Ροτι1ο11ι181ιο11. 1)ιιε ε1ιιιιιιο Α1ιΓιι1ιτιιιιιιο1. άιιε Με 8ο1ιννιιιιςοι·εο1ιε.Γι ιιιιά νι10ιιειιά άετ 11ιι.οτειτιοιι, ι“οι·ιιει· καμπ 11ι1ιιο1ιοιι

0ιι11οιιε1οιιιοιι ειιι.,

. _..Ι . ] Β Ϊ 1011111111: 2 Ρ111οιι, ο!πο ιιεο1ι @άοι· 1ι1ε.1ι12οιτ. οάετ Α1ιοιιάε 1ιο1ιιι Βοιι1ειι'οιιςο1ιιι. σ
· ('Ν'0 "Πω ω 08 8 1 1111111111: 1 οά. 2 Κιι1'ίοο- οά. Βιιρροιι160'ο1,_ιο ιιιιο1ι ά. Δ1ιει· (ιιπ ""ΜΜ ω!. :τι »κάμω-ιι β Μάι έ. "”.#10019)

 

. οΑεσιιιιιοι1ιιεε
Πω» άἱοεειιι Νιιιιιοιι 1'ιι1ιι·1οιι·οιι πιι· 1ι1ο1ιιο 8ΠΡΡ0Η1Τ0ΒΙΕΚ, ινο1ο1ιο Με 11Ίι·1ιιιιις 4105

..(Σιιεοιιι·ιιιοα επί Μάο 1ιοεΠιιιιιιιο Βιιιιιάε ιιι 1ιοεο1ιι·11ιι1ιοιι Βοεψειτιοιι απο.

 

  

 
 

  

“πιο ..0ιι.εοει·1ιιο Ι.ερι·ιιιοσα ιιι νοι·ειι1ιι·ε11ιειι.

ΠΔΠΡΤΕΑΘΕΙ1= (Μ, και) 110 ιιι 'Μπι, Ριιι·1ε (10) - 11ΜεΙει· ε£ε1ιειι άοιι Ηει·τειι .4ει·.ε8ο·ιι ειιι· Ι'ει|ιφιιοιρ.

116μιω; ιιι ιι,11οιι ετϋεεει·ειι Αροτ1ιο1ιοιι ιιιιά Πιοειιειι1ιιιιιάΙιιιιἔοιι Βιιεε1ο.ιιάε.

ι 1)ιιιοΙι Βι·1:ιεε νοιιι 20. Αρι11 191!) 1ιιι1›ειι άριτ Μεά1ο1ιιιι1ιο.ι.1ι ιιπά άοι· Μ1ιι1ετει άεε 1ιιιιοι·ιι Με «Οε.εοιιι1ιιο 11εριιιιοο»

3 ιιι Βιιεε1ιιιιά ειιιιι θο1ιτειιο1ι ειιἔο1εεεειι.

ι Μ0ΗΤ10Ε ΒΕΠΕ100.ΙΝ0. 11ιιι εοΜοοιι1ε Νεοιιιιιιιιιιιιιιιοιι ιιι νειιιι01άειι, ά1ε ιιιι1οι· 111ιιι11ο1ιειι Νιιιιιοιι νει·1ιιιιι0 ιινει·άειι. Με" ιιπι· Με Πειι”

1

1

  
(κι 81- 1.

   



κκοκκκκτιωιγκαι·ικ:κιοι:ιιιοκιικκιι%,οκοκι.ιεκοιικκεκκκκ_κι.ιι·ικοι.ικκιοκ.ιισ·ι·εικκε(σε
!μ.50κ.,οι.περονι.ιιικοκΗρ.)ι·ερεκιο12πιασει::οκκκοκικΠτ.οκοκκπ.°Ι902τ.,

ποπγκετ·ι.κ”.ι·ιρκιιερεοκ·ι.Μ,'Ηκει.:··19Ο3τ.-

1ΟΤΚΡΙ:ΙΤΑΠΟΠΠΠΟΚΑ

ι1(03

ικι.ιτοικι.

1(:κ-κΜπι.κ:ιιιιικκι)

ικαι:›ι‹εκει1Ἐ.ιικκι.ικκιιι·ιιοε·ι·ρκροκειικι.ικ

ΜεΉΡΞ!.λΖΧ*Εκ-

σοκκπι·ιικιιιιμκιιοιιιιιιιιιιικ

Γι:κοιιιικοιικκκ,ΗΠΒΝ“ιιοιιγκιιιι-..ιιιιτεκειιιοΙ008πω"

."2."2ηποικοετιιεκκο-ιικτορετγρκειτοιΤ"Μ0ΒἙ..(δύορκκ
ς)›κγρκειιει.ΗκΒΜ,ωκκιοκειοιιιει·σ·κ·ι.κειΗκι:ι.ι-(κεκιικικστι..

ϊοε6°εκιι·οκοκκ:παμειιο·2000ετοιι0-10-15πκι:·ι·οιπ,,οιοό> και,καιεικ1100τρειιιορτι,ικιογκ-ι.ιιακ·ι.·σκοπο·Μ!!!)οικει

Υκαικ›ιμοικοαιιιεκκωιωεκκκκοιικ.κιιιιι.),ωι1ορ›ιωιιικιιι.:

ΙϊΟ.ΊΗ1)ΠΟΟΗῖ)ΑΙ·Ι|πΟΟι|ΠΗΒΗΙϋΙΤΕ

1.τιΆι".ΊΕΧΠΒ|!

ιιι Ι

¦κακοει»οτιιιιιιιικοιῖπροιιωιι$Ημ.Μ)πω).Κ0Τ0ροε@καιο·ιι·ιε=ιω·ιικο|·ΙΩΤΚΠΗΒ.Π.ΠΡΗΦ·
Ιτω”.ιι:ιιιοροιιιοι·πιι:εκμοκιικ.6γκειτ'εκ@κατιισι.ιικικοπι.τακακιαοιικοι·οΙ808ωρα·κ

ΙΗ'Ι.ΊΈ!:`Ρο(ΪΟΒ1^.-ΧΙΠΠ('()'·ΙΗΈΙ¦ΣΗΙΒ

Ψκαι·κ.ιι·ικοκοΒιι

ϊΟΠ!

@Μεκιοτιι$1ικκοκιιροιιιιικ'Ει|?'ω.:κεκιιπιιικκοκοκοκκοιικιιτοκικοτκκκπροιι:ικο

ιιεκικικιι,κεΒοι11::11111ιιΜιικι.ιιρωκκικικ:-ιικικιπ'τι.τω”.Μετὰ.:Π;;."κης;!.''
,.ΗιωΜιοικο-οΠουκ-τικ","Πωιο·ιιιομιΙομοΠοκοΩικιιοιιιι,̂

-..Ραοτοκιιτοπι."κμη.

1ΜΙΒ"Ειιιιιιιικιιικιιλιιιιιιηιιιιιικιιιιιιιικιιιιιιιι-ιιικιικιιΠιιιιιιιιιιιιιιι0°',
Π̀ρκκευκι10..ΛΜΜ.Ηκει.ι··.κε:::ιιεκι:κκιοοτι:ιιργι·κιιι.πρκκοκεκικ.Νοκ·

ιι ι ι
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,,ΙΟΗΤΗΥΟΙ.ι“ υπό

,,!ιι!ιΙ!ιγιι!°°-Ί.ετιὶπι!ιιπμι.

οόετ Διπεποπιιιτιι ,,ειι11'ο-ιοΜιηο1ι

οιιπι" ννιτό νοπ ιιπε ΒεΙἰε!ετι πι οτι

ειπεΙΝεοΙιεπ ειι 5 Κο., 1 Κα, ν: Κο.,

1/Δ Κο., 'Λο Κο.. υπό ίπ ΟτΙειπεΙΠει

ει:Ιιεπ :ιι θΟ επι., 45 μπι. υπό 30 ειππ.

ε· οόετ ΤΜοπγότοοει·Βϋτπιπ ειι1ϊοπιειιπι-τ'οι·πιε1όεπγ»ΙΟΙΙ"10ί0ΐω κ όπιππι (,,ΙοιιιΙιγο1"-Ροτιππ1όεΙιγό),νοτ:ιι€ΙιοΙιεε πω»

ΑπόεεριιΚιιιτι, νοπ ιιπε 8εΙιείετι πι ΟτιειππΙεϋρεοΙιιιπεεπ

ιιι 25 έτπι. υπό 50 μπι.

α οόι:τ Δι·8επι:ιιιπ ιΙιιοΙιγόι·οοετπίι:·ο-επ1Ιοιιιοιιπι εο1ιι

Ι:Πε (,,Τοπιι:ιγοι"-ΒιΠιετ), !όεΙιοΙι ιιι ·ΙωΙιετπ εοννιε Μπιτ·

πιεπι Τλίειεεετ, 30 Μι 5ΠΙ:ιετ επιΙιεΙτεπό, Ιιετνοττεεεπόετεε

Απιι€οποττΙιοιΙιιιτιι, νοπ ιιιιε ΒεΙἱειετι ιπ ΟΗΒιπειΠΙΔεοτι

αΙιεπ ει: 10 ετπι.

· ° 1ι›°1“ΤΜπ ε01 . τι·

εΙ0Βΐ3]170Ι“ · θιιΙσιι1ιιι ΐ.ΐ.ΐι“° ΐἐ.ἐ.ῖ..ὲ.'ἐειῖῖ.$? ΕΕ.......;. ἔ,3'ἑ'ι;.ἔ$'ἔι°-
Τεπ1επεπ εεπειππι, ιιεεε Γοι·τιι πιτ ὶπτετπε

ΙοτιιιιιτοΙ-ΠεττειοΙιι.ιπ8. πι ΟτιπιπιιΙεοΙιεο!ιτεΙπ

ειι 50 ΤπΜειιεπ.

,,ΙεΙιτΙιετ,εππ

· η οόετ Ιοπιπγο1°-ΒΙεειιιιιεο1ιιι:ιΙε. «πιτπ. 8Με°ε οτεειι./

11ΡθΓΓ10Βί'Β0 εεϋππό. Ειεεπ, πι Τε.ϋΙετιεπ ε 0.1 ετ., εετιπ:Ιι- ιιπό ει:

εοπττιεοΙεΙοε. ἱπόἱοιτι πει ΕΙιΙοτοεε υπό Απει:ιιιιε, ιιι οτι

€ἱπεΙεοΙιποΙιιεΙιι :ιι 50 ΤειΒΙετιεπ.

Μθτε80Ιστ οόετ Μετιι-Κι·ι·εο1-επγτο1 εοιιιι:ιιιε. επιπ. ότα/σι Μετιι-ΚτεεοΙ,

Η ΒεειπίοοιιοπειπιιτεΙ ιπ όετ (:Ιιιτιιτειο, πι οτιειππιπΒρειο!ωπεεπ

ειι 50 μπι.

ε: οόετ Βιισε1γριο1-Απγιο1 εο111ΒΠε, ειππ. 40/0 Εποεπι τω, Πιτ

2εΙιτιέετιιΙιοΙιε νετννεπόπιι8. πει Βιοτπι-ιιιτΙε ω., ὶπ ΟτἐἰπεΙιιΕι

ρειοΙτιππΒεπ ειι δθ €τπι.

σ: εο1ιιΕιι1ε. ειππ. Ι00/ο 1οό, ΕτεειετπἱιιεΙ όεε 1οόοίοτιτιε, ἱπ

'Ιο(1-2 ΟτιειιιεΙειπρεοπιιπ8επ :π 50 μπι. νοπ ιιπε εεΙἱείετι.

ννιεεεπεοΙιεΙΙΙιοπε ΑΜιππόΙιιπεεπ Μια νοτειεΙιεπόε ΡεΒρειτπτε, ιινε:Ικ:Ιιε ειπε

εε:ΙιΠεεεΙιοτι νοπ ιιπε εΠεἰπ Ιιετ€εειεΙΙτ ννετόεπ υπό όετεπ ΖειοΙιεπ ιιπε εεεει:ΙΜι

εεεο!ιιιι2τ εΕπό, νετεεπόεπ ετ:ιτιε ππό Ιτειπ!ιο,

Ισιιιιιγο!-θεεε!!εο!ιεΗ ο°'°'ῖι°ιἔὶΐὶΐιἑ"ἑὶ'ὲ.“ιἔἑἴ°ει-ιε.

  

Εκττειοι. ΤΜ ιπι

Ρ Ε Η Τ Η 8 8 5ειοοΙιειτετ. ΤειεἔοΙιτιετ.

εεε. €εε0Ι1. ΒιπϊιιΙιτ νοπ όετ ι·ιιεε. ΒεΙιϋτόε εεετε.ττει.

ΠιιεοΜ.όΠεΙιεε, ειοΙιετ ννιτπειιόεε ΜΜΜ .εεετεπ:

' Κειιοπιιιιετεπ, Κε1ιικορΙ'- από Βτοποπ1ε1Ιππωττπ.

 

Ι.Μετιιιιιτ πι ΙιετνοττεΒ. ΒΙειιιετιι Βειιιεο!ιΙειιόε ιι. ΟεετεττειοΙι-Πιι€ετπε.

ΛετπιΝοιιε θιιτειοιιιεπ:

ΡτοΙ. Βι·. Βτπει Ι·'ιεεΙιετ (5'ιο·αεεΙιπτω.·

Με ννιι·Ιιππε άεε ..ΡετιιιεεΙπι· »νετ ειπε πιιεττε.εοΙιειιόε; ινεπιι€ΙσιεΙι Μι

Με. Β·ετιι.όε εε.8·επ ιπειπε, όοιεε όετ ΚειιοΜιιιετεπ ειοΙι ιιι ειιιικεπ 'Ι':ιεειι ιιι ειπεπ

εἱπἰεεΙιεπ ΚετιεττΙι νετικε.ιιόεΙτε, ειι ινιιτόεπ Με Αιιίϋ.ΙΙε εο ιπιΙόε, άει· 8οΙιΙειιπ ευ

ΙοοΙτετ, ιιεεε Με Βι·εοΙιτεοΙιεπόε άεε ΚειιοΜιπετεπε, Με ΒΙειιιινετόεπ υπό Με ότο

Ιιειιόε ΠτετιεΙιππς. νοΙΙεπιπόιε ινεμ.:ΠεΙειι.

ΙΝ. ΠοόεΙ, τω. Βεπιτεεειι·ετ ε.. Π. (Ψεόεεεπωη;).·

Νεειι όειιι ΗεπτειιιοΙι όεε Ρετιιιεειιι ννιι.τ εε πιιτ Ιιειπι ΒτννεοΙιειι ρΙϋωΙἰοΙι,

Με πιπιπετε Με ότε έ'τεΙε ΙιεττΙπ:Ιιε Με ειιι ειπεπ ΑΙρειι-θιρίεΙ. Ι)Ιεεε ΙιειοΙιι

ιιιΙιιιιι.ε!τειι ιιε1 πιιτ Ιιεεοιιόετε αυτ', άει· Μι Ιπι'οΙετε Ιεπε.Ιιτιςει· ΒτοποΙιΞεΙΙπιιιιττΙιε

ιιπ ιιιετΙτΙιεΙιεπι Επι Ειγεειπ Ιειόε.

ΙΙτ. ΔΠτεό Μπιτ (Νεαλαα8επ): 4

Μειιι ΠτιιιειΙ ,εειιι όει.ιιιπ, όειεε «Με Ρεττπεειπ ειπ Μπωι πι, Με ιιι Ιππ

εεει.ετ Ζω όειι πιιτ ΒεοΜ: επι 8·εί'ϋτοΙιτειειι Κεπειιιιιιειεπ ιιι ειπεπ ιιπ8·είειΙιτΙιοΙιετι

πω! επι ιιιιιιιετΜιε.τεπ Βι·οπεΜεΙΙιειεττΙι όΙιετειιι”πΙιι·επ νετιιιεε. ΙοΙι Ιιεπιιε πιιτ

Ζει: Κειιι επόετεε Μπ.ιεΙ. ννεΙοΙιεε ειοΙι άεε εΙειτ·Ιιεπ νοτ:πε·εε τϋΙιπιεπ οικω

Βτ. Βτιι:Ιι Β. νοπ Πιιιιπετ (Βέα·7ο/εΙά, ι5'Μετπι.).·

Πιο όι·ει πιιτ Ρεττιιεειπ ΙιεΙιειιόεΙιεπ ΒτοποΜπόεπ. όιινοπ "νει ω Κιιιόει·π,

πΜιΙιειι ειι όειι εο!ιννετει:ειι Β'οτπιεπ υπό ῇεόεεπιεΙ ετινιεε ειοΙι Πιτ Ρτερε.τε.ι Με νοπ

επεεεεειοΙιπειετ ννιτΙτιιιι,ε; όετ ετειτ1τε Πιιειεπτειε ιιιιΙιπι ιιι ινεπιι;επ Βιιιπόειι Ιιετειιιε

ειιι υπό Με Βεστειιοπ Ιιεετε.ππ ειππ »Με ειι νεττιπεετπ, Με 'Ι'επιπετειιιτ ω απ.

νετΙτειιιί πω· όπτεΙι Με ΑροιΙιεΙιειι, εοινιε όιιι·εΙι τοΙ;τεπόε Βιι8·ι·οε-Πειι6τε:

Π. ΒιετεΠΙπιρίεΙ. ΑροιΙιεΙιετ, Ή'ιιτεοΙιεπ, Μετε:πΙΙ‹οινεΙ‹ε 186. Δε!. Μετώπ

επΠι, ΑροτΙιεΕετ, ΙΠειν. ΡιιιιΙ 8ειιΙιοόε, ΑροΠιε!ιετ, Βιμ, ΚιιΙΙιειτ. 28.

ΗετεεειεΙΙι. ιιι όετ Κοιππιππόπιιτεπ-ΑμοΗιεΒε Β. 'Ι'πεεεΙιπετ, ΒετΗπ Ο. 19,

ΒεγόεΙεττειεεε 16. (27) 26-28.
  

  

ΠἰΙόινἰτΙτεπόεεΡγτοςε!|ο!όετἱνει.

νήΓΙΚΗΠΒ_ΒεειπΕπεειππι·ιπεετΙττππιτπιπ
ΗεεπιοειειιἱοπτπΜε.εεεΜιεεη-,Πων0ΠΠὸῇὲΙἑΡ;ΓἑἔἙΐἐῇθΠΗΠ

όία9επ-εοννἰεπείθεπΙιαΙ6Μ!απρεπ.νήτω1ΠεθΠ(ΜΒΡ),Ι.0881Ιοιέ. ΚΠΠΠ.¦..Ω0.2.ΒιεἀΠἰ°.¦ιεεἱοπειπεΠΙιοἱπ.

Ξ

Έ

.Ξ
=

Φ

Μ

0=

=
:ε

Φ.

Φ

ε

2

Φ

@Μ

Αιι€ιρ)·τιπ-ΒιεεπεΙιΙοτΕόοΙιπεΛειτ

 

 

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΜεΚτειπ!ιεπιιΙεπει!ιει!επιτ

ΜεΜ.Ρειετειιιιηιει·8ειιιετἰιετ-Υετεἰιιε_

ΚεεπειτεεΙιεἱεΒεήει4,ννοιιιι.12.

εειιιεεΑτειεεπάει·εΜειιΙΙΙιτεΙιεόεεόεενετειπε
_Κωθθεεπετε.πόεΜε:ΒοΙΙειϋΜε,ννειεεετ

ιππιτειεεπ,Ττεειιιιιιτεπ.ΚτιιεΙιεπ,ννιιππετι.ΒιεπεπιεΙ.Ιττιεπι.οτεειε.

.10Με6ΠΙιτ(επΒοππτε.8·επν.12Με2)ΕεδΒ'πετ.

καιΜεΓτεΜεονοπε-επω·όπεοΠ38
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πότεεεεπ νοιι ΚτεπΙιεπρόεεεπιιιιοπ:

` Β1ιεε Β1π11., .Πιιτοεοιπιε 58,κε. 15.

Ρτειι Δόε1πειό νοιι Ε'ει·εεπ, ΟιιτΜ·

τιπειιοεπε1 81, Ω. 20.

Ε'τειιι 'Ι'πι·εεπ, Οπεεοπεπ 21. Η. 6

Β"τειι ΟειΙιει·1πε ΜιοΙιε1εοπ, Γ8ΝΡ"'

σε” πειτε π. 80, πε. Π.
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Μ. ΗιιπποΙ'ε ΗειοπιειΙοποπ
θοτοΙπίεΙοε οοποοπττἰττοε ΒποπποΒΙοΙσΙπ (Ι). Ε.. Ρετ. Ν! 81.001) 'Ι0.0, οΙ1οιπΙεοΙι τοἱποπ 0Ιγο01'Ι11 20,0' ΔΙ'0Π18·ωοΙΙθ Μό

0οεοΙΙΙπποΙπποπεπτπο 10,0 (ΑΙΙ:οΙιοΙ 20/0).

Με ΙυΙπΙΙΙΙΙποπποο, οι·ππποΙεοπΙιπΙΙΙ8οε, πΙΜοτΙποΙιοε ΝΙΙΙιι·- πππ ΚτΞΙΓΙΙ8ππΒεπιΙΙΙοΙ ΠΙ: ΚΙπποι· πππ Βι·πποΙπποπο ΜΙ

8οΙιπΙΙοποπποΙ.Επποπ Ιι·ποππ ποΙοΙιοι· ΑΜ: πποττοΙοΙΙΙ.,

··Ι·0 Βοεοπποτε πποπΙποΙιπΙΙοΙι Ιπ πω· ΚΙπποι·ρι·ππΙε. 04·

Ηποιππτοποπ ΗοπιιποΙ οπΙΙιΙΙΙτ π.πεεοπ ποπι ΜΙΒ; ι·οΙποπ Ηποιπο8ΙοπΙπ (εωπιπω. π. Ι- Πω "Η Μ" Π" ΒΙΙΙω

ΙιτοΙοοπποπ ΒποΙοι·Ιοπ) πωπ ο5.ιππιτΙΙοπο δπΙπο ποε ΜεοΙποπ ΒΙπτοε, ΙπεΙΙοεοπποπο πποΙι πΙο πΙοΙΙΙΙΕοπ ΡΙιοορΙιοπεπΙιο

(Νο.ιι·Ιιιπι πππ ΚιιΙΙππι), εοππο πΙο πωπω πτΙπποι· ΜοΙιτ.π.ςοπ ΒΜοΙεεετοπο π" ποτπιπε ιπ οοποοπττΙι·τ.οτ πππ. ποτοιπιο·ιοτ

ππιοι·εοτιτοτ Ε'οι·ιπ (ο!πο πΙοΙιι νοι·πππΙΙΙ. ΠΙο ΙΙΙΙπετΙΙοπο νοι·ππιιππε, εοΙ εΙο πππ ππτοΙι ΒΙΙ.πι·ο-Ροροιπ οπο: Πιτποβ,·ι·ππο οι·

ιποιι€τ Μ. νοπ ποι· ππτ.ϋτΙΙοποπ ινοΙπππε νοι·εοΙποποπ. Ροπιοπο, ΑΙΙεππιοεοπ πππ ροριοπἱεΙτΙο Ρ1·προτοΙο ινοι·ποπ, υπο-ν οΙτ

Μππο οπ, Νο π1ποΙε το ι·-.Ιοπο πππ Ο π Ιι π -8ιτποεΙ:πη: πποπεοννΙοποπ ποποπ. ϋποι·ΙΙππρτ πιοΙιτ πΙτοΙα τοποτΙ11Ν; ΙΙιτο

Ι)Ιπ.ττΙιοο οι·ποππ;οππο ΙΝΙι·Ιιππε Μ: νοπ ππΙιΙτοἰοΙιοπ Απτοι·οπ ίοετεοειοΙΙτ. Ι)πτοΙι πιο ΙιππετΙιοπο νοτπππππ,ς ενοιποπ

πννοΙΙ'οΙΙοε πωπ. 2ο1°ποΙΖΙ, ινοΙοπο Επι· πΙο ΝοπΒΙΙπππ8· νοπ ΖοΙΙοπ Ιππ Οη.εππΙεπιπε νοπ Ι16οΙιετοι· ΨιοΙιτιςΙιοΙτ εΙππ.

8οΙιΙπποππ ννπ·π πΙοπ ππι·οπ πΙο εποεεοπ Ει·Ι'οΙοο ...ο Ποοπιπωςοπ ΒοππποΙ ποτ·ππο Ιπ ποΙοΙιοπ Β'ΙΙΙΙοπ νοπ πωπ

Με, Βοι·ορΙιπΙοεο, Ροποτ1·ορΙιΙο οπο. οπο. ΙσοννΙοεοπ, Ι:οΙ ινοΙοΙιοπ νοτΙιοι· ππτ:Ιοπ ροπΙ:οπΙεΙτιο. ΡτΙΙππι·πτ.ο εοννιο Ι.οΙ›οττΙ1ι·ππ

.ΪοποΙεοπ π. ε. πι. ππεοπ·πππτ. ννπι·ποπ.

Θ Ηποιππτοςοπ ΗοπιπποΙ Ιππ.ππ Με πΙο.ΙοτΙοοΙιοε. πΙο @ΜΜΜ ΝπΙιτιιππ: οτεΙΙπποπποπ ΜΙττοΙΙππτοπο._ΙπΙ1τοΙπ οΙιπο ΙΜ

Ι;οτΙπ·οοΙιππε ο·οποιπιιιοπ νπ·τποιι. Με οι: οΙπ ππΙΙΙι·ΙΙοποε οποππΙεοποε Ρι·οπιιοτ Μ, ποποπ πΙοπιπΙο ἱτεοππ Ψ0Ιι·Ι10 Βιοτπποοπ

οΙπ, Ιπεποεοπποι·ο πΙοΙΙΙ. που Ι›οΙ ΙΙΙπο·οι·οιπ θοΙππποπο νοπ ΧΙΙποτΙΙοποπ ΕΙεοπρι·πι·πτπτοπ ππνοτπ:οΙπΙΙοπο 0ι·μπειππε. +

 

ννπ ννπι·ποπ

Ψπ.τπππο πι· ΙΙ'5.ΙοοΙιππο!

 

νοπ· ποπ ιπΙιΙτοἱοποπ Νπσ·ποπιπππεοπ ππεοι·οο ΡΜρπι·πτοε. πιο·

Ι:οεοπποτο νοπ εοΙοποπ πππ ΛοΙΙιοι·-ΖπεπΙι. ΒΙο τορπϋ.εοπτΙτοπ πω· ποννϋΙιπ

ΙΙοπο ΒΙΙεοΙιππποπ. Ιπ εοΙοποπ κι πππ ΗποπποεΙοοΙπ πΙσπι Ιπ 8οι·οΙπΙςΙοι·, εοπποι·π Ιπ ποτ ππτ ποπ ΒποποτΙοπεετ.οποπ (Ηφ

ριιτεππτο, Ηο.τπετοπ. πΙΙοπιΙπο Ροιτεοπτοπ. Θπεο πο. οπο.) οοΙπεποποπ, πω» ππποι·οΙπηςτοπ Ε'οτπι οπτΙιπΙΙ:οπ.

+ ΝΒ· ΙΜποπ (πω, οποτε ππε ΟτΙςΙππΙ-Ριπποτπι ΗΜΙΠΙΒΙ000ΙΙ Η00'ΙΙΙΙΙΙΙ πι: οτπΙπὶτοιι. -Φ

 
 

ΠτΙ:Ιιο11 ΒποεπεοΙιοι· Δοι·πΙ:ο πο” Επ.οιποποεοπ Βι·. «Ποπιιπο1›.

«Ι)Ιο ππτ νοπ ΙΙιποπ ποοι·επππτο ΡτοΙ›ο Ιπποε Βοο

ιππιοποπε ΙιπΙ:›ο Μ: οιπ ιποΙποπι ΒοΙ1π ίοΙποπι .Ιππεοπ νοπ

7 .ΤπΙιτοπ) οι·ρτοπτ, ποτ, ννοππ πποΙι πἱοΙιι ετπτΙ‹ ειπποιπΙεοπ,

ποπποοπ νοπ Ι›ΙοΙοΙιοι· θοοΙοπιεΐπτΙ:ο πω· πππ ππ ΑρροΙ:Ιτ.

π1οπεοΙ ΙΜ. 8οποπ πωπ 4-5·ΠΙΒΜοπι θοΙππποΙι νοπ Πι·.

ΗοπιπιοΙε Πποτποτοεοπ πο 2-Β ΤποοΙϋΙΐοΙ τ.π.<.ςΙΙοπ. 'μ

8ιπππο νοπ· ποι· ΙππΙποπ εποε ποτ ΑρροΙΙΙ Ι›οποιιιοππ. Ι)ππΙε

ποι· οοεεοποπ ΕτππΙιτπιη; οΙοΙΙΙο11 εΙοπ ΙΜ ποπι .Ιππποπ πωπ

:οιπο Βιιοποπ οΙπ. Απτ:Ι1 επ οΙποιπ Ι‹ΙοΙποπ ΜεΙποΙιοπ νοπ 9

.ΙπΙιτοπ π” ππε Η8.0ΙΜΙΙ.οεοπ, πω. ποι· 8οποεεοπτοπ Ιππ

π2ΙΙιτππο. οἱποπ επιοπ ΙΣτΓοΙε οιοΙο;Ι:. ΕππΙΙι·Ι1 ΙιοΙ:ο Μι

ππε Ιπποπιπτοποπ πποΙι οι·τοΙει·οΙο Ι›οΙ Ει·υνοοΙιοοποπ ποπο

κ·πππτ. 8ο ΙΜ οΙποτ _ΙιιπΒ·οπ Ε'τοπ, πΙο επ ποιππο.οΙΙΙαοπ

ΚορίεοΙΙιποτε ΙΜ, ννοΙοΙπ-τ πο” ποτοΙιε πποΙι οΙπννοοΙ1οπτ

ΙΙοποικι θοΙπ·πποπ νοπ Ηο.οιππ.τοεοπ οτ·ΙιοοΙΙοπ εοΙποοοοττ.

ννιππο. ΙΞοΙιοτΙιπππΙ ΙππΙΙ.ο ΙοΙι πΙοεοε Ρι·ΙΙρπι·επ Μι· οοπι·

οι·ίοΙ8ι·οΙοπ ΜΙ ΑπποπιΙο πππ εοΙιΙοοΙΙΙοιπ ΕτπΙΙΙιτπππ·ο

επεΙπππ».

ΚτοΙερπγεΙοπε Ιπ Βι·Ιεεπ, Πι·. ΡοΒι·οπεΙιΙ.

«ΕΠΙ ποπι Ει·ο·οοιιΙοε ποι· ΡτΙΙΙππ8· ποε ππτ ιππο

επ.ππτοπ Ηποπιπτο οπ ΗοπιπιοΙ Ι:Ιπ ΙοΙΙ ποπι· ππΓπἱοποπ:

ΜΗ πω· ΓπΙοι·επο πππ ποεεοΙΙΙοπ :επί ωπο νοι·Ιιππποπο

ΒποΙοτΙοπ, Ιπππ ΙοΙι ΙιοΙποπ οΙππΙΒοπ ΙίοΙιπ ποτεοΙΒοπ».

ΡΜ!. Πι·. ΙΙ. "ΙεεοΙαοπΙΙεοΙι Ιπ Ποπ.

«ΙοΙι ππΙ›ο Βι·.'ΗοιππιοΙο Ηο.οιπο.τοεοπ Ιπ 6 Ρ'ΙΙΙΙοιι

ΒεεοιΙΙΙΙοΙΙοτ Απποπ1Ιο ιιπ οννπππι πππ π1οΙπο Βοοοποπτιιπ

που επ πΙοποπ ΙΙ'ΙΙΙΙοπ εΙπ πππιιτοΙι

Ιιπ νοτΙΙοεοοποπ .ΤπΙπ·ο νοι·οοΙιΙοποπο ΒΙεοπρι·π.ροτειτο οποιο

ννο.ππε Ιιπτ.ιο ππτ ο;πεεοτει εοι·Ιπεοπι ΕτΓοΙο ΝποΙι Αποκω

πππο νοπ Πι·. ΗοπιιιιοΙε ΗποπιπΙοο·οπ ΙιΙπποεοπ ετοΙΙΙο εΙοΙΙ

οΙπ οοπι· 8πποι· ΕτίοΙο οπο. πω· πω. οιππ ποοΙι Μ: Μοιιπτ

ποσο 8οΙιΙπεε ποι· ΒοππππΙιιπο· πΙοΙιτ. ππτ πΙοΙιτ νοι·ι·Ιπποπτ

ΜΙ, 8οπποτπ εοοπτ ποοΙι ννοἰτοτ ΓοποοΙιι·οΙΙοτ. ΒΙπο ποι·

Ιπτοι·οεεππτ, ππεε Μι Ι

ππΙΙ'πΙΙοππετοπ ΙΙ'οΙΒοπ πω· 0οπτπποπε νοπ Πι·. ΙΙοπιπιοΙο

ΙΙποιππΙ.οποπ πιο πΙο οτΙιοπΙΙοΙιο Δπτοςππ8· ποε ΑπποΙΙΙο».

ΟΙπου·πι·πι π.. Κοποπ.ιοπΙκοτρε Ι. ΨΙππΙΙΙππ·Ιππε ΙΙι·. ιποπ. 8οππΙπ.

«πι. Ι›Ιπ εοΙιι· ιπ!ι·Ιοποπ ρ;οετ.οΙΙι ππι·οπ Πι·. ΗοιππιοΙο

Ηειοπ1π.τοεοπ, ννοΙοΙιοε Μι ίπ οΙποιπ Ρο.ΙΙο νοπ πιιεο·ορτπ.ετοι·

Απποππο ππτ Δρ οιΙΙΙοοΙπποΙι οοπι· οτΙ'οΙπποΙοπ πποοννπππο

Ιπποο: «π»! ΔιηιοΙΙ ΙΙοεοοι·Ιο εἱοΙι ποπι· ποποπ, πΙο Ετοππο

ΒοΙιπΙΙοΙιο πππ ΙΙορι·οοεΙοπ πΙοΙιοπ πππ πΙο Κι·ππΙ‹ο ΓιΙΙΙΙΙ.

εἱοΙι πππ εοΙιι· ειιι».

Πι·. Β. .ωπο Ιιι ΙΙΙ'π.

' «ΜΗ ετοοεοτ ΖιινοτοΙοΙιΙ. Ιτειιιιι Πι·. ΠοιππποΙε Πεο

ιππΙοποπ Ιπ πΙΙοπ ΡΙΙΙΙοπ νοπ Απποπιἱο οιπρ€οπ1οπ υπο-ποπ

Με πΙΙΒοπιοΙποε τοΙιοι·Ιι·οπποε πππ νοπ· πΙΙοιπ Με ΑρποΙΙΙ.

ππτοποπποε ΒΙΙΙτοΙ, Με ννοΙοΙιοε οο ιποπ Βοεοπποπο Ιπ ποι·

ΚΙπποτρι·ππΙε οοπεΙΙιι·ι.

' ΙΙι·. 8εοποΙοπ Ιπ ΜΒΜ.

«ΙοΙι Ιιποο Πι·. ΗοπιπιοΙο ΗποΙππ.το,ποπ ιιπ Μι· εοΙΙ:ετ

πιἱΙ ΙιοεΙοπι Ει·Ι'οΙΒ πορτΙΙΙ'Ι πππ Ιππ 1πΙτ ποεεοπ νΙΠτΙκππ,τ.;

Ι οοπι· 2πΐτΙοποπ. Ππε ΜΜΜ :οἱοΙιποτ εΙοΙι ππε πω. εοἰποπ

, ππποποπιποπ θοεοΙιιπο.οΙ: πππ ππτοΙι εοΙπο ποπι ΖΙοΙ οπτ

' ερτοοΙιοππο ΙνΙι·Ιπππο».

' Πι·. Ή'ππΙιοννεΙη· ἰπ Μ. ΡοΙοτεΒππΒ.

 

«Μι ΙιπΙ›ο Πι·. ΗοιππποΙε Ηειοιππτοο·οπ Πι "τοϋ Ι·'ΙΙΙΙοπ

νοπ οΙΙι·οπΙεοΙιοι· Τπποι·οπΙοοο ππποννπππΙ πππ Ιποππτο ποποπ

πω] ποπ οτοτοπ (ποποπ. Απίποοεοι·ππε ποε .ΑπποΙ:Πε, Ζπ

Ι ππΙιπιο ποι· Κι·ΙΙΓΙο πππ οπο: 0οννΙοΙιΙεππππΙιιπο π·πΙΙι·ποΙι

πιοπ. ΑποοεΙοπτε πΙοεοι· πιιεεεο2οΙοπποποπ ΙΞι·Ι'ο;;Ιο Ι1Ιπ Μι

ποποπ πω· ννοΙιοι·οπ ΥοτοτοΙτιιπε πΙοεοε ΝιιτεΙΜποοπποπ

ΜΙττοΙε Ι›οἱππτι·πἔοπ.

Βι·. ιποπ. Ο. .ι Ι._ῇπΙ›Ιπιονν ὶπ ΠοεΙεπιι.

ΨοτεποπεππππΙο εποΙΙοπ ω» ω. Ηοποπ Αοπτεπ, πΙο εΙοΙι οπο. Επςοπρτοποπ οΙπ Πι·κΙιοΙΙ Ι:'ΙΙποπ ινοΙΙοπ, ποτπο ει·πΙΙε

πππ £ι·ππΙιο πι· ΥοτΙππππε πππ Ιπιιοπ ω» ΒοΙοΙ1ο νοπ ππεοι·οιπ νοτεοππΙ.-Ι)ορ6Ι: ΑροΙΙιοΙιο επί ποσο»

0οπω Ιπ Μ. Ροτοι·εππη; επ νοι·Ιππαοπ.

'Ι'πποε-Ποεοπε 8ΙΙπο·ΙΙππο Ι-2 'ΓΙιοοΙϋποΙ ππτ. π” »πιο ο·οπιΙοοΙιτ (ΤτΙπΙιτοππροτοτπτη, οι·Ι$εεοι·ο ΚΙπποι· 1-2 ΚΙπποτΙϋΙΤοΙ

(τε1π!!),Ει·ννποπεοπο 1-2 ΕεεΙπποΙ ΙΙΙΒΙΙοΙΙ νοι· ποπι Βοεοπ, ννοοοπ εοΙποι· οΙἔοπτΙιππιΙΙοπ εΙ:πι·Κ πρροπι

ππι·οΒοπποπ ΙνΙι·Ικιιπο.

νοτΙιππΙ' ΙΙΙ ω. ΑροΙΙιοΙιοπ Ιπ 0ι·ΙΒΙππΙ-Ι·'Ιπεοποπ. (ΒΙΑ 0112.) 2π Ι ΒπΙ›. 60 Χοπ.

ΜδΟ[.ΑΥ ά (Μ. πω».

~

(45) ?ΙΙ-20.

μ2. --·~$ο( .

  



1. ε!. Ω!!ει11!ϋ.1, 80!ν1Θά.Ι18118819Π ΡΓ8.1(11εο!!ε11 εε801110ε8611011 Βεϊο!!!!α!!;;ο!! Π! Βοτ!!!!!ο!!!

Μ!!! Με!! Μι!!!!ετ!!!!μ1!ο 1ε!·1.ις1. !!.!!, 11111101·

1117 τ!Ιοε!!!!211ι!!. 75.

 

 
 

· ι!!!!1 αΙοεεει! 0ο!!!1!!ι!!!11οιιο!!

πετάω! Π! 11!·π11ο1ιο!! Ι(το1εο!! !!!!!!!!!!· ιιιεΙιι· 8511511111”,

ΡΜ!. Βα!!ει!!!!α!. 1(!·εννε! αυτ!!! Κτεοεο1. 0,05 ω!. 0,10.

1!!‹11ο.: Ρ1!!!ε!ε 1!!ο!ρ1ε!!ε, Βοτορ!!!!1οεο.

ΡΜ!. Βε!!!ει!!!!ε1. 1(!·εννε! απ!! 0!!!!!!!!. πω!. 0,05.

  

1!!‹1ὶο.: 90!ωω!!ω!!ωΒαθ Με!!! Εκοοε!!ε!!, ε!ο!ν1ε πω!!! ,ε:ο!!·1εεε!! 1!!!'οοτ!ο!!ε

1τι·1!.!!1ι11ε!ιο!!.

ΡΜ!. 8α!!ει!!!!ε1. Κτε!κε! 1:11!!! Ουε!)ειοο!. εε!!·1!ο!!. 0,05 ι!. 0.10.

111111ο.: Ρ1!!.1ε1ε ρ!!1!!!ο!!., Ι!!111ττ!!!!ο!!ο!!, Βο!·ορ!!!!!οεε.

ΡΜ!. 8ει!!Ει!!!!α!. !(!·εννε! απ!! 1.100. ρων. 0,004.

Ι!!ἀἱο.: νο!!!ἰιι!ε ε!·ε!.ν!!1ε!!·ι!!!!, 8ο!·ορ!!!!1οοε 01!1ο!·ο!!ε, ε!!!ε1!!!!εο!!ε ?ιππι Μ!

Γε1:11ε11!!ι·11ε!!τ.

ΡΜ!. ε.!ει!!ευ!!!ε!!. Κτε!πε! αυτ!! Εκ1!·. ΗΜ! 0,05.

Ι!!!11ο.: Αιο!!1ο Με νοτά!!!!!!!ι!ε;ε!τε.οει!ε.

ΡΜ!. 8ε!!!ει!!!!ε!. !(!·ενν-ε! αυτ!! 215111. ε!!·εε!!!οοε. 0,0008.

Μάιο.: .ο!!!ο!!!εο!!ο 9181111121. ι!.Νοι!!·κετ1!ε!!!ο, 01!οτο!ι, Νοι!!·υ.1εἰε!!, Μ1ετ11!!ε!,

Ρ81!Γ111.818, εΜε!! Β1αε!!!ε!!, Π!!!1!ετεε, !!!!!.1!!;!!ε!! 11γ!!!ρ!!ο!!!οι!, 1.ε!!1:11!!ι!ο ω.

1315 0!·1!!1!!!!!!!ι!οι!!!ε !!!!!!ο!·ο!· ε!!!!!!!!111ο!!ε!! 8!!!!μι!!!!ι1-Ρ!·11ρι!·!!!ο 11.111!!! !!ο!!ο!!

ε1ο!!ο!!!!!! σ!!!;μ!!!·1ηε!!ο 8ο!!!!1:!!!!!!!ω.

0ι!!·1 1·'οι·ι·ο1ι!, 1!!1οε1αιιι; 11. Β. 808211, νν!!!!!!, 1111'. 'Πι. Ι$!!εοΙ!, Β!ἔ!! Ι!! α!!

Αρο1:1!εΚε!!: 11ι1!!!ιτ11 0οεε!!ετ, Υ!!!.!·εο!!ειι!; ΑΙΜ!!! ΜΜΜ, Κ1ε!ν: Β10111Π'0

ζ!Β%1;ΐζΙζθΝΒ!!!!ΧΙΝΦΒΣἔΙΪΪοὲἔἑἑΗν. Ποεο!·1121η, .1ι!!ήε!ν (1)οη!!!!); Ρ!!!!1 8οο!!ο!Ιο,

Ε!!!Β·επτε!Βε!!ο 11”!!1!τ!11ι-Μα!·1ιε

Κτεννο1 δ: Ο!!
θ. η!. 1!. Η.

Επι!!! σ!!ο!!!!ιο!!-!!!!ε!·1!!!!!:ο!!!!ιο!!!!! Ρ!·11!!!!!·η!ο

ΚΜ!! ει. 1:11!.

Ι111οτ!!!ι!!· ι!!!ι1 Ρ!·ο!!ο!! 1ιοΜο!!!'τε!.
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Δο!υτοΡΥΒΙΝ.
Π!!! ι!οι!εε Αι!!!ργτοτ1οιι!!! πω! Ατ!τ!!!οι!!·ε!18·1οιι!!! απο!! 1118111115, Νε!!!!!.181ο!! πω! 1

Β!!:13.11ι!!!,9,·οι!, Βροο111ο!!!!! 8081!!! ί!!11!!ει!ω. θε1ο!!1:!·11ει1!!!ω!ε!!!πε ιιπά θ1ο!!1..

Βοο!!·ι!!!ς: '1"11811ο!! Β Ρι!1νε!· ε). 0,5 Με 1 θ. α!!! !!ο!!τε!! Π! Ο1!1ε!.τε!!. Απο!! 1!! 1

Τει1!1ε1:1ει! ει! 0,5 ω!!! 1 Θ!.

810110 νν1ε!εοπε!:1!!!.ί!.11σ1!ε Α1!!!!!.ι!!11ιιι!εω! νοπ:

1Ι!·. ΙΙ'1!!το!·1!ε!·Β·, 1110!! (ς11γ1ο!!ε1· 1!11ι!!εο!!ε 1νοο!ιο!!ετ:1!!!Γ!» Ν!. 89 νο!!! .1.1900). ,

Ι)!·. Ρτ1080τ, 1111!!! 1«Μεάιο!!!.-91!!!·ι!!Ε. 0ο!!τ!·α1!!15.τ1».Ντ. 15 νο!!! .ΜΒΜ 1901). 1

Ι)!·. Βο1ο8!!οε1, Νικ!!! («Β!!11ο1.!ι! 06ι!6!·1ι1 Τ1ιὸταρουτηιιο>› νο!!! 80. Με” 1901).

ΙΙι·. Ι1ει!!!!ιο!!1οτ, Ρ!!!·1ε («Ρτεεε!ο Με3ά1ο!ι1» νο!!! Α τ!! 1901).

(«Α!!8ο!!!. 15711911!!! 9101110111.. .ο1τι!ι!;» Ντ. 14 ι!. 15 νο!!! δ. 1901).

ΙΜ. Με!!! ΙΙο1ο!!ε11, ΙΙ'1ο!! 1«Ιν1ε!!!!!·-!!!εά. Ρ!·οεεε» Ν!. 34 νο!!! ΗΜ!! 1901). .

ΙΝ. 0:.!!·1 1·'ιω1!!!, ΝΠ!!! ει!!! Μ!! Κ1ιι!!!ι Με Ποπ!! 110051!! Ι)!·πε«·1!ο («Σν1ε!!!οτ 11111!. .

Β111111εο!!81!» Ν!. 89 νο111 99.11!!! 1901).

Ι1ι·. 8;!!!11ετ Με ό!!! 11101110. Α1!!!!ο!!!ι!!8· νι!!! Ρ!·ο!. Π!. 0!·1!!ω·(«1111ει!ε!· !‹11!!. ·

Βιιι!άεο!!!!!.!!» Ν!. 6 νο!!! .Τ!.!1!!·ο 1901).

Ι11κε!!!·1!!11ο!!επτ!!ο11 Ι)!·. 11ο Ποτε” 1!11τ!!!!!Ι!! !!.!! άει· !!!ει!!ο!!!. Ρ80111Ε9.1. 1!! Ριπ1ε.

Α1!!! Αροτ1!ο1:οι! 1'111!!·1!!! οι1ε!· 1!οεοτε;ειι ιι!!εοι· Αοετοργ!·1!!, !!.!!! Με 81011 Μ!!!

Με!! !!!!Βοί!11!!·τε!! Λ!·1!ε!τε!! υ.ι!ε!εο!!11ε!!ε11ο!! 1!εε!ο1!ε!!.

Σαμο!! Μπα!! Μ!!! ωσπου Πτυε;ε!!-ΗΜεε!· Βιιεε1!!.!!όε.

Είι!εσ·α!!π απ· Ρ”ε!·/129!!!ιρ. (183) 24-3.

Ι?!!1!τ!!κ θ!. 11511 & 0ο., Ττο!η!ε!ι!.
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Χχν". ΙΔΗΒ0ΑΝ0. Β Β Η Β ΗΕ Β Νειιε Ι·'οΙΒε ΧιΧ. .Ιιιιιι·.<ι.

ΜΒΒΙΠΙΝΙΒΒΕΒ ιιιιιιιιιιιιιι
ειπει σει· Κειιιισιιοιι νοιι

Ρι·ιιι'. Πι·. Κιιι·ι Πειιιιι. Πι·. 1ιιιιιιππεε Κι·ιιιιπιιιιΠε.

.Ιιιι_ιειν ιΠοι·ιιιιιι. Βιιιιι.

Πι·. Μισο" ΥΥεπιισιι.

Μ. ΡΘι€Ι·.ΒΡΙειά

Με «Μ. Ρειει·ιιιιιιι·πει· ΠειΙιειιιιιισιιε ννοειιειιεσιιι·ιΓι.» ει·εσιιειιιι.μεειι -" Α'πει;ιιιεωειη.-Απξω·|Έε “ει” .,11ε Σι;ιεετε.*εεθα ιι ιι ιιιε ιι ε. - Πει· Δ'ωπιιεπιειιωμειε ιετ ιιι Βιι"1"ω. 8 ΚΜ. τι" σιωιιιιει πιειι ειιεεεΙι1ιεεεΙΜι ειι Με ιισΜιειιιιιιιιιε νοιι Κ. Σ. πω" ιιι

κι», 4. Μι!. τω· (Με ιιεΗιε ω" ιιιε!. Ροειππει.εΙΙιιιιει ιιι (Με ιιι6.ει·ειιβι.Ρειει·ειιιιι·Κ. Νεινειιγ-Ρι·οιιρεσιΠ Μ' ιιι ι·ισΜειι.-Π ε ιι ιι ε ο 1·ιιιιε

Σ.ιιιι|,"η 20 Πει·Ε ]Μιι·Ιιειι, 10 Πει·Ε ιιιιΙΙιιιιιιι·Ιιειι. Πει· ΣιισειΜειιερι·σΠεεννιε εΠε “Με Κεεεειιοπ ΙιειιιαΙιεΙιεπ ΜιτΝιειΙιιιιεειι »πιει ιιππ ειιι

Πιι·ιιιεθιιιει μηιιΙΙ.επε ΖειΙε ιιι Ρειιι κι 16 Χοπ. σειιι· 35 Ρι'ειιιι.-Πειισειι ε εεσ°ιιιιι`ιε ιιι ιι το πιιε ιι Βιιιιισιιοπι· Πι·. Βιιιι.0Π ΨτιιιΔσιι Η 8ΒΡΘ·

Δ.ιιιοι·ειι ενει·ιιειι 258ερει·ει.ειιιϋμιιιι·ει·θι·ιπιιιι!ει·ιιΕεΙ ιιιμεειιιΙΙ.-'ιει·ιιιιιιι·8, Ρειει·ειιιιι·εει· 8ειι.ε, Ρειει·-ΡιπΙΙιοιιιιιιεΙ ιιι ι·ιειιτειι Βιιι·εσιι

Βειει·ετε ιινει·άειι ππιι ποιπ 8ετιε νοιι 18 ΜΗ. ιιιε Βεπειι ιιοιιοι·ιι·ιι.. ιιιιιιιιι!ειι Ποιιιιια, ιιιιινωιι πιιι·! Ε'ι·ειιιε νοιι 2-3 ΙΠιι·.

Μ 4 8ι. Ρειει·ειιιιι·8, 7. (19.) Βεσειιιιιει·

 

 

Ι1Η18ΙΙ: Πι·. Θ. Ππτει·Ιιει·ιςει: Με Τιιιιει·ιιιιΙοεείι·ιιπε ειιι· Ζειτ άει· 'Ι'ιιιιει·Ιιιι|οεε-θοιιίει·ει12 ιπ ΒειΙιιι νοιιι 22-26. θειο

Ιιει· 1902. - ΒιιαΙιει·ιι.ιι:ειπειι πιιε Βεειιι·εσΙι ιι ιιι.ς·ειι: Πι·. Ρ. Νιισιιε: Με Πιιτει·ιιι·ιιιΒιιιιε πειειειιΒιιιιιΚΘϊ νΘι0ιθΟΜΓ

-Πι·. Α. Ροι·εΙ: Πει· Ηγρποιιεπιπε ετε. - Πι·. Ριιιιεε: $σιιιιιιπιιε!. - Πι·. Α. ΗοσΙιε: Σνεισιιε θεεἰειιτεριιιιΙιιε ιιιπ. άει· μπεσ

τιεσΙιε Απι Με ιιεισΙιιιι.ιι·ιεσΙιει· θεσιιι·ει·ετιιιιάιεει ιιι ετιιιϊι·εσιιιΙισΙιεπ Ρι·ει.ιειι ιιεεοπάει·ε ιιι ΙιειιεΙιτειι?.- Η. Ο ρειιιιειιιι:

Ζει· Ρι·οι;ποεε αιιά ιΙ'Ιιει·εριε πει· ιισιιινει·ειι Νειιι·οιιειι. ΒιιπιιιιΙιιιιιι εννιιιιΒΙοεει· Αιιιιιι.πάΙιιιιΒ·ειι ειιιε ιιεπι θειιιειε εει· ει·νειι- πιιε

θειιιιεειιι·ιιιιΜιειιειι. - Πι. Ε. ΜειιιιεΙ: Ιιειι.ι“ιι.άειι άει· Ριιγσιιιιιιι·ιε. -ε Πι·. ΡιιιιΙ 8σιιιιειει·: Ρεγειιιεσιιε Βιει·ιιιιιςεπ `ιιει Ηιι·π

ιιιπιοι·επ ΜιιιιεσΙιε πω! ειιιτιειιεσΙιε Βειι·ιι.εΙιτ.ιιιιεειι. ΜΗ ειπει· νοι·ι·ειιε νοιι εππ. Μ. Ε. ΜειιιιεΙ. - Ρι·οιοεοΙΙ άει· .Τειιιι·εε

θειιειιιΙνειεειιιπιΙιιιιε άειι ΙινΙιιιιάιεσιιεπ ιιι2ιΙιεΙιειι νει·ειιιε επ 8·ερ;επιιειιι€ει· ΗΠι'ε :ιι Β'εΙΙιιι. - νει·ιιιιεειι

Με. - Μοι·ιιι1ιιΜε-ΒιιΙΙειιιι Μ. Ρειει·ειιιιι·Βιι. -- Αιι2ειι;ειι.

Με ΤπΙιει·Κιιισεειι·ιιεε

ειιι· Ζε” πει· ΤιιΙιει·ΕπΙοεε-θοιιίει·σπι ιιι Βει·|ιιι

νοπι 21-20. 0ι·ιιιΙιει· 1902. Ο

νοιι

Μ. Β. Πιιτει·Ιιει·εει·.

Ιιιι .Ειστε 1899 Μπι ειιπι ετετειι Με! ιπ Βειιιιι ειι

εειιιιιιειι άει· Οοιι8ι·εεε ειιι· Βειιιιιπρίιιιι€ εει Τιιιιει·ιιιιΙοεε

Με νοΙΙιειιι·επιιΙιειτ. ιιπε ιιιε Βειιειι Βιιι€ειι ιιιιιιιιι. εε νιεΙ

ε!ε πισε!ισιι ι'ο!!ιειιειΙειΜτειι 2ιι Βιιιιειι, άειιιι Με

εει Με εοιινει·ειιε Μιι.ιεΙ ιπι ει·ιοΙΒι·εισιιειι Κειιιρίε

εεεειι Με ΤιιιιετΙιιιΙεεε Με νοΙΚειιι·ειιΜιειι. Ψιε ιιιε.ιι

ισιι; ιιεπ ΡοσΙιειι πιιτσιι Ιιιιρίειι Γειιιε Βεννοικιειι. εε "Με

ιπιιιι ππιι σει· ΤιιιιειΙιιιΙοεε °‹1ιεεεΙΙιειι ΒΙεπιεπάειι Ει·ίοΙΒε

ειιιεΙειι ιιιιι·σιι Βιιιι νοιι νοΙ!ιεΙιειΙειιιιι.επ2). Ι)ιιε

ΠεειιΙιετ ιιιεεεε Οοιιει·εεεεε "Με ιΙιεεει· ΚισιιιιιιιΒ ιιιπ ιιι

Βειιτεσιι!ειι‹ι πιιι· ειπ ιιιιΙΙιει.ιιιεε! Ιπ Πειιι:εσιιΙιιιιιι Ιαιιιιιεπ

ιετ" @ετπεπ εει ειιιειτι νιει·πιεΙπ.ιεπ ΨεσιιεεΙ ιιιε Με:

σιι·σε 30,000 Κι·ειιιιιε ΠιιιειΙιιιιι0. ιιιισειι!

ΨεΙσιιε Βεειι!τε.ιε Μεεε πιιπ Με @τα ιιιε νοΙΙιεΙιεΙΙ

ειιιιτειι ιιι ΙιειιτεσιιΙεπε Με εοιινει·ιιιιεε Ρι·ιπειρ ιπι

ΚιιιιιιιΓε ππι σει· Τιιιιει·ιιιιΙοεε Με νοΙΙιεΙιι·ιιιιΜιειτ επίπ

νιειεειι?

ή Με ιιιειιισιιιιεο!ιε θι·ε;ιιιιιεει.ιοιι ιιπε Ιιειιιιιι Ιιει'ιιιιιι ιιισιι

ιιι άειι Ηιιιιιιειι άεε ιιοσιινει·τιιειιιειι Ρι·οϊ. ν. εγ‹ι ε ιι πιιε

εεε θεπει·εΙεεει·ειει·ε Ρωι. Ρε. ιι ιι ιν ι τι: πιιε πιιιιιιι Με

ιιιιιειει·Ιιείτ Ιιε2ειοΙιπετ. ννει·ιΙειι. θεια· ειιιι·ειιεΙιιιι πιιε πασπ

ιιιιιιιειιεινει·ιιι πω· εε, Με 'Πιεεειι άει· Βειιιιει· ιιι 8 Βρι·ιι.σΙιεπ

ιιιιωεω νοι·επΠιιιιεπ. Με ΑιιεινιιιιΙ εει· 'Πιειιιιι.ιιι ιιειιιιι·ϊ ιιΙιει·

ιιι Ζιιιωιιιι ειπει· ι·ειάισε.Ιειι Αεπάει·ιι πε πω! Με Γοι·ιιι

εεε ΑπετιιιιεσΙιεε πει· θειιιιπΙιειι ιππεε ςΙεισιιΓειΙΙε ι·ιιάισιι|

ιςεειπ ε ε τι ινει·όειι, άειιπ εει εε ει.πειιειιει ινισιιιιε;επ Ε'ι·ιιε·ειι

ιιιιιειι ΙιεΙιεπ ιιι άειι Πιεσιιεειοιιειι Ιιει·ι·εσιιειι. Πιο ΒεΒ ιιιε

ιι ιι ιι ιιι ε ι· ει! ε π ιιιϋεεειι επί ειιι ΒΙιιιιπιιιιιι Ιιεεσιιι·ιιιιιιι: ινει·ι!ειι.

Ό Πιε Οοπιειειικ-ΜιτεΗεάει· Ιιεειισιιιειι ιιιε ειπει· Πι·.

Ρι·ειιιιιΙ'ε Βειιιιιιιιι πεπ ει·ιιιιιιιε νοΙΙιεΙιειΙειϋ.ιιε ΒεεΙιι2

πιιε ΒιιιιΙειι πιειι: ι:ειιιιε; ινοιτε πεε Ι.οΙιεε πω» ιιιεεε ιιιιεεει·ετ

σοιιιι'οι·τειιΙειι Βιιιιιι·ει·ιιε ιπι ριεσιιινοΙΙειι Τε.ιιπεπιιιιιΙιιε. Βοι

ιειιιΙισιι πιει·άειι ω· »Με ει·Γειιι·επ, ιιιιεε ιιιε ΠειΙει·ιοΙΒιε νοιι

ΉοΠΠΠθΠ 89ωΡι·εσιιεπ άειι «Ιη·ε·ιειιιεσΙιεπ ιππεε» ι·ερι·εεεπιι

ιεπάειι Βιιιι·ισιιιιιπεεπ.

Ειπε Αιιι.ινοτι ειιι” ιιιεεε ινισιιιιθε Ρι·ιιεε ιετ Ιειιιει

ειιι εει· ΟοιιΓει·ειιι ιιισιιτ πιιι· Βιιι·ιισΙιε εεΚοιιιπιειι. Απε

ι1ειι οιιισιεΙΙειι Βει·ισιιτειι ιιιιει· ιιιεεειι θεεειιειειιπ ει·ειειιι

εισιι Μπιτ, ιιιιεε ιιιε ιιπ ΑπΓιιιιι;εειιιιιιιιπι επίΒειιοιπιπεπειι

Κι·ιιιιΙιειι Με ει·ειπιοιιετΙισιιειπ Αιιίειιιιιιι!τε ειιι·σΙιεσιιιιιιι

Ποπ ιιι σε. 73 ιιΟτ. ΗειΙειιοΙΒιε, σ. ιι. ΑιιιειτείεΙιιεΙιειι

ειιΓιιιινειεειι ιιιιΙιειι. Νιισιι ΑιιΙειιι` νοιι πινει .Ιειιιειι ειιιιιι

ιιιεεε πιιπ ειιι 4.0 ρΟι.., ιιιι.σΙι πιει .Τιι.ιιι·ειι ειιι 29 ιι0ι.

ιιιπ! Με νιει· .ΙιιΙιι·επ ειιι 28 ρω. νοιι 80.000 Κιιιιι

Με ει·ΙιεΙιειι ιιΙεο εει ιιιεεει· ΒεΙιιιπιιΙιιιιεεπιειΙιο‹ιε Με

3ιιιοπιι.Πισιιειπ ΑιιίειιιΙιε.Ιτε ιιι νοΙΙιειιει!ειιιιτειι Ιιειιιε

Αι·Ιιειι.είιιιιιεπειτ 8100. εε ετειει Μεεε ΖιιιιΙ Με εινει

.Ιειιι·επ ειιι 18.000. ιιιισιι ιιι·ει .Ιε.ιιτειι ειιι” 21.3000 ιιπε

νιει· .Ιιι.Ιιι·ειι ειιι 21,800! Πιιι1 :Με ιιιεεε Τιιιιει·Κιιι6εειι

ιπϋεεειι ιιππ Ρειιεισιιειι ει·ιιιιΙτεπ σειιι· ιιι ΟεΙοπιειι Μ·

Αι·ιιειι:ειιιιίεΙιιΒε οιιει· ιιι $ιεσιιειιιιι6.ιιεει·ιι ιιιιι.ετεειιιιιοιιι

ινει·ιιειι, ποιπ ινιεσει·ιιιπ εειιι· νιεΙ (Με ει·ίοι·ι1ει·ΙιεΙι ιετ!

νειεΙεισιιειι Μι· ιιιε ιιι νοΙΙιεΙιειΙειΜιεπ ει·ΙιεΙιεπειι Κε

ειιιιιιιε ε. Β. ππι άει· ιιεπει·ιιιιι8ε νοιι Πι·. Ηεπι πι ει· ιιπε

πει· ΗειιιεΙΙιει8ει· ΚΙιιιΠι Ιιεεσιιιιειιεπεπ ΒιιιιιετΙΙι, εε εεΙιειι

πιτ, ιιιι.εε Κι·ειιιΙιε εει ειπει· ιπειΠει·επτειι Κιιι· Με Αι·

ΙιειιεΓειιιι;Κειτ ιιι 89 ρ0ι. ει·Ιεπιμ ΙιεΙιειι.

Ιπι Ι.ιιιιΓε νοιι 7 .Τειιιι·ειι ειιιε εει πιιι· ιπι Ηειιε

Βιιιιε.τοιιιιπι ιιι Αιιιιιπεεειιιιιιειι ιιι ΒειιιιιιιιΙιιιιε Βε

ινεεεπ ΒΙΟ Κι·ιι.ιιΚε. νοιι ιιιεεειι ειιιε Με ιιιειιειιιιιίιιΜπ

π. π. ει·ιιειτειιπΓιιιιπ.ι ειιιιιιεεεπ 90 σ. ιι. 29 με. ιιιπ! Με

ιιτΙιειιει”Μιιε 210 σ. 1ι. 71 ρθι. 4

ΗειΙιιιι€ειι ιιι νοΙΙιεεεπετοτιειι ινει·ι1επ ειιι σε. 20 μί'ι.

ειι€εεετει, ε. ιι. ιπ 20 ιιθι. νει·Ιιει·ειι ιιιε Κιειι!ιειι, ινεΙσιιε

πιιπ; ιιιισι!ΙειιιιεΙιι€ειπ Αιιεινιιιι ιιι Με Αιιετιιιι Κοιιιιπειι,

ιιιε Βιισι!!ειι. «ΖειιΙεπιιιεεει8 πεσιιννειεειιι, εεει Ψ ει σΙιει·

ιιι θειιιει·ειιοτι, ινεΙσΙιει· εο ειι”ι·ιε ιιπ ιιιε Ει·ι·ισιιτιιιιιι

νοιι Ηει!ετιιιτειι ειιι€ειι·ει:ειι πιισ!. μια ιΙιεεεΠιειι πιιι· Πιτ

ειιιε ρει·ιιεΙΙε Αιιπειιι·Ό ειιεΙειιτ - «Ιειεει εισιι

εΙεο πιιι· εει· εει 20 μα. ει·:σιεΙιε ΕτΓο!ε;, εει· Με”

ΙιΙειιιι ω 8σιιιιιιιιιιΒ ιιιπ! - εοιπ ΟΙειιΙιειι ιι.ιιΙιειιιιεε

 

8) Ο ο ιιιει ιιε2εισΙιιιετ ιιιε νοΙΙιεΙιειΙει5.ττειι Με ειιιε Με. Με

Μειιει·ει;ε1 ιιιι‹ι ΚοσΙι ννιιι·πι: νει· ειπει· ΠεΙιει·

εειιιιτειιιιριεει·ΗειΙειιι.Μειι.
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ει;ειιι! Ε'ετεετ ιιιεειιειιεετεεε Μ, άεεε )εάετ Νεεεπειε

άε.τιι!ιετ Μάι, ιε πιε νιειεε νοε άεε 20 ρθι. ιιεά ιε

πε!ειιετ Ζειι Με Βεει!ιεε Μεάετ ιτε Αεεπιιτί ετεε!ιει

εεε». Βειειιε ιιεειιιετι άιε Ζειι! άετ πιτιιιιειι Μι

ειεειιεε Ηει!εεεεε ειιι ν·ο!!ετεεάιεετ Αειιιεεεετεεε

άεε ΑΙ!ἔειεειει›ειὶεάεεε εεά νά!!ιεειιι Βιισιτεεεεε άετ ιο

εε!εε ι.εεεεενετεεάετεεεεε εε 5 με. Ετ εει:ει ε.ιιετ

εο!ειειειι ιιιεειι; «Με Ετιειιτιιεεεε εεε ι”τιιιιετεε Νεειι!ιε

τιε!ιιιΒιιεεεε ιεε.ιιεειι ε.ιιετ εε!ι›ει άιεεε Ζειι! εοειι ιιείετ

εεεεεετεεε».

Π εε ε τε ε ι Ι ιι εε ε ε εετ ειιιε ε·εΜεε ιε Υο!ιιεεεεε

τετιεε εε ετπε.τιεε, εεεεεο Με ιε Η ε. ιι ε - Ξ ε. ε ε τετ ιε ε.

$ιε!!ι ιεε.ιι ειιιε!ιειι άεε εεποεεεεεε Ητίο!εεε άετ Ηει!

ετε.ιιεεεε!ιεεάιεεε άιε Ι.ειειιεει›ειεεάε νοε Β ι το ιι -

Πι τεειιίε!ά, Βτοεετάε!, Βο!!ιεεετ. Βεεεε,

Ν ε εεε!ι ε. Α. εεεεειιεετ, πο εε ιε άεε ρετιιο!οΒιεε!ιεε

Ιεειιιιιτεε εεειττειι Ι.ειειιεε, άιε ιεειει; άετ ειεάτιεει.εε

εοειε.!εε Βιειε, άεε Αετιεειεε άετ Ατιεεε ε.εεε!ιεττεε

εεά Με ιε ιιειεεε νο! !τειι ει!ετιιιτεε ισειιεεάειτ

ποτάεε, ε.εεεεει!ιε ιιιιιετ!τε!0εε Ι.οΙιε!ρτοεεεεε εε ιιεάεε

πετεε ιε 40-60-90 ρθτ., εε ετπειει ειοιι άεεε άετ

Βτιω!ε άετ εοενετεεεε ν ο!!τειιειιετε.τιεε-Βε

ιι εε ά! ιι ε 8 ιε ειεειε εοεάετεετεε ιεεεω εεά άιε ετ

ειε!ιεε Εεεε!ιειε εεεεε εοιειι; ε ι ε ιε τετ !ιειεε εεε

εεεεπετι!ιεε Βεεε!ιε.τε εεεειιι8ι.

Βιε ετιοΙετειειιε Βειιεεά!εεε άετ Τεεετ!τεΙϋεεε Μ,

Με εεεετ Αιιιιιε!ειετ Ι) ετιπει!ετ τιε!ιιιε εεεε.εριετ,

8ε.ειιε άεε Θε!άι›ειιιε!ε εεά άετ Οιιετε!τιετ

εε!εεε άεε Ιεάινιάεειεε. δώσε Βτε!ιιεετ

ειεΙ!ι:ε Με Ε'οτάετιιε8, άεεε άετ ΤιιΒετιιιι!0εε Με εε εει

εετ ιιει!ιιε8, άιε πεεε ετιοτάετ!ιεε .Τε.ιιτ εεά Τε.8· πω,

ιε Βεεει.οτιεε εε νετπειιεε !ιειιε. ΜΗ: ειεειε Αιιι“εετ

εειιι νοε 18 Ψοοιιειι πετάεε πιτ εε πεειε εττειειιεε,

άεεε Με: άιεεει!ιεε ΒεεεΙιειε !τϋεεεε πιτ εεειι ειιι ειι

ιι€ετε ννειεε ετειε!εε. Πιε Πειιετετίο!Βε ιε !›εάειιιεεάετ

Ζειι! εε εττειειιεε, ιε!ιεεεε νετ Α!!ειε Με Κτεειιεε ιε

Βεάειιτειιά πεειεετ νοτεεεεετιιιεεεε Βιεάιεε ειι!εεεοιειεεε

πετάω, Με ειιιε εε μια εε ι!ιιιε νετριιιειιτει εεά εε

εσιιεετ ιει. Πιε ε.Βετ άιεεειε Ετοεεεε Πειιει ειιειι!ιεΙ

ιεε. ιιιιεεεε ι`ο!εειιάε νοε ιειτ ειιιεεεειετε Ι.ειτειιιεε εε

Μεε νοε ετοεεειε Ψεττ!ι ειιιε: ι) Με Αεετεε!τεεε ειιι.

ΤειιετΙιειοεε ιε Κτε.ε!τεεεεεεετε ιει ειειιι: εε εει”ιιτεει.εε.

ε) πιτ -πετάειι ειε Με εϋι;ιιι€ε Αεεεε! νοε ετοεεεε

$εεειοτιεε ιιεειιεεε εεά εε πετάεε ε!ε ε!!ε Τειιετ!ιιι

!ϋεεε άιε 8εεειοτιεε εείειιο!ιεε !τεεεεε εεά ποι!εε.

3) ΗεεεΒεεειοτιεε ιισεεεε ιειειιιεε άετ Κτεε!τεε!ιεεεετ

εεά ιιι Ρτινετποιιεεεεεε ειείεειι εεά ειιιε ειεεετιειιτει

πετάεε εεά ιε ιιοιιειε θτεάε Με ετοεεεε 8εεειοτιεε ετ

εειεεε. 4) Πιε Βεειι!τειε άετ Βειιε.εά!εεε ιε Ηειιε-8ε

εει:οτιεε ειεά ε!εετ εειι!εειιιετ ε!ε ιε άεε νοιιιε-$ειιειο

τιεε. 5) Ι)ετειι Με Βιετιειιιιιεε άετ Πε.εε-5εεειοτιεε ιε

_ιεάειε ΚτεεΚεεεεεεε ετιιε.ιιεε πιτ ιε ιιιιτεετετ Ζειτ ειεε

8τοεεε Αεεειι! νοε εεεε!ιε!ιεε Τειιετιιε!οεε-Αετετεε. θ)

.ιε εεεεε!!ετ άιε Ζειι! άετ Τειιετιιιι!οεε-Αετειε εετεεεε

ει!άει Μιά, άεειο εεεεει!ετ πετάεε Με Ε'τιι!ιάιεεεοεεε

ειιι Τειιετ!τε!οεε εεειειιι. Τ) Με άεει Εειετε!ιεε εειιι

τειειιετ Ηεεε-8εεετοτιεε πετάεε άιε Βεετιιιε ειεετ

άιε!;ετιεειι-ενειεειεεεεε Ι.ει›εεεπειεε εειιεε!!ετ θειεειεειιι;

Α!!ετ πετάω, άεεε οιιεε άιεεε!ιιεε τετ εε ειεεε ετΓοι8

τειειιεε Κειερι εετ άετ 'Ι'ειιετιιιι!οεε ειειιι εε άεειιεε.

Εεε!ε.εά, ιΞ'τεειιτειο!ι, Οεειτειειι ιιεεεε εκει Με ΜΗ

!ιοεεε ιιετεεεειιεε τετ άεε Βε.ε νοε νοι!ιεεει!ειιιιιεε. Πιε

ε! Βιιεε!εεά εε Μεεετ πιοιιιι€εε Ε'τεεε ΒιεΙ!ιιεε εε εειι

ε!εε. ιειιεεεε πιτ νετ Α!Ιειε εεε Κιετιιειτ νετεεεειιεε,

Με νιε! Κτε.ε!ιεειιετιεε πιτ ιιΒετεε.ερι τετ Με εεπ0ιιε

!ιεεεε Κτεειιεε ιιεειτ.εεε. Νεε!ι θτεεεετεειιιιιοπ

!ιοιιιιει. εεε ιε ΒιιεεΙεεά 1 Βειι ειιι 1000 ΚτεεΙιε, πειιι

τεεά εε ιε Βειιτεεε!ε.εά 1 Βεττ ειιι 300 Κτεειιε @ειιιά

5ο ετοεε Μ. ε!εε άετ Με.εεε! εε εεπ·0!ιε!ιειιεε Ηοεριτε

Ιετε Βει εεε! Βεάιιτιεε εεε ε.ιιετ Με Ι.ιιετι!ιετ, θειετεε

ιττεε!τεε, Α!εοιιοιι!ιετ εεά νιε!ε Αεάετε Βει εεε --- εεετ

εν --

ειιιειι ιε άεε ε.εάετεε Ειιεάετε - των άετεε!ι›εε Με

εοτεε πιε Με 'Εεεετιτε!εεεε? Μεεάειεοιιε ρ!ειάιττιε

Βεειεειι!εεά με: εοΒετ τετ Υο!ιτε!ιετε !ιειιετ.ιιιιεει

Βο!!ιεε πιτ ε!εετ εειετ άιεεεε νετιιιι!ιειεεεε :Με άεεε”

Κτιιίτε Βει εεε ειιετετ ειιτ άετειιι` τωετεε, Με Ζε!ι! άετ

Ηοεριιιι!ετ εε νετετεεεετε εεά άε.ιιει ε!ειο!ι ιοτάειιτ

άεεε ιε άεεεε!ιιεε ιεειιτετε Ζιιειεετ ειιι ιιιειιτ [Με εεά

ωττ @εειιι εεά ειε άεεε εεε!ι ΑΝ: ιεειεετ Ηεεε-8ιε

εειοτιεε ειεεετιειιτ.ει πει·άεε εεά επε.τ ειι:!ιι. εετ ιτε

Με Ιειιιε!ειεάιεε, εοεάετε Πιτ ε!ιε Βιεάιεε άετ τω»

!ιειοεε? Βιε Α τεειτείειιιε!τειι άετ Τεεετ!τε!εεεε

Ιιεεεεε πιτ ιε !ιο!ιειε Οτεάε ιε Πεεε-$ε.εε.ιοτιοε

ιιειιεε εεά άετ Ρτοεεετεε.ιε άιεεετ ΚτειεΙιεε πιτ ε!εετ ιε

τιιε!ιει.ε!ιεε εεεεειιιιετ άεε ιε νο!ιιειιειΙειειιεε ετειε!ιεε

Βει ιιιτετ ε!ειειιιε!ιε Κιιτεεε Βε!ιεεά!εεεεάεεετ. Ι)εεει

πετάεε Με Με $ε!ιπετιιτεεΚεε ΠειετΚεεί!: ιιεάεε εεά

άιε Ετ!ειειιιετεεε, πε!ειιε Μεεε Κτε.ειιεε ιιεεεε πετάει,

ιει: ειεε ειειιι εε εει.ετεειιιιιεεεάε.

Βε πετ ειιι αει άετ Οοειετεεε εειιι· ε.εεεεε!ιιε ει

ιιιιτεε, άεεε Ρτοι. Ι.εειιε εε Πιτ εειιτ άτιεεεεά ειιιε

Με Με Βε!ιεεάιιιε8 άετ 'Γειιετιιειιιεεε Με ιειειιιοε

άετ Κτεε!ιεεεεεεετ, πεεε εε ειοιι ειειιι ε.εάετε ε!εετ

ι.εε !ιεεεε, Με άεε Ρτιεειριεε άετ ετοεεεε $εεειοτιοε

νοτεεεειιειεε, ποι:ει ετ άιε θειε.!ιτ άετ Αεει.εε!ιεεΒιιτ

άιε ε.εάετεε Κτε.εΚεε ειε!ιι Πιτ εεεοτεειεεεττεεεεά ω.

ειεε Αεεεεεεεεε Με εειετ άεε ΒετΙιεετ Λειοτιτει.εε νοε

8εεετοτ, Επειά, ιι'ιιτιιτιεεετ, Κτϋειε, ω»

εε.τεε εεά νιε!εε Δεάετεε 8ειιιει!τ. πιτά. Ιε άεε κε

ειιιεε εεά Ηοεριιιι.!ετε ιε Βετιιε ιιεάεε πιτ ιιι ειιι

ιιιιετε!! Τειιετ!ιιι!0εε εεεεε εεάετεε Κι·ειιΙιεε ριεειτι.

Βειε θεάεε!τεε άετ Ηεεε-Βεεε.ι.οτιεε πι!! ειιι

θειιερετ ιε άεε Νεεεειιτεε άετ Οιιετιιε άεε Με

τεάεε. Ειπε.ε εειτειεάεεά πετ εε, άεεε ιιειάε Βεάεει

ειιιειι ειιι Ιιειεετ Βιιιιε ιεειεετ Πεεε-$εεειοτιοε

Βτπιι!ιεεεε ιιτει.εε. ο!ιειειειι ιειι ιιετειιε ιτε .Ιε!ιτε 1896

εει άετ Νειετιοτεε!ιετ-νετεειειειεεε ιε Γτε.ε!τιετι εει

εεε ετει.εε Υοττ.τεες άε.τιιιιετ ιιιε!ι: εεά εεεεε άεει!ε

ειειιι εετ Ρτοιεειε τ;ειεε.ε!ιι, εοεάετε ειιι εεποεεεεεε

Β.εειι!ι.ειε νετ Με Οειιεει!ιειιιτειι πω.

Βεε Ψεεεειιιειιε Βει άετ Βιετιε!ιιεεε νοιι

Ηειιε-Ξεεειοτιεε !ει ιιι. άετ Πιεετεεά, άεεε άιε·

Κτε.ε!τεε ιιιιετεεεετ πετάω, εεε ειεετ ενετεειειι

εε!ιεε Κε τ εειετπετιεε εε ιε!ιεεεε, Με Πιτ άεε με”

Με εεε Με Βιο!ιτεεεειιτ Μεεεε εο!!.

!ιτειιεεεεά εε άεε Βεεειοτιεε Μιά άιε Βετ!ιεετ

Ροιιιι!ιειιτ Πιτ Ι.εεεεε!ιτεεΚεειτεε ειιιειι!

Νιιι.εεε ιιτιεεεε ιτε Κε.ιεριε τειι; άετ 'Ι'ειιετ!τε!οεε. Βιε

εε!ι›ε ε: Με Ιειιιει;ινε νοε Ρτοι. Β. Ρτεε!τε! νετ ι

.ιε!ιτεε ιεε Ιιεεεε εετιιιεε εεά πιτ ετιε.ιιτεε άετε!ι άειι

Ι.ειι:ετ άετεεΙΙιεε Ρτοί. Μ. Ψο!ιΓ. άεεε ιε άιεεεει άειιι

ιιετειιε 8000 Κτεε!ιε άιε Κ!!ει!ι εείεεεεειιι ιιεεεε. Μ·

τετ 16,000 Ρετιεειεε ειεά σε. 6000 Πιτ !!ει!ειιιιτεε ει·

ειεεει: ιιειεεάεε ποτάεε.

Εετεεειεάεε νοε εε!ιτ ετοεεειε Νιιιεεε εε Με 'Εεεε

Ιτε!οεεεειιειεριεεε ειεά Με νοε Οε.!ιεειιε εετιεεεει

«Πιερεεεειτεε ε.ειιτεεετεε!εεε», πε!ειιε ει·

ετει ιε Ι.ι!!ε ιεε ι.ει›εε εετιιιεε εεά μια ιιειιιετ εειιι

ιε νιε!εε Βιιιάιεε Ε'τε.ε!ιτειο!ιε εεε!ιεεε.ιιιει ειιιά. Βει

Πιερεεεε.ιτεε ειε!!εε Ειετιε!ιιεεεεε άετ, πε!ειιε ν·οεάθι!

ιιειτειιεεάεε Βιε.άιιιειιϋτάεε εεά άεε άεεει ιει:ετεεειτιεε

ρτινειειι θεεε!ιεε!ιε.ιιεε εει:ετιιε!!:εε πετάεε εεά - Μ!!

Ζπεεκ ιιεεεε άιιτειι !ιιι.εε!ιοιιε ειιιε, πε!ειιε άεε ΕΜΠ·

ιιεε εεπιιιιτι Μιά, εοπιε άιιτειι ιιτει!ιειιεε εεά ιεειετιε!·

!εε Βειειεεά νοτιιειιεεεά @με Με 'Ι'ε!ιετΚειοεε 20 Μ!"

Με. Νε.ε!ι άειιι θτεάε ιιιτετ Βεά!ιτιιιτ;!τειτ εεά Μ!

ΒιιιΜειε ι!ιτετ Κτεε!ιιιειτ πετάεε άιε Ρετιεει.εε ιειτίιθω

εε Μιειιιε, ειιι Κοιι!εε, Ρ!ειεε!ι, Μι!ειι, Βιετε. Κ!ειάεεε

εεά 8ειιειιπετ!ι νετεοτει. Βε.ε Βειεριε! Ρτε.ε!ιτε!ειιε Μ:

Με θοεεοΙιεο-Νεερει ιιετ!ειιι;ετε, ιε Ιιε!ιεε Με

Νεεεεεειεεε εειεεάεε.



4θύ

Με Κἱιιάετ-Βειιετοτἱειι ε.τι άετ 5εεΚϋετε,'

άιε νοιι Ρτειι!ττειεΙι ειιεεεΒιιιιεειι ιιπά μια Μ εΙΙειι Μπι

άετιι πιάσετε; νετάειι, ίειιιάειι επί άετ Εεείετειι2 εΜεε

ιιιι8ετΙιειΙτειι ΒεΠε.ΙΙ. ΕπιπιειΙ ινετάειι άιε Μ Ε'εΙεε νοιι

ΑιιιΜιιε Β.ΙιεεΙιιιιε οάετ ειιάετειι ΠτεεεΙιειι εε!ιενεοΙιΙιεΙιειι

ΚΜάετ εεΙιτείτιετ, εε άειεε ειε άεπι τιιεετΚιιΙάεειι νιωε

€εεειιϋεετ εΜειι ινειιι€ετ ΒΙ1ιιετΜειι ΝΜιτεοάειι άετεἱετειι.

Αιιεεετάεπι ειεετ εΜά εΜε εειιιεε ΒεΜε νοιι ΚΜάετιι, άιε

ειιι Κεεειιειι- ιιπά Θε!ειιΚΜεετΚιιΙεεε Παω. Ηιε.τεεεΙιΙιεΙι

ΒεΙιεΙΙτ πετάω. ΑττιιΜιι€ει.ιιά- Βετάεειιικ ειιιρΠεΙιΙτ

Με ΕιιιάτιιιεΙιεΙιετε άιε Βε8τῖ1εάιιιιΒ ιιιιά Ε'ετάετιιιιε εε!

εΙιετ 8εεΙιεερΜε Με ειπε ινετιΙινεΙΙε ννιιΙΐΓε Μι Ι(ετιιρίε

εεεειι άιε ΤιιεετΚιιΙεεε. Λυσε ΕννεΙά-ΒετΙιιι ερτἱεΙιτ

εισΙι Πιτ άιε Βάιιειι€ειι Ετίε!εε ιιυε, άιε Μ άειιτεεΙιειι Βεε

Ιιεερι2ειι 8εινειιιιειι, εεεεεάετε εειτ εε ιιιεεΙιεΙι εεννετάειι,

άιε Κιιτειι ειιι! Ιειιι€ετε Ζειτ ειιεειιάειιιιειι.

Ιιι ά1εεειιι Ηετεει εεειιεΙιτε Με άεε δεε-8ε.ιιει.ε

τιιιιιι Μ Πειιάεγε. Μ άετ Νώε άετ ερειιιεεΙιειι

θτειιεε. Με εεΙιειιειι ΙιιΠ:ιεειι Βιιτε.εΚειι Μ άετ Μπάμ

εε!ιάτει:ειι ΒιιεΙιι, ντε άιε ΚΜάετ Με Μ άοιι Νενειιιεετ

ΙιΜεΜ Μ άετ $εε Ιιεάειι, Ιτειιιιειι εει. 260 ΚΜ‹Ιετ ειιι'

ιιεΙιιιιειι, άιε νοιι Ριιτιε εεε ειπ άτει Μοιιιιτε ΙιΜεεεειιιεΜ

ννετάειι. ΑιιίΒετιετιιιιιειι κνετάειι τιιιτ Μιιτε.τιιιε εεΙιντεοτι

ΠεΙιε ΚΜάετ εΙιτιε Ι.ιιιι€ειιεΠεειιετιειι ιιπά Μι ΜΜΜ νοε

άτει Μειιετειι ινιτά εΜε ειεΙιτΙιεΙιε Βεεεετιιιιε ιιπά Κτεί11

ειιιιΒ άεε εειιΖειι Οτεειιιετιιιιε εεεει.ε.τιτκ, εε άεεε ειε ειιι”

.Ιει!ιτε ιιιιιειιε ιιιιτ ΕτίεΙε άεε εετιντεεΙιετιάε (Ξιτοεεετεάτ

Ιεεειι ιιιιεΙιε!τειι Κετιιιειι, εεΠιεινετετειιάΙιεΕι ινειιιι ειε Με

Ρτιιιειριετι άεε ΒεεΜιεε Μ άεε 8ειιετετιειι ινειτετ ιιεεΙι

Κτείτειι άιιτεΙιΠΜτειι.

ΒεΙιννετ ιεε εε, τε.τιοιιεΙΙε ΜΜΜ πι ιιιιάειι,

ΤιιΙιετΚιιΙεεε ειιι ΜΜΕ ειι εεΙαΜιρΓειι. Θειιε ιιυε άετ

Ψε!τ Με! άιε ΤιιεετΚιι1εεε Με εεεε1ιε.Πτ πετάω, εεειι

εε εεΜε Με άιε εεεΜΙε Ετε.Βε με εεΙεετ ινιι·ά, ειιι; άετ

άιε ΤιιΙιετΙσιΙεεε Μ ιιεεεετετ ΒεειεΙιιιιιε εκει. Με Ετ

ι·ιεΙιτ.ιιιιε νοιι νεΙΙ:ε!ιειΙετει.ιειι εττειεΙιετι τσάι· ιιιινοΙΙ

ετειιιάιε; ιιιιεετ ΖιεΙ, άιε ΤιιεετΙ:ιιΙοεε ειιιΖιιά:Μιιιιειι;

κιτ ιιιιιεεειι Μ ετϋεεετεπι Μιι.εεετε.Βε ιιγειειιιεειιε Μεεε

τε,εεΙιι Μι ΑιιΒε εεΜε ιιπά άε Με εε Ει18!ειι1ά, ειιι; εειι

άοιι ιπι άετ $ριτ2ε, ντοΙιιιι πιτ ιιιιεετε ΒΙιεΙιε πνειιάειι

τιιιιεεεε. επι 2ιι Ιεττιειι Με πιτ Ιιε.ιιάεΙιι εεΙΙειι. Ιιι Εεε

άειι ιετ νετ 50 .Τε.Ιιτετι άιε ΒιετεΙιε!ιΚειτ 46:Ι000 εε

ενεεειι ιιπά @Με Ιιεττειετ. ειε 16:1000, Μ άειιιεεΜειι

νετ1ιεΙτιιιεε Μ; ειιεΙι άιε ΒιετεΙιεΙιΚειτ ειιι ΤιιεετΚιιΙοεε

εείαΙΙειι. Ι)ιεεειι 81Βιιεειιάειι ΕτΙοΙΒ Ιιειτ Ι.ειιάειι ετ2ιεΙτ

ΜΜΕ άετ τιεετεεειι ΜειεετεεεΙιι εει άετ ΕιιιϊάΙιτιιιιε νοιι

1ιγειειιιεεΙιειι Βιιιτ1εΜιιιι€ειι, Με ΟειιεΙιεειτιοιι, ννεεεετ

Ιεπιιιιε ιιιιά ιιετιιειιτ!ιεΙι Πιιιεε.ιι ίειιεΙιτετ ΨοΙι

ιιιιιιεειι ιιι ττοε1τειιε.

Με ΑειιεΙιιιιε άετ 'ΕιιεετΚιιΙοεε Μ ΒειιτεεΙιΙειιά άεε

$ειιεΙειιερΓειι ειιιιιεεετε1Ιιειι. Κε.ιιιι εκει ετιιετ Βειιοπιιιιειι

ννετάειι, άιε ΑΒιιε.Ιιπιε ννιτά άειιεεΠιετι θιτάιιάετι εειιι

εεετεὶεειι εεΜ Με Μ Ε.ιι€Ιειιά.

Μει:,ΙιεΙιετ τειιιε ιιπά ΕτιεεΙιε @Με εειιιεε άετ

άιιτεΙι Ψιιιτετιιιτε ειιεεεετεειτετειι Ηγάτοτ ιι ετ ειιι ε,

άιεεειιι πιέεΙιτιι.;ειι άειι Βε.ιιεειι Κετρετ εεειιιάιιεεεεάειι

ΗειΙίεετετ Ιιεεειι ιιπά ιιιιτετΙιε.Ιτειι άειι εει 'Ι'ιιεετΙ:ιιΙεεειι

ιιιειετ εεεεΙιενειεΙιτειι ΑερετΙτ. Με άετ Οτεειιιειιιιιε εεΜε!

άετ, εε νετετεειτετ ετ ΜΗ άεε ττιΙιετΚιι1εεε νιτιιε ιιτιά

άετ Βε.ειΙΙιιε εεΙιννιιιάετ!

Πιτ άιε εΙΙΒειεειιιε ρτερΙιγ1ε.Μιεε1ιε Ιιι·

ΒιετιιεεΙιε ΤΙιετεριε τιιιιεετε ιιιεΙιτ άιε νοιι θεοτ

απο Ιιειι - Ψιεεεεάειι ρτορειιιττε 8ειιιιΙΙιγειειιε πιπ Μτειι

τιεετεεειι ΡτερεεΜειιειι. εειιάετιι άιε ιιιιεειεειΒε ΡΠεεε

νοιι .Ιιι€ειιά- ιιπά νεΙΙιεεριεΙειι, νοιι 'Ι'ιιτιιειι ιιπά Βρεττ,

Μ ΜΜΜ Ι.εεεεεεΙΙ:ετε ΙιεΙά ιιιεεΙιε!ιετ Θειτιειιιειιτ εΙΙετ

ΒεΙιιεΙιτειι άετ ΒενεΙΚετιιιιε πετάω. Με εΜά ΜΜΜ,

άιε εει ΒεΙιειιιρϊιιιιε άετ ΤιιΙιετΙτιιΙεεε Με νε1ΙιεΙετε.ιιΙι

Ιιειτ. Με 211τ νεΙΚεεεεειιάΙιειτ Ιιε1ετε.8ειι Κειιιιειι.

Βει άετ Βιεετιεειειι άετ ιιτοεεειι Ε'τε.8ε νοιι άετ Πεεε τ

τ.τεεεετΙκειτ άετΒιιιάεττιιεετΚιι1εεε ετιίάειι

ειιι άιε

- ίεετιετ ινοτάειι ιετ.

άιτεειετ άεε ΒειεΙιεεεειιιιάΙιειεεετιιτεε, εΙεο εΜ Νιώτ

ίεεΙιιιιειιιιι , Μπι ΒετιεΙι:ετετεττετ ετιεετεεΙιειι.

Ιιι άετ ΕΣτάττετιιιιε ιιΜιιιιτ Ρτοί. Η ιιερρε (Ρτειι·δ :Με

Βτει.ετ :Με Ψοτι ιιπά εειιιειιεεΙτ ειιι άειιι ειιι!ειιειιάεε

ΒετὶεΙιτ. άεεε Κ εΜετ ΜΜΜ. ιΜά ΒεΙιετιειι ιιιεΙιτ _εΙειεΙι

τιιειεειε νεττ.ΙιειΙτ Εεεε. Ζε ΠιιτεεΙιτ ιινετάε άεε Ψεεειιτ

ΙιεΙιετε νετΒεεεεΙ1; ιιε.ιιιΙιεΙι, άεεε άιε νετεειιιεάεπειι Οφε

ιιιεπιειι ειεΙι Μ Μτετ Ιιιτειιε1τετ ΙιιιιεισΜΙιεΙι άετ ΙτιΓεε

τἰοιιείάεἰΒΚεἰτ ιΜάετειι ΟτΞειιιετιιειι εεεειι11Βετ νετεεΙιιε

άειι νετΙιεΙτειι. Βετ ειιιάιΜΒειιάε Οτεειιιιετιιιιε ρειεετ ειεΙι

άειιι]ειιι€ειι ΟτΒε.ιιιετιιιιε ειιι, Μ άοιιι ετ ειο1ι Γεετεεεετετ

Με. Βε Ιιε.ιιάεΝ; ειεΙι εει άετ ΠιιτετεεΙιειάιιιιε άετ Βεει!Ιειι

άετ ΜειιεεΙιειι- ιιπά ΒιεάεττιιεετΚιιΙεεε ιιιιτ ειιι ειοΙεει

εεΙιε ΠιιτετεεΙιὶεάε. Ηιιερρε ΙιεΕϋτε!ιτετ, άεεε άιιτε1ι άιε

Αεεειιιιιιιιιιε νοιι ΚεεΙι άιε ε.Ιτε ιιιιτειιι1ιεΙιε Μιεε

ντιττΙιεεΙιείτ ΙειιάΙιεΙιετ ΒεττΙεΙ›ε ντιεάετ εΜτειεεειι ινιιτάε.

ΙΣτ Μάτ Με άεετεειιμετ ΗγειειιιΙιετ Πιτ ά ε ιι Η ε ιι ρωτ

ίοΙε άεεΚειιιιρΓεε εεεειι άιε5εΙιε·ιιιάειιεΜάα

Πιτ. άεεε άεε νοΙΙτ ειιτ ΒειιιΙιεΙιΚειτ ετεεεειι

ντετάε ιι πιιιεεε. ΜΗ; άοιιι ΝεεΜεεε άετ ΒειιιΙιεΙι

ΚειΕεεεεπτεειιεθειι ινετάειι άιε άειιιιτ νετειιιιάειιειι νετ

τΙιειΙε Πιτ άιε νοΙΚεεεειιιιάΙιειτ νετΙοτειι εεΜε. Ρτεί.

Μι ιι πι ε ιι ττ οιι (ΤΙΜιιιεεε) Με πιεΙιτ άειιι 8τε.τιάριιιιι·ιε

νοιι Κεε!ι πι. 8εΜε νετειιε!ιε Μπιτ άιε ΙιιΓεει1ετι άεε

ΜειιεεΙιετι άυτειι ΒιιιάεττιιεετΚιι!εεε-ΒεεΝΙετι ε.ιιί πετάτ

ΙιεΙιετιι ννεεε ιιεΙειι ιιεεε.τιν Με. ΡτοΓ. Μ. Ψ εΙ Ε

ΒετΙΜ εετιεΙιτει; Μ" άιε Βε!ιιιιΕ;ειιε Πεεετττεειιιι€ νοιι

Με.τετιε.Ι εΜεε Ρε.!!εε νοιι τιιειιεεΙιΙιεΙιετ ΠετπιτιιεετΚιι

Ιοεε ε.ιιί ειιι Κε.Πι, ετ άειιτετ άιε Ετ1ετειιΚυιιε Με ΡετΙ

ειιεΙιτ εεΜε ΜειιεεΙιειι. Με!. Βειιε- Κερειιιιεε;ειι Με

ιιιειιεεΙιΙιεΙιε Τ.-Βε.ειΙΙειι Μ άετι νετάετειι Αιι€ειιτειιιιι

ειιι€ειιιιρΕι ιιπά Μ 8 ΡειΙ1ειι πω; ΕτΓεΙΒ, ννετιιιεΙι ΤΗΜ

ΙτιιΙοεε άετ Β.εεειιεεεειιΙιειιτ ειιτετε.ιιά; ινειιετ εεΙιτι ιι

Με ΤεεετΙτιιΙοεε ΜΜΜ; νετ. Βιιιιε εεΙιΙιεεετ

άε.τειιε, άεεε ιιιειιεεΙιΙιεΙιε ΤιιεετΚιιΙοεε ειιι” ΒΜάετιι εετιινετ

εειιιεε εΙειει. ΒεΜι νετιπιρΓειι νοιι Ηιιιάετωιεετ1τεΙεεε

εει Κ8Πεετιι @ειπε Βιιιιι; ΙιιΙ`εετἱειι άεε Πε.τπιεε εεεε

εειιιεε. Β. επεράε!ιΙτ ειιιάτιιι€ΙιεΙι άιε άεΜιεεΙιε ΜετΙιοάε.

Αιιετιιετιιιιιε άετ τιιεετΚιιΙϋεεε Β.ιιιάετ. Ρτεί. Νοεσιτά

ΑΠεττ ετ!τΙάτι ειεΙιεπτεειιιεάειι Πιτ επτειιεςε ΑωνεΙιττεεεε

ιΜΙιιιιειι εειιιεε άιε θείε.Ιιτ άετ ΤιιεετΚιιΙεεεεεετττεΒιιιιε

άιιτειι άιε ΜὶΙεΙι νοιι ΗΜάετιι ιιιιτΒειετΜΙιετΚιιΙεεε. Πιο Πε

ΙιετττεΒιιιιε επί άιε ΜειιεεΙιειι εεεειιιεΙιτ ιεεεεεειιάετε άιιτεΙι·

άεε Ττιιι!τειι νοιι ΜΜΜ νοιι ΚιιΙιειι πιπ Ειι:εττιιΒετΚιι1εεε.

Νοοετά ειιι πιπ ε·τοεεετ ΒιιτεεΜεάειιΙιειι. άετ ιιειιειι

Κο ο Ιι'εε!ιειι ΑιιειεΙιτ ειιτεεεειι, άιε ΜειιεεεειιΜεετΚιι1εεε ιετ

άιιτεΙιειιε εεετιτεεεετ ευ! άεε ΒιιιάνιεΙι. Με ϋεετιτε

εεΜε ΤιιεετΚιι!εεε ειιιιπιτ «Με άεε ΟΙιετεΙττετ άετ ΡετΙ

ετιεΙιτ απ. Ιιι άετ νετειιάετΙιεΙιΚειτ άεε 0ιίτιεΚεΠεετεάεε

Πεμ άιε ΒτΜετιιιιε Πιτ άιε ιιεεεκινειι νετειιεΙιεετεεε

ιιιεεε, άιε Κεετι ιιιιά $εΙιιιτ2 2ιι άετ ΑιιιιιιΙιτιιε άετ

ΒιεΙε8ιεετιειι νετεεΙιιεάειιεττΜΚειτ άετ 'Ι'ιιΙιετικιιΙοεε ιιπά

άετ Ρετ!ειιεΙιτ νετειιΙε.εετ Ιιεεειι. Ρτοί. ΑτΙοι ι18- Ιιγοε

άεπιοιιετ.τιττε νετεεΙιιεάειιε εεΙιτ εεΙιιιιεειιε εεΙιειιε Ατι

ΜΙάιιιιεειι ιιεετ εεΜε ΙιιιρίνετειιεΙιε ιιπά ιει άετ Πε

εετεειιριιιιιε άεεε άιε ΑιιεεΙιειιιιιιε νοιι άετ ΙΒιιιΙιειτ

άετ ιιιειιεεΙιΙιεΙιειι ιιιιά άετ ΤΜετιιιεετΚιιΙοεε άιιτεΙι

άιε ιιειιεετειι $τιιάὶετι νοιι Μπι ιιιιτ ιιεεΙι ιιιεΙιτ εε

Ιε εΙιιιΙιεΙιειιι ΒΜιιε ερτεεΙι ειεΙι

ΗιΙΠετ-ι.οιιάοιι εεε. Οτιιι-ΒετΙΜ τετττετ άιε

ΑιιειεΙιτ, άει.εε εΜε νετεεΙιΞεάεεΙιειτ 2ινιεεΙιετι ΜειιεεΙιειι

ιιπά Τιιιετ-ΤιιεετΚιιΙοεε ΙεεΜεεινεεε ετιι·ιεεειι εει, άεεε

νιεΙε Μοτι1ειπε ειναι· @με εΜε εεΙεΙιε νετεεΙ:ιιεάειιΙιειτ

ερτεεΙιειι, άεεε ε.εετ άιε Ε'τεεε εεΜε ιιεεΙι Πικάπ νεΙΙιε

εετιιεΙιτειΕ εει. ΜεΙΙετ-Βε!ειε εετιεΙιτει. Μπιτ νετ

ειιεΙιε, άὶε Μι ΒΜιιε άετ Κεε!ι'εεΙιεε ΙιεΙιτε ειιεεείεΙ1ετι

εΜά. Με» Μοιιειε Μ” Με Μ. Κ5.ΙΙιετ ΜΗ άεπι Αιιε

εστί εεΜετ Κτε.ιιΙτειι Βεί11τ.τεττ. ειιιεεετάεπι :ιεετ ειιεΙι

ΒιιειΙΙειι ειιιεεερτΜτ. Με Ετεεειιιεε πετ ετετ18ε Ζε

ιιε.Ιιτιιε άεε ΒτιιεΙιτιιιιεεεεετεεάεε άετ ΚειΙΙιετ.

ΜΗ εεερειιιιτετ ΑιιίιιιετΚεει1ιΚειτ ΓοΙετε ιιυε άἱε νει·

ΜειιεεΙιειι ννιιτάε Π:: ΚεΙιΙετ, άετ νετντε!τιιιιεε- | εειττιιιιΙιιιιε άεε ΑιιεΠ1Ιιτιιιι€ειι Κο`εΙι,ε, άεε Ιετ2τειι Βιε



4θθ

ειιεειοιιετειιιιετε. νει· ΑΝειιι Κοιιιιιιε Πιτ ιιιπ ιιιιτ Με

ΠεΙιετττε.8ΙιετΚειτ εετ ΡετΙειιοΜ ειιί εοιι

ΜειιεεΙιειι ιιι Ρτε=,.ιε, ιιιεΙιτ Μιετ Με εει· ιιιειιεεΜιειιειι

ΤιιιιετΚιιΙοεε επί Με ΗειιετΜετε ΕΣε Ιιοιιιιιιτ ιιιι ννεεειιι

Πειιειι ιιε.τειιί επι ειι ειιτεεΙιεΜειι, σε άιιι·εΙι άεπ θειιιιεε

νειι Γ'ΙειεεΙι ιιιιιι ΜιΙεΙι νειι ρετΙειιεΙιτιεειι Βιιιιιετιι Τιιιιει·

Κιι!οεε Βειιιι ΜειιεεΙιειι Ιιετνετεετιιίειι ννει·άειι Ιιε.ιιιι. Μι

Βει ιιοιιιιιιι νει· ΑΙΙειιιιιι Βεττε.εΙιτ, Με εε ιιιιι Με 'Γυ

0ετΙιιιΙοεε εετ ΒειιεΙιειιιεεινει‹ιε ειεΙιι;, ϋεετ ι1ετειι Ηειιιιε

Ιιειι ετοεεε ΨιόετερτϋΜιε Βεετειιειι. 'Ποτε ειΠετ ΑιιΠοτόετιιιι

εειι ειι Με ΚΙιιιιιιειι, πιιι Με ρειΙιοΙοε·ιεειιειι Αιιειιοιιιειι

εει Πιιιι ιιιιιετιιιιΠ› νιεΙετ Μοιιετε ιιιιτ ειιι Ε'εΙΙ νειι

ε0ΙεΙιετ ρτιιιιετειι Ι.ιιΙιετΚιιΙϋεειι ΠετιιιετΚτειιιιιιιιε πεε

εειιιεειι υιιά Μπιτ νειι νιτεΙιοιν. ΑΙΙε ρεΗιοΙοειεεΙιειι

Αιιεκοιιιειι, πιιι; νιτειιονν :κι σετ 8ριτ2ε, Ιιεεειι Με

ε.ιιί ΗεΙΙετ ΒεοΙιεεΙιι.ετ, Μιεε ιιτιιιιετε ΙιιτεειιιιεΙιιιιιετ

ΚιιΙοεε ιιιιεειιιειιι εε!τειι Μ. Ζιιτ ΒεειιτίετιιΒιιιιε εειιιετ

Βε!ιε.ιιρτιιιιε ῖΜιτι Κοειι Με Ρτειιιε εεε Ι.ειιειιε

πιι. ΖειιΙΙοε ειιιι1 Με εει1ιε νειι ΠεεετττεΒιιιι€ειιιϋΒΙιεΙι

Κειτειι ΜιτεΙι εεε 0ειιιιεε νειι νετεεεΙιτιεειι Νειιτιιιιεε

ιιιιττεΙιι ιιιιτι Με Ιιοιιιιιιειι εοΙειιε ΠεεετττεΒιιιιεειι εε

ειιεεετετ εεΙιειι νετ. Με.ιι Με: τετ Με ΠεΙιετττεΒιιιιε εει·

ΡετΙειιεΙιτ ειιΕ ι1ειι ΜειιεεΙιειι Με ΡΜΙε ειι€είιιιιτι, ενο

$εΙιΙειεΙιτετ επ Μπι Πειιιιειι Ψει2ειι υιιά Ειιπϋιιειιιιεειι

ΖειΒτειι. Με ΕτΙιτειιΙιιιιιε ΜΜΜ ιιεεΙι Ρτοί. Ι.εεεε.τ

0τΜειι, ειε νιὶτ‹1 Με εΙΙΒειιιειιι, Ιιει!ι ιιΙιετάιεε εε ΙειεΙιτ,

Μιεε Με Λτεειπετ ειιιιιειετ εει ιιιειιι ετετΙιεΙιε Ηι1ίε ιιι

ΑιιειιτιιεΙι ιιεΙιιιιειι. Με Μιετει.ιιτ ινειεε Κιιιιιιι ετιινεε νειι

ΜεεεειιετΙιτειιΙιιιιιεειι ιιι ΡοΙ8ε θειιιιεεεε εεε

Μειεειιεε νειι ρετΙειιεΙιτιεειι Βιιιι1ετιι. Οετετι;ε8 ετ

Μεττ, Μιιεε τεετε8Ιιειι ρετΙει1εΙΜΒεε ΜειεεΙι ιιι Μετω

ινε.ε.τειι νειι νιε!ειι ΜειιεεΙιειι νετεεΙιτι ειτε, ΒΙειειιινοιιΙ

ειιιετ ινειεε ιιιειιι ιιιοΙιτε νειι ΜεεεετιετΙιτειιιιιιιιεειι. Με

Γιιττετιιιιε νειι ΤΙιιετειι ιιιπ ιιετΙεϋεΙιτιεειιι ΕΙειεεΙι ιετ

ιιεεετιν ε.ιιεεείεΙΙειι. ΜΜΜ πιιι: εΙειιι Ε'Ιειεειι ειεΙιτ εε Με

Με ΜΜΜ, Με _ιει ιιι εεΙιτ ιιι·οεεειι Μειιε;ετι 8ειιοεεειι Μπι.

Πεε ειιιιιιιι1ιεε ΑιιΠιοοΙιετι τεε11:ετιιιε ει”

νστΙιε.ιιι1ειιειι Ρει·ΙειιειιτΜιειΙΙειι ιιιεΙιΙ: ω,

ειιεΙι Με Βιετι1ιειτερμε.τειε ετιιειτειι Πισω

ειινετΙε.εει8. Με ιιι άει· ΜιΙεΙι ιιιιιεεειι εὶειι ειιιεΙι

Με εειιιιε ιιι άετ Βιιττετ ΡετΙειιεΙιτεεειΙΙειι Βιιι!ειι.

"Ποπ ει!!ετιειιι ινειεε ιιιειι ιιιεΙιτε νειι Μεεεειιετ

ΚτειιΙιιιιι€ειι επ ΤιιιιετΙιιιΙοεε ειιτειι Μ ιΙειι

ιιιπ! ΜΠΙοιιρτοιιιιΙιτε. Εε Ιιοιιιιιιε Πιιιι εετ ιιιειι:

εει ιιι ιιειιε.ιιρτειι, ω” ΡετΙειιειιι ιιΙιετ

Ιιειιιρι ιιιεΙιτ ε.ιιϊ άεπ ΜειιεεΙιειι ιιιιετττε.ε

εετ ινεττ1ειι !ι0ιιιιε, ιιιιτ εει ιΠεεε Πειιετττε

,ειιιιε ιΙΙιετειιε εεΙτειι! ΞιεΙιετ ιεε εονιεΙ,

ω" Με $εΙιειΙΙιεΙιΚειτ άεε θειιιιεεεε νειι

Ε'ΙειεεΙι ιι ω ΜιΙεΙι ρετΙεϋεΙιτιΒετ Βιιιι1ετ

ιιοειι ιιιεΙιε ετινιεεειι ιετ. Με ΜετετιιιετροιιΖει

ιιιε.ε νειι Πιτειιι Βιε.ιιΜιιιιιΙαε εεε ιιιτε ΜεεετεεεΙιι εεεειι

Με ΡετΙειιειιτ ετ8τειι`ειι. Αιιι ειιιε νετΙιιιιιιιιε εετ Μειι

εεΙιειιτιιΒετΚυΙοεε ιει Μιτε1ι άετεττιεε νετετιιιετιιοΙι2ει

ετ2τΙιοΙιε ΜειεετεεεΙιι ιιιεΙιτ Μι τεειιιιειι. Με νεττΙιειιετιιιιε

εετ Μι!ι·Ιι ιιιιι 1 Ρίειιιιιε άεε Ι.ιιετ Βει1ειιιετ ειπε Βιο

Βιιεεε νειι Μιι1ιοιιειι. Μεεε Βιιιιιιιιειι ειιιτι ειιιεεΙιειιτερτε

εΙιειιι1 ιιι νετινειισειι ω· νετεεεεετιιιιε άετ ειΠεειιιειιιειι

Ι.ει›ειιενετΙιεΙτιιιεεε, ιιειιιιειιτΙιεΙι ειιί ειπε Υ' ετΙιεεεε

τιιιιε άει· νιἴοΙιιιιιιιεειι; Με ειινει8ειι ΕτΙιτειιΙιτειι

ινει·‹ιειι εοΓοι·ι. ιιι Ηειιεειιιω ιιιιιετεεΙιτεοΙιτ ιιιετάειι ιιιιιε

εοιι. Αιιι Μεεειιι Ψεεε ειτε ιιιειι ΕτίοΙεε εττειεΙιειι.

Αιιι” εεε ΑΜιοεΙιειι άετ Μι1οιι νετ ι1ειιι θειιιιεεε

Κειιιιτε ινοΙιΙ νετειειιι:ετ ινει·‹1ειι, ιιιειιιι ειοΙι Με ΜιΙεΙι

ιιιεΙιτ Ιειι1ετ εει ειιιιετειι ειιετεεΙτειιι1ειι ΚτειιΙι

Ιιειτειι, Με 'Ι'γριιιιε, ΞειιετΙεειι, ΜρΙιιιιει·ιε, Με εειιι·

ειιιιετιεετ ΝΜιτιιοι1ειι μπεις: ιιετ.τε. Βετ 0ιειιιιεε εεε

Ε”ΙειεεΙιεε νειι ρετΙει1εΙιτιεειιι ΒιιιιινιεΙι εει

ιιιιΙιειιειιΙιΙιεΕι, ίεΙΙε ειεΙι ιιιιι· ειιι 0ι·Βιιιι άεε εε

εειιΙεεΙιτειειι νιεΙιε ΙιτειιΙι ετινιεεειι Ιιειπε, τω. Μεεεε εει

ι1ειτι 8εΙιΙεεΙΜιοί ειιι.Εετιιι ινιιτεε. Με ΔιιεΕϋιιτιιιιεεεε

ει.ιιιιιιιιιιι€ειι Μιετ Με 8εΙιΙε.εΜνιεΙι- ιιιιτ1 ΡΙειεειιιιεεεΙιειι

ει ---ξ η

 

 

νοιιι 8. .ΗΜ 1900 ιιι ΒειιτεειιΙειιά ιιιετιιειι εεΙινιειΙΜι

εεΞειιιιιεττ ινετεειι. Με Ιειιτειι: Ε'ΙειεεΙι νειι 'Πιἱετειι,

ντεΙειιε ιιι Ε'οΙΒε νειι ΤιιΒετΙιιιΙοεε ΙιοεΙιετιιΜε εΙιεειιιι.

εεττ ειπε, εοινιε ΠειεεΜΙιειΙε. ινεΙεΙιε ΜιτεΙι τιιιιετΙιιιΙεεε

νοτεειιεε νει·ειιάεττ ειπε, Μιι·ι`ειι εεΙιοιι ιιιπ. ΒιιεΙιειι:ιιι

πιιι Ηιτε εΙιεΙεττε,εειιιιε ΒεεεΙιεΙΤειιιιειτ ιιιειιι ιιι Με νει

ΚεΙιτ ΒεΙεεεειι ινετάειι, ινΜιτειιι1 ιιιειιιι ειιι ειιι2εΙιιεε Οι·

Βειι ετΙιτειιΙιτ 1ετ, Με Αιιεεειιιιειεειι ιιεεεεΙΙιειι ιιιιί Με

Ρε.ΙΙε ι;ειιϋεειι ΜιτΓτε, ιιιιι Με Μιτιεε Ε'ΙειεεΙι 8ειιι1εε

τιιιιεΙιειι ειι ει·ΙιεΙτειι.

.Ιει1ειιι ιιτεΙιτιεο!ιετι Απε ιιιιιεε Με 8τεΙΙιιιιες, Με Κοοιι

εει εετ Βεειιτνιοττιιιιει άετ ειιΓεεινοτίειιειι Ε'ι·εΒε Με

ιιοιιιιιιειι, Ιι6ειιετ ειιιιρετιιιεειι εειιι. Ετ Πεμ ιιιειιι Με

ιιεΙιτει·ιοΙοειεεΙιειι θεειιιετε, ει· νιειιάει ειειι :ιιι Με

Ρτειιιε άεε ΙιεΙιειιε. Ιετι Ιιειι›ε ειετε ειεεειι Μειω

ριιιιΙιτ ειιι€ειιοιιιιιιειι ιιιι‹1 πιιι ετετε εει ΒεετιιιιΜιιιε Με

εετ ιινιειιτι,ε,ειι Ρτεεε Με άετ Ρτειιιε ΒειεριεΙε μεειιεΙιτ.

Ιιι άετ 8εΙιννειε 2. Β. νετιιεΙτ ειετι Με Ζειιι άει· 'ΓΜΜ

ΙιιιΙϋεειι ειι εεε θεειιιιάειι Με 2,07 :100, εΙεο εεΙιι

€ει·ιιιε ιιιι νετ8ΙειεΙι ευ ειιι1ετειι Ι.ειιιιιετιι, ινε ειε Με

:ιιι 9,0: 100,0 ΜΜΜ. Με Με εει· ιιιΙιετΚιι!ϋεειι Βιιιι1ει

ιιι άετ 8ειιινειε ιει Μιετ ειιοτιιι, ειε Ειεττεει 55,5:100.

Βιιτεειιειι Μεεε ΖειιΙειι ιιιεΙιτ ειπε άειιΜεΙιε Βιιτε.ειιε εε

εειι Με ΙιιΓεειιοιι Με ε.ΙΙειιιι€ε Πτεειειιε άετ ΕιιτειεΙιιιιιε

άετ ΤιιιιετΚιιΙεεε τεερ. ΒειιιτιιιτΙειιετιι! Με Μεεειιιε

τιειΙτιι0ετΙιιιιοεε από μια: ετετε ειπ” ΙιιΓεειιοιι ιιιιττΙι

Βε.ειΙΙειιΙιεΙτιθε ΜΠειι Ζιιτι1εΙιεείι1ιιττ, Μια· εε @εει Με

εετ, Με Με ί)ειιι.τειι ιιιπ! Με Νοτε-Ψεει-θεεειιεειι ιιι

Βρειιιειι, ντο Με ΒενϋΙΙιετιιιι8 ιιιιτ Ζιεεειι- τιιιιι Μπιε

ιιιιΙεΙι - ιιιπ! Μεεε ιιιιτ ιιι 8ετιιιεειι Μειι€ειι - θεω

εειι υιιά Με Μεεειιιετιε.ΙτιιεετΚιιΙοεε ιει ιιιετ ιιιεΙιτ μια

εετ Με ιιι ειιιιιετειι θεεειιτΙειι. Ρετιιει· εεΙιτειιιι ΒιιΙ

Ιοτε 'Ι'ειγΙοτ νειι ι!ειιι Εοιιιιοιιετ Ατειε ΟΙἱΠοι‹ι

ΑΙΙΙιιιττ, εετ ιιιιι εειιιετ εε.ιιΖειι ΡειιιιιΙιε υιιά ιιιιτειιυιιι

ετοεεειι ΡτειιιιεεεΙιτειεε ιιιεΙιτετε Μοιιειτε ιιιιιΜιτειι επι!

ΙειιΙιειΙτιΒε ΜιΙειι εεττιιιιΙιειι ιιιπ! :Με εΠεΙιειι εεειικι.

«Μι ιιιιιιε ιιιιεΙι ΜιΜιτειι Με Ιιιιιιιετιι Ιεεεειι, εοιιιειιιι

νιτειιονι, ΜΗοιι ευ ττὶιιΚειι οιιετ Ε'ΙειεεΙι ευ εεεειι.

Μιεε Μι Με ΜΟΒΙιοΜιειτ ειιετΙιειιιιειι τιιιιεετε, Μιεε Με

Ιειειιι ειιι ΒεειΙΙιιε Μια εεεεε. Αιιετ ιεε ντιπ Με π·

ιιιετ εετ Μειιιιιιιτι, Μιεε εε ε.ιιΐ ειιιετι οιΙετ ιΙειι ιιιιτΙετειι

ΒεειΙΙιιε εκει ειιιΙιοιιιιιιι υιιά Μι.εε, ιινειιιι ιι:ιειιι ιιιοΙιι ει

εεινιεεεε 0ιιειιιιιιιι ά:ινοιι ιιι εειιιειι Κετρετ Ιιιιιειιιιιεϋ3ι

εεττ, Με θειεΙιτ ιιιειιτ ετοεε ιεε. Με ΒεετετιοΙοεειιτιιιιιι

ιιιιιιιετ εε, ινειιιι ειε ιιιιτ ειιιειι 'ΓγρΙιιιεεεειΙΙιιε ιιιιι!ει

οι1ετ ειιιειι θιιοΙετεεειειΙΙιιε, Με εειιι1Βε Με ιιιιι ι1ετιιιιε

οιιιιε ννεϊτετεε ιιιιειιΜιειιε ΜιΙΙἱοιιειι νειι ειιι1ετειι ΒευιΙ

Ιειι εετ εΙειοΙιειι Με ιιετνοτεεΙιοιι ειπ Ιεεεειι». Ιιι ε”

Ιεϋιιι€ΙιεΙιειι Γει·ιιιε νειι ννιιωεοτ ετινιεεειι Με νετ Με

.Ιειιιτειι νειι εειι 40 ΚΜιειι Μιι·ειι Με 'ΕιιΙιετΙιιιιιιιρτοιε

36 Με τιιιιετΚιιΙϋε, ε.ϋει· Ε'εΙΙε νειι ΤιιΙιετΚιιιοεε εστω

Μεεε ΚΜιε ειιιιι ΜεΙιτ Μι οοιιεκετιτειι ιιεινεεειι. Ηιετ Μ

εε επι ΡΙετεε Με Βεοϋειειιιιιιιε νοε Αιιι`τεειιι Μεσοι

ειιιιιιειΙ ειιειιιΊ1Ιιτειι, ινε Βιιιετ ιιιι Ι)εΙιτιιιιιι ειιιειι νοΙΙειι κ

ΒριιεΚιιειρί τιιΕιετΙιεΙΒεειΙΙειιΙιεΙτι,εειι 5ριιιιιιιιε ιιιιετιιιΜ

ιιιι‹ι εεειιιιι1 Μιειι. Με· εεΙιειι, εετ ιιιειιεεΙιΙιειιε Οτειιιιιε

ιιιιιε νετττεει εε ιιιε.ιιειιειι ΡΜ!

Ψειιιι ιιιιτειι άειι θιειιιιεε εεε ΜειεεΙιεε νειι ρετΙειιι·Ιι

ιι8ειι Βιιιόετιι ιιιπ! ΜιτεΙι Με Μι!ειιρτοειιετε τιιιιετΙιιιΙϋεει

ΚιιΙιε Με νετετειιιιιιε εετ 'ΓιιΙιετΚιιιοεε νιε!!ειειιτ Με'

ε.ιιειιειιιιιεινειεε επιπίιιιάειι εοιι, εε ΜΜΜ; ειιεο Με Κ ο σε το

ιιττΙιειΙειι, ιιπτ εετ Αιιεινιιτί νειι τιιϊιετΚιιΙϋεειι

Μ ε πεεΙι ε ιι Με ε. Ι Ι ε ι ιι ιεε 0ιιεΠε άετ Μετιιτειιιιιιε Με

ΤιιιιετΙιιιΙοεε ιιετιε. ΒεττειεΙιτειι ινιτ ιιιιιι Μεεε ινιειιιιεε

?τεμ νειι εετ ειιεεεΙιειι ειιιΖιεειι νετετειι;ιιιιε άετ "Με

Βετιιυιοεε υιιά πετ εΙιειιεο Με ΙΙοεΙι εε εετιιιιιι Με

εετ ΒειιτιΙιεΗιιιιΒ εετ ΡΙειεειι- υιιά Μιιτ:Ιιρτοιιιιετε ιιιΙιει·

ΙιιιΙοεετ Βιι10ετ, νοιυ τειιι ρτειετιεεΙιειι 8τειιιὶ·

ρ ιιιι Κ τε, ιινεε πω; ιιιιε ιιι Μεεετ Ε”τεε,ιε Με Ρτειιιε

εεε Ι.ει›ειιε?-Βετ ιιετιιιιιιιτε 19ΙοτεεεΠΉιωθ"'

ΙιοΙιεε ΑΙΙ:ετ εττειεΙιτε, Με ενΜιτειιιι εειιιεε Βιιιι2ειι ΙιεΙιειι5

ιι ιι τ ο τ ε ι Β ε ε τ ι ο ιι ε ιι νειι $ειιννιιιάεϋειιιι80Β Μ

`
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:πεσει ειιά πετ - εεε πιω νετ Ατιειεειιιιι1,ς! νετ

ιιιπι ιιιιιι τιεπιειιιιιειι ιιι εετ .Τει2ιεειι; ινιτιι πιεπι ειειι ειιεεε

Ριιτειιι μια ιιιιιι Βετ ιιιειιι ετιιιιιτειι ιτειιιιετιι Πετ Βιε

ιιεεε Μ ο τ Β ιι ε τι ιε ιιι ιιιεεετ Ρτεετε νοιι εετ Βτεεεεε

Α ιιειεειιιιιι€ειε.ιιι€ιτειι άοτ Ξειιννιτιιιειιειιι εειιεττεειιτε ιιιιετ ειιι

.Μιιτιιιιιιιιετι ειε θειειετ ιιετ ΜεΕιιειιιετ ειιά Νιειιιιε.ειιιιι€ιτι

. πετ ειιά ‹ιιεεειιι Βιιιιιιιεε ιει ειι2ιιεειιτειεειι εεε Πειτ τει

1782, ινειειιεε ιεειειιι ΤιιιιετΚιι

ιεεειετεειιετ ειετε νετ Αιι€ετι εειιινειιετι

πιιιεε επι ιιιειιι ειιιιιιιειιε Πεεειιιιιεεε ει: 2ειιιεειι. ιιι ειιι

Ζειιιειι 8ι.ιιειειι Ατιιετιιιιιε ιιιι‹ι ιιι Νετινεεειι εειιεε πιτ

εειιοτι ειει.ιεειεειι Β'ειιιετ εεεειιετι. Αιι ιιιεεεπι Τεεε

πιεπιε ιιι Νεερει ειιι Πειττει ετιεεεειι, ιιτειειιεε ιιει

8ι.τείε νοιι 300 Πιιιτειειι εεε ιτε νι*ιετιετιιειιιιι€ειειιε

νοιι 2ειιτι .ιε.ιιτειι νετεειιιιιιιι€, εειι Αετ2ιετι Με Αιι2ειεε

_ιετιειι ιιεεε νοιι Ιιιιιι€ειιεειιινιιιεεεειιι Ζιιτ Ριιιειιτ πιε.ειιι,

ε.ττιιε Ριιιιιιειι€ετ ειιιιε τνειιετεε εειιι $ριιεΙ ειιινιεε ειιά

ειιιε ιιετ Ιιιίεειιειι νεττιιιειιιιεειι ιιοιιιιιω νετετειιιιειι

ιιεεε. Πιε Ε'ετιιι εεε ΡειιΞετι ιιιεεεε ιιιιιιιειιεειιιιειιετι θε

εει:εεε, ινειειιεε ειε Βειιιτιιιεεεειιι Πιει; ειιι ειειειιε Βιιιι”ε

πιιτ εετ Ρεει ειειιιε, "τω, ινιεινειιι εε 56 .ιιιιιτε πιιτ

ειιιετ $ιτειιΒε ‹ιιιτειιἔειιιιιτι πιεπιε, Πιτ ειε Ε'τεειιειιι τιετ

δειινι·ιιιτιειιειιιεειετιιιιειιιτειι Βιειειι Νιιιι, σετ $ειιειιετι εετ

εειιιετι εΠΠΘΓ Πιτ ειε ετιεειι ΚτειιΚειι ιιιιιι ιιιτε Ρεπιιιιειι

εεε εεε μπε νειιτεινιτιιιεειιειιιιειιε ω” ειιι υ ιιεε

εειιτειειιειιετι ΜΗ: ιιει· Ριιτειιι νετ Αε

ετεειιιιιιε ιει ειεε Με Ι.ιει›ε εειιι Κτειιιτειι

ιιι Ρ'υτειιι. νετ εειιι Κτιιιιιτειι νετινε.τιάειτ ννετεειι

(Πεεειιιιειειι).

Με ιιετ Εειιιεειιιιτιε εεε Κεειι°εειιεε Βεειιιιιε εειιιετι

ειε Ρτεεε νοιι ιιετ 'Γιιιιετιιιιιεεε ειιιιειιιιε ρεεε ειι εειιι

ιιιιιι :ιιπ ιιει· Κεπιρι ειιι ιιιεεετιι εειιιε ειε Τιιιιετιτιι

ιεεε εεε τιετ Με εειιειΤετι. Πιε ιιι αιε ιιειιεετε Ζειι, μι.

εεεετ ειιι τιετ Οειιιετειι2 εειιιει. ιιιιιι·ιιε ιιεεε νοιι Ρτει. Β.

Ρτειιιτει ειε Τιιιιετιιιιιεεε Πιτ ειιιε Ιειεειιεεειττιιιιιι

ιιειι ετι‹ιειτι, ειι τιετ ιιιιτ Με ΑιιΠτειειι εεε Τιιιιετικει

ωειιωε ιτε ΟτΒειιιειιιιιε ιιειιιι€ ιινιιτει Πιε ειρετιιτιειιιει

ιετι Ατι›ειιεε πιιτ @τι Ί'ιιιιετιιιιιεεεεεειιιετι ετ2ειιι.;ιετι εει

ειτιιΕ.;ειι Τιιιετειι 'Γιιιιετιτειεττιιριιετι ιιιιιι ιιιεεε ι£κρετιπιειιιε

Βετιιι€ιετι Με Βιιιετειιιιιιε ‹ιετ Τιιεετιιιιιεεε εει Μειιεειιεε

νοιι ειιά ειππ Ζε ετιιιιιτειι. Πει ιιιιιι ειε Βιιειιιειι ιιιιτ

ε.ιιε εειιι $ριιι.ιιτιι νεε Τιιιιετιιιιιεεειι ετειιιιτιιετι εειιτειι, εε

ινιιτιιειι πιτ νετειειιιιιιι8 ιιιι‹ι Αιιιιιιιιιιτιε ιιετεειιιειι Με

τειόειιειιετι Μιιιει ετιιιιιιιεε' ειε θεειειιιετιιεειτειι (Ρ'τε.ιι

Πει), θιεεεεειιειιιεινιιεειε (Ρ ι ιι ειτε), Ρεειιετ (Ι.ειιιιε) ειιά

ειε ιιιειιειειειι.ιεειετι $ριισιτιιεριε. Αεί ιιετ Πεείετεε2

ννι1τειε εεεετ ιιι ειιιετιι ιετιεειι νετιτεεε ιιιιετ ειε Ρεςετι

άοτ 5ριιει‹ιιιιριε εεερτοειιειι ιιτιιι εειιιιεεειιειι ειε Ρτερε

εΜειι εεειεΙιι, ειπε Οειιιτιιιεειετι ειιειιτιιιιιεε ειιιιετιιιετι επι

Νετιιιει-Βρυειτιιιιριε Γεειειιετειιετιι Πιεεε Ρτερεει

ιιιειι απο εειιιεινετεΠιιιιιιιειι τιιιεεειεε δειιιειιεει ιιιιιιειι_

Με ειε Ρτερεειιιειι ειιι εειιι ετετειι Τιιιιετιιιιιεεε-Οειιετεεε

ιιι Βετιιτι ιιι›ετ εεε Κιιεεειι 'Π. Πε εεε ειε ι7ετιιτειιιιιιε

ιιετ Τιιιιετιιιιιεεε τιιιτ ‹ιιιτειι Τιιεετιτιιιεεε εεεειιειιειι εειι,

εε ιιιιιεετε ειε ΙεειιτιιιιΒ ειιετ Τιιεετιτιιιιιεεε

ειε ειιι2ιεε ιειζιεειιε Οιιτιεεειιετι2 ιιετ ιιιιεειιεεειιιεετιε ειιά

ιιει· ειιι πιτ ιιεεε ιιι ιιεεε εειιετιιιειι ιιτιιι ινειιτιιειι ιτειιιε

θτειι2ειι ιιιειιτ ιιετιιιετιιιειι Βεειιιετιρειιιιτ εειιι. Πιε πο”

ιιτιιι0εειι πιιιεεειι ειεε Με ειε ΡεειιιτειιΠετι θειιιιειιετι

ινετεειι ειιά εει εειειιειι Αεεειιειιιιιι€ειι ιει εε ετιιιιιτιιειι,

οιεεε εειιοιι νιειε ι··ιιιιε νοιι Ριιιιιιειεριιειιιε εεεειει.ιτι

ινετιιετι. ΝεΠιτΙιειι ιιικιει ιιιεεε ειιιεειιιΒε Ατιεειιειιιιιιε νοιι

ιιει· Ειιιειειιιιιιε ειειε νιειε θεειιετ.

νοιι1 19. 1ιιιι

ή Α τι ιιιει·ι‹ ιι τι ε. Αιιι` τιιεεειιι θειιι;ι·εεε Με: Πι·. Β. «Πε

ιιει·ιιιιιιει ιει. ετιιειιιειι ειι ετινειιτειι, ειι ιιιειιι άεε Κιιεεειι ιιι

ειιιιετει· ειιετειιιειιι ι1ειτιειιιιςετιιιει· ι'νειεε ει::ιι ει·εει2ετι Μπι,

νιειιειειιι ‹ιιιι·ειι Βετιιιιτιιιιετ τιετ Νεεειι ιιεειι Αι·ι ‹ιετ Βειιιιιιεε;

νιειιειειιτ Με ειτηιίιειιιι. εε ειειι ειε Πϋειιιιε ιιιεεει· ννιειιι:ιε;ειι

Πεμ τιιιτειι ειιι Ρι·ειεε.ιιιε εειιι·ειιιειι ιιι ειε ι'νεΒ·ε ειι

ιειιειι». ινε ινειιετι, εειιι·ειιπ Βιι. ιιιετ·ι, Με θι·ιιεεετι νοιι

άεε ιΞειιιιιιεε ιετιιειι! δε, »ιιεεε Με ιιτιε ιιεεε ιιτειιιι;ετειιε

ειειιει· νετ Αιιειεειιιιτιε εειιιιιΖωι Λεει· ιιιιετειειιι άειιιι ιιετ

Ηετι· Πεειετ ννιι·ιτιιειι, ιιεεε ειιιε Νεεεεεετιιιιτιιε8 ειιειι εειιτ

 

Πετ ι.ειιετ εεε Κεειεςιιειιεε 8ε.τιιιιετιιιτιιε Πει ιρειιι

Πειτε ιιι Βε.ιιετιι, Πτ. Ριεειιιιι€ετιιε.ι νειιιτετιιιιιειι

ιὶεειιι, εειιι: ει· Με Νιετιιειε τιιιτΓιε ειε Βειειιτιιιιε

εεε νειιτεε ιιιιιτειι: «Πιε Ι.ιιιιεεεεειιινιιιιιειιειιι κι ειι

ειεειτειιτι», εειιιιετε νιειειειιτ: «Πιε ιιιιιιέτειιεειιινιιιιιευειιι

ιετ ιιιειιι ειιει.εειτειιιι, ιιτειιιι ειιι· ιιετ Κτειιιτε τειιιιιειι

ιιιι‹ι νετειειιτιει ιει ειιά εειιιε Πιιι€ειιιιιι€ Βεειιιιιιιιειιεεε

ιιιιιεε εεετειιει».

Αεί εειιι ιει;ετιιειιειιε.ιεε ειειιιειιιιεειιειι θειιιςτεεεε ιιι

Βειιι ινιιιιτειιιι εει· εε.ειετιειεςιεειιειι Ηεειιιιιιιιι ιιιειι ιιει·

εειτειιιιιε Ρετεειιετ ιιι τιετ Τιιιιετιιιιιεεειτεεε Πτ. Αυ

Βιιει Ηειιρι εεε 8ειιειι ειπεπ νετιι·ε8, ιιι ινειειιετιι ει·

2ιιτ Ενιιιειι2 ιιεειιινιεε, ιιεεε Ποτε ειιιετ ΜΗ, ειε ειιι

Βιιειιιειι εεεειιινιιιι€ετι, ειιιε νετιιτειιιιιιε ‹ιετ 'Γιιεετ

ιιιιιεεε ειιι τιιεεειιι ινε.εε ιιιειιι; τιιιειι2εινειεεε ιει.

$ετιετι, εειιιετ Ζειι ειιι εειιτ τετιειτιιτιετ ιιιι‹ι εειιτ

Πεειιειιιιτιετ Βετιεετι ιιε.ι; ‹ιιιι·ειι .Τειιι·Ζειιιιιε ιιιτιειιτειι

8ειιννιιι‹ιειιειιιιεεε ειε Ζιιιιιιειιιεειει.ιε εετιιειιτ. ιιι Ηει.ιιε

ιιιιιι ει” ινιιτειειι νεε εεε Τιιιιετιιιιιεεετι Μιιιιετιιειι

νοιι Βιιειιιειι τιιιτειι εεε Αιιεινιιτι εετ Κτειιιιτειι ειιιιεετι

ιιιιιι ειπει· εειειιετι ιιετιιεΒιιεεειι ‹ιιιτιιειι νοπι ετιιιετιε:τειι

εε.ειετιειεειεειιειι Βιετιεριιιιιιι εεε ειιε Βιιιντειιιιετ ειι

Τιιιιετειιιεεε ετιιεεετι ιιιιιι ειε Κτειιιτειι ιιιιιεειειι ‹ιεειιιιιττ

ινεττιειι. Βιετι εεεεειι εειιετι ινιτ ειε Κτειιιτειι εισιι ετιιε

ιετι ιιιιτι Ξειιειι ειιειι ιιιιιιιετ νιτειιετ τιετ Οτι: ιτε 8ειιντιιιιι

ειιειιιι€ε εεε ετιιειτειι ειιά Βεειιιι‹ι νι·ιιτιιειι. Αιιεεετ εεε

Κιιιιιιιιιεειιειι νετιιε:ιι.ειεεειι ιινετιιετι ειιειι ειε ειειι.ιιεειιειι

νιίτι.εεετ εεε Β.ιιι 8ειιετιε ετιιιιιιειι ιιαιιειι, ιιεεε ντιτ πιε

εεε ιιιτετ, ιιεεε ειιεε.ιιεειιε ινιιεεετ ιιι ιιετι·εττεεεεεετ

νι7ειεε εεε εειιιετιεειιεε Πτιιτιτ ιτε Βει12ε11 Οτι;ειειειιιιιε

ιιεεειι. ινειιιιτειι ειε Αιειιιεεεειιι εεε Βιιιι.εε εειιεεεε ειιά

‹ιετ ειιΞεπιειιιε ΒιειιινεεΙιεει ννιετιετιιετεεετειιι ειτε, Ετ

εειιειιιιιιιι;ειι, ειε εεε 2ιιτ ΘετιιιΒε ετκιετω, ειιι ινειειιε

ινειεε εεε ιιιιιετιιιιιεεε νιτιιε εεε εειιι Κετρετ ειιιιιιιιιτι

ειτε. ιΨεε ιιιιιι ειε ι€ιιιιτειιι:ιετ ιιι 8ετιειι ιιειτιιΠ, ειε

ιτειιιε Πριιτ νεε ιιει· ιιιειιετιιετι Ηγειειιε ιιετ Ηιιιιεετ ιιεεε

Με, εε ινιιτεεε ειε ιιιειιι Κτειιι‹ ειι Τιιεετιιιιιεεε ειιά ινε ιιι Γει

τιιιιιειι Τιιεετιιιιιεεε εειιειειιτι ει, ειε ιτειιιιιε Ηετειιιιε;τ

τιιι.ειι€εινιεεετι ινει·ιιεε. Πιεεε εετειιιιιιΒε Ατεειι "Με

τετιι€εεειιινιεεειι, ειε ρε.εειε ιιιειιι Πιτ ειε ιιιεεεττιε ιιεε

ιετιειοειεειιε ΒιειιιιιιιΒ.

Ρτεί. ΒειιΒιιιειιιι-Πειιειιιετιι ιιειιειιριετ ειιι εετ θειι

ιετειι2, ειε Ι.ειιτε νοιι ιιει· 'Ι'τεριειιετιιιιΓεει.ιετι (Β'ιιι€'Βε)

Βοι ιιει· Ι.ιιιιεειιιιιεετιιιιιεεε Πει ειιιε ιιιιετττιεεεεε ειιά

εειιιιιιιιειιε Αιιει.εεΚεεεειιιτειιτ ιπι Ριιιιιιιιιιτε νετειιιει.εει.

Πιε Ιιιιεειιεειιιιι ιιετ ειιετέε.ιιιιειειεε Έτεριειιειι Πιτ Μειι

εειιειι ιει ειειιι εεινιεεειι. Πετ Κε.ιτιριεεεεε ειε

Τιιεετιιιιιεεε ω” ιιιειιι ειιι ΚειιιρΓεεεειι

ειε Τιιεετιτιιιεεειι ινετιιειιι

Ζιι ιιειιεειεειι Βεειιιτε.ιειι Με Ηε.ι1ρι 8ειε.ιιετ. ΒΗ

Γει ιιι εειεετ ιιεεεειειι Ατεειτ: «ινειιετε μετεο

8ειιειιεει1ε Βιιιιιιειι ιιιιετ 5ειιινιεπιειιειιτ. Πιε

'Γιιιιετιιιιιεεειετεειιετ ιιιιιεεειι Βιιιει Πιτ ειιεεε ετεεεε

Ατεειτ ειιιτιειιιι€ειι Πιιιιιτ ινιεεειι. ιιιιτει ιιε.ι εειωιιιιι

ιιειι ειιιε ιιεεε Ρετεειιιιιι€ειιιειιιειιε ε:ενι·ειιιι, ειε νιειε

νετι.ιιειιε ειιι`ειιινειεειι ιιε.ι ιιιιιι ειε ιιετ Νεειιιιιιιιιιιιιε

τιιιτειιειιε ινετιιι ιει. Βιιιει Με ειειι Ζιιτ Αιιι€ειιιε Βε

ετειιι. ειε ε.Ιιεειιιεε ιιγειειιιεειιε Πιιτειιιετεειιιιιιε ιειειιιετ

Οττε, ινειι ‹ιιεεε πιιτ ιιιτετ ιιιειει ειε.ιιιιειι Βενειιιετιιιιε

ωειιτιιειι ιιιιει·ιιειι ιιεεε, -· ειιά 2ινειι· ιιιειιι; ειιιιιιιι.ι εε εειιι·

εεε ε.ειιιειιεειιειι (5ι·ιιιιιιειι εεεειιιιει·ε Βοι ιτε.ιι:ειιι ιλίειτει·-ε.ιε.

νι·ειι _ιε. Πει ειιιετ εειειιειι Βεετιιεειιιιι; _ιειιιειιιι, άοτ ι:ιτειιειιει·

Νειιιι· Μ, ιειειιι ε.ιιιε.ιιεειι ιώιιειε ειι ιιιεεειι ειιά άετετι άεε

ιιτι,ι.ςιιιειιιιειιειι Αιιιιετειι ετιιιιι.τπιειιι.τειεε ιιει· ειιι ε·ι;ε'εειιειι

Τι·ερι'ειιειιιιιιιε.ιειιειι ει.ιιεεειιε? Πειε Νιιιιετιι ιιει· Νεεειι ινιιτε

:Με νετ εΙιειτι εειιι· ιι τι τι ι·ιιιττι ε ε ιι, »νει εε εεε Ζιι·εειτ.

εειιι εε ιιιειιειι εειι, ιιιειιι ετΠιιιτ. Αιιειι ειιι; ιιει· Πιειιιετ ιτε

ινιεε :εειιι ιιε.ιιετι. ννειιιι ει· εκει:

Πειιιϋςιιειι ιιι: εε, ιιε.ιιινιιε.ειε ετιιιιιιιιειι

Ζε εειιι·ειιιετι ιιεεε· ειιιειι Κιιιεε.

ιι*ειι :Με νετΠιιιτειι τιιιι·ειιιιιιε ιιι ιιιιιιιιειι.

Με ειιι·ιε ιιιιι ιιιιιι ειι ειειιιειι ιιιιιεε.

··ι Κ. θεειιιιιιιιειτ ειιά Ττεετ Πιτ 8ειιντιιιιιειιειιτ.ιεε. Βιετν

ε;ει·ι. 1902.
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ε!!ιο!! !ε!οϋ!ετε!! Πεϋετϋ!!ο!! Βεινε.ϋτο!ι, Με ετοεεετο

$!!!!!τε οι!!! Κτ!!!!!τε!!ϋει!εοτ πι!!! !ϋτετι!, ιιιε !!!!ε!! Ψω

Βεεε!!!!ε!! ε!ιεε!!!!!ιο!!εεεττετιιτοτι Μο!ιεοϋειι!!ιε!ετ!!!!. Τεϋε!

Ιετ!εο!ι !νετ‹!ε!! Με Τοι!εει!τεειοϋε!! !!! Ρε!!!!!!ε!! @τοϋ

ε-6 Οο!!ετε!!ο!ιο!! !!ο!!ττ οι!!! !!ι $τε.!!!!!!ϋει!!!ιο!! @Γεο

εο!οϋ!!ει. Αι!ε Μεεετ !!!!!ϋεε!ιιοι!, !ε!!ε!ε!ιτ!εο!! Ατϋε!!

Μ!! !ετε! Ρτο!. Μεττ!ι!ε @τοϋ εο!!!ε!ι Βο!!!!!ετ Πτ.

Βο!!!!!!οτ Αϋ!ιε!ιτε!ε!!ι ϋετε!.ο!!ε!ι !εεεε!!, ννο@το!ι

τι!!! ε!!!ε!!ι Β!!ο!! Μο εεεε!!!ι!!τε Ετϋτ!!ειεεε εεε

Ε!!!εε!!!ιτ!!ν!!!ι!!!!!ιε !!!!οτεεϋϋετ Μα!. 1)οτ ΜτΙ!

!!οϋο Ψεττϋ ‹!ετ Β!ΓΓεΓεοϋοι! Ατ!!ε!τ., !ϋτε !!εινε!εε!!!!ο

Κα!!! Μ οϋο!! ε!!!ε εε!!εε!οε!εοϋο οι!!! !τε!!ιο ετε!Μ!εοϋε.

Βε Μ @ε !!εοϋ Μετ!!ι!ε Με ιν!εεετιεο!!ε!!!!οϋο

θο!!οε!οειε Με ε!ε νο!! !.οτε!!ε !ιι εο!!ιετι! «1.οϋτ

οπο!! οοτ εεεε!!!!!!!.ει! Μεεε!!εοϋεί!.!!οϋε!ι θετιεε!οε!ε» (1898)

ι!ε.τεεετε!!! οι!!! !!εετ!!ιιι!ετ Μ. Αιιε Μεεειι Τεϋε!!ει!,

εο!!το!ϋ!! Μεττ!ι!ε !εεεε ε!ο!ι Με ετϋ!!οϋε Βε!ε.ε

τι!!ιε !!ι ‹!ετ Πεεοε!!ε!ε!ιε Με! πι!! ι!ετΒε!!!ϋο!!

ε!!!εε ΕΧροτ!!ι!ε!ιτ.ε !!εο!!ινε!εο!!. !!7ε!!!! Βε!οϋε οι!!!

Οοτ!!ε! Με ετ!!!!οϋε Βε!ε.ετιι!ιε Π” Με Ρ!!!!ι!εει!ε!!!

ε!οϋι!!ιε !!!!ετ!ιε!!ρ! ί!!τ ε!!!ιε οϋτιο Βει!ει!τι!!ιε ϋε!!.ε!ι οι!!!

Π!εροε!!!οι! ι!!ο!ιτε οι!!! Εκροε!!!οτι ει!!εε εε

ε!οι!τε!;, εε Μ οοτ θιτιι!ιι! ει! Μοεοτ Α!!εοϋειι!ι!τιε !ιι ‹!οτ

!!!ει!!!!ο!ε!ιε οοτ Μο!!ιο!!ε ει! ει!οϋο!ι. Βε! !!!το!ι ετε.τ!ε!!

εοϋε!ι Ετϋοϋι!!ιεειι !!!ε!ϋτ !!ο! @τι θιτοεεο!!οτ!ι Με! εε!!

ΟοεοϋινΜοτ!ι οοτ Ε!τοτ!ι Με Τι!ϋετ!!ι!!οεο ει!εεετ ΜΙ!!!

Νε.οϋ Μεεε!ι Ετϋτ!ετ11οΒο!1 ειιι! !!! Ατ!!!επτεοϋι ι!εεεε!ι,

@εε Με Μεεεει!ετ!!το!!!!ιιιιεε!ι ε!! Τιιϋοτ!!ι!!οεο @τοϋ

ε!!!εεε!!!!!!ειε Τι!ϋοτ!!ε!ϋ!!ο!!!ο!! οο!!ετε!!τι !νεττ!ε!ι, ιιιι!εεε!ι

ε!! ε!!!!!!οϋ ε!!! Με! πι!! @τι Ατιεο!!ει!ι!!ιεε!! άετ οτε!!!)

!!ο!ε!ι Β80!ετ!0!0Βο!! ϋτεοϋο!!, @εε Με Βε.ο!!!ετι

Με Κι!εε!!ι !ιι! !!τ!εεε !!!εεο!ι, εεε ι!!ινοτεεϋτ! !!!ε!ϋτ, Μ

νο!! !ϋτιειι νετεοϋο!ι!.Βετ Βεο!!!ι!ε !!ει!!!!ετ ι!!οϋτ

εεε !!!!εεοι! οοτ Κτε!!!!ϋε!!.Γ !Σε Μ ενώ! !ιοϋε

Ζο!τ, @εε ε!οϋ !!ε!!!!!ισε!!οϋετ !!!!ετε!! !!ι άετ εε.!ιεε!ι

Ψε!! ε!!ιο Αετει !!ετ τι!!ι!ἔε!! Αι!!!εεει!!ιε νο!! ι!ετ Β!!!

ετε!ιι!!!ε οι!!! νετϋτε!!ι!!ιε οοτ Τι!ϋετ!!ι!!οεε Πειτε !!!ειο!!!!

ΙΞε Μ ει!!οτΜ!ιεε εε!!τ οτ!τει!!!οϋ ει! οο!!ετε!ιτει!, @εε

ε!ο!!οτ εϋετ !ιοο!ι !!!!!!ιοτ ει! !ε.!ιεεε!!!, Βεϋιι !!τ!ο!!!

Με Ατιεοϋει!ι!!!8, Με Ηι!ορρο !ιι εο!!ιετι ετι!!!Μεεε!ι!!ε!ι

Νοτη ϋετεετ νοτττεεε!ι !ιι! .!ε!ιτο 1893 εεεε!ετ, @εε

Εττεεετ (Μ!οτοϋε!!) !!ε!εο ςθ!!τε), ε.ι!ε!6εε!!!!ε

Με τιιε!ιτε (Βτ!!ε!!ι!!ιε, Ττε.ι!!!ιο!ι) !ιι!τ !ιι! 8!ε.!ι‹!ε ε!!!!!,

ε!!!ε νοτϋε!ι‹!ε!ιε Κι·ε!ι!!!ιε!!ει!!!!ειΒο ε.ι!εει!!6εο!ι. Β!ε

Ι)! εροε!!! στι, Με νοτοτ!!!ο, Με Με ετιτοτ!!ε!!ε Μ;

Κο!!! Α!!ι!!ιε!ι!!!ετοϋε!ι, ε!ε Μ !!!οϋτ ετττειε !!! οοτ Μ!!!

Βο!!!τεϋε!!!!οε, ε!ο Μ!! !ϋτει! $!!ε !ιι! Οτεει!!!ε

!!!ι!ε, τ!. ϋ. ετε!!! ε!!! 8ι!ϋεττετ @η ιι! εε!!! ε!ε ε!οϋ ο!π.

ιιτ!ο!!ο!! ιιι!!! ε.ϋ!ει!!!. Κτε!ι!!!ιε!το $!ϋτιι!ιεο!! ο!!οτ !!τε.ιι!!

ϋε!το νετε!!ι!οτ!!!ιεο!! οϋιιο ε!ιε!σι!!!εο!ιε!! $!!ε Με!!! εε

!!!ο!ιτ! !)!εεε!! ε!ιετο!!!!εο!!ε!ι θτεΜι!!!!ει! ν!το!ιο ντε @τ

!ε!! !ν!τ Μ! Βεερτεοϋι!!ιεε!ι άετ Ρετϋοεε!!εεο οοτ Καπ!!!

ϋε!το!ι !!!ε νετεεεεο!.ι, !ι!ε ειιιε Με!! Αι!Βετι νετ!!ετε!ι!

Με!!! ]ει!ετ τι!!! Τι!ϋετ!!ε!ϋε.ο!!!ε!! !!ιΒο!τ!ε !!ειιεοϋ ιν!τι!

ιιν!τ!!!!οϋ !!τε!!!!. Ι)ετ!ιι Με! Με ετεεετο Βοτιιϋ!,ει!ι!ε, εττιετ

Ηι!ορρε, !!!τ Με Μο!ιεο!!!ιε!! εεεει!!!ϋετ σετ !!!!!ι1ετ Με

ε!ετ ο!!ιεε!!;!ε εε!ιεΙιττε!! Μ!!! Βετει!εει! ιιιιετττε!ε!!οϋο!ι

ρε!!!!ε!!!!εοϋειι Βεοτετ!ε!ι!`ι!το!!τ.

Πε Β!ε!›τ, εεε! ν!τοϋονιτ !ιι εε!ιιοτ Βοι!ε ε!ε!οϋ !ιεοϋ

Με!!! Ι.ο!!!!ο!!ετ Οο!ιετοεε, !!!οϋτ !!!οεε !!!!.ο!!!ειτο 'Γιιϋετ!τε!

Μ!!! !!εο!!!!!.το Ηερει!εε!.!οι!,εο!!!!ετ!ι ει!οϋ Με!!! Βετο!!

!ε.τε. Ν!οϋτ ]ει!εε Π!!!Β, ι!! ιτε!οϋοι!! ε!!! Βεο!!!ι!ε Μ, Μ!!!

εοΕοττ Τι!ϋοτ!!ε! Βε!ι!!!!!!! πετάει!. Τι!!!ετ!!ο! Μ ε!!!

Οτε!ι!!!ετ!!ι!ε, ε!!! ειιιε @ιιι Κετροτ εε!!Μ !ιετνοτεε

ντεοϋεο!!οε Ντιέ, !!ιεετ εε ει!οϋ ε!!!8$811!!ε!! εε!!! @τοϋ

@τι Βο!ε νο!! Τι!ϋετ!!ε!!!ε.ο!!!ε!!. Αϋοτ Με Τιιϋετ!!ε!!!ε -

ο!!!ο!ιεε!!!ετ Με!! Μ!!! οο!ιετ!!ι!!τειιι!εε Ε!ε-.

!!ιε!ι!;!!! ι!ε!!ιεε!ϋε!! εο!!!!ετ!! @ε οοιιε!!!ι!!το!!!!ε

Ε!ε!!ιο!!!: !!ι!!εεε!! Ζε!!ε!! εο!!ι, ενε!οϋε ειιιε εε!!!

!ο!›ε!!ι!ε!! Κετρετ εε!!Μ !ιετνοτεεεε!ιεειι ε!τι!!. Νι!τ Με

!!!!τ!!!!οϋ ρε!ϋο!οε!εοϋοι! Έ!!!!ετ!!ο! @ο

!ι!οϋι. @ο ϋΙοεε ϋεο!οτ!ο!ο8!εοϋε!! !!!!!εεε!! !ιι

εε!! νοττ!ετετι!!ιι! οοτ Βεττοοϋ!ι!!ιε εεετε!!! ντετι!ε!ι.

Με οϋετεοτετ!ε!!εοϋε Μο!!!ε!ιτ ε!!!ετ τ!!!!ετ!τι!!εεε!! Α!!

!!!Βο ϋοετεϋτ εστι!!! !!! σετ Ρε.ϋ!ε!!ο!! !!ετεε!!!ε!ι @τοϋ

Β!!!!ι!!ιε νο!! Τι!!!οτ!!ε!!! ει! τε!!ιε!τε!ι οι!!! Με!!! !!ι!τ @τοϋ

Κοοϋ°εοϋε Βεο!!!ε!ι, εο!ι!!οτ!! εεε!! @τοϋ νετεοϋ!ει!ε!ιε

Μ!οτοϋει! οι!!! ρετϋο!οε!εοϋ-οϋο!!!!εοϋε Ρτο!!!!οτε. Με τετ

τε!!ι εε! Με 1ο !!!!οτοϋε !!'εετ τ!ετι ειιιε!!- ν ο τιμη -

Βοτοοει!!! Μ!!! Ρτο!`. Μ! !!!!ο!!!!ετρ.

!!ν!ο ι!ετ Κοο!ι'εοϋε Βεο!!!ι!ε !οι!εε Με! !ιι! Οτεε.!!!ε

ι!!ι!ε ετεο!ιο!!!!, Μ !!οοϋ !ε!ιΒε ιι!οϋτ ι!ε!!!!!!!ν Γεε!εοετο!!!

Με Μ!!!ετ'εοϋε!! Ατϋε!το!! !!!!ετ Ρεει!!!ο!.ι!ϋετ!τε!ϋεο!!!ειι,

Με ε!οϋ !!!!ετει!! !!! ι!ετ Ν!!τι!τ !!!!!!ε!!, !!ε.!!ο!! Με Β!ο!οε!ε

άετ 'Γ.-ϋεο!!!ε!ι τι!!! ε!!! !!ε!!ει!τε!ιι!εε Βείϋτι!εττ. Με Μ!!!

τεο!ετΜ!εοϋε!! Ε!εε!ιεοϋε!τε!! ο!!ιοε Κοοϋ°εοϋε!ι Τι!

!!οτ!!ε!ε: εει!το!εειο Βεο!!!ο!!, Β.!οεε!!εο!!ε!! οι!!! Ερ!!!ιε

!ο!!!εε!!ε!ι πετάει! άστο!! Με Ρεει!!!οει!!!ετ!τε!!!εο!!!ει!

ε!ε!οϋίε!!ε ετεει!ετ (Ρτο!. !.ι!ϋετεο!ι). Τ!!!!ο!!ι!!ι,!ιι!ε Με!!

Τ!!!ιο!ϋεεϋε.ο!!!ε!ι !!ετεεετε!!1: !ι!εο!!!. Μεετεοϋντε!!!οϋει!

!!!!!!!ι!!ι 8εεε!! Κοο!!'εοϋο Βεο!!!ε!!. !!'ετ!!ετ Μ!! Κο οϋ

8ο!ι!!!‹!ε!!, @εε @ε Βετο!!! άετ 'Γϋ!ετε Με πι!! Ρεειιτ!ο

ιι!ϋετ!!ο!ϋεο!!!ετι !τιιττιι!!!!ε!ττ, εοϋπο ι!!!ά Ρεο!!ι!οοι!ϋετ!τε!

!!εο!!!ε!ι ει! εεε!ι!!!!!!τε!ι νεττ!!!!ε! 80 !!ε.!!ε Με!! εοϋο!ι !ιι

!!!ο!οε!εοϋετ Βεε!ε!!ι!!ιε ι!!!εοτε Ε'οτεοϋι!!!Βε!! !ιι !!ετε!'τε.8ε

οοτ Ρεοι!!!ο-, ει! εε!! Κοοϋ'εο!ιε!ι Βειο!!!ε!! εεΜοϋει!. Π!!!

!!εοϋε!:ο Ζι!!!ι!!!!! πάτε! ι!!!ε εε!Βειι, ε!! Με!!! Με Ρεοι!!!ο- Ν

τ!!ϋετ!!ε!ϋειο!!!ε!ι ε!!! Με τιιϋετ!!ι!!εεο Α!!!εεε Βε!!!!!ε!,ε!οϋ

ει! Κοοϋ'εοϋε!ι Βειο!!!ε!! ει!ε!!!!!!ε!ι ι!!!ά Με εο!οϋο Μ!!!

ινε!!ετε $οϋ!!!!!ει!!ιεε!! @τιι ΟτΒε.!ι!ε!!!ι!ε !ιτ!!!εε!ι εστω!.

Εε Μ _!ει Με!!! !ε!ιεο !!ετ, ινε ντ!τ Μ! 6ο!!! Ι.!ετοτ'εο!ιε!!

νετίε.ϋτε!! εεε Ομετε!!ο!ιε!`ε!ε! !τε!ϋε!!.ο!! !!!ι!εετε!! το!!

Με!! Εττεεετι! ι!ετ Ψι!!!!!!!τε!!!!ϋε!το!ι @τοϋ @τι @τη

ε!!!;οϋ!!οϋ ινε!! !!ι!τ !ιι οοτ Μ!!! Μεεε. Εττοετοτ ετεο!!ε!

εο!!τε!!. 'Ποτε ι!ετ εοτε!ε!!!εειι ΕτΠ!!!!!!ιε ε!!ετ ν!!!

εοϋτ!ίτε!! Κε!!! εε !!οοϋ ει! Ψιιιιι!!!τε!!!!!!ε!ιο!! οι!!! ά!οεο!

!!οτι ντι!τε!ε!! εο!οττ εο!τε!ιετ, Με Με!! Με Ροτ!!ετιι!ιμ!!

@τι Οϋ!τι!τεε!! ετε!!!ο !ει!ειι Οροτ!τ!ε!! νοτϋετ ει! !ε!!τειι.

ν!!! !!εϋοτϋετεε!ι εεττ!!! οπο!! !!ι ι!!ιεετο!!! Ι!!!!ετ!!, πειτε!!!

!!ο!! !ιι! Βεττιι, Με Εττοεετ @τ Ψι!!!!!!!τε!!!!ϋε!ιο!! ιιι

Ξερτορϋγτε!!!οτ!ιι. Βοι! Εοϋει!”ε!!οϋτετι! !!! @τι $!ερρε!!

Βιιεε!ειι‹!ε ννετ εε εο!ιοπ !ε!ιεει Ι!ε!!!!!!!!!;, @εε Με Βοο!ιε

νετ ι!ετ Οεεττε!!ο!! ε!ετε !ε!!!τι; ντετι!ο!! τιι!!εεε!! ε!!! Με

!νι!!!!!ε Ρετ ρτ!!!!ει!!ι !!ε!!ε!! ει! εεϋε!ι. Πε. !ιι!!! Με Ρεο!!·

‹!ο!ι!ϋετ!!ε!ϋεο!!!ετι !!!!οτε!! !!ε.οϋ Μοε!!ετ ει! !!!!!!ε!ι

ε!!ι!!, εε !!!ϋτε!! νν!τ ε!ε εειν!εε εοϋο!ι σ!! !!! ι!!ιε. Μ!!!

εε ει!τ!!! Η!! οι!!! ο Βε!ι!!!εο!! Μ ο!!!!Βο οοτ Ρεει!!!οϋε.ο!!!ει!

!!ι ε!!!ε.!!!!ετ !!!!ετει!!!!ϋτε!ι Μ!!! Ε'εττε!!!! ε!!ιο!! Βερτ0·

ρϋγτο!!, @τι Β. ερεττ!!!!!ο8ε!!εε!!ι εε!! Κοοϋεο!!ε!ι ι!!!ιει!

ινε.!!!!ε!!ι ι!!ι‹! ν!οο νετεε, εε ϋεϋο!ι Με !ετετ Με Αιι·

εοϋει!ι!!ιεε!ι, @εε εε εε!ι!!ιεε!! Μ @τι Τι!ϋετ!τε!ϋεε!!!!!ε

!!! εερτορ!η!.!εο!!οτ Ρετ!!! !!! οοτ Νε!ι!τ ει! !!ι!τ!ο!!, το!!! ι

.!!!οϋτ εεε Βϋτεεττεο!ιτ ετ!ει!!ει:. Α!!! άετ Οοτιίοτειιε πετάει! ι

!!ο!!!ο!!εττ!τι ινοϋ!εει!!οϋο!ιο Κι!!τι!τε!ι νο!! Τι!ϋοτ!!ε!ϋεο!!!ε!!.

Με !ιι ι!!!ι!!!ιοτϋτοοϋο!!ετ Εο!Βο νοιι άετ ετετε!! Κοοϋ9·

εοϋε!ι !!ι!!!ιιτ (1882)ε.ϋε!ε!!!!!ιτο!ι, ε!ϋετ @ε Με!!! !ι!ο!ι!!!!!

Βεινε!ε τ!!ε!ιε!!,!!εεε Με 'Ειιϋοτ!!ε!ϋεο!!!ε!ι Με ε!!ε!!ι!εθ

Πτεεοϋ ο !!!τ Με Ρϋ!;!ι!εο ϋ!!‹!ει!. Π!ε !!!!ιιε!!!οϋ ετ·

εο!!ετε ετε!!!!οϋε Αϋτιει!τε!ϋε !!ιεοϋ!! ε.!!ο Βϋτο Μ!!!

!!εοιετ!οΙοε!εο!ιει! Κε.!!!ιιετ, @οτ Με Κε!!!ιιι!!εε Με· Β!ο!οε!Θ

εεε Βε.ο!!!ι!ε Μ Μπι!!! ινε!ι!ε εείοττ!οττ, ντε!! ‹!ετ !!ιοι!εο!ι

!!ο!ιε ΟτΒε.11!5ΙΙ1118 Μ!! εο!!ιο!ι! Ψεοϋεε! ι!ετ!εοτοϋειι οι!!!

ε!!ε.ετοϋε!! Βο!!!!ιει!!ιεε!! εεε θιοντοϋε!εϋει!ε Μο!!ιε!ιτε Πε

!`εττ, ντε!οϋε ε!!! Με ν!τι!Ιει!ε @τ Τϋϋε!·1τε!ϋ!ιο!!!ει! νοιι

ετϋεετε!!ι !!!!!!!ιιεε ε!!!!!. 5ο ν!ε! ετεϋτ ϋ!ε με! Με !!!ιεε

οοτ Κοο!!'εοϋε Βε.ο!!!ιιε Κε!!! Βεο!!!!!ε Μ, εο!ι!!ετ!ι Μ!!!

'Πειτε ε!!ιεε !ιο!!ετ οτεει!!ε!ττε!! ρ!οο!ι!οτρϋε!ι Ρ!!εεε άετ·

ετε!!! οι!!! !!οο!ι !ε!18ε !ι!ο!!! ε!!εε!!!ε ετ!οτεο!!! Μ. Μ

Π!ινετιν!!ε!!!οϋ!!ε!! εεε Κοο!!"εοϋε!! Ρ!!εεε ετ!τε!ετε!0!!

!ετε! Με !!!ιε!·νι!!εεει!. Βε Μ ε!!! Νοτιεο!!ε, εεε!Ο0ΓΠΝ·

νο!! ε!!!ετ @τοϋ .Τεϋτε ουτε!! Τι!ϋετ!!ο!ϋεο!!!ε!ι ε.οο!!!!!!!!!τ

το!! νετεει!οϋι!!!ε ε!!ιεε Οτ!;οε οι!ετ ε!!ιοτ Ψο!!·ι

!ιι! !ιε ει! 5ΡΓο0!ιο!ι.



499

ΕΜ:: Ιιιίε:::ιου ιυι: Τυεοτι:εΜεειιιειι τοιειι: :ΜΜΜ ιιιειι:

εεε Τ:ιεετι::ιιοεε τοερ. Ριιτιιιεε ιιετεειειιι:1ιιτευ. Ιυ εο

ευ:ι:ιειιι (ιιοιιτειιε Μισο: :ιετ Βε::ιΙιιιε ι:ειυου Βο:ιευ ειιι·

Κυι;ντιει:ειυυε, :1εω Μ: ε:ετε υ:3:ιιιι; ειυε εε” ι›εεου

:ιετε ετετιι:ε υιι:ι ετιιιοτιιειιε Αυιεεε. Με

ερεειιιεειιε Αυιε.8ε Με: ευ :ιοιυ Ετι:τε.υι:ευ :ιετ Κετρετ

εειεε:, :Με :ιοιυ, πιο Ηιιρρε Με :Με Βε:::οτιου υιει::ε

Ιιετευειοει:ευ ι::5υυου, :Με ιυ εοιυειιι Αυϊιιευ Με: νοτ

ΒειιιΙ:ιετ νετ. Ψευυ ιιιιτ :Με Τ:ιεετι:υιοεε ευ :ιευ Ιυ

Γεε:ιουει:τευι:ιιειτου τεειιυευ_ εε ιυυεε Με:: υιο νετεεεεευ,

:ιεεε ειε Βυτε:ιιευυυ8 υυά εει· νετιευί :1ιεεετ Κτευι::ιει

του Ι:ειυ Βιει::Ιιετ Μ., :ιεΙιετ εΜε πιτ 8ευϋ:.ιιι8: ειε ιυ

θιτιιρρευ ευ Μειιευ. Ιυ :Ιιεεετ Ηιυειειι:: ειε:ετ νιεΙ ευε

ιο:ζεε Μιι. :ιετ Τυ:ιετΙ::ιιοεε :Πε Εεεε, υειιιευ:Ιιειι :Με :Με ο

Ετε::ιιειιιευ :ιετ Κτε.υι:ιιει: :Ιυτειι :ιευοτε:.ιουειι ιιιιι:ιυτ::Ιι

ικ-::ιιτ:. Ψειιυ οιυ Ιυε:ιε::ιιετ νετετ Κιυ:ιετ ωεετ, ειο ιυ

ι:ιυ:ιιιεΙιευι υυά Ρυιιεττε.:ε- Αι:ετ Ετεειιειυ:ιυ8ειι νου

τετεινετ Ροτιυ :ιετ Εεεε εειεου, ννοιιει :Πε Μυ::ετ εε

ε:ιυ:ι ιιιειιι:. :ιπιε ει::ιι ε. Β. ιιετε:ιεε:ειι: υεειι :ιειυ Το:ιε

ιιιτεε Μευυεε. :το ειε ιυ 2:νει:ετ Ειιε ι:ιε:ιε::ιι ιυιιειι:

:ν:ιτ:ιε,-εο ερτεεΙιευ πιτ ιιι :ιιεεειιι ΡΜ! νοιι ιιετε:ιι:ετετ

Ιι:ιεε. 8ειιευ ντιτ εΙειειιιε.ιιε ιιει εετιιιιιιε:ινοτ Τυιιετι:ιιιοεε

ειε Κιιι:ιετ οιυ Τ:ιεετΙ:υιοεεειιυιιειιου Ετε::ιιειυυυ8ευ ετ

ι:τευΙ:ευ, ιιι: Κιυ:ιεε- ο:1ετ Ρ:ιΒετ:ε:ε-Αι:ετ, ευ ερτεειιευ .

:πιτ ιοι::οτιειιιιΒ Βιειειιιε.Ιιε νου ειυοτ Ηετε:ιι:ει σετ Τ::

εετΙ:υιοεε, :νουυ :Μου υιειυ::ιε :ιιοΚ οειι°εειιευ Βεειιιου ευ

εουε:ειιτου Μιτου εου:ιετυ ενευ:::ειΙ οιιιε 8:τερ:οοοε::ευ

Ιυνε.ειου :ιευ Το:: ιιετιιοιεεί:ιιιτι ω:: Νεειι Με:: τειειι

ετεει:ειυ: :1ετ 'Ι'υιιετΙ:οΜεειΙΙ:ιε ευιιιιτ Με Νοεορετε.ει:. Μ:

:Με ειιεεεοτειιε νετευιε8:ιυι: εειιτ ιιε:ιευ:ευ:ι, εε

εευ:1Β: ειε Βιεινειιευ ειιειυ ε. ιι. ιιει νετιιιιιτυιεειιι:ιεει8

υιειι:ι:του Πτειιειιευ :του ευετιυειευ 5:οιϊ:τοειιεεΙρτο:ι:ιετου

ε:ιτ Ηετνοττυίυυ8 :ιετ Κτευι:ιιει:. Με Λεοτι:ε εοι Τ::

Βετε:ιΙεεευ, ε:ι::!ι τειυ Βετυιιυε.:ιτου Πτερτ:ιυ8ε, εΜε

ειειειιιειιε ιιει 8γριιιιι:ιεειιευ ι:ειυε 5οι:ευιιει:. 8ιυ:ι ειο

Ροτ:ριιευευυ8επειιου :!εε Μευυεε ο:ιετ :Με ΨΨειεεε οιυ

Με! Μι: Τ:ιεετι:εΜε.::ιιιευ ιυιι::ιτ:, εε :νετ:ιευ ειε :οτι

ριιε.υευυ8ευιιιειιιε οιυ υε:ιεε Ψεεευ ντιπ! υιειι:

ετεε:ι8:. Βει ειυετ Ε'τε:ι. :Με ει: :ιεειιιετοτ ΤιιιιετιτυΙοεε

Ιοι:ιετ, Ι:ειιυ :Με Κιυ:ι εειιτ :νοιιι :ιιει ριε.::ευ:ετειυ νιϊεεε

Μιι: ΒεειΙιευ ιυιιειτ: Βοιωτοι: :νοτ:ιευ, ειιετ ιιει εοιειιευ

Μι1::ετυ ι:οιυιυευ ε.:ιεΙι ειπε εεειιυ:ιε Κιυ:ιοτ ε:ιτ Μιι.

5ειιτ εεεειι:ευε:νετιιι Μ:: :Με Ρεοτυιυ, :ιεεε :Πε νετειειιε

τυυι.ιεεεεειΙεει:ει:.ευ Με ιυ :Πε υευεε:ε Ζει: ιοτι.Γειιτευ

Με ε:ι:ιιο8ιε::ιιοε Μοιυευ:. ιιει :1ετ Ριι:ιιιειε ειο ιιοτε

:ιι πω: Ι)ιεροειτι ου ιιι :ιευ Υοτ:ιετετυυ:ι ε:: ε:ειιευ,

::ιειιτευ:Ι ειε θιείειιτ :ιετ ΑυειετΙ:υυε υυτ ειε εΜε εειιτ

Βετιυ8ε ευ ιιεττε::ιι:ευ εοι. Πει. ιιεειι ει! :ιειυ θεεεε:.ευ

υιειιι. Ι.ιοΙιτει::ιι Κεειι:. ::ιευυ ετ εε.8:. εειεε Βιε

ροειτιου ειυευ Ζυε:.ευ:ι :ιετε:ειΙ:, :ιετ νοιυ

υετιυε.ιευ ε.ιι:νειε ιιι. ειε Μ: ε::ιιο υ :1ετ Βο

Βιυυ :ιετ Κτευι:ιιοι:!

ΕΜ Βιι::Ι: :ιιει :Με Βτεειιυιεεε :ιετ Ε'οτεειιυυ8ευ Μπιτ

Τ:Μετουιοεε, εοι: :Ιετ Ευ::ιοει::ιυε :Με Κοειι'εεΙιευ Βε

ειιιυε ειε τετ Τυιιοτι::ιΙοεο-Οου:ετευε ιυ Βετιιυ, ιιιεε:

υυε ου:ε::ιιιε:ιευ ειιιευ Ι:οιιευ :Με του Βείτιε:ιι:τυυΒ

:1ιιετ :Με ΟεΙειειε:ε ειιιριιυ:ιευ. 5ο Ι:Ιετετ ειιι· Μ νιειευ

Κιειιιυυ8ευ εειιου, :ιοε:ο ιιιι:ιιι€ετ Με: ει::Ιι ε:ιετ, :ειε

ιυευ::ιιε Αυειειι:, :Πε υυε ιιιειιετ ειυ Αι:ιοιιι ιτε.τ, Με.:

ειιειιιιοιι ειυ Ιττ:ιιυυ1 Βεντεεευ ο:1ετ οτε: :Με Βε:νειεεε

εε:ιετΓ. ιλιευυ Με με: :Με Τ. Οουετεεεε υιιτ νοιυ Βε

ειιι:ιε υυά :ιευ Μι::εΙυ ευτ :ιιτε:::ευ Βει:ευιρίυυε εεε

εειιιευ Βετε:ιετ Ιιεεευ, εε Μ: υυε:ι·ει::ι8 :1ιοεε :τιειιι:ιεε

?τεμ :Με Βει:ειυριιιυ8 :ιετ νοιι:εεε:ι::ιιε ιι:ιειιε:. οιυ

εει:ιε ιιειιευ:Ιει: ινοτ:Ιου. ντι: εειιυ:ιειι :Με ε.υι' :ιιεεευ

Οουετεεεευ ιυ :ΙετεεΠιευ Ι.ε.8ε Με :Με Ηεττευ, :Πε ιιει

εε: Ρτεεε ιιιιετ ειε Μιεετε :ιετ Βτευ:ιεεΙιε2:ιευ υυτ νου

:Ιου Ε'υυιτευ ερτεειιου, οι: ειε :του Βυουευ, ΒιτΙ:ευ ο:ιετ

Β:ειυι:οιιιευ ιιετετειιιιυευ υυ:ι :ιειιει :1:ιετ νετεειιιε:ιευε

Βρτι:εευ τε:ιου :ιιυ :ιευ Βτιιυ:ι ε:: Ιϋεειιευ. νοιυ θιεειι:ι:ιο,

:του εοιυετ Οουε:ιτυ:ιου, νου εοιυετ Αυι:ι.8ε ειιετ ι:οιυε

  

ειι:›ο νετιιετευ! Μεεε ιοπ: :νοιιι ε.ιιετεει:ε ειιι εε:ε εε

ιεει:ε Ι.ευευ:ιυε ειυετ ερεειιιεειιευ Βιεροειτιο υ π) :τει

ειιι εε ιυετι::ν:ιτ:1ιεετ. εως:: Μετ:ι:ιε, :Με εε ιιιειιιε.ιε

ιειυευ:ι ειιιιιει ευ :ιετ :νιι~ι:ιιοιιι:ει: :Με 'ΕΙιετεεειιΙιειιι:ει:

:Με υετιι:τευ:ιι€ευ ΒτεευειιιιεεεεατιΠεε :1ετ Πιεροει:ιου,

υειιυΙιειι ευ ιιει:: νοτιιευ:ιευεειιι ειυετ -- ε.υεεεοτευευ ε:ιετ

ετ:νετεευευ -. Ι :τι ιυ υ υι :Με ο:ιετ Πυευιρίευειιειιι:ειτ

ευ ε:νειΓειυ. Ποτ Βε:;τιιϊ :ιετ Ιιιιιυ:ιυιιιι: ετε::ιιόρι:; ειο

:ιυτειιευε ιιι :ιειυ ΜευΒεΙ ιε:ιετ Μεροει:ιου :Με Μεροει

:ιου Μ: υι::ιι:.ε ευ:ιετεε ειε :Με Ρειιιευ :ιετ ερεειιιεεΙιευ

ε. ιι. ει:ιειυ εεει.ιιυιιι:ειι Ιυιεε:ιουεεττεεει· εεεου:1:ιετ εει

:ευ:ιευ ιιυιυ:ιυι:.οι:.

Μεεε εερι:ειο Ι.:ιει:ε ιιιιετ Μεροει:ιου :Με Ηετε:ιι:ιι:

ιυ :Ιου Μεευεειουευ :ιετ Ι. Όουετεεεε :Με ιοπ:: ε.:ιεεε

ειιι: :νετ:ιευ! ΑΜ εειιι «ευεετευ Βε:.ιιο» 'Ό :ιετ Ι. Οου

ιετευε ιιτυτ:ιε :1ιεεε Πειτε ευΓεε:νοτιευ :Με ει: εειεε

νου ::οιυρε:ου:ετ 8ει:ε :Με ίεε:ε Ζ:ιειοιιε

τ:ιυετ ετιι::ι:ευ. :ιιεεε :νι::ιι:ιεε Ρτεεε ιυ :ιευ υιι::Ιιετευ

Ζυεειιιιυευι::ιυι:ευ ειυεειιευ:ι νου Γε.ειιιυευυετυ

:Με :Ιου ιιιει:οε:ειι Κτειεευ ειιτ Με:::ιεειου ι:οιιιιιιευ ε::

εειιευ :Με πω· ιιι::ιι: ιιυ «ΑΜοιετυ» νοιι νοτ:τε8ευ,

εου:ιετυ ιυ ίετ:ιειιι`ευ:ιετ Μεε:ιεειουευ. Μ: :ιιιτΓου Μ. Με::

νετεεεεου, εειεε νου Ηιρροετε:εε :ιοτ Α:ιεερτ:ιειι

ε::ιιυιιι:: Ποτ εειι:νιιι:ιευειι:ιεε 8:ε.ιιιυι ειινοι::

$ειι:νιυ:1ε:1οιι:ιεευ!

Βιι::ιιετειιιει:ιει: ιιιι:ι Βεευτεει::ιι:ηειι.

Μ. Ρ. Ν:: εεε. Με Πυ:ετετιιι8:ιυε εειετεει:τευι:ετ Υετ

ΌΓθώθΓ. (Η::Πε ΜΒ. 1902. Οετι Πετιιοι:Π

Σε εΜε: Με: Ατ:ευ άει· Πυτοτυτιυευυιτ Βειο:εει:τευι:ει· νετ

Ιιτε::ιιει· 1) Οευ:ι·ειευε:::1:ευ τι:: :Με ιι·τευ Βττειιιυ8ε 2) Αε

υειε ευ Β::ι·είευε:ειεευ θ) εοΙ::ιιε ευ Ιττευε.υε:ει:ειι. νου :ιιε

εευ Β ΜϋρτΙιειιι:ει:ευ ιιει: Ν. :Πο ::νει:ε :ετ :Πο ι.τεει8·υετε:.ε,

ειε ιιει. Μ:: ευ: :ιευι Ο:ιυπιυευτ ν:ιευιχετευε ει:: Ιιειι:.ευ :ιε

:νΜιττ. Με υο:.Ι::νευ:ιι€ :Πε 8εΙιεΕυυε ρ;οεου::Ιεττετ Αυετο.ιτειι

τι:: ιτι·ε νετει·εειιετ υυά νετετεευετιεειιε Ιττε Με, εε:νειεει:

:Με ετοεεευ Ζειιιου :ιετ ιυ :ιευ θετευευξεεειι ιυ:ει·υιτι.ου θει

ε:εειττευι:ειι. :Με :εεε ευειι:ιιιιυειοε εειιοιι νετ Βε:τειιιιιιι;

Με» 8:ι·ε:.Μιε.: ευ:ιτιυει.ι Μιτου. 8ο ::ιε.τευ υειεριεΙεννειεε ιιι

:Ιου ευΒιιεειιευ θει:ι.υιτιιιεεευ υεειι Βιιι: ετ 1894-95 889 ιτι·ο

νετετεειιετ, νοιι :Ιευευ υ:ιτ 58 Ιιειυι εΜε:: ιτειε:.εεςεευυ:Ι

Μιτου, νου :ιιεεευ ετι:τι:υι::ευ 18 ιυ :ιευ ετε:ευ 2 :νο::ιιου άει·

Ηει':, ιιιι:ιιιυ :νετευ υ:ιτ 40 Με :νιτι:ιι::ιι υετιυεΙ ευ Ιιεττοειι:ει:

8ειιιιοεειι. Ζει· Βε:ιτ:ιιειι:ιυ:τ ι“τεΒιιευετ θειετεεευεεευ:ιε Μ:

εειιιετνετε:ευ:ιιιειι υυτ άοτ τει::ιεευε Ρεγ::Ιιιει.ετ :τεειςυε:ι.

Α:ιεεετ ειέευειι ιυ:.ετεεειιιιτου τΓειιτιιιιςου Μ: :Πε υευετε ειιι

εειιΙεει;ε Μ:ει·:ι:υτ εοι·ιτ:°ει:ις :ιει·ιιει:ειειιιιμ :ινοτ:ιου. Π”

ΒιιειιΙειυ Μ: :τεειΒιιε: ιιιιετ ω:: Β:::υ:1 :ιετ :νιευ::ιε·ευ :Με Ζει:

εευιεεεευ Β'τειτε Αυι“ι:ιετυυε; ε:: :;ειιευ. ν

εεε.

Μ. Α. Ε'οτει. Βετ Ηχρυο:ιειυ:ιε ειε. νιεττο :ιιυεεετ

Βει:ετε Α::Πεεε :Β:υτι:Βιετι 1εω, Βυι:ε).

Μιε νοτιιεττευ:ιε Βυ::ιι ει:: εΜε εε:ιευ:ευ:ιε Πυιετιιει:.υιις

υυά :ΙιειΙ:νειεε Ετ:νει:οτυυι.τ ετι'εΙιτευ. κα. ιιει. ιπι: τερμα

5) Βε ιο: μι” υυειευιιιι::ιι, :ειε ιιει :ιω- Ρι·εροει:ιου, :Με

ΓτεΒιε ιιιιοτ Μεροειιιοιι :Με Ηετε:Ιι:.:ι.ε ειυετ ευειιιιιτΙι::ιιευ

Μεε:ιεειου ε:: :ιυ:ετ:νετίευ. οιυ άοτ Ηειιε:::ι.:::.ευττε8·ο εειιτ

υειιεετειιευ:ιετ ΟοιιεΒο ιυι:. Βυ:τιιε::ιυε: ειειι Μ: εεε:: :::ιεερτεοι:

:Με ιιοτ:ν:ιυ:ιει·τ ι'τεετε, :Με ιυε.υ :Ιευυ ειι;ευ: Μ:: ιιιιετ Μερο·

ειιιου ιιυ:Ι Ηοωει:::: εε:τευ Ι:6υυτε? Με ΑτΙιει::ευ ιυ Πε:ι:εει:

ιε.υ:ι νοιι Ηυερρο, Μετιιυε, Πε::τ::ιοιΙετ, Βευιιι

ιι;:ιττευ. Ηε.υεειιιε.υυ. Βοεευιι::::ιι, θοι:ιετειιι.

υ. Α. εειιοιυτ :Ιετ ;τεειιτι.ε Ρτοϊεεε:ιτ μι· ιιιειι:. ε:: ι:ευυευ.

Ό ΙΞε Μ: ιυ Βετιιιι ειυ ιυτοτυι::.ιουεΙεε θε:: :τει

Βυτεο.:ι ειιι· Βοι:::ιιιρίυυε άοτ ΤυιιετΙ:::ιεεε εε

€ντιιυ:Ιε::. Ζυυι ευ:τετευ Β:::ιι ετειι6τεου ε:ιεεετ :Ιου ιιιε:Ιιειυιε:ιιιευ

ετ:το:ετυ εΙΙετ Μπα", οπο:: Μ. Κ :ι ιι ι ε τ νοιιι θεευιι:ΙΙιει:ε·

ειιι: υυά Β::::εΙΙευ2 Αι τ ιι ο Π', Μιυιετετιε.Ι - Μι·εε:οτ ιιι: Ουι

::υε - Πιυιε:ετιυιιι, άοτ ειυε:ιυιιυιε ειιι:: Βιιτευιυι::.τιιε:ιε πο·

ΜΜΜ ::ιυτ:Ιε. - Επι. Α 1 τ. ι: ο τ τ 'ε ευετ8·ιεεΙιετ Βευ:ιι:ιυ:τοννειεε

Μ.: Πευ:ε:ιιιιε.υά ειο Βυ:ετευυυ:τ υυά Β'ϋτ:ιετυυε,· ιιει· νοιι:ει:ειι·

ετιι:ιευ ε:: νετ:ιευιτευ.



πιο

1πιετεεεο ιςει·ιιόο όιο ιιοπιιιπεπεειιοπιπιεποπ οεριωι ν11 ππό

ΧΙΙ όπιοιιειπόιι·ι ιιπό ειοιι επ όοι· οι·ιπιποΙ1επ υπό ποιειι·οι

οιιοπ Πιιι·ει.ειΙπποεινοιεο όεε πω. οιππιοΕτ.. Πιο πειιι€οιιοιιόο

ιιιει·ειιιεπιιεοιιο νει·ννεπόππε, ινε1οιιε ετιιιιι'οιι1οπ ινιι·ό, Με" ειοιι

ιπ πιειι πιειι: ,οιιπο ιοιοιιο 1ιεινει·ιιειειιιι;επ πιιε! ιιιιι.π ιππεε

?ο ι·οι όπι·οιιιιιιε Βοο1ιι. ιιοιιεπ, πιοοο ει· ιιιε ιιεινοι·ι·ειΒοπόειι

Βεειι1ιιιιε όει· ιν ε ι: τ ο ι· ε τι· ε. π ό 'εοιιειι ιι ρποιιεοιιοπ Βειιιιιιό

Μπι; όπ.τειιι' :ιιι·ιιοιιιιιιιι·ι, όειεε όιοεοι· πιο ι: ππι· όιο 'Ι'οοιιιιιιι

όοι· Ηγπποεο ππι'ε ι”ειπειο 1ιοι·επεο·οιιιιόει., εοπόει·π πιιοιι ιιιε

επεεει·επ Βοόιιιςππιποπ ιιι νοιιιιοιιιιιιεποι· ινειεο όειπ οι·ει.ι·οιι

τ.επ ΖιοΙο επιι·ερεεει 1ιει. Βοι. ειοιιτ ιιπ Γοι·ε1'εοιιοπ Βιιοιι

Με ιιεειο, ειιιε ειιιΕοπόιιοιιιιοιι πω· Η γρποεο εοεοιιι·ιειιοπ

ιποι·όεπ ιετ.

ν ο ε ε.

Πι·. Ρ8.11εο. 8οιιιιιιιόοι. (ινιοειιπόοπ 1902, Βοι·ειππ.ππ).

1ο Ποιοι· 11ΐοιεε εοιιιιόειι. όει· νοι·ι'ιιεεει· όιο νει·εοιιιεόοπιι.ιι

ιιπε Επιειοιιιιππ όοε 8οιιννιπόε1'ε. Απ! 3 Βιιιιπεπ ινει·όοπ όειιι

θοιιιι·π ιΒιππιιπόπιιι:επ οποιοΙοιιοι, όοι·επ Απει'ειΙΙ οόοι· Αοιιόε

πιππ :ιι 9οιιινιπόει πιο”, πιι.ιπιιοιι ιιπε Απ”. Με θΙοιοιιεο

ιινιοιιτεοημι.π ιιπ νοι·ιιοι όοε ιππει·π θιιι·οε τοεπ. όοτ Ν. νοειι

ιιιι1ει·ιε ιιπό οπόιιοιι όιο ιιιπποειιιοτιεοιιε 1ιοιιιιππειιιιιιπ νοπι

Βιιοικεπιπιιι·ιι ιιιε εοιπ θιοεειιιτιι. Ροι,ςεπόε όιιη.ςποειιεοιιο

νιίιπιιο ιιο!ιοπ ιιι·ειιτιεοιιεε 1πιιοι·εεεο: ιιιιι·ο οιπο όοι· 8 εποπ

ςοπιιπιιιοπ Βιι.ιιποπ επεκεεοιιπιτει:, οιιπο όο.εε όει· 8οιινι·ιπόο1

ιιιοιόιιιοιι νοι·ειετιιι. ιιιιι·ό, επ ιππεε πι» ιι.πποιιιιιεπ. όπεε ιιιε

εοιιιε πππιιιε, ΒοΗιιιιιιτ. ιετ. Μπι 1ιιπποι;επ όιο Βιοι·ιιπιζ όπιοιι

Αιιεεοιιειιιιπε ειπει· πιει· 8 Βιιιιποπ ιι;ειιοεεει·ι. οόοι· ππι',ε,ιοιιοιιοπ,

εο ιει ειε πιει· ειιι όεε 1.ιειόοπε, ινιιό :ιετ 8οιιινιπόοι πιιπ νει·

"ειιι, εο ι*πιιοιιοπιι·ι ειε ππιι όιοιιι πιππ Βι·ειιιε ιιπει'ειιοπ

όοι· Βιιιιποπ. Πιπ όοπ 8ιτε όοε 8οιιινιιιόοι'ε επ ιιιιόοπ, ι'οι·ιιοιιο

πιειι ιιιι.ο1ι Νειιοποιεοιιοιπππ,εοιι (Πιιιιοριο, Οιιι·οπειιπεοπ οιο.).

Οιιινοιι1 όοι· νει·ιεεεοι· Οιιι·οποι·ει ιετ, πει εοινοιιι όιο Οποιοι

ιποιοι.ςιο πιο όιο Νειιι·οιοι;ιο (εποε. Ιιειιππε·ειιο.ιιποπι οιπο 1ιε

εοπόει·ε ννοιηι·ειιοπόο Βει·ιιοιιειοιιιιι;ππε οιι“πιιι·οπ υπό όπιιει· ιετ

όιο 8οιιι·ιιι νοπ πιο επ ινοιτ.πειιεπόοι·επι Ιπτοιεεεε. πιο

ινιιπεοιιοπ πι» όιο πειιιιιιι·ειιόο ΒοποπτππΕ. ν

οεε.

Οι. Α. Ηοοιιο. Ψοιοιιο Οοειοιιιεριιπιιιο 1ιει όοι· πτωτι

εοιιο Απι ιιιε ρεγοιιιο.ιτιεοιιετ $πο1ινοι·ειεπόιεει· ιπ

ειι·ιιιι·οοιιι.1ιοποπ Ρι·οΒοπ 1ιοεοπόοι·ε επ οοεειιιοπ?

(Βιι1ιο ιιι/δ. 1902,Μιιι·ιιοιό).

Βοι· νειΓεεεοι· 1ιει ιο όοπι νοι·Ιιοειεπόοπ 8οιιι·ιιιο1ιεπ ειιι'

νοπι; 8ειιοπ όιι1ιοι ιπ ιιιιοι·ειοιιι1ιοιιοι· ννοιεε ινιοιιιι,<;ε ιιι·ποι:ιεοιιε

.Βοτιιεοιιιιιπε ιιιεειππιοπικοιιιεει. Με Βοοιιι. ιπιι·ό ειιι” όεπ πιοε

εεπ ππιι ιιιιιιιιιι.ι·οπ 1ιιιιιιο·οι ιιιπ οινιοεοπ, όεεε ιιι πεγοιιιετι·ι

εοιιεπ ι?ι·ιιι:οιι σε €επιι8 όει· πιο τ εποοιπιιει;ιεοιι 8ειιιιόοι:ο Απι:

εοιπ Πι·ι1ιοιι ιιπ οιιοπιπιιεε, ννιιιιι·οπό ππιππόοι·επ θοιιιοιεπ 1ιει

επιειειποιεο πει οιιτιιιειιιιπ,ε· οιποτ Απςεπνοτιοαππα - εοιιιετ

νοι·ετεπόιιο1ι ππι· οιπ Ε'ποιιιπιιιιπ - οιπο οιπ Οιιιιιιιιιιιοιοεο -

πιιιεεεοιιοιιό εοιπ ινιι·ό. ν

ο ε ε .

Η. Οιιιιεπιιοιιπ: Ζει· Ρι·οεποεο ππιι Τιιει·ε.ριε όοι·

εοιιιιιοι·επ Νεπτοεεπ. 8ειιιιπιιιππ εινε.ποιοεετ Αιι1ιιιπό

ιπιιποπ ειιιε όοιπ θοιιιειο όοτ Νοι·νοπ- ππιι θοιει.εε

ιιιιιιιιιιιειιεπ. ιιι Βιι.πό, Ηειι 8.

εοιπ ιπει.ι·ιιοιινο Κι·ιιπιιοπε;εεοιιιοιιιειι νσπ εοιιννετει· Νοιιι·ιι.

ει.ιιοιιιε ππό Ηγειοι·ιο, όιε ποιοι· όοπι Βιιόο ι.ιιοιιε όοι· Αιιιπεειιι

πιεσε, ιιιοιιε νοπ Ριιοιιιοπ ππιι Ζιιιοπε·ενοι·ετοιιιιπε·επ, ιιιοιιε

όει· Ρεγοιιο1ι.ιιεπ νοι·1ιοιοπ, ιιπι·οιι ιιιι·ο Ηετιπιιοιιιει·ιιοιι ειοιι

οιιεποιοιιιιοιεπ ππό εοιιιιεεειιοιι όοοιι ποιοι· ειι·οπε· εγειοιιιιιιι

εοιιοι· ΒειιππόΙππι.ι· 1ιοιιιεπ. Πιεεε 1ιει: ιιεεοπόει·ε όιιι·ιιιιι Βιιοιι

ειο1ιτ επ πειιπιοπ, όεεε εποιι όει. πιο όοι· ιιεγοιιο,ο·επε Πι·επι·ιιπε,·

όοε 1.οιόοπε πο.οιιι.τειι·ιεεεπ ιετ, ιιιοπ ειοιι ειιι ιιιε ειπΓεοιιο Ρεγ

οιιοιιιεπιριο ιπι οιι,εςειοιι 8ιππε όεε Ψοτι:εε πιειι: ιιοεοιιι·ιι.πιιοπ

Μπι'. Πιο Βιιοεεε Μειιι·πειιι1 ειιιοιι όει· ιιιιειιιποπτοπ-Νεπτοειιιε

ιιιιιει· υπό Ρεγοιιοειιιοπιικει· ιιοτιπ.π ο Βοιιιιπόιιιιιε, ννοιοιιο ειπει·

νοπ με οιιοιιιετεροιιιιεοιιεπ θι·ππ ειιιπειι 1ιειιοι·ι·εοιιι. ινοι·όεπ

ιππεε. ειπο1ιοπ ειιιό ποοιι ππόοι·ε 1πόιοπιιοποπ επ ει·ιιιιιοπ,

πιο ιιιε Ποιιππο· όοε 1Βι·πιιιιι·ππεεεπειππόοε, ιιιε Πιιειιειιιιιιιπε

όιιιοιι πιοιιιεινιιεει. ιιπό οοπεοοιιοπι όιιι·οιιΒιοΓιιιιι·ιο Θγιιιποειιιι,

όιο Απετιιιιιιιιιιππ όοι· ιιγρει·ιιειιιετιεοιιεπ 8ιπποεοι·εςιι.πε. Βιπ

όοι·ιιιιιε ιιιιιΒιε1ιπποει· ππό όπτοιιιςειιιιιι·ιοι· ΗειΙριειπ ινιι·ό ιπ

ιπιιποιιειι νει:νιοιιοΙι.επ Ε'ιι1ιοπ ποοιι επόειιιιι.ζο θεποεπιιις :οι

ι.ιε;οπ, εειιιει πιι.οιι πω» Ιο.ππει· Ποποι· (ποπ ιΒι·1ι οιπ ι.τε1ιοιιιει·

Ε'ει1ινοπ Αιιιιιοειε ιι.18οι·ο. ιιιι.οιι ιειει. εο-_ιιιπιι€ωπ Βεειιι.πόο),

ειπει· οιπο ειιιερι·οοιιοπόε ΑπειιιιΙ ιιππ Μιεεει·ι”οι,ςεπ ινιτό :τοτε

όοπι ιιιιι·ιε ιιιειιιεπ.

. Μ ι ο ιι ο ι ε ο π.

1)ι·. Ε. Μοιιόοι: ι.ειιιιιόεπ όει Ρεγοιιιειιιιο. Πιτ ειπει

- πιεσε· ω· Μεόιοιπ. ιειοιιιωι. νοι·Ιο.ε ν. 1ι'.1.9πικε, Με.)

ειιι όειιι 28. πιο 1901 ιει ιιι Πειιιεοιιιιιπό άει· Βοειιοιι όοι·

ιει·οιιιεο1ιεπ Κιιπιιι ιιιιό όιε Ριιιι“ππ8 ιπ όει· ιι·ι·οπιιοιιιιιιπόε

 

οιιιιποιοτιεο1ι. 1)ιε ιπ όοιιιεοιιει· 8 πιοοο νοι·ιιιι.πόοποπ ιιοπι·

1ιιιοιιοι· οπτειιι·οοιιειι πειοιι όοπ Βι·ιιι ποπποπ, όιε νοιι., ποππο

1ιπ.ππιο Ρι·οιοεεοι· όοι· Βετιιποι· Ππινει·ειιιι.ι, ιπ 80-_ι5.1ιι·ικοι·

11οιιι·ι.ιιΜιο·ικειτ ι.ιεειιιιιιιιοΙτ ποτ. εκει όοπ ιιιοτειιοιιιιοιιοιι.όιιι·ιπιεεεπ όοι· 8ιπόιτοπόοπ ιιπό Βιιειπιιπππόοπ, εοιιοπ νιιοι1 ειε

:ιι ιιπιιεπει·οιοιι ειιιό ππ- όιο ινοπιπο Ζειι, ινο1οιιο όειιι Βιπόοπ

ιιιπ οι» όιεεεε Γιιοιι ιιιιι·ιε οποιοι. Πιοεειιι 11οιιοΙετεπό ιπι!! ιιιε

εει· ι.ειιιιιόεπ ειιιιιεΙιεπ, ιιιόοπι ει· όεπι Βεειιοιιει· όοι· Κιιπιιι

όιο Μοπιιοιιικειι 8ιοοι, «όοπ όοι·ι όειποπει.ι·ιι·ιεπ Γε!! ιιι Μπι

θεεπιππιικοιιιοι όοι· Ρεγοιιιο.ιι·ιο οιπεπιιιεοπ Με ιιιε 1ιποιιοπ.

ινειο1ιο όιο Κιιιιιιι ιο ειπει· ιιππ 1ιεει·οπιιοπ Ζοιο εοιιιει.ιιοι·

ειειισιωπ ιιιεεοπ ιππεε, επεειιιιιιιοπιι.

Κι·επιιοπ,ι;οεοιιιοιιιοπ υπό επεε·εόειιιιτο Βιιει·ιιι.πι·ιιπςπιιοιι

ειπό ινο,ςΒιοιπ.εεειι. Με όσοι· όοπι Αιιιιιοιετοι· οιο·οποπ Κιει·ιιοκ

ππό 8οιιιιι·Γε ιετ επι 121 8οιιοπ όιο ειιο,·οιιιοιπο. ππι' 124 Βοιιειι

όιο ερεοιοΠε Ρεγοιιιιιιι·ιε ιπ ειπει· Ρι·ιι.εςπιιππ ιιπό 11οιιοι·ειοιιι

Ιιοιιιιειι επ οιιιιιιόε1ι, όιιεε όειε Βιιοιι όειιι 8ι.ιιόοιιιοπ οιπ πω·

ιι·οιι“ιιοιιοι· πω» όιιιοιι ιιιε Κιιπιιι υπό ειιιε ε·οπιιςοπόο

θι·ππόιοΒιο :ππι Βιιοιποπ εοιπ ιιτιι·ό. Αποιι άει· ιιτειιιιεοιιο Απι

ιινιι·ό ειοιι ;ορ,ιοιιοποπ ?ειιιε εοιιποιΙ ππιι ειοιιοι· Διιειιππιτ. υπό

Βο1οιιι·ιιιιε ειπε ιιιπι ιιοιοπ ιιοππειι. Αιιιιοπι.ι;εινοιεο Μ: οιιιο Απ·

1οιιιιπε: πιιι· Ππι:οι·ειιοιιιιπε νοιι θοιειοειιι·π.πιιοπ ιιπό πιιι· Απε

ειοιΙππ,ε· νσπ θιιιποιιι.επ ιιιιει· όιοεοιοοιι επιι;οιιιςι..

Η. ι ο ιι ο 1 ε. ο π.

Πι·. Ρο. ιι ι 8 ο ιι ιιε το τ: Ρεγοιιιεοιιο Βιοτιιπ8επ 1ιει

Ηιι·πιπιποι·επ Μιπιεοιιο ππιι ειιιι.ιετιεοιιε Βοι:τοοιι

τιιιι€ειι. Με ειπει· νοι·ι·οόε νοιι Ρτοι. Πι·. Ε).

Μ ο ιι ό ο 1. (ειιιιι€.ω, νοιι" νοιι π. ιππεε. Με. εεε ε.)

Ψοόοι· ιιιε επιιωιπιεοιιε Ποιιιοόο, ποοιι ιιπε πιιγειοιο8ιεοπε

Βηιει·ιιιιοιιι ινει·οπ ιιιειιοι· ιιπ Βιιιπόε, ιιπεοι·ο Κοιιπι.ιιιεεε πιππ

ιιιε Βετιιειιιο·ιιπ,<ι· όοι· ειπποιιιοπ 1ιειιιποπ ππιι ννιπόιιπ,ε;ειι όεε

ΕΙιι·πε ιιπ όοπι Ζπετεπόοιιοπιπιοπ όοτ οοιιιιιιιοιι·ι.επ πεγοιιιεο1ιοπ

Ρι·οοοεεο ινοεοπτιιοιι επ Πιι·όει·π. Θι·ϋεεοτεπ Ειι·ι'οιε; τω· ιιιε Βι·

ε·ι·ιιπόιιπε όιοεοτ Ρι·οιιΙοπιο νει·επι·ιοιιο ιιιε ιιιιπιεοιιε Βοοιιιιοιι

τυπο επεειπιποπ πιιι. όοπ Βι·Β·οοπιεεοπ άει· 8εοι.ιοπ.

νοιι'. ιιιπ ιιπ θιι.πποπ - :πιο 18 οιποπεπ - 775 Ριιι1ο ποπ

Βιι·πιπιιιοι·οτι πιιε ιιεγοιιιεοιιοπ 8ιοι·ιιιι€επ ι;εειι.πιιπο1ι, ινοΙοιιε

ειι.ιπιπιιιοιιο ιιι ιιιιι·οοι·οιπ οόοι· 11ιπεει·οιπ Αιιεπιιρ,·ο ιπ όοιι Τοπ

ιιιιι“,ςοιιοιπιπεπ ειπό. 1ι·Βεπόινειοιιο 8οιιιιιεεο πιιγειο1οςιεοιιοι·

Νιιιπι· ιιι ειοιιοι·π, 1ιει: οι· πιιιοι·1ιιεεοπ, εοπόοι·π ειοιι ππι· επι'

όιο Κιιιι·Ιοεππε όοι· ειποιειιεοιιοπ νοι·ιιε.ιιπιεεο 1ιοεο1ιι·επιπ.

Με ιοροετιι.πιιιεοιιο ι·ειειινο Βιι.πιιεικοιι:εεοε1ε. πιει οιιι

ποιετιεεπ 8τοι·πππεπ οιπιιοι·Β·οιιεπόοπ Ηιι·πιιιπιοι·ειι, ιπ Ριο

οοπτεπ ο.ιιεεεότιιοιιι, ιει ι'οιποπόο: Ρι·οπτειιερποπ 18,8, Μπι

τι 1ο 18,6, ΚΙοιπιιιι·π 19,6, Ηγιιοπιιγειε Π), Βεεειεπ.πς1ιεπ,

επι.ιιιιοι 6,9, Ηιι·ιιειιιιιιιιι, Οποτε 5,9, Τοιπροτο.ιιερροπ Μ.

Οεπιι·πικοιιιοι: 5,2, νιοι·ιιιι,πει, Ζιι·ιιοι 5.0 Οοοιοιι.ε.ιιοπρεπ 4.3.

Βιιιιιοπ 4,0, Ρει·ιειιιιιιηιιιοιι 2,4, Μεόιιιιιι οιιιιι.πΒιι.ι.ο. 2,3.

Ποιιοι· ιιπε Βιι.ιιιιοικοιιενει·ιιιιιτπιεε όοι· νοι·εοιιιεόοποπ Ροτ

πιοπ όοτ 1ιοοιιιι.1ιιιιοι.οπ Ρεγοιιοεεπ επ οιπιιπόοι· ππιι πω· ιιιε Βοιιιοι

ιιπππιι· όοι· οιπεειποπ Ηιι·πτοπιοποπ ειιι όοπ νοι·εοιιιοόοπεπ ιιιι

πιεοιιεπ θι·πιιροπ ιετ ΡοΙποπόοε ιιετνοι·ειιιιοιιοπ: Πιο (Μπρικ

ιιππ ?Ποπ πιιπ οιπιποιιει· πεγοιιιεοιιε·ι· 8οιιννιιοιιο, ι)οιιιοπε, Βο

ποπιιποπιιοιτ, δοποι· ιιτπίπεει. ιιιοιιι· ιιιε όιο οιιπο ειι.ιιιιπιιιοιιει·

ειιιε (428:776).

1)οπιπιιοιι 1ιει όιο Βοποιπιιιεπιιειτ όιιι·οιιε.πε πιο οιιιιι·ειιιτει·ι·

ειιεοιιεε ππιι ερεοιιιεοιιεε 8γπιιιιοιιι όεε Βιι·πιπιποτε ειιι ι;,ιο1ιεπ.

1)ιεεεθι·πρρο ποπ ιιιιεεινεπ 8γιιηιτοιιιοπ ιιοιιιιιιι; 1ιει 'Γιιιιιοτειι

όοε Γιοπιιι.Ι-, '1'οιπιιοι·ιιι- ιιιιό Οοοι ιι.ιιιιιιι·ποε όοιιιιιοιι εειιοποι·

πω, ιιιε όιο ε·Ιοιοιι ιιι πεπιιεπόεπ ι·ιιιιιιοπ πιιι οιοιινειι 8ι·πιρ

ι.οπιεπ, 1ιει θοεο1ιννιιΙει.επ άεε Βιιιικοπε ππό Βοιιοιτειιιιιιποπε

ιιπόοι ειε ειο1ι οιιοιιεο πιοεο, πιο όιο ε.οοινοιι; Τιιιιιοι·επ όοε

Οοποιει,εοιιιοιοε πειιιρ,ιοπ πιιι· εοιπ εοΙτ.οπ, όιο όει· νιοι·ιιιιςοι·

,εεεοπό υπό Ζιι·ιιοΙ επι πιιει·εοιιεπειοπ εοιπο ιιεγοιιιεοιιε 8γπι

ιιι.οιιιε. - Με ενιοιι,ε·ι·οεειο 0ι·πιιιιο (95 πω» 1ιοιει·π ιιιε πο

οοι·ιιιο Βοιπιιειι·ιιοιι, όει· εο8·. επιιοιιι.ιεοιιε θιιιιι·πιιι.ει·, πιπ.πιο

1ιπΙιεοιιε ιιιιό πω. 8γιιιροπιπο. 1)ιεεο ειιιε ιιοπιπιοπ 1ιει Το·

ιποι·επ ιι.ιιοι· Αιιεοιιιιιι.ιε άεε Ηειιιι·ιιε νοι·. - Πειιι.ποιιοιιο ππι

π.πόει·ο Πορτοεειοπεειιεωιιιιιο ιιιιιόοιι ειοιι ιπ 57 ι·"ειιοιι: εποε

όιοεο 8γιππι:οιιιο ιιιι.ιιοιι ιιοιιιοπ ιοοιιιόιε,ςποειιεοιιοπ νΥεττ.ιι.

νει·ννιι·ι·ιιιοιι ιιιιό όειιι·ιιιιιο Ζπειεπόο ιιοιοττεπ πω.

όιοεο Κι·ει.πιιιιειτειιιιόει· ινιιι·όοπ ιπ ιιπιιιιι1οιιό 8·ι·οεεοι· ι·ε1ιιι.ινοτ

ιιιιιιπειωιι πει θοεοιιινιιιειειι όοε Οοοιριοπιιππρεπε πωωιοπωι

ιιπό επι·οοιιοιι ιιιε ειπειρ;εε οόοι· ππι ιιιοιετοπ ιπι νοτόετε;ι·ιιιιόε

ει.ειιεπόεε 8γιπιιτοπι πεπεπ άειι Βιι:2. όοε 'Ι'ιιιποι·ε ιπι Βιιι·πιιιι·ει.

1ο οι1επ ιιιειιοι·ιι.;επ (ποπποπ ιι·ε.ι·οπ ιιιιειςοριιιι ιο ιγριεο1ιε

πει·οιιιεοιιο Κι·οπιιιιοιιειιιιόοι· πιοοο νοι·ιιιιπόεπ, πιο Ι ειπει· πιο:

όιεε όοι· ΡΜ! 1ιει όοπ ποππ ιοΙ,ιέεπόοπ θι·ιιπροιι. Ρι·οοι·εεεινο

Ριι.ι·ιιιγεο ιιιπό ειο1ι ιο 29 Ε'ιιΙΙειι, όιε Ζιιιιι όει· ειιι όειε 8ι.ιι·ιι

ιιιι·π ειιιι'πΙιοπόοπ ιετ ειπε ιιοπιοι·ιιεπεννει·ιιι ιιοιιο (ω. 88 πΟιι

Μππιπ., Βιιιιιιοι·ιο, ι'νιι2οιειιοιιι ι.νιιι·όε 22 Μπι ιιοοιιιι.οιιι.ει. ιιιε

'Τιιιιιοποπ οιιι ειιιε Πιι·ιιρει·τιετι νοι·ι.ιιοιιι, όοοιι ρι·ει.ει·ιιιιτεπ

όιο όεε Βιιι·ιιιιιτπε ιιεόοιιιοπό; οε ιιιπ.οιιι. όοπ ΙΒιπόι·ιιοιι, :Με πιο
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Με Ιιοεουυετε θτοεεε Με '1'ουιοτε ΙΜ ι1ειυ ΖοετευυεΙτοιιιιιιευ

άετ ρεγουιεουου Βιοτυυς οΜο ε·οιιυεεε ΒοΙΙο ειιιειι.. Ρει·ο.υοιε

ενυι·οο ιτι 19 Ε'υΙΙου οουετιιτΙτι, ιο ννεΙουειι άεε 8τυ·υυιτιι τε

ΙιιτΙν τουτο ΙιετυειΙιετ ιι·ιι.ι·, ιισε.ΙιτευτΙ εε εοιιετ ΙΜ Γεετ ιιΙΙου

Αι·ιευ τω· 8οιετ.ΙΒου Βτοτυυεου ι·Ιου υϋουετου υιιτυετιεοΙιευ

Πειτε Ιιευουιιτοτ. Ποτ Ηγετει·ιο υυυ .Νουτεετυουιε υυιιεΙυοε

?Με υιιιυευ 15 ΜεΙ υυτ Βεουειουτιιυ,<.ς, υυυ "νετ Ι'ε.ετ υυτ ΙΜ

'1'ιιυιοτευ Με Βιὶτιι- υυυ 8ουΙυτουΙιιι·υε; ριιτυο;οιιετιεου εουοιυτ

άετ· 'Ι'ιιτιιοτ ιιιουτ ευ εοιυ Με οιυ υΙοεεετ :Μουτ ρτονοοιιτευι·.

1υτοΙΙἰεευεετϋτυυεευ εριεΙου ιο Μεεετ Θτιιρρο Ιτοιυε ΒοΙΙο;

'Ι'ιιιιιοτου του υεςΙο1τευοοτ η·ριεουετ Πε.υτο 1τοιυου 18 ΗΜ

νοτ, εεεεευ υεεοιιοοτε εοΙτοιι ιυι 8τιι·υυΙτυ, υυυ Μιτου εευτ

ου υυτ Βο1ετιεοτ Βουιι·τιοΙιο νοτυοεοΙΙεουεττετ.. 7 ΙΙ'υΙΙο ετιιιτιει·

τοιι ιο ΙυΙ'0Π1 Ιτιιυιεουου οικω ευ Με ωστε! Ιυευιιιτγ υυτ! Ιιε

τι·ιιτ'ου 2υπιοΙετ 8τιτυιιιτυτιιτιιοι·ευ; Με υει·οοιιυτο ΒοΙεετυυε;

εουειιιτ υιοτ ειυο τςτοεεετε Βουε ευ ειρΙο1ου. 1υ 5 ΓυΙΙου 1ιοεεευ

εΙου οιτοιιΙει·ε ρεγουιεουο Βι·ιτιοτοιυο υυουννοΙεου.

ΙυεΙιοεοτιοετο υευιοτυουενο·οττυ Μ, άεεε ΙΜ οΜου ιιιυΙτιτι!ου

ριιτεειτυτου ΒΙεεευτιιιυοτευ(Βουιιιοοοοοου υυυ Ογετιοοι·οοιι) ειου

Με ρεγουιεουου Βτοτιιυιτοιι υειιιυΒοι· Με ΙΜ ειιυοτε εοτιττοτειι

θεεοιιννυΙετοιιιυ Βττοευυεεευετε.υυου, υοΙΙι·ευτου υυυ νετννιτττ

υοιτεευετ.ττυοου, εοινιο ιυ άετ Ροτυι άετ ρτοετοεεΙνευ Ρε.τε.Ιγεε

8.ιιεεετυ.

Νιιου άετ 8ουυτιιιυε άεε νετΓεεεει·ε Μιτου ΙΜ ιιιιυοεετευε

50-60 Οι. ω· Ηιι·ιιτυυιοι·ου ιιι ιι·εουο ειυετ Ζοιτ εεε Υετ

Ιειιτεε ιοιιιυιτειι άει· ΘειειεετΙιυιιευειτ νοι·υευυευ. - Βειιιι

θευεεΙιτυτενοι·υυΙιυιεε ιινιεουου '1'υιιιοι· υυυ 19οιετοεετϋτιιιιο·

Ιτοιιιιιιευ ΐο18ευιτε Μϋιευουυοιτου τυ Βοττεουι: άει· 'Γιιυιοτ υοου

Με ευεΙϋεειιοε ΜουιοιιΙ, οευ Μουτ ριοι·οοιιτοιιτ, τετ άειι Απε

Ιιι·ιιου άετ Ρεγουοεε ι.τευου ουοτ ει· εοτετ ειιετοιιιιεοιιο υυυ

ρυγεΙοριιτυο1οἔιεουε νοτιιιιι1ει·υυΒου ιπι ττουιτυ, ενοΙουο Με

τ5τιιυΜεεε υυυ Με ννοεευ άει· 1°εγουοεε υιΙοου, νι·οΙΜ Ιοτε

τοτε εοινουΙ εΙΙιτουιοιυοι· Ηιι·υΜιιοΙτ Με υοου Ηοετοεγιιιοτουι

εοιυ Ιτοιιυου. Νεου Με νει·τεεεοτε Πουετοοιιουυς ιει ιιιι Α11

ιτευιοιυευ άει· υυτ: Με Τιιιιιοτε. εουιιτ ειιιε Βοοτοεγιιιρτοιιι, τετ

Με ρει·ουιεουο 8ιοι·ιιυε νοιι ευεεουιο.εωεΙιουυετ Βοάοιιτιιυτς. -

Βετοιιιτυι·ε ΒοΙεετιιυιτ ιιοά ροι·εουΙ1οιιο εουετητε Ρι·υοοιεροε1

Που Κουτι ειου υυτ ιυ ?Β ?οΜου (Μου το υοου Μουτ 10 ρθι.

εΙΙοτ Ι τι.ΙΙε) - 1ιι 15 ?Μου Κουα νει·Ι'. υοου 8τοτυιιτ;οτι οει·

Βο.τυοΙερυυτο -- υιειετ Βι·τειςυυε - ινοΙιοι υιιτΤιιΙΙουυ υυτ Με

τεΙειιν υυιιυεο 8Ιειου:ειτιιτο Βοτυοι1ιςιιυΒ· ΙΜοετ 8τιι·υυττυο;

1υ ιτε;ουτΙ οΜου ΙιοεουτΙετου Βοι·ιουτιιυι; πι· 6οιτυοΙερυτττε

ετουτ Ιτειιιε ειυιιεο Ρετττο εεε 6ουιτυε. 1υ 12 ?οΜου »νετ Με

8γιτιοτοιιι άει· Βο1ιτυιε Με ριι.τυοΙο;.τιεουευ ΗεΙεευυυεετε, υοου

Ξυννοιεειι, Πιτ ιιεεεοιι Βυιειευυυς υειυ Ατιυτι1ιερυυυτ ευ υυ

ευ ιιιτοτ.

«Νιιι· ειο εοΙιτ ΙΙΙεΙυοτ 'ΓυοΙΙ άετ Ηιτυτιιτυοτου Ιτοιιιιιιτ άειιι

Ρει·ουιιιτετ ιιι θεειοΙιτ, Ιιει· Ιυυοι·ο Κυυιιιει· ιιυετ υιιο άει· Ουι

τοτε, ινοΙοΙιε υυετ ινοΙτειιιε άειι ετϋεετευ '1'υοιΙ εεε υιοτυοτ

8ευϋτι!ευ ΒιιιοττεΙε νει·ιιιΖευ, ρυου·ου οου υι·ιιυυυειτου ρεγ

ουτεουευ ΒτεουεΙυιιυι.τευ ειιι Ιιοεουυειοε 1υτετεεεε Μουτ οικειο

Βευ ιιι Ιιι·ιιι€ου. Ουυο ιυτο 1Μτινιτυυυε »του Με 1τοευυε αει·

υυτ ευυτεινοτίουοιι Πεμ εο1τουοτ ιτειιιιςευ. 8ο εετ υοου Μιε

Βι.ιοΙι Μουτ Ι›Ιοεε Μου Ρεγουιυτοτυ, εοιιυει·υ υοου το εεπ υο

εουάετευι ΙΜιεεε υου ιυυοτειι Κιιιιιυοτυ υυυ Δευ Ουιι·ιιτι.;ευ

ευ! Με Βεετε ειυετυρι'ουΙειιΙ»

ΜιουοΙοου.

Ρι·οΙοοου σετ υιυτεο-ΒειιετεΙνοτοειυιιιιιιιιο

άεε 1ινΙιευάιεουου ε.τετ1ιουου νει·ειυε ιιι εεεου

εοιτι8ει· ΙΙΙΙΙο ε11 Ρο11ιιι

ειιι 8. Βερτουιυοτ 1909.

Αυντεεευά ννετευ 26 ΗιτΐΡεοετ, εοιντε Με 1)οΙοειττου Με

ΒενεΙει· νοτοιυε Πτ. Μου. . νου ΜΜοο ιιι! οτί υυυ ΙΜ.

ι:ιετ1. ΙΝ. Κυυρίτ'ετ.

Ποτ Ρτυεεε ετου”ιιοτ Με θουετιιΙνοτειιιυτυ1ιιυο, Ιιευτυεετ Νοι

ιιιουε Με νοι·εΙυε Με ΒενεΙετ 11εΙοε1ττου υυυ ετ1υιιεττ ευ άειι

νοι·Ιυετ, άειι άει· νοτοἱυ τοι ι·οτυοεεευευ δευτ Μιτου άειι Του

νου 4 1Μτε·ΙΙουοτυ: Ι)τ. 'Η. Β ο τι. ο υ ο τ - ΙΜτοιι. 1.”. 8 ο τ ο -

ΓεΙΙΙυ, 1)τ Βιυι ε ο υ υ που 1)τ·. 8 ο υ τι ιν 1ο νν- Βιμ ει·Ιιττευ

υυτ. Ντιουι1ει1ι Με ΑυινοεουιΙου άεε ΑυτΙουυου οοι·εοΙΙιευ οΜου

ΒτυοΙιευ νου ΙΙιτευ Βιτυου 8οουι·τ υο.υου, Μουτ Ιιει· Ριττεεε ουιου

ΒυουυΙΙο1τ αυτ' Με '1'υυττευειτ εεε ιινιατιοι-·

εουευ Μ·ιτΙιουευ Υει·ειυε ευ εεεουεοιτι8οτ

Βι1τ'ε νιτυ.υι·ουο εεε 'Ι'ι·ιευυ1ιιιιιε 1899-1902.

ΠεΙυε Ηοττευ! 1)ει.ε ει·ετε Τι·ιουυΙυυι άεε Βοετευευε Με

«1τν1ΜΜεουου Αοτιτενοτοἰυε :το 8οςουεοιτιεοτ ειιιε» ιετ ευ

ε·οΙο.ιιίου. Ποτ υειιτιἔευ .ΗιΙιτεε-θουετιι1νοτεειυιιιΙιιυς υεε·τ

Μπιτ άειιι θττιτιιτ Με Ρ ιουτ ου, πιτ Με υοουετίοΙΒουοου 'Πιε

 

τιιιιυι Με ΝειιννευΙ άεε ΠΙι·οοτοτΙιιυιε ιιοά άεε Βυτευε·οτιουτεε

νοτουυουιοου, εονι·ιο ΒοετΙυιιιιυυε οιιι·υυοτ ευ τι·ου”ευ, ου εε

Μουτ. νιοΙ1οιοΙιτ εντεουουτερτοοΙιουυετ ιιιιττι·ο (Ιου ειτε Με νοτ

νντιΙτυυοετιιτυοε νου Βοττιιιτ υοου Βιμ., άει· Οευτι·υΙο ιιυεετοτ

ΡτονΙτιοευ, το νοτ1εο·ευ. Βε Μιι·Ι'το Ιυιιευ ΜτΙιοι· του 1υτετεεεε

εειυ, ΕυυεΙουτ ιυ Με Ιιιευοτιε;ε 'Ι'Ιιειιευειτ άετ Υει·ντεΙτυυε; ευ

ιχεννιυυευ. θεετιιττου Με ιυιτ ιυι Νοτιιοιι :Με Ι)Ιτεοτοι·ιυτυε,

Μιτου τοΙΒευτΙου ΒΙΙοΙΙΙιΠοΙτ Μοεοτιι υιιυοΙΙοεοιιτΙου ννιιυεουε

ευτεοι.τειι:ιιυοιυιυου. νοι· ΑΠειυ εουεἱυτ εε ιιιιι· ΡΜουτ Μιτε.ιιί

υιυευινοιαοιι, Μιεε εε ιυ άετ Νετιιτ άει· 8ειοΙιε Μουτ, ννουυ τω,

2ιιυ!Ιουετ νοΙΙιιυτ ιυιτ άει· Οτε·ιιυιειιτιου Μεεει· υειιου υυυ ννοιτ

ΙΙΙιοτ ιιιιεετε Ρτονιυιου νοι·οινοιε·του 1τιετιτιιτΙου υεεουυΙ“τι8·τ,

υυτ' τοΙιι.τιν υυτ ι;ετιυ,εο Βι·ίου.το, _υι. Ιοιοοτ ειοετε.τ - ννευυ υοου

ιιυευυυυους του ιιυεοτειι οιτςοιιευ 1υΙουτ10υου, υυτ' υιτιυουε

1ΜεεετίοΙΒε ειιτυουιιιυ1ιουου υοιΙιειι.

1ιτι .1ευτο 1899 ινιι.τ ιιιιε άει· ΕΙιττο άει· «Ι)οηιετοι· υιεΜοἱυἱ

εουευ ΘοεοΙΙεοΙιιιίτ» υοτευε Με Αιιτου·ιιυρ,· υυτ υιΙι·υιιουιιι; οιυοε

ε.τοτυουευ ΒοουτεοΙιυτ2νοτοΙυε Ιιετνοιε;εεευεου, ειιι 15. ΗΜ:

ΜιεεεΙΙιου .1ευτεε Με ιιιιυΙετοτΙο1Ιο Βοετε.ττειιιιΒ· Μεεετ Λεπτο

εεεεΙΙεουιιίτ Με υ`ιΙυιΙε εεε «Μ. Ροτετευυι·Β·ει· Αοτει.ονοτειυε

ευ Βοο·ουεειτυ;ετ ειιιε» ετ·ΓοΙετ υυυ ειιι 5. υυυ Με οουετι

τυιτουιιο ειιιε άειι θι·υυάει·υ Ιιεετουοιιοε νει·εειιιιτιΙιιιιε· 2ιιευιυ

υιου8εττετευ. νου 19 ευεεοΙιΙιεεεΙιοΙι ιο 11οηιιιτ ιυιευ Ιινουυ

ειτε υο.Ιιευτιευ Λοι·ιτευ ιζεςτυιιοετ, ιετ Με Ζ ιι.υΙ άετ Μιτ

ε· Ι ι ε ο ε τ Μοεοε ΙινΙυυοιεοιιου ει·ιτ1ιοιιου ΗΜενοτοιυε, ννοιουοι·

ιιιε Βεεουιιοι·ε Πο (Ιου ΙΜοου οτετου .1ε.Ιιιου οΜου ττιριτΙου Ζυ

ιντιοΙιε οττιιυτ. εοΒουινε.ττι·,.τ υυΕ280 Μιιο1ιευοι· υετουι;ονι·οο1ιεου.

Πιοεε τουι.τιν τεμ ΒετυοιυΒιιυε Ιιοτ υΙειι·ιιυτ Μιτυι·, Μιεε Με

ΗτυυΜιυε· άεε νοτοὶυε οιιιοιιι ιυ νιοΙειι Αει·ιτουτοτεευ ουιρΙΙιιι

ι1ευου Βοοϋι·ίυιεε ευτετιιυου; ΜοεοΙυε τετ ειιυι ει·οεεευ '1`υειΙο

υοου οοιυ Πυιετουι1ο - ννειε του ε.ιιοΙι Ιιιοτ Μοοοι· Μιυυουά

υετνοι·υοΙιου ιυοουτο - ευειιεουτοιυειι, άεεε Με Αετετονοτοιυε

υιιεοτετ ΝεουυετρτονΙυι ΚιιτυιυοΙ, ιυ οετου Μιττο τ1Ιοτθουιευ!τε

άετ ϋι·υυάυτιι; οΙυεε 8.ι·ει1ιοιιοιι Βοουιεουιιι.ινοτοιυε ι.ςΙοιουτε.ΙΙε

εουοιι το” ιχενι·οτυου, _ιευοου υοου ειοττεοΙιευι.οτ Βοετυ.τιςιιυε

εεε υιιετΙ,<;ευ :ιιττι ννουΙε οεε 6ειυ2ου ει1ιιυε.ιο τε.ΙΙου Βειιιεεευ

αυτ, Μουτ; εοι;υ.ι· ιυ 0οι·ροι·ο ιιιιεετοιυ νετυιιιιιοο υοΙΙ.Μιτο·ιι.

Ιυ εετ Νεουυιιτυτονιιιυ υ)ΙιετΙουτ1 Ιτιεου, Με ειου υοτουεει.ο1ιω,

Με νοτυο1τυιεεε ιυεοίοιυ ιι.υυετε, Με ιο 1τονιι1 εοΙιου οιυ ιιιτοτ

.Ιοιυι·ε ευνοτ εΙυ ΙοοιιΙοτ Ζινου.;νειειυ εεε ότι. Ροιοι·ευιιι·Βοτ

Ηευρτνετειιιε ιυε 1ιουειι εοτιιτοιι ιιτοτυου ννει·, υοου ΜΜΜ;; εε

ιιυε ιιιιτ κ1οιτιεειΙιου, Με 1υιιου Ιιευουυτ, ου.=.;οιε ΡυυΙυυι; ιιι

ιτεινιιιυου, ιυιιουι Με 0ουειτι1νειεειιιιυιΙουεου ι.;ετ;ευννυι·τιε

Μιτου Βοιεςιι·το υοεουΙουτ ιιυειοευ. Που Ν' ο τ ειο εοε. ρὶτυ1,

ΙΜ Βορειου Με άειιι 8τιιτυυεετουυ του 95 ΗΜ. υεειουειιο, ιετ

ιτεΒουινεττιε υοου τουτου; ε1ιοι· Πυυοετου ειιι' 8071 ΗΜ. 51 κου.

ευεεννε.ουεευ. 1υ Μου νοτεουιοοευοιι 8τε.οτου 1.1ν- υιισ Κυτ

Ιευ‹1ε τιιυΒιι·ευ Με νοι·ιτουευειιιιι.υυει· σετ 0Ιεεε11

εο υ ιιττ ιυεεοειι.ιυυιτ 28 ΟοΙΙοε;ειι, νοιι ιι·εΙουευ 4 ιο ιιιιεοτει·

ΜοιτοροΙο Βιμ. ιυτευ ννουυειιι υευου. Βιι.νειεο τιιιεεοι·οτ

άουτυουε σε υ ο τεΙ ν ο ι·ε ιι ιιι οι 1 υ ιι ε ο τι υειυου ιυι 1.τιιιτο

άεε Ττιουυιυιιιε Μουτ. ετιιττΒοτυυοοιι, σε Με ΑυεεΙεεευ!ιοιτου

αυτ' :Ιου νοιεοΙιιιιτετιιυεειςου, ευε Ζινοουιιιυεειευο1τεει·υΜου

ετΙι_ιευτ1ιου πι· Ζοιτ υοεΙινιευΜεουοιι ΑθΙ'2Ι8Ι8τςθε ο.ιιυοτειυιιιιευ

.1ειυτοε 15ευοι·υΙνει·ετιιυιυΙυιιι.;ου ιυιο Βι·ιευιευτιις υειΙιευ υυι1ευ

υουυου. 1)ειε 1)ιτεοτοτιιιιιι ιετ ιπι νειιειιτο σοτ νοι·ΙΙοεεουου

8 .Ιιιι.Ιιτο ιιΙιοοεευευ νου 2ει.υΙΓοιοΙιοι1 ρτινε.του ιυουιοιοιΙου Ζυ

εευιιιιουυυυτιοιι υυυ ΟοιιιυιιεειουεειιιυυΒου 28 πιει :τι ουιοιοΙιειι

Σ' ο τ ε τε. υ ο ε ε Ι τ ο ιι υ ε ο υ 2ΙΙ88ιιιΙΙιο1188Ι1°Θτου. Υοιι εειιι

Βοουιο εετ 1ιΙιιιοτιττιτ ιυ 1οΙ.2τε1°ευ, ενοιιιιιοΙΙ ιυιτ άειιι Μιυοι·ι

τετενοτιιυι ευ Με θοΙ10ι8ΙΙ'8ΓυΒΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΒ :τι ορροι1ιτοιι, ιετ Μουτ

ιυ οιυουι οιιιειΕειι Ε'ιι1Ιε Ι.ιευτειιοιι εετιιιι‹:τιτ ινοιιιειι. Αυ «Με

Β υ το ιιττοτ Ι ου τ ιετ ιπι ΥοΓΙ108εοιιοιι '1`τὶουιιιιιιυ υιιι· ειιι οιο

οιοοε ΜειΙ ειιιε ΔυεοΙοεουΙιειτ ειιι· Βοευτιιουτυιιις, Μουτ ουοτ

υυτ «ιυε.ρροΙΙειΙιΙου» ΒυτεουοιΜιυε υοΓιιυΒο1τοτο11 υυυ υινιιτ

νου τιιιεεοι·υο.ΙΙι άεε νοι·οιιιε ετουουι1ετ ουτε. τ18ε ΕΙιτουΒοιιουτ

ειιυ εΙου νετευ1ιιεετ ιιυτοτ ιιε.υει· ευεεοτυυιτετ Μοτινιτιιυε Με

Αυυιιυυιε _ιευεε Θεειιουεε ευευΙευυου.

ΙΝεε Με ρεουυυττου ΒιιίεΙοιετιιυε·ευ άεε νοιειυε ιιυΙιοττΙΙΙτ.

ειο τιιιιεετετι ειου ΜεεοΙΙιευ ΙΜ υυεοι·ου ευιιττουετ υοου 86[Π·

Ιιοεουοιοευευ ΙΜττοιυ υετιιι·ιτειυεεε υυτ οιυ υυτ εουτ υοεουει

άουεε Με" υοεουι·υυυου. Ποτ «υΙοεο1Ιεουείτ ουτ Εϋι°εοτεε

Πιτ ννειΙεου νου Λετοτευτ ιι·εΙουο, υυτ οευ Ντιιιιου άεε Πι·.

ποοο. 8ουιΙ Ποτ; εοετϋυοοτ, ΙΜ 1°οτοι·ευιιι·ς ιυι Ηο1°υετ,άεε

νοτι,ε;ου .1υυτεε ειιιε ΑυετιιΙτ ε-τοΙΤυοτ Ιιιι.τ, Ιτουιιτο οΜο οιυ·

ιιιε1ι€ο Βοιετειιετ ιυι Βεττειι.τε νου 100 Βυ1.ευε8οτειοιιτ ινοττ1οιι.

ΜεΙιττ”τιο!ιο 0Ιοευουε ιιττι ΠετΙοΙιευ νου Βοιτευ άετ Ηει·τοιι

θοΙΙεεευ, οετου Ηουο Ιυ ειυιεΙυοιι ?Μου (Με ΘεετιιιιιιιτουριτεΙ

εετ Οιιεεε εοεει· υυι άεε τυυτιειοΙιε - ειιι οΙοειιου Ιυ.ιιτοτε 2.13.

ιιιυ 8000 ΕΜ. - ιιυοτειιες, ιιιιιεετου ΑωοΙι11ι1τιε οτἴευτειι; 4

1)υι·Ιευευεοευουο, ειυοε ιιι άετ Η5υο του 800 ΜΗ. Μιά Β θε

ειιουο υιτι ιο 200 ΗΜ. ΙΙουυτοιι τ1ευ τεερ. Μτη;11ει1οι·υ εορτο

ερτοουου ννοι·υευ. Βει· ννιιττω οιυοε ιυιττοιι ιυ εεΙυοι· Βο

τυτ'ετυϋ.τ18·υειτ νοτυυεΙυουτευ ΟοΙΙευτου, άετ - Με ννιτ οι·ίο.Ιιτευ

υιιττου, Με ΑΙΜουτ νετΙουτυο.ι·ι υεττο υυεοτουι νοτειιι υοιιιι

ττοτου, 1τουυτε_υ:.Ιιι·Ιιου οιυε ΒιιΙιεΙΜε νου 50 ΕΙΝ. ειυεε·ετοιουτ,

άειιι θεευουε ευιοι· ευοοτευ Ατοτ-ννιττννο, οοτευ 6εττο εουου

νοτ νιεΙευ .1ιιυτου τ;ειετοτυου ιινει·, νομο ιιυευτειουουυοι·

Μιττε1 άετ Οιιεεε 1εο1” Μουτ ννυ11°ευττ ινοι·οου. Θ" ιιο Ιιε
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Με βεο1ιιε1ιι1ίε ιιιιτο1ι πεπ .Τιιτιε εοπεπ1τειιι1εε

νετειπε εεΜε επι Β.ει1ιιιπι1 Βειοτει.πι1 νοπ εει τε π

1198 ν ο τ ε ι τι π ο ε ε 1ιεειι€1ιο1ι ι·ει·εε1ιιει1επετι:ιεετ εο1ιινιετι.ε·ει·

θιτιιο.ιιοπεπ ειπά ιπ 2ε.1ι1τειο1ιειι 11'ε11ειι πεπι 11ιτεοτοτιιιιπ ειπ

ε·ετειο1ιτ ι.νοτι1επ.

ιι.ιιοεΙεπει, ευ Μ. άετ νοτειιι.πι1 Μπες ιπ όει· Εεεε εεννεεεπ,

άεπ -1:1εττεπ Οο11εεειι, εει εε ι1πτειι Αιιι'ετιιιτππε νοιι νοτ

εο1ιτι1τεπιει.εειο·επ, ιιι ι·ιιεειεο1ιει·Βρι·εο1ιο ττε1ιιι.Ιιεπεπ Ε”οι·ιπιι1ιιι·επ,

εει εε ιιιιτο1ι εειο1ι1ιο1ιεπ Ηιπντε1εεπιι1ειι 11εο1ιιεςεπει ιπ θτιιπιι

1ιιεε άετ 1ιεττε1ΐειιι1επ Ατιιιωι πεε 8ννοτ1 θε1τοπονν ιιπά εεε

Ρτονιιιιιπ1ι·εο1ιτε. εει εε ιιιιι·ε1ι Μιιι1ιε11ιιιιι; επιι1οΒοτ 1ι'1ι.11ε ιιπά

Βι·ιε1ιτιιπ8·επ ιιυε άοιιι ειι.τειιεπ 11εοεπ ιιπά πει· ιιι·.·ιιΙιο1ιεπ

Ρτιιιιιε 1ιι1ι°ι·ειο1ι ειιι· Βειιε επ ει.ε1ιεπ. Ο1Ποιε11ε θε

ειιο1ιε πιο Βεο1ιτεοειετε.ιιι1. ενεπιιιε11 τ1ιιτο1ι ι1επ .1ιι

τιεοοπεπΙιειι πεε νετειπε ειπά ιπεςεεεπιιπι ιπ όει· ιςιιπ:ειι

Βεο1ιεπεε1ιεΠερετΙοοε 21 11ι1ιει1 ειιι,ι;ε1:ι.ιι1επ. Βιιι ειιι' 4 Βεο1ιεπ

εειιιεε ιι.11ο --- ιιπά ειπει· πιπ Αιιεπιι1ιιπε ειπεε ειπ21ιτειι - ιπ

τ1ειι1ιοει· ειιπειιεει.ειπ Βιιιιιε Πιτ Με Κ11ι,ε;ετ 11ιτειι Αιιειτιιε·_ ιε;ε- ·

ιππι1επ. Ιπ πιεπε1ιεπ ι1ιεεει· τ`ιι11ε πειτε πιο νει·ιπιττε1ιιπ Με

νετειπε ε.1ε εο1ι·1ιε εο1ιοπ Βειιιιετ, πιπ ειιι'

ειιιεπ Αιιε81ειο1ι ενι·ιεο1ιεπ 1ι1ει;ετ πππ Βε1ι1εμειπ 1ιει·οειειι

ιιι1ιτειι, ο1ιιιε ι1ιιεε άετ νετειπ ειο1ι ι:επϋι1ιιρ;ι; εεε, ειιι ε·ει·ιο1ιι

Ιιο1ιειιι νιτ'ειςε ειπεπεο1ιτειιειι. 1π _ιεπεπι ειπειι 11'ιι.11ε ι151ει·ι· Πτ.

ιν. ιπ Βιμ), ιο ι.νεΙο1ιεπι ννιτ πεπ Ρτοοεεε νετΙοτεπ 1ιε.1ιειι,

πειτε ι1ετ Γτιεπεπετιο1ιιετ ιζεε·επ άεε θιιι.ε.ο1ιι.επ εεε νετειπε

ιιπά εεεειι άεε ΜειοτιιΜενοιιιιιι πετ νοπ 8 1Βιιρει·ιεπ ειπςε

1ιο1ιεπ Βεθ·ιιτε.ε1ιτιιπς, ι1ιε Κ1ιιε;ε ε.1η.τεινιεεεπ: ιζει.τεπ ιιιεεεε

Πτι1ιει1 πι νοπ 8ειιεπ πεε 1'ετειπε ειπε θεεειιτιοιιεοεεο1ιενετι1ε

ειπ,<.τετειο1ιι νιιοτι1επ, ι1οο1ι ειεΙιι άιε Επιεο1ιειιιιιιιι; ποο1ι ειπε.

Με 4 ο1ιεπ ετιι.ει1ιπι.ειι ιιιιει·1ετ1ιοι:επ Βιιο1ιεπ 1ιε2ιε1ιειι εἱο1ι ειιι'

ι“ιι1εειι‹ιε Βιπ2ε111ι.11ε:

1. Με Χ1τιιζε πεε Ηεττπ 1)τ. ΒΚ. ιπ τω.. 1ιεττε11ειιι1 ειπε

Ηοποι·ιιτ1οτ‹1ει·ιιπε 1ιοπιιιε νοιι $ειι.επ άεε 1.1ει·ειπε πιο1ιι επ

τοπιο ι;ειιιειο1ιτ ννει·τιεπ, οιι πετ .1ιιτιεοοπειι1τ άετ θεεε11εο1ιιιιι

ιιι νο11ειιι ΒιιινετπεΙιπιεπ ιπιτ ε επι1ετεπ επ Βει1ιε ρ;ε:οεεπειι

Βεο1ιιεειπινε1ιεπ πεπ Ρτοοεεε Πιτ ιιιιιιιιι·ο1ιι'ιι1ιι·οει· ει·1ι1ετιεπ.

2. 1π εει Χ18.8εε8.01ιε εεε Ηεττπ 1)τ. $ο1ι. ιπ Βο1ι1οο1ι

1τοπιιιεπ πιιπειο1ιει; ποτ ειιι1ειιειιιιε Βο1ιτιι:ι.ε ετατιιΤεπ νιιει·ι1επ,

ειιι _ιεπε εοε1ιειι ετει (ειιι 27. Αιιι.χιιει ιι1εεεε .1ε1ιιεε) ειπιτει·ειο1ιι.

ινοι·ι1επ ιεε.

3 ιιπά 4. Με 1ιειι1επ 1ειειεπ Ε`1ι11ε ειιιι1ιο1ι 1τοπιιτειι ιιιο1ιτειιπι

Απειτε.ε εε1ιτεο1ιι; πετάω, νσει1 πιο 1ιεττει1ειιιιεπ Κ11ιεει· ποιπ

ινιει1ετ1ιο1τει· Βο1ιτειοεπ νοπ 8ειιεπ ιιπεετεε .1ιιι·1εοοπειι1ιεπ

εοινο1ι1, Με πεε νοι·ετεπι1εε νει·ἔεο1ιο1ιειι1' ειπε Απιπιοτι 1ιιι.οεπ

ι.νετιεπ 1:ιεεειι.

Βιιι2ε1πε ι1ει·ιπ Βιιπειιι;ειιι Βιιιπε νοιι θειιεπ άετ Βε1ιοτι1επ

επτεε1ιιειιεπεπ Χ1ειιτεειι.ο1ιειι ιιιϋοεπ ινεἔεπ ι1ιτεε ει11Ξειιιειπεπ

Ιιιι.ετεεεεε 1ιιετ Ειπε ε.ιι€ει1ειιι.ετ πετάω:

Ε'ι.9.11 1. (ΗΜ. [Π. Κ. ιπ Ποι·ριι.τ). νετινειεει·ππε νοιι 10ιιρει·

ιεπεε1ιιετπ νοπ Βειιεπ άεε Βιι;εει· Βε:ιτ1ιεςετιο1ιιε ιιι πω· πεπι

11ει·τπ Βιιρετιεπ 8·εεειπ1ιε1ι ειιετε1ιεπι1επ Η1:11ιε.

Ε'ιι1111. (1)ι·.Β.ιιι 11'ε11ιιι). Κ1ε.;ε πετ Ρτοοιιτε.τιιτ ννεςεπ

Αιιεειε11ιιπι: ειπεε επιτειι1ιο1ι ι”ε1εο1ιεπ 1ιτ:11ιο1ιεπ Ζειιιι;πιεεεε.

Ε`ιιΙ1 ΙΙΙ. (1)τ. ιιιει1. Κ. ιιπά 2 ε.πι1ετιι Οο11εεεπ ιπ θο1τ1ιπεεπ).

Επιεε1ιιιιιιεππιι;ε1ι1ε;ε πει· Αιιιζε1ιοτιε,επ ειποε Ρετιεπιεπ ,=τεεεπ

8 Αετετε, ννε1οιιε ε.ιιιτειι1ιο1ι οππο 1Βιπινι11ιι.τιιπι.τ_ιεπετ ειπε «Μπ

,ιτεπιι ιιιι1ιοιι·ι:ε ει·ϋεεετε Ορετε.ιιοπ ειιι 1ει.πετεπι νο11εο,ε,·επ

1ιιιιιεπ.

11ο ετ1ιοι·ιιτιποο1ι ιιοετ Με '1'1ιιιιια1ιειτ ι1εε νετειπε ιιι εε

τιο1ιτειι, εοπτειι ειο1ι ι1ιεεε ειιι' ειε Βτννιτιιιιπἔ πετ ειιιετ1ιο1ιεπ

Βεετετιεππε ειπει· ε.τει1ιο1ιειι θεοιι1ιι·εποτι1πιιπιτ,'

εεΜε πει· θιιιιιιιιιιι€ ειπει· Ππτετειιιτειιιιιτεοεεεε

τπτ ινιετννεπ ιιπά 1νειεειι ι1ετ 11ιι.ρ;1ιει1ετ εεε

Ψει·ειπε1ιεειε1ιι.

1Υιε 11ιιιειι οε1‹εππι, που· νοπ Θειιεπ άετ «Θεεε11εο1ιει'ι Ην

11ι.ποιεε1ιει· Αει·πιε» ειιιει·εειιε ιιπά νοπ θειιειι άετ «1)οτρειετ

ιιιειιιιιιιιιεο1ιειι Ηεεε11εο1ιιιιι» ιιιιι1ετοι·εειτε επ άοιι Βεο1ιτεο1ιιιω

νει·ειιι Με 1ιεειιο1ι ειιιιτει·«Μιι ιι·οι·ι1επ ιο (ιι·ιιπιι1ε.εε εει· νοπ

ι1ιεεειι εειιιεε 1ίοι·ρει·εο1ι.ιιιειι ειιεεεειτοειιειειι ππά ιιπεειιοιιι

ιπεπειι ε.ιει1ιο1ιεπ1ὶε1ιιι1ιτειιοι·‹1ιιιιιιρ; ειπε ειιι1ιειι1ιο1ιε ιιπ· Με '

Αει·ειε 1..ιν1επι1ε πππ Κιιι·Ιιιιι‹1ε π11ιτειπειιι ειιιιιτο '1'ιιιιε πιτ

ιι.τει1ιο1ιε Ηι1ιεΙειετιιιιιτεπ 8.ι1ε2ιιιιτ1ιε11επ ιιπά ινεππ 1τεεπι1

ιπ5ε1ιο1ι, ειπε εεεετε1ιο1ιε Βεειειιι.ε·,ιιιιι; ι1ει·εε11ιεπ ιιιιι·ε1ι άιε

Βειςιει·ιιπαεοι·ετιπε επ ετιιι.·ιι·1ιειι. 1π νο11ετ Νιιι·ιιιΒ·ιιπε άετ

1Νιο1ιι:ις1ιεικ ι1ιεεετιπ πιιεετετ Αετειεινε1τ. εο1ιοπ εει1: νιε1επ

.1ε.1ιτειι ν1ε11”ιιο1ι νεπτι1ιι·ιεπ Πεμ, ι1ετειι ΒεΒε1ιιπ,ε ιιει όει·

5ιε1ιει·ιεεπ 11εο1ιιΙοει.ε·ιτειι. εεε Ατειεε ειπειπ ειπε Ιεπε·ε πεί

επιρΐιιιιιιεπεπ Βειιιιιιιιιεεε ειιιερι·ε.ο1ι, ιεε άετ Βεο1ιιεο1ιιιιενετειιι

πιιι. ιι11επ Χιιιιτεπ 1ιεει.ι·ειιι €εινεεειι, άετ ΑπεεΙει:επ1ιειι. εειπε

Ατ1ιειτ. επ ιινιιιιιιειι. Α11επι ειινοτ ει:1ι1επ εε ιππι Ρ11ιο1ιτ, άεπ

ρτονιεοτιεο1ιειι Βιιι;ινιιτϊ πετ νοπ _ιεπεπ θεεε11εο1ι8.Πεπ ειπε

εεπι1ιεπ θειιιι1ιι·ειιοι·ιιπιιπιτεπ ειιπϋ.ο1ιει ιι11επ ιπ 1.ιν1επι1 ιιπά

Κιιτ1ειιιι1 νοτ1ιεπι1ειιεπ Αετειε-Υει·ειπεπ επ Βε.εΠ1801ι111ιι.ες,

ι·εερ. ενεπιιιε11ει·, πεπ 1οοιι1ειι νει·1ιε1ιιιιεεεπ επεπρεεεεπι1ετ

Αιιιεπι1ιι·ιιπε επ ιιοετεεπι1επ, πιπ επι' ι1ιεεειιι 11τ'εΒιε πιτ ι1ιε

εο1ιννιει·ιἔε ππε ευ νιε11ιι.ο1ι οοιιιρ1ιοιτιε Απ1,·.;ειιε ινεπιεειεπε

ειιπε;1ιετπά ειπε ειπ1ιειι.1ιο1ιε Βο.ειε επ εο1ιει1"επ.

Με Βε1ι·ιει1ιειιπιι; ιιιιι·ϊεπ ιιπι· οοπετε.ιιτειι, ι1εεε πο· ιι11ετ

εεπε, ιπιι Αιιεπε.1ιιιιε ποτ ε1πετ ειπειεεπ Αει·ειεε·εεε11εο1ιειι,

4-]'-~

?Πε ειιπ1ιε1ιει ειε θεεπε1ιε 1ειαει;ετει· Απ Ϊ

ι οιΤεπι.1ιο1ιιιπε· ετ1'ει1ιι·ειι πω.

 
ινε1ο1ιε ππε ιι1ιετ1ιιιιιρι 1ιειπε Αιιιιινοτι επ '1'1ιε11 ιιιιετι1επ 11888.

ιιπιετ ινο1ι1ινο11επι1ετ ειιο1ι1ιο1ιει· Ππιετειιιιειιπἔ πιπ. τιιο1τ1ιε1ι·

1οεεπι νει·τι·ειιειι πππ πιπ άοιιι Απειιι·ιιο1τ ινε.τιπεπ Πεμ11505 1ΐ11°

ιιιεεεε πειτε:ειπεεεε Πιιιετιιε1ιπιεπ 1ιεε1ιτι. ντιιτι1επ. Πιτ. πιπ 30

ιςι·οεεετει· Ρι·επι1ι€1ιειι. ,ε;ιπΒεπ ννιτ ιιπ άιε Αιιειιτ1ιειι.ιιπις εεε

ιιειιπιιινεπ Ε1πωνιιι·1'εε, άετ επο1ι ιιι πεπι Θε. Ρειετεοπτιεθ1°

Ηιιιιιρινετειπε νο11ε Απετ1ιεπιιιιπε ιιπά ιπ άοιιι νοιπ 11τιιιιιι

νει·ε1πε πεπει·ιιιιιο;ε 1ιει·ειιεεεετε1ιεπεπ «ΒΦ0ΦΕΠΕ,.Ε» 1.1ιιπι·ΗΘΐϊ

1902) ειιι νιτειι.ει·ετ Κεππι.πιεεπε1ιιπε ε11ετ. -Αετει.ε _ι1πεει·εε

,ιτι·οεεεπ 11ειο1ιεε ιπ Βιιτεπεο πειιιιι. πει· 11οι.ινιτππε·-εειπε Πει·

θεεεεεεε1ιτε.1ι 1ιει. ιιιεεει· Βοτ

ννιιτι', ννιε εο1οιιεε ιπι ερ11.τετεπ .1ιι1ιι·εειιετιο1ιι: ποι:1ι πε.1ιετ Βε

ερτοο1ιεπ ι.νετιιεπ εο11, πιο" πιο1ιι. ετ1ιτι1ιειι, οιιΒ·1ειο1ι άιε Βε

ι1ιιτιπιεει'τεε;ε ειιο1ι ιπι 11ετ1ιοιπε1τε.ι1ιε νο11ειιετ1ιιιιιπτ πιει·

ι1επ ιει;.

Βεειιις1ιο1ι πιει· 5.τετ1ιο1ιεπ ιν1τ.ιινεπ- Τ

ινειεε ιο1ι ε1ειο1ιι'ιι11ε ειιι' πιο ερειει·επ Ψετ1ιεπι11ιιπε;επ. διπτ

εε νιε1 ιποι:1ιι.ε ιο1ι εε1ιοπ 1ι1ει·ει.ιιιιι1ιτειι. ι1εεε δε. ΞΧ0ΘΠθ"2 1181'

ιιπά ν7ε.ιεεποε.εεε νετ

_ ι 1.ινΙιι.πι1ιεε1ιε 0ιοιινετπειιτ εεε Βιε.ιιιιιι ιπ νω1ι1ιιιιο11επι1ει· 1'11ειεε

ρι·ινιιιειπ 1 ειτε ι άετ ιπιιιιετει·ιε11επ Βεειιιι1,ςπιιε ιιπιετοτειτοτ πει. .ιιπά ι188ε Πιτ

ιπ Ρο1,=.τε πεεεεπ ππε άετ Πο11'πιιπετ 1ιιπέεοεπ ι1ιιτιεπ, ι1ιεεε τοπ

ε.11επ 8ειιεπ εε ει·ιτιιιιεο1ιιε 1ιιειιιπιιοιι, επ ι1ετεπ Οιιπει.επ επι

πετ 11ειιριο:ιεεε ππεετεε νετειπε εο1ιοπ 1500 13.51. 1ε.ιιι. 1.1·επε·

τε.1νετειιιιιπι1ιιιι€ε1ιεεε1ι1πεε ι1εροπιτι ειπά, ιιπ ιιιι.ο1ιει.ετι .1ε1ιτε

ειιι11ιε1ι 1πε Εεοεπ ι:τετεπ ιιι εε1ιεπ.

ε Απε άοιιι νετ 11ιπεπ επιινοι·1'επεπ Βιιο1ι1ι1ιο1ιιε ιινετι1ετι βιε.

νει·ε1ιττε θο11εε·επ. ετεε1ιεπ. ιιο.εε ιιπεετ νει·ειπ πε.ο1ι Μ09:1101ι·

1ιειτ οεειτειιι: Βεινεεεπ κι, πιο1ιτ. πιιτ άεπ ιιιετι1επ Ζιε1ειι, άιε ει·

ειο1ι ιεεετε11ι, ιι€11ιετ επ 11οιιιιιιεπ, εοπι1ετπ ε.ιιο1ι :Με τειι1ειι

Ζννεο1ιε,ιι1ειπ τ1επιβ1 ππεοι·οι· 8ι.ιι.ιιιιεπ νετε;εεε1ιεπ ειπά.

πεο1ι Μιιεεεει.5ε ι1ετ νοτ1ιεπι1επεπ Χτι11ι.ε επ ιιετΓο1Βεπ. 1νεπιι

εε ιιπεετειπ νετειιιε οιε1ιετ ει11ει·πιπιτε ππι· ιπ εε1ιτ 1ιεεο1ιει

ιιεπειπ 111:ιεεε ττε1ιιπ,ι.ςεπ ιειΕ, 1ΐι·ιιο1ι1ε ποτ Ατιιειτ. 2ι1-2ειτι,ετεπ.

εο πετ εε ιιοο1ι ιιπ επτεπι ν7111επ επ Ιεται.ετετ-ινε.1ιτ1ιο1ι πιοιιι

οτε1'ε1ι1ι. Πιο Μιεεει·1'ο1τζε, ειιι' ιτεΙο1ιε ιιπι· 1ειι1ετ ε1ειο1ιτε.1ιε

ειιι·ιιο1ιιιιεο1ιπιιεπ 1ιιι1ιειι, ειπά πω» 1ιειπεεινε8ε ι1ε2π.ει.πι;ει1ιειι,

ππε άιε Ηο11'πιιπε πο· Με Ζιιιιιιπιο ευ τε.ι11ιειι, ειε ε181ι1επ

νιε1ιπε1ιι· ιιι ππε άεπ Μιιι1ι πο· άιε ιπε Απε εεΐε85$0._ 111186·

ι·επι ἔιιιιΖειι Αετπεει;επι1ε επ (Με: 1ιοιιιιτιεπι1ε 8ε.ο1ιε πιπ εισρ

ρε1ιετ Αι·οοιι:ει”τειιι11ς1ιειε ειπεπιιτετεπ. Βο1ο1ιεε 1τϋπιιεπ ιιπι·

ιι1ιετ ππτ εει ειππιιιι1ιι€ειπ. εο11ε,=;ιιι1ειπ Ζιιεεπιπιεπ1ιει1τεπ ππιετ

ε1πο.πιιει·. 1νεππ ντιτ ι1εεεεπ ειπεει1επ1ι ειπά, ότι” πιτ Δετειε

ιειιετΖειτ Βει·πε ιιπά ννι11ιετ ιιετειι; ειπά , ιιπεει·ε άετ

Ηπιπε.πιιιιι ε:εννει1ιιε Ατ1ιειτειιι·ιιι'τιπ άεπ Βιετιεια εει· 1ειιιειιιιειι

Μειιεο1ι1ιειι ιπι ειιε11επ, πει. τοπιο πετ ειπε ν11ι11ε, εειιιεε-πεε

τειιι ιιι Νοτ1ι εετιιι:1ιεπεπ Οο11εεεπ οι1ετ ι1εεεεπ ·Απεε1ιοι·ιεεπ

_ιει1ει·2ειι. ιππι Βετο ιιπά 'Πει 1ι111τειο1ι ειιι· Θεια: επ επε1ιειι.

ιιιο1ιτ ΐε1ι1επ; _ιε. εε "111 ιιιιτ εειιειπεπ, ι1εεε εε 1Σ1ιτεπεεειιε

_ιει1εε ειιιεε1πεπ Δι·ει;εε ιπ ι1πεετεπ 1ιο.πι1ειι εειιι πιιιεει.ε, πιει

πιιι· ι1ιεεειπ ειι·ει1ιο1ιεπ 1·111ιενετειπε ειε 5111811841 11812ι111°ειεε

ε0ιι€1ετιι πιπ ιι11ειι ιππι επ θε1ιοτε ειιε1ιεπιιεπ Κι·ιιιι.επ Πιτ ι1εεεειι

Ζινεο1τε ειι ννιι·1ιεπι

Πε ιο1ετ πετ Πε1ιετι.τεπε ειιι· Τοεεεοτι1πιιπέ·.

Ρ. 1. ΑΜ” νοτεο1ι1εε· πεε 1°τιι.εεε Με νοπ όει· νετ1εεππε

πεε Ρι·οιοοο11εε πετ .1ε1ιτεε-θεπει·ιι1νετεειππι1ιιυε· ιιι Βιιι;ει 1001

Α1ιει.επι1 €εποπιιπεπ, οιι ι1ιιεεε11ιε ιιι άετ ει. Ρεεετειιιιι·βει· 11ε

ιιιοιπιεο1ιεπ ινοπ1ιεπεε1ιι·ι1ι: νετοΙΤεπι1ιο1ιτ ιιπά ειιεεει·ι1επι εειπετ

Ζω οιποπι _ιει1ειι 11ιιε1ιειιε ειιεεετε11ι. ινοτι1επ ιει..

Ρ. 2. Πετ 1ιιε1ιετ1ττε θεεεε1111ιι·ετ 1)τ. ιπειι. Α. Η τι τι. εε

1εει. άεπ θεεεεποετιε1ιτ νετ:

Βιιιιιιι1ιπιεπ:

280 Μιιέ·1ιει1ε1ιειι.τ11.Βε ε. 5 1151. = 1400 1151. - Χορ

88.1ιιο νοιπ νοι·_ιιι1ιτε . . - 1515 τι 86 >>

ι1ινετεε Ζιπεεπ . . . . . . . 115 » 48 »

ειπεε1ϋετε ν1ίει:1ιεε1 . . . . . . θα) >> - :ε

τ1πτε1ι Πτ. Βπεε1τπιιπ-Βιἔιι. . . . 25 » - »

(Βεει. εεε Βειτε.εεε επ ειπετ Ε'εει

1ιο1ι1ιειι:1.

1897 1151. 84 Χορ.

Α ιι ε μ.: τι ο ε π 1

αε1ιειιιιε Ψει·ι1ιε . . . . . .

1νεο1ιεε1 (1)τ. Η. 01116111) . . . .

Ππτετει.ιιι2ιιιιι; πετ Ε'τειι Πτ. 11ιππε

Βειιι·ειι.ς ειιτ Βο1ιι11ιπιτειιιιππιτ

Ι.ειιιειιι1ε Β.εε1ιιιιιπ8επ

998 1151. 82 Χοπ.

800 » - ο

51) »

100 » ,ε

282 » 51 »

1725 1151. 83 Κορ.

Πε νει·1ι1ιειι εοπιιτ τω· Με Ιειιιι'επι1ε .1:ι1ιτ ειπ 88160 πιο

171 1151. 51 Χοπ.

Πεε νετειπενετπιο;επ 1ιεττιιε· επι 1. .Τιι1ι πεε .Τιι1ιτεε 2500 ιιι

1νει·ι1ιρειριει·επ, 400 ιπ 2 Βο1ευνεο1ιεε1ιι ιιιιι1 171 1151. 51 Κυρ.

1ιιιιιτ ι·εειι. ειιι θιτο-Οοπιο, ιπ 8ιιιιιπιιι 3071 1151. 51. Χορ.

Ρ. 8. Πετ Ρτεεεε νετ1ιεει; άεπ Βετιο1ιτ πετ Βενιειοπεοοπι

ιπιεειοπ. 1)ετεε1οε 1ειπιει: Απι 1ιειιιιι;επ 'Βιμ Βιιο1ιετ ιιπά

Οιιεεε. εεε 1ιν1ιιιιιιιεο1ιεπ ει·ετΙιο1ιειι Βεο1ιτεο1ιπιενετειπε τενιι1ιτι

ιιπά ιιπ τιο1ιι.ιιι· 1ιει'ππι1επ.

Ε"ε11ιπ,ι1.8.8ερι:. 1902.

Σ·

Πτ. Α. Βο1ινιτε.ττ2.

Βτ.11.'1'τεγιιιειιιι.

__.-..____ ε1·ῖω·ιισ_ε_-.-4?.:.~--;



πιο

ο Ρ. 4. Ποτ Π. Βοοι·οιΙΙ.ι· Οι. πιω. 'Πι. ΙιποΙιεουο πι: υ

.<ε·ιοΙιτ. που ΒοιποΙιτ πω” πιο Αοποοι·υυΒ·ου Ιπι Βοειιι.ιιιΙ ποε

νοι·οιυε ππά ΙΙΙιοι πιο ΤΙιο.ιιεΙιοΙΙ ποε νοιειο.υποε ιπι νοοι·

ΙΙοεεοπου .ΠιΙιι·:

νΙΙιιε υιιππουετ πιο ΑουιΙοι·ππιτου Ιιυ Βοετιιυ‹Ιο ιιυεοι·οε νοτ

οιυε ιι.πΙιοιιιιΠ. επ ΙιιιΙιοιι Με πιο οι·ινουυτ πυτοΙι που 'Ι'οτΙ 4

ΜΙιεΙΙοάοι· νοι·Ιοι·ου. Πε ιι·πτου ειπε ποιο νοι·οιπ ειπε 2Ο Μπ

εΙΙοιΙοι·, άτοιεεΙο· τιο.ιου που οΙυ, εο πεεε ιΙΙο ΑιιυειυΙ ΙΙοι·εοΙΙιου

π.ππουυΙιοΙιΙΙου 280 “μου 274 ιπι νοιχιιιΙιι·ο ΙιοιιΙΙ.ιει.

νου ΙΙΙοεου ειυπ Ιιι ΙιινΙιιπά επι' ποπι ΜιπΙΙο που ιιι που

ΙεΙοιπου ΕΙΒΜιοπ Η? ιινουιιΙιυΙ'ι. ιο Προ 59. ιο ΚιιιΙουιΙ 8Ο,

οιιάΙιοΙι ιο ΕΙιετΙΙιππ υπο ιπι Ιπποι·π ποε ΒοιοΙιοε _ιο 2. Απε

ο" ΖεΙιΙ που νοι·τι·ππουεπιππυοι· Μ. Πι·. Κ ο ου ο.υεΒοεουιοιΙοπ

πιιπ εε υπι Πι·. Ε. 8ο υ υ Ι πιο π υ εΙου Ιιοι·ου. οι·ΙιΙει·ι. ιι1ε

εοΙοΙιοι· ιιπ που υπό Ππιι;ουιιυε 20 ννΙι·Ιιου.

Ιπι .Το.πυοι· ποε .ΤειΙιι·οε ι_ετ. Ποπ· ΒοοΙιτειιυννιιΙτ Ποτε ν·

Β ι·οοοΙιοι υπεοι· Ιιιευοι·Ιροι· .ΤιιτιεοουευΙι., νου τΙΙοεοιυ

Ροετοιι ευι·ποΙιεοι.ιοτου που υπο υποΙι ποεοΙιοΙιοποι ΝουννιιΙιΙ

Ηοι·ι ΟοπειιΙουι Θ. Ι. ι ο νοπ πυπιυοΙιν πιο Ρπυοτιοπ ποε .Ιπ

ι·ιεοοπεπΙιου ποι· θοεοΙΙεοΙιεΐτ ΙΙΙιοι·ποπιιυου.

Ιιυ νοτΙΙοεεουου Ι'οι·οιιιειουι· υπ ποι· ?οι·ειουσΙ ΙΟ πιο.Ι πιι

οΙϊιοιοΙΙου ΒΙΙππποιοπ οιιεοιιιπιουεοτι·οτοπ, υπι. _ιοιΙοου ειιεεοι·ποπι

πιι υπυΙι·οιουοπ ρι·ινοτοπ Βοερι·οουππεου υυά Οοιιιιπιεειουε

ιιι·ΙιοΙιοπ ιυοιΙριοποπιιποπ.

που Πυτοι·ετϋτιιιποιου ειυπ ινΙο ιπι νοι·ΙειΙιι·ο δΟ ΒΙΑ. που· νοι

ννιι.οινοιου Ριου Οι. Βιπυο ευοοινιιυπι ννοι·άου.

Ροι·υοι· υπο ποι· νοι·ει.ππτΙ εΙου νοι·πυΙο.εετ 8·οεοΙιου ΙΟΟ Επι.

ποε ποι· Οπεεο ποε νοτοἱιιε άοτ «θοεοΙΙεοΙιιιι'Ι. υυτ ΡΙΙι·εοι·ι;ο απ·

ννοιεου νοπ Αοι21ου» (Ο6πιοο·ι·πο πριιεινειιιε οιιοοι·ε προ.πο6

ποιο οιιυιιιιι) υπυοιυπιοπ υπ Ιο.εεου. ννοΙουο ιπ ΟεοιΙιι Ιιοι Ρο

τοτευυι·8· ιΙΙο απο ΑυετιιΙΙ. οΙυ Ηοιιυ Ιπι· 5 νοι·ννοιειο Ί'6ουιοι·

νου Αοι·ατοπ Ιιυ νοτιμου Ηοτυετ οι·οΙΙ'υοι. υπι..

Ι)οι νοι·επιππ υου'Ι:, Με:: ΒΙο πιιι πιοεοιυ 8οΙιι·ιτι. οιυνοι·

εΙουτΙοπ ειυπ υπο Ιοι:ι πεε Βιιιιπτ ποι· (ΙοεοΙΙεουο.ΐτ ειπε. Μουτ

όιο_ιοιιιποπ Ηοι·ιου ΟοΙΙοι:οπ, ννοΙοΙιο εΙου Ι'ΙΙι· πιο ΒιιΓιιιυ,ε Ιπ

τοιοεειτου, ΒΙυΙιΙΙου ιυ τΙειεεοΙΙιο υουιυου Ι‹ϋυυου, οΙιουεο οιποπ

πιιιροευυπτου ΒιιπιιιιοΙΙιοο;ου ιιιπ ονοπτιιοΙΙο θιιΙιου επιυ Βοετου

ποι· θοεοΙΙεοΙιοίτ Ιυ Ειπρϊ'επι.2 υπ υοΙιιυου. Νουο ΘοειιοΙιο υπι

ιιιιποι·ιοΙΙο Πυτοι·ετυιιιιυΒ ειιιιΙ ιιπ νοι·ΙΙοεεοιιου .Ιο.Ιιτ πἱοΙιτ οιπ

8οΙειιι'ου.

ΑπΙοΙΙιοπ Ιιοι ε" νοιοιυεοοεεο ειυπ νοιι 2 ΜΙιε;ΙΙοτΙοι·π εο

ιιιιιοΙιτ ννοι·ιΙου υπο πινει· εΙυπ ιοτΙοιιι 200 ΒΙιΙ. υοινιΙΙΙετ ινοι·

άοιι. Αυ πιοεοτ ΒιοΙΙο πιο” υοοΙιυιιιΙε ποιου οι·ιπυοτιινοτυου,

πο" ΟοευοΙιο πιιι ΑυΙοιΙιου ιυ οΙΙΙοΙοΙΙοι· Ροι·ιυ ειυ που ν οι·

ετεπό υπο Μουτ. απο ειυ οιυ2οΙπο θΙιοποι· ιΙοεεοΙΙιοιι ευ

ι·ιοΙιιου ειυπ υπό ποτ 'Γοι·ιπιπ ιΙοι·εοΙΙιου ιιι οιποπ ΙιιιΙΙιοπ .Ιουν

πΙιΙΙ::υΙΙ.

Ιυ ννοΙουοι· Ινοιεο εΙου ποι· νοι·εΙππο που· ΑιιΓεειΙιο ΙΙ οΙπο

ινιιιυ·οιι- πππ Ι'νοιεοποοεεο Ιπι· πιο ΜΙππΙΙουοι· ποε νοι·οιιιε Ιυε

Μάιου υπ ι·ιιιου πιιπ 21 πιο ετιιοιΙιοΙιοΑποι·Ιιουυυυπ οΙποι· ιππι

ΙΙοΕιου θουυυτουοι·ουιιυε υοι·ΙιοΙουΠΙΙιτου οι·Ιο(ΙΙιςι. υυτ, οιιι·ΙΙΙιοι·

πιιπ Πιποπ Ιυ Ι'οΙιεουπου ΡππΙιτ υπεοι·οι· 'Ι'πποεοτυιιιιιιι; ιιυεοι· 1

Ρι·2=1εοε ΑυεΙιππΙ“ι οι·ιΙιοΙΙου.

ΣΥιο ΙΙιπου ειπε ποιο Ρι·οιοΙιοΙΙ ποι· νοι·ιεΙυΙιιιιζου Ηοποιο1

νοι·εο.πιιυΙυπς υουιιυπτ. Ιετ, Ιιουυιο ποι· νοι·ετειυπ ΙΙΙιοι· πιιι:

ΒοειπΙτο.ι ιο οιποπ· Αυπο.υΙ νου Ε'ΙΙΙΙου, πιο ε" νοιοιυ ιιπι

ΒοοΙιτευΙΙΙ'ο ππεοεπιιιιοπ πω, πιιιυπΙε υοου που. υοι·ιοΙιτου,

πιι ουιρΙΙιΙπο ΕπτεοΙιοιπιιπρου πιιεεΙουιΙου Πε ΙιιιπποΙιο εΙου

Ιυ οιιιοιιι ΓιιΙΙο υιυ οιπο ΒυτεοΙι:ιπιπιιιιρεΙΙΙπποποι· Ηυτιοι·οἱποε

Ρειιουιοιι @που 3 ΟοΙΙοιςου, ννοΙουο πυιςουΙιοΙι ουυο ΒιιιννΙΙΙΙ

ουυε οτει.οι·οι· οιπο ΟροιπιΙου οιιεαοίΙΙΙιτι υιιιιοιι. Με εοι·Ιουτ

ΙΙοΙιοπ νοιΙιιιυιΙΙυυεοπ ΙιεΙιοπ πιιπ επι· ?πιε ι·οουυυι; ποι· Βο

υΙειειοιι ιςοίΙΙΙιι·ι υπο ποι· νοι·ετιιιιιΙ. ννοΙοΙιοι· δοτοΙυευιΙΙο οιπο

ειιι.ιτ Μαιο, υε.τ που Οο11οπου απο ο” Οπεεο ποε νοι·οιπε πιο

πυτου που Ριοοοεε νοι·ιιι·εοουιου ΠπΙιοετοπ ιιπ Βοιιιι.πο νου

ου. 45 ΗΜ. οι·εοτει.

νιοι· ιιυποπο Ρο.ΙΙο υοι.ιιιίου Ηουοι·ιιι·υιι·οοιιιιι;ευΙο.αου. νου

ννοΙουου 2 ου υοΐι·Ιοοιι;ουάοιπ Βπ‹Ιο ποΓΙΙΙιι·Ι. ινοι·ιΙι·ιι ειυπ, οΙυοι

νουι νοι·ειο.ιιιΙο Με ιιυεειοΙιτεΙοε Ι'ιιΙΙου οοΙεεεοιι ννιιι·πο, ποι·

4. υοου ευ Ιιοιιιοιυ ΑΙιεουΙυεε ποΙοποι. πι.

ΙνοπιιεΙοΙου εε οιρ;ουτΙΙου υΙουιε ποποε Μ, πο." Με επι·

ιΙουυΙΙΙνου Βι·ΙοεΙΙιςυιιι; ειιιΙιοπε:ιι.: ιζουιπουι.οι· Ι(Ι:ιεοειιοΙιου θα

οΙπο εοι·ιιυπιο Ζοιτ. νοι·ειι·οιοΙιτ, εο ειυπ οε πιοειυο.ΙΙΙοοΙι Ιιοεοιι

ποιο θι·ΙΙππο ,ο·οιινοεοιι, πιο πιο Ι'οι·26εςοιυιι;; ου οἰυοι·

Ιιιιιιςου ,οιοιπιι.οΙιι υπυου. Βιιιο ΕτυΙΙΙ.ι·ιιυπ ‹ΙυΙΙΙι· Μου ΙΙιυοπ

επι” οιπο. πουιυΙπυιουποιι Ινυπεου ποι· Ρι·ΙΙ.εοε ι:οΙιοπ υυά ποι·

νοι·ετπυ‹Ι υοΙΤι ιυ ΖιιΙιυιιΙΙ οιπο εοΙιυοΙΙοιο ΕτΙουιι;υπ,ο ποι·

ιυπι πυοι·ιτυοοιιοιι $υ.ουου Ιιοι·υοιΙ”υΙιτου υπ Ιιοιιπου Ιπι

Μιτου ΓιιΙΙ ππτπο επίοΙΒ·ο ΒιιιΙΙουοπ Ι'οι·ι:ΙοΙοΙιοε πιο ΗΙΙΙ'ο

που ΒοουιεΙιοΙει.ιιυποε πυεοι·οε Ι'οι·οιυε υπυϋιΙιιι::.

Ιπ ποιο ε;οςουννοι·τι,ο;ου Βοι·ιουιειιιΙιι· ειυπ 12 πιιιΙ ΟοΙΙοεου

οΙΙΙοιοΙΙ ιπιτ που Βιιιο πιιι ΒοουπευιΙΙο ι·οερ. υπι ΒιιιΙι ιιπ που

Ιοι·οιπ ι;οιι·οκοπ, πυιςοεουοπ νου που υπΙιΙτοιοΙιοπ ΓοιΙΙου Ιυ

ινοΙουοιπ οιο ειοΙι οι·ινε.ιιιυ ου που νοι·ετεπ«Ι ννοποιου. Βοουε

ιπειΙ ππτπο πιο ΙΙΙΙίο επι· Βι·Ιππειιππ πιιεεΙουουυοι· Ηουοινιιο

ιπΑπερι·υου ιζουοπιιιιοπ. ιιι 8 πιοεοτ ΡειΙΙο ΙειοΙπ Ιιοΐι·ιοπικουιΙοι·

Ειπ'οΙε ιιπ νοι·υοιοΙιπου. ΒΙπ ιποΙ εου του Ι'οι·ετοπο ειοΙι νοι

υΙΙου Ι

ο.πΙιι.εετ ειιυειοΙιετ νου οιιιοτ Πιιτοι·ετΙΙιοιιυρ: ποιου που νοι·οιπ

ΑΙιετεπιΙ :υ ιιουιπου ιπιτ ποι· ΙΙποτινιι·υπε «εΙυεε πιιι· Ιυ εοΙουου

?Μου Ηοποτπιίοι·ποτιιυαευΙοεοπ ποι· ΜΙΙ,ςΙιοάοι· ποπι .Μικ

οουειιΙιοπ ΙΙΙιοιεοΙιου κνυι·ιΙου, ννοιιυ ποι· νοι·ει:ο.πά εΙου ευνοι·

ι υυτ ΙΙΙιοι·οουΒιου Ιιουυοπ, ιΙο.εε οιπ ιΙιυιεποΙιΙΙοΙιοι· ΒοουΙ.ευΗιοΙι

 

ο ι·ιοΙιιοτννπυΙ πιιι· Βρι·ιιοΙιο επ υι·ιυιο;οπ.

νου Βοιτοιι ποε Ροιιοιιτου ιΙοιιι Απο ποεουυΙιοι· νοι·Ιιοετ.

Γοι·ποι·. πο." ποι· Αι·οινοπ εΙου Με εοΙιοιι νοι·,ποΙιΙΙου πιο οι·

Ι“οι·‹Ιοι·ΙΙουοιι Βουι·ΙΙ.ιο υπι ΙΒι·Ιου,ςυπε ποε ΒυτεοΙΙ:οε ε;οιΙιιιιι

υπι. πο” πιο Ροι·ποι·υπι; οιιιννοάοι· 2ινιεοΙιοπ .επι που ΡετΙοιιι

νοι·Ιιοι· νοι·οιυΙιει·τ ιιπτ υπο υποΙιτιοςΙΙου νοι·ννοιι;οι·Ι: Μπι,

σποτ πιο Βοι·οουΙιςυυο; πω· Ροι·ποι·υπε: ουΙερι·οουοτιο που Μυ

τοΙυ ποε Κι·ιι.πυοπ οιποτεοιτε που οοο Ι.οιεΙ:ιιπςου ποε Αι·2ιοε

ο.πτΙοιοι·εσιιε ιο πυει·οιοΙιοπά εειουΙΙουοι· Ιλ7οιεο ΙιοετΙΙπποι. Ιπι.

εοΙιΙΙοεεΙΙου, πο” εΙου ευ πιο ονουτυοΙΙ νουι νοτοΙπ οιποπ

ι·οιοΙιοπιΙο ΚΙοο·ο υοου ννοιιιοετουε πιο ΑυεεΙουΙ: ειιιΓ ΒτΓοΙο·

Ιεπϋρΐου ΙΙιεει. Ινειε Ιιοι Αιπιοπ ι·οερ. ΠπΙιουιιιιοΙτου οπο: πω·

ΙιοΙ Μπεν νοτειοι·υουου Ροι·εουου μια πυεεοι· ποπι ΒοιοιοΙι

ποι· ΨεΙιι·εοΙιοιπΙΙουυοΙτ ΙΙΙι;ο».

Ζικοι Β'Ιι.ΙΙο ουπΙΙοΙι Ιιε.ι·ι·ου υοοΙι ποι· ΕπιεοΙιοιιιυπο;: -Ιπ ποπι

οΙυοπ Ιετ Φο οπου νουι νοιεπιππο :Με άπτοΙιουε ιιιιιεενο11 ιιυ

οι·Ιιιιυπτο ΡοπΙοιπυΒι οιποε θοΙΙοο;οπ ιυ Προ. νοιπ Γι·ιουοιιε

ιιουΙοι· οποποιεοπ ποι· Βπτεουοιπιιυε που Βιιροπιεο Με ιιπΙιο

τοουιιΒΙ ο.ΙιεοιινΙοεου ννοιιΙου που ειιυου πιιι· υπο 8ουοιΙιιοι,

όυτοΙι που εΙυτιεοοιιειιΙτ οιπο ΟιιεεπιιοπευοεοΙιννοιπο @που

ποε ΐιΙοιΙοπειΙοΙιοοτΙΙουο ΠιτΙιοΙΙ πυυε.υιςιο· ου υιο.ουοπ, Ιυ ποι·

2., Βυπο Μπι ιιπ που νοι·ει.ο.υπ ρ;οΙουςτου Βιι.ουο Μο ποι υο

τι·οΙΤουιΙο ΟοΙΙοιε;ο οιπο ονουιποΙΙο ιιπΙΙουεο.πιο νοι·2Ιιο;οτυπο

εΙου εοΙΙιεΕ 2υιιιεουι·οΙΙιου, πιι ιιυεοι· .Ιιιι·ιεοουειιΙτ οιπο ΑΠΕ

ννοι·ι επι' οιπ 8οΙιτοΙΙιου ιιπ Πιο υοου Μουτ οι·ΙιειΙτοιι υπο. (Πι·.

'Ι'.-ΒΙΒιι).

Πι·οιυιιι.Ι Ιιουυιο ποτ νοτετιιυπ πι” ΒειυεουΙ5.εου ΟοΙΙο.ε;ου

ΙιοΙΙοιι‹Ι ΙιοΙετουοπ, ιυιΙοπι οι· ιυπου Ηἱπινοἰεο Με (Ιοεοτεοερπι·ει

Βι·ποΙιου ππά νοι·υπ.Ιτιιυςειππεει·οοοΙιι επι· ΙΏιΙπποπιιο· οικοτο

ΙΙοΙιοι· Ριιυι·- που ΕΙιιροι·τιεουε:οΙποι· 2ιιΙιουιιυοπ ΙΙοεε,η οἱπιιιπΙ,

ινο οε εΙοΙι υπι οιιιο νοι·Ιουτυποι·ιεουο ΠΙΙΐππιπιΙου ποιου οιιιο

Ζοιτ.ιιυι:ευοοιε Ιιο.υποΙτο. ἔοεοΙιιιυ πιο Βοιιιιυιιυε ποε θοΙΙοποιι

«Μιτου Ποιι·π ΒοοΙιτειιυκνυΙτ. δ. Ι.ιονοπ ιιυά ποι· υοιι·οιΙοιιιΙο

υπο οι" επι 27. Αυεπετ ει. ο. πεε θοεπου υπι ΒοεοΙιι·οιτπυπ

ποε 8οτιουτΙΙουου ννοι;·οε οιυο;οι·οιοΙιε.

Ζυιιι θοΙιΙιιεε ποε ΒοιΙοΙιτοε ΙΙΙιοι· πιο ΒοουΙ.εΙιΙΙίο. πιο ποι·

νοι·οιπ εοιποπ ΜΙτπΙΙοἀοι·υ υπι επ '1'ΙιοιΙ ννοι·‹Ιου Ιιιεεοπ, Ιιειιιιι

άοτ νοι·επιππ πιουν υιπυΙπ πιο ΟοΙΙοΞου υπι' 2 ΡυπΙιτο πιιι'

υιοι·Ιιειιπι ευ πιοουου; 2ιινοι·ποτει οι·ειιοΙιτ οι· πιο ΒοΕυοΙΙιςτοπ

υι·ιπ,οιοπά πιιι' 8οΙιι·οΙΙιοπ πεε νοι·ειο.ιιιΙοε που .Ιπι·ΙεοοπεπΙιου

Ιυ ιποεΙιοΙιετ Ιιυι2οι· Χου υπ ιιυι.ννοι·του πιιι πυΙιοΙιεο.ιπο νοτ

26ςοι·υπΒιου ευ νοι·ιιιοιιΙου υιιά Ιιιιτοι οι· ι'οι·ποι· ιυιι πιιι ποπι

ΙοιιΓουιΙου ευ ΙιιιΙτοιι ΙΙΙιοι· ΚΙΙΙΒ'88Μ·ΙΙΘΙΙ, ινοΙουο ιιι υιιτΙοτου

Βιο.άιου οι·Ιουιο·ι ινιιι·ιΙου υυά »νο πιο Ιιοι.ΙιοΙΙΙειου ΜΙερ,ΙΙοοοι·

πυιιοΙι νοι·ιυιι.ιΙππο ποε νοι·οΙπε πιο ΠΙΙΙ'ο οπεο.υειι.εειςοι· Αιι

νοοιιτου οι·υπΙΙου.

ΒυιΙΙΙου Μουν εΙου ποι· νοιετο.ππ ι·οι·ο.ιιΙοεετ, πιο ΟοΙΙοι.του

ννοΙοΙιο ιιιπ. ΗΙΙΙ`ο οοο νοι·οιυε ευ ποπι ιυυου υιιυοιιιιυοιιποπ

Ι·Ιοιιοι·ειι·ο ι.ι·οΙουετ Μπι!. ποιου επ οι·ιπποι·ιι, πιιεεΙοιιΙ. ΒοεουΙιιεε

πω· ΘοποτπΙνοι·εειυιπΙπυ,ς ιιι ννοπάοπ νοπι .Ιουι·ο 1900 νου που

επι' Βοι·ιοΙιΙΙΙουοιυ Ινοι;ο τοερ. άπτοΙι ΙυευεριιιοΙιιιπ.Ιιιιιο ποε

δυι·ιεοοιιειιΙιοιι υοιεςοΙ.ι·Ιουοπου θοΙποι·υ ΙΟ Ρι·οοουι :Ιου νω

οιυεοοεεο ευί'πΙΙοιι. ΒΙεΙιοι· Μ; ιΙΙοεοε ίπεοπιιι·ουινο; νοπ ΒοΙΙου

ποι· υοιτοΙΐουποπ ΟοΙΙοε;οπ νοιπ.υεϋ.πυιι ννιιι·που.

Οι” ΙΣυι·οπε;οι·ιοΙιτ ποε νοι·οιπε Ιιο.τ υπ νοι·ΙΙοεεοποπ .Το.Ιιι·

Ιιοιυο νοτο.πΙο.εεπυι; ιιοΙιε.Ιιι: 2πεειπιιυου2ιιιι·οτοπ.

Ζπιυ ΒοΙιΙυεε ποε νοι·Ιο·ου δπΙιτοε ?πιιπ ιυ Οι. Ροιοι·εΙιιιι·8·

οιπο οι·ννοιιοι·ιο νοι·ειοπάεειτουυ,οι ποε υοι·τ.Ιιχοιι Βοπρινοι·οιπε

πο” ποιοι· ΒοιΙιοΙΙιειιυε: νοπ ΠοΙοι:ιτιοπ ποι· ΡΙΙΙιεΙνοι·οιπο ιπι

ΒοΙοΙι. Αυι εοΙοΙιο πιιΙιπιοπ 'Ι'ΙιοιΙ νου πυεοι·οπι ?οποιο ειπε

ποι· Ρι·ειεοε Ηοι·ι· Πι·. Η. 'Ι'ι·πΙιιιι·τ που Ποιο Ρι·οι'. Ν.

Ζοπο νου ΜουοουΠοΙ. ΠΙοεοΙΙιου οι·ειο.ι.ιοτοπ ΙΙιι·οιι Βο

που ποιοι· πιο ΒοΙοειιιιοπ Ιπ οσοι· άπτειιιΙ'Ι'οΙοοπποπ Ι7οι·εΙιουιΙε

εΙτιπυε: πιο ιυυοπ ΙΙΙιοι·Ι.ι·πο·ουο Απίπουο ΙιοετοιιιΙ (που, οιιιο

_ ιι·υυεουοιιεινοιιιΙιο εοΙΙιει.εΙυυπΙοοι·ο 8τοΙΙυπε ποι· οιυποΙποπ

ΡΙΙιιι.Ινοι·οιυο εοννΙο οιπο Δοπάοι·ιιυιι· ιπι ΜοιΙυε πο: Μιτου

Ιυ Βοπυο; πιι? οπετοι·οε

υπο εΙου οιπ ιι·οΙΙΒουοπποε Επιεοι;ουΙιοιπιπου πεε Ροτοι·ευπτοοτ

νοιετειπποε ιιοΙτοπά ποπιιιουΙ: που ννιιε που εννοικοπ ΡππΙα. πιο

Αι·τ ποι ΙΕΙιι·ουι·ιοΙιτοι·υ·ιιυΙ ππΙιοι.ι·ιΙΐο. εο Με ποι· «οιπο

Ηοιιρινοι·οἱιι εουοιι εου. οιποπ Β.οΙΙιο νου .Ιιι.Ιιτοπ οιποπ Ποτο

οοΙΙρπυΙιι εοεοΙιειΙΙΙου, Μπι. ινοΙουοπι πιο Βυι·ουι·Ιουιοι·. ουοπεο

ννΙο ποτ νοι·ειιιυπ πω” οιπ Έι·ιουιιΙππι ·- ιιιοΙιο οΙΙΙΙΙΙιι·ΙΙου -

μονν·ιιΙιΙΙ ινοι·ιΙου. ΙΣε ετουι ιιΙεο ποπι υΙουΙ:ε ιιπ Ι'νοι.ςο, πεεε

οε οπου Ιπ υπεοι·οιιι νοι·οιπ ιιι ΖιιΙιιιυίτ εο ;.ςοΙιοπάυουτ απο.

Πο.εε ποτ Οι. Ροιοι·εΙιιιι·ρ_ιοι· Ηουιιτνοι·οιυ που Βοετι·ουυποου

πιιπ Αι·Ιιοιιου ποι ιιιιει·ιποπ πιιι Ιπιοι·οοεο ΓοΙετ. οι·εοΙιου οπο

εΙειι·πιιε, πιιεε υυεοι· Ρι·οιοοι οιυοι· 8.ι·υι.ΙιοΙιοιι θουϋυτοιιοτππππι.=;

ιιπ Ιεπι·υΙιου οι·εοΙιιοποποπ 2. Που. ποε «Βοο·ι·ευιι·ε Ο.-Πο·ιορ

6ν°ρτοιιπι·ο ιεριι.πο6πο.το ο6πιοοι·πιι ιιοπιιιιιιοΙΙ ποιεοιπιι» ιπ ΘΧίοΙιεο

ννΙοποιοοπουοπιει υπι οε οπου που υι·υτΙιοΙιοιι Κι·οΙεοπ ποε

ννοΙτοι·οπ Βοιουοε ιιι οι:ννιιιιςοι· ΒοοιιτειοΙιιιιπι; ιιι€53.υο·ΙΙου ευ

ιιιιιοΙιοπ Πιο οιπ 27. .Ιπππειι· ει. ο. ετιιττειοΙιποι.ο θουοι·πΙνοι·

ειι.πιυιΙυυΒ· ποε Βονιι.Ιοι· Βουννοετ.οτνοι·οιιιε ππτπο υπι πυι·ου



ΜΗ

οιποπ Πο!οΒιι·ιοτι ποπ Π. Βοοτοπιτ Πτ. ποππ πι: π ο ννι τ ο πο

εο!ιιο!τι. πο. ποτ ιιι Απετ-ιιο!ιτ ο·οποτπιποπο 2. ιπι !οιποπ Μοτποπτ

επ ποτ Βοιπο νοτπιπι!οι·ι ννοτι!. Ππτοτ ποπ π'οτ!ιοπτ!!ππ.<;τι

Βοποποτιιποοπ οποπτ! ειπεπ ππι·: ιιπ οι·ιιιοι· Βιο!!τ-ι Μο θοπιι!ιτοπ

οττ!πιιτι.ιτ.

Ζπτπ Βο!ι!ποο τιιοο!ιτοπ νι·ιι· τιιο_ιοπιι.τοπ Ι·ιοττοπ Οο!!οι.τοπ.

ννο!ο!ιο νιο!Ιοιο!ιτ πιιπετο Αιιο!τππι'τ. ιιποτ Μο 'Ι'ιιιιτιο.τ!τοιι. ποε

νοτοΙοπτ!οο ιπ οικοποτ σποτ ιτοπιτιοι· Απεο!οἔοπ!ιοιπ επ οτ

!ιιι!ιοπ ννιιποο!ιοπ. τ!πι·πιιι οπτ'ιποτιτπο.πι ττιποποπ. ποοο πο!οποπ

_ιοι!οτποιτ ;.ςοπο!ιο!ιοπ ποππ, ιπποιπ πιο ειππ πι!! ποιο νοτοιπω!ο

ιπ Βο!ιι.ι:ιοπ ποτποπ πω! Βιππ!ιο!τ ιπ Μο Ρτοτοοο!Ιο ποτ πω

εποπτ!οοιιοτιπ.<τοπ ποΙιτποπ. _

Ποτ Βοτιο!ιτ πιττ! νοπ π... νοτειιπιπι!ιιτιπτ τπτ Κοππι.πιοτι πο

ποπιπιοπ.

Ιτπ Αποοπ!ποο ποτπο "πω" Πτ. π. 'Ι' τ ο ν τπ π. π π - πι...!

πι...» ποπ πιο!ιοι·ιττοπ νοτ!οπ!' ποτ Βιι.ο!ιο !)τ. Ε. ιν ο! τοτε

ιπιπ οοπτ.το. νοπ Ηνιτι πιοππ-Τννιιτο!ιοινο!τι. πιο!ο!ιοτ

ιπ πωιοτοπ πτει!ιοποπ Κτοιοοπ νιο! Απτ'οο!ιοπ ιτοπιιιο!ιτ πο! πω!

ποι· οπτ!8ι!τι.ο·οπ Βπιιιοποιε!ππε πιιτ ποιο ννο.ζο ποτ Οοποπτιοπο

ποποπννοττ!ο οπιο·ο.ι.τοποιο!ιι.

Ρ. Γι. ο) Βοτιο!ιπ ποπ νοτιιτπω!οπ ιπ Αποο!οι.τοπιιοιτ. ποτ ποτ

οποτιτ!!οποπ Βοοιο.τ.ιοππι.τ οιπ.ττοι·οιοιιτοπ Ο ο π ιι π τ ο π ο τ τ! -

ππ π .ι·. Οποτ!οιο!ι οιπο πο!ο!ιο πιο!ιτ οτΙοπ8ι ποτποπ !τοππιο.

πο πιττιτω: Μο νοτοιι.τπτιι!ππιτ πιιτ Βοιτιοπικπιιἔ πιιτ Κοππι.πιοο,

ποοο ποντο!ι! ιπι Μοι!!οιιιπ!τοι!ι πιο - Πορνι.ττοπιοπι Μο Νοι!ιννοπ

τ!ιετ!τοιι: οιποτ Νοποττιπππε ποτ Πιππ·ο ιι.τιοτιτοππτ πιττ!.

Βο1οποπ μι.. οπο ποιο τ!πτο!ι Μο ΟοπνοτποτποπτειιιοΜοιπο.Ι

νοτννο!ιππε ο.π ποπ νοτειοω! ιτοτιο!ιτοι.οπ Βοποποιτ! άοτ εο

πτιπτιτοπ !ποποιπποπ !ιοτνοτ, ιπ ννο!ο!ιοπι εε 2πτπ Βο!ι!ιτοοο!ιοιοει:

«Η Απποττπο!ιτ ποτ ειπι;οιιι!ιτιοπ Βτννιι.ετπτιο·οπ ιιπ: ποτ πιο

τ!ιοιποΙτιι.ι!ι τι... Μοιπππο. ποοο Μο τιπ ι!ιτοτ Βι:ο!!ο ιπι ποοι.ο

!ιοω!οπ Οποτε οοποποτι·τ. (Τ. ντιπ πιιπ. 1902 τοπ. Υοτ. προττο6π.

σπιτια 148-152) νοτπ!ιοποπο 'Ι'οιτο πιο νοΙ!ι.ι.τ "πιο τπο!ιτ τ!οπ

_ιοιιιττοπ Βοτ!ιπετιπι;οπ ποτ πτει!ιο!ιοπ Βοτπιοι.!ιιι.ιις!τοιπ οτιι

τι τοο!ιοω! πιο!ιτ οιποτ νοτιιπποτππε τ!πτο!ι ιτιτοπι! οιπο ποπο

οπο. οπω!οτπ οιποτ το!!οποποιοοπ Αππιιι!οττιπε ππιοι·Ιιοιτοπ

ιπποιπ.

Πι·. Α τι πιο ο - ννο!ιππτ οοποιοτιττ. ποοο Μο ι!ιι·οτποιτε νοιπ

!ιν!!!πτ!ιοοποπ Αοτοιοι.ο.ιτ οποο;οπτποιτοπο «θοπιι!ιτοποττ!πππο·

πιτ πιιπ !.πω!» ιι.ιιοπ ο!ιπο Βοπτιιιιετππο !!ιτο οιιιοτ! Γτιιο!ιτο

ιτοιοιιι€ι πω: ιτι ΨοΙττιπτ πω! Πτπ,<τοΒ·οπι! τιο!ιτοπ ειππ Μο

Οο!!ορ,τοπ ποππ ι!ιτ πω! !τοπποπ ποππ ι!ιτ οιιι' οιο Θοννοππποιιο

τοο!ιτ !ιιπννοιποπ. ε!οποοπ οιονιπ!!ο!ιο Αποτιτοππιιπο νοτοιιποιο!ιι

πω! ιπ Ζπιτππι'ι: οτιο!ιτοπ πω!.

π) Ιπ Βοττοιϊ ποτ Βο!ιτιτιο, ννο!οπο νοτπ νοι·οτιι.πτ! ποτποπ

πιω! τιιπ Μο θτιιπι!πιιι; οιποτ πτπι!ιο!ιοτι Ψιαννοπ- πω! τω.

οοποποοο Πιτ Μιιπ!ιο‹!οι· ποπ νοι·οιτιο επ $!.πω!ο ιιι πτιπποτι.

ποτιο!ιι.οτ ιπ Γο!ρ.·οτιι!οιπ ποτ Ρι·ιΤιοοιι: Μο ιιοπιιτ. ποτιπίττοετο

Οοτππιιοοιοπ πιιτ ιπ οιποτ· Βοι!ιο νοπ Βιιπιιτιι.=τοπ ππιοι· Ηιποπ

πιο!ιππιτ πο!τοππιοι· ιπι-ιοπ. Με Βιοτ.ιιι. ππει.τοο.ι·ποιτοι., ννο!ο!ιοπ

ιιπ Αρτι! ι!πτο!ι νοττπιτιο!πω; ποτ πιοιινοτποτποπι.οτιιοι!ιο!ποΙνοτ

ννοΙιππ.<.τ πιιτ Βοοιιιτιο·ππο ιιπ Μπι Μιπιοιοτιπτπ άοε. Ιπποτπ

νοτει.ο!!ιο· ετοιωιο!ιτ. ννιιτι!ο. Ποιι!οτ πο!. πιο!ι Μο Ποθπππιτ πιιτ'

Βοπο!ι!οιιπιειιπε ποτ !οι.:ι.οτοπ πιεπι. οτιἰι!!ι. πο τ!.ιιιο Μο Απ

τω.. πω. νοτοτο.πκ!οπ Με ποετο.ιιι.ιτιο 8ιιιτιιι πι... ΘοποτπΙνοτ

ἱπιππι!ππἔ νοτιιι!οποπ. πιο!ιτ πιιτ Αιιοιιι!ιτππο οοπτειο!ιτ ποτποπ

0ππτ.ο.

Πει πιο!ιτ _ιοι!οο!ι επ οι·ννιιττοπ. Μιοπιπ ποι.οποιοτ 2ο!! ιιο!οποπ

ττοεο!ιο!ιοτι ποππ πω! ω!! ποππ ιιπ ιοι!οο πιπ.ιιοπ Με 8ιοτπτ.

ειοντιο Μο Ατιιι“οι·οοτιιπε Μπι Βοιιτιττ. νοι·οοω!ι: ποτποπ.

Ρ. Θ. Πιο νοι·οοπιπι!πποτ ποοο!ι!ιοοοτ οιποοιπιπιιιτ. τι..." ιι.πο!ι

ιιπ ι'ο!ποπτ!οπ Ττιοππ!ππι ποτ Βιιπ ποτ νοτννοΙιππι; ποτ πιο·

!ιοτιπο. τ!. π. Ποτροπ (.!πτ_ιοιν) πιοιποπ πω!.

Ρ. Τ. ιιπ οπιιο!πι.οτ ιι.ποι-ιοι ποτποπ πο! ποπ πππ ιο!

.ττοποοπ Ψτι!ι!οπ νν!οτ!οτποννπιι!ι - τοορ. τιοπι.τοννο.!ι!ι.:

Ιπ ποπ νοι·πτοπτι Πι·. ιιιοι!. Η. 'Ι'τπποτι., τω. Πτ.

Ι.. Κοιιο!οτ. Πτ. πιο‹!. (Μ. 8ιτο!ιτπποτις. Απ Βιο!!ο ποτ

πω. Ψιοε!οτινο!ι! απΙοπποπτ!οπ Θ!ιοι!οτ Πτ. πιω!. Ε!. Η οτ “το

πω! Πτ. πια!. 'Πι. !.πο!τεο!ιοννιΜ. Πι·. Ρ. Βιιτοπ !!π

ιτοτπ-8ι.οτπποτττ πω! Πτ. Κ. Μπιτ.

Ζπ πι! το π τιο!ι ι οτ π Με πιο!ιοτιοοπ Ρι·οι'. Πι·. Ο. Πο -

πιο. Πι·. ιπο‹!. Η. 'Ι'ι·π!ιοτι. Ρτυί. Πι·. νν. Ζοο8·ο νοπ

Η π π τ ο π τω. Ι.

Ζπ τ!οτοπ Ε!τοπι2οιιπι!ιτ!π.ι.οπ Πτ.τποτ!. !.!!ι. Βιιτο!ιτπ

ποτε. Ρι·οι'. Πτ. Π. ΚοιιοΙοτ.

Ζιι θ!ιοτ!οι·π ποτ Βονιιιιοποοοτπιπιποιοπ Πιτ Με ποτπτποπι!ο

Μπιτ: Πι·. Μ. Ττογτποππ-Βιρ;ο, Πτ. Α. Κιιτρ-Ψοτ·το,

Πτ. Δ. Βο!ιννο.τπ-Ρο!!ιτι.

Πτ. πιο‹!. 'Η. Ι. οο!τοο!ιοινιτι.

π. Ζ. ΙΙ. Βοοτοιιι.τ ποπ νοτοιπο.

!ιοτττιιοο!ιιοο.

- Απι 80. Νονοπιποτ πω"... ποτ Νοειοτ ποτ Βονιι.!οι· ιποιπο.

ποτ ο!ιοτπο!ιιτο οπτΙιι.ω!1εο!ιο Θοπνοτποτποπτο-ΜοΜοιπο!ιποποοιοι·,

«πω. 8τοπ.τετιι.ιπ Πτ. τι τι π πω! ν. !Το!ο π πιοιποπ 90. θο

 

ιιπ τοπιο!. - Πτ. ν. Γπ!ο!τ ιοπ οιο οποτπο!ιιτοτ Πτι;"

τι... Ποτριιτοτ ποινωπιιο. ιιπ ννο!ο!ιοτ οι· νοπ 1834-41 ποιοι..

οττιΜτιο πω! πιιο!ι Μο Ποοιοτπιιιττ!ο οι·!οτιε;ι.ο. Βοιπο ποιοι..

'Ι'!ιϋ.ιιπ!‹οιτ ποοιι.ππ οτ νοτ ππππιο!ιτ 82 .Τι.ι!ιτοπ πιο Αοοινιοπι

ποτ ι!ιοτοποπτιπο!ιοπ Κ!ιπι!τ π! Ποτριι.τ. πω· τινιτπ.πι πποοοιιιινο

Βιι.ω!ιιτπι ιπι θοπνοτποπιοπι. 8επιο!οποιτ. Οποτ·οι·ει. ιιπ τι...

.!(ττιπιτοππ!ιπποτπ ποε οο!!οι.τιπτπο τι... ιι!!ιτοπιοιποπ Ριιτιιοητο ιιι

Τοο!ιοτπι€ονν, Τοτππονν πω! Ποπ!. πιο οι· 1869 πιο οοτ!πτι‹!ι.

ιιο!ιοτι Ποτ!ιοιππ!ιποροοιοτ οτπο.ππτ ινπττ!ο. Νοοπτ!οπι ποτ .Ιππι

πιτ ι. .Τ. 1886 ποιπο ιι.πιι!ιο!ιο Βιο!!ππε ιιπέ'ο·οο·οποπ, πω· οι πιο

νοτι.>;!ιππτ ιπ !τοι·ροτΙιο!ιοτ πω! ιτοιοτιο·οτ ππωἔιωιι πιοιποπ π..

ποπποποπτ! ιο Βονο! επ νοτπτιπροπ.

-- Ποτ Οποτπτω. ποπ Μ. Ροιοτπππτιτοτ Νι!τοΙοι-Πι!ιτπ.τ!ιοερι

Με ινιτπ!. Ηιοπιει·ειτ.!ι Πτ. Πππο!ιιπ!τ ι π ιπι. ιπιπ (Μιμι

οτ2τ τ!" 1. Αττποοοοτρπ οτππ.ππι: ποτποπ.

- Ποιπ Ιποροοτοτ ποπ ΠοΗιοι!ιοιππ!ινοποπο. Ποιπο!τιι·πτιςοπ

ποπ Λ!!ετ!ιοο!ιοι:οπ Ποια, ννιτ!τ!. Βιοτιτοτ·ο.ι.π Πι·. Ν ι π οιιι!

νν ο !_ι ο το ι π ο νν πω! ι!οπι Πιι·οοιοτ ποπ ω. Ροιοτιππτιςοτ

Μοι·ιοπ-Ποεπιι.ο!ε, Ποιππιοι!ιοπε, ννιτ!τ!. οι.ιωωτιπ Πτ. Α. Α ι τ ιι

π ονν πι! Με θτοποοΠιοιοτππι·οπι ποπ ι'τιιπποιιι

ιιο!ιο π Οο!οπιπ!οττ!οπο νοτπ Βοπννπτεοπ Βιοι·π

νοτ!ιο!ιοπ πιοιποπ.

- Ποτ Απ! 8τ. Κοιο. Ηο!ιοιτ. ποε θτοοοιιιτοποπ Η ιο!ιπο!

Νι!το!οιοπιιτπο!ι. ΠοιπτποΜοπο ποπ Α!Ιοτ!ιοο!ιιιιοπ Ποιοι,

Βιιι.οπετο.ιπΠτ.Α!οπππάοτ Βοπτ!οτ ποτ. πιιπ Οοτπτ!ιπτ

Ιττοπιιιοε !ι!οο!τ!οπππτ8·-Βοπννοτιππο!ιοπΟτο!

ιοπ-Οττ!οποοτπο.!ιοπ.

- Ποτ Βοπτπτο πιτ ποοοω!οτο Απι'πτ!ικο πι. @απο ποππ Πο

πιο.ποπ-Μιπιοιοτ, Οο!!οειοπτιιι!ι Πτ. Κ π !_ι ο π Ι: ο - Κ ο τ ο τ.: ιι ν.

ιπι. ειππ Πιι·οοτοτ τω. Βοοτε;ιοννοο!ι οπ Μ!ποτιιΙ

ππο!!ο π οτποππι. ποτποπ. - Πι·. Κ. πο!. οοιπο πιο:!ιοιππο!ιο

Αποπι!‹!ιιπ8· ιπ Ποιο” οτΙιιι.!ι:οπ. ννο οτ νοπ 1875-7'9 ιππΜττο

- Ποτ· Ρτοι'οποοτ ποτ πΙΙιτοτποιποπ Ριτι!ιο!ο.<ιτιο ιιπ τι... ποε

!τπποτ Ππινοτειππτ. Πι·. Α. πω, πι πποπ ΔιιοΜοπππιτ ποτ

3Ο!!!!ιτιποπ Πιοπτιπιτ!οι; τι ιο οπο ποτο οιι.Κ.πι τι πιιιι;οτ Ριο

τ'οπ ποτ ποι τι...- Ππινοτοιιιιι ποΙοοιιοπ ποτποπ.

Με Οτιπι!ιΜιι: τπτ ποπ οι·!οι!ιιτ!οπ Ιοοπτοι.π!ι! άοτ π!!ςοιποιποπ

Ρπ.ι!ιιο!οιι.·ιο »πιο ποτ Ρτινοττ!οοοπι Πτ. Α. 'Ι' τι!! τι π το π π.

πιο ποτ.

- Πιο πποεοτοττ!οπτ!ιοποπ Ρτοιοοετοτοπ ποτ Ποο!τιιποτ Πτι!

νοι·οιιιιι ΠΠτ. !!π τι! πω! Β οι οπτι.τπ γ πιω! επ οιιιοτ:

!ιο!ιοπ Ρτο!'οποοτοπ οτπιιππι: ποτποπ. Βτοιοτιιτ

τιπι' ι!οπι Ι.οπτοιππΙ ποτ Ρενο!ιιοιτιο πω! Νοπτο!οιτιο ποτ

Ζννοιτο - πιιτ” τ!οπι Πο!ιτειππ! ποτ οπιτπτε.ιοοποπ Ροι!ιοΙο;ιο

- Ποτ πποποι·οτ‹!οππΙιο!ιο Ρτοιοοιιοι· ποτ Ποο!το.ποτ πω!.

πιω Πτ. Ρ. Πι ο!! οπονν Μ: ιπιπ τ! οι· Ποιτ.π πι; π.

ο!ιιι·πτιτιοο!ιοπ Κ!ιπι!τ ποιτιιππ ποτποπ πω! πιο

πι!! ποπ Βοοπτ.οπ οιποο Π!τοο!:οτπ.

- Ζππι θο!ιι!τ'οπ τ!" Μο!ιι!οννοο!ιοπ θτοπνο.τ

ποτποπτο-Μοι!ιοιππ!ιππροοιοτο ιοπ άοτ οπο!...

Ποπιο!πο!ιο 8ι.ιιτ! ιιιτετ. Πι·. 'Ι' τι ο π ο τ π ο π ιι ο οι·πο.ππι ποτποπ.

- Ποτ ιι!!.οτο Ατοι ποε Κοοπτοπιπποποπ θοπνοι·ποπιοιιιτ

Ποπτ!ποπτι.Γιο!ιοοριτπ!ο Πι·. Τιο!ιοιν πι επτπ οπιιιιοτοτ·

ι!οπτ!ιο!ιοπΡτοιοεποτι!οι·ο!ιιτπη.τιεο!ιοπΠοι·

ριι.π!!τΙιπιπ ποι· Ππινοτο!τιι.π 'Γοπιιι!τ οτιιιιππι

ποτποπ.

-- Ποτ Οοπιιιι!τιι.πι. πιι- 0οππτιο!ι!!ιο πω! Ρτοποπιττππιτ!ιοιωτι

πιπ θο!!ηπ·Ποοριιο! ιπ Μοο!ιτιπ, Ρτινο!ι!οοοπτ. Πι·. Β οι οπο.

πι 2ππι Οοπτιπ!ποπτοπ ι!ιτ Οοππτιο!ιι!ίο πιπ ί!ο·

πιιτπον! τιιοποπ Ηοοριτο!ει οτππτιπι. ποτποπ. πιιτ πο·

!ποπτιπε ιιι ποιποτ π`πποιιοπ πιο Ρτινιιτ.ι!οοοπτ ποτ Ποε!τιιιι0!

Ππινοι·πιτΜ.

- Ποτ νοττιποοπιοι!οι.ο Απο Πτ. Μοτιτπ!ονν ιπι ιπιπ

Οποτιιτι!; ποτ Νι!το!πι-θοπιοιππο!ιπι'ι πιιτπι·

!ιοτπι.ο·οτ Βο!ιννοιιι:οτπ ποπ Β.οι!ιοπ Κτοιιιοπ Ν!

ιν ο τ ο π ο τι π ποννιο ποε Μοποτ θοπιοιιιποπο.τ'ι ιτοπϋτιποπ Κτιιιι·

!τοπΙιπποοπ πω! ΑπιππΙοτοτιπιπε οττιππππ ποτποπ.

-- Ποτ ΟτΜπιιιοι· ποπ !!!.ιοεπιππι-Κτππ!τοπιιπποοο ιπ Μοιι!ππι

Πι·. Μ. Τοο!ιΙο πο νν ποτ τω! πιιτ Θοπο!ιτπιττιιπιτ ποτ τοσοι·

οιπιπο!ιοπ ΡοοιιΙτ.πτ πιο Ρτινιιι.οοοοπτ τπτ Η πιιτ· π!!!

νοποτιεο!ιο Κτππ!τ!ιοιτοπ ιιπ ποτ Μοο!τιιπ0!'

ΠπινοτπιτΜ:!ιοπιιιιιτι. _

- νοτοι.οτποπ: 1) Απι 8. (16.) Ποοοπιποτ ιπ Μιιω:!ιοπ

ππποτ !.π.πι!ιιτπιιππ. άοτ πο!τοππτο Αωιι.οιπ Ρτοι“. Πτ. στ!!

ν. Κ π πιο" ιιπ ποπ Ρο!ιτοπ οιποτ (ιοπιτποροβοιτιο ιιπ Απο!

νοπ '73 .!π!ιτοπ. Οοποτοπ ιπ Κπτ!τιω! πιπ 2. ονοιτιποι· Εφ.

επιιι!ιτιο τι.. Βιπεοοο!ιιοποπο π! ποπ .!π!ιτοπ ιοπ-επι Πωσ!!!

ιιπ ποτ π.!τοπ Ππινοτειι.πι: Ποτροι.. ντο οτ Πιιω!πιτιοππ ποτ απο·

πιο πιιτ. Νειο!ι Βι·Ιειπιι.τππε ποτ Ποοποτννιιττ!ο ποιτιιππ Κ. ποτπο

ννιεποποο!ιπΠ!ιο!ιο 'Ι'ποτιετ!τοιτ. 1855 Με ΡτοποοιοτιτοπιΙιο π!!

ννιιτ ποππ νοπ 1858 ιιπ Ρτοποοιοτ πω! εποποτοτοοπτ!ιο!ιοτ Ρω

τ'οοιιοτ ποτ Αποτοπιιο τοπ ποτ Ποτοπτοτ Ππιιτοτοιιιι.τ. Μ" ·ΙΒΜ(ΐ

1885 πο!ιπι οι· πιοιποπ Αποοπιοτ! πω! πιοτιο!πο ποππ ΠοπιφΜ'

ιιποτ. ντο οτ π.πιππεο Μο Ρτοιοοοπτ ποτ Αππι.οττιιο ιιι πιο Μ!.

π!οι‹!οτο. πιο οτ 1874 π! ρ;!οιο!ιοτ ΙΜεοπεο!ιπτι οπ Μο ΠπτνΘΈ!”

πιτ Κιιπιποποτε πω! νοπ ποτ! νν!οτ!οτ ιιπ .!ιι!ιτο 1880_Μ Γ'

Ππινοτοιιππ !Μιπο!ιοπ ποτπιοπ ννιιτάο. Βοννο!ι! ιιι Κω! Η
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εποε Μ 1111ιιε1ιειι κι ει· ε1ιιε ιε111ειιΒ· 11εειοι· ιιιει,ιιι111ειιε

όει· ι1οι·ι18·ειι Πιι1νει·ειτ.1ιτειι μενει-ιιιε. 1ιιι νοι·ιε,ιειι .Τιι1ιι·ε :ιπι

σει-ιιι άειι Βιι1ιεει.ιιιιι1 ειιι! νει1ιι·εε1ιιε εεΜειι βε1ιειιεε.1ιειιά ειιιε

οιιι: ει. ι11Βιιιιιιι.ε Μ εειιιει· Με ειιι 8ιει·ιι1ιει·ε·ει· 8εε. Με Ρι·υΕ

Σιιρ1'1'ει· Μ. ε1ιι ειιεςεεειε1ιιιετει· Πιιινει·ε1τεεε1ε1ιιει·, άει·

ι1ιιιο1ι εεΜειι 1ιε1εΜειι νοπι” Με εοιιει Μι Πειιιειι ει·οο1ιειιε

Εεεε εει· Αιιο.ι.οιιιιε εειιιειι Ζιι1ιϋι·ει·ιι ιιιιε1ε1ιειιι1 ευ ιιιεε1ιειι

νει·ειειιιτ1, 1ι1ιιε·εεε1ι1εάειι. Με εε1ιιειι ειι1ι1ι·ε1ε1ιειι $ε1ι111ει·ιι, εοιν1ε

1ιε1 εειιιειι Οο11εἔειι Μπι ει· ειειε 1ιι 11ε1ιενο11ειιιΑιιι1ειι1ιειι 1ι1ε11ιειι.

2)1ιι 11Με1ι ειιι 20. Νονειιι1ιει· άει· ε1ιειιιε11εε θε1ι1111ε άεε

Μ1ιιε1‹εε1ιειι θοιινει·ιιειιιειιιε - Πει11ι·ιιιεΙ1ιιερεετοι·ε 8ιειιιει·ετ1ι

Πι·. 77111ιε1ιιι Πιιι1ει11: Μι 69. 1.ε1ιειιε_ῇε1ιι·ε. Πει· νει·

εεοι·1ιειιε εεειιιιιιτε εεε Αι·ε1ιειι€ε1ε1ι ιιιι‹1 1ιει.τε εεΜε ιιιει11ει

ιιιεε1ιε Αιιε1ι11ι111ιις ε1ιειι1`ε11ε 1ιι Ποι·ριιι. ει·1ιιι1ιειι, νεο ει· νοιι

1852-57 Μεά1εΜ ειιιι1ιι·ιε ιιιιι·1 ειιο1ι ειιιε Ποετοι· ιιιει11ειιιε.ε

ρι·οιιιονιι·τ ινιιι·ι1ε. Νεε1ι 1ιιιι·εει· 5.ι·:τ11ε1ιει· Ρι·:ικ1ε επί άειι (ιιε.

Βιιι·ιιιεε1ιειι θι1τειιι Μι θοιινει·ιιειιιειιι Κοει.ι·οιιιε, ενιιι·ι1ε ει

Με Απε ειιι βιΜι1ιοερ1ιε1 ιιι Κιιι·ε1ι ειιιι·εεεε111:, ειι άειιι ει·

27 .1ε1ιι·ε, ειιτε.ιη;ε Με 0ι·ι11ιιετοι·, ι1ειιιι Με Ο1ιει·ε.ιετ. 11ιειιε

8·εινεεειι Με. 1ιιι .Μεινε 1891 οι·151ςτε εειιιε Βιιιειιιιιιιιιε ειιιε

θε1ιιι11'ειι ι1εε Μεσ11οιιιιι11ιιερεειοιε νοιι Μιιιε1ι, ννε1ε1ιε 8ιε11ιιιιε;

Θε ν01° δ δυ1ιτειι ιιιι1)τε1ι. Πει· Η1ιιε·εεε1ι1εάειιε ει·11ι·ειιτε ε1ε1ι

:Με Αι·ει Με Με 1ι1ειιεε1ι ε11ι.τειιιειιιει· Αε1ιιιιιι€. νει άτει

.1ε1ιι·ειι ιιιιιε1ιτε'11ιιι Με θεεε11εε1ιε.1'ι άετ ΜΜε1ιει· Αει·πε ειι

11178111 Β11ϊ011Μ1811εάε. Αιιεεει· ιιιε1ιι·ει·ειι 1ιει·ειτε ριι1ι11ε1ι·τειι

1ινειειιιεε1ιειι Αι·1ιε1ιειι. εο11 Μ εεΜειιι Νεε1ι1εεε ε1ιι ι1ι·ιιε1ι1“ει·

112εε 11ιιιιιιεε1°11Νι 1·ιειιτε1ι. «Βειιι1ιι1εεειι:ειι ε1ιιεε Ο1ιει·ει·ετεε»

ειο1ι νοι·Βείιιιιτ1ετι 1ιε1ιειι. 3) 1ιι (1ι·ιιε ειιι 4 Πεεειιι1ιει· ιι. Βε

άει· Ρι·οίεεεοι· άει· Ο1ιιιιιι·ε1ε ιιπά Π1ι·εετοι· άει· ε1ι1ι·ιιι·ις1εο1ιειι

Κ1ιιι11ι Πι·.Οε.τ1Ν1εοΙει1οιι1 Μι Α1τει· νοιι 55 .Τιι1ιτειι ειι

Αρορ1ειι1ε. Νεε1( Α1ιεο1ν1ι·ιιιι€,· εεΜει· Βιιιτ11ειι Μ εεΜει· νεω

ετει1ι. ν71ειι (1871), 1ιτι1ι5111ιι·ιε οι ε1ε1ι ε1εΑεειειειιε άει· Π ιι ιιι -

ι· ε ι ο 1ι ει·'εε1ιειι Κ11ιιι1ι Με Ρι·1νειι1οεειιι ιιι ν7ιειι, νοιι ινε ει·

1881 ε1ε ΝεοΜυ1εει· Ρι·ο1'. Α11ιει·ιε ειι1' άειι 1.ιε1ιι·ει.ιι1ι1 εει·

Ο1ιιιιιι·ιειε ιιιιε1ι 1ιιε1ιι·ιιι·1ι 1ιει·ιι('ειι ινιιπ1ε. ειιι ι1ειιιι 1895 ειιιειιι

ΒιιΓε ε.ιι1°ι1ειι ειιπεριεε1ιειιι1ειι 11ε1ιι·ετιιιι1 1ιι Οι” Γο1Βε :ιι

1ειειειι. Ν 1εο1ε.ι1 ο ιιι Με ε1ε1ι Μ άει· Ο1ι1ι·ιιιι,ι1ε ειιιειι Νε

ιιιειι 8ειιιιιο1ιι ι1ιιι·ε1ι εε1ιιε Πι·ιιιιτ1ιιιιιι· όει· θε1ιιιειιιι·ειιερ1ειιιε

ιιοιι ιιιιι1 άει· θεειι·οειιτει·οετοιιι1ε. Αιι1'εε1ιειι ειι·ειςιε ειιιε Μπι

αε1ιι112ειιε Πειιιιιειιρ1ιιετ11ι, ννο ει· ε1ιιειι νει·1οι·ειι ,ειεςειιςειιειι

11κιιιιιειι ε1ιιεε Κιιε1ιειι εεε εει· 11. Ζε1ιε (Με ι·εε1ιι.ειι Ριιεεεε

ει·εει.2τε.

- Πει· 1ιε1ιειιιιιε Βει·1Μει· Αεεωιιι Ρι·οΐ. Πι·. Ψει1ι1εν ει·

1ει νοιι ι1ει·1ιΒιιις1ιο1ιειι Βοειειετ άει· ν71εεειι

εε1ιείιειι ιιι Πρεε1ε. ιιι 11ιι·ειιι οι·ι1ειιτ1ιε1ιειι Μιτ

ς1ιει1εεεινε1ι1ιννοι·άειι. 1

- Πει· ι11εε_(Μιι·1εε Νο1ιε1-Ρι·ε1ε Πιι· Με ιιιει1ιειιιι·

εε1ιειι ν71εεειιεε1ιεΠειι 1εικ1ειιι Πι. Βοιιε1ε1 11οεε

νοιι άει· 8ο1ιιι1ε Πιι· ιι·οριεε1ιε Μεάιο1ιι Μ Μνει·ροο1 ειιει·1ιειιιιι

ενοικ1ειι.

- Πει· 1ιε1ιειιιιιε 7171ειιει· Ο1ι1ι·ιιι·Β· Ποτ'. Πο ι·ειιε, ννε1ε1ιει·,

Με Με νοι· ειιιιε·ει· Ζε1τ ιιιε1ι1ειειι, ιιεε1ι Ο1ι1εεε·ο 1ιει·ιιι'ειι ννει·,

ειιι επ άειιι Κἰιιι1ε εεε ειιιει·11ιειιιεε1ιειι Μ1111οιιει·ε Α ι· ιιι ο ιι ι·

οΜε Ορει·ετ1οιι άει· ειιεε1ιοι·ειιειι Η11Μιιιιει1οιι νοι·ιιιιιε1ιιιιειι

ιιιε! εειιι1ειιι ιιοε1ι 2ε1ι1ι·ειο1ιε ειιιι1ειε Ορει·ετ1οιιειι ι1ιεεει· Αιι Μ

Ο1ι1εεε·ο ιιιι‹1 Νενν-Υοι·1ι ειιεςειι11ιι·ι Με, Με ν οιι ι1ε ι· (Πιι

εεεοει· Νοι·ι1ι-1νεειει·ιι Πιι1νει·ε11Μειιιιι Ι11ιι·ειι

ι1οετοι· ε” 11εε1ιτε ει·ιιε.ιιιιε ινοι·άειι. (Α. ιιι. Ο.-Ζ1:8.).

- Πει· Ρι·ινεωοεειιι άει· Αιιι;ειι1ιε1Ι1ιιιιιι1ε Πι·. (Με ιι ει·ι ιιι

'Ι'ϋ1ιΜΒειι Με ειιιε ε.ιιεεει·οι·ι1ειιι1ιε1ιειι Ρι·0ΐεεε01°

ειιι ειιι ιι ι ινει·ι1ειι.

- Πειιι 0116111121 Πι·. Α ι· ι 1ι ιι ι· Η ε ι· ι ιιι ε ιι ιι ιιι Βει·11ιι,

άει· (1ιιι·ε1ι εεΜ ττε111ιε1ιεε Ιιε1ιι·1ιιιε1ι άει· Ο1ιι·ειι1ιε111ιιιιιι1ε εε

1ιε.ιιιιτ ςειι·οι·ι1ειι. Με άει· Ρι·οΓεεεο ι·ι1τε1 νει·11 ε1ιειι

ινοι·τ1ειι.

- Πι·. .1. Ρ. Κοτοννιιι Με ε1ε1ι ειιι. θειιε1ιιιι1ειιιιις άει·

(1οιιί'ει·ειιε άει· ιιι111τ11ι·-ιιιει11ε1ιι1εε1ιειι Αεεάειιιιε Με Ρι·1νιιτ

ι1οεειιε ΗΜ· ρετ1ιο1οΒιεε1ιε Αιιε.τοιιι1ε εε άει· ειε

ιιειιιι(:ειι Αεεάειιιιε 1ιε1ι11ιιἱιι..

- Πει· 1ιε1ιειιιιιε Ρ1ινε1ο1οιιε Με. 11. ο11ει 1ετ2ι1ιιι Βοι: ·

τοι· (Με Πιιιι·ει·ε1Μ.ε θι:επ ρ_·ενν111ι1ε ινοι·ι1ειι.

- νει· Κιιι·2ειιι 1ιεε·ιιιιε άει· Απε εε άειιι Μει·ιειι1ιοεριιε.1 Μ

11οε1‹ειι Πι·. Ι2θ()Π ”είροεν εε1ιι 25_)ε1ιι·1Βιεε

οερΠε1.

Β ο ε· ο 1)

Π1ειιει.) ιι1ι1111ιιιιι ειιι 6ιεεειιι

-- Βριάειιι1ο1οε;1εο1ιεε. Ρεει. 1ιι Οκ1εεεε ιεεεε1ι

ι1ειιι 23. Οειο1ιει· 1‹ε1ιιε ρεεινει·‹12ε1ιι1ε·ε Βι·1ιι·ειι1ιιιιι.<.ε ινε1ιει·

νοι·ςε1ιοιιιιιιειι. -- 1ιι Α1ειιε ιιτ1 ι·1ε ιι (Βενρτειι) Με ειιι 19.

Νονειιι1ιει· ιι. Μ.. άει· 1ειιιε Ρεει.1ιι·ειι1ιε ,ςε1ιε11ε ειιιε άει· επε

1ιε1ιειι Βε1ιειιι11ιιιι8· ειιι1εεεειι. Η”

-Π1ε θεεε.ιιιιιιι.πε1ι1 άει· Κι· ειι1:ειι1ιι ι1ειι(11ν11

1ιοευιΜι1ει· ιι 8ι. Ρει:ει·ε1ιιιιεςε 1ιεει·ιιιι ειιι 16. Νον.

ε. 18801195 ιιιεΙιι· ε.1ε 1ιι 71. νοι·νν.). άει·ιιιιτει· 889 'Ι'νρ1ιιιε -

(6 ινετι.),886 8γρ1ι111ε - (18 ιιιε1ιι·), 221 8ε1ιει·1εε1ι - (4 ιιιε1ιι·),

1311 Π1ρ1ιτ1ιει·1ε - (4 που.), (58 11ιιεει·ιι - (17 ιιιε1ιι·)ιιιιι1 48

Ρωεειι1ιι·ειι1ιε - (1 ιιιε1ιι· ε1ε1ιι άει· 7οι·νν.).

Α;" 28. Νον. ε. .1.1ιετι·ει; άιε 2ε111 Με 1ΐι·ιιιι1ιειι 8691 (100 ιιιε1ιι·

Με ιιι όει· νοι·ενοε1ιε.),άει·ιιιι(ει· 858 Τνρ1ιιιε - (14 11181119. δ”

8γρ1ιιΠε - (εει ννειι.), εεε θειιιιι·1εε1ι - (ε ιιιειιι). 188 [Με

ε1ιει·ἱε - (2 ιιιε1ιι·), 75 Μεεει·ιι - (7 ιιιε1ιι·) ιιιιι1 Βθ Ροο1ιειι1ιι·ε.ιι1<ιε

(7 ενειι. Με 1ιι άει· νουν.)

111οι·τε11τε.τε-Βιι11ετιιι Μ. Ρετει·ειιιιι·εε.

εειιιιε 77οε1ιε νοπι 10. Με ειιιε 18. Νονειιι1ιει· 1902.

Ζε.1ι1άει· 8πει·1ιεΓε11ε:

1) ιιε.ε1ι θεεε1ι1εε1ιι. ιιπά Α1τει·:

έέι-:έβε:ε;έέε;εξέιζέ

1ιιι 1121112811: ἐ έ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξἔ Ξ

__._|ω_._`- ιο©ιΩ Φ ..ΟΖ

ενεεῖ1ιιι5111ἔι7=ε
Φβ-ΦΞἘΞΞΞἙΞἘΞ:

887 2119 6011 1175610511 18 1835 60 49 11041 85 Π Ο

21 ιιε.ε1ι άειι 'Ι'οι1εειιι·ειιε1ιειι.

Τ( ι1ι.ε.ιιιιιιι1ι.(). 'Γνρ1ι.ε.1ιι1. Θ, Ρειιι·1ε ι·εειιι·ιειιε Ο, '1"γρ1ιιιε

οιιιιε εε11ιιιιιιιιιιει,ι1ει· Ροι·ιιι Ο, Ροε1ιειι 1,11εεει·ιι 19, 8ε1ιει·1εε1ι Β,

Π1ρ1ιι1ιει·1ε 19, Πι·οιηι 2, Κειιε1ι1ιιιεεειι ο Οιοιιρεεε 1211118911

ειιιιιιιιι1ιιιιε :20. Πι·νειρε1εε 1, θιιρρε 8, Ο1ιο1ειε εειετισε

Ο, Βιι1ιι Ο. Βρ1ι1ειιιιεε1ιε ΠειιΜε1τιε θ, Αειιιει· θε1ειι1ιι·1ιειι

ιιιετ1ειιιιιε Ο, Ριιι·οι1ι1ε ερ1ι1ειιι1εε Ο, Βοιε1ιι·ε.ιι1ι1ιειι Ο, 1ειιι1ιιιιι Π,

Ηνι1ι·ορ1ιο1ι1ε Ο, Ριιει·ρει·ε111ε1ιει· 1, Ργειιιιε ιιιιι1 Βερειεεειιιιε 5,

Τιι1ιει·ειι1οεε άει· 1ιιιιιε,ιειι 99, '1'ιι1ιει·οιι1οεε ειιι1ει·ει· θι·(.ς:ι.ιιε Π,

Α11ιο1ιο11ειιιιιε ιιιιι1 Πε11ι·Μιιι ιι·ειιιειιε 4. 1ιε1ιειιεεε1ιιν11ε1ιε ιιπά

Αιι·οιι1ι1ε. 1ιι1"ε.ιιτιιιιι 42. Μειι·ει.ειιιιιε εειιι1ιε:12, Κι·ε.ιι1ι1ιειτειι άει·

νει·ι1ειιιιιικεοι·ιτειιε 47. Τοι1ει:ε1ιοι·ειιε 47.

Ρετ ‹11ε 117οο1ιε νοπι 17. Με ειιιε 28. Νονειιιεει· 1902.

Ζε1ι1ι1ει· $τει·1ιείε.11ε:

1) ιιιιε1ι Θεεε1ι1εο1ιτ ιιπά Α1τει:

Ιιιιθειιεειι:ἔἐὲὲ°ἑ°ὲἔἑἔἔἔἔἔὲ

==ιξι·ξ·πιπι·ειπΗ>πηΒΞε

-' `=ο=·=-·>=>εεεεεεεεεΦ

11·"·8···ιΤιΤιιιιιι'ι 52
Φβ22:3εεε:128:$2

344288θ2713Π521151θ711477Ο594589Β2 ?Ο

2) πιεσε άειι 'Γοι1εειιι·εεε1ιειι:

- '1'γρ1ι. ειιειι(.1ι. Ο, 'Γγρ1ι.ε1ιά. 13, Γε1ιι·1ε ι·εειιι·ι·ειιε θ, 'Ι'νρ1ιιιε

ο1ιιιε Βεει1ιιιιιιιιιημ1ει· 11οι·πιθ, Ροε1ιειι 2, Μεεει·ιι 16,8ε1ιιιι·1ε.ε1ι16,

Π1ιι1ιτ1ιει·ιε 10, θι·οιιρ 1, Κειιε1ι1ιιιεεειι 2, 8ι·οιιιι6εε1ιιιιιε,ιειι

ει1121111ι1ιιι1ε 28,11ι·νειρε1εε Ο. Πι·1ρρε θ, Ο1ιο1ει·ε εειιιιιεε Ο,

Βιι1ιι Ο, Ε1ρ1ι1ειιι1εε1ιε 111ειιιιιι;ιειε Ο. Αειιτει·- θε1ειι1ιι·1ιειιιιιιι

_ι1ειιιιιε Ο, Ρειοι1τ.1ε εριι1ειιιιαι Ο, 11οτι1ιι·ειι1ι1ιειτ Ο, επι1ιι·ειι Ο,

Ηνι1ι·ορ1ιοΜε 1, Ριιει·ρει·ιι11ὶε1›ει· 1, Ργειιιιε ιιιιι1 Βεριιεεειιιιε 7,

'Ι'ιι1ιει·ειι1οεε άει· 1ιιιιι οιι 105,Τιι1ιει·οιι1οεε ειιι1ειει· Οι·εειιε 16,

Α11ιο1ιο11ειιιιιε ιιπά Πε ιι·1ιιιε ιι·ειιιειιε Ιιε1ιειιεεε1ινν(Μ1ιε ιιιιι1

Απορ1ι1ε 1ιι('ε.ιιιιιιιι 42, Πιιι·ειειιιιιε εειι11ιε 28, Κι·ειι1ι1ιειτειι άεε

νετι1ειιιιιιεεεειιε1ε 73, Τοι1εε;ε1ιοι·ειιε 44. ·

 

ε 1)1εο11ετε 811:ειιι;ιε άεε νει·ε11ιε Μ. Ρει:ει·ε

Βιιι·8ει· Αει·ετε: Πιοιιετε.ε ά. 10. ΠεεειιιΠει· 1902.

Πε1ιει·'Γεςεεοι·ι1ιιιιιιρ,·: Τε. νοιι 8ε1ιι·ϋι1ει·: Βιιιιιι·

0ρετε.11011.

Βιιιρ!ιιιιε άει· 1Ι11811ει1ε1ιε1τι·28·ε Μι· (Με ιι11ε1ιειε ι1ε1ιι·.

Ιιε1:1ει· Τει·ιιιΜ Μι· Με Ζε.1ι1ιιιιε Με Μ11ε11ει1ε1ιε11ι·εεεε Μι·

(Με 1ειι1'ειιι1ε 1ε1ιι·1

σ Νεο1ιετε 81121158 άεε Πειιτεο1ιειι 51ι·ετ1ιο1ιειι

7ει·ε1ιιε: 1111οιιτε.ε όεπ 18. 13εε. 1902.
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ν10ΗΥιιιιιιιιιιιιιε
νιοιιιιιιοι>ιιιιι.

1. Πι·. 11'1ιιιιιι·1ιοτει, 01ο" («1νιειιιιτ 1‹1ἱιι1ει:1ιε 1νοο1ιοιιεο1ιτιι'ι» Ντ. 30 νοιιι 11900). Ν Η

2. Πι·. 1·'ι·ιοειοι·, 11'1οιι 1«Μοι11οιιι.-01ιιι·ιιι·ε. θειιιι·ε11ι1ειττ» Ντ. 15 νοιιι .181ιι·ε 1901). μ.3 1)ι·. Βο1οΒιιιιε1, 1·'ιιι·1ει («Βιι11οι1ιι (Μπότα) '1'1ιόι·ειρειιι1ιιιιο» νοιιι 30. Πειτε 1901). β4. 1)ι·. Ι.ιιιιιιιιιιι1ιιι·, 11ιιι·ἱιιι («Ρτοειιε 111ότ11οιι1» νοιιι Αρι·ι1 1901). ζό. Οι. Ηο1ι1ιιιιιιιιι, 11'1οιι («Α118;ειιι. 11Ίειιει·Μοι11ο1ιι.Ζειιιιιιης» Νι·.14ιι. 15 νοιιι.Ι. 1001) Π Ξ

σ. Πι·. Μεεε! Βο1ι:1ιο11, 11'1οιι κινιοιιοτ 111θι1. Ρι·εειιε» Ντ. 84 νοιιι .1ιι1ιτο 1901). <·:

7. Πι·. Οιι.ι·1 Ε'ιιο1ιε, 11'1οιι Με άει· Κ11ιι11ι άεε Ηοι·ι·ιι Ηοιιιιιι1ι 1)ι·ιιιικ1ιο («11Πειιοτ 1ι11ιι. Θ·

Βιιιιι1εο1ιιι.ιι» Ντ. 89 νοιιι .1ιι1ιι·ε 1901). 92 2

θ. Πι·. Βριι11οι· ειιιε (1ιει ιιιο‹11ι:. Α1ιι1ιε11ιιιι€ νοιι ΡΜ!. Πι·. 0ι·τιιοι· («1'ν1οιιειτ πω. Ξ

  

Β1111ι18τ·1ιωι» Νι·. 0 νοιιι .1ιι1ιτε 1901). ζ

9. Ι11ιιιιοι·Ειι11οιιειιι·1ιο11 Ι”. «1ιι Χίοι·ιιοε 111τιιιιι1ιι Για ι18Γ ιιιοι11οιιι. Ε"ιισιι1ιιι.ι 1ιι Ριι.ι·1ε. ___-_

Α11ε Αροτ1ιε1ιοιι 1111ιι·ειι οι1ει· 1ιοιιοτι;ειι ιιιιιιοι· Αοεωργι·1ιι, ειιι' Με ε1ο1ι Με

ο1ιοιι ιιιι€είιι1ιι·ιειι Αι·1ιειτοιι ιιιιεεο1ι1ιειιε1ιο1ι 1ιο21ε1ιοιι. 2

Βιιετοει ι1ιιτο1ι ιι11ο ωσπου Πτοι;οιι-Ηιι.ιιιιοι· Βιιοιι1ιι.ιιι1ε.

ΙΜει·αιιιι· απ· μει·/1Ζριιπρ. (188) 24-4.

11'ει1ιι·11ι θ. ΙΙο11 & 0ο., '1'ι·οιηιιιιι.
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ΜΒΒΙΠΙΙΗΜΒ ΜΠΕΠΝΜΒΙΡ'Ι'
ιιιιιοτ Ωω· Κεάιι0Ποτι νοιι

Ρτιιι`. Μ. Κατ! Πιιιιιιι. Πτ. Μιειιιιιιε Κι·ειιιιιιιτι!ε.

.Ιιιι·_|ενν 1Ποτριι.ι.). ει”.

Πτ. πισω ιΝειιιτισιι.

81.. Ρεωτειιτιτι::.

  
 

Πιο «Μ. Ρετστειιιιτςετ ΜετΙιειιιιεεΙιε Ψοε!ιοτιεοΙιτιίω ετεειιειΜιεεειι..“ ΑΒοιει:ιεη;ιειιτ,ε-ΑηΠηΕ ε μου” ..Με Σε; ει·ε,ι.ε °

8ο ιιιιι!ιε τι ο. - Πετ Δ1ιεημρωεμωΡ"1.ιετιιι Βη"1ε.ιι6, Β ΗΜ. τω· ιιεε1Μι.ι.ει: απ” ειιεεε!ιΙιεεεΙιειι οιι Με ιιεΙιιιετιάΙιιτιΕ· νοιι Κ. Σ. ΕΝΕ” ιιι

ΗΜ, 4 ΗΜ. Πιτ· Με ΙιεΙΙιε .ΗΜ Με!. ΡοεπιτειιεΙΙιιιιε; ιιι άοιι ειιάετ0ιι 88.Ρει:ετειιιιτε. Νεννειτγ-Ρτοερεει:Η Μ. Μι τἰειιϊειι.-π σ. τι τι ε ετιιιτε

Μιμ1εχιιι 20 Ματ! ιΙΠιι·Ιιε!ι. ΙΟ ΠετΕ ΙιεΙΙι_ι!ΗιτΙιειι. Πετ Ή18ΘΡωσι1Φτθωεοννιε ΑΙΜ ειιΓιιιε ΚεάιιεΠοιι Ιιειϋ8ΙἱεΙιειι ΜιΒΗιειΙιιιημιιιιιττει απο ειιι

ΜΜΜ 3 ιιιεΙ ΒοερεΙισειιε ΖειΙε ιιι Ρωιι κι 16Κορ. οάετ 35 ΡΓει.ιτι.-Πειι ] Με ε εεειι Μ”Η ιι το ιπι ο ιι Κεάωτειιτ Ι)ι·. Βω1οΗ' 'ΝΜ",ε1ι ιιι $ι:.Ρε

Μποτσια ννετιιειι 25 ΒερατιωιιιιιΒοιΙιτετΟτιΒιιιιιΙιτΜΙιεΙ ιιιεεεειιιΠ.- ωτειιιιι·8, Ρει.ει·ειιστεει· 8ειτο. Ρειετ-ΡειιΜοεριιεΙ ιιι ι·ιεΙιτειι 8ρτεειι

 
Κειει·ειε ννστάθιι ιιιειι Μπι Με” νοιι 18 ΚΜ. ρτο ΒοΒειι ιιοιιοτιττ. "ποιιοπ Μοιιτε8.Ηιετννοειι @τι ?τσιπς νοιι 2-3 οι".

Μ ο 82. Ρειετειιιιτε. 14. (28.ι ΒεεειιιΙιετΙ11Ι1ειΙΕ: Ζιιτ .Ϊεἱιι·Ιιιιιιᾶεττίεἱει· όει· ΓτιΉιετετι Ποτ Με”. ῇετ2ἰεειι .Ϊιιτ_ιεννει· ΠιιινετειΕΜ. -- Πιτ Ε). ΙΜ·

εμεινε: Πειιετ ιτιειιιε Πιιι.ετειιειιιιιιρ;επ ειιι 58 Τειιιιετιιιιιιιιετι όεε ιιειιι.ιιτε ιιι Υνειι·εεΙιειι. - ΒιιεΙιει·τιιιΖειεετι ιιτιά Βεερτε,

ειιιιιιι;ειι: θι·ειι2ίι·τι.εειι άεε Νετνετι- ιιιιι:Ι ΒεεΙειιΙεΙιετιπ ΙιετειιιεεεεεΙιειι νοιι Ε. ΒϋννειιΐεΙά ιιπά Η. ΚιιτεΙΙτι. - Βιτ τι.

ΒτοιιάΙιειιτ: ΗετκΙιτε.ιιΜιειιετι ειε. τιειεΙι άετ ΑιιΒιιιτε άεε θι·ιειιιιιΙε άειιι.εε!ι Ιιεο.ι·Ιιειι.ετ νοιι Β'. Κυτιιί'εΙά. - Ρτοτο!τοΙΙε

άεε Υετειτιε 8ι.. Ρειετε!ιιιι·εετ Αετετε. - νει·ιιιἰεεΜεε. - ΒιοτιειΙιΜιε-ΒιιΙΙετιιι ΒΕ. ΡετετεΒιιτεε. - Αιικειιτειι.

 

Ζει· 3ειτιτΙιιιιιάεττΓειετ

Γτι1Ιιετειι Βοτρε.τετ, _ιετΖι.<ε:ετι διιτιεννετ Πτιινετεὶτετ.

.-Χιιι 12. Βεεειιιϋετ ιν;ιτειι 100 ]ειΙιτε εειτ άετ (Στϋιιόιιιι€ άετ ΠτιἱνετειτΜ Ι)οτρειτ νετΠοεεειι. Εε 2ιεττιτ

ιιιιε όιεεετιι όειι!τικιιτόι€ειι Τειεε ειτιι€ε ννοττε μι ννιάιιιετι ννειΙ ιιιιεετε ννοετιετιεειιι·ιίτ εειτ ιτιτειιι ΒεετεΙιετι

Με ιετ2τ ιιι ιιειΙιετι ΒειιεΙιιιτι8ετι πιτ ιτιεόιειτιιεεΙιετι ΡειειιΙτιιτ άετ ]ιιιοιΙειτιτι ετειιτ. Εε €ετιετετι ια ιιιιεετε Με

ειτΙιειτετ ιιπά ιιτιεετε Ι.εεετ ιιι Πιτετ ιιΒετικιειΙτι€ετιόετι ΜεΙιτ2:ιιιΙ ευ όετι Γτιιιιετετι θειιϋΙεττι άιεεετ ΠιειιΜιτ,

ειιειι ννειτ εε ιιιιε νετ86ιιιιτ, ιιι άετ ΒΙϋτΙιεπειτ άετ Πιιινετειι€ιτ. ιτι όετι ειεΙιτ2ἰ8ετ ]ετιτετι, άιε ιινἰεεετιεετιειτΙἱ

εΙιετι νετΙιειιόΙιιτιεετι άετ τιιεόιειιιιεεΙιειι ΡειειιΙτ:ιτ ιιι ιιιιεετετι $ρειΙτετι ευ νετϋΠετιτΙιεΙιειι.

Εε ἱει: ιιιετ ιιειττιτΙιετι τιιετιτ όει· Οτι, τΙιε τιιΙιττινοΙΙε νετεειτιεετιτιειτ ιιτιεετετ ειΙιιιει τιιειτετ ιιι !ιἰετοτιεεΙιετ

ΒετεἶΪεΙἑιιτιΒ νοτΖιιΪιΠιτετι. Ιιι ννετιι€ειι ννοττετι εοΠ Ιιιετ ιιιιτ τιειτειτι ετιτιτιεττ κνετεὶειι, ννειε ννΙτ Πιτ Ζιι νετάειτι

Ιτετι ει ετι.

Πετ ειι·ιτΙιετιε Βετιιι ετεΠτ ειιι εειιιε νετττετετ εεΙιτ ιιιετιτιι€ΓειεΙιε Αιιίοτάετιιιι€ειι. Ειιιι€ε Αιιεετννειιιιτε

ειτιό 2ιιτ Ι.εΙιττιιέιιι€Ιτειτ Βετιιιετι, Με Οι'οε όει· Αετ2τε ννιότιιετ εἰειι άετ Ρτιικιε. Ατιάετε ννιτ!τειι ειτι Ηοερι

τειιεττι, ινιετΙετ τιιιόετε ειιι όετι νετεετιιεόειιετετι ετειειτΙιεΙιετι Ιτιετιτιιτιοιιετι, Με ΒιιιιιττιτεΙσεειττιτε, Με Ρ:ιετιΜτετε,

Με Μιιιτειτ-ιιτιό ΡΙοττετι€ιτ2τε, Με νετεἰειιετιιτιἔεὲιτιτε, ειιιε τιιεΙιτ ιιτιΒεττειεΙιτΙἱεΙιε Ζω ιετ ΙιτετειτιεεΙι ττι2τι€ υπό

εε Πεεεε ειετι τιοειι ιιιετιεΙιεε ετοεεε ννιτΚιιιιεείεΙό ειτιιϊ1Ι·ιτειι όεεεειι ΒεειτΕιειτιιιι€ τιετι Αετ2τετι οιιΙιεει. ΑΜ

ΒειΒε άετ ιιιετιἱεἰιιιεετιειι ΡειειιΙ121τ ιετ εε, ιιι Ιτιιτ2 εειιιεεεειιετ Ζειτ ιιιτε ΞεΙιϋΙετ ιιι 5τειιιτι :τι εετΖετι, εεΠιετ

ετ21τιόι€ ιιι εο ττιειτιιιι€ίειΙτι ετ ννειεε τιιέιτιε ιιι εειιι. Βει άιε ΑιιεΒιιόιιιι€ νοιι $ρε2ιειΙειτ2τειι ἔἐιτι2!ἰεὶι ειιιεεετ

Ιιε.ΙΒ άετ Αιιι€ειΒειι άετ τιινετειτε'ιτ Ιιε.<;τ, τετ εε Ματ Με ετοεε ιιπά εεΙινσετ άιε νετειτικκινοττιιτιἔ άετ Πτή

νετειτέ1τεΙετιτετ ει, κινε!ειιε Πιτειι δετιιΠεττι ειτιε ἔειιϋἔετιό ιιτιιίειεεετιόε ιιπά εἰετιετε οτιιτιότιιιόιιτιἔ ἔεΒειι εει

Ιειι, ότιιιιιτ ειε ειεΙι ερειτετ ειΠειιι ιοττΙιεΙιειι Ι46ιιιιετι. Ι)ιε Πτιινετειτ:1τ Ι‹ειιιτι τιιιτ όεε Ρυιιάει.ιιιετιτ Ιεεειι, ειιι

όεττι άετ ΕιιιΖεΙιιε ερ2ιτετ εεΙΙ:ετετειιιόι ννειι:ετ Ι)ειιιτ. ΝεΙιετι άεπ ΗειιιρτΙεΙιτετι άετ ινιεΙιτι.<;ετετι Ι)ιεει Ιιτιετι ιετ

εε ιιειιιειιτΙιε!ι άιε ΜετιιοόιΙτ άετ οτεεΙιιιτι.ς, άιε εΠειιι 2ιι εεΙΒετετετιάι€ετ Αττιειτ Βει:Πιι€τ, ιιτιό ιεεε Με

τΙιοὸι!‹ εοΠ άετ θετιι1Ιετ ιτι εειτιετ 5τιιόιειι:ειτ Ιεττιειι; όεε Ιτετιιι ετ ειΙιετ ιιιιτ, ννειιτι εειτιε Ι.ειιτετ εεΙΒετ ειτ

Ιιεἱτειι ιιιιὸ όιιτεΙι Πιτ ΒειεριεΙ ετΙιειτετι ΙεΙιτειι, ννετιτι ειε ιιι Ηιτετ ΤΙΜΜ Ιτειτ τιιεΙιτ νοτι ρετεειιιιεΙιετι

ΒιιεΙτειεΙιτειι 8εΙει€ετ ννετάετι, ειεΙι πω: όιιτεΙι τιειτιοτιεΙε από ειτιόετε Τει€εε τειεειι νοιι άετ $εεΙιε, άετ ειε

όιειιειι, εΒΙετιιτετι Ιειεεειι από ειπ Ι.εΙιτττι:ιτιΒΙ‹ειτ άεπ ιιιτιετετι Βετο! από όεε ιι6ττιι€ε ννἰεεετι ιτιιτετιιιςετι.

νΨετιιι ννιτ 2Ιτετετι Αετ2τε ἱτιι ΗιτιβΙιεΙτ τΙειτειιιί ω ιιτιεετε Ι.ετιτι:ιτιτε ιιι Βοτ :ιι ΖιιτΠεΙτεετιειιιετι, εο Βετιτ

ιιτιε άεε Ηετε ειιι'. ]ε τιιεΙιτ ινιτ τιιιτετι €ετειιτετε ΕτίεΙιτιιιι€ ιιτιό νετἔΙειοΙιε ειιι *ττΙιειΙεΙττειΠ ἔειινιτιιιειι. ιιτιι

εο νν:1τττιετ ιιιιιΙΙτ άετ (2ιιεΙΙ άετ ΠειτιΜιετΙτειτ ιιι ιιτιεετεττι Ιτιιιεττι, τἰειεε εε .ιιτιε νετέετιιιτ ννετ ιιι Ι)οτρειτ :ιι

ετιιόιτετι. [)ιε Ι.ειΙιοτειτοτιετι ΒΙετιόετειι τιιεΙιτ όιιτεΙι ειιιεεετε ΡτειεΙ·ιτ, άιε ΚΙἰτιἱΙτετι ενειτετι Ι:Ιειτι, (Με άετ Ρε

ειιΙτ:ιτ ειπ νετιιιΒιιιιε ετεΙιειιόε ΟεΙό ννειτ Ιττιειρρ; ιιτιό όοεΙι - ννειε νετ όεε Πιτ ειιι τεἱεΙιεε ννιεεειιεετιειίτ

Ιιε!ιεε Εετιετι, όεε ι1ΒετειΠ ιιΙειττε, άιε ννιΙΙι€ετι ττιιτ ειοΙι ιοτττιεε. όετιΜ1εει8ετιννετιἱεετετιεΗοεΙιεεΙιτιιτιΒ από

Βεννυιιόετιιιι€ ειιιΠεεετεΐ ιιι· νιεΙεε, πεε ιιτιε όειπιειΙε νιεΠεἰειιτ Μειτι!ιεΙι, ιιτιιιιιτ2. Ιειτι;;κυειΙι€ ετεεΙιιειι. ιετ ιιιιε

ετετ ερ2ιτετ άεε τιετιτι.<τε νετετειιιότιιεε ειιί€ε8ειιι€ειι. Πιε @Με ννεΙτ ιππι άιε θεεετιιεΙιτε ΙιειΒειι Πιτ ΠττΙιειΙ

€ιβετ (Πε [)οτρετετ ττιεόιειιιιεειιε ΡεειιΜιτ ἔεερτοειιετι ιιτιό ειε ιετ ιιιεΙιτ Δι ΙειεΙιτ Βετιιιιόετιννοτόετι.



ΒΙΟ

Ευουεο άουυυειτ νντο υυεει·οτ υυνετεεεεΙιευευ Ι.ουτει·, οιο υυε άεε ννιεεευεο!ιοττΙτουο Ι.οι·υευ 8οΙουι·τ

υειυου, ιυττεεου ννιτ ειυοι· οιυου άοτ ουοτει·ου νει·υο.Ιτυτεεε ε;ουουυου, ότε υυε :υπο νοι·υοΙτειιι υο.υετι, άοεε

νντι· τυττ Ευι·ου υπό τυττ, ειυευ νου ΠευοΙννοΙΙοτυ υοττι€εότυυοου ειυει·υουυτουι, Ει·τοΙ€ υυεετε εο νετει:υιο

υουυι·ττΒου 5τεΙΙυυοου ττυ ρτο.υττεουου Ι.ιθΒΘΠ ειυεΖυτττΙΙου νντεεου. [)το Ρτειυειτ άεε Ιυιυντουυιυε ντου 11111·

ουτου εεΙυετ8εννοιυττο δευτειιυου ευιυ υοετου άει· ΑΙΙἔοιυοτυυειτ υοοι·ευ2τ, ττυ Πουττεςου υουυτο ετοτι ]εττει·

ε.υεΙουευ ννιο εε εοἱυου ΑυτοΒου ουτερτεου. Εε τετ εε ντεΙ υυετ τυοεοε Τυοιυε ἔοεουττευου ννοι·όευ, όεεε

υυτ· υιοι· υιουτ Ιὲτυ€οι° ττο.υετ νει·ννοιτου ννοΠου. Με ννιουττο ο.υοτ ότε ΕυτννιουοιυυΒι άει· Ροτεότιιιουυειτ, ννιο

ετο το Βοτρετ €εννευι·Ιοτετοτ ννυι·ετε,8·οτειτο υοου Πτι· ετου Ατιτ τετ, (Με εευευ υιιά τττυΙου νντι· ΑΙΙο τομο.€Ιτου.

$εΙυετετευότεο Μουυετ, ευτευυεττ υυά ΡΠιοτιττι·ου, υετουτε;τ τυ τυι·ειτι θευτοτ οτίοΙυτοιου ευ ννττΙζου, ειου

ιιι εουνντοττ€ου Ι.ει€ου 2ιιι·οουτ2υττυοου, - ετυε ετυε! Ζιιυι οι·οεετευ ΤυοἰΙ τυο δουυε ννοΙουο ότε Ι)οι·ρειτοτ

ουυε πιειτοτ, υυά τιιουτ 2υιυ υιιυόοετου ειυου τυο υιοτυοιυτεευο ΡειουΙττττ, υετνοτοευτεοΙιτ υυτ. τη Ι·ιειεεει·

Πευυυυι·υοἱτ ννοΠετι νντι· τυι·ει· Βοι:Ιουυου υιιά υυε ότε ΗοτΤιιυυἔ υυτ τυο Ζιιυυυίτ υτευτ ττττυου Ιοεεετι!

"του" “τω” Πητει·ευουυηυεη ε" 55 Τευυετηιηιηθη ¦ τιι Γοτεο ιτεεεευ τετοιου ευου υετ τοετ Μου Κτυοοι·υ εε.

(ιθε ·"εω"ω τη Ν8Γωιπ_ω τ τουιυε1ιεουε Ειεευειυιιυ8ευ νου, υιιιυευτΙιου εει· Νοιεο

Ποιο 2 Βι·ειρ!ιτεουε Βιιι·ετοΙΙιιυΒου άει· Ηϋτετι·οουε οοο ι ΠΠά (188. Ν88θΠΓ8ἶ0ῇθΠ8' ω] ΑΠεοφΠ88 άθ'ΓΡ'Η 8ιω1] (ιθΓ

ΗϋΜΜ“π (Μ. Τ8"ΒετΠΠΠΠΟΠ· τ Ε.ιιετοουιεουου. Βουι·ου, εο οοεε οιο Ιυτουειτειτ εει· Έστω

ν” · εουι· υεττ·τιουτ1ιου ευεοεουννοουτ ννοτιτου ιιυά υοου ειε

[π Ε ΜΙΙ.88Πε ι ουοι·ε Με ιιυτει·ε θιι·ευ2ε εει· 'Γουι·ετυε νει·υττι·ουυΒευ

. τιι/8[ΒοΗΒ"_ ' τ ει·τιιυτευ υουυτου. [Μιτου ιυετιι·τυοττυοε ΨτειτοτυοΙου άετ

ι Πυτοτειιουιιυε ου ετυ υυε οοιυεοΙυευ Τουυειυι1ιιυευ ευ

ν” ΜΙ” Η “α”. Μή ΜΟΗ ΜΗ "Πω" ΒΓσωπ,θε [Μ τ νετεουιοιτουου Ζοιτου Ιτουυτου εοΙουο Ρευτοι· υοι νιεΙου

οτττΕυτεε υει·ουεοοετοτττ, ετυε οποτε ΡιττΓυυε εει· Ηοι·- Ϊ Με! π .εΠΙΒΜ 8θω889Π ΟΓωΡ ΡΗΨ”Μπ ΨθωθΠ· .

ι·οετε εεε 'Γουυετοιυιυευουι·οε νοτουυευιυου; υιιά το ιιιουι· . 2).Βιθ ΑυενφΙΙ. ΘΙΠΒε Γω”8θΠ Ζ'ΠΙΠωφ [Μοωθ @ΙΠΠΟ

εωι ΜΟΒ ω” Τ8ΠϋΜΗΜΜεΠιθΒι.81. @Γεω ἔωνϋΒΜ ΜΜΒ κ ι·ιουοιτευ, ιτε οιο ΤουυετοιυιυουυυετοΙτ το ννοι·εουειι ευ

ΤΗ ·ι ά Τ. τη . ΙΙ. Ι , ι ετυουι άει· υοΙευτεετευ Ρυττοο Πεμ οοο υε.ι·τ ευ τυι· νει·
ἔἔΪὶΖῖ.: ΒΒΘΙΠΠΓΘΒΒΓἔιὲΙΙΒ ΕΙΈ:Σ(Ε;θ @τ ἑθ'ΐ.88ΟΙ1ἔἐἔέ Ε::1ΒΞό ι υετ οτε Ρτετιτουειυυ Ντιπ, εε Με ντοττοου Βι·εουττττε

 

 

οτι” Ι τοτοτ ι· ινεπτου υοου οτε 8ουτττι , Ιιυ ' ·ο Β ω θ "θ ο θ ν” “πι” ο ΒΙοουου οτε Τειιυετιιιυυιευ ειοι·του.

Βοιτε ιιυτοι·υοιυτυου ννοι·ιτου, οτε νοιυ Ουτοιιο.πτο ΒουιοοΙι

του Ει·ΓουτυυΒου υυε νοι·εουΙετ.Βο ιιι οτυοι· ττυ Ιυτοι·οεεο

τουυετοιιιιυοι· Κτυιτει· υιιτουι·τυ8ευοου Ρτεκτε ευ νει·

ννει·τυου.

Ετυο οιιιιοτο Βοεττιυιυιιυε εετ Ηοτει·ου2ου εεε Τειιυ

ετιιιυυιευουι·οε υετ οτυου οορρο1τευ Ζννοου; ετο οιΙΙοτυ

οτουτ ετυοε Τυοττοε ιττι·οοτ εει· υιοοτοτυτεουου ντΠεεου

εουείτ οιπ ΑυτΙιτοτυυε σου Με υουττυου Τεεεε υοου υτουτ τ

τοετ υεεττιιιιυτου ν'οιοιτυΒο εει· Ηοτουιρυυουυο, οτε ιτει·ου

(υοου υυε Οοιττεουε θι·οου ειιοοεουοιι οπο, ιτεεεου τυ τ

Ρυυοττου-Τι·οτου τειτοου υτουτ Βευττοοιιο οιιτυουΙοι·τ τετ.

Βιετ ννουυ επι Ι.ευουιτου οτε Οουοτειειιυειι τυττ Θε

ιιο.ιιτουοττ υοεττιυιιιτ ετυε, οοο οουυ υυτ' οοιυ 8εοττουε

ττεουο οτε Βοτεοτε ττυ Ι.ευνι·τυτυ τυττ ιτουευ το εει· 'Γου

ιετυε υευοιι νετε!τευου ννοι·ιτου ·υοιιυου, οι·ετ ιτευυ ιντι·ιτ τ

εε εο1τυυευ υοου υτοτ ΚΙοτυοττ ου εοιιεττου.

Πει· ουιτοι·ο Ζινοου οτουτ ιιττοτυ εει· Το.οτιετυιυιυουυτΙ

ουυε, εει· θιιηιμτι·ιιυ8 εει· Τουυετοιυιυευ υοου τυι·ου

Ηοι·ι·οετου τυ Βεεουιτοι·τε ΟΙεεεου, τυ ιτουευ οτε μι· υτουτ ι

.Ηϋι·ουιτευ νου Μιτου, οτε υοου μου υυτ νοιυ Ουτε τυττ

ουτει·ττουιοτ ινοι·ιτου Ιιοιιυου, ειι·ευΒ υεττουιιτ τνετιτου

τυττεεου, ευιιυττ οτε ετυου Κτυοοι· οτε ευιτει·υ υτουτ ουτ

υιιΙτου, ιιυά @Με το άει· υιιι· τυιυ υι·ο.ιιουυει·ου Αυτ υυε

Ψετεε εοτυου Πυτοι·ι·τουτ ει·υο.Ιτου υοου.

Ττοτυοευι του το ιυετυου Ποτειειιουιιιιυ·ου το ευφο

8ευυοιυιιιουοοι· ντΙοτεο νοιυ Πτι·οοτοι Μ. ΒΙο.Βοινε

εουτεουευευτ υυτει·εττιτ2τ ινοπτε, ιυυεετευ οτε ντεΙου

Βουιντεττευεττευ, οτε ετυε μου υειιε Μοτυοιτο άει· Πιιτει·- Δ

ευουυυο ιυττ ετου υιτυετ. ε.ιιου υοτ ιυετυου Πυτειιευουυυ

εου οει·ευ ιντεεευεουιιττττουειι ννοιτυ ετυ ινευτε υειοιυ

οιιτουευ; ινουτουο Πτι· οτε Ρι·ειιτε, ο. υ. εου Πυτει·ττουτ ·

εει· Τιιιιυετοιυιυευ οοο τυι·ο ΟτυροτιιιυΒ υοου ιτειυ Ποτ

ει·ιιιτο Με οτινο.τυου ΡουΙοι· υτουτ τυ Βοττ·ειουτ Ιτοιυιυευ.

Πτο 5ουιντειτουοττου, τυττ οευευ του 2ο υοιιιιρίου υιιτιο,

Μιτου τοτυουιτο:

1) Πτο Κτιιιτει· ινιιτοου νου του· ττυ Ζετττειιιυε νου'

οτινε 12 Μουο.του νοι·Βευουιιυευ, ννουοτ οτε Πυτει·ευουυυεε

εεττ οτε τοτε θουοι·οιΒου υυουυεττοετο ιπιι·, υττιυττου

Ρι·υυ_τουι·, Ηοι·υετ, νντυτοι· υυε Μεσοι· Ρτττυιο.υι·; εει·'

8οιυπιει· ττετ άει· Β'ει·του ινεΒου ειτε. Νου ινει·ευ Με

.Ιο.υι· 1901 οοο υοου 1902, υοιυουτΙτου ττυ Πειυετ ιιυά

Ψτυτοι· υτει· το Ψοιτεουιιυ εουι· τοιιοτιτ ουσ ι·οουεττεου;

- Β '._,_ ι > π το
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τιιυΒου οοο ΒοΙΙου εει· Ψεεου, εονντο @τυπου άει· Ψεεευ

θ) Ρτιι· οτε οι·ετου θιι·υροου νου Ι(τυοει·υ, οτε ιιυτοι·

ευουτ ινοι·οου, ννοι· οτε Βο.υ2ε Μετυοοε υοου Ι”ι·οιυο, υυε

ποιου ετο οοιιει· ιυουι· οτε οτε ερτττοι· Πυτει·ευουτευ Του

εουιιιιτιιου υυτοι·ννοι·ίου. Βοτ εου εροτει· ιιυτει·ευουτειι

· Κτυοει·υ υιιτιο του οε ντοΙ Ιετουτει·, εεε Ιυτει·οεεε εει·

Κτυοοι· ειυ εου Πυτειευουυυιζειι ννιιι·οε ετυ εο ιειτοεεεε,

ιτοιεε ετο ιυετυο υοετου θιουτΠευ ινιιι·ιτου. Βτε Πυτοτειιου

του υευευ ετου Με επτουΙειτουο Μουτ», τυι·ο Μττεουυτει·

υιιά ΒουττΙειτυυευ ττυει· Με, ινοι·ευτ εε ειιυιιιυ, το τυι·ειι

Μιτου 8τιιυιτευ ευτειιυΙοτ·ευ; υυε εει· Ει·τοΙο πο: ουυε

υυτ τυποι· θεττο, τυο ευ Βοτουι·τευ νει·ετουιτευ ιυτου ντοτ

τοεουοι· οοο υειυου εουου μου υυτ ριοριιι·τι·τ τοι· Πυτει·

ειιουιιυι;.

Οτ·οεεε Ρι·οιιιτε υυτ του· εεΙυετ οτε Πυτοι·ευουιιυε, οτε

του τυττ ιιιοτυοιυ οτοοιιου Ιυειι·υιυευτειτουι νοι·υιιυιιι (οτε

' 'Ι'ουυετιιιυιυευουετοΙτ το Ψοτεοτιο.υ υυτ υυτ ιυοιυε Αυτο

ειιυο υτυ οι·ετ το οτεεοιυ .Ιουι·ε, Πουτι ττοιυ τουευ Ιυτει·

οεεο εεε Ι)τιοοτοτε, ετου ετυε Βοιοτιτ°εουο 8ττιυιυ8ευεΙ

τετυο ευεουοτΤου υουυευ) εεε Ιυτειοεεεε εει· Κτυοει· υυε
τ τυτοι· οτίι·τεου Βετυοτττευυο ινοι;ευ υειυιιουτ; εε Ιουττε υτε

οτυ Κτυο υετ εου Πυτοι·ειιουιιυ8οιι, ντεΙο οτε υτουτ ιιυ

' Κοιυιυου υουυτου, νοτειιουτου υυτ” Με ει·ιτευυΙτουευ Αι·

- του ετου Ζιιτι·τττ ου νει·εουιιτΤευ, ιιυά εε υυτ πιττ· οττ υττ

τει· τοτε Βοτυου, οιιεε του υετ ιιιοτιιοι· ευ εουι· το του·

ερι·ιιου ιζουουιιυευευ Ζεττ υτοτιτ πιι-Ιιι· Βτουιτευ εου Κτυ

ττοι·υ "τουτου οοο νου ω.. 800 ·Κτιιοοιιι υυτ· 55 ουυε

ΑυεινευΙ ιιυτοι·ειιουου Ιτοιιυτε, σε οτε Πυτετευουυυἔ

τοιτεε οτυ2οΙυευ υοου εουι· ντο! Ζεττ το Αυερι·ιιου υτιιιιυτ.

Πει· θεου εει· Πιιτει·ευουουυ που του;ευττοΓ: 1) οιο..

εοοιιτε; 2) Β.υτυοεοορτο, που ει) Βιιτυιιεοορτο ροειει·τοι·.

4) Πυτοι·ευοΙιυυεευ άεε Βοουευτεττοιιοε, ε) εει· 8ευετυι

Ιττοτενοι·υττΙτυτεεε εεε ΤΓ0ΓΠΙΠΒΙτι·:Πνε (Ιοτοτει·ε ινοι·ιτευ τη

ετυοτ υεεουοοι·τευ Αι·υεττ νου "οι υοτιουιτοΙτ ννειι1ευ)_

θ) Θουοι·ρι·τττιιυο τυττ εει· Βοουτο'εουευ 8ττιιιιυ8ευεΙ

ι·οτυε. Τ) Βοεττιυιυιιιιιι ετινιιτυοι· ει·υνντιιοοΙει·εουοτυυυεευ

@οι ΕοετετοΙΙουυ νου ΑτΤοοττουειι σει· Βοοουεϋ.υ8ε) οιιι·ου

Βιιευου εει· Κτυοοι·.

Ζιιτ Αιιετττυι·ιιυο εττυιιυτΙτουει· Πιιτι·ι·ευ0υουΒου τει ει”

Βροοτετοι·υτ Πτι Ουιευυοττυουιτε ιιιιΓουιιιυε ΘΓΪ0ΓἀΘΓΙἱ0υι

οοο υιιυυ του υιετιιου οτυοιιου τοιιιιτιιιιιιυου υοου αει· Γοτ

ιτοι·ιιυε το ΠουτεουΙουυ, οιιεε οτι- ιΜιριοτιιιιΒου νουι Βρε
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οιε1ετ2τε, ιι1ειιιε.1ε ιι1ιετ νοπι Τε.ιι1ιετ.ιιιιιτιιειι1ε1ιτετ Βετιιεε1ιτ.

ντετεετι κ1ϋτΓειι. ιιιιτ 1ιε1ετιιιιπιειι. ΡΙιτ ει11ε Ριιτιετε ε.ιιεεετ

Β ‹111τίτε ω. ινο1ι1 ειιι1ετιε1ιτειιι1 εε1ιι; ειτεετε Ηϋτρτ11

Γιιιι€ειι ιιιιτετιιε1ιιιιετι 2ιι Ιώιιιιειι, κι ει1ιετ εε Με.ιιε1ιετ

νετιιιεεεειι Βειιιι;; ειι τι;1ειι1ιειι; ι1ετ Βο1ιετ1ειι ρ11ει;τ ειι

Βτϋεεετ ιιι Με Με κ1ετ Νιιτ2ειι, ι1ειιιι 1τττ1ιἰιτιιετ ειπε

1ιε1ιτι Ρε1ι1ετι νοιι $ρεο1ει11τειιιιτιι1εεειι άεε θεεετιιτιιτΒε1ι1ετεε

τιιινεττιιε1τ11ιο1ι ειιά 1ιε1ιειι μ. 1εΜετ ιιιιε1ι εε1ιωιι ιιι τ1ετ

Βρεε1ε.111τετειιιιτ τιιε1ιτΓεε1ι ι11ειειιτ1ττ πετάω τιι11εεειι 1).

Μιιιι εο11τε τιιειιιετι, ειπε 511τιιιιιΒιι1ιο1 Με εε μι πιο Με

ειιιεετε; «Με επιτιιτιιτ ω.: 1ιε1 ι1ειι Βε2ο1τ1'εε1ιετι $11τιιτιι

Βει1ιε1ιι 1τε1ιιεεντε8ε, εε ετΓοτι1ετι ε1τι ε1εειιεε 8111610111,

ιιττι εειιι τιε1ιτ18ειι Αιιεε1ι1ε.Β τ1ετ θε.1ιε1ιι Ζε ετ1ετιιετι.

Νεε1ιτ1ειιι 1ε1ι ειιι .Τε1ιτ 1ιιιιε Πτι Βεειι2ε ι1ετ Βιιτιιπι·

ειι.1ιε1ιι ιιιτετ τιι11 Πιιτετειιε1ιιιιιΒειι 1ιεεε1ιείτιετ Πειτε, ετ·

8τ111` Μι πιιτ. Γτειιτ1ετι Με θε1εΒειι1ιε11 ειιι Οτι ειιά 51ε11ε

1ιε1 Ρτο1”. Βε2ο1τ1 ιιι Μιιιιε1ιετι ιιεεε νοπι Με1ετετ ρετ

εϋιι11ε1ιιιι ειιιετιι ιιιιετεεεωιτειι Βρεοιε1ευτειιε Πτικετινε1

ειιιιε ιπι θθ1)ΓΒΠΟ11 εει· θε1ιε1ιι Με Πιιιετειιε1ιιιιι€ ι1ετ

Τειι1ιετ.ιιττιτιιετι π ετ1ιει1τειι Με 1ιτι1ιε Με 1ιει ττιε1τιειι εμε.

Ιετειι Πιι1ετειιε1ιιιιιΒειι :ιιι εεε Τειι1ιετιιτιιιιιειι ιιιε1ιτ 1ιετειιι..

-- 1ι:1ι ετετειίε ειιο1ι 1ι1ετ Φο θε1ε8ειι1ιε1τ εΜειι Πετε

1ιο1ιετι Βιιιι1ε Ηεττιι Ρτο1. Βε2ο1‹1 πιτ εειιι Βιιιεεεειι

14οιτιτιιειι τ11εεετ Ατ1ιειτ νοτειιεειιεε1ι1ε1τετι.

.Μ 1..

Ρ. Τ. ΗΒι·ειτεο1τε τ. θε1τοιι 4-ε 'Ι'τοτι:ιιιο1τ'ε11 ι·. ιι.1.ιιιτο

1ιιεε1ι.

» 1. ε"-1ι. Με ττε11ειτε νετεε1ιντοιιι

τιιειι.

Ηετάειιιετ τ. τ.ς"-πιο11ιεΙΙΒΜι. Νεεε-Κωεττ1ι.

» π· (1ιε1 επιτ1τειειιι Αιιεε1ι1η; Νεεειιτε.ο1ιετιι·ειιτιι-Αάε

ιιοΜε.

» » ε"-8 θεο. Βε.ε1ιειι-Βει1ειτ ετ1ιε1τειι

» » ε'--5 ι» Πτε1ιεε1ιΜτιάε1 ιιι ιιι14.ει

ειμαι θτω1ε.

.Μ 2.

'Γ. Πϋτετ.τεε1τε τ. ε'"”-1ι"' Πιε 111ιτ18ετι Πτιιετετι

εειι1οτ » 1. ε'“'-1ι" ε1ιιιιι8·ειι ινιιττ1ετι τι1ε1ιτ

€επιιιε1ιτ.

Ν! 8.

Μ. Τ. Ηϋτεττεε1τε τ. θιι1τοιι 12--ε" Τι·οιιιτιιε1τ'ε11 τιοτιιιιι1.

» 1.Βιιι·1ιε1τι'Ι'οιιςε- Νειεε ιιτιά

Μ: Νεεειιτιιο1ιειι- Κιιιιιι·τ1ι.

πω»

Κε.ε1ιειι-Βει1ειτ ετ1ιε.1τειι

Βτε1ιεε1ιννιτιι1ε1 ιιι τΜΜ

εεπι θι·τικ1ε.

Η 4.

Τ. Η1$τεττεο1τε τ. θε1τοτι 10-1ι" Πιε Π1ιτιτ.τετι Πτικει·ειι

του. :ο 1. μι· 1τεΞιι 'Ι'οιιΒε1ιΒι·. ο1ιιιιιι.τειι ινιιι·ι1ετι τιισ1ιτ

1.τειιισε1ιτ.

.Μ 5.

Β.'Ι'. Ηότεττεε1τε τ. τζετ 1τειιι'Γοιιςε1ι15τ. 'Ι'ι·οιιιιιιε11'ε11 τ. ιι. 1. ττϋ1σε.

» 1. θει1ιοιι 4-1ι' . 1τειιιε Πε1ιι.ι·ε11εκε.

Ηότι1ειιετ 1. ι;"-1 Βεε. Νεεε ιιιι‹1

» ε"->--1 » Νεεειιτιιε1ιειι-¦Κεωιτι·1ι.

Ι'81.ΠΠ

>> ετ' - Βε.ε1ιειι-1τε1τι Βε11ειτ.

.Η 15.

Γ. Β. 1:1ϋτετι·εο1τε τ. θει1τοιι 5-1ι" 'Ι'ι·οπιιιιε1Γε11 τ. ιι. 1. ποτ

τω!.

» 1. » 4-ε'| ειτε!. Νεειε ιιιιι1

Νιιεειιτε.ε1ιειι-¦1ίτι2εττ1ι.

ι·ειιιιι

θε1ιπιετιειιιρΒιιάιιιικ Μ! Βε.ε1ιειι-1τε1ιι Βε11ειτ.

8$81°1τεΠ ΤϋΠε11. Πτε1ιεε1ιινιιιτ1ε1-ωεεε18.

Μ 7.

Α. 8. Π6ι·εττεε1τε τ. ε."'-ει” ειτο1. Ττειιιιιιε1Γε11-ιιοι·πιε1.

» 1. ι"'-ε;" Νεεε ειιά ι

Βϋτάε.ιιετ 1. 18-90 8εε. Νεεειιτιιε1ιετι- ιιοτιιιιι.1.

ι·τιιιιιι 1

υ ε2 - Β.εε1ιετιι·ει1εκ Γε1ι1ι.

Η' (Ζερτ'ε1ιειι ειι ε. Βριωε_

εεερει1τειι).

θειιε11ιι1ιιειι ιπι Μετε

ιιιε1ιιειι εε1ιτ ετ1ιϋ1ιι.

1) ω. νεϊννειεε 1ι1ει· αυτ' Β ε ι ο1τ1 «Πε1ιετ Γε1ι1ετηιιε11ετι 1ιε1

ό" Π"ΨΗιω1ΗΠΒ εεε Τιιιι1ιετιιιιιιιιειι€ε1ι6τε». Ζειιεε1ιτ. Πιτ

Ο1ιτειι1ιει11τιιιιτ1ε. Β‹1. ΧΧΧΙΧ. τι. 89. 1901.

.111

δ.

Ν!

Ε”.

Ν

'Γ.

Ν

Β.

Ν:

8.

Β. ΗΒτετι·εε1τε τ. 1`“"'-ε"
)) 1. άππ--Βυ

θ.

Β. Πϋτε1:ι·εε1τε τ. ρ;"“
>> 1· αυπξοωι

10.

Β. Βϋτισττεε1τε τ. Θιι1τοιι 5-ε"

» 1. » 8-()'

Βϋτάε.ιιετ ιιιο1ιτ. ιιιιτετειιε1ιτ.

11. .

Β. Πότειι·εε1τε τ. θιι11κ.ιιι 6-1ι"

» 1. » 5-0”

12.

1117. Ι). Τοιιεε1ιϋι· Γε1ι11: ν61118·.

.Μι

θ.

Η

Μ.

Η

θ.

.Η

.Ι

Ν:

Ε.

Μ

1111.

Η

.1.1)

Η!.

Κ.

Ηει·ι1ειιει· 1. ε? ειιι· ιιτιοιιιειιτιιιι

14.

Β.

15.

Π.

ν1$1118·.

Ηϋτεττεε1τε 1. 1ι'”-·ε'”

16

Β

ετ1ιε.1τειι.

Πϋι·εττεε1τε ι·. 'Ι'οιη;ε1ι1$τ ξε1ι1τ

» 1. Θε1τοιι 12-ε"

'Ι'οιι€ε1ιότ 1'ε1ι1τ ν61118.

Ηϋτεττεε1τε τ. 'Ι'οιιε;ε1ι6τ 1'ε1ι1τ

'. .Ηϋτεττεο1τε τ. ν1$11ιρ,· ει·1ιτι1τετι.

» 1. νοπι θιι11:οιι 12

ιιεεε εΜειι ν6111ε

Πϋτάιιιιετ ιιιο1ιτ ιιιιιετειιε1ιι.

Π.

Κ. Ηϋτεττεε1τε τ. 1ι"”-1ι"

» 1. 'Ι'οιη;ε1ιδι· 1'ε1ι12

νϋ1118·.

18.

Ε
» 1· δω-0ω

. Ηϋτεττεε1τε τ. Οιι1τοτι 12-Ι"""

.. Τοτι.=;ε1ι6τ 1'ε1ι1τ νϋ1118·.χ

-. Π6ι·εττεο1τε τ. 1ι."'-τ1"'

>> 1. θε1τ.οτι 8-1ι"

τιιο.'-1ι.

Ττοιιιιιιε1ίε11 ιιοττιιτι1.

Πε1ιι·1;.;ειι Πιιτετειιε1ιιιιι

@τι ιι1ε1ιτ Β·ετιιιιε1ιτ..

Ττοιιιπιε1τε11 ιιοτττιει1.

Ττιιτιιτιιε1ΐε11 τ. 0- 1. Μ.

ιε.ττ1ιτι11εο1ιε Τι·ϋ1ιιιιις,

1τε1ιιε Βε11εκε.

Νιιεε Κιιιιιττ1ι.

Νε.εειιτε.ε1ιειιτ. ιιοι·ιιιιι1.

Β.ιιο1ιειι-1κε1ιι Βε11ειτ.

1)τε1ιεε1ιιν1τιεε1 τιιιιεειε.

'Γτοιιι τιιε1τ'ε11 1.ττϋ1ιεο1ιιιε

Με1ιττε11ειτ.

τ. θε1ιΒι·ρμιτητ νο11ετ

επε1ιι1ισιττετ θετιιιιιειι.

Νιιιιε από

Νεεειιτε.ε1ιειι- ¦ιιοτιιιε1.

τιι.ιιιιι

Βεε1ιειι-1τειιι Βε11εκ.

Βτε1ιεε1ιινιιιάε1-Γε1ι1ι..

Ττοττιιιιε1Γε11 τ. ειιά 1.

ιτ111ιε ο1ιιιε Πε1ιιτεί1εκ.

Νειιιε Με

Νεεειιι·ε.ε1ιετι-¦ιιοτιιιε.1.

:εειιι

Κεε1ιειι-1τε1ιι Βε11ειτ.

'Ι'τοιιιιιιε1τ'ε11τ. ιι. 1.ιιοτ

πω.

Ντιεε ειιά

Νεεειιτε.ε1ιετι-¦ιιοτπιτι1.

τειιιιι

Βιιε1ιειι-Βε11ει νοτ1ιει.ιι

άεε.

Ι. ιι .ι·. ΜΜε1ο1ιτΚατιιττ1ι.

Νιιιιε Με Ι

Νεεειιι·Δε1ιειι- Κειτιιττ1ι.

πισω Ι

Βεε1ιετι-1τε1ιι Βε11ει:.

Πτε1ιεε1ιι.νιιιόε1 - νοτ

1ιτιιιι1ετι.

'Ι'τοτιιιιιε1ίε11 1. νει·1τε.1

1‹ιιιιιςετι ιι. Νιιτ1ιειι.

τ. ετειιι1ιιιτιεε θει·ιιιιιετι

ιπι θε1ι6ττ.μιιιεε.

Νεεε-τιοι·ιιιιι1.

Νεεειιτε.ε1ιειιτ. Αόετιοικ1ε.

Βιιε1ιετι-1τειιι Με”.

Ωτε1ιεε1ιτν1ιιάε1--ιτιΜε18.

ννε1τετε Πτι:ετειιε1ιιιιι;:;ετι

ινιιτι1ετι ιιιε1ιι τςετιιιιε1ιτ

Ττοιιιιιιε1τ'ε11 ττ111ιε ο1ιιιε

Με1ιττε11εκ.

Μιεε-τιοι·πιε1. _

Νεεειιτεε1ιειιι·.Αάειιοιάε

Βιιε1ιετι-1τειιι Βε11ειτ.

Ι)τε1ιεε1ινν1ιιι1ε1 - νοτ

Μιιιάειι.

τ. ιι. 1. οικω εεωττ1ιε.11ε.

Νεεε ειιά

Ν εεειιτεε1ιειι-¦Κιιωττ1ι.

:ακτη

11:ιε1ιειι-1τειιι Βε11εκ.

Βτε1ιεε1ιντιιιάε1-1οιι1τ.

τ. ιι. 1. ΜΜε1ο1ιτ1τιιωττ1ι.

Νεεε ειιά

Νεεειιτεο1ιειι-¦Κατε.τι·1ι.

παπι

Βε.ε1ιειι 1τειιι ΒεΠειτ.

1)τε1ιεε1ιντ1τιόε1-ίε1ι1τ.

ννε1τετε Πιιτει·ειιε1ιιιιι€ετι

ι.νιιτάειι τι 1ε1ιι:;ειιιε.ε1ιτ -
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Ν 21.

Π. Β. ΗϋτεττεοΙω τ. ΘπΙτοπ 12-π"

» Ι. ο""'-Π”

Μ 22.

Η. Ε. ππωω·ωκθ τ. ΘειΙτοπ 6-Ι1"'

» Ι. » 5-2"

.ΝΒ 28.

Π. Π· ΗότεττεοΕιο τ. ΘπΙ1οπ 7-ο""

π. π'-ε.
» Ι. 8.ΙΙΙίζ ΟΠ!

.Μ 24.

Α. Β. ΗϋτειττεοΙω τ. π'”'-ο'”

° Ι. Η...-0...

.Μ 25.

1... Κ. ΤοππεΙΝ5τ ΜιΙτ τ. π. Ι. νϋΙΙὶΒ

.Μ 26.

Ψ. Μ. ΗΒτεττει·Ιω τ. Ιι"”-Β” π. .<;-ε.
» Ι. Θππ:?Ην

Ν. 27.

Ι.. Ι). Ηϋι·εττοοΙιο τ. ί""'-Ε”

» Ι. θπΙΙ.011 12-12'

Η6τάπποτ 82 1. 50 θ. τ. 25 Θ.

π2Ι.50 ...πο »

81 Ι. α) » 1290 »

.Η 28.

Η. Η. Πϋι·εττωΙω τ. Θεο.Ιιοπ 11-0.

» Ι. » 8-0'

ΗΒι·όπι1ετ ε* π· 80 8 Ι. 80 Θ.

» οετ.3»Ι.θ0»

› Βι χ· 50 » Ι 5 »

Η 29.

δ. Ρ. Ηϋι·ετι·εοΙω τ. θετ.Ιτοπ 8--Β1

» Ι » 7·-θ.

Ηοτόπποι· 82 τ. 60 δ. Ι. 10 8.

» ο! τ. 50 » Ι. 1 :ο

» ε' τ.8Ο » Ι. ιπο

ιποπτειπ

.Μ 30.

Μ. Ρ. Ηϋι·πτι·οοΙ‹ε τ. θε.Ιτοπ 9-Ιι"

π. ί'-ε.

» Ι. Οπ.Ιτοπ 'ῖ-Η^

Ηϋι·ἀππετ εἔ ἔ θεο. π.

» Ο . 2) Ι'.~·

» 82 1. 80 » τ. π10·

ιπεπτ8π.

καπ-Β Ι

τ. π. Ι.Θεπϋτ8ππ.=; νοΙΙει·

Οοι·ιιιποπ.

Νππο ιιπά

ΝιιεεπτποΙιοπ- Κε.τπττΙι.

ι·πιιιπ

πλω..." - ΒοΐΙοπ νοτ

Μπάοπ.

ΠτοπεοΜΜπάοΙ - νοτ

πειπάεπ.

τ. ΟτΜε οπωι·ι·ΙιπΙὶε.

Ι. νὶοΙ ειοἰππειττοε θο
π ι·πιπεπ.

Μπι» ιιπά

Νπεεπτε.οποπ- ΚπωττΙι.

ι·πιιιπ

Βποποπ-Β.εΠο: οτΙιει|τεπ.

Ι)ι·οΙιεοΙ:ΜπάοΙ - νοτ

Ιιππάεπ.

πωπω.. πΙΙΒεππεἱπο Ξεπ

εΠΜΙΜΠ:.

π. π. Ι.ΜἰτιοΙοΙιι·Ι‹πτειττΙι.

Νπεο πππ .

Νπεοιιπποπειι- ΚιιωττΙι.

πωπ: '

ΒποΙιεπ - ΒοΗεκ νοτ

Μτυποπ.

Βι·οπεοπννὶπὰε1 -_νο1°·

Μπάεπ.

τ. π. Ι. Τι·οπιιπεΙίεΙΙ επο

..πωπ τεοπτε πιοΙιτ.

Ναπο πω!

Νεεεπι·ποποπ- κ..ω.-τι..

ΜΜΕ»

ΒποΙιεπ-Ικεἱπ ΒοΒοκ.

Ι)τοπεοπΜπάοΙ τω..

τ. π.Ι. ππωιοπ.-ιωωπ

Νειεο ιιπά

Νπεεπι·ποποπ-¦Κο.τει·τπ.

πωπ

Βποποπ-ΙΜπ Με”.

ΒτοπεοπννΙπποΙ-ϊοΜτ.

'Ι'ι·οιπιποΙΓεΙΙ τ. ιιπά Ι.

ποτπιπ.Ι.

Νπεε ιιπά .

Νπεοπτποποπ-¦·

πωπω.

Βποπεπ - ΒεΠεκ νοτ

πωπω.

Πι·επεοΙιινἱπἀεΙ-ιπϋ.εεὶς.

'Ι'ι·οπιπιεΙίοΙΙ τ. ιιπά Ι.

ΜΗ:ο.

Νπεε ιιπά

Νπποπτποποπ-¦Κπτετι·π.

ι·ειιιιπ

Βο.οποπ--Ιαππ ΒΘΗΘΧ.

Πι·επεοπνν!πάοΙ - .πωπ

νοτΙιππιἰοπ.

Τι·οιππ1εΗ'οΙΙ τ. ιιπά Ι.

πο:·πιειΙ.

Ν:.ιεο ιιπά _

Νπεοπτποποπ-ἔποτιππΙ.

ι·π.πιπ

Βποποπ - 1228” νοτ

πειπποπ.

ΠτοπεοΙ:ΜπάεΙ-ΕοπΙτ.

ππωιοι.»ι.πωι. τ. π. Ι.

Νπεο ιιπεΙ

Νπεοπτειοποπ-!Κατπττπ.

:πωπ ι

πωπ..." - Βοί!ωπ νοτ

πωπω.

ΒτοπεοπννἱπἀοΙ -ἔοτἰπΒ·.

Μ 31.

Β'. Κ. Ηϋτετι·εοΙκε τ. ε""'-Ιι"
>) Ι θππ:_Μη

Η 82. ·

Β. Β. Ηϋι·εττεοΙω τ. ΟπΙτοπ 5-Ιι"

» Ι. » 10-π"

Η6ττΙπποτ .<;' τ. που. 2 Βετο.

&. 83.

Γ. Κ. ΗότεττεοΙιο τ. π. Ι. νοΙΙει51πό2.ς

ΗϋΜπιιει· ε; ϊεοπετ τ. π. Ι.

» ο ι·.108.) πω· πιο·

» (€·11·. 6 » πιοπτππ

. Απεοπ1π8· πωπω.

Η 34.

.Τ. Ν. Πϋτετ.τεοΒο τ. ΘπΙκοπ 1Ο-Α οπο!.

› Ι. » 10-Ο'

ΗΙ$τάει.ποι· ε. τ. πιοιποπτππ 1. θ Θ.

ισ ο2 τ. 4 880. Ι. 40 »

» 8' 123 » Ι. δΌ »

Μ 86.

.Ι. Κ. ΗϋτεττοοΙ‹ο τ. Ιι"'-Ιι”

» Ι. ε"'-Ιι" π.

» Ι. π.'-ο

.ΝΒ 86.

Α. Ε). Ηϋτετι·εοΙ‹ο τ. θειΙτοπ 1-Ο.

))

Η 87.

Α. Κ. ΗϋτεττοοΙω τ. θεν.Ιτοπ 1--ΙΒ'

» Ι. » 4-Η'

Η6τόππει· π: ι·. 5 Θεα. Ι. Β 800.

» ά ι·..π. Ι. ππτθρπι·

κπειπε.

» π' τ. 25 8. Ι. 20 δ.

232 Σε
. Ι:26τΒτεο!κε π. ΘπΙτοπ 4-ί"' π.

ο _

ΗΒι·εττοο!κε 1. » 4-ο.

Β6τάο.ιιοι· 8;° τ. πω. 5 880. Ι.

πιοπιοπτειπ.

Ηόι·άπιιοτ ο? τ.

πιοπιοπωπ.

» Ι.

'Ι.'τοιππιοΙίοΠ Π. εοττϋπτ,

Ιιοἱπ ΠοπττοΙΙει.

τ. ποττπε.Ιοπ Τι·οπιτπεΙΜΙ

πωπ ΕπτΓει·πιιπς ω..

νἱοΙ πιεἰππππεπι (Σε.

ι·ππιοιι.

Νο.πο ιιπά

Νπ.εεπι·π.οπεπ- Κπτο.τι·Ιι

ι·ει.ιιιπ

Βιιοποπ-ΒεΠοιοι·Μαπ.

ΒτοπεοπννἰπἀοΙ-ιπειεεἱε.

ΈτοιππιοΙίεΙΙ τ. ττϋπε,1

θει·ιππεπ.

Ν.π.εε ιιπά 1

Νεεοπτειοπεπ- κωωι..

τει.πιπ

Β:ιοΙιεπ - ΒοΗεπι νοτ·

Μ.πάοπ.

ΠτοΙιεοΗΜπάεΙ-πιΕεεπς.

ΈτοπιπωΙΐοΙΙ τ. ιιπά Ι.

ττϋΒε.

Ν8.8ο ιιπά

Νπεοπτποπεπ· ΚΜ.σ.ττΙ..

:Μπι

Βποποπ-ΙΜπ Βοποι.

ΠτοπεοπΜπάεΙ-ΜΙτ.

ΜἱΜεΙοΙιτΙιπιπττΙι.

ἔ2ἔἔπιιἔἔἔποπ-ιΜωπ(π

"Μπι , Κιιτει·τΙ1.

Βποποπ-Κοἰπ πο...

ΠτοπεοΕΜπππΙ-ϊεΜι.

'Ι'τοπππεΙίοΙΙ τ. π. Ι. "πι...

Νπεο ιιπά

ΝπεοπτποΙιοπ- Κειετι·Ι:.

τ·ππιπ

Βποποπ-Ιιεἱπ ΒοΠοτ.

ΠτοπεοπΜπάο1-ίεπΚ.

νετΒἰεἔιιπε π. θιιιιπεπε.

ΜΗιοΙοπτΜ.ιιιττπ τ. Μ

Νπεοπ- ιιπά

ΝπεοπτποποπΙωιτπττΙι.

Ι. Ιῖγροτττορπἱο Μ· τω·

“ποπ ΜυεοποΙ.

ΒποΙιεπ - ΒοΗοκ να

Μιπάοπ.

ΒτοΙιεοπννϋπάοΙ - Μ”

ςοι·ἰπς.

'Ι'τοπιτποΙίοΙΙ τ. νετΙπιΙ

Ιιππἔοπ. __

Τι·οπιιποΠοΙΙ Ι. 'Ι'ι·ππυπε.

128.88 πω!

Νπεοπτποποπ- ἔἔἑΤ1ΣΕΒ.._

Μι11ι11

Βιιοποπ - ΒεΠω: νοτ

Ιιππάοπ. _

ΠτοπεοΙιυνἱπὸοΙ-ιπ288Ι8

Ι. $'πετ νοΙΙοι· 'Γ1·οιππποΙ·

ΓεΙΙιὶοΕοοτ. τ. 'ΓτοπιπιοΙ

ΓοΙΙππι·πο άοι· ΡειπΙκοιι

ΜΜΜ ππΙπιμπά

Νπεο πω!

Νπεππι·π.υποπ-¦ ΚπωττΙι.

πιπιπ.

8

Πϋ1·άο.ποτ π' τ. 15 » Ι. ΑᾶεποἰᾶΒἰΙὸιιπς-ππᾶεεψ

ΠΙΟΜθΠΠΠΙ Βειοποπ-Κεἰπ Βοποι

. ΒτοπεοπΜπτΙεΙ - εοΙιτ

.Η 89.

Ε. Θ. ΗϋτεττοοΙιο τ. ΘεΙτοπ 10-;;'

» Ι. » 8-Β·"

Πϋτάπιιοτ π? τ. 10 880. 1. 15 8οο.

>) ..

.. Ξ'

ΜΜΕ.

ΤτοπιπποΙϊοΙΙ τ. π. Ι. Μπα

Νπεο-Κπωττπ. -

Νο.8επτποποπτ.- ΑΜΠ)

Μο. .

Εποποπ-Ιωιπ ΒοτΙοΧ

ΠτοπεοΗΜπάοΙ-ΐοϋπ
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40.

Κ. Ρ. ΗΒι·εττποΙω ι·. ΘπΙτοπ πω."

» Ι. π 9-π”

Ν. Η.

Γ. Ρ. Πϋι·επι·οοΒο τ. π"'-π"

» 1. ο."'-π"

.ΗΚΥ. Ι.. Πϋι·ετι·εοΙω ι·. ΘεΙτ.οπ ΙΟ-::"

π. π'-ο.

Πϋι·εποπ1ιο Ι. » 9-π"'

.Η 43.

θ. δ. Πϋτειι·επΙιο τ. θε.Ιτοπ 5-Η'
» 1. [Μ-0....Π· ._ο.

Ηϋι·πππει· Μπιτ ππτει·επο τ.

Ν. 44.

Π. Β. Βϋτεκτεο!κε ι·. Ι'””-π"'
» 1. Γππ_θπμ

. ....ΗϋτειτοοΒο ι·. Θπ1κοπ 6-ρς"'

8-π"» Ι. »

.Μ 48.

Γ. Κ. Βϋτετι·εο!το ι·. Ιωὶπ Τοπεοπϋι·

» Ι. Β·“'-ο.

Η6τπππει· πἰοπι ππτοι·εποπτ.

47.

. Κ. ΗπτεττεοΕπ τ. ί"'-π" π. ο"-ο.

» Ι. π'"-ο.

Ηϋτπεππι· πὶοπτ ππωι·εποπτ.

.Η 48.

8. Τ. ΗϋτειτεοΙιο τ. νοπ θπ.Ιτοπ Β

Με πποπ ππωπ

νϋΙΙἱς ει·πεΙωπ.

» Ι. ει""'-π" π. ,ς'-ο.

ΗΙππππει· Ε'

» ο' τ. 10 θεο.

» ε' τ. 40 Χ

.Μ 49.

Π. Ι). Βϋι·εϊι·επΙππ τ. €"'-π"

» Ι. Μ.-Β..

.Η 50.

Κ. Η. 'Ι'οπποπϋι· πω. Ι. νϋΙΙΞε.
» τ· Ιππ_οπυ

Ν 51.

Η. Β. ΗΘ5ι·εω·οοπο ι·. ί"'-Ι'.
» Ι. επι:10.

πωπω 1. εΓποιπεπτεπ

ε' εοπΙιη;.

ΜΜεΙοπ1·ΙωΙππι·π τ. π. Ι.

Νπεε-Κπτπι·ι·π.

Νπεοπτποπεπτ. - Αποπο

Με.

Βποπεπ-πεἰπ Βεπωπ.

ΠτπΙιεοπνἱπποΙ-τππεεἰ€.

Ι. ΚπΙΚπεποπετπτὶοπ ποε

Τι·οπιππεπίεΙ!πε.

τ. Μπακ Οοι·πιπεπ.

Νπεο πππ `

Νπεοπτποπεπ- ¦Κπτεττπ.

:ειππ

Βποποπ-Βεπει νοτΙιππ

πεπ.

Πτεπει:πΜπποΙ - τω..

Τι·οιπιπε:Π'πΙΙ τ. ποτπιπΙ.

» Ι.Οω·ι:πποπ.

Νπεπ--Κιιτπι·ι·Ιι.

Βποποπ-Βοποι Μπι".

ΒτεΙ›εοπννἱππεΙ-ϊεΙιΙι.

'Ι"τοππιπεΠο!Ι Ι. πωπω!.

» τ. Οοι·πιπεπ.

Νπεο πππ

Νεεεπι·ποποπ- Κπιπι·ι·π.

ι·επιπ

Βποποπ-Βεποπ νοτππ.ππ.

Πι·επεοπενΙπποΙ - εοπτ

€ετΙππ.

οι.» τ. π. Ι. Οω·ππιππ.

Νεεε-ποτπιπΙ.

Νπεππι·ποποπτππιπ ΗΜ

Αποποἱπο.

ΒτοπεοπννὶπποΙ-πππεεἱ8.

'Τι·οπιππο!ΓοΙΙ τ. π. Ι.

ποι·πππΙ.

Νπεο-ΚπωττΙι.

Νπεεπτποποπι·.---ποτιππΙ.

Βποποπ-!ωπ Με”.

ΠτοπεοπννΕπποΙ-ΕεπΙτ.

Ψπἰτει· Βεἱπε Ππτω·επ

οπιιπρςππ ;ξειππο!ιτ.

Νπεε-ποι·πιπΙ.

Νπεππι·ποποπι·πππι-Απε

ποὶππ.

Εποποπ- -!ιοίπ Βεποπ.

ΗτεΙιεε: ΜνἱπππΙ-ΐεπΙπ.

Τι·οιπτποΙΜΙ 1·.-ποι·ιππΙ .

» ι.-ππω.

ΝπεοῇΚπτπττπ.

Νπεεπι·ποπεππ·ππιπ*Απο

πωπω.

Βποποπ-Βεὶπ πω.

ΠτεπεαΜν5πποΙ~ Ι“επ!τ.

Τι·οιπππεΙΓεΙΙ ι·. Μπεκ

πππ;ς, πωπω.. Νπι·πε.

'Ι'τοιπιποΗ'πΙΙ Ι. - πεπ...

Νπεπ πππ

Νεεοπτποποπ-¦ποτιππ1.

1·ππιπ

πωπω-πεπ. Με".

ΠτεπεοπννἱπποΙ-ςετἱπε.

Τι·οπιπποΙΜΙ-·ποι·ιππΙ.

Νπεπ πππ

Νπεεπι·ποποπ-¦ποτπ1π!.

ι·πιππ

Βειοπππ--Ιιοἱπ Βεπεκ.

Βι·εΙιεπΙιΜππεΙ - εοΙιι·

ετειτπ.

ΤτοππιππΠοΙ1 --ιιοι·πιπ1.

Νεεπ-- · Χπτπτπ·π.

Νπεεπι·ποπππι·. -ποτπιπ1.

ππι· πεἱιπ Απ- Βποπεπ-Ιαππ Μπα.

ΠτεπεοπΜπποΙ-1οπΙτ.

.Μ 52.

Ε. Θ. ΗΒι·επι·οοΒο ι·. ΘεΙτοπ 12-Ε;"' Τι·οπ1ιποΠοΙΙ ι·. π. Ι.

» Ι. » 10-θ. ποτιππΙ.

Ηϋτππιιπτ ρ.ς' Ι. 10 88ο. Νπεο πππ

πω. ππι· πιοιπεπτ. Νπεοπ1·ποΙιππ- Κετεπ·ι·π.

;;'1 τ. πΜπε. ι·ππιπ.

_ Βποπεπ-ΙΜπ Με”.

Πι·οπεοπΜπποΙ-εεπι·πο

ωω.πωπ.

.Μ 58.

π. Π. νεπιπω θοΙι6ι·νοι·1ιιετ. Ψεἰιοι·πἱοπτππτετεποπτ.

ι·. π. Ι.

Μ 64.

Α. Τ. ΗπτεττοοΙιο ι·. π-Β. ΤτοιπιποΙΓοΙΙι·.ιι.Ι. .πω

π Ι. ί'--Ε'. Νπεο πππ

Νπεοπτποπεπ-¦ποτιππΙ.

τππιπ

πωπω-πω... νοτππ.π

πεπ.

Βι·οπεοπΜππεΙ-ΓεπΙτ

(Πορρο1τοε Ζπρίππεπ).

Μ 55.

Β. 8. ΗΒτετι·οοΒο ι·. θπΙτοπ 8-π“ Τι·οππποΙίοΙΙ Ι. ποτιππ.Ι,

» Ι. » 8-π" ι·. ετεππππ.ι·το (Μπιι

ιποπ. '

Νε.επ πππ

Νπεππι·ποποπ- κ.πω-.ι..

ι·ππιπ

Βποποπ-Βεποπ νοι·Ιπππ·

πεπ

Ι)ι·εΙι εοΙινιππππΙ- πετΕπ8·.

(8οπΙπεε ΓοΙΒο.

Βποππτππιοἱποπ πππ 8περι·οοπππποπ.

ΟτοππίτπΒεπ ποε Νει·νοπ- πππ ΒοοΙοπΙεποπε Ιιοτππεεοεο

πεπ νοπ Ι.. Ι.6ινοπίεΙπ π. Η. ΚπτεΙΙπ. (να/Μ

ππποπ, Βει·πιππππ 1902).

Ι) .το Χιν Ποοπο. ΠΜ ΡτοἱΙιπἱτππε *.νΠΙεπε πιο.

θ) ΜΙΟ? .Ιοπτεοπ. ΙΉο Επππε.

Ι) Παπ Ρι·οπΙεπι πω· ΨἰΙΙοπείτοἱποἰτ ετεΙιτ ΜΗ πω.. ἰιπ

ΒτεπιιρππΜ α” Ιπτετεεεεε πω· Γοι·εοΙιεπποπ. πππΙωπποπ ΜΜ

πωπω.. ΟΙ1 τοΙἱςἱ6επ Πεπετ:ππε;ππρ; οἱ: πΜπι·νυπεεεπεαΙιπΐτ·

πππ Γοι·εοπππε εΜε Ι.ϋεππρ.ς ποε Ρ1·οΜΜπε ιιι ρι·πεἰιιπἰοὶτεπ

εοπεπποπ, πω· ΜΜ.ο πὶοΙιτ 2π·πἱί`πΙππ νοι· πἱεεει· επποὶπππτεπ

Ι.ϋεππ,<; πεετππποπ? πω: πϋπεπεΒ·επεππ πω." πω θι·οπιεπ Μ·

ΙοευππΙεοπ-πιοιπρΙιγεὶποποπ Β1ερπτπτὶοποπ απ: π... ?τοπ επι

Με πτπΙΜεοπο Βεπεπ ΜΜΜ Με πω.. Β:·πειιω·ππΒ· πππ

Νοπεοπππππ,ε; ννἱοπκἱςοτ θεεωπο. Ψὶε ππ.;οππι·ι1Βο ΒττεΙΠὶππ

ιπι· ννοι·ί'επ πω Βτεοποὶπππςππ πω· Ηγπποεπ Με Με ποπ. ΨΗΙεπε

πωπω. πππ Με εππκνἱοτἰ;.ς· Μ: ἱΙιι·ο ΒπεἰπϋτποΙιτἱαιιπε «πω.

Ιιτπ.πΜιιιίτο θιπετεεεπετπππο π.πεπεοπΜποπ. Βοι· νοι·Ι'ειεεει· πω·

ι·οτΙἰοςπππεπ επωπ πιοΙετ πππ ειπ πω· Ηο.ππ εοἰποι· Βι·ΐειπιππε

επί ππιπ πιιπ "πω... επΙεΒεπεπ πεπ... πω· ρεγοπὶεοποπ π»

Με.πΙκππεππ παώ, ππεε ννεππι· πἱο ειιπ_]εοτΙνο Πεποτιππ,<.ςππς

νοπ πω· »πωπω (Μο πποπ ποἰ πννοΗ'ε!!οε ππΓτεὶππ Θεὶετεε

Ιο·ππΙιεπ νοι·πππποπ ειππ Ιιπππ), παπι πιιπ νοι·Ιιπ.πποπεώπ ποε

Θοννὶεεεπε ΠΠ Με Βικἱειπππ πω· ΨἱΙΙππεΓτεἱποἰτ ππικοὶεπππ

εΙππ. Ετ πεποππτ πω. ιιππ Ππτοττπἱπἰειππε οππο Επ πωπω.. επ

ετοΙΙππ. π..." ει· πω. Με πππ... εοἰπει· 'Ι'πετοπ πππ. πππ ΜΒΜ·

πἱπεπεπτ; πω...] πω” πὶε κνἱεεππεοπεΐιΙἱοΙιο Ποποπποιη;πππ·

πἱπΜε, ππεε π.ποΙι πἰεεεε παππι ποιπινπππἰΒ· ποιοτπιἰπἰττ. Μ.

Βὶοεππ 8τεπππππΙα πω. ΕΜ. νο!! ...πι πιιπ, ππι· εἱπο "πι...

ΒοπΕννο!εο Μπιι: πω. πω: ππεπτει· πιοπετπεπ ππτιιτννἱεεοπ·

επππΐπΙἱοποπ ΒτΙ“πΙιι·ππε· ἱπ ΒὶπΙιΙπππ· πι·ὶπ8ππ. Με νοι·Ιἰοεπππο

ΜΜΜ π.. Μπι· πππ εοι·ςΙ'Μ:58· νοι·ί'πεετ πππ νοτπἰοπι πε.ε Ιπ

τ.ετεεεο πἰοπ1: πω· ωοπἱοΙπΙεοποι· ωεετ, εοπποτπ πΙΙει· Μπα· πω

ΑΙΙτπ8ΙὶοπΙιε1π πὶπππεπππΒεπποπ ΘοπἰΙπειοπ.

Σ!) Παει ὶπτπτεεεππω 'Ι'Ιιεπιπ πἰπ «Ιπιππο>› πεπππποΙτ .Τ. Ιπ πω·

νοτΙἱπςοππππ Μπα ...π θεεοπἱπΙι πππ νἱπΙεεἱτὶςΒπἰι; ει· ννοΙετ

πεπ Νπτπτςοιππεεο πω· θοιππιπεεοπννε.πΒππποπ πεππ ιιππ πο·

απ... Πανο Ποπετεππεο Με ΡπιποΙοεἱεοπο. ΟΙπνοπΙ ιιππ εΕπ

επεπει·οε Βίπεοποπ επί πἱο @πωπω .πωπω πΙοΙικ 8·πππ Ξπ

ποπ Βο.πιποπ ππεοι·ει· ΣνοοπεπεοΙιτΗτ. επ Β:οπϋι·οπ εππο1πτ,

ιπποπτεπ Μι· πω.. νοι·ίππΙοπ. πεπποοπ Ειπε οιπρίππΙεππ ω·

εἱε πἰπεοννὶεεοπ :π παποπ. ν

ο ε ε.



Με

επ ιν. Βι·οοπιιοπι. Ηοι·πιιι·ο.πιιιιοιιοπ πιο. ποππ ππι· 3.

ποπποπ ποπ θι·ιοιπο.Ιε ποπτεοιι ιιοο.ι·οοιιοι νσπ Ε".

Κ 0 ι· τι Μιά. (ιπ'ιιι·πιιπι·π· πιππ, Α. Βι.ιιιιοι·).

πιο Μοιιοο·ι·πριιιο ποπ οποΙιεοιιοπ Απτοι·ε ιετ πο: ο·ι·οεεοι·

Βοηε;ι'ιιιι. 8οοι·ιοοιι:οτ ιιππ ιππεε Ζοπο;πιεε οι: ποπ πω· ι·οιοιιοπ πι

ιειιι·πιιο· ποεεπιιιοπ. Βοινοιιι ππι· ειιςοπιοιππ πιο ποτ εροοιοιιο

ΤιιοιΙ πιππ πιο πππ πο.ιιοι οιποιοιιοππ ιιοιιο.πποιι:, _ιοποε ειγιπρ

ι.οιιι ιπι· οπο, ειιπ:ι.οιιετ. ιιπ Α11εοιποιποπ ιιππ ποππ Βοι Βο

ερι·οοιιππο ππι· πιπππιποπ Κι·οπΜιοιτείοι·πιοιι, ποτ. πιοππιιο Απε

Ιγεο ιεπιππποπ. Βιο Ποποιεοι.ιππο· ποε Βιιοιιοε ιετ Επι., πιο

Βρι·ιιοιιο ιιιπεεοππ πππ οιιπο ειιιι·οππο ιθ`οι·ιπιπιιιοι·. Ποπ Βποιι

ιιε.ιιπ _ιοποιπ Απι οιιιο Βιοπετο ιοιει.οιι. ν

ο ε ε.

Ι.)ι·οι:οιιο11ο ποπ νοι·οιιιε Μ. Ροι;οι·ειιπ:·οοι· Δοι·πτο.

7801) Βιεεππο πιο 1. Οοιοιιοι· 1902.

νοιειτποπποι·: Τιιιπο·. Βοοι·οι;ιι.ι·: Ποιιο.

1.Κι·ορε. Ζπτ ΤΙιοι·πριο ππι· Αππι·ιο. σειιεπ

ιο πο.. (Βι·εοιιοιπτ. ποπιποιοιιετ ιπι Ι)ιποιι).

Βιεοπεειοπ:

Τι ιι π ,οι Βιο ιιιιιιοπ. »πιο ισιι @εοιπ νοι·ετιιιιποπ επ ιιε.1ιοπ

πιιι· νοιι ππι· ι·οποπτ.οι·ιποιιοπ Απιιι·ιο ππι Αππιιο. οο.ιοιιιοεπ .εο

ειιιοοιιοπ. Βοι πει· Νοοιιι·οοι.οιπιο ιπι: πιο Αππι·ιο ποοιι οποι

ι“οιιιπιτ.

Κ ι·π ο ε. Νεοιι οιποτ Νομιιι·οοιοιιιιο πιιιιοι·ι: πιο Αππι·ιο ππι·

πιει ο Βιππποπ, ννοι.ιιι·οππ πιο Οιιι,;πι·ιο ιιιοιιι·οι·ο '1'ειςο ο.πιιιι.ιτ.

επο.οιι πιιιοιιιο ειοιι εππι οι·εποπ νοπι νοι·ιι·. οι·ννο.ιιπι.οπ

επι πιο πιο” οι·ιο.πιιοπ, πιππ ππι·οιι πιο 8οοιιο οπο. ιιοεννοοιιι.

ννοι·ποπ εοιπο?

Πιερ ε. Ππι·οιι πιο οι·ιιιι”ποιο Βιοεο 1ιει πω· 8οοιιο πιιπ ποππ

πιειι ποπ Πι·πιοι· εοππιι·οπ πππ ποπ Βιοιπ ιπε Νιοι·οποοοιιοπ

ιπι·ιιοιιετοεεοπ, οποι ειπει· πιοιπ ιιιιππ ιιιπ ποππ οιιι ποιπ οπο»

ιπ πιο Βιεεο ππι·οιιρι·οεποπ οππι· οιιι οιποιιι Ιπει:ι·ιιιιιοπι: ι'εεεοιι.

1ινε.πεοιι. Βοι ?ποππ πο” πιππ ποπ Βιοιπ ππι ιιοι'οπι

Βιε _ιε. πιιοιι οι· ποπποπ Γπιιιοπ ιιππ ννοιτοι· ιιοιπι·ποιπ.

Κ εποε. ιο ει” ιπ ιππιποιπ Γειι πιει· επ ιοιι.ιοιιιιο·._ ποππ

ππι·ο1ι οποιο” Μοπιρπιο.ι.ιοποπ οιπ Ειπ'οοτ. πιππ επ οι·

πιοιοπ νεοι.

ποπποπ. Απ πιππ πιιπ ι οε επεπιπ, ποππ πιππ πιιπ ιιιε

τεροπτιεοιιοιπ Ζινοοιι πππ ποιπ ιπε Νιοι·οπιιοο1εοπ ιιιιιιοιι

ετπεπ πππ πο.ι·ιιπι οι·Ιπποο ιπι ιπιι· πιο ?πιππ οι: πε ποππ

νοι·ιωιππιτ, ποππ Με ειπει Ζπι·ιιοιιειοεεοπ ποτ Βι.οιπ οποιοι·

ποππ ιπ πιο Βιοιεπ ρεεειι·1:? .

Κ το με. Ειεοπιιιπιι ιπι: πεε Ζπι·ιιοιιετοπεοπ ιο. πιιι· πιο Τ1ιο

ι·ο.ι›ιο ππι· Αππι·ιο, ποππ ιιοιπιππ οε οπο; ποοιιιι·ιι.οιιοιι 2ππι

ποιοειειο.ππιο·οπ Απειι·ιιι: ποπ Βιοιπε.

Σ. Γ. ιν πιιπ ι·. Ποοοι· ποπ νπ·,;ιπειοπ Κοιεοι·επιιπιιι ιιοι ιπιι

Ροι·τιοοοι·οιποπι οοιιιιιιιοιι·τοι· 8οιιννο.πι.τοι·εοιιειι.

Α. 1ινοποινε, οιπο οποιειο,οο Βιι.ποτιπ. Χ οπο. Β 1ιιιοποι:ο

οι·ο.νιπ, πο.: ιπε ι·ιοεπιτει Μπι·ιοο-ΜεοπεΙοππο οιπ ιπιι. ετ.οι·ιιππ

ΒΙπιππο·πιι. Βοι ππι· Ππιοι·εποιιπ.·.κ ινπιππ οιπ Ροι·ιιοοει·πιποπι,

πεε πιο ππιοι·π Βιιιιιπ οιπππιιιιι, πιοπ·ποεοιι·ι:. 1)ειε Κιππ Μοτο,

πιιε Βοοιιοπ νεοι· ππιι. Ποπ Θ. Δπο·πει, 10 Τεπο νοι· ποιπ

Βοιιινοπποιεοιιοιιειοι·ιπιπ »πιππ ππι· νοοιπο.ιο Κο.ιεοι·εοιιπιι.ι

επεοοιιιιιι·ι.

οποιο ΒΙπιππο· 1ιοιιιι ΑπεΙοεοπ ππι· Οοι·νιιι, πιο πιιι·οιι Απ

πιιιοιιοιι ποπ Θεποποιπριοεεοπ τοιπροι·ιι.ι· επει:ιιιι. νιιπι·πο πππ

ποππ πω· Ππιειοοιιππο ππι· Βοειε ππι· 1ιπιποπ Ιιιο·ειιιοπτε. Ιειε.

ποιοι: ετπεπ. Πιο νοι·ποι·ο πππ ιιιπιοι·ο Πτοι·πεννε.ππ πιπ1·πο ιπ

πω· Μιτιοιιιπιο ππιι; ,ποερε.Ιτοπ, ννοπποιι πιο νΨοππππε πππ

Βιιι.ιποτιοπ πππ Κιπποε Ιοιοιιι. οπεοοιιιιιι·τ ιππι·πο. Βοι· Πι.οι·ιιε

ινπιπο οιιπο Βοιιννιοι·ιοιιοιιοπ πω· πιο νπινο ποποο·οπ πππ ππιι

Απιοποπ νοιι 4 1.ιοπιιιιοπ οιιι ιππεε Ι.ιο·πιποπιιιιιι ιει:ιιιιι οιι

ειιι·πιι·ι.

Ι)ιο Οποιο.ιιοπ ιιιι.ιιο 40 1ιιιππιοπ ι.ποπιιποι·τ. Βοι· ιιοετοροι·ε

ιιπε νοι·ιεπι πιει· οιιι ε·ιοτιοι·; ποππ 4 νι7οοιιοπ ννπιποπ πιο

1πιπει.πι·οπ οπιιοι·πο ποππ 6 νιωοποπ πω· πιο Βοιιοιποπνιπππο

νοι·ποι·ιιτ. Ποιο Κιιιπ ειιιι·ιι Απιππο· ππι· δ. ννοοιιο ποσο ππι·

Οροτειιιοπ οιπ οιποι· εοπιοπ (ιιπειι·ιοιε.

Απεεοι· επιποιιι εοιπο, ππι· πιο πι·ει.οι· ιπ Βπεειεππ αποπο

πιειι ποπποπ ιετ. ιιπιιο ππι· νοιιι ποοιι 18 Ειι.11ο οπε ππι·

Βιιοι·πιπι· Βοποπιιιιπιι. νοιι πιοποπ 14 πιο 2 ιιιπι1ιοιι επι·

Ιο.πι'οπ. Τοπ ποπ Κιιιποι·π πιππ 5 πιοιιι. ε.πεοοιι·εποπο πο

ο Βιο Νεοιιΐοι·ποιιπιιπππ ποπ πο. ποεοιιιιιτειιιιιι·οπποιι βοοι·ο

ι.ιιι·ε 1)ι·. Α. 8οιι ιιι ιτε ιιιι.Ιιππ οι·ι.τοιιοπ, ποππ ιπ πιο ιιιειιοι·ιο;ο

Ζιι.ιιιππο· πει· Βιιοπιιοοπ πιειι ιιπ Ι.ιοπιο ππι· 2οιι Πιι,ι.τοπο.πιο·

ιιοιτοπ οιποοε‹·ιιιιι·ιιππ ιιποοιι. ποποπ 2πΓοιοο οποιο 18 Βιιεπποοπ

(π. Τιι οοεοιιιι.ιιΙιο1ιο οιιπο ινιεεοπεοιιειιιιοιιοπ ·ι·ιιοιπ, πιοιιι ιπ

Βοοιιπππο· ιςοπιπ.ιιιιι. ινοι·ποπ πιο: οπ ινιιι·πο πο.1ιοι· νοπι νοι·οιπ

επινοτεοιιιοο νεπ Βι·. Β ο ιιιπ ι ι ο ποεοιιιοεποπ πιο οπιπρι·οοιιπππο

Οοι·ι·οοιιιι· νοιι ιοιπι: ιιπ οιπιτοιοπ επ ιο.εεοιι, εοιπιι πιειι 712

Βιιπππο· - ?150 8ιτοπιι;.ς επ ειιιιιοπ. Α Π

ειοι·οοπ, πιο θ επεο·οοιε.ειοποπ Κιπποι· πιο ιιιπ [οιιπο πο·

ιιιιοιιοπ.

Βοι· νε.ειποΙο Κειεοι·εοιιπιιτ πει πο: ποπ ιιπποιοπ (ιιππ.

τιοππιποιιιοποπ (ιι”ιιοπιιιι, Ζννοιι”οι Ε'οιιιιπο·. Οιιιειιππεοπι

ποπ νοι·πιις, ποππ πιο Οροι·πιιοπ ποιπ νεοιπε.ι επεοοιιιιιι·ι, ιιππ πιο

Βιιοοιιινιι·ιιιιππ; ππιι Ροι·ιτοπιιιεπ·οιοιιι· νοι·ι·ιποι-ι·ι πιιπ. ΕΜ!

οπο” Βοοιιοπ ιετ πιο Οοιιιι·ε.ιππιοετιοπ ιπι πιοεο θποι·ιιιιοπ ειι

πιιεοιιοπ. Πιο Οροι·ιιιιοπ πιο οι·ιοιοιιτοι·ι: πιιι·ι·ιι ποπ Ιοοιιοι·οιι

Ζπειιιππ ππι· Βοοποποτι.ιππο. οι·εοιιιιτπι·ι. ππι·οιι πιο ει.οι·ιιο Βιο

ι.πιιο·. νοπι. ι·ιιιιι πιοεοιιιο ρι·ονιεοτιεοιι πιιι·ο1ι Αππι·ι'ιοιιοπ

ποπ θεπο επ ετιιιοπ ιιππ πο πιοοο πιο πιο.ειιι-ιι πιο Οοι·νικ :η

οπι:ινιοιιοΙπ, ποπποπ πιο Βεειε ππι· Βιοειιιοπιπ Μπι ποιοι·

1ιππποπ οπο.

Ζπιπ Βοιιιπεε ππιι νοιτι·. ι'οιεοπποπ Βοτπ επι: Ιπ ππιι

Ριι.ιιοπ ενο ππι· Ροι·ιιοιιι·οοε επ Ιπππο ππι· Νοιιιιιππποιεοιιειι

πιοπ·ποειιοιι·ιιετ, πιιε Οπι·οιποιπ ιπ ποπ Απιπποεπιππιοπ επι

ιιοιιπποτ ιιππ ι·π.πιοπι οπτιοι·πτ π·οι·ποπ ιιο.ιιιι, ποιο Βοοιιοπ πιππ

οπο· πππ πιο ννοιοιιιιιοιιο πε.οιιο·ιοιιιε πιππ, Μ; πω· νιιοιπειπ

Κειεοι·επιιιιιιτ πεοιι Ι)ιιιιι·εεοπ πιο ποτπιιιιοε ιηιοι·ιιιιοπι

νοι·ι'ιιιιι·οπ ο.πιπποιιοπ.

(Απτοιοιοι·ιιι).

Π ι ε ο ιι ε ε ι ο π.

Ι)οιιιιοι·ι:. Οιιιιο ποπ εροοιοιιοπ ππιι νοιι νιιοποι επ

ιεπειι·οπ, ιππεε ιιπ Αιι.οοπιοιπππ ποππ ιιοι·νοτοοιιοοοιι νι·οιποιι,

ποππ πε ππι Πιοι·ιιεοει·οιποιιι ιιοποιειι.οιι1ιοιι επι πιο ιπι·ιιπιτιιπε

ποπ Βοιιοπε πεε Κιπποε ππιιοιπιπτ πππ πιοε ιπι πιιπ ιιιιεοιπιοι

Βιοιιοι·ιιοιι. ποππ ππι· οιι·οιοιιιιει· Βοι Βι·οπ'πππο,· ποπ Πιοι·ιιε ειιι

οιιποιπιποιιοπι πιοεο. πιππ ιιιιππ ιο. πιο Ε'ι·ο.ιι οιιιιιιπποπ οιιπο

πιο Πτ.οιιπΕπι'ιιεεο επ πιιι.οι·οιππππ; ιπι. _ιοποοιι πιο Β ιιιοι·πιιπε

ππε Πιπι·πε οπο.ιιειπιιιιοι, πο «πιο ποππ νιοιι>ι‹·ιι πιο Ππιοι·ιιιιι

ποππ οπεο·οιιιιιι·ι πππ πιοεο ποππ επι· Αεοιιγιιιο ποπ Κιπποιι

ιιιιιι·οπ, ννοιιοι ππι· οιιιο Απεπεπε· ππι· Οροτειιοιι ιπ Βοεπε ειιι'

πιιε 1ιοιιοπ ποπ Κιπποε ιοποπιιι.ιιε ιπ ?ποππ ο;οειο1ιι: οιεοιιοιπτ.

Ποιιοι· ποππ 1). πιππ ιιιοιιι οιιι. ππι· ιν πο ο ι·'επιιοπ Τιιοεο νοιι

ιιοπιπιοπ πιπνοι·ετεπποπ οι·ιιιιιι·οπ.

ινο1ιπι·. 1οιι οιιιιιιοπ πιο Βιετιετιιι ποιοι: ποππ, ποιπ πιο

Ρεπεποπο ιπι· πεε Κιππ πιοιιιι ιοιποτ. Ιπ πιοεοπι ?πιιπ Μι.ι·ιει πιο

Απ. πι.οι·ιπε πιππ: πιιιοι·οπιιπππ; ο.πεεοι·ποιιι ιετ. πιο πεπιι

ο.ιιοι· ποππ πιοοο πο ε.ιι·σιεε, νοιι Απεει.οιποεοπ ιπιι; ο" Απ.

ονει·ιοε. ιιοειπιιοπ. επ ποππ ππι· Πιοι·πε ιιπιποι·ιιιπ οιιι. Βιιιι νει·

εοι·ο;τ ποιοι, ππποπι ιππεε πιππ πιοεοπ Απι: ππι· Οροι·ε.ι.ιοιι ππιι·

εοιιποιι ειιειιιιιι·οπ.

Ποιιιιοι·ι. Βοι· Ηιπινοιε επί πιο Ειι.οι·ε.ι.πι· οι·εοιιοιπι πιτ

πιοιιιι οπο: ειιοιιιιπ1ιιες. ινοπιι;ει:ππε ιπι ιιπ Οοπιι·ο.ιιιιοιτ Γ. πι.

οιπ ι·ειι, ννο πιιε Κιππ επι' ποπ Επι' οιπο.

που”. Βοι· Απτοι· πιππ ποπ Τοπ ποπ ιίιπποε ειιι οι

Ππι.οι·ιιιιιπππο· ππι· Απ. πιοι·ιππ. "πιο ποππ πω· πιιε ειιι

ιιιιοιιιοπρι "πιο ο.πεοοιι·εποπ.

ν. Η ο1ι ι·οπιι: Ιπ ι'ι·ιιιιοπ Βοιιινεπεοι·εοποιτεπιοποιοπ ιιππ

πιππ πιο Κιπποι· ετοιε ιοπι επι· Μπι; πο οιιπο ιιπ Με

8 ο πι· ιιπ ο ι· ιπ Κϋπιπειιοι·ο· πεε Κιππ ιιοι·οιιε ι‹οιπο ιιππ

ιιππ ιποιιι· ειιι'. ινιοιιιιο, ιετ πε, ποππ τπεπ οιιι' πιο Βιιιιιιιιε

Ιιοιπο Βιιοι:ειοιιτ πιιιιιιιι, εοιιιιοιΙ προι·ιι·π πππ εοιιιιοιι οιιιι·πιιιι·ι.

Βοι· Βιιιι.νοι·ιπει ιιοιιιιπι. εοιπ· οποιο· ιπ Βοιι·ποιιι. πιιπ πιο

ππτοι·οιπποτ πιειι πιο Απ. πιοι·ιπο. πιοιιι:. Ν" πιο Ρι·οοποιε

ιπ Βοοπο· επι' πιο Μπτιοι· οποιοι, εο εοιιτο πιππ πιειι ποπ

πιοιιι οιιπο π·οιιοι·οε επ πιο πποιπειο Οροι·οιιοπεππ οπιποιιοι·

ποπ, πο. πιο 1ιγπιπιιπι·ιιεοπ πππ ποπ ρπι·επιοι:ι·ειπ Θοινοιιπ ππιι

εοιιοπ οει·οιποιιιπ.ιπε ιπιιιιι·ιι·ι. εοιπ ιιιιπποπ.

Κ π οι π οι·. Βοι· νιιι.πιποιο Κοιεοι·επιιπιι:ε οποιοι ιπ ιπτετοι

ποπ πιιι·οιι πιο Πιιοτειιοπ πε.οιι Βοεει ιπ ποπ Ηιπι:οι·οι·ιιππ

οιοπι·ιιππι. ποπποπ: Ι)ιοεο ποππ ιπι ππιιι.ππετ ιπι Αιοιιεππι·ε

πιο θοιοποπιιοιτ επεπινοπποπ ιπ πιποπι ι·ειι νοπ Ειοιππιρειο:

πε εοιπο; ιπι νοι·ιεπίο ποπ 11 Μιππι.οπ ποπ Μπιιοιιιιπππ

νοΙιειιι.ππιο επ οι·ιιιι”ποπ.

ν. 8οιιι·οπιι ποιοι; ιετ πιο Ιππιοοιιοπ ποπ Κοιεοι·εοιιιιιιιε

ποιπ· οιινοιιοι·ι, πππ ππι· Βοεει'ποιιο Πιιπιπιοι· εοΙιοπ πιιε ππιι

τιι;π Μιιιοι ιπι εοιιποιιο Βιιιιιιππιιπο; εοιπ. 0ο πιππ ποσοι

ιπι· θιιι·οιποπι οιιι πιιι·ιιο ιι·πο·1ιο1ι ποιπ, ππιι ππι· πποοι·οοιιοιι

ποιο Βιιροπιιοπ ιιοι·οοιιιιιιιοπ ιιιιπποπ.

Κιιτιπ οι. Νοτιιι·ιιοιι ποππ πιο νοι·π·οππππο πεε Βιιπιπ·

τοι·ε ππι· Βοι ποοιπποιιποιπ Οο.ι·οιποπι ιπ ?ποππ ιιοπιπιοπ.

νιιοιιοι·. Βοι οι·εο1ιοιπι οε ποππ εννοοιιιππεειο επ πιο πο·

ιιιιιι οποιι ι;Ιοιοιι πιο οροι·οιιινο 1Σπτιοι·πιιπο ποπ Οει·οιποιιιπ

επεπεοιιιιοεεοπ. _

ινοπο.οιι ιι·πειι, πο πε οι·ιοιιι·πππ·εοοιπιιεε ιοετοοετοιιι ιπι

ποππ πιο 8οιιινεπ,ε·οι·ποποιτ οιιι' πεε ννεοΙιετιιππι οιιιοε θεια·

ποι1ιε οιποπ ε.πιπποπποπ Βιπιιπεε ο.πεπιιιιιιππ ιιιιποι? πι: Ν”

οιποπ ιι'οιι ποοιιοοιιτοτ, ιπ ννοΙοιιοιπ οιπ Μεπιιοεοπισιι10ω

ινοιιι·οππ ππι· Εποι:ειιοπ οποει:ειππ; ιπ ππι· ποιπ ποιεπι οι

ποπποπ Βοιινιοπι.ςοι·επιιοιι νι·πι·πο πιιε Ποι·οιποπι οροι·ιι·ι πππ πιο

ποοιι 2 Μοπο.ιοπ οιπο ειιιππο Βιεεοπιιπετιοιι. ειιιιιπιπιι πιο

οιπ ποιοιιιι€οι· Ρι·οοοεε ιπ Ε`οιἔπ ππι· ετπ.ι·ιιππ ιιιι·ννοιι.οιππο πω'

ιπγιπριιο·οιπεεο ινιιιιιιοππ πει· Βοιινι·ππο;πι·εοιιπιι.

ιν ο ο οι·. Το ποτ Τιιοι ιετ οε ποπποπ, ποππ πιο Ρι0Βιιωθ

ννιιιιι·πππ ππι· Βοιιννοποοι·ποιιο.ιι. οιπο εοιπ· εο1ιΙοοιιτο ιπι..

Ποπ 1ιει· π. Θοι·ο.πο πιειι Με π·ιεεοπ. ποππ πιιε νιωθω*

ι.ιιππι οιπ ι·εριποε ιετ, ιπι:ιεεοπ πιιι· πιο Εππιιι·οιοιπιπ ιπι· πιο

οινοοιιιπιιεειοειο ιιο.1ιοπ.

  



δ!!!

ιν επ ε ι·. !νειιιι ιιπε ειιι· Με Ιιιιει·εεεε ιπι· πεε Ι.εΙιειι εεε

Κιω!εε ειιιε. επ εο!!ιεπ ινιι· ε!ε Ι..εριιι·οι‹ιιιι!ε πιεε!ιεπ, !ιοιπιιιι:

εειιι· πιε !!ιι!!ιι·επε!ι ιπ Βει.ι·εε!ιι., εε ειπε πιο 0!ιεπεεπ ιιπ

ι!ιε·ιε Ιιε! νεειιιε!ει· Ορειιιι!οπ Ιιεεεει·.

Τ!!ιπ,ε. Πε ιει ενι·ιι.ι· ειε ε!τει· 8ε.ιε, άεεε νι·ιι!ιι·επά πει·

θι·εν!ι!!ιει Με Τιιπιπι·επ εεΙιπε!! ννεε!ιεειι. ι!ιιε!ι ειπε! !!ιπι εννε!

?ε!!!ε !π !!!ι·ιιιπειιιιι8·, ινε ι!!ε !!”ιε.ιιεπ ιιπ 8-4 8ε!ιινιιιπε·ει·

εεπε!”ιεπιοπει ιιρειιι·ι. ποε!ι πε.ε!ι ε!πειπ .Ιε!ιι· ι·εε!ι!!ν!`ι·ε! Βε

Ιι!!εΙιεπ ε!ω!.

νειιιι!εε!ι!εε.

- Πει· Βενε!ει· Αει·ειενει·ε!π πει επ 8ι;ε!!ε εεε Πι·.

Βει εε, πει· ι!επι νει·ε!π εεπ ι!εεεειι !ιεειε!ιεπ ε!ε Ρι·Β.εεε

νοι·ιεεεπιπι!ειι ιιω! _!ειει ι!!εεεε Αιπι ιι!ει!ει·εε!ερ,·ι. !ιετ, Πι·. Π..

ν. ιν!ει!ιιιι!ιεπεεπ επιπ Ριεεεε ι.τενν!!!ι!!;.

-- Πει· !ιεειι·!‹εε.ι·ετ ν!. Ο!εεεε πε! ι!ει· 8ι. Ρειει·ε!ιπι·ειει· Ρε.

!ε!ενει·νι·ε!ιιιπε: πω! Ιιει·π.ι!ιεπι1εε Μιτ,ε!ιει! ‹!εε Μ!!!τει-Μει!!ε!πι

εε!ιεπ Ηε!ε!ιι·ιειι Οοιιι!ιεε. Β!ιι·επ-!.ε!!ιπιετ!!ειιε Θε!ιε!πιι·ει!ι Πι·.

Βοεε!ιιεε!ι!π!π πι! εππι !.ε!!ιιπει!!επε εεε !!οιεε

8ι·. Κε!εει·!!ε!ιειι !!!π!εει.ε.ι ει·ιιιιππιννοι·ι!επ, ππι.ει·

Βε1εεεππι.ι ιιι πεπ Ιπε!ιει· νοπ !!ιπι πε!ι!ειι!ιι.επ 8ιε!!πιιειειι.

- Ζπιπ ΟΙιει·πι·ετ πεε !ι!εε!εειι Νι!ιο!ε.ι-!!!!!!

τϋ.ι·Ιιοερ!ιει!ε !ει ιιπ 8ιε!!ε νοιι Πι·. Πιιεε!ι!π!ι!π, άει·

Ιιε!ιεππι!!ε!ι !.οιρε:ι.ι·ετ €εινοιι!επ Μ, πει· ΟΙιει·ιιι·ει πεε !.ε!Ιι

επιι!ει·ει.:!ιπεπιε επ ΡΓειι!ε Βιιιε.ιειιιιΙι Πι·. Α ειιιε! !ι!!π!π

ειωιππτ ιι·οι·ι!ειι.

- Πει· Μ!!!ιε!ι-Μει!!ε!πε!!περεειοι· πεε !νει·εε!ιεπει· Μ!!!!.!!.!'·

Ιιεε!ι!ιε, θεΙιε!ιιιι·ε!!ι Πι·. 8ιείε.ιιοιν1ιεε!ι, !εε επιπ 88·

Ιι!!!επ «!εε ΟΙιείε πει· ΟΙιει·-Μ!!!!ε.ι·-Ιι!ει!!ε!πε!

νει·ινε!ιιιιιε ει·πειιπτ ινοι·ι!ειι.

- Πει· ε!ιει·ε Αι·ει πει· (ιει·ι!εεειι!ριιε;ε. ΒΕεε.τειετ!ι Πι·.

ΑΙειιεπε!ει· !ιε.πε· !εε επιπ Ι·)!ιι·επ- Πε!Ιιπιει!!επε

άεε Κε!εει·!!ε!ιεπ Ηο!'εε ει·πειιπι. ινοι·ι!επ, ιιπιει·

Βε!πεεππε !π εε!πει· Ιι!εΙιει·ἱεεπ 8ιε!!ιιπις.

- Ιν!ε Με «Νοινοει!» ει!ε.!ιι·ειι, πι Πι·. Α Ιε ιι ε π σ! ε ι·

'Ι' ι· ο] ε π ο ιν. Θε!ι!!Γε πεε ΟΙιειειειειι πεε 0Ιιπε!ιονν-Ηοερ!ιε!ε

πω! Ιιει·ει!ιειιι!εε Μι Πει! πεε Μει!!ειιιε!ι·ιιι!ιε, ε π πι Ε !ι ι· ε π -

ιιι!ι.ιι·!!ει! πει· !!!ι.8ι·-!!ει!!ειιι!εο!ιεπ Α!ιπι!ε·

πι! ε .εειινε!ι!ι ννοιι!ειι.

- Ζει· Γε!ει· ε!εε 100. .1ε!ιι·εειιι.<.ι·εε άει· ΠΜ

ν ει· ΜΜΜ: ε] π ι·ά ε νι· (Ποι·ρει! πει πιε Μ!!!τε.ι·-Μει!ιε!π!εεΙιε

Α1ιω!ειπιει!!ε Ρι·οι'εεεοιεπ Θ. Βει π πω! Ν. ινε η ε πι ι ιι ο ιν

ε!ιι!ε!ες,1ι·ι, ινε!ε!ιε ειιιειι ειιιε Αι!ι·εεεε πει ΑΜιι!ειιι!ε !!Ιιει

ιε!ε!ιεπ ινειι!ειι.

- Απ! 8. ΠεοειπΙιει· Ιιεε!πε Αροι!ιε!ιει· Ε ιν ε ! ι! Η ε 1 π ι· ι ε !ι

θα Ιιοε!ει !π Γε!!!π, πει· νι·ο!ι! πει· Νεετοι· πει· Αρο!!ιε!‹ει·

ε!εε ιπεε!εεΙιεπ Βε!ε!ιεε εε!ιι ι!!!ιίτε. ιιε!ιιειι 90. ΘεΙιπι·τε

τας. Ιπ !.!ι·!ειιι! ιεε!ιει·ειι, ειιιι!!ιτε πει· .!ιιΙι!!ει· Ρ!ιιιι·πιεο!ε ιιπ

πει· Ποι·ρειει· Ππ!ι·ει·ε!τει. επ ννε!ε!ιει· ει ιιιιε!ι !. .1. 1885, ε!εε

νει· ιιππιιιε!ιι· !”ε.ει. 68 .Ϊε!ιι·ειι, ι!ειι Ρι·ον!εοιει·ει! ει!επετε,

ννοιεπι' ει· Με 1880 Αρει!ιε!ιει· πω! νιε!ε .1ε!ιι·ε !ι!ω!πι·ε!ι ειιιειι

Β!!ι·ε·ει·πιε!ει.ει ιπ Ι·`ε!!ιπ (Μν!εω!! ινε.ι·. Ειπε ππει·ννιιιιειε

ΠεΙιει·ι·εεε!ιππε !ετ. ι!ειπ ει·ε!εεπ .!πΙι!!ιιι·. Με πει· «!!'ε!!!πει· Απ

εε!εει·» !ιει·ιε!ιιει., πι! ι!!εεεπι Τε.,<ιε ειιιειι ειιιε ιιπε Μπιιε!ιεπ

!!ιπι επεειςιιιιι.ιεπε Ζιιεε!ιι·ι!'ι επ ΤΙΜ! Ηενι·οι‹!επ. !π νι·ε!ε!ιει·

πει· ΟΙιεΕιει!εειειιι· πει· ι!οι·ι!ιεεπ <<Α!!ι;ειιιε!ιιειι Ζε!ιππε·» !!ιπι

πε ε!εε ππει·εε!ι!!ι.ιει!!ε!ιε Ιπιει·εεεε πω! νει·τι·ππεπ. πεε ει·

ε!ε ΑΙιοππεπι. ι!!εεειπ Β!ειιε ι!πι·ε!·ι 60 .!ιι!ιι·ε Ιιεινε.!ιι·ι πω, πεπ

Πιιπ!ι πω! ε!ε ιν!!ι·ιιιειεπ (!!!!ε!ιιν!!πεε!ιε άεε Β!ειιεε πεσει·

πι!ι.ιε!ι.

- 0ι·ι!επενει·Ιε!!ιιιπε·επ: Πει· 8ι.1ιν!πι!!πιιι·

θιι!ειι 2. Ο ! εεεε Η ι!επι Ιιεειειιι!!εεπ !!!ι.ις!!ει!ε άεε Μ!!!

ι!!ι·-!Υ!ει!!ειιι!εε!ιεπ Ηε!ε!ιιιεπ Οοπιιιεε. Θε!ιε!ιπι·ε!!ι Πι·. Α Ι ν -

εε!ιεννε!ι!. Πει· 8τ. νν!ιι‹!!ιιι!ι·-Οι·‹!ειι Β. ()!ε.εεε

- ι!επι Ιιειει!ιεππεπ Μ!! !!ει!ε πεε !!!!!!τει·-Μει!!ε!π!εε!ιεπ θε

!ε!ιι·ιεπ Οοπιιιεε, ιν!ι·Ιι!. ιεετει·ιιι!ι Ριοι. Πι·. Τειπ Ιιει·: τ!ειπ

επεεειειειεπιεεε!εεπ Οοπεπ!ιεπιεπ εεε Μ. Ρετει·εΙ›πιιζει· πω.

!8!·Μ!!!Ι!!.ι!ιοερ!!ε!ε, ιν!ι·!ι!. 8ιεε.ιειει!ι Πι·. Μ 8 ε!ι ε ι· εεπ ε νιπ

ε π! πω! ι!επι ει. Ρετει·ε!ιιιι·ι;ει· Θππνειπειπεπιε-Μει!!ε!πε!!π

επεειοι·. ΒΙιι·επ-Ι.ειΙιιιιει!!επε, νν!ι·!‹!. 8ιε.ειει·ει!ι Πι·. Α. Κει

ιπ!!ονν. Πει· θ!. Αππεπ-Οιι!επ 1. Ο!εεεε: ι!επι ΟΙιει·

πιει. εεε Μει!ειι!ιοερ!τε!ε !πι Ηει”ειι Κιι!εει· Α!ειιειιι!ει· ΙΙΙ.,

ι·:!ι·Ιι!. 8ιπειει·ει.!ι Πι·. Β!!!!ι! π. Πει· Η ι. Β ι ιιπ !ε ! ε π ε

Ο ι· τ! ε π 1. Ο 1ιι. ε ε ε: άειι 0οιρειιι·ειεπ, ιν!ι·!ι!. 8ιε.ειει·ιιι!ιειι

Πι·. .!ο!ι. Οι!ιππι, Πι·. Πει! Ηει·εε!ιε!ιπιιππ πω! Πι·.

ν. Κοπετεπι.ιποινιιεε!ι; ι!επι Με. στι!. ε” Κ!εινει·

Ππ!νει·ε!ιει, ιι·ιι·1ι!. 8ιεει.ει·ει!ι Πι·. Ο ε. ι·! Β ο ι π Ιι ιι π ρ τ; άειιι

Ρι·οί. στι!. άει· Μι!!ι!!ι·-!!ει!!ε!π!εε!ιεπ Α1ιει!επιιε Πι·. Α. 1. ε Ι: ε -

πε ιν πω! ι!ειπ θοπνει·πεπιεπτε-Μει!!ε!πε.!!ιιερεετοι· νοιι 'Ι'ινει·,

ινιι·1ι!. 8ιεε.ιει·ει!ι Πι·. Β. Ιι!ρε!ι!.

-Βείϋι·ι!ει·ι.: Ζπ ΘεΙιε!ιπι·ει!ιεπ Με Βετε

Ι.!ιεπε!ε !!!ιε!!ει! άεε Μ!!!τε.ι·-Μει!!ε!π!εε!ιεπ Θε!ε!ιι·ιεπ Οοιπ!τεε,

ΡΜ!. ειπει·. Πι·. Πι· ει:ι·ο πι; πει (!ε!ι!!!ε ι!εε Μ!!ιι!!ι· !!ει!!ε!

  

πε.!!ιιερεετοι·ε ε!εε Κεεει.πεε!ιεπ Μι!!!.8.ι·Ιιεε!ι!ιε Πι·. Ιι!ιπ -

ποινε!ι!; άει· (!πι εει·ει. πεε 4. Αι·ιπεεεοι·ρε Πι·. Κοεε π

ε!ι!π. Ζιι ειιιε !ε!ιεπ 8ιε.εεειει!ιεπ - ι!!εθε1ι!!!επ

πει· !!ι!!!ιτει-!!!ει!ιε!πε!!περεετοι·ειι πεε ε!Ιι!ι·1εεΙιεπ ιεειι. Απιπι·

Μ!!!Ν!.ι·Ιιεειι·!ιε Πι·. Βει. ε ε! ε ι· πω! Πι·. Β ο ι; π ε ε !ι ε ιν ε Μ;

άει· Απ!. επ Ιιεεοει!ει·επ Απί'ιι!!ε;επ δ. Ο!εεεε άει· !!ι!!!!!!!ι·-Με

ι!ιο!πε.!ι·ει·ινε!ιππε πεε Κιιπ!ιειεπε Πι·. Β!! ιτε!ι ει· πω! πιο

Ρι·οΓεεεει·επ πει· Μι!ιτει·-!!ι!ει!!ε!π!εε!ιεπ ΑΙιει!ειιιιε Ρι·ε!!ι ν

ι.ε!ι ιιπ‹! 8ειτοι.!πιπ.

- νει·ε το ΓΙ:0ΠΣ 1) Διιι 8. ΠεεειπΙιει· !ι!ει·εε!!·›ετ πει· επ

Ιιει·ε Αι·ει πεε εΙι€ει!ιε!!ιεπ θεπει!ιιι·πιει·ιε-Ποι·ρε νν!ι·!ι!. 8Βε.ε.τε

ι·ιιι!ι Πι·. Ή'ι·ειιε Πεεε !πι σε. ΠεΙιεπειεΙιτε. Πει· Περιε

εε!ι!ει!ειιε ετεπιπιτε ιιπε Ιιἱν!επι! πω! !ιειιε εε!πε ιιιει!!ε!π!εε!ιε

ΑπεΙιι!ι!ιιπει ειι'ι!ει· Ποι·ρει!;ει· Ππ!νει·ε!Ι.Μ ει!ιεΙιεπ, επ ινε!ε!ιει·

ει· νοπ 1848- 58 ειιιι!!ι·τε. Νεε!ι Βι·1ιιπε·πιιε; πει Ποετοι·ινπιι!ε

!!εεε ει· ε!εε ε!ε ρι·ε!ιιιεε!ιει· Αι·ει. ιπ 8ι. Ρει:ει·εΙιπι·ιε ιι!ει!ει·,

ινε ει· νοπ 1859 -85 :ιποπ 0ι·ι!!πετοι· επι Μει·ιεπ-Ηοερ!τε! ινει·

πω! 1872 πππ Αι·ει εεε Θεπεἀειπιει·!ε-Οοι·ρε ει·ιιιιιιπι. ινπι·ι!ε.

!πι δε.!ιι·ε 1880 πιι!ιιπ ει· εε!πεπ ΑΙιεεΙι!ει!. - 2) Ιιι Βοι·ονν!ιεε!ι!

επι 4. ΠεεεπιΙιει· πει· !!!ιει·ε Αι·ει. πεε Ι. Βερρεπι·-Βετε!!!οιιε

Πι·. Με. Βεπ Η ο ιν ε !ι ι. Π!ε ει·ει!!ε!ιε Ρι·ειι!ε πω: πει· νει·

ειοι·Ιιεπε εεπ. 1874 επεεε!!Ιιτ. - θ! Ιιι Κεεεπ πει· ιι·ϋΙιει·ε Βε

ε!ι·!‹εε‹·ιι!!ει. πεε Κεεε.πεε!ιειι !ι!!!!τει·Ιιεε!ι!ιε Πι·. Β ε ! π !ι ει· ι!

8 ε!ιιιι·Ιιε !ιπ Α!ιει· νοιι θ? .1ε.!ιιεπ. Πει· νειετοι·Ιιειιε, ινε!

ε!ιει· εεπ 1858 ε!ε Απ! τΙιετ!ε εεινεεεπ πι!. ει·ΐι·ειιιε ε!εε ιι!!

εειιιε!ιιει· !!!εΙιε πω! Αε!ιιιιιι8·, πεπιεπε!!ε!ι επε!ι ππιει· ε"

ε.ι·πιειι Βει·ϋ!!‹ει·ππε Κιιεειιε. 4) Ιπ 'ΓεεεΙι!ιεπτ πει· ειε1!ν.

Βιετ!τει·ετ Ο ε ε ι πι ι ι· Π ι· ε ε !ι 1, ινε!ε!ιει· εεπ; 1884 ε!ε !!!ι!!τε!ι·

ειε!. ι!ι!!ι!ε· ιςεινεεεπ πι!. δ) Αιιι 26. Νονεπι1οει· ιιπ Α!ιει·

νοπ 80.1ιιιιι·επ ι!ιεΑει·ει!π 8ειι!ιιε ΔΙιι·ε.εε!ι!ιενν!ιεε!ι

Ρ Η ι ε ιε ι·. ιιι·ε!ε!ιε !πι Κ!ι·εω!οι·ϊ Βε!ιερ!ι! ιπι 8ε!ι!πεεε!!ιπι·ιεει·

Κι·ε!εε Με !!ειιι!εε!ιε!!ι.ε!!ι·ει!π ι”ππι.ς!ι·ιε. θ) Ιπ ιν!επ πει·

!'ι·πΙιει·ε Ρι·ο!”εεεοι· πει· ε!!ιεειπε!πεπ Ρει.!ιο!πε!ε ιιπ πειιι ε!ιειπε.

11ςεπ .Τοεερ!ιιππιπ ι!εεε!Ιιει. Πι·. ιν. Βει· πει:ε Πι. !πι 82. Ιιε

Ιιεπε!ε!ιι·ε. Πι· πω: ιπιι νοε! επεειππιεπ Με Ηειιι!Ιιιιε!ι πει·

Αι·ειιε!ιπ!ι.ιε!!ε!ιι·ε !ιει·ε.πειεεε·εΙιεπ.

- Απε θι·πε Ι›ι·ἱπςτ πει· Τε1εει·ειρ!ι εοεΙιεπ Με Τι·ειιει·1ιππτ!ε,

άεεε πει· Ι›ει·!!!ιιιιτε Ρενε!ι!ειει· πω! Νεπι·ο!οπε. Ρι·οι. ειπει·. πει·

νν!επει· Ππ!νει·ε!ι.ιιτ Πι·. Β!εΙιιιι·τ! Πι·ε!Ιιει·ι· ν. Ντε!!!

Β ε! π ε, επι 9..22. ΠεεεπιΙιει· ι!εεε!Ιιετ, πιο ει· !πι Βπ!ιεετειιι!ε

!εΙπε, !πι 53. ΠεΙιεπε_!ιι!ιι·ε νειεε!ι!ει!επ !ει:. Ε!πεπ ειιιε!!!!ι:·

!!ε!ιει·επ Νε!ιι·ο!οες Ιιε!ιε!ιεπ ιν!ι· ππε !πι· ι!!ε πεε!ιε!τε Νι·. νοι·.

- Απ άει· πιι!!ιει·-πιετ!!ε!π!εε!ιεπ ΑΙαιιΙεπι!ε !ιιιΙιεπ ε!ε!! Με

ΠΠι. ιν. Οι;ιρε! πω! Θ. ΠοΙιεποιν ε!ε Ρι·1νει!εεεπι.επ

Ιιε.Ιι!!!ι!ι· τ. πω! εινει· ει·ειει·ει· -- Πιτ ΟΙι!ι·ιιι·ε!ε. πει· εινε!τε

- τιπ- Αιιε·επΙιε!!!ιππι!ε.

- Ρι·οί. Πι·. .1. ν. Βειι ει· πιτ νοπ εε!πεπι Απ: Με ει·ετει·

νοι·ετιι.πε! ε!εε Βε!ε!πεει·!επιιπιε !π !ι!!!πεΙιειι επ

ι· ιι ο Η ε; ε ι ι· ε τ ε π πω! !ει. επ εε!πειπ Νιιε!ι!”ο!;ςει· Πιε!. Πι·.

Ρ ι·1 ει!ι·1ε!ι !!! ιι Πει· ει·ιιε.ππι ινοι·ι!επ. Π!ε 1Τιιωιι!οπεπ

ε!ιιεε ειι·ε!ιειι νοιετιιπι!εε ε!ω! πειιι Με. ειιιιεοι·ι!. άει· πιει!.

Ρο!!!ι!!ιι!!ι Πι·. Πι ι ιε νοιι !!Ιιει·τι·ει;επ ινοι·ι!επ.

- Πει· Ρι·ιι·ιιιι!εεεπι Πι·. Βι·1ε!ι Ιιειιει·, 1ειι€_!ε!ιι·1ι.ιει·

Αεε!ειεπι. πω. ν. Β ει· ε πι ε π ιι ε , Μ. επιιι ειιεεειοι·ι!εω!!ε!ιεπ

Ρι·οιεεεοι· πει· ΟΙι!ι·πι·ε!ε επ πει· Βει·!!ιιει· Πιι!ι·ει·ειτει. ΙιεΓ6ιι!ει·τ.

ιι·οι‹!επ. Π. !ε!τει εεπ Β .1ε!ιι·επ Με εΙι!ι·ιιι·ε!εε!ιε Πιι!νει·ε!

ιετερο!!!ι!!π!!ι πω! !ει. Ιιε!ιε.ππι Με Μ!τει·Ιιε!ιει· πεε νοιι πεπ

Ρι·οιι°. ν. Β ει;; ιιι ε π π πω! ν. !!! 1 !‹ π !!εε !ιει·επεεεεεΙιεπεπ

Ηειιι!!ιιιε!ιε πει ρι·ε.!α!εε!ιεπ 0!ι!ι·ιιι·ε;ιε.

-- Πει· ιπει!!ε!π!εε!ιε 8τπι!ειιιεπνει·ε!π επ άει·

!!!οε!ιεπει· Πιι!νει·ειιΜ. !ιε.τ. Με Με «Μοε!ι. τ!επιεε!ιε Με.» ει·

ι'ε1ιιι, ειπε Ππιιιιι€ε επ άιε !!ετ!!ε!πει· εεε ν. Οπι·ειιε ρ;ειιεΙιιετ,

ινε!ε!ιε ι!εεπ ι!!επεπ εοΙΙ, ι!!ε εε!ινι·ε.ε!ιειι 8ε!ιεπ άει· ιπει!!ε!π!

εε!ιειι Ηπ!νει·ε!ιειε-νοι·Ιι!!ι!ιιπε ειιίειιτ!εε!ιεπ. Απ! ε!πεπι

Ρι·πεεΙιο;;επ εοΙΙ !ει!ει· 8ιιιάεπι πεε ν. Οπτειιε επεεΙιεπ, ιινε.ε ει·

ρι·ε!ιιιεε!ι ιιι πεπ ειιιεε!πειι ΚΙιπ!!ιεπ .<;ε!ειιιτ Με πω!. σε ει·

ε!εΙι εειιι ει·ει!!ε!ιεπ Βει·πι' ι.>;επΙ!εειιι! νοι·Ιιει·ε!ιετ !'ϋ!ι!ι. Πιι.ε

ι.ιεεειιιιπε!ιε ει.ει!ει!εε!ιε Με.ιει!ει.! εε!! ι!εππ νει·ε.ι·Ιιε!ι.ει: πω!

ω!! πεπ ε!ε!ι ει·ΒεΙιεπι!επ 8ε!ι!!!εεεπ άει· ιπετ!!εἱπ!εε!ιεπ Ρεεπ!τετ

νοι·εεετε!!ι νι·ει·ι!επ.

- Ζπι· Βε!ιειππ!'ππε· ε." 'Ι'π!ιει·ειι!εεε ιν!ιι! πι

Γι·επ!ιι·ε!εΙι ε!εε π ε. ι ι ο π ει! ε 8 π Ιι ε ε τ! ρ ι. ι ο ιι νει·ε.πετε!τει:.

Απ πει· 8ιιιιεε πεε 8πΙιεει·ιρποπεεπεεε!ιπεεεε ειε!ιι Ρι·ο!”.

Β ι· ο π ε ι· ι! ε Ι. !π τ!ειπ Ιιειι·ε!!επτ!ειι Απ!'ι·ιιί πω! Ιιει·νοι·ιεε

1ιοΙιεπ, άεεε Πεπιεο!ι!εω! 64 8επει!.ει·ιεπ επ ι!!εεειιι Ζπ·εε!ι Ιιε

ε!τει, !π ι!επεπ 23.000 Κι·ειι!ιε(εοεει· 80.000 ·- ό. Βει!) Ιιε!ιιιιι

πε!! ινει·ι!ειι !ιϋπιιεπ, ιν!!.!ιι·επτ! Ρι·ειπ!ιιε!επ πω· εννε! Με. Η!!!

εποπι·πιει· 8ρειιάει· !πι! Ιιει·ε!τε 200.000 ?ι·ειι ειιι ι!!εεειι Ζινεε!ι

ε·εεειε!ιπειι !πι θιιπεειι ειιιά Ιιει·ε!ιε !!!ιει· 400,000 Β`ι·επεε ειπ

ε·ε!!εεεεπ.

- Πει· Β!Βε.ει· Αι·ει ιιι πιτ! π Β ο ε ε!π! !ει ιιι άει· νοι·ιι.ιεπ

ννοε!ιε ι·οπι 6ι·ι!!ο!ιεπ Βεε!ι·!ιει.ι·ει!ε!ιι, πεε!ι !ειιεει· νει·Ιπιπι!

!ιιπε πει εεεε!ι!οεεεπεπ 'ΓΙιπι·ειι, επι θι·πω! πει· 58 995 ππι!09Β

ε!εε 8ιι·ε.ιε·εεειεΙιπε!ιεε ε π ιπ ν ε ι·! ιι ε ι. ε! Ι ε ι· Β ε ε !ι ιε π π ι!

επι· Ζιι·ει.πεεει·Ιιε!ι επι' 10 .1ιι!ιι·ε νει·ιιι·ι.!ιε!!ι

ινοιι!επ.

- Νεο!! ε!εετ νοπ ι!επι !ι!!ι·ε!!εΙι ειιι·ϋε!ιεειι·ειειιειι 0!ιει' πει·

ι!π!!!.πι!!εε!ιειι Μει!!ε!πιι!νει·ννε!ιππιε Πι·. εε! ειιιε ιιπ νει·

ϋΠεπι!!ε!ιτεπ 8ι:ει!ει!!ι !!Ιιει· πιο Ππινν!ε!ιε!πιιε (με !!ι!ει!!ε!πε!
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·(79)20-15.~Δ·~,~εΑΝΔιοΧὸοἶιΧ1>ἱιωοἙ~

Ι . ζ

Κι·ΜΉ8·οιιάθε ιιιιιιθι ἔ

νοΙΙΙ:οιιιιιιοιι ι·οι2Ιοε. . κ ,

'Ι'οιιιεοΙιε Ψιι·Ιειιιι8·. ›‹
% Μ Βου Ηει·τειι ΑειΖτειι Ριοϋειι υιιά Ι.ιτοι·ειτιιτ 8ιειτιε

Χ

δ(

ιιι:ιΙΙειιΙιεεεει·ειιΜιιιειιιΙινιιἑεω·ΙιιιιιᾶΙιιιιἔειιιιιπ1ΑροιΙιοΚειι.

ΜεΤιιιι!ιοιιι·πιιι!Με“πιομι”ιιοιιι·ιιιιοιιι

ιιιπ! ίτειιιι:ο όιιτειι Κ. δ. ΒΡΘ88ΗΠε, ει. ΡειετεΒιιτ€.

ίΖΕειΒιιΚειιιτειι; ΒΗΠΩ1°_ δ5 0ο., Βει·Ιιιι δ. Ψ. 48.

,,!ι:Μιιιιι!"-Ίει!ιιιιιιιιπμι.ι
. ί, . 1

.. 0 6 Δ ο' ,Η'-'Ι:Μι Γ·

»10ΙιτΙιγ0Ι" -Αιιιιιιοιιιπιπ Μ. ,ῖ1?ι°$°;2%.ι°·ἐ,ι€°.ιὲ3 ...ΒΑ
· · ΒιιιιιΙΜοοΙιειι ?πιι δ Κο., 1 Κα, ι/·.ι Κο., Ι

.ι ι · .μ Κο., Πω Κα, οπο! ιιι θι·ιειιιιιΙΠει-ι

,ι · εοιιοιι ιιι 60 μπι., 45 μια ιιιπ! 30 8ι·ιιι.

ΙΒΜιι0ίοι·ιιι" :·,··ι· Τι·ι·ιε.:··.··ι·····,.··ι·ιτ·····.;ι··.:····ι····
φ: , , ιι υπι ο ο '- οι·ιι;ιιι ο γ .νοπ ειε σιε ιππι

. Αιιιιεεριιΐιιιιιι, νοιι ιιιιε ΒοΙἰείει·τ ιιι θι·ιειιιιι!ιιΒρεοΚιιιιμιι '

ι ° - · ιιι 2.5 μια από 50 Βι·ιιι.

κι οσει· Δι·εοΜ.ι1ιτι ι.Ι;ιιοιηι1:ι·οοει·Μ1ι·ο-ειι1ι'οιιιοιιιιι ιιο1ιι- ·

' »ΙθΙΙ"ΙΐΠΈ'8·Π υιω (ἔὸοΙιτΙιγοἐὅ-€ἱ1ἔςΒ, !ϋ5ΙΈιιι ιιιάΙιιιιζιεπι εοινιο Σ”,

ιιιοιιι Με” · Α» ι ει· επι :Μαι οι·νοι·τεεειι ετεε ι

Αιιτιεοιιοι·ι·ιιοιΚυπι, νοιι ιιιιε Βειιωω” ιιι θι·ιειιιιιΙΠέιεοιι- ι ~~·-~· · · ·Ζω

· ι:Ιιειι :ιι ΙΟ ει·ιιι. ν `

ι Η ° ιιιιιο1ιψΠε ιιι ΤειΜετιειι ιι Ο,Ι μια, Βειιιοιι

- υιιά εεεειιιιιειι:Ηοε, Ιειιι·2ινοε ,,ΙοΙιιΙ:γοΙ'· -

ι · 'Ι'8.ΒΙετΜπι Βειιειιιιιτ, ιιειιε Ρ`οιιιι Ν1ι·ιιιιει·ιιε ,

- Ιειιτιιγο!-Ι)ιιι·ι·οιοιιιιιι8, ιιι ΟιιΒιιιιιΙει:ΙιειοιιτοΙιι '

(1 :ιι 50 ΤιιΡ!εττειι. ῇ

0 κ; ο οι· ,,Ιο1Μιγο1"-Β ι:ειιιιιεο1ιιΜΙε, ειπ . Β'/1°ο οι·ι.;ιιιι.π

ἔεΒιιιιό. Ειει:ιι, ιιι ΤιιΜεττοιι 8 0,1 μ., Βει·ι.ιοιι- υιιά εο

εειιιιιιιοιιΙοε, ιιιάιοιιι ω (Πι!οι·οεε ιιυά Αιιιιοιιιιε, ιιι Οτι

ΒιιιιιΙεοιιαοιιτοΙιι 2ιι 50 ΤιιΒΙετιειι. -

Μ (Με, κι ω” Πει.ιι-Κτοε0Ι-Α1ηιοΙ εοΙιιΒι1ε. ειιι!1. 4000 Μετιι-ΚιοεοΙ,

;,ν_ θ· ο ΠεειιιίεοιιοιιειιιιιιεΙ ιιι άει· Πιιιιιτειο, ιιι θι·ιΒιιιο!ιιϋριιοΚιιιι8ειι ι

:ιι 50 μπι.Βιι0880Ια σαι· Βιιοε1ηιτο1-Διηιο1 ιιο1ιιΒι1ε. οιιιιι. 40° ο ΕιιοιιΙχριοΙ, Πιτ

Η :ιιιιιιέιι2ιΙιοΙιε νετινειιιιιιιι€, ιπι $1οιιιιιιιιιε οπο., ιιι ΟτιΒιιιιι!ειΒ- ι

ριιοΚιιιι€ειι :ιι 60 ει·ιιι. ·

κ: εοΙιιΙσι1ε. ειιιιι. Ι0°,'ο _Ιοε1. Ει·ειιτειιιιιιεΙ άεε _Ιο‹ὶοΓοι·ιιιε ιιι ί

]06·9 ΟτιειιιιιΙειΒρεοΚυιι€ειι ιιι 50 €ι·ιιι. νοιι ιιιιε 8οΙιείοι·ι. 7 1

Μειιιιϋι!ιοΙιιιΔι·ιοιιοκοιιιιιιΙΜιΜιιιοιιΙινιιιοι

1.Μπινοπω"οιποπιιιεὰἰιιὶιι]εοΙι6ιιΑυτοι·ιι5.ι.ειι,ι;·εμιιι:

,Αιιεοιιιιο,Μειει·ιε,Ι3Ιειιοτοε,Βι·εοΙ16ρΙ'ιιιι8·,

,Νει·νοι·ι-υιιάΡ1°8110ι1-Ι.ιΘΙΠοιιώεετειιεειιιρίοΙιΙειι.

.Βέρδιιι:

ι
ν

  

ο

2οι!"ΒΒοιιιιιιιιειιιιι·Ιι ΜπιΙ·1ιιειοιιΠ5ι·ιΙοι·ιιΜε

ΐοι·ιιιιιιιιιις.

πι·8οΙΒει-Βοι·σιιιιιιςΜειιΙ|ιιιΙἱε‹·ΙιιιιοιικΜ-!

ι·ειιιιιιιιΉιιιιεοι·ε. (ΙΟ9)12-ΙΙ.

 

- Ψιεεειιεοιιιιιι!ιοΙιε ΑΒιιιιιιάΙιιιι€ειι Μπιτ νοι·ειεΙιειιόε Ρι·ϊιριιι·ιιιε, ννεΙειιε ειιιε- .

εειιΙιο5ε!ιοιι_νοιι ιιιιε ιιΙΙειιι ιιοι€εεωΙΙτ ινοι·όειι υιιά όει·ειι ΖειοΙιειι ιιιιε 8εεει:Ιιι·Ιι ι

εεεειιιιι2ι ειιι‹1, νειεειιόειι ει·ιιιιε 11Ιιό ιι·ιιιιιιο.

19ΜΒιο··Βιιιιι!$Φ3ϋ Ι

Η6οΒιετε Αυειειοιιιιιιιιι;. 8ιειιιι<.ι- ιιιπ! Ειιι·ειιρι·.

ΙΙιιιιιμΓ- ΙΙοειιιΓουιιοιιε - Αιιιιιιιιιο
2ιιιιι Πεειιιιιοιι·ειι νοιι ινωιω, Βοτιειι. ΚΙειαιιιια5

ετίιοΙιειι ιι. ε. ιν.

Μιιοιι-ειωιιιωιοι, Ρ!ειεοιι-8ιει·ἱ!ἰειιιοι,

1 8οΜΠε-ΒεειιιΕοοιιοιι, -

εΒιιιιιιΝιι·Ιιε θ·880ΠΒΕ. πι· ΖἱΜΜεΓ_0ε8ἱ"ἰ°°ϋ°"υ

ΠΠ7ιιεοΙιτ1εοΙι-ΔιιΙαεοιι,

-- Ψι3.11118τι- υιιά Βι·ιιιιαεΒιιι1ει· τ ·

ΑΙιοι·τ- από Ρ1εεο1ι·-Αιι1ε8·οιι

(Τοιιιιοιι- ιιυά ινιικοιιεγετειιι)

ΟΙοεεπει ιιιι.οΙι ΑΙΜΑ ειιιετιι·οιιιιοιι Βγειειιιειι; τω·

Βι·ιιιιτι·ειι, 'Ι'οι·ι'ειι·οιι, ννιι.εεοι·ιιριιΙιιιι ε.
ΡιιοιιιιιΜιει·Μ Βιιιηιιιιιηιοιι. ¦ 7 Κ η ”ί- . .

ΨιοΙε ι.ιιιιεοιιι1 ΑιιΙει;οιι, ιιπ Ιιι- ιιιπ! ΑιιεΙιιιιά 1 ΜΜΜ "ω πι· ΜΡ θἔθΠΠΠθΠ·
88ιθμ,ιΒ-ι_ ι Πω ΒιιιιιιιιΕιιεε. πω. Ι101Μιιι0ι:π, π. Η,

Βθ!”.ϋσθΓ ;1.ιιι;έιιι?ι:6.ΒοιιιιΒετΒει·,Βιι.ο.Όοιρ.0.

ΗΜ ι·ει·Ιειιι€ε ιιιιεοιειι ιιιιιιοιιιοιι €'ιιιι1ΙοΒι κι" ΠΡΙΝ, ννεΙοΙιειι Μι· ε;ιιιιιε ιιυά , Με. ιι. 29, κια. Μ.

· ι ιι·ιιιιοο νοι·οοιιιΙοιι. · (136) 6-2. ?πιι Ηιι.ι·ιο Κιιι:οι·ιι, Οι. 8ωιιιιοωι

Πει:: κ!. ΠιιιιιωΙιοιι Κιι·οΙιο θ--8,Ω. Η)

 

ι·ιιιιιιεεΜπι-ΠιτΩ

ιιιιιιιιιιιιιεειιιοιιι-ειιι
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κοι·ι1οιι 1ιι ιιι·ι!11ο1ιοτι Κι·ο1ιιιιιι 1ιιιιιιοι· ιιιο1ιι· Βοειο1ιΜιτ.

ΡΜ!. 8αιιιει.ι1τια!. Κι·ενιιε! ειππ Κι·οοεοτ. 0,06 ιι. 0,10.

1ιιι11ο.: Ρ1ιιἱε1ε 1ιιοἰρἰειιε, Βοι·ορ1ιιι1οπο.

ΡΜ!. ΒιιιιΒιι!ιια!. Κι·εννε1 απο 0!·ι1ιι!ιι. πιιπ. 0,015.

1ιιι1ιο.: 8ο!ιινϋ.ο1ιοιιιετ9.ιιόε τιιιο1ι Ε!κοοιιεοιι, εονι!ε ιιιιο1ι 8οινιιιεοιι 1ιιίωτ.1οιιιι

1ιι·ιιιι1ι1ιο1ιοιι.

ΡΜ!. θειιιειιἱπει!. !(ι·εννε! απο Ουε)ειοο!. ι::.ιι·1ιοι·ι. 0,08 ιι. 0,10.

111010.: Ρ!ι!.1818 ριι1ιιιοιι., 1ιι!11ιτιιι1οιιοιι, Βοι·ορ1ιιι1οεο.

ΡΜ!. 8ειιειι1τιει!. !(ι·ειιιιε1 απο άοε!. ρω. 0,004.

1ιις1ιο.: νοιιιιιιιε. €;ταν1ι1ιιτιιιιι, 8οι·ορ1ιιι1οεο 01ι1οι·οεο, ειιιιιιιι1εο!ιο Εστω άει·

Γ8!.11811ι12!461τ.

ΡΜ!. ΒειιιΒιι!κια!. Κι·ειιιιε1 απο Εκτι·. ΡΜ! 0,05.

Μάιο.: Αιοιιἰο Με νει·ι1ιιιιιιιιειιιτειοτιιε.

ΡΜ!. θειιιευ!ιπ1. Κι·ενιιο! αυτια πω. ειι·εειι1οοε. 0,0008.

1ιιι11ο.: ο1ιι·οιι1ειο1ιο Μ8.1Μ'12. ιι. Νοιιι·ειει.1ιειι1ο, Ο1ιοι·οιι, Νοιιτσ.181οιι, Μ12ι·11.ιιο,

Ρεοι·1ιικ1ε, ιι.1τιπι ΙΒΜειιιειι, Π1ιι1ιειτοε,ιιιιι1!αιιοιι 1.ι·ιιιρ1ιοιτιειι, Ι1011Ε11.Π11θ οιο.

01ο 0ι·1ιι!ιιι111ιιι:οιιιι ιιιιωι·οι· ι!!ιιιιιι1!!ο1ιοιι 8ιιιηιι!ιιι!-Ρι·Βρετε!ο 1ι·ηοιι :Μπω

κ!ιι!ιοιιι!ο ο!τιρο!ι·ηοιιιι 8ο!ιιι!τιιιιι·!ιο.

Βοειι,ιμηιιο11οιι:

Βει·! Γοι·ι·ο1ιι, Μοι:1ιιιιι; δ. Β. 8οΒιιι11. 111ϊ11ιι:ι; Μ!. 'Πι. Βιιιιι:1ι, 111811. 1ιι ὰοιι

Αρο!:1ιο1ιοιι: Βι1ιιιιι·ι1 0ιιει:ιιοι·, 1λι”ει.ι·εο1ιιιιι; ΜΜΜ 801081, 111οιιι·; 111ο1ιιιι·ι1

ΤΒρ11°οι·, Νιιι1ιιιγ-Νονηςοι·οι1; 8. τ. 1Ποεοι·1τι1η. .1ιιιςιειν (00ΓΙΜ!.); Ρειι1Πο01:0010,

Αρο!.1ιο!ιο 'Η. Αιι1ιριιο1ι, ΗΒιιι€οιι·ιιεειιε Γιι1ιτ11ι-Μιιι·11ΐΜ & (30.

θ. πι. 1ι. Η.

Ρι!ιι·1!ι ο!ιοιιι!ιο!ι ·ρΜι·ιΜο0ι.ι!!ιι0!ιοι· Ρι·1ιρει·:1ο

Κ01ιι ει. Β1ι.

Ι.1τοτιι!.ιιι· ιιιιι1 Ι)ι·ο1ιοιι 1ιοε!οιιίτε!.

ιιιιι1 41οεεωι 0οιιι1ι!ιιΜ1οιιωι '
  

  

  

(121) 18-11.

  

0 1ιοιιιιιοΡΥΒΙΝ.

Ε11ιι ιιοιιοει Αιιτ!ργι·οτ.1οιιιιι ιιιιι1 Αιιτ!ιιειιιι·ιι1ς1οιιιιι εΜειι Μ18ι·ϋ.ιιο, Νοιιι·ει1ε1οιι ιιιι‹1

Βι·Μ.!!:ιιιιςοιι, Βρωι11οιιιιι @μου 1ιι11ιιειι2ιι. Θο1οιι1ιτ1ιοιιπιιιι1ειιιιιε ιιιιι1 Ο1ο1ιτ.

Βοο1τιιιιις: '1'15.Β·11ο1ι θ Ριι1νει· ει 0,5 Με 1 θ. επι 1ιοετοιι 1η Ο1:1:ιτειι. Αιιο!ι 1η ι

'1'ει1ι1εττειι ειι 0,5 ιιιιι1 1 Θ.

. 8!ε!ιο ιν1ειιοιιεο!ιο.Γτ11ο1ιε Α1ι!ιιιιιι11ιιιιΕοιι νοιι:

"1Μ0τ11οτε, )Υ!ωι Ερνιοιιοι· 1ι11ιι1ιιο1ιε Ψοο1ιοιιεο1ιτ10» Νι·.

Ε!. Πι·. 11ι·1οιιοι·, 11'Μι «Με ιο1ιι.-ο!ιιι·ιιτ8·. Οοιιτι·υ.11ι1ω;ι».Ντ. 15 νοπι .1ει!ιι·ε 1901).

3. Ι)ι·. Βο1οΒιιοε1, Ριιι·1ει («Βιι11ω!ιι Θ6ιι6ι·ιι.1 'Ι'1ιόι·ιι.ρειιιιιιιιο» νοπι 30. 1111512 1901).

4. Βι·. Ι.:ιιιιιιοιιἱοι·, Ριιι·1ει («Ρτεεειο 1110111081» νοπι Α τ!! 1901).

1. Πι·.

5. Βπ. 0ο1ι1ιιιιιιιιι, 11Ίωι («Α!!εοιιι. 11Ποιιοι· Μοτ11ο1ιι. ο1τιιιι,ι;» Νι·. 14 ιι. 15 νοπι .1. 1901).

θ. 1)ι·. Μισο! Βο1ο1ιο1!. πω!) 1ανν1οιιοτ πιω. Ρι·οεεο» Νικ Β! νοπι .Τει1ιτε 1901).

Τ. ΙΝ. 0ιι.ι·1 Γιιο1ιει,

Β.ιιιιι1εο!ιαιι» Ντ. 89 νοπι .Τιι1ιι·ε 1901).

8. Πι·. 8ιιιι11οι· Με άει· ιιια1ιο. Α1ιι1ιο11ιιιιΒ· νοιι Ρι·ο1°. Πι·.

Βιιιιι1ει·11ιιιι» Ντ. 0 νοπι .1ιι!ιτο 1901).

ει. Βἱειιιιοτ!ιι!1οιιιιιιι·1ιοἱ! Πι·. Μ 11Ιοι·ιιοει 111ι·ιιιιι1:ι :ιιι Μι· ιιιοι11ο1ιι. 11'ειι:ιι1ι.!!ι. 1ιι Ριι.ι·1ε..

Α11ε Αροι1ιο!ιοιι 1111ιι·οιι οι1οι· 1ιοεοι·).:ετι ιιιιιιοι· Λοσωργι·1ιι, ειιι! Με ειο1ι ιι11ο

ο1ιοτι ιιιι.<;είϋ1ιι·ιειι Αι·1ιε1τειι ιιιιεεο1ι11ειιιι1ιο1ι 1ιε21ε1ιειι.

Ειιι;ι·οει ι·1ιιτο1ι 8.110 Ποκερ ΠτοΒοιι-Η11.ιιεοι· Β.118810.1108.

ΜΣιπαύΜ ειιι· 10οι·/'119ιιιι9.

Ε'ει1ιτ11ι 11011 & 0ο., '1'ι·ςριιιιιι.

(183) 24-5.

89 ι·οιιι .1. 1900). ι

Ή1οιι Με άει· Κ11ιιι!ι άοε Πει·ι·ιι Ηο!τε.τ1ι Βι·ιιεο1ιο («ν1ἴ!οιιοϊ 14101.

0ι·!ιιοι· («1ν1ειιοι· 1ι11ιι.

 
  

 

 

Ριικιειιιιι Ζιιιιιιιιιι
1)Π1ι1, ιι1ιοι· ιι!ι:!ιει· ιιι!ι·!‹οιιι1ιιε !.ιικιιιιιι. Ε!οοιηιι·Ξμπεπ ιιιἱ! ω......ιωιθω

Β...) π”, πω" ,ιηαΠ5:Ρ"ΘΒΠιθΠ Ρ1ιοερ1ι‹ιτ.. 8101111011 Αιη)υ!ι!

ΝΘΒ0|ΠνιΓΧ"[]8 . ιιιο1ι!, 1ιοσιτι1ι·Μ1ι!ιετ 1ιι 11011101'

νϋΙΠΒ 8880ΜπωωΕι08. 1Μι1εο 1118 ΐοι·ι1:ιιιιιιη;.

  

1.ιο1ο1ι!; 1'08ι ι·1›ἰι·1›:ιι·.

σ ΚΠΟΕΕ & 0.2. 1.ιιι|ιασ!!μ:ΗΜεπ απο ΜΜΜ.

 

 

 

1
1 Δι1τοεεοιι

κκκκκκκκκκκκ88κκκκ8κκκκκκ

Σ· .! εΜειι· 11:21,

πο1ο1ιοι· ειι1ιι 1ιιιιττιιιιιοιιιιιι·1ιιιιι 1ι1111ς πω)

μι! Μεο1ιιι!!ειι ννι!1. "©1118 ε1ο!ι σ." σ..

νοι· 80 ω... ιεεει·. Βροσ181-00εο!ιι!!! Πι

ι!ι·πι11ι·1ιο Β1ιιι·1ο1ι!ιιιι;οιι ι·. Ε. 8ι:1ιι·ο11ιοι·,

Βιιτ1!ιι Ν. Ζ!ει:ε1ειτι·. 28ι1 εεεειι11Βιιτ ω.

1ζϋιι1ε1. Πιι!ν.-Κ11ιι11ιειι. ΕΜ Ρι·ο!ιοιιιι!!τη

ιιν!ι·ι1 Με Βοο11τειτ. ιιιιιιιιεε 01εεο1ι15.!ιοι: Βοιω

Μεση ιι. ιιι ετέ!ιιι11);οι· θεεο1ιΜιενοι·1ι1ιιι1ε.

ί111ιι·οιι. Κιιι.ιι!ο8· ρ,·τιιι1ε ιι. ίτιιιι:ο(νει·ειιιι:1

ιιροιιοιι ιιο1ιτ ειιτιιιις, Ρο" ιιο!ωι 0180 Κ!!!

πω. Μιοιιιιι.Μ

1 111.11ι·ιι1ιιιιοι·'ε 11ιι11ιιιιε!ιι11
00Γ001°8ι10Γ1 ιιι Βο1ι!οε1οιι,

(11ιε!ειτ:τ: Πε1ιειιιιτειτ1ι Πι. 1111211.

Ρεττ1, ρτει1α. Απ! ιιτιι11ειιι€15!ι

τ! ει· Αεε.1ετειιτ Πι. Βτε1ιιτιετι

' 2 ε!ωικ1.Αετετε:ιι.2Αεε1ετειιι€1τιω

Βε1;ειιιιιτ Με ει·ετεε, 1854 €εετιιιι

ε1ε!ε·ε 52ιτιειτοτιιιιιι ιιπ 1..ιιιι€ετι

!‹τειιι1‹ε, θε1ιιιττεετάττε άοτ 1ιειιτε

ιτιιιεζθο1)ειιόειι Τ1ιετειριο κ1ετ Ρ1ιτ1ιι

εε !ιιτει· ιιιιτ1 5οπιπιοτ εεϋΠιιοι.

Ροιι51οιι εο11οιι νοιι Μ. 38.- Ρετ

ννοο1ιε ειιι. Ν211ιετεε Μπιτ σ11ε 1101

, πιοτ1ιοάε ε. .,Τ1ιετειρἰε άοτ ο!ιτοιιι

εο1ιειι 1.ιιιι€ειιεο!ιννιιιόειιοΜ' νοιι

1)τ.Ηετιιιει.ιιιι Βτε1ιπιετ. ν...

128 νοιι νο ε1 & Κτε!ειι1ιτ!ιι,Βει

11ιι δ. Ψ., ἔτοερεοτε €ι·ειτιε ι1ιιτιτ1ι

άιε 1·“ει·ινει1τιιιι€. (118) 10-1

κκαοακσαιακιικ
Ηνοι·ο!ιιε

·εαπθεέιειιε1Μιι1οΜε:Βο11ιπ1:11ι!ε,11νιιεσοι·

τις1ιο.1ιι·ου.ΧΗΜΜιιι.1ΝΜ1ιι€ιιι.Β1ει1ιοιιιε1.1ι·ι·1Βιιι.οι·εοιο.

13"Κ28Ι1Χ8111ιο.8επΜ.$5.811ο1ιν.10Με6Έ11ιι·(ιιιι801ιιι!.εεο11ν.12ΜεΣ)

Με!!ιιιιι!ιιιιιιι!ιιιιι!!!ιιιι!ιιιιιιι·

«Με81.Ροτιιι·ε!ιιιι·ιιοι·8ιιιιιιιι·1τοι·-!!οι·ο1ιιε,

Κειειιετεε1ιο1εΜιμι4,11701111.12.

ι·ω·1ο11ιτειι!ΒτιιρΓε1ι1ιιιιεεΜειι21ι·εωεοάοτε1ιιειε1ι11τ€11οι1οειΜε

.Μεειιι·Κι·ιιιι1ιωιρ11εκειιοι1ινιιοιιι1ι

ιιιιι.ιι·ιιι2οτι,'Γ

ΒοϋΕι:ιο!..
ΗΒε11201εξιιιτα1ιετ1τι1ετ.Π1οιιεω.;μιιιτι:1Ρι·ο1τ.ιηιωνοιι2-8Πω-όΒῇθΙΒ8

888888888888ΧΧΧ8888888888

8ο1ιινοετοι· 0οιιιιτ.. 8ο1ιιιιιι:1τ, Πο·ωρ6. Η

11ιι·ι·ιι·1ιοΒοκε.ε π. π. θ. 101- 211·
Ρ'ι·ιιιι 8012011, νι. Ο., 17 Ι.1ιι1ο,Βιιιιιι Ν! Π!!

Ου. 10.
1 Α1οιιο.ιιάι·ιι Κιιειιι·1ιιοιιν, Ηπικοιια.οιιοιιιιιι

γαι. χ. 01, ιπι. 112.
' ?του ΙΞ11ν1ιιε .Τιιο1:ιιτι:ι (Ηο1ιιιιιιιιιο) ΙΜ·

σειρ. 15 :ιιιιι1ε, ιι. 28. ΕΚΠ-7
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σοπΡοποπ πσπποσπ.Α πο ιποπ ι·ωι·13. . ο ~ ο 00000000

Π111Β ΧΙΧ. ο; ο

ι

Ρνσσκιο|. Γ

:ιππιπποποοπο
(ΠΙΙΒΜΜΒΒΙΙΙΒ ΛΙΠΩΝ!. Β'Β0$ΙΙΒΕ8“ Ε! ..Μο0ΠΕ0Π ΡΙΒΒΙΙΙΙΠ ΧΗΜΙ'ΙΙ1“).

οι. 1908 τοπγ οριο”. οοικοοπτο πο ποοποοπ ποοτοποπο ο οι ποσοκοοι.

οοποπο: κοποποο οπο οποποπ οποποιοπο πο κοπο 8 ποστοσι οο»οποπ.

ποοΑποσο·οοοποποπο .

Η. Α. Βσποπιππποπτ,

Πρσοοοοοορι Ακοπσππποσκοπ Χπ ρτοποοκοπ Μππππκπ.

ΡΕΠ[ΑΚΤΟΡΗ:

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

8
. Ο

Α. Δ. Βσοοσο·ο. Β. Π. ΡπποποοοοΗ. Μ. Φ. Οοοποποο·π. ὶ 8

Ο

Ο

Ο

ἐ

ἐ
Ο

Ξ

Ζ

ΒεπΠοοι·:

.ΙοοσοΜσἰσο.

Ποσ2οοοσο·π Φοπγπο·οοο·- Ποσοοσοοοο·ο Φοκγοο·οο·ο- Οοποιιιἱπ Βοποπ Οποοοποο
οπο!! οογοποποοπσο ΙΕ.οο- οπο! Χοογοποποοκοπ Κ.πο- Γσοσποπσπ 6οποοπιιοι. ο

οπο πο. Μσοποπ. οπο;; πο. Εποποο.

Ε. Μ. Ποο·πποσ. Κ. Π. Οσοποπο·π.

Ποσοοσοοοο°ο Χο γοτὶο Αοοοο·οοο·πο Αποποποποο

Μπποοποσοοπσοσ οποοσο- ποπ Χοογοοοοο‹·κσο Κοπ

οἰοοοοτσ .Υποποοοο·ι·στο. οπο.

Β. Α. Το". “στο Φοπο-Πποτοποιοπο. Γ. Φ. ΙΙσοποσοπ.

Ποοοπτπ-πσποποπ ΡΙππο- Ποσοοσοοοο·ο πο γοοἱο Ποοοπτο-)ισποοπ Μποσ

οο·ι·οοοοσπ Βσοποσ-Μοοπ- Ποποοποσοοοπτο οοποο- οποσοοκσο Βσε·οπσ-Μοπο

ποποποο Απποοπὶο. οπ1°σΤο. πο 10οπωπ.. ποποκοπ Αποποπιο.

3ΚΥΡΗΑ.ΤΙ'Β ΠΒΕΑΒ'ΓΟΗ ΠΡΜ ΥΜΑΟ'ΓΠΙ: ο ο

Π” Α. 'Γ. Βσοποποκοοο (Κοοποοογπο), ποσοι Η. Α. Βο.·τγοπο. Ιθποοοπ›. πο:

ὶο. Η. Βεᾶο πΠοσο(οοπ (ΟοσοοιΒ. ΙοοΉο. Θ. Η.. Ε&οοΙτπγϋποο)(Κισοΐ Χοσέ [Σ.

ΓΗΠ- .· ποσο γοτ··ο).π- ο . . γκοποο .- οπο γοι·ο,ο-οο. . . ·
ο ο ο Μο.·Ποοοο6γοπω, πο.›ο›Ρ Μ. Α. Βοο ο π οσο ο (Βο. Μισο). ποσο). Α. Α. Β ο ο ισ ο· ο ο (>ο(,90°

ΜΜΜ (Τοποπο·, ποσο. Μ.. Η. Βοι πσοοποσοπ 10.- στοο6γοπο), ο-οπ Ο. Β. Βπο.- ο .ο ·

ο ο σο ποπ ο ο ο (θ.-Πο·ι·οο6γοπο3, ποπο.-οοπ. Η. Μ. Βσπ ποπ ο ο ο (ΜθΒο). Ν” Π· ὁ· Ϊ

Γποσο·ο-'Γο οπο ςΟ.-Πο·οοο6γοπο), οοπ Α. Α. Γο·ο6σοοκοι·σ (Ο.-Πο·οοο6γοπ). ο

ο-οπ Μ. Η. Γ ο ο οοπ ‹Ο.-Πσοοο6γοοο), ο-οπ Β. Ε. Γ ισ 66ο ο «πο. (Ο.-Πο·ι·σο6γοτ·ο). ο

ποοο›. Ο. Η. σππποπο (ΧποΕΚ08$), ο-οο. Ε. Π. πσπ6οοποποτο ιΟ.-Ποτοο6ΥΡΓ'Η.

ποπι Π. Η. Βοποοο οποιο (Ο.-Πο·ι·οοογοπ3, ποσ‹ο. Ι. Θ. Βοποποποσ (Ο.-Ποτσο

6ΥΡΙ"Β% προ» Β. Η. Βοπο οπο (Ο.-Πο·οοο6γοπο). ποσο. Α. Α; Η οποποο (Ο-°Πθ°

°ΡΘΡ6ΥΡΠ). ΚΜ Β. Ο. Μ.σπ.π οποποιοσ (Οποπο). ποσοι Μ. Μ. Μ. ο' 8 πο ΙΙ 0 Β ο ΚΧ80ο· '

π0%).π·οο Α. Γ. Εγοποπσ-Κσοσπποτσ(Ποποοκω, Προ . Α. Μ. Π86ΘΙ!0ΒΒι

10.-Πο·οοο6γοπο). ποοοο. Π. Π. Ποοιποοπ (Μοοποπ.). ποσοι . Β. Μποσοο0Βο

(38ΡΠοΒο). ποπ. Μ. Π. Μππο.οοσ ο ο ο. 4Ο.-Ποοοο6γοοω. ο οπ Μ. Η. ΜΘ900ποπο

(Εκποοοοοοοπο·ο), ο-οπ Η. Α. Μ σο ο το. πιο ‹Ο.-Πο·ι·σο6γοι·ω. π·οο Α. Β. Μπο οπο

10.·Πστοο6γοπο), ποσο›. Β. Μ. Μι.ιιπο. ί σοοο·ω. π- ο Γ. Γ. Η οπο :ποποπ ΙΓο·ι·- ο

ο!πο). ποσοι ,ο Ο. Οπου. Ο.-Πο·οοο6γοπο),ο-οο Μ. . Ρποπ οσο οπο Ι·Ισποσοοπο).

ποσο›. Β. Α. Ρο·οοποπο (Ο.-Ποτο Μοτο!. Προο1. Γ. Ε. Ροποπ (Ο.- στο Μονο!.

Μπι Ι. Γ. Ροποοποπο (ΗοπεπΙ -Ησοι·οοοπο). π-οπ Γ. Μ. Ρσοπο ( ποποπ.),

ποσ‹ο. Π. Κ. Οποποοοοποο (Μσοποο), οσο. Η. Β. Ο οπο οπο (Κιοπ·ιο, ποσο›. Α.

Π. Το οποποποσ $Ο.-Ποτοο6γοπο). ποσο›. Α. Ο. 'Ι'ειγ6σο ο (Ο-·ΠΘ'ΡΘΡ6ΥΡΓ'ω.

οιοσο». . Φ. 'Γ ο .ο ο ο ο ο (Ο.-Πο·οοοογοτο), ποπ. Π. Π. 'Γ π π σ ο ο (Κσο·οοσπω, ο-οο Β.

. 'Ι' σο ο ιο ο ο ο ο οτ σ1Ο.-Πσ·ι·σο6γ;›ι·ω, ποσοι. ΙΟ. Κ). 'Γ ο ο ο 6 Ο Ρ Γ ο· (Ο-·Π8'ΓΘΡ6ΥΡΓ'ω.

ο-οο Α. Α. 'Γ οσ ο ο οοπ (Ο.-Πσοοοογοπο). πιο Η. Π. Γ ο ποππο ο ο ΙΧΒΡΕΕ0Β'δ .

προ. Β. Μ. Φ ο6οο ποποπ (Χοοποσο·ο). Μπι Β. Α. Φοποπο ο ο 4Ο.-Ποοοο6γ πο_

ο-οπ Β. Α. Φοοκο ο (Οποοοπ). οοπ Η. Β. Χσοοποπ (Ο.-Πο·ι·σ 64οπο). - `. ο

Η ο ο ο σ οι ο ο ο ο (Ο.-Βοοοο6γοπο), ποσοι. Μ. θ. Π] ο. ο π ο ο ο κ ο τ· σ ( .- στοοϋγοπο._ .!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ηἰδ”ΡΗΑΠΑ ΟΖΙΈ[[Υ10Π.[ΑΠ: ϊ

ι

Ι

Μειιινοι·ΙπποσΡι·οπρεπτο.

Ιοοἱτοοοοι·Απο::ζ.ΠσΙ'τοΗιΜο.νοιι..ωι.ζ,

 

ΟΟ

-θπππτοτἱπιπ,,ΓἰοοΙιο.”

:Ε·ϋ.:::Σ..·ι:ι.:ι:ιεε:ι::.1ε3.ά.ε:Μ:1€

Ι ΙΙΡ
 

,Επι·Αοοοπ ΒΜποπο Ρο1οποποοτστ. ΖοοποοοΙοπποΙ,Άσ.οοοποποπ·
Βοοὶσοοπ.

ο.Ζοποσοτπωπ.Βοιω

 Ιπεκτιιπποποο

ΠστσΜτοπιο.Ποσο

 

σποΗοοοοΜιποονοπΛΙ.ΕΧΜΜΕΒΠΕΠΗ.8ο.Ρστ.οτοσπης,Ετοποοοπτοποσ38.

Ισποι·ιιπποπτοοιινοτοπποσο

οπο·Δπιοποοιἰσο
οποπ.τοπ.ο.π.

ΑΜπτσοπο

Ζιισοποτ.

νσιστἱποὶτοτιισ.

Κσοΐ

οοτοΙιο-ο.

πἱΙΙοπίϋπΜεΜποποο;ο.

  

 

ΗοποΙ.-Νἱοοοι·Ιποο,_

Μοίοι·οποΜ!.Ιοοποποοπίο,Βοο;1ιιιοιιιοι·.ΚτππποπΙιοιιοοι·.Αοοοποπσππ.Ι)ι·σοποποσοσοοΐτο

  

Ι. Οοποποο.ποποιπ ο·οο.·ι·πο πο οσοι". ο·οποποπο κοογοτΠο ο οσπο·τοοοοκοπ σο

οποπἱοπποοοτοπ.

Π. Βοοποπο ο οοόπἱστοποοὶπ.

ΠΙ. ΡοΦοοοοοι.
Μ. Ο·οοο·ι·ιο σ ποποοπποσοτο ογ‹›οποπ·ο ο ποσοτοσ.οποικο ποογοτοποοκοπο σο

ιποο·ι·πο π Οοπο,οσπο.
Μ. Κσοοοσπσοποοπίο. Ϊ

ΜΙ. Ο6·οποποοΜ. ζ

Ργκοποοο (πο. οο.πποποικο 6οποσοσππο·ο ο ποποοποποιο, πο οσοπωπο‹›οτο. οποσ

ο πο σοποπ ο·οσοσπ·π ποο1·ο.) ποσο.πτ··ο οπποποοπτο πο οπο Κ. Π. Οσο :ιποπ ο ([Ππο- ο

ποοποπ. 8θ. κο Ι ). (Ηοτπο, 1·πο·πο6σ πιο σ·οποποοποππο, πο ποοποοπιστοπ. Ροποππιπ Ι

σο·οοοπποπο πο. σσ6σιο ποοιοσ.πο οπγοπο ποπσ6οσο·οο, ποποοπ οσκοποιοπιπ ο οπιισ·τσοοι ο

!

Ι

Ήποποιοσο. Βι·Η -πεο,ΒϋποοΙοο,Βστο; 'ΓΙισπιστ.Μπισσ
ΡσΙνοι·Ισποστο

Ζἰπιιποι·οσΙνστἱπ.ιιἰσππ.

τουοἰσΒσεὶπΙοοοἱσο.

 

ΑΙοσΙιοΙσιποσοιχ

οπποοοπὶπ στ. π·οποπο ποοπτεισπωπο. οτο·τσο. Ργκσοοσο, ποποποοποποπιοπο οποσο·τσπ

·τοπι.πι.ιι·ι. οο6σπ, κοιιοπ·ι·οο πο. οοποκιι€ο, πππ οσπποοιποπὶο οπτοοο.ο·ο, πο οπο. ·οοο6σ- ο

ποοπσ (πσο·οσο--πο οπο. οποιο). οι οοοοοὶο 2 ποπ; οσοποοιποοὶο ποποποοποποποικο

οοψοοπτοπο. οοποοοὶπ. πσοοοοοσοοοοπἰο ο πο. ποσοποπ.οοποοο. Ποο·ι·ο σει οοΦοοπτοι ο

οσποοσὶο·-80 Νοκ. σο .ποο·οο. Ποπ ποοοοσοσοσπο οοπο.ο·ι·σοπ ποσοι Π. Α. Βο π πο ο ο- ·

ο σο ο (Κποσοοπο, 18) ποοποποο·ι··ο πο Έοποπο στο 10 πο Η πω. γ·ι·οο- Πο Ποιποοοσπ ΑΙσποποοτ-ΗσοοὶοοΙ οπο!

Έ οθκι)ΗΤΗΡΙ' Ρ018κιιἱ" πω” Β' ' ΠρωΥ"Η (ΠΟΈπι!)ΟΜιπ' 19' 8)μι 6 Νοοοννσἱο σττποΗτ οσοι· οοτ Ζσὶτ οἱσποτ

[.[ πο 38 τω”. (Π: ποοσοπιπκσισ Η ποστοοποισ Β ω' . 321 ποπτοπο Μ! . ο ω” ΡΜεω_ Μιά Πιθ8θτἱιι"θΒ Ντ (Η'

Πσπποοκο π οποποο·ι·οο πο. οοποποσιο·ο ποτοποοπ Ε. Π. Ροκκοοπ, πο Ο·Πο· . _
"Ρ6ΗΠ..Β' ΗθΒοΚΗ'ΡΠΡη Μ· Δ οτινοτο Κοποποποοσοσ (,ο;οοσπ ΖοοΙοοο

Ο ποποπ οποιοι. ποοοοποοοπ πο οο,·μικππ«›, οπποο·τοπ οοοππο.·τοσο σοοποποοἱο. · νοπ 50 Οσο).

Γοτσοπο-ΜοτοτΙπΙ.Βοποποσο,

Μποσοποτπιοι·,

Βοοννοιστοσ,ΡἰποσΙσ,'Πιετ πιοτποιοι·(ΜππὶπιπΙ-,Ἀποστ σ.Γοπποστ-).Βοι·σωσωτ,Αστο

πιοισι·,

Ιοπ,Ρἱποο
ποποπτο”

τω,Βσποἱσπ.

πο·

Ηπορτπεοι1τυποππο·ΜἱΙοππιεοΙιι.σοποοπεἰττοΜΗοπνοπθ.ΝσοτΙσἰπΓιεν”.

 ιἱ 
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- ·νωη_ε8' ;. ε.
  

Με ΜεΙΙ:ΙΙΙΙεεεεε, ει·εεεεΙεεεεεΙΦΙεεε, ΙΙΙ"ε$ΙεεΙιεε Με» εεε Κι·ΙΙΙΙΙςεεεεεεΙΙ.τεΙ Με ΚΙεεεε εεε Ει·ενεεεεεεε Με
ε °° ε 8εΙιενεεΙιειεεΙ.Εεεεε Ιι·εεεΙΙ ενεΙεΙιει· .Με εεεπεἱεΙιμ ε Η

··Ι·θ Ιεεεεεεετε εεεεεεεΙιι·ΙΙεΙι Ιε ω· ΚΙειΙει·ρι·ειΙε. Ν·

Πεεπεε.τεεεε ΠοιεειεΙ εετΙΙΙΙΙΙ: εεεεετ εεε: νΙΙΙΙΙΙ; ι·εΙεεε Ηεειεο;ΙοΙ›Ιε` (εεωιιεω, ΙΙ. Ι. ΐτω"Μέ 'ΜΝ Πι Π"Μψ]

Βι·εΙεεεεεε Βεεεει·Ιεε) εοεΙι εεπειετΙΙεΙιε θεΙιε εεε ΜεεΙιεε ΒΙετεε,

(Νειι·Ιιιει εεε Κε.ΙΙεει), εοννΞε σε» εειεε επεσε· ενΙεετΙεεε· ΒΙνσεΙεετεεε~εεε 8ετειεε Ιε τοεεεεκτΙτιετ ·εεά· εε1·εΙεΙε·τε

εεεει·εεπιετ ?ιπιε (εΙεε εΙεΙιτ εεΝΙεεί;Ι). Με ΙιεεειΙΙεεε Ψει·άε.εεες, εεΙ εΙε εεε ειιι·εΙ1 8εετε-ΡεεεΙε Με: ΠΙευερπετΙε εε;

Ζουμ, Με νοε'ΙΙ.ει· εετϋτΙΙεΙιεε ννεὶτεεε νει·εοΙιΙεάεε. Ρεειοεε, ΑΙεεπεοεεε εεὸ Π Π

ΜεεεΙιεε, Νοε ιεεΙε τετε.Ιεεε εεε (Με ε-8ιτεεεεετε εε.εεεενν1εεεε εε εε; “εεει·ΙιεεεΙ:°·εΙοετ Μι·εΙα τεεει·Μι·η Νεο

Με νοε εεΙιΙτεἰεΙιεε Λετοι·εε ΐεετεεειεΙΙτ. -ΒετεΙι @ε

εννεΠεΙΙοε ΒΙιο1ΐΙε εει·εεωτ ενεΙεΙπε Γε· Με ΝεεεΙΙόεεει νοε ΖεΙΙεε Με Οτεε.εΙεπεεε νοε Με Με: νΙϊΙεΙ:τΙΕΙ;εΙΙ. εΜε.

8εΙιΙεεεεά ννΙι·‹Ι ΙΙΙεε ο __εεεε ει·οεεεε Ει·ΓοΙε·ε Με Ηε.εε1εωΙεεε ΒοπετεεΙ εετε.‹Ιε Ιε εοΙεΙ1 ε ΙΙ'ΙΙΙΙειΙνεε ΙΞΙιεεΙΙΙ

Με, Βει·ορΙ1εΙοεε, ΡΙΙ.0εττοεΙ1Ιε εεε: ετε. Ι›εννΙεεεε, Ι›εΙ νσεΙεΙιεε νοεΙιετ εετ:Ιοε'^εεετοεΙεΙττεζι Ρτερει·ειε εοννΙε Εεεει·ΙΙιτεε

.Ι Ι

ΒΙεπ·Ιιοε ει·ιεεεεεεε ΙΙνΙι·Ιιεεέ

.ΤοάεΙεεε ε. ε. εν. εεεων:ι.εάτ. ννε1·όεε. ·

σ ΒεεΙεεΙ:0κειτ ΗοιεειεΙ .Εεεε Με άΙΜετΙεεΙιεε. ιΙΙε·τεε·ΙΙεΙιε Νεει·εεε· ετε;εεεεεεεε ΙΙΙΙ:ιεΙΙΙεετεεε.ΙεΙ1τείε εΙιεεΠεβι

Ι:ετετεεεεεε· ε;εεοειιεεε ενει·άεε. Με εε «εε εεεΙΙΙ:ΠεΙιεε ετεεεΙεεΙιεε Ρι·οάιιετ Μ, ττετεεεεΙειεεΙε'ΙϊΕΘεά ΨΘΙΦΘΒΙΙΙΪΠΠΕεΙΙΙ

εΙε, Ιεεεεεεεεει·ε εκει ε" Ι›εΙ ΙΙΙ.εςετεει θεετεεεΙιε νοε ΜΙεεεΙΙεΙιεε ΕΙεεεει·ει·ε.τετεε··εενε1·ιεεΙιΙΙΙΙ·Ιιε 0τ8εεειεε;·+ Η

 

Ψει·εεεε· η Πε. Β'εΙεεΙιεεε!

εετεΙΙ.ετε. Ηειτεεω0, ΙΙΙΙεΙπεζε Β'επτεεετεε. θεεε ω. απ.) Ι›εΙεειεΙεε, εΙεο εεεετεωΙΒΜ ?οσε εεΙ.Ιιε.Ιτ.εε. Αν η .

ή· + ΙΜ: εΜεε εεεει·, ετ.ετε εεε 0τΙΒΙεεΙ-Ρτερε.τετ "ΜΜΙΠ00ΩΙΙ ΗΜΙΙ"10Ι ιε.ετ‹ΙΙεἰτεε. --0

ει. ; ' ψη Ν Μ'Ι

?

«Με εει· νοε ΙΙιεεε εεει·εεεειε ΡτεΙ›ε ΙΙμεεε Ηπε

πεειοπεεε Εεεε Μ: εε ιεεΙεεεε.8εεε (εΙεεει βεεεεε νοε

'7 .ΤεΙιτεε) ετρτοετ, άει·, ννεεε Με εΙοΙικ ετε.ι·Ιι εεειειεΙεεΙι,

εεειιεεΙι νοε ΜεΙεΙΙει· θεεΙεΙιιεϊετΙ›ε Με· εεε εε. ΑρρεεΙι

πεε.εεεΙ ΙΜ.. 8εΙ1οε- εειεε 4-6-ΙΙΙΒ·ε.τετε θεετεεεΙι νοε Με

ΒοειειεΙε Πε.εεΙοτεεεε εε 2-8 ΤΙΔεεΙϋ0'εΙ Ι.εςΙΙεΙι. . ή,

8ιεε‹Ιε νει· ω ΙΙΙεΙεεΙτ. Με άει· Αερετ.Ιτ εεεεεεεεε. ΒεεΙε

άει· εεεεετεε Ει·εΙΙΙε·εε ετεΙ εεε εΙοΙι ΙΙεΙιΙειε .Τεεεεε Με

εειεε ΒεεΙνεε εΙε. _Αεε ειε εΙεεει ΙΙΙεΙεεε ΜΜεΙιεε νοε 9

.ΙεΙιτεε Με. Με Πεειεειοεεε, εειεε εει· εεεεεεει·Ι:εε Ε::

ε18Ιιτεεε, εΜεε εειεε “ΜΜΜ μιά”. ΒεεΙΙεΙι εειεε ΙεΙ1

Με Ηεεειετσεεε εειεε ετϊοΙςτεἱεΙι Με Ει·ενεοΙιεεεεε ε.εεε

ννεειΙΙ:. 8ο Με εΙεει· _ξεεεεε Ρ:·εε,_ιΙΙε εε Ιιειτ.εΙΙεΙΙΙΙ.ςεε

ΚερϊεεΙεεετε Με ενεΙεΙ:ετ εειεε· Ισει·εΙτε εειεε εΙεννϋεΙιεετ

11οεειε θεεεεεεΙι νοε Πεεειετεεεε ει·ΙιεεΙΙοε εεεεεεετι

ννει·άε. Πεεει·Ιιεερε ΙιεΙΦε Με αΙΙεεεε Ρτερει·ετ Με εεε:

ει·ίεΙει·εΙεΙι ΙΜ ΑεεεειΙε εεε εεΙιΙεεΜεει Ει·εΙΙΙιι·εεεε

ιεετεε0». - . ϊ. 4

ΚτεΙερΙ1γεΙεεε Ιε ΙΙι·Ιεεε, Με ΡοΙιτοννεΚΙ.

«Με εεει Βι·ςεΙιεΙεε εει· Ρι·ΙΙΙ'εεε εεε εει· :εεε

εεεετεε Ηε.εειε.το εε Ι:ΙοιειεεΙ Με Με εεΙιε 2εϊι·Ιεάεε:

ΜΙ εει· Πετει·εεε εεε εεεεεΙΙιεε εε! ετννε νει·Ιιεεεεεε

ΒεεΙετἱεε, ίεε0 πε ΙιεΙεεε εΙε2Ιεεεε ΚεΙεΜΙετεεΙΙτεε».

ΡΜ!. Πι·. ΙΙΙ. ΙΙ'ΕεεεΙΙοενΙΙεεΙΙ Ιε Με".

«Ιεε Με Πι·. Ι·ΙοπεπεεΙε Πε.εΙεε.τ.οΒεε ὶε ε Ρ'ΙΙΙΙΙεε

ΒεεεεΙεεΙΙει· ΑεεεπεΙε εε εννεε‹ΙΙ εεε πεεΙεεΒεεεεεεεεε- ]
5 Ι νοε εΙιτεεΙεεΙιει· ΤεεεεεεΙοεε εεεεννειειΙΙ εεε Ιεεεετε εεΙ1ίπτ

ε εε.εΙι εεε ετειεε θε.Ισεε, ΑεΙ'Ιεεεεετεεε εεε · ΔεεεϋΙε, Ζε

Ι εειΙπεε Μι· ΚτΜ'Ιε εεε εορ;ει· 0εννΙεεεεεεεεεειε ενεΙιι·εεε

εεε εε ιΙΙεεεε Ε'εΙΙεε εἰε @εειεε Ιετετεεεεετ, εειεε Με

Μι νει·Πεεεεεεε .ΙεΙπε νετεοΙιΙεεεεε· ΕΙΙεεερτε.ρετετε επε

ννεε‹Ιε εειπε ειπ 5.εεεεεεΙ: αετΙεεεει ΙΙΙι·Ι'εΙ;ς. Νεοε Αεννεε
ν Με; νοε [Π. ΠοτεειεΙε Βεετεειεςεε ΙΙΙεεεεεε ετ.εΙΙτε εΙεΙΙ

- Με εεΙει· μπει· Ει·ΙεΙ8 εΙε.εετ εΙεε εειεε εεεΙι Με Μεεεε

εεεε_ 8εΙ1Ιεεε εει· ΒεεεεεΙεεε εΜεε εει· ωεετ νεει·Ιε,ε·εττ.
ι πω, εοεσει·ε ωεετ εοεΙι ννεΙτετ ΐοτΙεεΙΙΙ·εΙιεΙ. ΒΙεε εει·

ε ΎετεεεΙιεεεεεΙε

0εΙιΙε Ιε Μ. Ρεεετεεεης εε νει·Ιεεεεε.

'Ι'εεεε-Βεεειι: Βεεε·ΙΙεεε 1-2 ΤΙιεεΙϋΙΙεΙ Με εει· ΜΜΜ

ε.ετεεεεεεε εΜεε”.

νει·Ικεεί Ιε εεε ΑροτΙιεΙιεε ει 0ι·ΙΕΙεεΙ-ΡΙεεεεεε.

Μ60ι.4Υ ώ 60.' ΖιΖτίεΙ:η. “

σ . 3 Η ?η “ Δ . Ι Μ.. '

π 'ο -4 `4Τ Ι Ε' Α

ε Γ. ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙ 8 ΙΙ ΙΙ ΙΙΙ

0εεεωετεε οοεεεεε·ετεε βεεειοεΙοεΙε (Β. Ε. Ρετ. Μ 81,891) 70.0, εΙιεεεεοΙι ι·εἱεεε 0Ινσει·Ιε 20,0, Δ.ιοε1ΜΙεσεε εε‹Ι

Ι Ι θεεεΙιειεεΙιεεεεεεεε 10,0 (ΔΙεοΙιεΙ 20|ε). . ε Ϊ·

νΙ7Ιτ ενει·εεε νει· Με 2εΙΙΙντεΙΙ:Ιιεε ΝεεεεΙιιεεεεεε εεεεεεε Ρτερετε;εε. Ιεε

εεεεεεει·ε νετ εεΙεΙ›εε Με ΑετΙιει·-ΖεεεΙε. ΒΙε -τερτε.εεετιτεε εεε εεννΙΙΙιε-.

ΙΙεΙιε ΠΙεεΙιεεεεε. Ιε εοΙεΙιεε Ιω εεε Πεεπεο;ΙοΙ›Ιε πεσει Ιε εετε!ε!ετει·, εοεεει·ε Ιε εει· εεε-εεε ΒεετεΙ:'Ιεεεεεεεεε (ψε

β Πι·Ι:ΙιεΙΙ ΙΙΙ.εεεΙεεεεε εει·ετε εεεεΠεεειε.τεεεε Μ:: ‹<ΠοειειεΙΪΙ.ΪΪζ°Ι

' ΚΙετΙετρτεΧΙε εεεΙΙΙιι·ι.

η” με ·
  

μ Η ή” . -4ε-4 ..

ο

σ·
κ.

Ιεεεεεεεεετε εειεε Με ΜεΙ1ΙΙςεε ΡΙιεεεεει·εεΙεε(

Γ .

ερτ.εεΙεΙΝε Ρτερετε.8ε ννεπΙεε, Με ν εΜ

εεετ'ΙΙεΙιε: Υει·εΙεεεες ννειάεε

~

εεΙ'Ι'εΙΙεεεεΙεε Ι·`οΙεεε εεε `Πεει·εεεΙιε νοε Βι·. ΗειεεἰεΙε]
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«Με Με εεΙιτ πεϊτὶεεεε εεειεΙΙε'ἐΙετεΙι Η». ΠοιεεΙεΙε

Πεειεετεεεε, ννεΙεΙιεε εεε Ιε εΙεειε Ε'εΙΙε νοε εεεεεετεετεε_
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. 8ΙΙ"εθ0008.ΜΙΙΙεΙ, Με ννε1εΙιεε εε εΙεΙεεεεεεεει·ε ῇε εεε
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«Με ΙιεΙ›ε Πι·. ΗοιεειεΙε Ηε.ειεειοε·εε εε εεΙι·-εεΙΙιεΙ

ειΙΙ Ιιεετειε ΕΑΝ; εειπε” εεε! Με ω» ιΙεεεεε ΨΙι·Ιιεεε;

εεΙιτ πείεΙεάεε. Βε.ε ΜΙΙιεΙ 2εΙεΙιεετ εΙεΙΙ εεε άει·εΙι εεΙεεε
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ερτεεΙιεεεε ΙΙΙΙι·Ι-ιεε;». . · ε ν.: ε -
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$ο1ιτ 1ιιιιιιι€ ειιιά άιε θιο1ιόττοειε άετ Τιι.ιιΒειιιιιιιιιετι 1ιι 4. Κτιιιι1τ1ιοιιοιι άετ Ε1ιοτιι, νοτ άετ ΒΒοει:1ι1ιεεειιιιε

οιιιοτιι Βιιιιιιιιιιιι άετ 1.ειοιιτ. 171το11 άιε Ηϋτειιι.τ1το ιιιο1ει 111ιοτειο.ιιι1ειι:

ιιιιτ ειιιε ρετιιιιτε ὶει, ιιττι ι1ετ Τειι1ιειιιτιιιιιο άιε Τόπο ε.) Με νειετε,

μια ὶειι‹ιτ1τι, κι”, Βει εοτ8181ιι€οτ εγειοιιιει1ει:1ιοτ Πιι- ιι) άετ Ματια.

τοτειιτ1ιιιιιΒ ιιιι‹1 Πε1ιιιιιΒ Μπι οι· ειοιι ι1οτεε11ιοιι οτει εο- Ιιιι Ρει.11ε άεε 'Ι'οτιοε ειιιοε οιιοτ Βοιι1ετ Β11.ετιι

ιτιιεετ ιιττι ντετιιειι ειο Πιτ 11ιιι Βετει1ετιι που Βενιιοιιιιοιι. τιεεεειι Πτειι.ε1ιο.

Βε κι Με ειιι Ζιιειιιιιιι, άειι ιιιτιιι ιιττι” 1ι1ι.ιιιιιτ πιι1 Βιιιι- 6. Κτιιιι1ι1ιοιιοιι άετ Ι511ετιι ινιι1ιτειιι1 άετ Β118Σ

Μο1τε1ιιιι€ άετ θο1ιϋτιιετνοιι νοτντεο1ιεεΙ11ιει, ιιιιιιι 81ειιιιιιο ει) άεε νει;ετε,

ι1ιιτι:1ι Η11τιιιιι1ιι€οτι άειιι Η6τιιετνοιι ιιοιιε Τοιιειιιρι1ιιιιιιιι8 Β) άετ Μιιιτιετ.

ιι1ιεοντοιιιιοιι το 11811811. Ι.ει‹ιετ Με ‹ι1οεοε ιι1οιιι ιιισε11ι:1ι, Θ. Μπιτ άετ 131ιοτιι Βει άετ Β1ιοεο1ι11οεειιιιε;

ινο1ι1 Μπιτ 1ττιιιιι ιιιιτο1ι εγειοιιιει.ι1εο1ιοε Πε1ιειι Με νοτ- ε.) Με 1ίτι.τετε,

1ιιιιιιιοτιο ΗιιτΒιι1ι1ει τ1οιιι11ο1ιετ ιιιιιι 1ιοντιιεειοτ €οιιιιιο1ι1: 1ι)ι1ετ Ματια:

ινοτι1ειι; ειιιειι Με άετ Τειιι1ιειιιιιιιιιο τεερ. τιι:1ιτ18ετ άετ ·)_ τη), ,κι ΜΒΜ,- 51,8ΠΠΠω) Με α” ΕΜ;

ριιτιιεΙ1 Ηϋτειιιιε Βιετν6ιιιιτ, εειιιο Ηϋττοετο 1ιιιιιι18ετ ιιιιι1 ,η Μια), Με (Με ωΠωτΠωΙΠΒ,

Θεινειιιιιοτ το νοτντετι1ιοιι. Β) ]ϋΠέθι-θ ” ” ,,

Ρϋτ άιε Οοιιιτο11ο Με Τειιι1ιειιιτιιιιιειι-Πιιιοττιο1ιιεε ειιιε ο) νιτιον1ο1 Μισο?

άιε επεοτειι Βο116τρτϋιιιιι€οιι νοιι υιιοιιιι11οιιετιι 111τοττ1ιο τι) ,, ,, ειιιά Βοειοτ1ιειι?

Βιεττοτι1οιι; ιιιιιιιο1ιετ Ι.ε1ιτετ 11811 ειιιεε1ιετι ιιιιιεεειι, ειιιειι ε) ,, ,, ,, εεειιιιιι'Ρ

ιιιο1ι1: εοιιιοτ Ριι1ιι€1ττιι ιπι Πιιιεττ1τ:Μοιι. εοιιιιετιι άετ τ) ,, ,, ,, 1ττε.ιιιι?

ΗοιτιιιιιΒιιωι εειιιοτ Βο1ιιι1ετ ιιοτειι τιιεο1ιε Ροτιεο1ιτιιτο 8. Ιιιι πιον1ε1ειοιι .1ιι1ιτο άετ Με »τοπιο άεε 118.111)

ιιιιτι Μακ: Αυεερτεο1ιε το νετιιιιιι1τειι νεται; 1οιι εε11ιει ειιιιιιιιιο Κιιιιι ΒιιΒοτοιι?

Με Πτειιο1ιο εο1οιιοτ 15ιιιιιιιιεο1ιιιιι€ειι Βοινοτάιιιι. ΕΞε Θ. 11νετ ω· Μιιιιοτ τοι· τι" θε1ιιιτι 1τΒειιι1 ειιι ω

ντιιτιιο 1ι1ετ ειιιε θιτιιμμε νοιι Κιιιιιετιι ιιιιιετειιο1ιι, άιε εοιιτ1οτετ Πιιίε.11 1ιειτοΒιιετ?

εεττ ιιιιΒε1ιευτε_Ροτιεο1ιτιιιο ιιιιιοτ Αιιιειο1ιι 11ιτεε Μ!» Ν) Η 'ΜΒ “Η ΟΜΗ- ντιο)ΠΠΠ)ε ΜΙΚ-στι (Με ΜΗΜΠΠΠΠιθ

τοτε τ,τοπιε.ο1ιι 1ιε.1ιοιι εο11ιοιι; 11ιτε Βρτειι:1ιο και· ν1ο1 το1- Κιιιιι Βο1ιοτειι (ειιιε ιιιϋε11οιιετ Βιιιιο.ιω Βθ501,1-ω

τετ ιιττι ντοιο1ιοτ Με άιε ιιιιι1ετετ Θιτιιρρειι νοιι ιιοτεο1τειι ι)ΠΠ8 τι” θιωΓιιώθΠ νγοι)ΠΠΠε ν”, 88_ΠΜΓθΠ 81236

Πιιιεττιο1ιιετ1ε.ιιοτ. Βει άετ Πιιιοτειιο1ιιιιιε οτινιοε ειοιι, ΜΜΜ, ,των

τ1ε.εε ιιιε Κιικ1ετ εειιι· ειιι ιιστωτι ιιιιιι ιιπε Εοττεο1ιτιτιο 11_ 8)Μ τι) τω)- Ι:ΜΙΙ))ιθ Πω), ωΠωτΠωωθ Κιωθι-?

ΠυτοΙ18·"8 81011 ΜΗΝ· 2Π$ώτε)ΜΠ ΜΗΜθ11- 12. Βιιιτι 1ιι άετ νετντε.ιιιιιεο1ιείτ (ειιιειι άετ ντο1τοτειι)

Νοο1ι ειιιε ειιιιιιτο ειιιε Κε1ιτεο1ιε Μι Με 8ι1ιιιιτιετι1ιο1· Ριι11ο νοιι Τιιιιιιειιιιιιιιι1ιο11: νοτ,ςο1τοττιπιοιι;

ιιιι1ετειιο1ιιιιι€, ειο ετ1ε1οιιιεττ ιιιιιιιιι1ετ μια ειιιεεετοττ1ειι1· ιι) ιιεε νιιτετε?

1ιτ:1ι 61ο 8οιιο1τιιιιιΒ 'Ι'ειιιιειιιτιιιιιοτ νοιι Ιι11οιοιι. Βει στι· Β) άετ Μιιττετ?

Βειιιιι.τοιιιιοτ 1ι1τττ11ο1ιετ Αιιι”ειο1ιι 1τοιιιιιιι θε )ιι 1οιι1ετ ιιοο1ι 13. Κιιιιιειι 1ιι ιιοτ νοτινιιιιιιιετ:1ιεΐινοτ: Θοιειεε1ττειι1ι

1ιειιι.ο ν1εΙΠιο1ι τω, άεεε Τειιιιιειιιιιιιιιε ιιι Ιιι1οιοιιει.ιιετσι1τοιι Μιτου, Ιιιιοτιειιιιιε, Νοτνοιι1ττιιιι1τ1ιειτοιι, Ερ11ερειε,

1τοιιιιιιοιι ιιττι υιιιΒο1το1ιτ1:. Βει τω” εοτ8Πι1ιι€οιι Οοιι- ΑΙ1το1ιο11ειιιιιε, νειιοτιεο1ιε Κτειι1τιιο1τοιι τι. ε. ν.:

ιτο11ο τω· Ιτιιο1οιιιιιιειειΙιοιι ειιιά ιτιιιιιοτ ειιιε @απο Ριο11ιε τι) Με νει.ιετε?

Τειι1ιετιιιιιιιιετ ιιι ι1οιιεο11ιειι ειιιτιοο1τιι ιιιιιι ειιε ιιιιιοιι 8ο- ιι) άετ Μιιτιοτ?

Μια ννοτι1οιι. Μειιο1ιοτ Τε.ιιΒειιιτιιιιιο, άετ Πιτ ειιιειι 1.ι_ μι” (Μ, ΕΜ ω" ΕΜΗ-Π (ΠΙΝ γ,",ν8_[κτωο),8%θΒθ

Ι1ΗΟΜ1 Πω18ιωΠ 11111121? (ΑΠ888121Μα)88ΠοεθΠ 1118111811 18- ννο1οιιειι θτειιιοε στ” νοτιταιιι11εο1ιει11:, νειιοτ, (Με:

τοτε 1.ιι1οιι 88.1' @τι εεειο111), νοτιιιιιιεττο εειιι 1Νεεοτι, ω”, ω”

ιιτιο1ιτιοιτι 11ιιιι εειιι 0111161' τιιιιι Βοινιιεειεο1ιι εε1ιτειο1ιι πω; 16_ κ”, τι” ΚΓ,ΗΜΙΒΜΠ Μ, Με ωΠι,"Πωωθ Κω)

ιιι ειιεεετοτάειιι1ιο1ιοτ ν1'ε1εο ιιττι 1ιοεε )ει1οιι Ζιινο11“ε1 ατι Π, τΓ“ΜειθΓ ΜΒΒΜ άυρω,εθω,,οΜ (εΚωμω,)0$8,

εειιιοιιι Βοειιιιι1οιι Βοο1οιιτιιετειιιιο τιιιεεετ Ε"τιι€ο. Μ,0),)"8 τνθή,,88ΗΠΒ ω" ΒΧΗοω”ΜοΠΙΠ

Βο1τυ.ιιιιι11οιι κι Με θειιϋτρτ1ιιιιιι€ νοτιιιιιιε1ει άετ Βο- 16. 1111ιι.ε Πιτ εαυτο Ιιιιοει1οιιε1ττειι1ι1ιο1τοιι, Με 8ι:1ιιιτ

2ο1ι1°εοΙιειι 'Ι'οιιτε11ιο Πιτ Βοιιτεο1ι1ειιιι οιι11Βιιιοτ1εο1ι ει» 1ιιο1ι, Μτιεοτιι, Ροο1τειι, Βιρ1ι1.1ιοτιι1ε, θε1ιιτιιειιι

ινοτι1ειι. Πιο νοτειτ1ιε1ιειι ινιιτι1οιι ιπι .Ιει1ιτο 1900 ιιιι 21ιιιιιιιιι€?

Κιιιεοτ11οιι Ι)ειι1εο1ιοιι θεειιτιι11ιε1ιετιπιτε ιιιιτετ Βο1:1ιο111- 17. Νειο1ι ιτε1ο1ιοτΚτε.ιι1τ1ιο11 οιιιειπο.ιιι1 «το Τειι1ιετιιιιιι11

@τη άετ Ρτοιοεεοτειι Βοτο1τ1 ιιττι Ηειττιιιιιιιιι εο- τω? (Ηιοτ τει, ντοιιιι ι11οεο11›ο ιιιιι:1ι ειιιειι· Κτιι.ιι1:

ιιιτιοΙιτ. Βει· Βιιιιι1εετιι11ι Με ιιιιιι ιιι ε1ιιετ 81120118 νοιιι ΜΗ ειιι:ετειιι1, ιιι1581ιο11ει εειιιιιι άετ νοτιιιιιι` άετ

12. Ποοειιιιιοτ 1901 εε1ιιο ΒεειιιιιιιιιιιιΒοτι ιιιιοτ ειιιε τω· εε1Βειι ευ εο1ι11ι1ετιι.)

1ειιιειιιιιι Βιιιι1ει.11τι άετ 'Γειι1ιειιιιιιτιιοτι 1ιεεο1ιΙοεεοιι ιιιιτ1 ΤΠ,,ωΠ ·τω)ι,)]θπ Πω ετπωωιωπ ΒΜοΜθ)Πε

ειιιειι τω» ΡτϋΓιιιιΒ ιιι1ι Βοτο1τ1°εο1ιοιι Βιιιιιιιι8τιΒε1ιι Πιτ Μ”

ιι.11ε Τε.ιιΒειιιιιιιιιειιετιεττ1ιειι ο1ι118ειοι1εο1ι ε.ιιΒοοτιιιιοι"). )8_ ΟΜ)-8)αθι- ω), κΠωθΒ·)

Ιιι οιι€ετ Αιι1οιιιιιιιι€ :ιιι άειι ιιοτι ειιΠιοειοΙΙιειι Ε'τε.8ε- 19_ θε,νο))Μθττθπ (Με Κιωθ8:

1ιοεοιι 1ιτι1ιο 1ι:1ι ιιιιο1ιετε1ιειιτιοιι ιιι τιιεε1ει:1ιετ Βρτειο1ιε Πιτ ,ο 8Πω·,›

Με 1ι1εε1εο Τειι1ιειιιιιιπιειιειιιευι1ι ιιι νοτεο1ι1ειΒ Βε1ιτεο1ι1;; τ» εοωθο),ιθ·ρ

ειιι2ε1ιιο, θειτοΙιιι1ιε1τ ιιιιιι Βοο1οιιτιιειειιτι ιιοε Τειιι1ιε1ιιιιι- 20 @Πι-Μ ω)Π1 ΜΜΜ ΗΜε Μ, ΘΗΠ88ωκω, ω,

πιω Βειτο11ειιι1ε Ρ'τιι€ειι ινιιτιιοιι Με ιιιιοτεεεειιιι ιιιιιι Πιτ ΤωθΓθΠ, ο88ΟΜ,)εωΓΠ (Μ, τ,Βοοωθι·)

ειιιε νοτει.ιιιιτιιι1εε εετ Κιιιι1ετ ιτετι1ινο11 άειιι Ε'τεεε1ιοΒειι 2)_ Μθι,))Π88ΜΒΟΜαι8ΗΠΒ Με, Κ)Πα,,8 2,, Η,,,,88'

νοιιι Π1τοετοτ 1ιιιι2ιι€ειιιει.

Ποτ Ρτειθο1ιοΒοιι Πιτ Με Ψτιτεο1ιτιιιοτ Ιιιει.1ιιιτ ιιιιιΠιεει

ιιεο1ιειο1ιειιιιε ΡιιιιΙαο:

1. Νιιιιιο.

2. 1νο1ιιιοτι άετ Ε1ιετιι:

ε.) Οοιινοτιιοιιιοιιι.

ιι) Βοτιι·1τ.

ε) Βι.ιιι11, 1)οτι ιι. ε. ν.

Νο1Βιιιιε τιι ειιιοιιι 1ιοει.ιπιιιιιοιι Ηειιιιιινοτ1τ τοερ.

ιιιιιιοτοιι Ατ1ιοιι?

22. Ετ21οΙιετιεο1ιο Μιιεειιο.1ιιιιοιι, ιιιε νοτ Βιιιιτ11.1: 1ιιε

28.

Τειι1ιειιιιιιιιιοιιιιιει1ιιιι νοτΒοτιοτιιτιιοιι ινοττ1οιι Με?

11νιιτι1οιι ει:1ιοιι ιιι Ηιιιιεε Ηϋττοετο οοιιειε.τ1τι.?

ιιττι ντε1ι:1ιε?

Πιιιοτεο1ιτ1Π; άετ Ροτεοιι οιιοτ Ροτεοιιοιι, άιε Ποπ

ΒοΒοιι 1ιοειιιννοτιο1οιι.

8. Βοεο1ιιιιιιΒιιιιΒ άετ 131ιετιι. Μ”, ΜΗ,88θ:

.Τιι1ιτ, ΜΜΜ, Ι)ειιιιιι:

1)1εεετ ΒοΒοιι ιτιιι νοιιι ΑιιΒιιει. 1902 ειιι άετ τω»

8011611101' Τειι1ιεΠιιιιιιιοιιιιιιεια1ι ιιι Κτε.Π, πετ τιιοτει: Βει

ιι 1τιτιετοεεειιιοιι 11ιιι1ειι ειιιε ετοιιτι.ιιο 1νιοάει·,ςτι1ιο τ1ειτ Βοει.1ιτι

ἔιιζιἰιὶΒιιἑι 1]τ εετ Ζειιειο1ιτ. Γ. Ο1ιτειιιιο111ιιιιιι1ε 1901 τι. 1902 Μ.
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άεπ πει! Ε!ι!!τε!επάει!; άεπ!! ι!.!!ετ πο!! ει· οπο!! ι!!!ιπ!!!!

!!ο!! νοπ άεπ εο!!οπ !τ!!!!ετ ε!πεε!τε!επεπ Κ!πάετι! πεο!!- ·

8ε!`οτάετ! πετάει!.

!!!!ειπ ποτ ά!ε Απε!!!!!ππε άεε Βοπεπε ι!!!ετ!εεεεπ πιει·

άειι, άετ!!!!ετ ε!πι! ιν!τ πεε!! Με!!! ε!π!ε. !π Βεπ!εο!!

!ι!πά !ε! άι!!!ε! Ατ!!ε!!ε!!!ει!ππε ε!πεεί!!!ιτ!, Ρο!!πε!, Αετπ!ε,

!.ε!!τετ, 1ζ.!!ετπ !!!!!επ !!ιπ ειπε. Βε! ππε !ε! !!!ετ!π

ε!π!Βε Βε!!να!ετ!π!!ε!! νοτ!ιππάεπ. Ιιι!! !!ιιι!!ε νοτεεεε!!!ει

8επ, 1 Βοεεπ άεπ Ε!!ετπ ππά 1 Βοπεπ άετ ιΞιε!ε!!!ε!ι

Με!! άεε Οτιεε τεερ. άετπ Ι.ε!!τετ ππ ι!!!ετινε!εει!; νοπ

Ηετεππ!ε!!πτιΒ άετ Βε!!οτάε !!ι!!!επ πιπ ι!!!8εεε!ιεπ.

Π!!! ει!! ππε ιιπ ε!τιε πεπεπε 'Γεποε!ππιτπεπε!ι!!!ε!!!! ππ

εε!!επ ππά πεπιεπ!!!ε!! ε!πε πεπεπε Ρτ!!!ππε άεε 0ιε!!ϋτε

άετ ΤππΒε!πιπιπεπ!!!πάετ νοτπππε!!ι!ιεπ, άε.ππ μποτ! πεε!!

εε!ιτ ν!ε! Ατ!!ε!!. !!!!ε!! νιι!τ ν!ε! πνει!!86Γ 8ο!!π!επ !!ι!!!επ,

ι!!ε π. Β. Βεπι.εο!!!επά, ππά ά!ε 13π!!”ετπππε άετεε!!!ειι

νοιι ε!πε.πάετ ε!πε ππε!ε!ε!! ετϋεεετε Μ, εε !!!πάετ! άεε

!νεεεπι:!!ι:!! ε!π 8ειπε!πειι.ιιιεε νοτεε!!επ.

Με!! άεπ Βεπιπ!!ιιιιΒεπ άεε Τπι!!!ε!ππιτπεπ-Οπτε!οτ!ππ!ε

!!ιτετ Με._!εε!!!! άετ Κι!!εετ!!! Μετ!ει 11'εοάοτονπε ππά άεε

εετι πιιετιππά!!ε!!επ ετε!επ Ρτεε!άεπιεπ, 8!ε!!πιε!ειετ άεε

Α!!ετ!!ϋε!!ε!επ Ηο!εε, Ε!!ιτεπνοτιπππά ν. Μοτάετ, !ε! ε!π

επετε!εο!ιοε Ε'οτ!πε!!τε!!επ ππ νετε!ρ!!τεπ ππι! πετάει! !ιπ

ιπετ ινε!!ετε Κτε!εε ππτ Μ!!ε.τ!!ε!!ετεε!!ε.!! επεετε8ι ππά

!!ετιιππεποπεπ.

Β!π ετοεεετ 8ο!ιτ!!! πιπ Κ!ι!.τ!ιε!! !ε! πο! ππε εε!!!επ

άπτε!! άεε !π!ετεεεει!!ε Ψετ!! άεε Ηεττπ Μ. Β08ι!ε

ποπτ-Βετεεονσε!!! «Εεεε άετ Τι!π!!ε!πιπιπειι !π Βιιεε

!ι!πά 1901», ινε!ο!!εε πππ! ετε!επ Με!! ε!πε πεπεπετε Μ!!

!!!ε!!ππ8 !!!!ετ ά!ε Τεποε!ππιιπεπεε!!π!επ ιιπά ά!ε ΤΜ!

Μ!!! άετεε!!!επ !π Βιιεε!!!πά !!τ!πε!.

Με!πε Ατ!!ε!! !ε! Με!!! ει!ιπ!π!ε!τε!!νεπ Ζιιιεε!!επ, εσπ

ι!ετπ !ιι!πρ!ε!!ε!!!!ε!ι άετ 8οτεε πιπ άεε !!νο!!! άεε Τεπε

ε!ι!ιπιπεπ!ι!πάεε ππά τε!π Γεο!!ιπ!!ι!!!!εε!! ο!ιτειι!!τπι!!ε!ιετ

Ροτεε!ιππ8 Βενν!άιπε!.

Ζπτ Κ!!!τπι!8 άετ Ρτεεεπ !!!!ετ ά!ε Πτεε.ε!!επ άετ πω!!!

ε!ππιιπ!ιε!! !ιε.ιιι! ππτ άιιτο!! πεπε.πε Ετ!!ε!!πι!πειι, Με ε!ε

_!ε!π! Π1τ Βιιιιπ Ι)ει!!εο!!!επά ο!!!!πε!οτ!εο!! Θειτοτάεπ ε!πά,

ππά Με ιν!τ ε!ε !!!ετ ι!.πε!τε!!επ, !!ε!ε;ε!τεεεπ ινετάεπ.

Ππετ!!!εε!!ε!ι !ε! ε!πε εεπεπε Ρτ!!!ππΒ άετ !!ϋτ!!!!!!8!!ε!!

!”!!τ ε!πε ιν!εεεπεο!!ει!!!!ο!!ε νετετεε!!πιιΒ άετ ρ!!γε!ο!οΒ!

εο!!επ νοτπει!εε άεε Ηϋτεπε, πεπιε!ι!!!ε!! ι!!!ετ τι!! πινω!!

ιιι!!εε!Βε Ετπ!ε!!ιιπε άετ Τει!!!ε!ππιιπεπ τεερ. ριιτ!!ε!! Η!!

τεπάεπ.

Βε εο!!!ε !!επ!ππ!ειΒε !‹ε!πε Τεποε!πι!!πιεπεο!!ι!!ε !!!τε

Κ!πάετ ο!!ιιε ο!!τεπ!!τπ!!!ο!!ε Ππ!ετεπε!!ππε !εεεει!; άετ

0!!τεπιιτπι 80!! ε!ε!! ερεε!ε!! άεπ! Θε!!ϋτοτετε.π άετ Κ!πάετ

πιιννεπάειι, εε πιι!ετεπε!!ειι ππά ά!ε Ηοτρτ!!!ππ8επ νοτ

ι!ε!!πιεπ. (Ετ !!τεπε!!! Με!!! πιι.ε!ε!ε!ι Ηειπε!!τπ! πι! εε!π.)

1)!! ε!πε '1'οπτε!!!ε πεε!! Εάε!πιι!ππ-Βεπο!ά εε!!τ

!!ιεπετ !ε!, ε!ε !!οε!ε! τι!!! Ζε!! ππά Ττειιεροτ! !ι!ε! 300

ΕΜ., πο Κάππα! άπτο!! ρτ!νι!.!ε νετε!π!!ετιιππ ε!πετ οάετ

ιπε!!τετετ Τε.π!!ε!πιπιπειιεο!ιι!!επ ά!ε Ππ!ετεπο!!ππΒ ε!πει!!

Βρεο!ε!ετπ!ε, άετ ι!!! Βεε!!πε ε!πετ Τοπτε!!!ε !ε!, ι!!!π

εε!!επ πετάω, τω!! εε !!!!ππ!ειι επ!!! ιπε!!τετε 8ο!!π!επ

8ει!!ε!πεε.ιπ ε!πε 'Γοιιτε!!!ε !!ε!!επ ππά επι!!! Βει!!ε!πεει!!

!!!τεπ 8ρεο!ε.!!ε!επ επεε.8!τεπ, άετ ά!ε πεπε!π!τε!επάεπ

Ζοε!!πεε ι!!!!!!!!τ!!ε!ι ππ!ετεπο!!!, τοπ!! ά!ε Πι!!ετει!ε!!ππε

άετ εο!ιοπ ιιπντεεεπάεπ ε!!πιε!!!!ο!! νετνο!!ε!!!πά!ε!.

Υ!ε!!ε!ε!!! Με! Με Τεποε!πιππ!επ-0πτε!οτ!ππι πω!!!

!!!ετ ά!ε Ιπ!!!ει!!νε !π ά!εεειπ οάετ επάετεπι $!ππε ππ ετ

Βτει!'επ !!!τ ιποΒ!!ε!! ετε.ο!!!επ, άε.ιιι!! ειπε!! ά!ε !!τιπετεπ

Τει!!!ε!ππιπ!επεο!!π!επ ειπ! άετ Ηι!!!ε άετ Απ!`οτάετππΒεπ

ετε!!επ !ιοπιιει!.

 

Β!!ι:!ιετιιι!πε!ιιειι πιιι! Βεερτεε!ιιιιιοειι.

Γε.!ετεπ!ε!π, .1. Βε!!τ!!πε ππτ Κεππ!π!εε άετ Μ!!!

8!!!!ΘΙ1!θ Θω- ('Γ!!!!!πε;επ, 1902, Ρ!ε!πε!ιετ!.

Πι!!! !!ι!!·πςε!εεε!ε $ο!!τ!!ιο!!επ ει!!!!!!!! ν!ε! !!7!ε!!!!εεε Ε!!τ άεπ

Βρεο!ε.!!ε!επ; πε!!επ ε!πετ !!περρεπ !!οετι!!ε!!!!!ε!!επ Πε!.Ι'8!θ!·

!ι!πις ε!ιςεπετ Κτει!!!!!ε!!ε!!!!!ε μ!! νο!! άει!επ ο!!!οτ πι! ιιι!!!ι·ο

πεο!!!πε!!ει! Ππτετεπο!ιππε· άετ ι!ετνάεεπ Οειιττε!οτεεπε !!ε!ε

εει!!!ε!! ε”, !ι!! ά!ε !!!ε!!ετ!ε·ε !!!!ετε!π!· πεπάε·ει!ά ω!!!

ε!ε!!!!ε! νι·οτάεπ. Πει! νετ!!ιπεε!·'ε 8!επάρπι!!‹! ππτ Μγεε!!!επ!ε

!”τΔεε !ει: ε!!!!ειιο!!!επά ιιπά πω!!! Μπι! εε!!!επ νοτο!ε!!!!πειι Βε

άπε!!οπεπ πω· !!ε!ε!!πιτπειι. Β!π ννει!!ιτ ε!!!!·επά !!ετ!!!ιτει! π!!!

πιι!ει· Α1!!νε!ε!!ππι!επ νοιπ !!!!!!ε!!ειι άεπ!εε!!επ Βοτε.ε!!εε!!τεπε!ιε.

Ο!ε Α!!!!!!άπι!8επ άετ π!!!ιι·οεοορ!εο!!επ Βε!ι!πάε ε!πά εε!!τ μ!

πειτο!!”ει!.

ν ο τι ε.

Ρτο!ο!ιο!!ε

άεε άει!!εο!!επ πω!. “Ψετε!πε πι! 8!. Ρε!ετε!!πτ8.

Νεο!!!τε.ιπ πππ! Ρι·οτο!ιο!!άετ18!)0.8!!πππε.

Π!τεο!!: νει· ε!ι!!!;ει· Ζε!! εε!!!ε!!!ε !ε!! ε!πε Ρι!!!επ!!ιι,

π·ε!ε!!ε ε!!!επ 8ρ!!πειιο!!!εττ!! !!!!!!ε. ππε!ε!ε!! ε.!!ετ απο!! ει!

ε!πετ Βε!το!!ε!!!ο πω!! Μ!. Με!! Ρε!!!επε!ε!π. !)!ε Νπε!!τ!ι:!!

ω!! νοπ άοτ! !ειι!ε!επ ι;!!πει!!!_·. Ρε!. ετ!ιο!!ε ε!ο!!. πιι!ιιπ 16ππ. Πετ Βε!!ε!ι!!εεε!!!νει·άεπ κοπο!!! ινι!τάε !!!τ ε!πε Ορετε.!!οπ

νοτιςεεε!!!ιι€επ, ινε!ο!ιε ππε!! !π Ε'τι!π!!!”ιιτ! ι!.πει:εί!!!!τι ινπτάε

!νεπ!τ!!!κπ!!οπ). Βε! ά!εεετ (!!ε!επτει!!!ε!! ει!!άεε!!!ε ιππι! ε!πε

!τοε!!ειιε Βε!πε!!!”ε!!!π!!ετ!ιπ!οεε. Βε! ςπ!.επι Α!!εεπ!ε!π!›ε!!πάεπ

α!!! !π! ιτε!ιετεπ Νιιπάνει!ππ!' Ε!!ετππιπ πννε!ετ 8!!ε!!!!επε!ε

επί, πειπ!! άετειι Ηι!!!ππε άετ Ζπι!!ιιπά άετ Ρε.!!ει!!!π ε!!! νο!!

ει!!.πά!ε· !!ε!τ!εά!εεπάετ ννπτάε. .

1810. Β!!πιιπΒ άειι 8. Απ!!! 1902.

1. Β!εεπ!ις άειιιοπε!ι·!τ! 'Γ!ιοτπετ'ε ε!ε.!!!!επ τε -

ί!ει!οεει! Απςεπερ!ειςε1.

Νι!ε!!άεπι νοι·!τπιζεπάει· άετ ι;ετε.άε νει· ε!πειι! !!!!!!!επ .Πιετ

!!πι!άετ! (!3πάε 18511 νοπ Η ε! π! !! ο ! !π !!ε!!ι!πι!ι: αει!·ε!!επεπ

εροο!!επιεε!!επάεπ Ετ!!πάππε· ςεάπε!!! ππά ε!ι!επ Πε!!ετ!!!!ε!!

!!!!ει· ά!ε !!!ε!!ει·!εε !Βπ!ιν!ε!!ε!ππ άετ Ορ!!!!!ε!π!οε!‹οο!ε εεετε!!επ,

ετ!!!π!ει·! ει· άπο !!!!τπ!!ε!! !ιι ἔετ !ι!εε!εςεπ Διιι:ει!!!ε!!επε!!!!!

ιιιι!'Β·εε!ε!!ιε Τ!! ο τ π ε τ'εο!!ε Ορ!ιι!!ιι!π!οε!!ορ. Με νοι·π!!ι;ε

ι!!εεεε ιιεπεπ Ιπειι·πιπεο!ε ε!πά !ιεπο!ε!!.ο!!!!ε!! Εο!!;επι1ε:

1) Πιιε ορ!!!ε!ιτιοε!ιορ!εε!ιε Β!!ά Ιιι!! ά!ε ιιιιι.!!!!πε!ε ν ει·

Β·τϋεπετιιπι!; άεε ει!!”τεε!!!επ Β!!άεε. Οι!!! ορ!!!!!ει!

ι!!οι!!ιορ!εο!ιεθει!!ε!!!ε!ε!άιε!άιιοε!ε.!!ετποε!!

ε· τ ιι ε ε ε τ ει!!! άπε_!επ!ι;ε άεε ιιπ!!;ε!!ε!!τ!ει! Β!!άεε.

210” Β!!ά !ει !'ι·ε! νοπ ε!!!!·επάει! Βε!'Ιε!ιεπ πιιά

Μ!! ε!!!ε ε!ι!!!!!ε Ε!!ιι!!ε!!ιιι!Β.

θ!) Π!ε !!!!ει·ειιιε ε!!!Γεο!!ε Ηε.πά!!ει!!πιιε άεε Ιπε!τππιει!!ε πε

ειι!!!ε! ε!πε!π ι!εάεπ ά!ε Βεε!ο!!!!Βππ; άεε Απαεπ!!!πτετιςτππ

άεε, ππε!! ο!!!ιε !τε;επά ινε!ο!!ε Πε!!π πι; !π άετ

Ορ!!!!!ει!τποε!ιορ!ε.

Ψεεεπ!!!ε!!ε Βεά!ι!επιιεει! πι!! Ππ!ετεπε!!πιι.=.>; τι!!! ά!ει!ειι!

Αρριιτι!!, ινει!π εε!!ιε !'οτπ!!ι>·_ε πο!! πι" θε!!ππΒ· !ιοιι!π!επ πο!

!επ, ε!πά: ε!πε 8·ειι!!ιςεπά νσε!ιε Ρι!ρ!!!ε (Ηοπιει!τορ!π ε!ο.) ιιπά

!!!!ιιι·ε !!τεε!!ει!άε !ιίεά!επ. Βτ!!ε!!!!ε!!ετ Αει!ιςι!!!!.!!ει!!πε πει. πεπι·

ε!οτειιά. Ρ!!τ ε!ι!!!ιο!!ε Βεϊτεο!!οπεϊε!!!ε!· (!!ι!γορ!ε ιιπά Ηγρει·ο

ρ!ε !!!!!!ετειι θτιιι.άεε) ε!πά πιε!!τετε νετεε!!!εάεπε θεπ!ε.τε εε!

εεεε!!επ. Ι)!ε ΙΞ!ι!ε!ε!!πι!ε ε!πεε !!εε!!!!!!!!!ει! Βεπ!τ!‹εε άεε

Απ2επ!!!ιι!ετετι!ιιάεε !!ι!.ιιπ εο!!!ν!ετ!ε; ννετάεπ, !νειιπ άετ Ππ!ετ

επε!!!ε πι!! άεπ! ε.ιιάετειι Απε·ε ι!!ο!!! οτάεπ!!!ε!! !!!!!τ!

Μει!·επ ππ ε;ετ!!!ι;επ 8ε!!νεττι!!!εςεπε, Πιιεπ!'ιι!ετ!ιεε.ι!!!‹ε!! ειε!.

Μ!!! πι!!ετειιο!!!ε Απε!!! άι!!! Με!!! !!ε!!ιεο!!επ εε!πι

Β!ε ,ετϋπε!ε Βεάεπι.πιιι; ά!εεεε Ορ!!!ε.!ιποε!!ορε ε!ε!!! νοτ!ι·π.

ι=;επάει· !π Ε'ο!ι.πει!άειι!:

1! Ε!ε εεε!ε!ιε!. !ιπ νετε!ε!ε!! πι!! άεπ !!!ε!!ετ!πεπ Με!!ιοάεπ

άετ Ορ!!!!!ι!!ιποε!ω !ε, ε!!! ινε!! πει!ε.πει·εε 8τιιά! ιιπ!

άετ !ε!πετε!ι ε!ε.!!ε άεεΑιιΒεπ!!!ιι!ετετιιπάεε

(π. Β. Θε!!!.εενετε.πάετιιπιχει!, !!!ε!!ιε!ετ !!ετάε, Β!π!πιιεε!! ιιπά

άετιπ1. ιιιε!!τ) ιιπά !!!τετ !!ει,ηει·ετ!!ϋ.!!ι!!εεε.

Σ) Πω Β!!ά !ιι!πιι, ο!!πε Με!! εεΜε !Β!ι!ε!ε!!ππε· επι!! Απάει·!,

άετ Βε!!!ε πω!!! νοπ τπε!!τετεπ Ππ!ετειιε !!ετιι πε

ττιιο!!!ει ννετάεπ, τι!! ε!! νι!!! επππ ιιπιπε!!!!!επ. Πετιιι!!

ε!8·πε! Με!! ά!ε!! Ορ!!!!!ι!.!ιιιοε!τορ !π !ιει·νο!·τε8·επάετ ν!!ε!εε πι!

Πειπ οπε!!·ι!!!οπε!ι ιιπά πι! Οοπειι!!π!!οπεπ. νοπ

!!εεοπάετειι! !νει·!!!ε πω" εε άε.!!ετ ειπε!! !'!!τ- ιι!!ε·επιε!πε

Κτπι!!!επ1!!!ι!εετ εε!π, !π άεπεπ εοπετ ά!ε Ορ!!!!!ε!πιοε!‹ορ!ε

ι!!ε!ε! άεπ! !!!ππιη;εποεεπεπ Απεεπε.τπ! !!!!ετ!ιιεεεπ Με!!!

8) Πει! Ζε!ο!!πεπ 0ρ!!!!!π!πιοε!;ορ!εο!!ετ Β!!

άει· ποτά !νεπειι!!!ο!! ετ!ε!ε!!!ετ!, πονο!!! άπτε!! άεε 8·ι·οεεε
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θεε1ε1ιτει'ε1ά ε.1ε εποε άεάιιιεε, άεεε άει· Πετει·ειιεεει· ενε.ει·ειιά

άει· Βεεεεεε:ιιιιε ά1ε Η11ιιάε ειπε Ζε1εειιειι :'ι·ε1 εετ.

Πειιεεε ερε:ειι1ιιιοεειηι1τειι ά1ε Διιικεεειιάειι ε1ιι1ε;ε Ρε.11ειι

του. Βε ιι·ει·άειι νοτεεε:ε11:: 1) ειε ιιοιιιιε1ει· Αιιιι·ειιειιι:ει·

ρι·ιιιιά; 218εεεει·ι·ειιε:ιορ1ι1ε υιιά ιιιιιιε1ιε1:1ε;ε Β'ε.εει·ιι άει·

Νε:21ιειι1.; 3) εεει·ιοά1:1εεεε 1·1ειάε (01ιοι1οι·ε:1τι1:1ε ά1εεειιι1

ιιε.:ε υιιά θεοι1οτε:1ε. ροε:ει·1οι· ιεγορ1εε.).

Ζιιιιι 8εε1ιιεε ε:ε11: νοτττεε·ειιάετ ε,ιε1ε,ε,·ειι:11ε1ιε ενει:ει·ε

Βειιιοιιεττε11οιιειι νειι ορε:1ιε1πιοε1ωρ1εεεειι Ε”1111ειι Πι Αιιεε1ε1ι:

υιιά ει·ειιεε: ά1ε 0ο11εειειι ε1εε άεε 1ι1ει· νοι·1ιειιάειιειι 1ιιετι·τι

ιιιειι1εε εε1 θε1ε;;ειιεε1: νειι Οοιιειι1:ει:1οιιειι ιιι εεά1ειιειι.

' (Αιι:οι·είει·ε.:.)

2. Με.ειιιις: «Ε1:ινε.ε 8:ε.:ιε:11ι εεε 1ιεεειιενει·

εἱεεειιιιιεειι».

1111. εε: εεε άεπε 11Ιετει·1ε1άτε1ει· Εεεειιενει·ε1εεειιιιιεε-θεεε11

εεεε1”:ειι (ε1ιιει· πιιι· ιιι Βιιεε1ειιά, ε1ιιει· ιιιπ· ιιι Βειιτεεε1ειιά

υιιά ε1ιιει· Πι ε11ειι ενε1:11ιε11ειι ειι·εε1:ειιάειι) 811518 Τοάεε18.11ε

21188ιιιιιιεες881ε11:(201131°8.11111 1855-1901), άεπε Τοάεειιι·εεεεε

11.τε:11εε εοιιε:ε:ιι·: εει·.

Σε· εεε11: 2 ειπεπ:

1) 1ινοι·ειι ε:ει·εετι άιε ιιιεἰε:ειι νει·ε1εεει·:ειι?

21 Β1ε1ετ άεε νει·1ιε11:ιι1εε άετ Τοάεεετεεε1ιειι ιιιι:ει·ε1ιι

ειιάει· άεε ε1ε1εεε άιιι·ε1ι Με ν1ε1ειι δε.1ιι·εεειιτε ?

Αά 1. Ν1ιιιιιι: ιιιιιιι ε.11ε εει·οιι1εεεειι Κι·ειιε1ιε1:ειι άει·Βεερ1

ι·ε:1οιιεοτεειιε (Ηειιρ:1'εε:οι· ιιει:ει·11εε ά1ε Βιιιιεειιεεενν1ιιάειιεε:1

ειι ε1ιιει· θι·ιι ρε ιιιιεε.ιιιιιιειι υιιά άεπε εποε ε11ε εει·οιι1εεεειι

' Κι·ειιεεε1:ειι εε 1·1ει·εειιε ιιιιά άει· θείεεεε (εποε ά1ε Η1ι·ιιερο

1ειιἰειι :Με θε1'11εε1:ι·ειι1ιεε1:),εο ε:ε11: ε1ε1ι 1ιει·ειιε, άειεε ιιι

10ειι:εεε1ε.ιιά υιιά Βιιεε1ε.ιιά ε11ε1ιι άιε ε1ιτοιι1εε1ιειι Κι·ε.ιιε1ιε1:ειι

άει· 01τειι1ε.:1οιιεοτεειιε εε1 ννε1:επι ά1ε ει·ειε 8ιε11ε ε1ιιιιε1ιιιιειι,

εείο1ς: εοιι άεε εει·οιι1εεεειι Κι·ειιεεε1:ειι άει· Βεερ1ιε:1οιιε

οι·ι.τειιε, άε.ιιιι εειι:ε ειοιιρ. Ριιειιιιιοιι1ε, εετοιι1εεεε θε1ι1ι·ιι- υιιά

Βεε1ιειιιιιετεε1ειάειι (Ηεερ:Γε.ε:οι· ρι·οε·ι·εεεινε Ρει·ε.1γεε), Α1

:ετεεεεινεεεε, 'Ι'ι·ρ1ιιιε εεάοιιι1ιιε11ε οτε. Ν1ιιιιιι: ιιιε.ιι ε11ε

11νε1:ιεε11ε ε1ιιειι, εο ε1ιιά ά1ε εετοιι1εε1ιειι Βεερ1ι·ε:1οιιεετειιε

1ιε1τειι εε1ιιε1ιε εε Μυες ε1ε άιε 01ι·ειι1ε:1οιιεετειι111ιει:ειι. Ιιι

1:1ιιεε1ειιά ει: άιε 1)111'ει·ειιε εει ει·1$εετειι: 1ιι 28,1 ε11:. ε.11ει·

'1'οάεε1ε11ε νεται Πει» υιιά θειεεε1ιτειι1ι1ιε1:ειι ά1ε 'Γοάεε

ιιι·εεεεε ιιιιά Ιιι 15,0 ε11:. Βεερ1ι·ε.ιιοιιεετειιεεει:ειι. 111εεε 1ιιι:

1'ε1Ιειιάε Τεε1.εεεεε ει·111ετ: ε1εε. εεεεεεεειι νειι άεε εεει·ε11

εε1τειιάειι 11ιεεεεειι άει· θειεεεει·ειιιε1ιε1τειι (8γρε111ε.Α11ιοεο1),

ιιοεε άεάιιι·εε, άεεε Ιιι Βιιεε1ε.εά 1ιε1εεεϋειιιιε·ειι, 'Ι'ιιτιιειι, ιι·

εειιά εει 8 οι: Εεε: ιιιιεεεειιιι: ε1ιιά, άειεεε·ειι Κεπεεερ1ε1 ειε

1.1ιεΐ' 1ιιι ά1ε εεε: πιι: άεπ 1'οε;ειιάειι ι·ειεε11ε1ιειι 8οιηιειε εεει·

11 ε: .

Αά 2. πω» ε:ε11: εἰε1ι ά1ε ιιι:ει·εεεειι:ε Τεε:εε.εεε εει·ειιε,

άεεε Μ: 1εάειιι ννει:ει·ειι .1ε.ει·2ε1ιιι:. ά1ε Ιιι Με :1 ο ιι ε επιπε

εε1:ειι εε Βεάειιιιιιιε νει·11ειειι, εε ε. Β.

'1'γρειιε εεάοιιι1ιι. νειι 5,8 μα. 1ιιι: 1,9 με. Με: Τοάεε:'11.11ε,

Ριιειιιιιοιιιε επεσε. ι» 9,4 ε » 8,4 » » »

Τι1εειειι1εειε ριι1ιιι. » 17,8 » ε 18,9 » » »

Πεε·ε,ε·ειι ιιεειιιειι ε:ε:1ι.ς Ζε ά1ε 1) ε ε; ε ιι ε ι· ε :1 ο ιι ε 1ιι·ε.ιι1ι

1ιε1τειι, επι ιιιε1ετειι ά1ε

Οειε1ιιοιιιε . . νοε 8,8 ρ0:. επί' 11,5 ε111. (ε) ε11.'1'οάεε1'.

Με 11ει·2- ε. θε:'11.εε- .

1ιτειιε1ιε1τειι . » 18,8 » » 27,0 » » »

θε1ε:εεετειιε1ιε11:. » 0,8 » ιι 8,1 » » »

1)1ε.εε:εε ιιιε11. . » 0,7 » ι» 1,8 » » »

ειε.

Α1εο άεε 11οτ:εεει·1::ειι άει· Οιι1τιιι·, εεεοιιάει·ε Βγε1ειιε, επει

ε1ιειι άιε 1ιι:'εε11οιιε1-ιτειιεεε1ιειι. 111: άει· ι1εε:1Βειι Βι·1ιειιιι:

ιι1εειειει· 11τεεεεειι ε:ε1ε: άεε 0ε11ιι ειι επει· Βεεειιιιι1'ιιιιε·.

- 1ιιι θεεειιεε:ε άεπ νει·ιιιεει: ά1ε ιι1:ιιι·, Με εε εεεειιι:,

ά1ε 1)ε,ε,·ειιετε:1οιιεει·ειιεεε1:εε άεε Ηετ2ειιε ιιιιά άεε θετιιτε.1

ιιετνεεεγειειιιε. ννοι·ε.ιιϊ ά1ε ι·ερἱάε ~:ε1εετιιιιε άει· Κι·ε εε

1ιτειι1ιεει:ειι εει·ιι1ι:, ε1ειε: ειιιιεε1ιε: νϋ111ε,· άιιιι1ιε1.

(Αιιιοι·εΐει ε.:.`1

Π1εοιιεε1οιι.

8ε1ιπι1 Μ: 11Χειιιι 1εε 81ε ι·εε1ιι. νει·ε:ειιάετι 1ιεεε, ειιιά ά1ε

ιιιιε ιιιι:ει,·ε:1ιε11ιεε Ζεε1ειι ιπιι· ι·εΙε:1νε, Με Με: εε εεει· ιπιτ

άεε εεεο11ι:ειι 11οιι:ε11τε:εει11ει·ιι?

Μεε1ιηι: Με Ζε1·ι1 άετ Τοά:ειι ει: ει πιε1ιιειι 'ΓεεεΙ1ειι

1ιιιιιιει· Μ: ειι8·ε1111ιικ ινοι·άειι ιιιιά ε1ιιά άιε 8:ε1ε·ει·ιιιη.ιετι ινοε1

Με εεεο1ιι:ε ειι:”ειιίε.εεειι.

Ρε :ειε εε: 8ε1ιι· ν1ε1 ε18.ιιι;: Με Βειιι·11ιε11ιιιι€ άει· Πειτε.

11τε.:εε:ει1ε:11ιειι άει· Ψει·εισεει·ειι€εεεεε11εεεε:ιειι άοινοιι εε,

Με ά1ε Πιι:ει·ειιεειιιι,ε· ιιι άει· ε1ιι2ε1ιιειι θεεε11εεεε.1: ε·εεειιά

εεε: Μιά. Ιιι θεεε11εεεε1:ειι, ιιι ινε1εεειι ά1ε11ιι:ει·ειιεειιιι€

άει· εἱεε νει·ε1ε1ιετιιάειι οεει·11εεε11εεει· ειιεεε1'111ιι·: Μιά, ά11ι·1':ε

άει· Ριοοειιιεεω εε '1'ιιεετειιΙοεε νει·ετοι·εεεει· ε:ει€ειι. Με

τοεεε Ζε1ι1 άει· :ιιι θεϊεεεει·ετεεειιιι€ειι θεε:οι·εειιειι Μάο:

ε.τ1ιι 11ιι·ε 11ι·1ι1ει·ειιε·, άεεε εεεενεεε11εεε Ιιιάιν1άιιειι εεει·

1ιειιρ: Με: ιιι άιε Ζεε1 άει· νειε1εεει·:ειι ειι:Βειιοιιιιιιειι ενετ

άειι. .Ιε Με» 'Γιιεει·1ιιι1ϋεε ιι1εε: ειιιίεειιοιιιιιιειι ινειάειι, επι

εε ει·6εεει· Μιά άιε Ζεε1 άει· ε.ιι θε1ε.εεει·ειειι1ιιιιι€ειι Βιετ

εεεάειι ε1εε εεε:ε1:ειι. Ζε εει·εεεε1εετε;ειι ιε: :επει· εποε

άεε Α11ει· άετ νει·ε:οι·εειιειι. Πεεε εεί ιιι εο1ιειιι Α1:ει· ει".

εειιάειι θε1'εεεειει·ειι1ιειιε·ειι ρι·εενε11ι·ειι, 1ε: ε1ιιε εεεειιιιιε

'1'1ιετεεε1ιε. Ιιι Αεεε:ιιιεε: ά1εεει· Πιιιε:11ιιάε @επεσε 1εε 1ι1εει

άεεε άει·ειι·:1;ε Ζει1ι1ειι ειπε νει·ε118·ειιιε1ιιει·ιιιιε ειι1εεεειι. '

111ε.ε1ιις: Βε1 εεει11:1εε11ε1ιει· 11ιι:ει·ειιε1ιιιιιε ιιιεεετε 11:1

Ρι·οοειι1εε:2 επι θε1εεεει·ετειιειιιιε·ειι νει·ε:οτεειιει· ιιοεεε1ιι

ι·1ε1 ε·ι·εεεει·ει· εειιι, άειιιι 1ιιι Α11ρ,·ειιιε1ιιειι ειιιά Ηει·ιε11εε:ιο.

εεε εει 1111ε1ι:1:ιει· Πιι:ει·ειιεειιιιε 1ε1ε1ι:ει· ιιι 1ιεει·εεεειι ε::

Βι·ει·ειιι1ιιιιικειι άει· 1.ιιιιι.ιε. Ιεε Με ει 1ιει·νοι·εεεοεειι, ει”

ιιιε1ιι ε1ε.ιει1ε1 εει @οι εεε:1ιιιιιι:εε, ιιεει· άε1ιει· εει πιιι εε

ειινει·1εεε1εει·εε Μ. Πε ε:ετεειι ει εο1ιεπι Α1:ει ε11ει·άιιιι

ν1ε1ε επι Βι·1ιι·ειιειιιι8·ειι άει· θε:'11εεε, ά1ε Με1ιι·ιεε1 _1εάοε1ι 1η

άεε ιιι1::1ει·ειι .1εειειι. Ιεε ε1ε.ιιεε ε.1εο, άεεε ιιιε1ιιε Ζε1ι1ει

ά1ε 'Τ1ιε1εεε1ιε εεει·εωςειι, άε.εε ειι:ει· άει· Βενε1εει·ειιε ει

Πειι:εε1ι1ειιά υιιά ΒιιεεΙειιά ά1ε 'Ι'οάεε:'11.11ε ε.ιι θε1°8.εεει·11τω

1ιιιιιςειι ο1ιειιε.ιι ε1ε1ιειι.

Κει·ιι18·: 11ειε νει·ε11.1:ιιιεε άει· θε1'ε.εε- ειι άεε ΙΔ1111¦θ11θΓ·

1ιτειι1ιιιιιε;ειι, νι·ε1ε1ιεε ιιι άειιι νοι:ι·ει8·ε 111.'ε ε1ε1ι σε ε11ι:ι

νει·1ιε1:νειε 28:18 ει: ε11ετά1ιιε·ε ε:ειεε ειι11°ε.11ειιά. 18:12

.1εει·ειι νειίο11ιε 1εε 1ιιι εε. 1000 '1'οά:ειι _1111ιι·11εε ιεε Ηειιτ1,ε-1

ω: άει· νει·εεε1εάειιειι '1'οάεειιι·εεεεειι επ ε1ιιειιι Πεερ1τεε.

ιιιε:ετ1ε1, ινε1εεεε ει Βειιιιε· επί' ιεε 1)εια·ιιοεε ειινει·1εεε1,εει· εε 1

άεε_1ειι1ε·ε νειι νει·ε1ε1ιει·ιιιιεεεεεε1ΙεεεεΓ:επ εεεε1ε1ιιιε: Πετάει

άετ!. Απε ά1εεειιι 11ε.ιει·ιε.1 εεε: εεει· 1ιει·νοι·. άε.εε ειι1*Μ.<

Τοά:ε ει» 250 ειι 'Γιιεει·1‹ιι1οεε ιιιιά εει· 50 -80 εε Θεεεεεει

ει·ειι1ιιιιιε;ειι νετε:οι·εειιε εοπιιιιειι Α11ει·άιιιεε ι·εεειιειι επ

Αρορ1ειι1ειι πιι άειι Νει·νειι1ιτειιεεε1:ειι ιιιιά Με: Με ει!

Εε:1ιειι εε.: Ζε άεε θε18.εεετετειιεειι€ειι.

Με.ε1ιι8: Με Β11ΐετειιι Ιιι ιιιιεει·ειι Ζε1ι1ειι ει·1ι1ει·: ει::

ειυπ '1'εε11 άεάιιτεε, άεεε ιιι Ηοερ1:111ει·ιι ιιιε1ε: εεεννει· Κι·ιιιι1ε

ειιεςειιοιιιιιιειι ννει·άειι, ά1ενει·ε1ε1ιειιιιι€εΒεεε11εεεεί'τειι εειι1ιε

πιιι· Με. θεειιιιάειι ειι :εοιι εεεειι.

Ρε:ε ι· εεε: Πε 1εεεειι ειεε ειιεεει·άειιι ν1ε1 τιιεει· Μπι::

ε1ε Ε'ι·ε.ιιειι νει·ε1ε1ιειιι.

Η1ι·εε1ι: Με 1)111ει·ειιε 1ιοιιιιιι: ν1ε11ε1εε: ε.ιιεεάεάιιτο1ιιι

8ιειιάε, άεεε άιε Ρε:1ειι:ειι Κ.'ε ιιπ ειπεπ, άιε_ιειιἰεειι 11.1

εει· ινοε1εεεεεάειι Βενε11ιετεεεεε1εεεε εε1ιει·ειι.

Κ ει· ιι 1 ε: Με ιιιειιιε άοεε, άεεε ε1ιιε Ποερ1:ε1εε:ε:1ε:11ι εεε

εει· Με ά1ε_ιειιιςε ε1ιιει· νειειεεετιιιιεεεεεε11εεεεί: άεε Με:

ειιΙερ1εεε1ιι 1ιιι 8:ειιάε Μ, ενω 1ιι άει· Βενε11ιει·ιιιι,ε εστω

ει: ε.

Μεειιι ε: 11ιιε 1ώιιιιτε ε.11ει·άιιιεε άει· ?ε111 εε1ιι, :νειι ε

ά1ε 8τε.ά1.1ιοερ1:ε.1ει· ε11ε Κι·ειιεειι ειιΓεειιοιιιιιιειι πειάεπ, σε

άιε 8ε.ε1ιειι ειικειιε11ε1ι11οε 11εεειι, πειάεπ ε.εει· εε1ιι· ν1ε1ωε

Βενν1εεειι υιιά εει· 8ε1ιννει·ει·ειι1ιε ειιίεειιοιιιιιιειι.

Κ ε τ ιι 1 ε· : Ιιι άεε 8:εά:εοερ1:5.1ει·ιι πειάεπ _1ε1:2: ειι:εε1ι1ειει

ννειι1ε εει.>;ενν1εεεε, άεεει· 11οιιιιιι: εε, άεεε εει άειιι εε1ιειιιιιιι

Μειιε;ε1 ε.ιι Ηοερ1:111ει·ιι ά1ε εεετεεειιάειι :ιιι ε1ιι·οιιιεε1ιει· Πεεει

1511ιιιιε· 1ειάειι.

Πε1ιε: θεεειι ά1ε νειι 11εε1ιι ε; εε11ιιεεει·:ε Αιιε1ε1ι:. Με

άεε Οειε1ιιοιιι ιι1ε1ι: 1ιι1εε:16ε εε1, εε1ιε1ιιειι ά1ε νοιιι νοι·:τε;ει·

άεπ ειι8·είεει·:ειι ΖειεΙειι εε εει·εεεειι. .Τεάειιίε11ε 1·10ε111.επάιο·

εε1εειι εο 8·εάειιτε: ενει·άειι, άεεε άιε νει·ι·1ιιι.ιει·ιιιιε άει· 'Γεω

?Με εε 1ιιΓεε:1οιιεετε.ιιεεει:ειι άε.άιιι·εε εεά1ιιε,·: Μ, άεεεει:

άεπι Βεεειιιι:ινει·άειι άει· 1ίι·ειιε1ιε1:ειιιεεεεειι ιιιιε1ι άεε”

11εεεε1τ εεεε1ιε11'ειι Μιά, ε1εε νει· άει· 1ιι:'εε:1οιι :τα εεειιιιοι,

εειιιι 0ε.ι·ε1ιιοει, άεεεειι 11ι·ιεεετ Με ιιιιεε1κειιιι: ε1ιιά, 1ε:τ1ιειο ,

Μϋ811ε1ι1ιε1: ιιοε1ι ιι1εε: νοι·1ιειιάειι, ει 11οΙεε άεεεειι εεε1ι1ιει·

εε·ει· 1ιιίεε:1οιιειι ετε::11ιιάειι.

11 ε.ε1ιιε:: ΙΒιι:εεε1εάειι Μ. άει· Κειιιρ:' ε1ιι ει·ϊοΙει·ειοεθει

ενειιιι ά1ε 11ι·εεεεειι άει· 1ιι1'εε:1οιι εεεε.ιιιι: ειιιά; ά1εεειιι δε· 1

ε:ειιάε ε.11ε1ιι 1ιειιιιειι ιν1τ_1εάοοε ά1ε Αειιε.ειιιε άει· Τεάεεε11ε

εε Ιιι1εε:1οιιεει·ιιιιεεε1:ειι Με: ειιεε1ιι·ε1εειι, εοιιάει·ιι ν1ε1ιιιε1ιι

άεε εεεεει·ειι 1ιγ,ε·1ειι1εο1ιειι νει·εε1:ιι1εεειι άει· .1ε:ε:ιε1:. 11ιι1ιετ

εεεειι ω· ειιε1ι, άε.εε 1ιιΓεε11οιιεετειιεεε1τειι, άει·ειι Βιιεεεεεε

Με: ιιοο1ι ιιιιεεκε.ιιιι: εἱιιά, ,ε·1ε1εεΓε11ε Πι Αειιιι1ιιιιε ε081'1_1Μ

ε1ιιά, 1ιιι Ηεεειιεε12 2ιιιιι θε.ι·ειιιοιιι, εε1 ιινε1ε1ιειιι 1ετε:ετεε εκει

άει· 11ε.11 1ετ..

8. Οι. Κ ει· Με· ιιιεεε: ειιι·2ε 111::εε111ιες νειι ειι1ε111

Γε11νοιι ρι·1πιει·ειιι Βι·οιιε1ι1ε.1- υιιά Εεεε”

1: ι·εε ε, άει· 1ιει·211εε εειιιειι Αεεεε1ιιεε άιιι·ε1ι άεπ 1'011 Ε:

1“ιιιιάειι ιιιιά άεεεειι Βε;;1ιιιι νει· 11,8 .1ε1ιι·ειι, ιιυά άεεεειι 1111211

Ρει·1οάε ννεετειιά άεε εεειι νει11οεεειιειι ν1Πιιτει·ε εοιι ΚΝ·

ιι 1 ε· εεεεεεετε: πειάεπ 1ιοιιιι:ε. Πει· 11'ε11 εε:ι·111: ειπεπ 118111

νειι 50 .1ε.1ιι·ειι, 1ιεει·ει· ιιιιά 8ε1ιιι1ά1ι·εε:ει·. Ζει νοι2θεεωΟΜ

άεε Ε"ε.11εε εεεϋι·τ, άεεε Ρε:ἱειι: ιιι εειιιειι 1ιιιι,εειι .1ε1ιι·ειι Με

11:11 εειι:ειι Ηε1ειιετεειιιιιετ1ειιιιιε ,εε1ιεε: Με Νεεε 11811

εννε1:ειιθε1ειι1ει·1ιειιπιε.:ιειιιεε 1880-81 ε1ιεε ε1ιιε Βιιάοοετάιτε

ειιι·11εε, σε άε.ιιιε.1ε ε;ειιε ,εποε εοιιετε:1ι·εετε 8γιιιρ:οιιιε 1111101111

Μιά ιιι άεπ .1ιιετειι 1881 εἰε 1885 νειι ΚετεἱΒ° εβ11ΜΜΕΙι

ινιιι·άε. θετιε :ι11ιιιε1ι11ε1ι ε1Ιάε:ε ειοε ιιιε1ι: ε11ειιι ειιιειο1]·

1ιοτιιτιιειιε θοιιιρειιεε.:1οιι εεε, εοιιάει·ιι άεε εγε:ε1ιεεεε 1111Γἴ1Ϊ°

€ει·ειιεεε εε1ιινιιιιά ιιι άειιι θι·ειάε, άεεε εε εε1:ινει1ε ει” 111911

2ε1:ινε111ει :Με πιιι· εεειι ννεει·ιιε1ιιιιεει·ε Αιιάειι:ιιεΕ 110111" Μ"

Κε ι·ιι1€ 1ιιι: άειι Ριι11 οί: εε1 1)1εεεεε1οιιειι εεε σε 110811·

ιιιιιιιιτε Ηε11εετεε1: νειι Ηετ21ε1ι1ει·ιι εεε: υιιά εεε:ε1111

εε1εο:1νε Βείιιιιά, Με Κ ειε ι ε· με: 1ιιι Νονεπεεει 111001
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νἰοΙΙ ' Ιιτιὶδο-ΙἶοτπὶοΙοιικιιΚϋπιποι1,άιποΙι Ηει·ι·ιι

Πι·. Ο. Μ” ιι ο οΙπιο Αι·εοιιὶΜΙι_ῇιιοτἱοιιεοιιι· ΒοεΕπι1οπ. άΙο

νοπι 14. Οοωοιπ :ψ ΜΜΜ ωυιοτ Με ειπει 1. Αρι·Η 1002 Μπα!»

 
- . - -.;.... ω." απ: ΠΥβ81'

ιι·ορηιο Με ΜΜΜ νοιιτι·ι!ιοΙε επε!ι ιιι άετι ΜΙιτοπ 1894-1900

οπωνιοΙιο1τ Μι.
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Ριιειοπεοπ π·1οπετειι1ι, ιπ Ρο1ε·ειιπεπι 11: Ποτπεριικοπεεοεε ιπι θ.

1ιιιοι·εοεεε.1τε.ιιιιι ειπ Ε'ιπε:οι·1ιτοιι ιι1ιετ πιε1ιιι1ιε Μπιπι11ιι.τ1ιπιε

ιιιπιι.ιιε, ιιιι.ε1ι τοο1ιεε πιιε Ποτ2 ππι ειπ ?ιππ·ει·1ιι·οι1 111ιετ πειι

τεο1ιεοιι Βιει·ιιιι1τοππ. Απ πετ Βιιιικε 1ιοιπ θετιεπεε1ι ω" ποιε

π·ειΙιε· ειπε πιιτ ο1ιεπ π·ει1ιτιιε1ιιπιιιιιε Αιιποιιιιιπι; οιπεε εγεεο11·

εε1ιεπ θοτιιιιει·1ιεε; πει· ιπ·οιεε Ριι1ιποιιιι1ποπ πεπειιιιιε πειι11ιε1ι

εεεεπειιιτε; πιο 1.ε1ιοτ πιπ 2 Ριπε·οι·1ιτοιε ιι1ιετ πεπ Β1 ιιοπι·ιιππ

πιιιιε. Μιι. ι11εεειπ Ηοι·21ιεειιππο Με Ριιιιοπε ι·1ο ε .Τει1ιτε

ιππτε1ι μπει πιιπ ιιιιι·1ι ιι·111ιτειιπ πιεεετ1εικιοιι 1(τειπ1:1ιειε

1ιιι.ι. ειππ ιιπ πιοει·ιπ Βο1°ιιππο ιιιε1ιιε ,ε;ο11ππειε. Βει ποτ πεειιοιι

ιιι.ππ ειο1ι πετ Βιιππ ποτ Μιιι·ε11ι1πρρε εειιιιιι.ι νοτπιε1ιε Με

πω” εεεε1ιι·ιιπιτ11. 1)ιε Μπιι1ιπ1ιιιπτ 1ιε1ποτ νοιιιτι1ιο1 πεπο

ιιιοιπετε Με εε1ι1ιιι1 (πωπω ποε Κτο1ιε1οιποπε1, 1ιοιπενειιιτι1ιο1

εεννιιε ετπιοιιοι·ι. - Α1ιριεεε1ιεπ νοπ πιεεει· Ηει·πε11'εειιοπ ιιει.

Ριιιιοπε ποο1ι νει· _ιειπι οιπο 12-11$ 1.1ιι1ιτοπ 1ιιιιιιο Ζοιε 1ιιιι

πιιτειι ιιπ θε1ιτποτεεπ ιπι Εριπειεει·ιιιιπ ιςο11ιεειι. Πι·. πιω ι -

1ι ιι1οπ πιιιΒ·ιιοειιο1τιε πεπιει1ε ειπ Π1επε νοιιιτιοιι1ι; ιιει ποτ

οοε1οπ Μπιι ειο1ι 2 Ωιιετιιπποτ ι·οπι Ργιοτιιε επι1ει·πι. ιιπ πετ

Σπτνιιιιιι·ιι. πιιποι· ειπε εεεε1ιπε.πε11ιοριετοεεο πιοιεε1ιο1ιο Νιιι·1ιε

π πετ 11ιιοοιιιι πιιπ τιιπι1ει·οπ ινειεε1ιο1ιεπ Αιιεεττε1ι1ιιιιιζεπ.

Πει· Βειςιιιπ πετ 1ει.ιιοπ Ηι·1ιτειιι1ιιιπε πιιιιτε Με ιππι 14. θε·

.οποτ 1900 ειιτ1ιε1ι, πιο Ρειιοπε ιπιε ειιιει· 1ιι11ιιειιειι 1ιεπε1, πιο

ειιιιιιιι;1ιο1ι ιοπ ι1ιιιι πιο1ιι νιεΙ 1ιεεε1ιεεε πιιτπο; ποο1ι ειπε

ιπι πο. Οειο1ιει· ειπε Ριιοπιποπιε ποε ι·ει:1ιιοπ Ο1ιετ1ειρροιιε ειιι,

ιπι ποι·επιπι11οπ Κ ιππι; ιιι πειι οτεεειι Νονοιιι1ιετιεεοπ νοιι

:1οτι·π Πτ. Βϋτ1ιπι; ειιι Μιπ ιιι πεπι Κτιιπ1ιοιι πειιεεειι

πιιτπο. Πε ι'ειππ ειο1ι οιπ Ιιιιι1ιι·ειε ποε τοο1ιιοπ Οποτ1ε.ρροπε,

1οε1ι ο1ιπο Βι·οπο1ιιιι1ει1ιιπειι, ο1ιπε Βιιιιιιι ετοσειι, ιιππ πιι.ε Γιο

ποτ. ιπιε πειπ ιπε Ρπειιπιοιιιε οιπεεεειπι 1ιιιιιο, 1ιιιειε οιποπ ειιι'

?ιι11οιιπ τειπιιιιτοππειι 111ιιιι·ιι1ιεετ. Πιιτετ η 1εο1ιοιπ 'Γειιιροι·ει

:πτιι.1ιι”ιι11 ειπε· πιο Ρπειιπιοπιε ειιι·ιιο1ι ιιππ .1ζιιειοπε πιει· ιιιιιε

Νονοιιι1ιοι· «εειπε Το” 1εω.: ιι1ιεο1ιιε ιιο1ιετ1οε. ιοπ πε πε ιιε

;ιιιιιι Ριιιιοπε "πιο" επ ιιε1ιετιι, πιο1ιε εεε.τ1ι ειπε Με 88,0

ιιππ πιο1ιε εειπε ειι,ι.:1ιο1ι. Αιιιιιπι; Ποοεπι1ιει· εειιι Κει·πιπ

ιοπ Ροειεπιεπ πιεπει·. Ριιε1ειιε 1ιιιιιιοιο πω. 1ιιιεεε Α1›οππε

ιιι1ιεο1ιτι1ε Τοπιρετεειιι·οπ, πππ πω» πετ ι·οο1ιιοιι Βιιπικοιιεριιπο

ιιει· ειιι Βεεε ποε ρποιιιιιοπιεε1ιεπ 1ιιιιιιι·πεε ιιιιε1ιπ·ειειιιιι·. Με

ποΓιιιε1ιειιπε. πεεε οιπο Τιι1ιει·1ιιι1οεο ποε τοο1ιεεπ Ο1ιει·1ε.ρροπε

.ιοπ επιπιο1ιο1ο, ιιπ.: ειιι' ποτ Ηειιπ, :πιο Βεπιιι1ιππι.ιεπ, ιπ πεπι

ιππι·1ιε1ιοπ ππει:1ιειπ1ιιιι·επ εειι1ειπιιε,επ. πιο1ιε ειιτιι;επ Αιιειιι···..

Ι'ιι1ιοτ1ιο11ιεοι11οπ ιιιιι'ειιιιππεπ. εο1ιιιιι.ιεπ πω. 8ο νει·ιιι·ιιιι.τοιι

πιιιοτ ιττοεεεπ 8οτςεπ ππι ποπ Ριιιιειιιεπ πετ Ποεειιιοει· 1900
πιιπ πετ πιιπιιιιι· 1901. - .Με π·ο ειππ ποτ πεπιεν'Γειπροτιι

ιιιτνει·1ιιιιι πο.ε1ιετιιε·1ιε1ι ιι1ιοτεε1ιεπ 119.εεε -· πιο '1'οπι οτιιειιι··

ειιτνε νοπι οι·εεειι Βεις1ππ πετ 12τ1ιι·ιι.π1ιιιπε Με ιππι οπο ιεε

νο11ειιιππι8 νοι·ιιιιπποπ -, 11εεεε ειο1ι πειιι.1ιε1ι ει1ιεππειι, πε.εε

εο1ιοπ πιιιιιιι1ε ιπι Νονοιιι1ιοτ Με 1εεοπι1ιοι· 191.10, πιιπ· ιιπ .Ιιι

τιιιιιι 1901 ε" '1'οιπρει·πιιιι·νοι·1ιιιι οιπιιιε οι€ειιιιιιιιιι1ιο1ι 11`ο1·

1οιι11.ιι·πιιιτεε ιιπ ειο1ι 1ιεεεε. ειιι πιε1ιτ οποτ π·ειιι€ει· 1ιιιι;ε Γιε

1ιοτπετιοπεπ 1'ο18·ιοπ 11ο1ιετΙοεε 'Βιμ, ιιππ ιπποτ1ιιι11ι ποτ Β'ιε1ιοι·

οτιοπε 11ιεεε ειε1ι πιειιιρ,·ειεπε ιιπ ειιι2ε1ποπ ποι·εο11›οπ ειιι

επ,ειειιιιιοε Αιιειει€επ πππ ειπ 1ιιππειιπιεε Α1ιι“ε11επ πει· 'Γεωπο

τε.ειιι· νοτιο1πειι. Αιιοιι πιο Ιπιειιειιιιε πετ 1)π.ιιιριιιιιιτ ιιεοτ

πει· τεο1ιιοπ Βριιπε εο1ιπιιπ1ιιε πιιιιιιι1ε εειιοπ ιιι ιιιι11'ιι11οιιποι·

1νειεε. Απ ε1πιποπ Τεε;επ εε1ιιειι εε. Με πιο ποτ 8ε1ιιι11 ιι1ιοτ

πετ 8ριι2ε ειππ ε.ιιί1ιε11ε, πιιπιι π1ιοτ ετεε1ιιεπ ει· πιιεποτ ιιιτειι

εινετ ιςεπ1επιριε. ιπι θιι.πιεπ ε.1ιοτ π·ιιι·πο σε 1)1ειπιιιιιπε; 1πεεπ·

εινετ ιιππ 1ιτειιοιο ε1ε1ι ιιιο1ι.οτ πιιπ; εε ιιιππ ειππ Βιιπο .!ιι

πιιιιι· ιπποτ1ιε11ι πει· 1111πηι1ιιιιις ιι1ιοι· πετ τεο1ιεεπ Βριεεε πει·

ιιιιιετε Α1ιεο1ιιιιιι ποε ει·ειειι ι·οο1ιεειι Ιπιοτεοεεο.1ι·ιιιιιποε ιιιιεπ

ειν ικοπιιπιρίε ιπιε 1οιο1ιε η·πιμε.πιειεε1ιοπι Βο11ι1επε; 1ι1ετεο11ιεε

ιι1ιπεεε1ιππε1ιιεε Αειιιιιοπ. Γοιιιεε ιεπεεε1ιι ννιιι·πε ειππ εσπ

εεεειι·ι. Ειπε Βριιτ Β1ιιε πιιιτπε ιπι Αιιεινιιι·1 ειιιι€ε Ποιο πο·

ιιιετ1ιε νοπι 23. .1πιιιιιιι· πο, πω· ε.1ιοτ επ εςει·ιπειιιςιρ,·, πιιεε ειε

πιο Α1ιτειεο Με δε. Ρο1οτειιιιι·ι; επι 31. πωπω· ιιιο1ιε νετ1ιιιι

πετιι 1ιοππεο. ΡΜ. ειπε πιιο1ι Βιιιι-Βειιιο, πω. ποτε ιιι πιο Βε

1ιιιππ1ιιπε ποε θε1ιειτπι·πι1ιε Πι·. Βεεε1ιι ιιππ ποε Ηει·τιι Πι·.

Ρο1ι1, νει·1ι1ιε1ι ποτε Με 17. Αρτι1 π. 8ε., ειεπειιε πιιπιι ιιιιε1ι

ν θειειιιι, ιπ Βο1ιπππ1ιιιιιι· νοιι Οι. Βι· ιι ι, Με νοιι ποτε πιιο1ι

111ιεεεπιι1ι 1εω ιι1ιοτ, πιο ει· οιιιοπ 1ι1οπειι νοιιι 17. Μπι Με 18.

.1ιιπι ειππ ε.ιιιιιιε1ι, νετ1ι1ιο1ι πιο οτεεε Ηιι1Γιο πεε .1ιι1ι ιιι '1'1ιιι

_ ··ιπε·οιι ιιππ 1ιε1ιτιε ειπ 28. .1ιι1ι ει. δε. 1901 ιιπε1ι Οι·ιιιιιειι1ιειιπι

ι.1θ1 πι. Ρεεετε1ιιιι·8· :ιπι ιιππ1εο1ιεπ 111εοτειιεοπ.

11 νοπι Γε1ιι·ιιιιι· 1894 1ιπποε 1ίετιιιε,· ιιει ε1ε1ι πιο Νοιι2,

πιι.εε ιπ οιιι”τεο1ιτοτ Ηιι1ειιιιε; ειο1ι ποτ Βριει·ιεπεεεεε ιιπ ιιι π 1

ε π 1πιοτοοεειι1τιιππι ιιιι.ο1ι ιπποπ νοπ πει· 1πεπιι11ετ1ιπιε ιιππει,

πεεε πιο Ηετεπε.ιιιριππ,ε ιι1ιοι· πεπ τοοιιιοιι 8ιει·πε1τιιππ ιιπι 1

Με 1116 Ριππει·1ιι·οιε 1ιιππιιειζε1ιε, πιι.εε επ πετ Βιιιεπε ειπ οτεεει·

εε1ινιιιιε1ιοι·. ειπ πινοιεοτ πειιε1ιο1ιοτ Τοπ "ιιππ πω, πιιεε πει·

2π·ειι.ο Ριι1ιποιιιι1εοιιετε.τ1ι πεεεπεπιι·ε ιει. Βοι ειποι· Πιιεει·

ειιο1ιιιιιι.ι 4 ινοοιιοπ εριεεει·, Μπιτ 1894, ι'ιιππ ειο1ι ειπ 1ειιτποε

1ε1εοε θει·ιιιιεε1ι ποποπ πειπ οτεεεπ Τοπ ιιπ πετ Βριεπε. Νιιε1ι

πειπ ειο1ι πει· Ριι.ιιεπε ε,·ο1επι 1ιεεεο, ι'ε1ι1εο πει· οτειε Ποτε

εοπ ιππι εειπε επ πετ Βριι2ο Με ἱ11›ει·ιι11 επι Ηοτ2οπ, πιει·

ιι1εο εε1ιτ εε1ιππειι. Απε ποιπ νει·π1ειειι πιοεοε Βει”ιιιιποε ιπιε

πειπ Βει”ιιιιπ νοπι Νοι·οπι1ιοι· 1900 ετΒιε1ιε ειππ, πεεε πιε Ηγροι·

ι.τοριιιε ποε 1ιπ1ιιεπ νειιει·ι1‹ε1ε ειιι1ι ιιι ποπ .1ιι1ιτεπ 1894-1900

επιπιο1το1ε Με.

ιζει;επιι1ιοτ

Κι·οπεεεπε) ιιιιτιιο1ι. 1ιν111ιτοιιπ πιεεετ ιι·ε.πιεπ Βοιεε 1οιιιοεοπ

πιο ιπιε Βιιπ-Ποπιο, ε πιει· Με πετ Ηοιιννοἱπ ειπ1ιιιιι'εππειι"Νιιο1ι

τιο1ιεεπ ιι1›ει· Με Βοιιιιποπ ποε Ρε.ειεπεοπ πιιτε1ιιιιιε πιιι;ιιπ.ειιιι·.

Ριιε. ιιε1ιει·ιο ιιπιπει· Με ιιππιετ πιιεπει· ιιππ 1ιπειειιππιοτ π·ιοποι·

Β1ιιε ιιπ Αιιεινιιι_·1”. Πε1ιειειο1ιι ιπιιπ πιειιιιιιΖε _Ειθ981“991νΐΙ- Μ)

πιει πει· νιο11οιιι6ι·ιιιιπε νει·1πιιι' πω, Ε”ιο1191:8 111 Β91'ψι1%2ΐ"

οι·ειεπ 11111110 ποε .1ιι1ιτεε ιιπνει·1ιειιπ1ιιιι· 1ιοινοι. ε ΙΙοε ε3'π

Ροι·ιοποπ, πιε ειππ 10-14 Τειςε ιιιπι'πεεεπ, ιπ ινοιεΠεπ ε

Τοιπιιοι·ιιειιι·οπ 1ιιιιε·εε.ιιι ιιπεεειςεπ ιιππ 1ειιπειι.ιπ ιιππ επ ιπιε

πο1ιοτ1οεεπ ιιππ τω. ιιο1ιοι·1οεοπ Ρειιοπ011. Μ· 1191111111 πω"

πιιι· ειιιιε·ε Τε” ειιιπιιιιοτιι; πεεινιεε1ιοιι 1ιοπιπιεπ ιι11ειπιιιβε

ιιικ:1ι εειπε ρ1οιι1ιε1ιε '1'επιροι·ιιιιιι·εεοιποι·ιιιιιτεπ νετ. Βι1ιιειιπ

Αιιεπιιιι·ι'ο :εειεε ειο1ιιιπιπει· π·1εποτ, πετ οποτ πιιι· ιο11ινε11ιπέι118·

1ιο1ι νοι·1ιειιποπ. Βι·ει νοιι 1Εππε Μπι ειιι πει Βιιιεό ιπι Διὶ.

π·ιιτι επε·1ιι·1ι πιιε ιιιοπιι:οιι Όπιετ1ιτοειιιιιιςοιι ποι·1ιτιιι επ. :πιει

πιιππ Με Ρε.ιιοπε τσιπ 20. .1ιι11 επι ιιπ· τοιε1ι1ιε1ι πτει 11 ο·

ιιπ εε μπε 1ιε1ιοι·1οε π·ιιτπε.

Ποτ ειιςοπι1ιιιιπ1ιε1ιε νοι·1ιι.ιιι', πιο εεεεε Αιιινοεοπ1ιοιε (1ιδοιπ

Τιι1ιει·1ιο11ιιιοι11ειι ιιπ Αιιεινιιτ1', επε1ιο1ιειεε1ιοε Αιιεεο1ιειι ιιπ. .ρ

Αιιι'ιτοεοπ νοιι Πτ11εοπεο1ιπε11ιιππειι π1ιει· πει· τοε1ιεειιθ1)ιδι;ιει(ιιι

νοτιι.ιι1ιιεειοιι Ηεττπ Πι·ιβεοε1ιι ποποπ ιιπ πιω 1 - ιο

11ιιιε;ποεε ιιιι1'1ιιιιιιπειι1ιτεεε επ εεο11οιι, ειπε Ιπιοιιιιιοεει πιει νοιι

Ηθη-Μιι ιππι. Νο ε ιι ιι ιι πε 1 , πει· ειο1ι ειιι _ιεπε Ζο1εὲιιΞπιιἰ

Βοπιο πιι11ιιειε, πεο1ι οιιιιι·ο1ιειιποι· Ππιετειιε1ιιιπε επι . ιπι

ννοιιοι· 1ιο1ιτ11.1'ειΒε Με 1ιεεειι1:ιΒ·ι ννιιτπο.

Με εε1ιοπ ο1ιεπ ιιιιεεπειιεοε, ειππ ειιιο πιιπ ιιιιιῖ`ιι1ιειιπε

Βεεεει·ιιιιες ιιι πειπ 11οιιιιποπ ποε 1)ιιειει11οπ ποποπ πεπ 20.. .1ιι1ι

οιπ, εοτε.πο επ ποτ Ζοιε πιο ετ ειε1ι ειιι· 11οιιπτοιεε πιιεε1ιιε1ιεο,

ιιιιε1ιπειιι οι· εε.. 2 1νοο1ιειι ιπ Τ1ιιιι·ιππεπ νι·τ1ιι·ι-ι.ο1ιε 1ιε.ειο. πι·

πιιιτπε νοιιι πεπιιιιιιεεπ Τε.<.ιιο πε ιι.1ιεο1ιιε ιιε1ιει·1οε Με 1ι1ιοιι

εε νο111ιοπιπιοιι 1ιο1ιοτ1οε ειε εειιι 24. Οειο1ιοι·. Πιο '11οιιιιιει·π

ειιι·οιι πιπι·πειι ιιπιπει·1οι·ε πειιιοεεεπ. 11πεοτ πιοεοι· νο11εε.ιιιπι

ποπ Αεινεεοπ1ιοιε νοιι Ριε1ιοτ ει·1ιο1ιο ειε1ι Ριιιιοπε ιιι 0τεπιειι

1ιιι.ιιιιι ιπ 'εειπε πιιι1ε11εππετ. 11ίοιεο, νοιι 1πιιεε .1ιι11 Με 111ιεεο

Βεριοιιι1ιει· εειεε· εειιι θεπιιε1ιι νοιι 162 ειιι' 180 ΡΗ. ιτιιεε1εε1ι1.

Αριιειιε ιιππ εειεε Αιιεεο1ιεπ εεοιπει·ιοιι ειππ ειιεο1ιοππε. Πε

περιεπ ειπε πιο Β1ιιι1ιοιιποπεςιιπ8 :ιππι Αιιεπ·ιιτί πιιι·1ι ιιι ιππι

πιιιιο11εππεπ Βιιεειι Ρει·ιοπε πιει οοπειιιιιε νοι·1ιιιιιποπ.

- τπ ι ε; εειιι που Ρεειεπτεπ ει·εε πιεπετ Μπιι εειπειπ 11πι

ειι8· ιιι πιο Με ει. Ρεεει·ε1ιιιτ8· ειπ 21. Βεριειπ1ιει· 1901. Βει·

ε.11ι.πεπιειιιο Ζιιεεειππ, 1πι·πι11ιι·ιιπε ιιππ Κι·ιειιε ιιιιιιιι11εππ ει”,

ιι1ιετ εοι'οι·ε ιιιιο1ι πε1 οιπ πειιε1ιε1ιοε ετιιο1ιειι1εε $εεποεειιιτε

τπ.ιιεε1ι ειιι, πιιε ειπε πει· Τιε1'ε πει· Βι·ιιεε ιιει μπει· ειεξοτοιι

1περιτε.ειοπ 1ιει·νοι·πτε.πε. Νιιο1ι Απ,ε·ιιιιε πετ ?ειιι 1ιιι.ιεε πιεεεε

Βιειιοεοπ·,ςετιι.ιιεε1ι ε1ε1ιεειε 111ιει.ε ΊΑιι,ιζιιεε 1ιοπιει·111ιιιι· ι;οπιιιο1ιε

Με πετ εε, πιο 1ιεπι·ειπιε1ι, ιπ εειιιει· Βεπειιειιιιις ννεπετ πειιι

Ρε.ειειιεειι εο11ιεε ιιοε1ι εειιιοι·- 11ιιικε1ιππε 1ι1ε.ι·. 8οπο.ππ ιιει

εοιοτι οιπο 1ειε1ιεε. ποο1ι εννειπε11οεο Ρε.τεεε πει· ιιιιεει·επ Ρε.

ειιι1ιεπειε τοε1ιι.ε ιιι πιο Αιιε;επ. Βοι πει· Βτιιειιιπεει·ειι‹:1ιιιπΒ·

1ιεεε ειππ εοιιεειιειι·επ, πεεε πιε τεε1ιεο οποτε νοτποτε Τ1ιοι·ιιιι

ικοπειιπ νο11ετ ετεο1ιιοπ Με πιο 1ιπ1ιε, πε.εε πιιι ε.ιιπετεπ

1Υοτεοιι σε Τιε1εππιιτε1ιιιιεεεει· ποε Τ1ιοτιι.ιι τεε1ιεε οιιεπ ε: τ ιι ε

εετ πιιιτοπ Με 1ιιι1ιε ειπεπ. 1πεεπεινε Βιιιπριιιιιιτ ενο ειιι

πιτ 4. Β1ρρε πιιε ε1ιι.τεεε1ιινιιο1ιεεπι Αε1ιιπεπ, ε1ιειιεο ΗΒΟ ιπ

εειιεινε 1)πιπριιιιι€ Με ειππ ιιιιεοτοπ Βεεριι1επτιει1ιειι πιιπ πιι

εο11ιεε εεπιιι.ε εε1ιε.τι'οε Αε1ιιιιοιι. Πει· Ροεεοτε1ιτειιιιειιε νοτιι

π·ιο 1ιιπεοπ ιι1ιοτ πετ 1)1επιριιιιιιι 1ε1ι1οππ. Ειπε ι;τοεεεεπιριιππ

1ιε1ιο 11ι·ιιεε ιπιε εεννιιε. Οοπειιι.ιι1ιοτ πει· τεε1ιεοπ Ο1τινιειι1ιι. ιιι

πετ τοο1ιιοπ Αο1ιεε1 ειπε .1ι1ειπετε 1)ι·ιιεο. Ηοι·ι ιιπνετιι.ππετε

ποποπ 1“ι·ιι1ιει·. 1ιε1ιοτ 2 15'ιπποι·ει·οιε ιπ πει· .μδ1Π111111'Ι11118: 3

ιιι πει· Ρο.τεεεει·ιιιιι- πιιπ 2 ιπ πω· 111ιεεε11ιπιο ιιιιοτ πεπ Ιειρροπ

τιιιιπ νοι·ι.τοεειιπ'. 111112 ετ1ιο1ι1ιε1ι νετετοεεετι, ο1ιειι ειιιι11ιιιι·.

Επι. 1ιιιεεο νοπ _ιε1ιει·, ιιοε1ι εειε πει· Ζειε πει· Βιιποεοτπιιιε

πιεεε Μι12νοι·ιιι·ιιεεει·ιιιι€. -· Ρεε.1ιιιιειο ππι· ιι1ιοι· νο11εειιι ιιι

ποτ Βτιιεε ιιππ πειτε πετ Ηειιιιι>,1ιειι πεε1ι ννοε1ιεε1πι1επ Ηιιειειι

ιπιε 1ι1ιιειρι Βο1°ειι·1ιτειιι, οπιι”ετπι επ Ηιιιι1ιεει·-0ιο1εο οτιιιπετιιπειι

Αιιεννιιτι', ιπ πιεΙο1ιοπι ιπεεεοιι1ιπι'ε τοπιο Β1ιιε1ιπτροτε1ιοιι, ειππ·

1ιο1ιε Εειι1ωογε1ιεπ, μπε νει·ειιι2ε1ιε Α1νεο1ε.τεοιε1ιο1ιοπ ιιππ

ππι· ειπε ειι1ΐο11οππ πεεε1ιπ·ππεεε Ζο11ε επ ειιιποε1ιοιι ινε.τειι.

Πει· Αιιεννιιτι' 1ιεει·ιιι.ι· οτε Τε;; ειπε. 20430 (1τπι. έ Πτιιι

οιιπε 1πιννοιεε ιιππ Ζιιε1ιετ. - ΡΜ. 1ιε1ιε.πι Βοοει1ε ιπιεβιιιιι·ο

Με ειπ Ηπεοτειιοπεπεεοοε νοπ Οοππιιι·ιιιιε,0, 20,0 ειιι 20010

ρι·ο πιο επ νει·1ιι·ιιιιε1ιοιι. Αιιεεετπεπι 1ι1ειπε 1)οεειι Αιιοιιιοι·

ειππ ιπιε θοπεϊιι.

1)ειε Α118οιιιειπ1ιειιππεπ 1›1ιε1› πππ 2ιιιιιιε1ιεε ιιιιιιιι11ειιπ ππι,

ιιε1›ετ1οε, Με θοινιε1ιεειππειιιιιε πιιιιει·εο ποε1ι ειιιιπο1ιεε ιιπ,

Ηιιεεεπ ιιππ Αιιεπιιι·ι' πιοε1ιεε1εεπ, ειιιειι ιιιιοτ ποτ 1ιιι1‹οπ 8ιιιεπο

πιιιι·πε 1ιιπιεπ 1)ιιιπριιιπ,ε· 1ιειιιοι·1ιε (ειπ 10. Οεεο1ιετι, ποο1ι

εεειιξει·εε ειο1ι Με Βεεποεοιιι;;ει·πιιεε1ι ιιππ ννιιτποπ Κ1ε.ποπ ι11ιοι·

πιιο1ιε1ιε1ιε 1ηερποεο.ιιιπ11ο Με ιι1ιοτ εεπτ1ιοι·ε Βοειιιςιιιιιι· 1ιειπι

Ειππο1ιπιεπ πει· Ηοι·ιεοπειι11ε,·;ε 1ιιιιε, πει· Ριι1ε πιιιι·πο ιιει ειε

ι'οπι Ιπε ιτιιιιπ 1ι1ειιιοτ Με ιιει 1ιιοτ ιιιιπ πο. Με. Νιι.ο1ιπειιι

ιπ πει· πε1ιε ειιπι 14. θεεο1ιετ οιπ εο1ιπ·ετει· Πγεριιοειι.πιπ11

ειππεετεεεπ ππι, 1ιοεε Κε ι·π 18· ιιι πει· 1πεο, πιιτε1ι Ατ -

εοπι1ι ειπ Α1ιεο1ιπιε11ειι νοπ εειπε. ειιι' πιο 'Γιε

ε1ιοιι πτιιι·1ιεππεπ Ι)τιιεοπ οποτ '1'ιιιποι·πιπεεειι

νιε11ειε1ιεποο1ι ετ2ιε1οιι επ 1ιππιιοπ, πιιτε1ι Ηεττιι

Πι·. Θ. Α11ιιιπ ιι ε οιπο Αι·εεπι1ιιιιιεεειοπεοιιι· 1ιει.>;ιπιιειι. πιε

νοπι 14. θεεο1ιει·ιι1ι 1ιπε1ιεε επεσε Με :ππι 1. Αρι·ι1 1002 πιιτο1ι
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;;οιιιιιι·ι ινιιι·πο; Ρο.ι. οιιιιοιι. ιιιΒιιοιι4 Μιοι·ιιι. Χοπ οι·εοιιιοοεπιιι

επιιοπι:ο.ιι. - ιιπ θοιιοοιι ειππ ιιππ νοιι Ηοι·ι·π Πι·. ΑΙιιοιι ιι ο

ω. 145 Ιπιοοιιοποπ οοιιιοοιιι: ινοι·ποιι. Ιιι οοιιιοπι νοι·ιιοιιοιι,

οιιι' πιοεο 17οιεο ποπ Θοιο.ιιιοπ ποι· 'Ι'ι·ο.οιιοοιετοποεο οιι οιιι

οοιιοπ, ινιιι·πο ιίοι·ιιιι; ππι·οιι Πι·. Β. Μ οι·ιι:ο ιιππ Επι. Θ.

'Ι'ιιιπ ο· ιιοοιιι.ι·ιιτ, πιο ιιιπι οιιι οιιιοι· Οοπειιιιοι.ιοπ οιιι 17'. Οο

τοιιοι· πιιι·οιιοιιο οιιετ.ιπιιιιτοπ. - πιιι- ιιο.ι.ιοπ πιιπ ννιι·ι‹ΙιοΙι πιο

(ιοππετιιιιιιιιε ιιπ Βιιιιιο ποι· πιιοιιετοιι ιλίοοιιοπ

πιο Ζοιοιιοιι ποι· Τι·ιιοιιοοΙετοποεο εοιπ ο οιι

ιιιιιιιιιοιι οιιτιιοιιιοοιιοπ οιι οοιιοιι, ιιππ οτινο “ποπ

Μιτιο Βοοοιιιιιοι· ινοτοπ πιο Ζοιοιιοιι οιποι· Τι·ιι. οιι οοιει:ο

πο εε. ποι· ιι6ι·ιιο.ι·ο Βιι·ιποι·, οιιπο ιιππ π» ιπιπιοι· 8·οεοΙινι·ιιπποπ.

Ποι;οιοοιι ποπποπ Μιιιο Οοι.οιιοι· πιιε θοινιοιιι. ιιιιοιιποιιπιοπ,

ιιππ νοιιι 24.-ΒΟ. Οοιοιιοι· ιιο.ιιοπ ννιι· πιο οιιπο Β'ιοιιοι·ιιιοιιο,

πιο 'Γοιιιροι·οιιιι· οιπο· Ιοποεοπι νοιιι 24.-97, Οοιοιιοι· ιιπιοι

Μοι·οοιιι·οιπιεειοπ ιιι πιο ποιο (Μοιιιιιιππι 39,0 'Ο ιιππ ιιο1 ποππ

οιιοπεο Ιο.ποεοιπ ειιι ιιιε οιιιιι 30. Οοιοιιοι·. Ποιο ιιιιοιιειο Ε'ιοιιοι·

ιιοτοιο πιιπ οι·ει ειπι 14. Νονοπιιιοι· οιπ ιιππ πιιιιοι·ιο πιο οιιπι

Σ!. Νονοπιιιοι·, ποοιι ννιιι·πο Ρο.ι:ιοιιι. πιιπ πιππ: οιιεοιιιι ποικι

Με, εοπποι·ιι ιιιιτι.ο ιιιε ιιπ εοιπ Ι.οιιοποοιιπο, θ. Αριιι 1902, πιει

ιοΒιιοιι πιοιιι· οιποτ ννοπιποι· Γιοιιοι·, πιιε ιιοιπι Ποιιοι·ιιιιοιιοπ ποι·

Οιιι·νο που ινιοποι·ιιοΙι: ιπ πως ποοο8·οποπ ινοιιοιι πο.ι·οιοιιι.;

ποοινιεοιιοπ ιιπι·οιπο Βοιιιιεοιοποπ ιιππ ιιιοι· ιιππ πο οι·νοιιεοιιο

Γιοιιοι·οπιο.ιιο. ΜΗ. ποιπ Βιπεοτοοπ ποε Ριοιιονε ιιιιπο Οοιοιιοι·

ιιοιι;οιιπ πιο ιοτοιο ιιοιιινοιπο Ι.οιποπεροι·ιοπο ποε ιιιιοιιιοιιιιοιιοπ

Ροτιοπτοιι.

Βοι· οιι_ιοοιινο Βοι'ιιππ οιιι ποι· ιιιιιιοο Βοι πιιπ ινιι.ιιι·οππ πιο

εοι· Ιοπεοπ 51ο Μοπο.το ποιο Αππο.ΙΙοππο ποι·, πο” πιο ιοιοιι ιπι

(ιι·οοεοπ ιιππ Θιο.ιιοοπ ποιοοιιιο ιιιοιιιοππ. οι· ποοιι οι ποππ:

οιποιιι ννοοιιεοΙ πιιι:οι·νι·οι·ιοπ ινο.ι·. θα οι·εοιιιοπ πιο ΙπιοπειιΜ

ιιππ νοι·ιιι·οιιιιιιο· ποι· Ι)ιιιιιιιιιιπι.; ο;ι·ιιεεοι· Με οιιιιο_ο Τομ εμπ

τοι· ιιππ θα οοπετοιιι·ιοιι ινιι· οιιειι.ιιιιιιοπ ιπιτ Ηοι·ι·ιι Πι·. ΑΙ

ιιοιι πε, ποεε ιιπ ιιιοι1οιι, ννο οιπιο;ο 'Ι'οπο νοι·ιιοτ ποι· 8οιιοιι

πιιιιιρι ιιππ πιιε Λι.ιιιιιπποεεοιπ.ι.ιιεοιι οιι,ο.οεοιιινιιοιιι οι·εοιιιοπ,

ιιππ ινιοποι· ποι· ΒοιιοΙι νοΙιοι· ινοτ ιιππ ειιιοο νοοιοιιιο.ι·ο.ι:ιιπιοιι

οοιιϋι·τ ινιιι·πο. ΑιιοΙι ποι· Ροοιοι·οιιι·οιιιιιιιο οιοιιιο ειοιι ΒΟ

ννιοποι ιιοι·. Νο.ιποπτιιοιι ινιοεοπ πιοεοπ ινοοιιεοι ποι· Βι·εοιιοι

ποπποπ ποι· ιιπιιο Οιιοι·Ιορροπ ιιππ πιο ιιιι·οποςοο·οπποπ ποει

ι·οοιιτεοοιι.ι,οοπ ιπιιιιι·ιιτε Με. .Με ποιπ οοινοιι, πο." οοιι.ννοιιιο;.

οινοιτο 1ιιιιτιο Νονοιιιιιοι·, Ποοοπιιιοι·, .Το.ιιιιοι·, ιιιιοι· ποι· οιιπ

οοιι ι·οοιιιοπ ιιιιιιιοο "πιο νοιιοπ 8οιιοιιοο ιιπ ποπ ιιπτοι·οπ

Ροι·τιοιι ποιπ Αιιιπιοπ εοιπο» ννοι·; οποιοι· ινοι· πεε Αιιιπιιιππο

ο·οι·ιιποοιι οτι ποιι ππι.οι·οπ ιιπποιοπρο.ι·ιιοιι ι·οοιιτε ννιοποι· ιι6ι·ιιοι·.

σκοπο” εριοΙιο ιπ πιοεοι· Βοοιοιιππο· ννοοιιοοιπποι· νοι·εοιιιιιεει

ιιπ Βοτοιοιι ποε ι·οοιιιοιι ι;ι·οεεοπ Βιιοιιοιιιιο πιο ει.ιιοεοιιιοι.η.οο

ιιοιιπο ΒοΙιο. ποιπ· ιιο.ι·ι.πιιοιιιι.; πιιπ ο·ιοιοιιιποιεει,ι.τ νοι·ιιιοιι ειοΙι

οιπο οινοιιιι·ιεοι·ιριο Πο.πιριιιπε, οι.. οιοιι Αιιιιιιιο Νονοιιιιιοι· ιιιι

Ιπιοι·εοιηιιιιιιι·ι·ο.πιπ οιιειιιιποιοιιιιπ οιιοιιιιιιι· οιποπι Πι·ιιοοιιριι‹μιοτ.

οπτ.ερι·οοιι, πιιε οιιοιι ιιοι ποι· 8οοιιοιι οιι ποι· Βιιιιι·οοιιοπ ποι·

'Ι'ι·οοιιοο. ιοοιιιπποπ ννιιι·πο.

ΡΙοιιι·ιτιε ι·οοιιτε πω; πιιι· οιιι Μιιι οιιπο νοι·ιιιιοι·οοιιοππ ιιπ

ννοιιι.οο Τομ Με ρΙοιιι·ιιιοοιιοε 8τοοιιοπ οιιπο Βιιειιποι οιιι', ποι·

ι·οοιιτο ιιιιιιοοιιι·οππ ιιιιο1ι ιιιε οιιιοιοι Μι ποινοι;ιιοιι. - Βοι·

Απεννιιι·ι ινο.ι· :πιο πιο Μοποιο ιιιιιππι·οιι πιοιιι· οποι· νι·οπιι.ι·οι·

ιιιιιιιιο.Ιτιο·, πιιι· οιπιιιιιι οιιι 24. Οοιοιιοι· ιιοπι οε οπ οιποτ οιιιο

ιιοι·οπ Βιιιτιιπο· Με οιι οοινιι 800 θι·ιιι. 8οιιετ. 1ιοτι·ιιἔ πιο 24

ειιιιιπιι.ςο Αιιοννιιι·ιπιο.ειιο 20-8Ο-50-100 πω., 1ιοιιτοιιπ ειιιε

8οι·ιιιιι, ι·οιιιοπι Βιιιτ ιιππ ννοοιιεοιπποπ ποιοι· πιο ι·οιοιιιιο1ιοπ

Βιτοι·πιοποοπ. Νιο ινιιι·ποπ Βοι ποι· οιπιο.οιιοιι ιιιιιιι·οειιοριεοιιοιι

Πιιτοι·οιιοιιιιιιο ιιοιιοπποιο ρ;οιιι·τοιο Ζοιιοιι ιιοιποι·ιιι:, πο,ο·οοοιι

ιποιιι·ιιιπιε οιιιοιιεοιιο Γο.εοι·ιι. 4- Πιο Πι·ιιοοιι επι ΠοΙεο ι·οοιιιε

ινιιοιιεοιι ινοιτοι·, ινπιποπ πιοοο Ποοοιιιιιοι· πιο οιιιιιι·οιοιι ιιππ

ι;ι·οεε ιιιιοι· ποι· ι·οοιιιοπ ΟΙονιοπιιι ποιιι·ι. Αιιοιι ιιι ποι· ι·οοιιι.οπ

ΑοιιεοΙ τι·ιιιοπ ιιιιιιιιοι·ο Ι)ι·ιιεοπ οιιι'. - Βιο Ιιοιιοι· νοι·

ει·οοεοι·ιο οιοιι ιιιιιο Ποοοπιιιοι· ιιιοι·ιιιιοι·, ιιιιοι·νο.οιο ιοιοι; ι·οιοιι

Ιιοιι ιιιπ 8 Ριπιζοι·ιιι·οιτ ποπ Βιρροπι·οιιπ. ιιππ ιιι ποι· ΜΜΜ

ιιιιιο πιππ οιπο ιιπιοι ποπι Ρι·οοοοειιε ιιιρΙιοιποε οιιιο οποιο, πιο

πιιτσιι Ηοι·ιο ιιππ νοι·ννϋΙΙιιιπο νοι·ποοιιιιο οιιι' οιποιι ιιοι·ιι.ιι

ννοοιιεοπποπ 'Ι'ιιιποι· ιπ ποι· [οιποτ ινοι·. 1ιι ποπ ι'οιοοπποπ Μο

ιιοτοπ ινιιοιιε ιιι ποι· 'Ποτ ιιπ πιοεοτ Βιοιιο οιπ 'Γιιιιιοι· ιιοι·οπ,

ποι· οιιπο ννοιιοιοο πιιι·οιι πιο Βιιιιοιιποοιιοιι ειοιιτ- ιιππ οιιιο” ινιιι·.

Βιιπο Βοοοιιιιιοι· ιιοι'ιιΒο Ποιοοι·ι·ιιοιποιιιοοοιιννοι·ποπ πιιι·οιι

Τιιιιοιιιιιοειι·ιιιιο· ποε οιποπ ποι· οιιι Αιιιιε ιιοιιππιιοιιοπ Κιιοτοιι.

-- Νοοιιποιιι οιιι 21. Νονοιιιιιοι· οιιιιιιο.Ι οιπ Κοριεοιιπιοι·οοποπιοιι

οιιιο·οιι·οιοιι ινοι·. ινιοποτιιοιιοπ ειοιι νοιι Μιττο .1οιιιιοι· επ ιπι

ιιιοι· ιιιιιιιιοοι· Κιοοοιι ιιιιοι· Κοριεοιιπιοι·οοιι, ιιιιιιιοπιιιοιι ιιοιπι

Ηιιει.οπ. ιιι Απιιοιι·οοιιι ποι· ιιιιιιιοι· ποιιιιιοιιοι· ινοι·ποιιποπ Ρο.

οιο.ιιερει·οεο ι·οοιιιε ινιιι·πο ποι· νοι·ποοιιι. οιιι οιπο Μοιοετο.οο ιιπ

θιοιιιι·ιι ιιιιιποι· ετιιι·ιιοι·. Μιι.το .Ιοπιιοι· ιιο ιιππ Ροτιοπι: ιιοιπι

Η ι·οοιιοιι οιποοιπο ινωιο οπ νοι·ιιοι·οπ. ιιπο ποπποπ τιιο.τοιι

ιιιο;οιι πιο» οιπο Βιιρι·οοι·ιιιτοιιιοιιι·οιο·ιο Ιιιι Με οιιι, ιιππ οι·

ετι·οοιιτο οιοιι _ιοιοτ πιο ι·οο ιιιεεοιτιοο Ε"ποιοιιοροι·οινοο

οποιι οιιι' πιο ιι'ι·οπιοΙο.ειο. Ιιιι Β'οιιι·ιιο.ι· ιιππ Μοι·ο ννιιι·πο. -

ινοΙιι·οππ ποι· οιΙοοπιοιπο νοι·οιιι, Διιιιιο,οοι·ιιιιο πιιπ Μποιοε ιπι

ιιιοι· ννοιιοι· ιοικοοιιι·ιιι.οπ ιιππ ιιιιεεοι·ιιι: ιιοοιι€ι·οπιο ινιιι·ποιι, -

πιο Ρο.ι·οριιιιοιο ιπιπιοι· ετιιι·Ιιοι·, τιιοιιο ι”οιιιιοπ ιπιπιοι· πιοιιι· πιιπ

ιποιιι· ννοι·ιο οιιπο, τιιοιΙο ιποοιιιο Ροιιοιιι οιιιο πιπειιοιιοπ Ππι

εοιιι·οιιιιιιιο·οπ ιιππ νοι·ειοΙιιιποοπ ιιιπ πιο ι'οιιιοπποπ ιΜοι·ιο οιι

οι·οοι.οοπ. ιιιοΒ·οπ ιιιιω Μοτο Απο.οετιιοοιο ποι· ι·οοιιτοιι

Κϋι·ροιπιοιι'το Βοι πιο: ππνοι·οτοππιιοιιοι· Βιιι·ο.οιιο, οιιι 25. Μϋ.ι·ο

τοπιο επιιιιιιι'ο ιιο.ιιιιιιιπο; ποι· ι·ο ο ιι ι ε ε ο ι οι πο ιι Βικιι·οιιιιιιι.

ιοιι. Θιι·οοιιο Αροιιιιιο. Βιιιροι· οιιι 4. Αρι·ιι ιιππ ιπ @ποιοι Μ.

ινπεειιοοοιιι Ζπει.ο.ππο Τοπ :ιπι θ. πρι·ιι, Αιιοππο 10 ιιιπ

Πιο 8οοι.ιοπ ινιιι·πο οιπ 7. Αρι·ιι νσπ Ηοι·τιι Πι·. Ι.. κι...

ννο ι· οπε:ςοιιιιιι·ι. ιιππ οιοοιι οιπ Οιιι·οιιιοπι ποε ι·οοιιι:οιι ιιππ”.

ιιι·οπιιιιιιε, ποπ Ιοπο·ε ποι· Βι·οιιοιιιοπ οιοιι ιιι ποιπ ι·οοιιιοπ οι”.

ιιιρροπ νοι·ιιι·οιτοι.ο ιιππ οιι οιι·ι·ιιοιιεοιιοπ νοι·οπποι·ιιιιςοπ ω!

Τ.ιππι.ιοπροι·οποπνιιιε μου" Μοτο. Πιο Ριοπι·ο πιο ω..

ι·οοιιτοιι Οιιοι·ιορροπ οιιεεοι·οι·ποπτιιοιι νοι·πιοικι, ει.οιιοπννοιεο Με

2 θεοι., οιιι. ποι· 'Ι'ιιοι·.ι.ιιινοππ νοι·ννοοιιεοπ. Νοοιι Απειιοιιιιοι

ποπ ποε ιοοιιτοπ Βι·σποιιπε οι·ννιοε ειοιι εοιπο $οιιιοιιπιιιιιιι πιο»

πω, οιιιο ι.οι·ιι.ιιπιιι·ι. ιιππ πιιτσιι θοεοιιννιιιει.πιο.οεοπ οποιοι. ο"

ι·οοιιιο Ππτοι·ιο.Βροπ πω νοιι θοεοιιννοιετιιιοεεοπ ιιππ ιιιπ. πω.

ιποιοι· Ριοπι·ο. ιο 1ιπιιο Ι.ιιποο οιιοπΓοιιε τ'ι·οι νοιι (ιοεοιιινιιιιιι

ιιι8.88Βιι. ιιιιιεεις οιιιριι εοιιιοι.ϋο. Πιο Βι·οιιοιιιοιπι·ιιεοιι πιιπ π.

ι)ι·ιιεοιι πιιε ιιιιιι.οι·οπ οπιοετιππιπ ιιι·οιιει.ο· ιπιιιι:ι·ιι·ι. πιο [Μ.

οοιιροοιιοι. νοπ ποι· θι·ϋοεο οιποτ ιπιι.ι.ιοι·οιι ΑριοΙειιιο πιππ πο.

Ιοιοιι ιιιιιιοι· ποι· Βιτ'ιιι·οοι:ιοπ ποι· '1'ι·ο.οιιοει. - 1ιι ποιπ ιοοιιιοι

οιιοι·Ιιιρροπ οιπ ,ο·ι·οεεοι· βοεοιιινιιιετιιποι.οπ (ιιπ ποι· Οιιοι·ιιοοιιο

πιει ιιοππιοΙΙοι·ει·οεε), οιπ ιιιοιιιοι· Κιιοτ.οπ νοιι Ηοεοιιιιιιιι

ι.ι·ι·ιιεεο οιιι Ιιοιιοι·ι·οιιπο πο.ιιο ποι· θο.ιΙοπιιιιι.εο. Η ο" ι·οοιιιω

Νιοι·ο οιπ οι·ι1εοιιρ;ι·οεοοι· Κποιοιι. Βιιπιιοιι ιιπ ιιιιιιοπ ΒοιιοιιοΙ

πορροπ οιπ ιιιιιιιιοι·οιο;ι·οεεοι· θοεοιιινιιιοτιιποιοπ νοιι οιιιιισιο

?οιιιο ιιππ ιποι·ιιιςοιπ Οιιιιι·ο.ιιιοι·; Με ποι· Βοιιιιιιιιιιιοιιο οι

οοιιοιιιι πιοεοι· Κιιοι.οπ οιοιιοπννοιοο- πω;; πο;οποι·ιιι. οιιι

ινοιει: ιιιοιπο Ογειοπ οιιι, πιο πιο οιτιοι· ιτιιιιοπ ινοιοεΙιοιιοι

Ριιιοειοιιοιι: @πιο ειππ. - Βοι· Βοιπππ οιιι Ηοι·ο ιιππ Μο.οοι

ιετ οιιοιι εοιιοπ ιπιιο·,οιιιοιιι. Πιο Μιιο οι·ιιοιιιιοιι. ι·οτει·δ88οιΙ.

- Ι)ιο ιιιιιιι·οειιοριοο1ιο Ππι.οι·ειιοιιιιιιο ποι· .Νοιιιιιιπιιιιο ποιοι

Ηοι·ι·π Πι·. ι.. Κι·οινοι· οι·ο;ιιιι, πο." οε ειοιι ιιιπ οιιιοιι οπο.

ποι·οοιιοπ-Βριιιιο1ι‹ι·οιιε ιιο.πποΙτ. - Βοι· ΡΜ! ινιι·π οιπο ιιιπ

ιιιιιι·Ιιοιιο Βιιι·ετοιιιιιιε ππι·οιι Ηοι·ιιι Πι·. Θ. Αιιιοπιιε ει·

(Μιτοπ_ (Αιιτοιοιοι·οι.ι

Πιι·οοιοι·: Πι·. νν. Η ο ι·ιι ι μι.

Βοοι·οτιιι·: Πι·. Π ο ο ιι ο ι· ι.

Υοι·ιιιιοοιιιοιι.

- Ιιιι Απιοεε ποι· Ο ο π ι.οπο.ι· ι'οιοι· π οι· οι τοπ Ποι

ροι:οι·. .ιοτοι πιιι·ιοννοι· Πιιινοι·ειτοι πιο οι

Βιιι·οπιιιιτε;1ιοποτπ ποι· Ππινοι·οιτοτ 58 ιοι·ι·οι·

ι·οο·οιιπο θοιοιιι·ι.ο ιιππ Ε'οι·εοιιοι· οοιιι·ιιιιΙι ννοι·ποπ, πιι·ιιιιιοι

20 Μοπιοιποι·, πππ οιν.ιι·:

Απε Β.πε ειιι ππ - ποι· Ρι·οι. οιποτ. ιιππ οι·ποπτιιοιιο .ιιι

ποιιιιιιοι· ι)ι·. ν”. νν. Ο ιν οι ο. π ιι ι ιι ο ιν (οιιοιιιο.Ιιο·οι· Μποστ πιτ

Ποι·ροιοι· Ππινοι·ειτοι.); - ποι· Ρι·οΕ. οιποτ. ποι· ΚοεοιιοιΠιιι

νοι·ειτοι Βι·. .ι Μ. Πο,ο·οι; - πιο Ρι·οϊοοεοι·οπ ειιι ποι· οι

τοι·-Μοπιοιπιεοιιοπ Αιιο.ποιπιο Πι·. ι. Ρ. Ρ ο. ιν Ι ο ιν πιιπ Μ.

ιν. Μ. Βοοιι τοι· ο ιν; - ποι· Ρι·οι'. οπιοι·. ειιι ποι· Μοοιιιιιιοι

Ππινοι·ειιο.τ Βι·. α. Μ. Βοτοοιιοπονν. '

Α π ε π ο πι Α ιι ο Ι ο. ιι π ο : Πιο Ρι·οιοοοοι·οιι ποι· ΒοιΙιιιιι

Ππινοι·οιιιιτ. Πι·. Ε. ν. Βοι· ο·ιιιιιπ π (οιιοπι. .Τιιιιι;οι· οιιι οι

ι'οεεοι· ποι· Βοτροι.οι· Ππινοι·ειτο.ιι). Πι·. Ν. ιν π1πονοι· ιιιπ

Πι·. Ο. Η οι· ι ννι ε. - ποι· Βιι·οοιοι· ποο οπο.ιοπιιεοιιοπ ιιιπ

ιιπε ιιι Μιιιι·οιιπι·ο· Πι. Α. ν. Κ ο ι ιιιιιιοι·; - ποι· Ρτοιοεισι

ιιπ ποι· Ιιοιροιι;οι· Πιιινοι·οιτοτ Πι·. Ρ. Ρ! ο οιι ειε;; - ποτ ιπι

ιιοι·ο Ρι·οιοοεοι· ιιπ ποι· ΗοιποΙιιοι·,ο·οι· Ππινοι·ειτιι.ι. Πο. π. Οι·

ο ο π ιι ο ιι τ; - ποι· ι)ιι·οοι.οι· ποι· 8ιι·οεειιπι·ο;οι· Κιιιιιιι Ετσι.

Πι·. Β. Ν ου ιι ν π (οΙιοιπο.1ιο·οι· Ρι·οιοεοοι· ποι· Ποι·ριιιοι· Πιιινοι

ειιιιι); - ποι· Ρι·οιοεοοι· ιιπ ποι· 14"ι·οιιιιιι·οοι Ππινοι·ειιιιι οι. Ε.

Ζ ι ο ο ι ο τ; - ποι· Ριοιοεοοι· ποι· '1'ιιιιιιιο;οι· Πιιινοι·ειιοι Πι.

Ρ. ν. Β ο. ιι πι ο· ο ι· τ ο ιι ; - πιο Ρι·οιοεοοι·οπ ποι· Ροι·ιεοι Πιπ

νοι·ειτοι. .Πι·. Ρ. Βι·οιιοι·ποι ιιππ Πι·. Α. Οοι·πιι;' -·· ιιιπ

1ιοπποιιοι· Αι·οι. Βοτπ Κο1ννιιι, νοι·ιιιιι1ε Βιι· ινιιιιιιιι

'Ι' ο ιιι ε ο ιι ; ποι· Ρι·οι'οεεοι· ποι· Οιιιι·ιιι·8·ιο ιπ Ιιοπποιι Μ.Η ο ι· ε ι ο ν: - ποι· ιι·ιιιιοι·ο θτ.οοιιιιοιπιοι· Ρι·οιοεεοι· Οι. (ι

Β. ο ο ι ιι ο ; ποι· Ριοι'οεεοι· ποτ Ηιοι.οιοοιο ιιι Μειπι·ιπ Πι. Μ·

πιοιιν.Οο.ιοι.

Ζιιιιι Ποοιοι· ιιοιιοι·ιο οοιιοο ιετ ιιι ποι· πιοπιοιιιι°

οι: ιι ο π Ε' οι: ιιι οιιι πιοεοι· Πιιινο1·οιι;Μ Πι·. Μ. ιιιτννιιιοπ

(ϊι·ιιιιοι·οι· Οιιοι·ο.ι·οτ ποι· Ιι·ι·οποοιοπιο ποι· Τινοι·'εοιιοιι ποιπ·

οοιιο.ι'ι) οι·οιι·ι: ννοι·ποπ. _ . ὰ

- Ζω· οι” Ιοι·ιοιοι· πιοεοι· Ππινοι·ειιιιι: ιιι

ιιο.οιιειοποππο 0ι·ποιιενοι·ιοι ιι ιιιιιοοιι ιιπ θιιοπ[;ι

ποι· πιοπιοιπιεοιιοπ Ροοπ1τπιποι·οοιιιοπ οι·ιοΙΒιι *Ϊ

ΨΙοπιπιιι·-Οι·ποπ 4. Οιο.εεο - ποπ Ρι·οιοοεοι·οιι Βοι

ποι· ιιππ .Τοννοοιιι. Ποι·8ι.. Αιιιιοιι-θι·ποπ2.0ιοΒιι

- ποπ Ρι·οπ1Κιιι·ι.εοιιιπειιι πιιπ 1οποιοννειιι. εξ

πι. Βιο.ιιιεΙο.ιιε-Οτποπ ο. Οιοοεο - ποπι ΡΜ Κ"

π ο ο ο ιν.

- Βοι· θοποπιιιοο· ποι· Βιιιιιιιπο· Μ__

πιιτσιι οιπο 8ιιιιοο Βοιιιο νοιι $οιιι·ιιιοπ ιιππ ΒΡΙ_θ Η

τοπ Αιιιιοιιπιιιιιο;οπ, πιο ποι· Πιιινοι·ειιιιι 80

πι” οιιι Τορ,·ο ποπιοιι·ι ννιιι·ποπ, ο·οοιιι·ι: ινοιπΐιιΕ81ιε

ιιιπ, πιο πιει· πιιι· πιο Ποι·ιιι·ιιιο·οποοπ ιιιοπιοιπιεοιιοπ =νοΙΙο

οπ ποπποπ, Πι·. Τι·ιιιιοι·ι. ποι· οιιιιο. ιιιο.τοι· εοιπο Μ" (Μ

ΑιιιιοιιπΙιιπε ιιιιοι· πιο «Ρειιι ο ι· ο ο. ε -Ροτιι010Βιω·

ποι· Πιιινοι·οιτΜ ιετ ιιιισιι
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Βιο.άε.ειι·εε Πι·. Ο 1ι ι· 1 ε ε ι ει ιι 8 ε ι· ϋ1ιιιι 1ι ο ι· ε· εειι10 301ιι1ΐε

«Πιο Βε1ιειιιρΓιιιιιι· άει· ιιιιεεεο1ιοιιάειι θο

ειι1ι1εο1ιεε- Κτειιι1:1ιοιεειι ιιιι Πειιεεο1ιειι 11ειο1ι ε):

Πι·. ιιιεά. 111ε1ιιιι·ά 111 οιιι1ιει·ιε εειιιε Πιι1ετειι01ιιιιιε ειιι·

ρι·111ι1εεοι·ιεο1ιοιι Αιιε1ιι·ορο1οριε άεε Βε1ε1οιιιιι «Οι·ιιιιἰιι 1ι.

νοιιιιι» ςειν1άιιιει. ει" εειιι·1ιοι· Βιιιιά νοιι ιιιι1ιοειι 500 Βει

εοιι ιεε νοιι άειιι Ρι·οι“εεεοι· άει· Ην,ις1ειιε ιιιιά Πιι·εεεοι· άεε 1ιι·

ι;ιειι1εο1ιειι 1ιιεειειιεε άιοεοι· 11ιιινοι·ε1ειιε, Πι. Ο. Ο 1ι 1 ο ρ ι ιι,

άιεεοι· εειιι 12. Πεοειιι1ιοι· άει·ιι·ε1ιι·ιιο1ιε ννοι·άειι. Πιιε ιιιιε ι·ιιε

ε1εο1ιοιιι ιιιιά άοιιεεε1ιειιι Πορρε1ειεε1, ιιι1ε ι·ιιεειεο1ιοι· ιιιιά άοιιε

εο1ιει· Πεάιοεεἱοιι ιιιιά ε1ιοιιι'ει.11ε άο ρε1ερι·ειο1ιιςειι νοι·ινοι·ε

ει·εο1ι1οιιοιιε 117οι·1ι 1ιεειιο1ε ε1ο1ι: « ι εε 1ι ε ι 1 ιι ιι εε ιι ει ιι ε

άειιι Ηγειιοιιιεο1ιειι1ιιεειει:ε άει· Κε1ε.11ιιινοι·

ει ε11 ε ιιι .1ιιι·_ῇε ιν (Ποι·ρεε), Ιω. 1.» ιιιιά ειιι1ι11.1ε 18 1ιγι:1ε·

ιι1ει:1ιε Βιιιάιοιι, νοιι άειιοιι θ νοιι Πει'. Ο 1ι 1 ο ριιι εε11ιεε.

ειιιε νοιι ι1ιιιι 8ειιιε1ιιεειιιι ιιιιε εο1ιιειιι Βο1ι111οι· ειιιά. Α. Γ. Νι

1ιιειιι, 2 νοιι Πι·. Α. Βιιιιιιιιιι1 ιιιιά ο1ιιο νοιι ειιιά. 14.1

1117 ι ιι ο ιι ι· ε ά ο ιν νοι·ι“εεεε ειιιά.

- Π1ε θεειιιιιιιιεεει1ι1 άει· 8ειιάιι·οιιάειι άετ

11 ιι1νει·ειειι.ε .Ι ιι τ1οιν1Ποι·ρειι) 1ιειι·ιης, ιιιι.ο1ι άειιι ειιι

12. Πεοειιι1ιοι· ιιπε άειιι Αοειιε νει·1εεειιειι Βοε1ιοιιεο1ιεΠε1ιει·ιο1ιιε.

ειιιιι 1. Πεοειιι1ιει· ά1οεεε .1ε1ιι·εε - 1676, νοιι άειιειι άιε 11ε1ιι·

ιιι1ι1 - 708 άει· ιιιοά1ο1ιιιεο1ιοιι Ριιειι1ε1ιε ειιιε·ο1ι6ι·εοιι. Π:ιιιι εειιι

ιιιοιι ιιοο1ι 108 Ρ1ιιι.ι·ιιιεοειιιοιι ιιιιά 18 ιι·ειε Ζιι1ι6ι·οι·, ειιεεει·άοιιι

8 1'ι·ε1ο Ζιι1ι8ιει· ιιι1ε άειι Βεε1ιεειι νοιι 8ειιά1ι·ειιάειι. Πειε 11 ε 1ι ι·

ρ ε ι· ε τι ιι ιι1 άει· Πιι1νει·ειεε.ε 1ιοεειιιιά ειιιε 75 Ροι·εοιιειι, νοιι άε

ιιειι 88 οι·άειιε11ο1ιε ιιιιά 14 ειιεεει·οι·άειιι.11ο1ιο Ρι·οι'εεεοι·οιι, 8

Ποεοιιεειι, 10 Ρι·ινιιεάοοειιιειι, Σ! Ριοεοοεοιειι, 1 ιιο1ο1ιι·εει· Αρα

ε1ιο1ιοι· ιι. ε. ιν. ινε.ι·ειι. 117ε1ι.ει·ο Μιιε1ιο11ιιιιςοιι ειιιε άειιι .Ιιι1ι

ι·εε1ιει1ε1ιε 1ιι·1ιιε·οιι Με ιιι1ε1ιεεειιε.

- Αρι θ. Ποοοιιι1ιει· ιι. θε. νε11οιιάειειι ειιιε 50 .1ει1ιι·ο, εειε

11ο ι·ά 111 εεε ι· ε1ε 1ι`ε11ο ιν (οτάειιε1ιο1ιεε 1111ειι·1ιοά) 1 ιι ά ιι ε

11ονιι1 Οο11ειιε οι' Βιιι·ι.ςεοιιε οι' 111ιι 1ιιιιά ιιιιΓεε·

ιιοιιιιιιειι ινιιιάε. Πιιε «Βι·ιιιεε1ι ιιιεάιοει1 .1οιιι·ιιιι» Με ιιι άιε

εειιι θεάοιι1ιεεε·ε άεε ι.ι·ι·ιιεεοιι Αιειοε ιιιιά θε1ο1ιι·ιειι ειιιε ιιο

εοιιάει·ο «Μ ε ε ε ι· - Ν ιι ιιι ιιι ο τ» 1ιοιε.ιιεςε8ε1ιειι, ειι ινε1ε1ιει·

1ιει·νοι·ι·ε.ειειιάο (ιιιιο1ι ιιιο1ιεειιι.ι11εο1ιε) 01ι1ιιιι·Βειι Βειει·ιι.Βο ειο

1ιει'ει·ε 1ιιι1ιειι. Πιε ειεεε Α1ι1ιειιά1ιιιις ιιι άοιεε11ιειι 1ιι1άεε ειιιε

Αι·1ιοιε νοιι Ραπ'. Π. ν. Β ε ι· ε· ιιι ο ιι ιι 111ιει· .1οάοίοι·ιιιε·ειο-Τειιι

ροιιεάε; εε ΐο1Βοιι άιιιιιι Βειει·11.ιεο ι·ειι 11 ιι σε ε - Ο 1ι ιι ιιι ρ ι ο ·

ιι Ντε, 1ι11οιι11εε.11ιιι·εο1ι ιι.Α.

- .ειιι 8. Πεοειιι1ιει 1ιοειιιε άει· 1ιε1ιειιιιιο Ζοο1οιιο Ρτοι'. Πι·.

Νι1ιο1ιιι1νιιιιιιοι·άειε Ειί1·1111ιι·ιε·ε .1ιι1ι11ιιιιιιι εει

ιι ο ι· 11 ε 1ι ι·ι1ι11ειιι· 1‹ ε 1 ε ιι.ιι άει· Κεειιιιεο1ιειι Πιι1νει·ειειιε

Πει· .1ιι1ι11ιιι· Με ε1ο1ι ειιιειι Νειιιοιι Βειιιιι01ι1 άιιι·ε1ι ειιιε ιζε.ιιΖε

Βε11ιε νι1εεειιεε1ιεεε1ιο1ιει· Αι·1ιειεοιι ειιι” άειιι θε1ιἰειε άει· Ζοο1ο

Με ιιιιά Βιιεινιε1ιο1ιιιιεεεεεε1ιιο1ιεε ιιιιά ο1ιειιεο άιιι·ε1ι ροριι1ει·

νι·ιεεειιεο1ιείε1ιο1ιο Α1ι1ιιιιιά1ιιιιςοιι. 1ιιι ά. 1891 ινι11ι1εο 11ιιι άιε

ιιιεειεο1ιε θεεο11εε1ιείεΠιι· ειρει·ιπιοιιεε11ο Ρενο1ιο1οε·ιο ιιι 11ιι·οιιι

Ρι·ιιειάειιτειι.

- Πει· Ρι·οΓεεεοτ άει· (ι1ο1ιιιι·εε1ι111ε'ο ιιιιά θνιιιι1ιο1ο,ειε ειιι άει·

ιιι11Μει··ιιιοάιο1ιιιεο1ιειι Α1ιιιάοιιι1ε Πι·. Ο ο ο ι· ε· Β ο ι ιι. Πιιοεεοι·

άει· ιι1ιειάειιιιεε1ιειι 8ε1ιιιιιε1ι11111ιο1ι-Ενιιει1ιο1οιιιεε1ιειι Κ11ιιι1ι 1εε

πιι1 8 117οο1ιειι 1ιι'ε Αιιε1ιιιιά ε1ιοοιιιιιιιιιιά1ι·ι ινοι·άειι, ιιιιι άιε

Ε1ιιι·ιο1ιειιιιι; άει· Μάιο ιερ1ιιει:1ιοιι θε1ιιιιεεε ιιι 11ιι·οι· Αιιινειι

άιιιιιι 111ι· άιε ε·ε1ιιιι·εε1ι11 11ιο1ι-8·νιιιι1ιο1ος1εο1ιε Ρι·ειιιε 1ιειιιιοιι ιιι

1ει·ιιειι.

- 1117ιε ιιπε 01ιει·1ιοιν 1ιει·ιο1ιεεε ιν1ι·ά,1ιοε1ιειο1ιε1Βε άει· άοι·ειιιο

Ρι·οιεεεοι· Πι·. 'Πι. Ο ρ ο ιι ο 1ι ο ιν ε 1ι ι, ννε1ε1ιει· ρ;ει.ιειιννει·τιε άιε

ε1ιετερειιιιεε1ιο Ηοεριεο.11ι11ιιι1ι 1ειεοε, ε. ιι ά ε ιιι Ο ο ιι ο ιι ι· ε ο

ειιι· Βοεεεειιιι8· άεε νεεειιιτειι 1ιε1ιι·εειι1ι1ε άει·

Με”. ειιιιεο1ιοιι Ε'ει.οιι1ειιιε1ι1ιιι1ε άει· 01ιιιι·1ιονι·ει·

Πιι1νει·ειειιε ε1ιο11ειιιιε1ιιιιειι.

- Ζιιιιι Ρι·οιεεεοι· ειιι”άειιι 1ιε1ιι·εειι1ι1 άει· οΜ

ι·ιιι·ε·1εο1ιοιι Ηοεριεει11ι1ιιι11ι ιι.ιι άει· ιιιι11τιιι··ιιιοάιο1ιιι

εο1ιοιι Αεεάειιιιο Μ. Με νοι·1ε.ιιιοι, άοι· 1ι1οε1ιιιιιοι· Ρι·ινεεάοεειιε

Πι·. 8. Ρ. 11 εάοι· ο ιε 8·οννε.1ι1ε ννοι·άειι.

- 1'17ιε άετ «1117ι·εεεε1ι» ει·ίει1ιι·ε ιεε άει· Ρι·ινιιτάοοοιιε

ιιι11ιεειι-ιιιεά1οιιιἰεε1ιοιι Αειιάοιιιιε Πι·. 8 ε ι· ει ιι ε 1ι1ιο 1ι ιι ο νι

εειιι Ρι·οϊεεεοι· άει· θε1ιιιι·εε1ι111ίε ιιιιά (ι1νιιει1ιο

1οςάιο ειιι άει· 11 ιιινει·ειειιε.1ιιι·1ονιι1Ποι·ρεειει·ιιιιιιιιε

νεοι ειι.

- νει·εεοι·1ιειι: 1) 1ιι 1ντιιεε1ιειι άει· άοιε1.<;ε

Απε Εεε.

άει·

ρι·ει1‹ειεο1ιο

1ιιιε1 ινιιιω ινε1ι1 ιιιι 40. 1.ε1ιειιε_1ιι1ιι·ε. Πιε

11ι2ε1ιε1ιο ι·ιι.ιι1ε 1ιιιε άει· νει·εεοι·1ιοιιε εεπ 1880 ειιεΒεἰ11ιε.

8)1ιι Βιιεε1 άει· Ρι0Ϊεεεοι° άει· Ρ1ιιιιιιιε1ιο1οι.ιιο ιιιιά Πιι·εοεοι·

άει· ιιιεά1οιιιιεε1ιοιι Ρο111ι11ιι11ι ειιι άει· άοι·ε1εοιι 11ιι1νει·ειειιε Πι·.

Βιιά ο1ρ1ι Η εε ειιιι 1ιι Α1ι.ει· νοιι 57 .1ε.1ιι·ειι. 111. ινιιι· ειι

ιι·1ε1ο1ι Αι·ιιιεεεεεε άετ εε1ιινειεοι·1εο1ιειι Αι·ιιιοε. 8) Αιιι 7. Πε

εειιι1ιοι· 1ιι Β1ιιιι1ιειι1ιιιι·8· ειιι Ηιιι·ε άετ ε1ιειιιε.118ε Πιι·οετοι· άεε

άειιεεε1ιειι Βειο1ιεεεειιιιά1ιειεεειιιεε, θειιει·ε1ε.ι·εε Ι. 01ιιεεε Πι·.

1. 8ει·ιιο1ι, ιπι 1ιο1ιειι Α1εει· νοιι 77 .Τε1ιι·ειι. Αιιι”ιιιιιεε ιιιιιιιιι·

ιιπε. ινιιι·άε άει· 111ιιε;εεο1ιιοάειιο, Με ι. 1. 1870 άεε άειιεεο1ιε

Βειο1ιε,εεειιιιά1ιε1ιεε.ιιιε Πιε 1ιο1ιοιι ,εειιι1'ειι ινιιι·άε, άιιι·ο1ι άιε

νει·ιιι1εεε1ιιιιε άεε Ε11ιεεειι Β 1 ε ιιι ιι τω, άεεεειι Αι·2ε ει· ννιιι·,

ιιιι ά1ο 8ριεπε άιεεει· ιιειιοιι 1ιιεε1ιιιε1οιι εοετο11ε, ειιιε ιε

άοε1ι εο1ιοιι 1884 ιιι άειι 11ιι1ιεεεειιά. Βει εειιιειιι Α1ιεε.ιιςο

ινιιι·άο ει· ειιιιι θειιοιε1ει·πε 11. 01ε.εεε ιιιιά 1890 εειιι θειιει·ιι1

ει·ιε 1. 01ει.εεε ιιιιε άειιι Ηιιιιι.ιε ειιιεε θοιιει·ε1ιιιιιιυτε ει. 1ιι. ειι1ιε

άεε 8ειιιεεεεεεοι·ρε 1ιείϋι·άει·ε.

- Πιε 8 ε. Ρειει·ε1ιιιι·ιιοι· Πιιιιιιι Με ιιι 11ιι·οι· 1εεει.οιι

81εειιιιι; ο1ιιε Βι·1ιϋ1ιιιιιε,· άοε ΙΕεεεε ειιι· άιε ειιιειι

εο1ιε εριάειιιιο1οε1εο1ιε Α ιιΓειο1ιε 1ιοιν111ιςε, ιιιιά

211181' ειιι 1820 1181. _ιιι1ιι·1ιο1ι. Πε ινιι·ά άετ 111εοι·ε Απε άει·εε1

1ιειι 1εϋιιι'ειε 1800 Βε!. (εειιεε άει· 1ι1ε1ιει·1Βοιι 1500 1181.) ειιι

Πειτε ει·1ιε1εειι, ιιιιεεει·άοιιι ενιιι·άειι 600 1181. ει» ε1ιιοιι ν1οι·ιοιι

άειοιιι·ιι·οιιάειι Βιι.ιιιειιι· ιιιιά 420 1181. Πιτ ειιιειι εεεειιάιε;ειι Πεε

ιιιϊεοιοιιι· ιιιιεε·οεοεεε.

Πει· θεοι' άεε Μεάιο1ιιε.1ννοεειιε 1ιιι 0ιιιιιιειιιιε·-0ε1ι1ει,

ιν1ι·1ι1.8εεεεει·ιιε1ιΠι·.1ιει.ι·ιοιιο ιν, ιει: 2ιι ι· Πἰ ε ροε1ειο ιι

άεε 01ιει· - 1ι111ιτει· - Μοάισιιιιι11ιιεροοεοι·ε ε·ε

ε εε11 ε ννοι·άοιι, ιιιιεοι· Βιιε1ιε1ιιιιι8· νοιι εειιιοιιι €ει·.ιοιιινει·ε18·ειι

Αιιιιε ιιιιά Ζιι281ι1ιιιιρ,· εειιι 11111ειι.ι·-11οάιο1ιιιι1-Βεεεοι·ε.

- Πι. .1ο1ιιιιιιι Ηιιιιιιιε1 1ιεε ε1ι:1ι Με Ρι·ινε.εάοεειιε

ΠΜ· 8νρ1ιι11ε ιιιιά Πειιε1ει·ιιιι1ι1ιε1εειι επι άει· Κε·

ειιιιεε1ιειι Πιι1νειειεεε 1ιιι1ιι1ιτιιε.

- Αιι άετ 0άεεεεει· 11ιι1νει·ε1ε11ε "ιπι 1ιιι .1ιιιιιιε.ι· άεε

ιιεε1ιεεειι .1ει1ιι·οε ά1ε οι·ειο Κ1ἰιι11ι ε'11ι· Πιιιςιιοεει1ι

άει· ιιιιιοι·οιι Κι·ιιιι1ι1ιοιεειι ει·ϋ11”ιιεε ενοι·άειι, άει·ειι

11ειειιιιρ_· ?Με 117. Β ο ι; ά ει. ιι ο ιν 111ιει·ιιιιιι ε.

- Πἱε Ρι1νειεάοοοιιιοιι άει· Βοι·11ιιει· Πιιινοιειιιιε Ρι·οΓ. Πι·

Ο. Ι.ειεεε.ι· (Πει·ιιιε.ιο1οεε) ιιιιά Ρι·ιιΓ. Πι·. Π. 11ο ιιιιι 1ι (Νευ

ιο1οε·ο) ειιιά ειι ειιεεειοι·άειιε1ιο1ιειι Ρι·οίεεεοιειι

οι·ιιειιιιιε ινοι·άειι. Βειάε ε1ιιά εε1ιοιι ιιιο1ιι· Με 20 .1ιι1ιι·ε

Ποοοιιεειι ιιιιά Η11ιι·εειι εο1ιοιι εοιε ειιι1ε·οιι .1ιι1ιι·ειι άειι Ρεο

Γεεεοι·ε1ι.ε1.

- Βριάειιι1ο1οε1εο1ιεε:Ρεεε.1ιι 0άοεεε 1ιιιιιιι

ά1ε 8ειιε1ιε Με ει·1οεο1ιοιι ειιεοεο1ιειι ννειάειι, ιιε.ο1ιάοιιι εε1ε

άειιι 22. Οοεο1ιοι· 1ιε1ιιε ιιοιιο ρεεενει·άειο1ιειιζε Βι·1ιι·ιιιι1ιιιιις νοι·

ε1ιοιιιιιιειι Μ. Νεε1ιάειιι ιιι άει· 1εεεεειι Νονειιι1ιει·1νοο1ιε θ

ει·εοιιοιι ιςειιιιεειι, ιεε _ιειΖε ειιι· ιιοο1ι ειιιε Ε'ι·ιιιι ιιι Βε1ιειιά

1ιιιιιε νει·1ι11ε1ιειι, ννε1ε1ιο ειιιειι άει· Ρεεε ειιι ε11Βειιιειιιει· Βι

εο1ιερε'ιιιιε· 1οιάει, ει» άιε Πιιιιιε1ιιιιιι.ι ε1ιει· 1ιο1ιιε 01είο.1ιι ιιιε1ιι·

1ιιοεεε. 1ιι 11ο1;;ε άεεεειι ινοι·άοιι ά1ε ε.ιικεοι·άιιεεειι θ1ο1ιει·1ιε1εε·

ιιιιιεει·εεε1ιι, ιιιιο1ι 1ι1ιιεει;ε.1ιο 11ιι·ει· Πιιιιϋε1ι1ε1ιε1ε, ιιιιϊε·ο1ιο1ιοιι

ννειάειι.

- Πει· Ρι·οι'. ειιιειι. άοι·11Πειιοι· 11ιι1νει·ειειιε

Πι·. Β.1011ε11'Ε1 11'ι·ει1ιοι·ι· ν. Κι·εΠε- 131ιιιιε·. άοεεοιι

Ηιιιεο1ιειάειι ειιι 9.722. Πεοοιιι1ιει· ιιι θι·ειε Με 1ι.ιι·οιεε ιιιε1άε

εοιι. ιιο1ιει·εο ιιι άειι 1ιοι·νοι·ι·:ιε·οιιάειοιι Ρενο1ι1ιιεοι·ιι άει· Με.

Πει· 1ιει·111ιιιιεε θε1ε1ιι·ιο ινει· ι. .1. 1810 1ιι 111ιιιιιι1ιο1ιιι ι;ε1ιοι·οιι,

εειιά1ι·ιε 1858-1818 1ιι Ηο1άο11ιοι·ις ιιιιά άειιιι ιτι Ζ11ι·ιο1ι, ινε ει·

άιιι·ο1ι Ρωι°. (1ι·1εε1ιι;ει· ιιι άεε Πε1ιιεε άεε Νοι·νειι- ιιιιά

θειεεοε1ιι·ειι1ι1ιο1ι.ειι οιιιε·ει'111ιι·ε ινιιι·άε. 8οιιιο ρι·ε.1αιεε1ιε ΤΜ·

ειο·1ιειε οι1ε 1Γι°8Ιι8ι°21. 1ιεεειιιιι ει· 1804 ιιι άει· 1ι·ι·ειιειιεεο.1ε 111ειιιιιι,

ινε ει· εο1ιοιι ιιιο1ιι·ειο ινιεεειιεο1ιιιιε1ιο1ιο Αι·1ιειιοιι νοι·ϋ11"ειιε

11ο1ιι.ε. 1ιιι 11ει·1ιεε 18θ81ιοεει ει· ε1ε1ι Με 8ρεειε.1ιεε 111ι· Νει·νειι

1ιιι·ειιι1ι1ιε1εειι ιιι Β8ι1011·Βά.11ΘΠ ιιιοάει·. νοιι ινε ει· 1872 ιιιι ά1ο

Πιιινειειεει 8ει·εεε1ιιιι·ι.ι· 1ιειιι1"ειι ινιιι·άο, ειιι άει·ε άιε ρενο1ιἱε

ετ1εο1ιο 1ί11ιι11ι ειιιιιιι·1ο1ιεειι. Ποο1ι εο1ιοιι ιιιιο1ι οιιιοιιι .1ιι1ιι·

με ει· ιιι 11ο1ιι·ε νοιι 111ιεε1ιε11ις1ιε1ιοιι άει·ε εε1ιιε 8εο11ιιιιιι ιιιιε

ιιιιά »νει Ρι·οιεεεοι· ιιιιά Πιι·εεεει· άοι· εεε1ι·ιεο1ιειι 1ιειιάεειι·ιοιι

ιιιιεειι1ι. ιιι Οι”, Με ει· 1889 ειιι' άειι ειιεερι·εο1ιειιάειι 1ιε1ιι·

ει.ιι1ι1 ιιιιο1ι ννιειι 1ιει·ιιίειι "11Γιι18· 1ιιι νοι·1Βειι Β'ι·111ι_1ε1ιι· ειι1ι

οι· ειο1ι άιιτο1ι ειιι ειιιιε1ιιιιειιάεε 1ιοἱάειι ε·οιννιιιι8·οιι εειιιε

Ρι·οίεεειιι· ιιιεάει·ειι1οι;ειι, ιιιιι ιιι ω” άειι Εεεε εειιιοε 1ιε1ιοιιε

2ιι νει·1ιι·ιιι€ειι. Αιιϊε.ιιιι·ε ν1ε1 1ιε1ιιι.ιιιριε, ννιιι· Ρι·οί. Κι·ε.11ε

Βιιιιιο; ιιιιο1ι1ιει· ειιιε Αιιι.οι1εεε νοιι 1νε1ει·ιιί ειιι εειιιοιιι

8ροοιιι1ε·ο1ιιοι. Με δο1ιτ1Γεεεε11ει· ννιιι· ει· ιιιιςειιιε1ιι ρι·οάιιοειν;

εε ειιιά νοιι 11ιιιι ιιιε1ιι· Με 2.50 1νει·1ιε, Α1ι1ιιιιιά1ιιιιει·οιι, οιιιιο1ιιε

Αι·ι.11ιε1 οι·εο1ι1ειιοιι. 8οιιιο «Θι·ιιιιάοϋΒο άει· Πι·ιιιιιιιε.1-Ρενο1ιο1ο

ειο», άεε «Ιιε1ιι·1ιιιο1ιάει· Ρενε1ιιε.ιι·ιο», άιε Ρενο1ιορει.1ιιε. εο

ιιιιιι1ιε ιι. ει. ιιι. 1ιε1ιειι ειιιε ιιιιεεει·οι·άειιε1ιε1ιε νει·1ιι·οιτιιιιι; εεε

Γιιιιάειι. Λεει· ιιιο1ιε ιι11οιιι ιι1ε 8ε1ιι·1ϊιειο11οι·, ειιιειι ο.1ε 11ιι1νει·

ειιιιεε1ε1Ποι· ιιιιά Βοάιιοι· ειιιε Οοιιε;ι·εεεειι εεε. Με ει· άιιι·σ.ι1ι

εοιιιειι 1ι1ειι·ειι, ιςεάιοι;ειιειι 17οι·ει·ιιε· ειοεεο 18ι·1ο1ιι·ο ιζε1ιιι1ιε.

11ίοι· θε1ε.=ιειι1ιειε 1ιειεεε, ιιι 111οε1ιιιιι ειιιε” άειιι Χ11 1ιιεει·ιιε.ειο

ιιιι1ειι ιιιεά1οιιιιεε1ιειι Ποιιρ;ι·εεεε ιιι άει· εινε1εοιι ε.118οιιιειιιειι

νοι·εειιιιιι1ιιιι€ @ιιι ιιι·οεεειι 'Πιε:ιεει·1 άειιι ιιι1ιιι.1ε11ε1ι, Με ι·1ιεεο

τιεο1ι ςεάιεε·ειιοιι νοιει·εςο Κ ι·ιιΠε-111ιι ιι εε «11ε1ιει· άιε

Αοειο1οε·ιο άει· ρι·ο,ε_ι·οεεινειι Ρειι·ο.1νεε» 1ιε1ειιινο1ιιιοιι, Με ε1ο1ι

ει·ιιιιιει·ιι, ιιιιε ινο1ο1ι' ειι·ιιεεειιι 1ιιεοι·οεεε ιιιιά Βειι'.=ι11 άοι·εε11ιο

ιιιιι;ειιοιιιιιιειι ινιιι·άο. 1ιι ι.ιει·εάοειι ιιιε1εεοι·1ιε.1εοι· 1νειεε 88.11

άει· 1ιοι·111ιιιιεε Ρενο1ι1ε.εει ειιιε Γεεε οι·εο1ιϋρι`οιιάο 8ο1ι11άει·ιιιι:

άοι· άιε Ειιιιι·ιο1ιοιιιιις άει· ρι·ο,ε·,ι·οεειι·ειι Ριιι·ε1νεο 1ιοάιιιιζειιάοιι

11οιιιοιιιε ιιιιά άεε Ζιιεειιιιιιιειι1ιειιεεε άει· ρι·οει·. Ρει·ε.1νεε ιιιιε

άει· 8γρ1ιι1ιε 1ιι ειιιει· ειιιεεϋιιάιεειι 1·1οάε, ά1ε οι· ιιι1ε άειι εειι

εε.ειοιιο11οιι 1111οι·εοιι: «άιε Αεε1οΙοε·1ε άει· ρι·οει·εεε1νειι Ρει·ιι1νεο

11εεε ιιι άει· Οιι·11ιεεειοιι ιιιιά ιιι άει· 8νρ1ιι1ἰεεε1οιι» εε1ι1οεε.

(Με. ιιιιεετειι Οοιιε·ιεεε1ιει·ιο1ιε ιιιι .1ιι1ιι·Β. 1897. 8. 8211 ά1εεει·

ννοο1ιειιεο1ιι·11'ει. Βι'.

+ Νεο1ιεεε 81εειιιιε άεε νει·οιιιε ει. Ροεοι·ε

1ιιιι·8ει· Αει·πεο: 1)1ειιεεει.ε ε. 7. .Τειιιιει· 1908.

+ Νο.ο1ιεεε 8ιεειιιιε άεε Πειιεεο1ιειι ε.ι·ιε1ιο1ιειι

Ψει·ειιιε: 111οιιεειε άειι 18. άειι. 1908.
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Βοποιοοειο!>ποποοε.
!!οογοεο οεοοορεοο·τοεοοο γ οπο», οι!! ορ!ο6ρ·Ετ!!.εΦε ογ·11ο!ε οπο!!! πιο οεο!εο·Ε!!ιοε!! Μοτο.

Τοοεκο εει 8 Μο. ΗοποποιοΜο οι!! Μοο!ετε
οπο!!! εοποτο-οροι!Μοοι!! κροοοτρο.Φι πο!!! οι κει!ιοοεοοιω οι!!! 0ι:Τ8Π0ΒΚΠ πιο!! πο

:::ε.ποο!ιο οεογοοιποοο οτρο.!ικοοο: σ!! τορ!ιο·τιε!!.

 

Ροποεστοεοοκ!!! οι!!! οοοοι·οοο!!! οο!οιρο!!·ε μα!!! πο!. ο εοιοοκ·!. !!ργοεΒ.

 

Β!!! οιοο!!ιοοετο τοποσ 8 Με.. κοπο 8!ικε!8Η!ΜοΦο οοο!! που, ο οποια πο 1 μ.

Μ. πω!!! οοροποποεο!ο Η οοοοοοοι ω!!! εποεριοεο!ο οπο!! οο!!γο!ιο. τ. ε. 16 ογ6.

πο!! πιε οοο!!ιο!!!!τε οι ΜΜΜ!!! οιικοοοοι ομοια!! Η ργ6. ο οι!! οο.!!γοο·ι·ε πο!!! Με!!

οοε!!ο.το πο.πω!!!!!οιοτο οοο!·οοιο.

Με!! ρ8.ο10:!Η γο.ποποοο.ιοτοο οοο!! εοιποπ .ασ οοοιετ·ο με” σο.9ηπιοικοά οονπ10!ῖ. :

Ηο οο6γοιο·ε :

130 !Χ'Β ΠΕΙΠΒθΕΤΕ ΠΟΠΗ) Π8ΙΠΒ ΠΕΠ! Η ο!!ρεο·ο Π. θ0Π!! Β08ΠΟΠίΠΟ Ι!Β'Ι'ΠΠ· 1

οπο!! 6γκε!ιο!!.

Βο 21ο!. οοοοοοπ οσοι!!! πο!! ο εποε” ο!ιο!εβ Φορο!!! :οι κοποερ!··Ιι ·ι·οοιιιε

ο!ι·ο!οοκοοο 6γοι!οο!!.

Η!! δ”. πο) οοπτοο!!!ε ο!!ιοιοοοι ο!! Δειτε!!! οοοοιο.!ιο!οπ 10 κοτιοεκτ ο '

'πιο πιο εε· οροοοοεεο·!! η Ποια!! ΠοΨΜΒΗΠ οο.ρκο.

Μ! ω. Π01!!1οτε. πω οιο πιο" ε!ιο!πο!ε ο κε οοπτεοο εο.οοεο!οοπ οποια

ογιο πορρεοοοοοεοο!ιο.

Βο!ιοε οκοοο.οοοε οροποο!εο!ε ο·Βοοετοο ·το.!ιοκο, οπο!! ο6·ωπο.πεο!ο, οπο!!! ο·τρε- `

κοιιοι!!ιοε!ιτο πω!!! οοεο!ροο-οοεοοΦοοιε προοοορο.Φω-οοοο!.

Θτο οο·τοε·τοο το! ω!!! κοπο οι ποιοι!!! 011110!! πε!!!!.πο οο οι!!! Βο!κο!!ο !·οοετο!,

κο·ι·οργιο οι!! ιιοοι!ιοοπ γοοοοογ·το οι. οοιοεο·ο οοκο.ο·Β.

λ11ΡΕ!!!.!Υ"ΤΕ !!!ΞΤ!!0.

!!ΒΒΕΟΣΚΟΡ·ΠΗΒΟΝ0!!ΒΑΡ!! Μ., !!!!!!Π!!!!.
2'?8. ΟΙΤΥ ΠΟΛ!). Β.Ο.

Ί'ρε6.γιστο.ο πωπω, πο σ!! πρωιοοπεο!οοο ι!οηο··ι. ο6ο!ιοιοτοοο το!!ωιο Με. Με

π!! οοο·τοο!!ιο 11οΒ2.1% οεροοκοποοοο!ο 6οο!ιοουπ ρεκοοεο118.οιο.

  

οοο !!ε!!εεο (Ιοο!Μοο!!οοεο

ποτοεο Ιο !!!·ι!!!ο!ιοο Χτε!εεο !!οτοει· ιοε!ι!· ςεοο!!!!!ι!.

ΡΜ!. 8οοευ!οο!. !(!·εν!!ε! απο !(τεοεο!. 0,06 ο. 0,!0.

Ιοο!ο.: Ρ!!!!ε!ε !!!ο!ρ!ειιο, Βοτορ!ιο!οεο.

ΡΜ!. Βοο8ο!οει!. κ!·ε!κο! απο Ο!!!οἰο. οπο. 0.06.

!ο!!!ο.: Ηο!!!ν!!ο!!ειιιε!Μι!!ε οπο!! Βοοεεεειμ εοννἰε οπο!! ςε!ν!εεεο Ιοίεοτἱοοε

Ι!!·οο!!!ιε!!εο

ΡΜ!. 8ειοεο!οο!. Κι·εννε! απο Βοο!ει!:ο!. !:ει!·οοο. 0.06 ο. 0,!0.

Ιο!!ἱο.: Ρ!!!!ε!ε ρ!!!ιοοο., !οΒΙιτοτ.!οοειι, 8οι·ορ!ιι!!οοε.

ΡΜ!. 8ειοεο!οε!!. !(!·εοε! ω!!! οοο. μου!. 0,004.

!ι!!!!ο.: νοιο!!οε ετεν!!!οτοο!, 8οι·ορ!ιο!οοο Ο!!!οτοεε, οο!!!!!!εο!ιε ΡΟΗ!! άετ

Ρε!!!ε!!›ἰε!‹ε!ι.

ΡΜ!. 8οοευ!οο!. !(!·εννε! απο Εκο. Ποε! 0,06.

!ο!!!ο.: Α!οοἱε άεε νει·οοιιιιοαοττοοτοε.

ΡΜ!. 8οοει!!οο!. Κι·εννε! απο πω. οτεεο!!:οε. 0,0006.

Ιο‹!!ο.: ο!!!·οο!εο!ιε !!οΙοι·ἰο ο. ΝεοΝ-!8!.!!ε!!!8. Ο!!ο!·εο, Νε!!!·ο!!;!εο, Μ!ετ!!οε.

ΡεοτΞεοοε, οπο!! Ε!!:ειοεο, Πἰοοετεε, ποο!!εΙ10!! Ε! !οο!!οο!ε!ι, !.ειι!!!!ο!!ε ειε.

Με 0τ!ο!οο!!!ο00ο8 οιποπι· ιο!οο!!!!ο!!!!ο 8οοοο!οο!-Ρτομ!·ο!ε Νερο!! Μοσο

ο!ο!!εο!!!! ε!οοε!!·.ηεοε 8οοο!ιο!ε!·!!ε.

Β82!ιε80Πο!!θΠΞ

ο!!! Γει·ι·ε!ο, Μοο!!οιι; δ. Β. 8οοο!!, Υ'ν!!οο; Μ!. Το. Βοεο!ι, Με!! Ιο οοο

Αροτ!ιε!!εο: Ε!!οο!·ο θεεεοει·, ΣΥοτεο!ιοο; ΜΜΜ Βε!!!ο!, !!!εος Β!ο!!!!το

'Ι'Μ!!ετ, ΝΞεοιιγ-Νοννοοτο!!; 8. ν. Κ!εοει·!!πη, .Ιοήεο· (Ποτροι); Ρο!!! 8εε!›ο!!ε,

ΑΡ!!!!!ε!!ε το!. Αοεροο!!, Β!ε;ο.

Κτεννε! δι ΟοΒιο!;ειτοκοοε Ρ!!!:1·Ξ!!-Μω·Κο

θ. το. ο. Η.

Ριου!!! σ!!ε!ο!ιοο-ροο!·υοο!:εο!!ιοοε!· Ρ!·Ιοπο!ο

Κ0!Ι1 ε. ΕΠ!.

Ε!!ε!·ει!ο!· πιο!! Ρι·οοεο Βοο!εο!το!. 021) 18-12 Ι

 
  

 

  

Ρ!οοερ!ιοι·.Β!ϋτ!οοοΑρρο!ι!.
ο!!:!!!,Βεε!οίτοι·ο!:!ς!ἰο!!ε!οει·

Ψε!εοΜενοι·οοιιοιι,ς.

Βοἱο!!!ι·εε!ι·Μι·6οτ.
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οπο,οοο!ω!!!νν!!·!!εο!!εε!!ικοοε. Ριν!νοπ!!π!"ιιι!!!.οςοοε!ιο!εο

Νεοεο!νιτ!κοοε.

πιο;εεεο!!τοε.ο!!Ιοε.

 

 

Ξει.οτ:ο ειτοἔετι

αει·

!!!!ιο-!!!!!!!!!!!!! !!!!! !!!ισο!!!!!!π !!!!!!

Ττεοιρεθ.εο!ι δ!. 0ο., Μο
!ε! ε!οε οτεο!!!εο!!ε Ε!εεο-Β!!νε!εο

νε!·Μο!!οοΒ. Με ε!ε ο!! Β!οτε νοτ

!ιο!οοι!. Π!! !!!εο! ο!!! Ηε!!οι!!!ε! !ο

ιιΙ!εο οοο ΡΊ!!!εο !!! ννε!ο!!ει! Β!εεο

!:ςεοι·οοο!ι !ο!!!ο!τ!: Μ. Ποεο!!ιτοποο

Μ!!! νοο Με!! !!!εεονει·Μοοοο!.τεο

ο!!! εο!!οο!!ετεο “ο Κϋτρει· ιιο!εο

εαπ.

θε!!ε!'ει·! νν!!·!Ι !!!εε Ρ!·ϋ.ρετε! !ο

ίο!!!;οο!!εο στο Ε'οποεο: _

Ποπ!! (οοοοοοω·!ι·ιοο εετε!ο!8·οοε

Ποετο!η;!οο!ο 70%; θεεο!!!ο!ιο!!εοο!

ι·!ε:εοε: ο!!εο!!εο!! τε!οεε Ο!γοετ!ο

20%, Μο!!ιο·εννε!ο 10°/ο.

'Ι'τοο!!εο !ο ΡοΙνει·.

'Ι'τοο!!εο !ο 0!!οοο!ο!!ειοο!ε!!:εο.

2ο !!!ιοεο οι ο!Ιοο !;τϋεεετεο Δρο

τ!ιε!!εο πο!! Ι)!·οο·ι!εο!ιοο!!ΙοοΒοο.

(20) 1:-12.

  

  

 

ο Φ- !!ε!!ετ Απ!.

! ννε!ο!!ετ εε!!! Ιοε!!·οοιεο!οτ!!!!ο !ο!!!ς πο!!

; μ!! !!εεο!ιο!Τειι ο!!! υν!>ο!!ε ε!ο!ι ειο Με

Ρ νει· 80 .!ε.!ιτ. εεε!. Βρεο!οΙ-θεεοΜΠ Πο·

' Μ·ι!!!ο!ιε Ε!οτ!ο!ι!οο!;εο ν. Ε. δο!!τε!!!ετ,

Βοτ!!ο Ν. Ζ!ε οοο!. 26!! ςεεεοϋοετ ω!

ΚϋοὶεΙ Πο!ν.- !!ο!!!οο.Βἱο Ρι·οοεο!ιί!το8

Μ!!! Με Βεε!!!!!τ !οο!οεε θεεε!!Μ'ιεε οοο!!!

- Με” ο. οι! ε!.!!!!!!!εει· (9εεοΜϊτενετο!οοε.

Ι'ϋ!ο·εο. Κοτο!οΒ· φοτο! ο. !'ι·οοοο(νετε!ιοο.!

ς ερεεεο ω!!! ρει·ἱορ;. Ρο!!! εισ!!ε! Με6 ΚΜ

! εεο!!ε Ροι·Ιοίτο!).~

.
._

Απ! 06ετο!τοτο!

! 8τεΙ1νετττετοοΒ· σο. Δεε!ετεο!!.

! Νο!!ε!·εε ε!πο. Βιιο. οπο!. Ι-!!..!! π., π. 24

' πο. 17. 1[οπ·ι·οργ.
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.111εε1ιαθειιοτ Κιιτειιιε1ει11οιι.

ΒΡ- Α13811€1, ΠΜ· Μιρειι- πρι! 1)ετιιι1ιι·Μι1ω. Ρπι1ιε11ι. ω

131ο1οιιιιιϋ1ι1ο, 1111111· Μ”

Πι·. Ο1ει·11ο

πιτ Νοι·νοιι- ιιιιι1 1ιιιιοι·ο Κιιι.ιι1ιο.

8Διι.- 118.11: Όι. Ήαο2:01:1.

ιπι Κοινειι- ιιιι‹1 111110” Κ1-11.ιι1ι0,

0 Αιιισε1ο1ιτ ω.

80110ρο

01-- Ηθοκθ", Η” Νοι·νειιΕπιι1ιο. Οιτροιιι1:ι. 4.

Μι· Νοι·νειι- πιω 1ιιιιοιε Κι·Διι1ιο. Μ. ναι Κορωπι.

.-Μοο"Βο ρ Ψιι11ιιιιι11ι1εττ.48.

Ε”. 191εεειιοι·,
Μι· Νοι·νειι- πω! 1ιιιιοιο .κι·ριι1ιο. 8οιιιιειι

.1ιοι·ι:οιετι·. δ!). Ο

" Βιιιιιιιοι·1ιιιιι ?Με Ρριιοι·η.ιιιι, Μι· 1ιιιιοι·ο Ποι

0.-- 8οῇ"ἱ2, σ1ριιι.ιιις<- από $ωί1'ννει:1ιεο1-) 1·ίι·πιι1ιο ιιικ1 Νοι·νϋεο.

Έ Ρι·σημοο1.ο Με! ΔιιιΕ1-Ω 6ιιι·ο1ι ι1.1ο Διι"α12Μ."Ερ. ά

Με ιιι111ι·11ε1ιοΈινοιιο1εοιι1ιι11ιμ Μ1ιιιιιι1ννέεεοι0

Ι1.ΟΝΟΕθτΝΟ
νν1ιι1 νοιι άου οιετειιιιια11οιιι1εο1ιριι Αιιτοι·1τε1.ιειι εο,ροιι:

Αιιεσιτι1ο, Με1ει·1ε, Β1ιιρετοε, Βι·εο1ιορ1°ιιιι8·. Ι·Ιειι1-,

Νει·νοιι- ιιιιτ1 Ρτειιιοιι-Ι..ο1τ1οιι 1ιοετειιε ειιιρίο1ι1εειι.

1)6ρότε: 1ιι ιι11οιι 1ιοεεει·οιι 1111ιιοι·ιι1ννιιειιοι·1ιιιιιά1ιιιιρειι ιιιια Αροι1ιρ1·ιριι.

Ν 1111) Τι1ιι1ιοιιι· Μιά :Με ριιιι2ο 1ιι1ιι· ρο1ιι·ειιο111. Πρ) Μ)...

0ι·κρι.ιιε. Π011ΠΙ40Η8. Μ. 1903 Μινι. ιιε. 110ΥΡΗ8..1Γ19

5-11 ι 5-11 τ.

.θ11θ111θ11θΓ11'11θΗθ11 1111011110
Ορτε.ει·ρ Μοοκοιιοκκι·ο θ,1ιοιτιο1ιοι·ιιιιοοκειτο Ο6ιιιεο·ιιιιι, Π811ΒΒ80ΜΗ11 πο” ροιιιικις1ο11

@απο 111. 111.11οιιιο,ιιιικοιιιι

Φωτ» τιρε,ιιι:ερυιτειιω-ιοΠ ι.ιει-ιεγριω

ΠΟ ΟΠΕΠ,Υ1·Ο1.1.1ΞΗ ΠΡΟ1-ΡΑΜΜΕ:

Οριιιιιιιιιι.ιιωτι.ιε ιι ιιερειιοιιιιι.ιε ο·ι·ιι.·ι·ι.ιι ιιο οιιοι:·ι·οιιοι·ιιι ιι ο·ιιιοωιιιιιιιιοε κι. πο! οι·

ριιο.ιιιιιι·ι. ιιιιαιιιΠ. - ΡεεΦορο.ιι.ι ρνοοκειιτ. ιι ιιιιοοι·ριιιιιιι.ικρ ριι.6ο·ι··ι. πο οιιοιι·ιο.1ιοτ1ιι.

- Κριι·ι·ιιιω. ιι 6ιι6.ιιιοι·ριιΦιιι. - 0°Ν0°1°Η ο ειιο·1ιιιειιι1ιιιι·ι. ιι ιιροι·ιιιιοιιι.ι Μοοι:οιιοιιυ.ι·ο

Οιιοιποποτιιιιοοιωιο 06ιιιεο·ι·ιπι ιι ιιργι·ιικ·ι. ιερεπε6ιιι.ιιι·ι. 0011180111”. - Χροιιιικιι ενω

ιιριιιιε6ιιιιι·ο 6ΗΤἔὶ ιιι ο·ι·ιιοωιιι1εωι κι. εειιι· ιιρε.κιιτειιι.ο·ι·ιιοιιιιι.ιε ρωιιοριιικοιιιιι. -

Βορροοιιοιιιιοιιιι1ιι ιι μοι-ιιπ ιιειι·1ιο·ι·ιε. - Ριιονιιιιιι κι. ιιοιι1ιιιιειιιιι.ιιιι. οιο.ι·ωιιι·ι. ιι

ιιοριρε·ι·ι.ι ΒΗ11Μο1.ι1πΧοιι ιι·1ιε·ι·ωιε11 ιιιιγκιι. -- 06·ι.ιιιιιιειιιιι. 9

1Ηνριι8..ι·ι. Βι.ι11.ιιοι··ι. Μ. 1908 τ., ιιο ιιριιιιρι›ν ιιρωιιιιιιΧ·ι. ιι11ιι., πι. κο.ιιιιιοοιιι·11

10 ιιιιιιιι:οιπ. ιπι ΜΜΜ 8112 ιιιοιοιιι. ιι:ι.ιιηιι.ιι.

Ποιιιινιοκειπ αει-ια οι. ιιοοπ-ιει-ιο17ι νι τιερω:ωπκοϋι δ ρ. Μ. τσιπ..

Πρ:: γιιειιιιιιιιοιι πι. 8ν6οιιρειιι. πιιπ. ιι Ο.-ΠΒ. Μ”. Μωιιιιι. Πιιο·ι·ιιι. 4 ρν6.

11οιινοιιιιο·ιοπ ριιεοροιιιιιι: 2 ργ6. πρι: ιιοιιιιιιοισ11 ιι οο·ι·:ι.ιιι.ιι. ιιοωι·1ι 4-11 κιιιιιιιιιιι.

0ο·ι·ιιιιιιι1οοιι 3"30"1"ΠβΗ :κι 1899 11 1900 τι. ιιι.ιοι.ιιιιιιοτοπ ιιο,ιιιιιονιιιιιικι1 κει 1902 ι·. πιο 3

ργ6. :ια κΔι1ιηι»ι11 ι·ο,ιοιιοΠ οιιεουιιιιι1πρι. (1901 111902 π. πο Β ρ. γνιιιιιιικοπ πιο 4 μι.)

Πο1ιπκοκει πρνιι-ινιιινισειι:ει: Μ. 11Ιοοιιιιιι: 1) ιιι. κοιι·ιιηι1: ρωιιικιιιιι «Οιιιιιιιο

ιιοι·ιιιιοοκοο Ο6ι1ερι1ιιιιε». νικ 11020001! ιι Βι181181111τνΕΚ11. ιι. ΡοοαΜοιωι·ο Ο6ιιι., κια. 28

θ. Κ). Οιγριιε.ιιρ (ειιιι·1ι,ιινιοιιιο11 ιιοιιιι11ο·ιιινιιιιοΒ ιπποιπ: ιιιγριι.).

2) ν Αιιι·ι. ιι οι.ιιιοι:ι.π 1.1Ιοοιιτροιιοιιι11 ιιερεν.ιιοι:·ι.. 14)

8) ν .11ο6ροιιοιιιι ιι 11Ιιι.ιιο (Βιιιιι.ιιιιιιι 11ΚΕΦροΕΚ8.. 28).

Μ. 11ο·ι·ορ6γρι··Ιι: ν Αιιι·ι. ιι οι.ιιιοιιωι (ΜΜΜ Μοροκιιπ. 19)

γ Ο. Υιι11·ι·ι. ιι κοιιιι. (Βοιιι.ιιιο.ιι Μοροινιιι, 21).

πι. Βιιριιιιιιι·1ι. γ 11ο6ροιιοιαιι ιι ΙΙΙιιαιε 18ι·οιιιι. 4).

Ο·ι·ιι.·ιι.ιι, κορροοιιοι11ιειιιι,ιιι, ο6·ωιιιιιειι1ιι. ιιρειιιιοικοιιιιι ο6·ι. ο6ιι·1ιιι·1ι ιιιιιιιιιιιιιιιιι ιι

ο6·ι.ιιιι.ιειιιιιιιιι ιι ιιοιικιιιι ιιερειιιιοιιιι ιιο ιι·1ι.ιιιιιι·ι. :ιη·ιιιιιιιιιι ιι.ιιιριιιι.ιιιιοτςε ιιο ειιρεογ

ιιοιι·ιορι.ι ροιιιιιιιιιιι: Μιιοκιιιι, γι·ο.ιι·ι. Μπορώ ιι Ι1οιι.ιιιιιι›ιιοιικιι, ιι. Ροορι11υκιι.ι·ο Ο6ιιι.

πρ. 28. ΟΤιιΤΕ11, ι·ιι1ι .ιιιι6ο ιιιιιιοιιιι·ιιιιιιιι.ιε, πο ιιριιιιιιιωιοι·οιι. 11ριιιιιι·ι·ι.ιιι οριιτιιιιιιιιι.ιιιι.ιιι

απ” οιιιιωιιιιιιιιο·ι·ι·ε ει. ρειιιιι·Ιερ·1ι στι. 25-30 ρν6. ιπι ιιοιιιιι·ιιι.ι11 :ιιιο·ιι.. Ρειιιι.ιιιιιιι

οο·ι·ειιιιιιο·ι··ρ ω ιιο6ιι11 ιιριιιιο οοιιριιιιισιιιιι ιι ιιιιιι·Βιιοιι11ι ι:·ι·ιι.·Μ1, Πρνιι·.1181111ΗΧ$ Με ιπι

ιιωιο.ιιι.ιιιιι. Βοειιιριι·ι··ι. εε ιιιιιιοιιε·ωιιιιι.ικ·ι. ργιι‹›ιιιιοε11 Με ροιιιιιιιιιι ιτε 0088Μ11·1188$.

Ο ιιιιιιι·ιιιιι. ιι 0ρ01111ορ8Π,Ιιριιο.πκπιπικι πι. ρειιιικιιιιο. 6εειι.ιιιι·ι·ιιο ο6ιεια.ιιιιο·ιοε ιιι.

ικνριιωι·Ιι, ε. ο ιι·1ικο·ι·οριιιιι·ι. ιιοιιιι·ι·ιιικι·ι·ονι ρειιοιιιιιιι.

πρι: πρεπει” ιιερει·οιποροιπ οι. ρωιιικ·ιο οιιι. -- ιιιοριιιικ·ι› ιι ιιιι·ιιιιιιιιι. 10-12 α. γ..

Προιιιιο·ιοιιοικ. 6ν.ιιι.ιι. π. έ, π. ιι-ριι. Μ. Μ. 11οιιοιιιιιιοιια.

Π11ΑΤΑ ΒΑ 0ΒΒ11Β11Ε1·1111:

ΠΕΡΙ!) 'Β ΤΒΚΟΤΟΜ'Β ιι ΗΛ ΟΒ.1ΙΟΗΕΕ1.'Β 111ΥΡΗΑ.11Α:

ο·ι·ριιιιιιιιιι Β ρ.. Πι πρι”. 18 ρ., ω ο·ι·ρ 8 ρ.. 1)» ι:·ι·ριιιι. 5 ρ.,

ΠΟΟ.11“Β ΤΕΚΟΤΑ:

ο·ιρειιιιιιιι 16 ρ., η. πρ”. 10 ρ.. Με πρ. Θ ρ. ιι Μ απ”. 8 ρ.

Γοιιοιιιιιιι·ι. ιι6οιιωι·ι·ιιιιτ νο·ι·νιικιι 20%, ιιοιιγι·ο11οιιι.ιιι·ι. - 10%

ΟΒΜιιΜειιἰε ο οιιροσΒ ιι ι1ρειι1ιοπεειι1ιι γωνια 1 ρ. :κι 4 προ”.

  

ιιι·11οιιι:ο1ι11 οι·Ρι·ιιιιιϋε1 ειο1ιοιιΒοι;1οι·ιιιιμ·.
111ει.ιι1ι11ιοειιο1ινοι·Νιιο1ιι>.1ιιιιιιιι8οιιιιιιι10020101ιιιοεοιιιιιι«Πο1.)ιιοΙ1ε.Ε
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υΑνο5-ισοι€Ρ

Βιιιιιιτοι·ἱιιιιι,,1'ἱ8ο1ιει”

:Ε13.π:

111οι·οιι-.Ηιιι·ιιΜπεριι-,Μπρου

Κι·ιιιι1ι1ιο11οιι.

ν ιν ν

1.1:ι.::ιεε::.1ε-5.61.Θ:ι:.61.ε

Μειινει·1ειιεθΡι·οεροκτο.

Βε1ιοιιι1ει·Απ::-

1Ιο1'ι·ιι11ι1)ι·.1'ο11ιιιιι1.

Ο000οοοοοοοοοοοο00οοοοοοοο

  

0000000000

Βι-ειιιιοι2:

Ξρσορ

101·1ΥΒιινοιοπιιιι1°'°°1ι111··111ἔ11°'°1°°°

20
τι

Κι·ιιιι1ι1ιο1ω

111ο1οι·.(110)14-14

9999(,32ξ*ο

  

ιι«ΜιΨοι·ι1ιιιιιιιιμ

|0ι·ιςιιιιο,ΜινιΜιιςοιιιιιιιιι1ι1οι·

'-1111ι·ιιιο.18911-10.

  

  

11ιιι 11ωιιιιιιιιιιξιι .-11ειωιιιιοι·-11οιιριω.1 Μια

Νεο1ιννο1ε οι·ι1ιο11τ 111ιοι· ειιι· 2011'. Μειωτ

1'ι·ρ1ο Γ11ρροι· ιιιιι1 Ρ11οςοι·1ιιιιοιι Μι· ω..

ρι·ινιιτο 11ι·ιιιι1ιοιιρΠοεο (εοΒ·ριι Ζιι.1ι1ιιιιιι

νοιι 50 0ορ.).

 
ζ~

11οιιιι. πο”. Οιι6.. 18 11οιιιι6ρει 1902 τ. Ηοι·ιιιιιιμ1ιοι Βι·.Βιιι1ο11° 1111 811 11011. Βιιο1ιι1ι·ιιοΕοιο1 ν. Α. ινιωιωιω. Βιιτ1ιιιιιιιοιι1ιο1οι· Ρι·. .Η 15.

1ἶ_ί
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ΧΧ!!!!. .ιιιιιιειιιο. Νειιε Β'οΙΒε Χ!Χ. .Ιεπτε.

!!!!Π!!!!!ΗΠΒ ιιιιιιιιιιιιιι
ιιπι.ει· σε: Κεεε.ειιοπ νοπ

Με!. Πι·. Μι! Με. πι. !ε!ιιιιιιιεΙε !!ι·ιιιιιιπε!ε.

διιι·'ειν Βοι· ω. . ! π.] ( ρ Πι·. Βιιι!ιι!!' Πειιιιε!ι. Β

81.. Ρει.οι·επιιτιτ. -

πιο ι8ι. Ρετσι·επιιι·Βει·ΜετΙιε!πιεε!ιε ννοε!ιεπεεπι·ιίωει'πε!ιειιι!.1660Πτ Αποπποεπεπιιι-ΑπΗ:·δρε ιονν!ε Μ” Ξπεει·επο “Χ

δι ιι π επ ε ιι α. - Πει· Δ'ωππεπιεππη:ε!ι πι! ιιι Βπππ1μπἀ 8 ΗΜ. Πιι· Με! πω!! ιποπ ειιεεε!ι!ιεεε!ιε!ι ιιι ειε Βιιε!ιπεπε!ιιπε νοιι Κ. Σ!. πω» ιιι

ω", ό. Μι!. Πιι· (Με πε!πε ω.. ιπε!. Ροεπιιε!.ε!!ππ% ἱπ άεπ επαφη:: δι.Ρε!.ει·επιιι·ις. Νεννεπγ-Ρι·οερεεεΝ Μ' ιιι ι·ιο!ι!:επ.-π ε, ππε οΜ1Μ.ε

Μω!”π 20 Μει·π μιωιωι., 10 Πει·π πε!π_ῇ!ι!ιι·!!επ. Πει· Σπηεπωεπεπτε!ε πεπιε ε!!ε επιπ!ε Κει!πειιοπ πεπϋΕ!!επειι Μ!!!:πε!ΙππΒεππιπει πππ ιιπ

Γι"'(“63Π!.!8θΒΡ.ιπ8Πδ Ζε!!ε !π Ρε!.!! Μ. 18 Χοπ. οι!" 35 Ρ!επι:ι.-Πεπ ω. χεεεπε!τεΐϋ πτε ιιι1!ειι ΚΜΜΒ0ιπ υπΕπό.01ίΨεπεεπ Π! Μ'ΡΘ·

ΔιιΕο!'Οπ Πετάει! 258ερει·ε!.επιπαειπι·ει·θι·!ε!πε!ει·!:!πε! ΜιΒΘΕΜΜΗ.-- τει·επιιι·ε' Ρειει·εππι·Βει· 8ε!!.ε. Ρειει·-Ρειι!ποερ!!ιε! ειιι ι·ιε!ι!ιιιπ 8ρι·εοπ

Ε1.!ει·ειε ενει·Ε!επ πωπ άειιι Με” νοπ 18 Μι!. πιο ΒοΒειι !ιοιιοι·!ι·ι. ιι!.ιιπι!επ πιοιι!.πε' Μιαννοεπ πω! Ε'ι·ε!ι.ι8 νοιι 2-3 Ππι·.

ε ~ . πι
ΙΙιπε!!.: πω. πιο!! θ. Ρτιεεπιιιιιπ: Βιιιιι:εε ει." άεε Κ!!πιε νοπ πιει!... - Βεξει·ει.ε: Η. βεποτ.τιππΙ!ει·: Ζπι· Ριππο

ι:επεεε «Με 'Πριιε επιιοπιιιιιιΙιε. - Βιιεπεπεπιε!μπ πω! Βεε ι·εεπιιπι;επ: Βιιεειεε!ιε πιει!ιειπιεεπε .Βιιιιι1ει·πιιιι. 'Μομπ

εε!ιι!!τ πι» άιε εεειιιπιιιτε τιιεεπιεπε ιιιει!!ε!πιεο!ιε ΨνιεεεπεεπιιΠ. ιιπ Μτει·ιιιιιι·. Ηει·επεπε,πεπεπ .ιιπά ι·ει!ιειι·τ νοπ βι·. ε ειιι_ιοπ

Μρ!ιεινε!ιγ ιιπά Μ. 8. Ψε!εεπε!π. - Πι·. Βϋπιπει·: Βιιπειιιπεπιε!!ε (!ι·ιιπ‹!!π.;επ πι. !ι!ιιιιεεπε νει·ειιεπε ειπε: Βει·ιιιιι

επει·ιηι!ε Με !.!!ειιε εοι·ιιεε.ε εει· εεε τ:πε!ι Ππτει·επεπιιπεειι πω: Ρπεπιπο!ιο!ι!ιεπιπιπιππιτΜ -νοπι ιιοιι!!εοπεπ ΝετπτΕοι·εοπετ

πω! Αεπ2τε-0οπετεεε ιιι ε!ειππίοι·ε νοπι 7.-12..Ιιι!! 1902. - πι. Οιιπ! Ροινε!!ιι ·!·. - νεπιπ!εεπι.εε. - Μοτ

 

 

ει. Ρε!ει·επιιι·ιμ 28. Ι)εεετιιπει· (θ. .Τεπιιε.τ)

 

  

ιεΙ!ι!!ιε-Βιι!!ετιπ 8ι.. Ρειει·εππι·ι;ε. - Απεε!πεπ.

 

Βετ!επ!!πιιιιπ.

Ιιι Ν 51 ε!!εεει· ινοεπεπεεπτ!!ι, Αιιτοτείετε!. νοπ Μ.

Κει·πιΒ ππι!επ ε!επ ίο!Βεπε ειιιιιετστεπι!ε Βτιιεπίεπ!ει·:

π. 626, ετε!ε Οο!πιπιπε, εινε!!ει· Απεει.2, 10. Ζει!ε

νοιι οπεπι ετππ!. ηριεεπειπ !ιεε !γιιεεπειπ.

ρ. 528, ετετε Οο!πιπιπε. θ. Ζει!ε νοπ ιιπτειι Με

νωτετε!!ππΒεπ !!εε νετε!;ε!!πππεπ.

π. 626, εννε!!ε Πο!πιππιε. ιο. Ζε!!ε νοιι οπεπ ειιι!!!

Αιιεεεππε!τ!επ !!εε ΑιιΓεεπιιε!ι1επ.

Αποππειπεπτε-ΔιιΕοτάετιιππ.

Με 5 τ. Ρε !.ετεππι·Βετ

Μοι!!ειιι!εεπε !!νοεπεπεεπτ!!!

Μι!! επεπ ιπι πι". 1903 ιιπ!ετ άει· _ξετε!πειι Βεάιιει!οπ ιιπ!!

ιιιιεπ άειιι πιε!ιετ!Βεπ Ρι·οςι·ιιιπιπ ει·εεπε!πεπ. διο π!εἱπι. ἰπτει·

Αιι!”Βιιπε εειτειι, ειπ 0ι·επιπ Πιι· ρι·ει!ιι.!εε!ιε Αει·2τε ει: ιιε!π πω!

!επιει·ε απο!! 0ι·πς!πιι!πι·πε!ωπ εοννο!ι! Με πω! Βε1°ει·ιι!ε

ππε Βεεπτ00πππεεπ πειι ει·εεπιεπεπει· ινει·πε ει!τ άεπ Βι·ι.ςεπ

π!εεεπ ιειι€επϋεειεε!ιει· ιπα!!οιπ!εεπει· Ροι·εε!ιππει πεπιιππι ιιι ει·

πε!!.επ. - ΣΥ!ε π!ε!ιει· ιν!ι·ά ε!εεε!πε Με Οημι.π πεε!ιετεπεπι!ει·

νει·ε!πε πω! θεεεΙ!εε!ιιιΠεπ ίοι·ι!'ειΙιι·επ πι!! άει· νετϋπεπτ!!επιιππ

άει· Γτο!οπο!!ε εεε ε!!8·επι. Υει·ε!πε Μ. Ρεπετεππι·πετ ΜΜΜ,

άεε Μ.. Ρεπει·επιιι·8ει· Υει·ε!πε ι!επι.εεπει· Αει·πε, άει· θεεεΙΙ

πππ" ρι·ιι!ι!!εεπει· Αει·ι1ε ιιι Βιμ, εει· ιπει!!ειπ!εεπεπ θεεεΙΙ

Βοι!π! επ Βοι·ρετ πω! άει· θεεεΙΙεεπεΗ ΙΙνΙππι1!εοπετ .ιωω.

-- Ι!εεοπ‹!ει·ε Αιιι“πιει·πεεπιπε!τ Μπι Με Κνοεπεπεεπιπτ. ειιιεπ

Γει·πει·πιπ π.» ι·πεε!εεπεπ πιει!!ε!π!εεπειι ι.ιω!εω ννπ!ιπεπ πω!

ιπ Ε!ε!ε!ιει· Υ'νε!εε, Με Επι ι·οι·ιιζειι .Μπαμ ειιεπ ννε!τειι!ιιπ ι!ιιτεπ

ΐοι·ιΙειι!'επι1ε Βετεπειε ω" :Με π!επτι8ει·επ !ιι πι". πιει!!ειπ.

δοιιι·πιι!επ ει·εοπε!πεπάεπ πωπω”, άεπ πππ. εει· τιιεε!εε!ιεπ

8ρι·ε.επε πω!! νει·ιι·ε.ιιτεπ Ραεπε·εποεεεπ Με Ειπε!ε!ιτ ιιι

κπειπε ειε!! επ Βεάειιιιιπε Βεννιππεπε!ε πιτ.ετειιιι· πιπες!!

επεπ. - ει· Αποπιιεπιεπεεπτε!ε πι!. πιο!. Ζπειε!!ιιιιΒ· Ιπ

Επεε!ιιπι! 8 ΚΜ. ιπι· Με απ”, 4 ΕΜ. ιπι- ειπ πε!πεε .Πι!ιτ; !ιι

ω. επι1ει·επ Ιι!!.ιιι!ει·ιι 20 !!Ιει·ιι τω· Με .Τε!ιτ, 10 1!Ιιιτ!ι ιιπ ε!π

πιιΙπεε πω. Αποππειιιεπιε-ΑπΙτι·Με πικαπ ιπιιπ επ Με Βικιπ

!ιππάΙιιπρ,· νοπ Οι πω... ιπ δε. Ρειει·επιιι·ε, Νεννε!ιγ Ρι·οερεετ

Ντ. 14. Μεππεει·ιριε εοπιιε :Με απ! Με Βειπιετιοπ πειϋς!!ε!ιεπ

Μ!!.τπει!πιι€επ ιιπ ι!επ ;.;εεεπιιι'ιεΓεπτεπάεπ Βεάε.οτειιι· πι: Βιι

(19Π ΨΗΜΟΠ (Ρεπετεπιιτε;ετ Βε!τε. Ρε!ει·-Ριιπ!ποεπιτεΙ) επ

τιεπωπ.

 

Ε!ιι!πεε !!!ιει· Με !!!!τιιε νοιι !.!!ιειι 'ι.

νοπ

Πα!. πιει!. 8. Ρι·ιεειπε.ππ,

πω".

ν!» .ΗΜ πω! Τε; Με πι. πι!επ πωπ πππ ‹!ειπ θε

ε!ειι!ιεπ εει Απίεεεπιιε ε!πετ Ποειοτ-Βιεεετ!.ει!οπ πετιιιπ

τι·ιι8. πειτε πι. ππτ ειιι Αιιίπεπε Βεε!ε!!ι, Με Κ!ιιπιι

εεε 8εεππτ!εε πιω επί ΟπιιπΔ πεπεπετ πιε!.εοι·ο!οπι

εο!ιοπ Βεοπεοπτιιιι€επ, ειε πω. ειιι” 10 πω!. (νοπ 1881

Με !890) πεπι.ιι!επ, π! οπ]εοι!νει·, ν!εεεπεο!ιείι!ιοπετ

Ε'οι·ιπ επ οπετε!ιτει·ιε!τεπ. ιιπιπεπι!!επ επετ εεε 8οιπιπει·

Κ!!ιπιι, εεε ππε ιιι ειιιεπι $εεπει!ε νετ Α!!ειπ !πιετεεειι·ι,

ιπ εε!πεπ ειιιΖεΙπειι Ρεο!οτειι επ πε!επεπιεπ.

πε πεεο!ι!επι ι!ιεεεε ειιιε ΒΡοεεεπ Τ!ιε!! ιιπ εει· Ηειιπ1

νοπ Ζει.π!επ_ Με εει! Απιιιι!επ εεε ρπγειπει!!εοπεπ Οεπιτε!

Οπεει·νειτοτ!πιπε επιποιπιπεπ ειπε, ι!επεπ ιεπ Με !!πτ!Βειι

Βε.!επ, ινε!επε ετππ νετε!ε!επ πει·επΒεεοπειι πετάει!.

ε!ε!επ!`ε!!ε ειιι!!επειι !ιιιπε. Με Ι.!πειιεοπεπ ιπετεοτο!ο

ι;!εοπεπ Βεοπειεπ!ιιπΒεπ, Με ειιιοπ άεπ Βεπεπιιτειι Αππε.!επ

ει! θι·ιιιιι!ε !!επεπ. ειιιε! ιιι πω· Νεν!πετιοπεοπιι!ε επ πω!!

Βε!!!8.0!ιΕ ινοιι!ειι, !ε.εεεπ ι!επιπιιεπ :ιιι ΖιινετΙε.εε!επειτ πω!

ιν!εεεπεεπε!!!!επετ Οεπιιπιιέπειι ιποπ! ν!ε! επ ιν!ιιιεεπειι

ιιπι·ιε.

Βιεπετ ειιιε ειε !‹!ιιπει!εεπεπ νετπε.!ιπ!εεε Ι.ιπειπ'ε

ειιιετ ε!π8επεπεειι ιν!εεεπεεπε!τ!!επεπ Βεε.ι·πε!ιιιιιε ιπι!

!!πει·ειοπι.!!επεπ Ζιιεειιπιπεπε!.ε!!ιιπΒ εει· ειιιπε!πειι ειιιε

Τπε!! νοτπε.πι!επεπ Τπε.ιεεεπειι πωπ Βιιτιιιεπτ. πιιτετποΒεπ

πετάω. Με ε!πειεε 8οπτιίι επί ε!εεειπ Πεπιε!;ε πειτε

ι!!ε νοπ ειιιειπ Πι·. !!!θι!. Ε". Ι). ιιπ .!ιι.πτε 1867 πππ Ζυ

ετιιπι!ε!εΒιιπ8 Με Ψετπεπεπε«Νοι!εε ειιτ πιπεπ» νοιι θε

πεππτειπ Πι·. ν. Μετοιιε νειείεεετεπ Βιοεεπι1τε «Με

Βεεπει! Ι.!πειι» ει·ινε!ιπεπεινετιπ. Α"θΓι!!!!Β8 κι ε.ιιο!ι

!ιι ι!!θ88Γ Βεπτ!!ι Με Κ!ἱιπετ.ο!οειε !πει μια ιιππετποπ

ε!επι!Β!; Βεπ!!επεπ; Με Ιε!ε!πε Βτοει:π!!ιε ιετ ππ›ε ειπε

ρορπ!!!ι· Βε!ιιι!ιεπε ΑιιΙε!!.ππΒ ειιιπ Οεπιπποπ σει· Βεεπει:!ει·

πι!! ε!ιι!πειι !ιιιι·πεπ Νοι.!πειι ϋπετ Με Τειπρεπε.ιιιτ ‹!εε

Η Νειεπει·πε!ι !π Βι·οεεπϋτειιίοτιιι πω· ιιιιι. Βι·Ιειιππ!εε Με

Αυτο" ι.ζεεπετ.ιετ. ·

ε
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ττττοεεοτε που σοτ Φωτ τττττττουσ σοτ .τουτο 1866 πυσ

1866. Μο1οττοτου νοττιο1τυτεεο σοε συωοΙτυου ΜΒοπ

ετυσ το σοω 177οτττοΒου οτοωττοΒ οπεΠτυτττου Βοττουσοττ.

Ζττοτ ετυσ οπου τοτοτ υοου στο ωοτοοτοΙοοτεο1του ΒοοΒ

οουτυποου το τσουπ υτοτιτ εο εουτ Ιουοο Ζοττ υτυσπτοτ1

ουθοετοΙΙτ ττοτσου, σοεε υτοτττ υοου ωουοΒοττοτ Μο.υοοτ

σοττυ Βοετττυσου, τωωοττττυ ετυσ ετο υτυτοτουουσ οουπο,

πω ωττ ττιτοω τυοτεττουΙτουου Μοτοττοτ στο Ηοπρτο11Βο

σοε ΜΒοπ°εοΒου ΚΙτωο.ε οοτουυου ου 1τϋυυου.

Αυ Φοεοτ 8το1το εοΙΙ ωττ οτυ ττπτοοτ Απεοπε οπο ωοτ

υοτ 1ττοτυου ΑτΒοττ Μοτο ττυσου, τυσοω του ωττ τοτΒο

Βο1το, στο οοΒ1τοτουου ΤοΒοττου πυσ στο 8ουΙπεείοτεοτπυ

Βου το ΑπεττττττΙτουΙτοττ ουσοτττοτττο οπ τοτττοττυου.

Πτο υοουτοτεουσου ΖοτΙου Βτττο του σουοτ υπτ οτε «τοτ

τττπττεο Μττττ16ττ11118τ Βοττοουτου ου ττοττου.

Πω σιτε Κττωο. οτυοε Οττοε εουοπ ττουυου ου Ιοτυου,

ετυσ στο οτυοοΙυου ωοτοοτοτοΒτεοττου Βτοωουτο οτυοοτιουσ

ου υττττου, σουυ οτετ στο θοεοωωτττοττ σοτ ττΙτωοττ

εοτ1ου ΠτυουεοΒοίτου ου οτυοω Οττο οτοτοΒτ Βοττο.υυτττου

σου Ο1τοτοτττοτ σοε Βοττοττουσου Κττωο.ε. Ζπ σου τττοττ

ττοετου ωοτοοτοτοΒτεοΒου Β'ο.οτοτου Βοττοτου; Μτιστωττ,

Ι.υτττοωροτοτυτ, Ροπουττεττοττ, νντυσττοτττπυο πυσ ντουσ

ετο.τττο, Βοττ6ΙΙιπυο ουσ ΝτοσοτεοΒτοεο, στο του τοτοτ το

Βοοπο τω! ΜΒοπ σοτ Βοττιο υειοΒ τουτο ΒοΙοποτιτου του!.

Ποτ Βοτοωοτοτετουσ

Βτοτοτ τω ΑΠεοωοτυου οτυ υπτ Βοττυτοε ωοστοτυτ

εοττοε Ιυτοτοεεο, σο. οε ετου

ΗοΒοετουσ, οτε οπου Βοτ σου ροττοστεοΒου 8οοττουττπυΒου

υυτ πω εο 8οττυοο Μττ'οτουοου Ιιουσοττ, συεε οττο.τιτυυεε

Βοωττεε σοτ 1.πίτστποΙτ τυποτυοΙΒ σοττουτΒου 8οττττουττπυ

Βου, ττοΙοΒο οι· ου οτυοω ουσ σοωεοτΒου Οττο οττοτσοτ,

οτωο υουυουεττοτττιου 13τυττυεε τω! σου ωουεοΒΙτοττου Οτ

Βο.υτεωπε ΒΙοτΒου ωπεε. Βοτ 8τττοοττπυο οτυοε Κ1τωοτε

σοτί τοσοοτι οπου σοτ Ι.πίτστοοτε Μουτ Βουο ττΒοτοουοου

ττοτσου.

Ρτττ ΜΒοπ, ντο σοτ Βοτοωοτοτ 6,8 Μ. ττΒοτ σοω Μοοτο

ευεοΒτοουτ τετ, οτεοΒου ωοτυο Βοτοουυπυοου οτυου ωτττ

Ιοτου Ι1πίτστποΙτ του 760 Μω. οτε οουυτττττττεοε Μτττοτ;

Φο 8οωωοτωουειτο σποτ, .Ιπ1τ, Αποπετ ο.πε σουεο1Βου 10

.τουτου Βοτοο11υοτ, ττοτεου οτυου υτοσττεοτ·ου Βο.τοωοτοτ

ετο.υσ αυτ, υττωττου 768 Μω. Ποτ ττ1τ σουεο1Βου Ζοττ

τοπω υοττττο 1τοουετο Βοτοωοτοτετουσ τω· Φο 8οωωοτ

οοττ Βοττττετ 772,4 (Απεπετ 1884), σοτ υτοσττοετο 789,0

(.Τυττ 1882). Πτο ετϋεετο τττοττουο ΒοτοωοτοτεοΒττοπττπυε

τπτ στο 8οωωοτωουο.το Βοττττ.8τ 10,6 Μω. (Ποσο Αποπετ

1890). Ποε Μοτττωπω Ιτοετ τω ττ7τυτοτ, εροοτοττ τω Ισο

Βτποτ, στο Μτυττυπω τω 8οωωοτ, τω Αποπετ.

ΜΒου οοτοτωοτ ετοττ σοωυοου σπτο11 οτυου ττοττου Βο

τοωοτοτετο.υσ πυσ 116.υττοο, οτοωττου ΒοωοτττΒοτο 8ουττου

τιπυΒου οπο. Μο Βο.τοωοτοτετουσ του 760,0-770,0 Μω.

8ουσττ εουου το σου 8οωωοτωουο.του σπτουοπε πτοτττ ου

σου 8οτιουττοττου πυσ 8ουττουττπυΒου του 10 πυσ ωοΒτ

Μτ1ττω. 0ποοΙτετΙΒοτ τω τττεττοΒου Βοτοωοτοτετουσ ετυσ

οτιοτε ου ΒοοΒο.οτιτου.

Μοτυο ΒοτοουυπυΒου Φωτ

στο 1.πίττοωροτο.τπτ

οτεοΒου τπτ ΜΒοπ οτυο ωτττΙοτο .Τουτοετοωροτοτπτ του

-τ- 6,6" Ο., οτυο ωττττοτο 8οωωοττοωροτοτπτ του + 16,6 °.

Πτο ωττττοτο 8οωωοττοωροτειτπτ Μοτοουε 7 Πω τετ

-τ- 14,9 (τ. Μτττοεε 1 Πτο· 17,0°, ΑΒουσε 9 Πτιτ -τ-14,6 'τ.

Ποτ .τ ποτ

-τ-14,2 °. το σου Μτττοτυ σοτ οτυοοτυου Τοεοεετπυσου

στττοτουοτττ οι· οτττο τττο Φο 11Βττυου 8οωωοι·ωουοτο:

Μοτοουε -τ-13,7 °, Μτττοοε -τ- 16,60, ΑΒουσε -τ-18,2°.

Πτο ωττττοτο 8ουττουΙτπυΒ σοτ 'Γοοοετοωροτο.τπτ τετ ωττ

9,2° στο ετοεετο ποιοι· σου στοτ 8οωωοτωουοτου. 8οτπο

Β1ττ.τοωο Βοττο8ου ετου οτττεο1του -τ-6,20 (1881) πυσ

-τ- 29,0 (1886), τω· ΜτττοΙ Βοοτττοττ ετοττ τω! -τ- 8,2 πυσ

·τ· 24,8.

Ποτ .1πΙτ, σοτ ττο.τωετο Μουο.τ, ττοτεττ,οτυο ωτττ1οτο

'Ι'οΒοετοωροτοτπτ του -τ-16,6°. Ιω 1τττττο.8εωτττο1 ετουτ

εοντοτιτ Βοτω εΒεοΙπτου

ωττ οτυο ωττττοτο Μουοτετοωροτοτυτ τοστ

σοτεο1Βο υπτ πω 0,6 Βουοτ οτε σοτ Απεπετ, σοεοΒου Βο

ττττετ Φο Μοτοουστττοτουο ου εοτυου ·θυυεττου 1,2°, στο

σοε ΑΒουσε 0,7 °. ΑυοΒ στο ωτττΙοτο ΒουντουΚυυε τετ τω

.ΜΗ ωτυτωο.Ι εοττυοοτ Με τω Αποπετ, τυ ττοτο1του Φο

οντοττοτσεετο ΒοοΒο.οτ1τοτο 'Γοοοεεουττουττπυο του 9,7°

ττττττ, τττττττουσ στο ετ6εετο τω· σου .Ιπυτ ωττ 12,2° τοι·

οοτουυοτ τετ. Ποω .του Βοττοτου Φο εττ3εετου 'Εοωροτει

τπτοττττοωο ου, σοτου οουυτττττττο·οε Μτττοτ 24,τ° οοιτω,τι.

Πτο 1ιοουετο 'Ι'οωροτο.τυτ ττπτσο ωττ 81,3" τω .τουτο 1882

υοττττ, Φο υτοσττοετο τοτ1τ ωττ 1890 ωττ -τ- 9,1.

Ποτ Αποπετ ετοΒτ εοτυοω τοτΒευττοτ ωττ οτυοτ

ωττττοτου Μουο.τετοωροτο.τπτ του 16,8" υπτ οιυ 0,8 °

υοοτι. Μο ΜΠοτουο Ιτοετ Βοπρτε6.ου1του το σου τ:01ττοτου

Μοτοου- (14,9) πυσ Ατουσ-Τοωροτοτπτου (16,0), το σουου

ετου ωττπυτοτ σοτ ΗοτΒετ Ιοτοτττ ΒοτυοτττΒο.τ ωοουτ. Ποε

οουυτττττττεο Μτττοτ σοτ υτοσττοετου Ετττττοωο (σοτ Μτυτωο)

Βοττοετ τω· σου Αποπετ -τ-11,1°, Φο ττττττοετο Τοωροτο

τπτ ττπτσο ωττ -τ-9,4 τω Αποπετ 1884 υοττττ, στο

ττ6τωετο τω Αποπετ 1882 ωττ 27,80. Ποτε Μτττοτ σοτ

Β6οΒετοτι Εττττοωο οτετοΒτ 22,8.

τω. Φο ο.υσοτου .Το1ττοεοοττου Βοττττττ, ευ εοτ τττοτ

υπτ οτττ6Βυτ, σο.εε ΜΒοπ 4Μουοτο τω .Το1ττο ωττ 1)πτου

εουυτττε-Τοωροτοτυτου του πυτοτ 0° οπτ”ττοτετ, σου Ρο

Βτποτ ωττ -2,0, σου .Ιο.υπο.τ ωττ --1,8, σου Μοτο ωττ

-1,2° πυσ σου ΠοοοωΒοτ ωττ -0,6 'τ. Ποτ ΒορτοωΒοτ

τετ το Βοοπο υπτ 'Ι'οωροτο.τπτ οττοτ σοω 8οωωοτ οπου

οϋ.υτου, οτ ττοτετ οτυου Μοποτεσπτουεουυτττ του -τ- 18,3"

υπτ'. Αποτι σοι· Ματ ωττ οτυοω ΠυτοττεοΒυτττ του Βοτ

πυττο 10° 8ουσττ ουω '.1'ττοττ σοω 8οωωοτ τω, εο σο.εε

ττττ συτοΒεοΒυτττττοττ το Μοτο τοω ΒοτΒου Μοτ Με οποτ

8ορτοωΒοτ τυο1. :τπτ ωοτ1τ ττουτεοι· ττοτωο Ψτττοτπυο

τοο1τυου τόπου. Πτο Τοωροτοτπτεουιτουττπυε το σου

οτυοοτυου .Τουτοεοοττου τετ τω Ππτουεουυτττ 1τοτυο Βοσοπ

τουσο, :τω ωοτετου εο1του τω Ρτττττττυο πυσ 177τυτοτ; σο

Βοοου τετ στο 8οωωοτ- πυσ ΗοτΒετ-Τοωροτοτυτ οτιοτ

8τοτοττω·6.εετ8 ου υουυου. Που Βτοεετου ΠυτοτεοΒτου των

εο1του οττοτ επί οτυουσοι· τοΙΒουσου Μουοτου ττοτεου

Μοτο πυσ Αρτττ (6,6-6,0 °), 8ουτοωΒοτ υπο ΟοτοΒοτ

(ο. 6,0°) οπτ. Ποτ Ρττττιττυε τετ Βοτυο.Βο τττ1ΒΙοτ Με στο

ΗοτΒετ; σοτ σπτουεοτωτττττου Ιιττ.Ιτοετο Μουο.τ τετ σοτ Εο

Βτποτ, σοτ υοτεεοετο σοτ του. Ποτ Μοτο, σοτ ωττπυτοτ

υοου οτυοοτυο υτοσττεοτο Τοωροτειτπτου οπτττοτετ οτε σοτ

Ε'οΒτιτοτ, τετ τω Αττοοωοτυου σοτ πυΒοετττυστοετο Μο.υ.τ1τ,

υτοεεο 'Ι"οωροτοτυτεουττου1τυυοου ετοττου τιτοτ υπτ σοτ

Τοεοεοτσυπυε. 8ο ΜΗ. στο τω τοπίο σοε εουουυτου

Ποοουυτυω ΒοοΒοουτοτο οΒεο1πτ υτοσττοετο 'Ι'οωροτοτπτ,

@Βου 26° πυτοτ ΝπΙ1, το σου Μοτο, τττττττουσ στο τω

Μοτο ΒοοΒοουτοτο Β6οτιετο '1'οωροτοιπτ 4- 11,0" Βοττεο,ττ,

»τοτε οτυο Αωρτττπσουεουττουτωυο του 86--87" οτοτο6τ.

Ζπτ εουυο11οτου Οττουτττπυε ττΒοτ σου

(τυπο σοι· ωττττοτου .Ιουτοετοωροτοτπτ

το Ι.τΒοπ

στουο το18ουσο Οπττο: (8τοΒο τοτεουσο 8οττο).

Πτο Εοπουττεττοττετοτυο.ττπτεεο

σοτ Ι.πίτ ετυσ τττο στο 'Ι'οωροτοτπττοτυο1τυτεεο του ττΒοτ

οπε οτοεεοτ Βοσοπτπυε τω· στο Βοπττυοττπυε οτυοε Ηττ

ωοε. Απε ωοτυου το Φοεοτ ΒοοτοττπυΒ ττοεουσοτε πτυ

τοτο1του ΤοΒο1του εοτου τιτοτ υπτ οτυτΒο Ποτε. ττΒοτ στο

το1οτττο 1τοποττττεττοττ πυσ οτυτΒο τ1Βοτ στο υΒεοΙπτο Βο

Μουτ.

Πυτοτ σου 8οωωοτωουο.του τετ σοτ .του το Βοοπε αυτ'

ο.Βεοτπτο Ροπουττοττοττ ωττ 11,0 Με Ππτουεουυτττ σοτ

τοπουτοετο Μουοτ σοτ Βο.τεου, ττ9Βτουσ σοτ Απεπετ ωττ

10,6 στο Ζττοττο 8το1το οτυπτωωτ πυσ Φτου οτετ σοτ

σποτ ωττ 9,0 τοτοτ. Πτο 8οττττουττπυΒου το σου στοτ Βο

οΒοουτπυοεοοττου ετυσ Βουο ωτπτωοτο, ττοΒοτ τοσοου ίοετ

σπτουττοε σοτ Μτττο.8 στο οΒεοτπτ τ.ττοεετο Ζοτττ ουτττοτει,

σοτ Μοτττου ωττ τω .1πυτ οτυ οτοωττοττοε -τ- τοτ σοω

ΑΒουσ, ττοτυτουσ σοτ Αποπετ τω 8οοουτυοττ ΑΒουσε τυοτετ

υοτιοτου Ε'οπουττεττοττεοοΒοττ οπτττοτετ, - τω ωουυτ



 

-..._

2

ο·

-11-ΣΣ 1

--|--1-=1

Ι

Ι----Ή1==
'.11-13-

'-----1[1

ΏΡΏ. Μ!!

Ιισ1ιου ΠουσοεσουιΜ. ποιοουου οισο Φοεο Βιοοι·οοοου Κοι

υοοινοεε σουοο υουυουεινουτοο Ζοο1ου οιιε.

1ο Βοτυοι`ί σου ι·οΙοιινου Ροοσοτιο1υοιτ οο1 Μου υου

ουννοουτ, σοεο σου Μουοι; .Ι ο υ ι σου τυοσοουετο σου Βοιυ

ιυουεο1εου οι "οι 88,9 μα. Μιτιο.οειυΜοι, 4,5 ΝοΙἱυου

μου ουιου 60 ρΟι. ουσ 12,0 Νοοιι·ουΒου συνιεσοου 90

Με 100 ρΟ:. Ιιιι ΜΜοοειιιιττοι σοο σουι οοουσοτ εισο

οοσο σοε 8ουιυ8ειο ινσουουσ σοι· που .Ιοουο οοοοοσοιοτο 1

Γοοσοτιεοοιτειυιυιιυουι -- 30 ρΟι., οοουοοορι ποιοι: σου

.Ιουι οιιι 1 σου Μιτιο.8ε Φο Βου1υι;ειου Ρο:ισοτιεΙυοιτε

τυιυιιυο. ουσιιυουσ σου 8οιιιυυουιιιουιοιο. Ιουι οιυ υοσοετοιι

ετοοι σου .ΜΗ τυο 71,6 ρΟτ. Με Μιτιοοευιιιιοι, 1,3 Νο

ιιυου,οου ουιου 60 ρΟι;. ουσ 18,3 ΝοτιυουΒου οινιεσοου

110--100 ρθι. Βου Αοοοετ σιο'οι·ιυι. υου οουιο νου

εοιυου νιιυεσυεουυ πιο 72,8 ρθι.. Μιτιοοειυιτιο!, 10 Νο

τιυουιζου ουτοι· 60 ρΟι. ουσ 16,2 ΝοιιυουΒοο ενι·ιεσοου

90-100 μα.

Ιιιι σοουοευιιιτοΙ οοτ.υσει: Φο ο.οεο1ο1ο Ροοσοτιεοοιι

8οΒου 6,6, Φο υο1οιινο σ. 80 ρΟτ. Βου 11νιυτου ποιου

Φο 8οι·ιυεειο οοεοΙυτο ουσ οϋσοετο υο1οιινο Ροοσοτιο;Κοιτ

ω, σου 8ουιιιυου οοιστ σιυοστ οιυεοοοουτο νουοο1τοιεεο.

Βοι υιοσυι€οι· 'Ι'ουυροι·οτου ιετ. οοσο Φο οοεοΙοτο Ροοσο

ιιοκοιι οιυο Βουιυεο, σιο 1·οΙοτινο σο.Βοοου οιυο νουοο1τ

υιεειυοεειε οοοο, - 1ιει οοοουοι· Τουυρουειτου κι; Μυθο

κουτι Φο οοεοΙο1ο Γοοσ1ιτιεοοιι οιυο οοοουο, Φο υοιο.τ1νο

οιυο Βουιυι:,ουο.

οι ο ο ι υ σ ο

οοοιυΒοεεου νι1Ιοισοι οοσο ιυοου Με Τοιυροι·οιου ουσ

ΡοοσοτιεΙυοιι: Φο ΙυΙιιιιοτιοσοου νουοοΙτυιεεο οιυοε θι·ι;οε.

Βιο Βιοουεσοσίτου, Φο Φο οι·ιυοου, 1ιοοουο οσου υιοσυ1

Βοι·ο 'Γοιυρουο.του, υιοου ννοεεουσοιυρί οσου τυοσοοοο ΜΗ;

ινουσου ιουου νου σου Οομουσου ιυιτοοτοο11ι, οσε σοι·ου

Βισοτυυε ειο ινοοου ουσ οιυσ ε1οοοε σου Βοοευοροιεσοου

νουοοΝυιοεου ιπι νουοοε σο σοοτου. 8ο ννιυσ ιπι ΑΙΙΒο

ιυοιυου ο.υΒουουιιυου, σο.οο Φο 1Νοει:νυιυσο του Βοινοου

οσο πιο Ψοεεουσουυρ1`υοἱσοΙισΙι εοεο.ιτιοι οιυσ, ννοουουσ

Φο σεισισοου ου εισο ιυοσΙυου ειιισ. Μο Οετννιυσο ου1υ

Βου ιιυ 5οιυιυου οιυο 1.υοσοουο Ψουπιο, ιπι 1Νιυ'εοι· οιυο

τυοσοοιιο Κο1το. Πιο 1σΠιισυισοτουε οι ο.οσο νου υυοεε

Βοοουσου Βοσοοι.ουΒ Τσι· Φο ου οιυοιυ Ουτο οι·ίοΙ8ουσου

ΝιοσουεσοιοΒο. 01ο 8ιουΚο σοε Ψιοσοε Μ. ΒΙοισοίο.ΙΙε

οιυ υισοι 2ο ουτουεσοοτσουσου οΙιτυοι1εσοοι· Ε'οστου, οιιυσ

 

|'Λ!| και Με. σου ΜΚ ΔΗΜ ΒΙΟ.

σοσο νου ΑΙΙουι συυσο Φο ποσοι· οσου ννουιοου ιιιτουεινο

Ι.οίτοονοΒοο8 Φο νουιιΙοι;ιου σου ίι·οιου ΜΗ οοεοι·ει:.

Ι)οοου οι οοσο Φο οοοοΙοι.ο 1Νιυσετ1ΙΙο, πιο ειο του

υιουσοο Οοι·ουτο οσε οοεουσουου νοι·οοε οοι·νουΒοοοοου

ινιυσ, οποιο ιιιιυιιου Με εοΙσοου πο οοοοισουοιι. Βοεου

σουε ου σου· 8οο οικου εισο ιπι $οιυιυου Φο ννοο1τοο

1ιθο ννιι·Ιυουε σου ίυιεσοου, οοινοετου, ίοοσοτοιι 8οο1ο1`ι

Βοοουσοου σου· 1ιοιεεου, τι·οσοουου, ετοοοιοου 1.οίτσοε

ΒιιιυουΙουσοε ιο ο.οοσΙΙιοειοι· 11ίοιεο οουυουοοου. Ζο·οι·

οονιιυοου Φο οοοΐὶΒου ννιυσο οιιιο Ιοισοτο νοι·ουσου!ισο

κου σοε ΚΙ1υυο.ε, σοσο εσ1ιοιυτ οιυο οιιιο ιο οοινιεεου

(1υουσου οο1ιουσο ΙυΙιιιιο.τιεοοο ΠυοοεισυσιΒοοιο σο

ΒΙοισο οσο οο1υοεννοοε ουοουοοιιι 8ουουυτ ινουσου Κουυ,

ννιο οιυο .1ιι υοιουΙισοου Αοοουοου8, σου υυουεσοΗσοου

Νικου σουσοοιιο υ1σοτ ουσοτυο.8Ιισο 2ο εο1υ.

1Νοε Ι.ιοο.ο οοοιοι, εο Κουυιυου του Φο Βουιιιιοι·ιυο

υοι:ο ε το το ο ι· ο 117ιυσο νι·ουι8 ιυ Βοουοσοι;. Βιο θο

εσουνιυσιΒοοιι οι·υοισοτ ου ιυουοϋισοου 13ουσοεσουιιτ Με

Μο.ιιιιυουυ 4,7 πι. ουσ Βοσουσο. Π” σου σου1 ουσ δυο

ειυσ Φο 81117-, ίου σου Αοεοετ σ. 1ν-1Νιιισο Φο σοπιιυι

υουσου. ΒουΚ Φοεου 81717- ουσ νν-117ιυσου οι: σο.ε Ισ

οοοεσοο 8οοοοσ εοιυου ο.ΙΙΒοιυοιυ ο.ιιοι·Ιυουυτου ετου1υου

1νοΙΙουεσο1ο.8, σου ου Αοοοετ σουσο σοε νουοουυεσοου

σου νν-ν1Πυσο στο υυοιετου σου Οο1τουΒ Ιυοιοιυτ. Αοεο

Ιοι:ο ννιυοοιιιιο, οιυο οιυ Μοοι·ο οσοι· εοΙτ.ουο Ει·εσοοι

υουο, Κοιυιυσ ιιιιτουι.οι· ου .ΜΗ Αοουσε σοι εσοϋυουι

1Νοτιου νου: ιπι Βουσ1ιεσουιιι πιει σου .Ιοο1 2, σου

.ΙιιΙ1 2,1 ουσ σου Αοεοει; 2 σ.οεο1οι. υν1υσετιΙ1ο Τομ σοι.

81υσ Φο Ψιυσο σουιυο.σο εσοου ου $οιυυοου Κοιυο εο!

τουο Βυεσοοιυουο; ιο Ποσο, ευ ει:οοου Που Φο ουσουυ

.Ιοουοεοοιιου εοΙοοινουετουσιισο υισοτ υο.σο. Ιιιι Βουσο

εσουιιτ ποιοι; οοὶοριοιεινοἱεο οιυ Βοοοοε .Μου Νοε 27 Μυσ

ετι11ο 'Ι'ο.Βο σοι. Μο υοΙο.ι1ν εοΙι:ουετου ν171υσο ειυσ Φο

ΙυοΙτου υο.οοοο Ν-1Νιυσο, σιο ειυσ 60 -'70 ΜοΙ Πο 1.οοιο

οιυοε .Ιοουοει νοι·ι;υοτου, οοσο ΝΕ-1σ7ιοσο ειυσ νοι·οο1τ

υιοειυσεειο εο!του, οιυ ο.ΙΙουοσοοοετου Κοιυιυου Φο νν

171Ηυσο νου (184,4), Φο οινο11ο 8το11ο υοοιυου Φο Β1Ν.

οιυ, σουυ ιοΙοου Φο 81Ξ-, ΙΒ-, 8- ουσ Ννν-Ψιυσο. 8τουυι

ννοιει. οσε Ιοοίοοσο .του ιυι Βοι·σοεσουιιτ 46,8 ΜοΙ ο.οΓ,

οιιουο11 υοτουΙισο σου Ηουοετ ουσ ννιυιου σου Ι.οοοοου

ι.οοι1οοοου. Βουιιου1ιουοινοττο οι 1οι·υου, σοεο @ι·ιισο

ου σουκου Φο ε-ιιιουσο νοι·οουυεσοου, σο.ΒοΒου Φο Ν
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ιιπε ιτε-πιεσε εειιεπετ ειπε, ιτε 8επππει· ιιοτειπιι·επ Με ι Μ ιτε 8εεπεετ ειεπιιιειι ιιε.ιιιιε, θεννιιιετ ειοιι! επ, Πε.

ενν-ννιπεε. Ιε Βεεεε επι Ψιει1ει5.τΙιε εειΒεπ ιιπ

Βιιτειιεεεειιτ Με 77- εεε ειε-ειιιειι Με ιετεπεινειε

Κτε.Γι (6,5-7,5 τε. πιο Βεεεπεε). 1)ιιε ρτεεεειιεειιε νετ

ιιιιιιπιεε εεε Βιεττεεε ειι εεπ Ψιπι1επ ιιεετιιεερι ιπε.ειιι

5ειπε.ιιε 4 εεε. Πιε ΒιιιτΙιε εεε Βιετιεεε Μ τειιειιιετ

ειπε εεπ εειιεειεπιιε (25-30 τε. Με $εεεεεε). Απι

εειιεπειεπ Βιει›ι εε Βιιιτιπ ιπι $οτειπετ, Με ιιιιειιεει.επ

ιτε Ηετεει.

Με εεειι Ειειεεε ιιΙιετ

Βεννϋιιιιιπε εεε ΝιειιετεειιΙ5.8ε.

Βιε Αειεειειιπεπεεε, ινειειιε ιιιιετ Με ΒεινειιιιιπΒ επι!

ΝιεεετεειιιιιΒε ιε Ι.ιειιε Βειπειειιι ννετιιεε, εεεειιε.εεε ειιειι

εετ Πιτ· Με τεετεετοΙοειεειιεπ 8τειιοπεπ νετεεεειιτιεεεεεε

8ι:ειε., εετ θιτειι άετ ΒεννϋΙΙιεπε ειτε εΙιεεπιειε ιιι

Ζειιετειπ εετ εεεετπιει.επ Ηιπιιεειειιιιειιε ποτιτι ιιετιιτι,

άεεε 0 ειπεπ μπε ννειιιεπιεεεπ ιιπε 10 ειιιειι @Με εε

ννεΙΙιτεπ Ηιππεει εεεεετει. Ιε Ι.ιι›ειι εεειειιΒι ειοιι

Με εΙΙΒετεειπ ιιιτ Εετερε. Βιιιι.ιΒε Αεπειιιεε, άεεε Με

ΒεννϋΙΙιιιεε ιπ εετ Ιιε.Ιτεπ .ιεΙιτεεεειι. Με ει5.τιιειεπ, ιε

εετ ιιειεεεπ επι εειιννιιειιειεπ Μ.

Πε ΒεεειεΙΙεε ιιιιιιεπ ιπειπε τεεειΙετιεεεεε Βετεειι

ειιεεεε ετεεεεε, άεεε ινιιιιτεπιι εετ 8οτειεετεε.ιεεε ιπι

Μιιιιε νεπ ι0 .ιιιιιτεπ πιειιι ειε Με ΙΟ ιι. ιι. εεπ: εε

πειιι εειιτι Μ. Βει· ειε ειιιτΙΜεπ 5εννειιιιε 8οιεπιετ

ιπεπει Μ Με· Αει,εεει, εεεοπιιετε ειε ΜετΒεπ ιιπε ειε Με

Μιιιεεεεειτ. Βετ .Τεπι ννεΜ επι ινεπι€ειεπ Βεινειιιιιπε

ειιι, ινιιιιτεειι εετ Με Με ΜΜε ειππιιπτει. [Με ΙΟ

ι5.ιιτιεςε ΜΜΜ εετ ΒεννϋΙιιιιεε εειτιιετ 6,5: ιπι Ψιειετ

7,5, ιπι Ηει·ΙΜ ιιπε Ε'τιιιιΙιεε ε. 5,5, ιπι 8οτειπετ Βεεεε

ερ.

Νιεεετεειιι5.8ε ετιει€επ ινιιιιτεπιι εεε 8ε.ιιεεε

.ΤεΙιτεε ιπι Βετειιεειιειιι επ 160 Τειεεε, ινενοε εε επ

46 Τειεεε εειιεειι, ειε ειινεε ιιιιετ Ι00 Τεεεπ τεεεει εεε

εετ εε ειει8επ ε·επι€επ 'Παμε ιιιιι,;ειι. Ειπε ννειιετε

Τειιειιε 8ιειιι Με Μειιεςε εετ ΝιειιετεειιΙ5.8ε ιπ Μιιιιιπειετε

εε: εετ .ιειιτεεεετειιεεεειΙ.ι εειιεει ειπε 560 Μπι., εε.

νοε Ιιειπιεεε ειιι εεε Ηετεει 174 Μιε, Με εεε 5ειεπιετ

168 Μπι, ειιι εεε ννιειει 156, εεε ειιι” εεπ ΡτιιιιΙιεε ε.

100 Μπι. Βετ Οειεεετ ννεΜ Με πιεΜεε, άετ Αρι·ιΙ Με

ννεειεειεπ Βεεεπ επι. 8ειιεεε Μ νετιιιιιιπιεειειιεειε Με

ιιπ .Τεπιιετ εεε Βεεεπιιιετ, ινεπι€ετιιπ Μιιτε εεε Ρεετεετ.

Βετ Ηει:,ει Μ, πιε εειιοπ εεεε ετινιιιιει, ειιιε εειιεεε

Ετεεπειεπεε ιπ Ι.ιειιιι, ι›εεεειιετε ιπι $ειπιπετ, ινε ετ

νιε!Ιειειιι πει· 0,4 Μει ρτε .Ιειιτ νετιιεπιπιτ, ιπειιτ εειιεε

ιπι ΗετΙΜ, (ειπε Β Με! ιιεειι€ετ ιτε 8ειειεετ). Οιεννιιιετ

επιιειιετ ειοιι ιε Ι.ιεειιι ιιπ πω.» ειιιεε εεεεεε .ιιιιιτεε

ειιτεεεεεειιιιιειι επ 11 Τεεεε, ννενεπ τετ εεε Αιι€ιΜ

2,5, Επι· εεε Με ΒΙειειιιειιιε 2,5 ιιπε Πιτ εεε .Ιεπι ε. 2.

εειΓεΙΙεε.

ιιπ ιπετεετεΙεΒιεεΙιεε 8ιεεε ιιειιετε ιιπε ιτιιεε Τεεε

νετι.ιιειιεπ ειοιι Πιτ Ι.ιιιιιε ιιετε.τι, άεεε εεε @Με ει” 142.

ιτιιι›ε ιιπε Νοε 57 εεεειει Ιιειιετε 'Γεεε εείεεννειεεε ω,

ιΙενοπ ειπε ιιειιει·ε ιπι .Μπι 7,5 ιπι Με 5,5 ειιι! ιπι Λε

Με 5,5 ττΜιε ιτε ΑεΒιιει 7,5, ιιπ .Τειι 6,5 ιιπε ιιπ .ιιιει

6 Τει8ε.

Ζεπι $ειιιεεε ιιπιιε πιει· ιε ε.Ιιετ Κιιτεε ειπε τεεεπιιτεπιιε

ΟιιετεΙιτετιειιΚ εετ 4 .Τειιτεεεειτεπ εειιι.

Βετ 8ετεπιει·

εεειεπι Με εειιοπ ιπι Με επι! επιιει 8εινειιπΙιειι ει·ει ιπ

εετ εννειιεπ Ηειιιε εεε Βεριεπιιιετ, εε άεεε ι.ιεεε ειιιειι

εειιειιιιιειι 4-5 Μοπετε 8οιπιπετ πω. Πιε Τειερετειιιτ

Μ ειιεεεειιιε πειιι, εεεττπ5.εειΒε Ηιτεε Μ εεΙιεε: ιπι

.ΤειιτεεεετειιεεΙιειιι 15,50 Ο., ιτε ιειιιΙετε Με.κιτεετπ 26<>,

ιιπ ιειι;ιιετπ Με.ειπιεπι 10° Ο. Πιε ιιπ Πεεεπειειπ 1881

1890 εεετιιεερι εεεεεειιιειε εεεειπτ ιι5ειιειε Τειερει·ει.ετ

εειτιι.ει ινεπιθ Μια· 50" Ο. Ι)ετειι Με νν- ενν ιιπε Ν-Ψιειιε

ειτε Με 8επιιπετιιιιεε Μι εειιτ εεεεεεεπι εειειΙιιετι. Ιπ

εεε 8οιππιετ Με εεε Μιπιπιειε πετ Βεννειιιεεε εεε Με

εετ τεΙετινεπ Ε'εεειιιιΒιιειτ, άεεε εειτιιΒι ιειειετε ποειι

ιπιιπετιιιπ Θεεεε 75 ρΟι. ΝιεεετεειιΙεεε, ερει:ιεΙΙ Βεεεπ

Ψή..Σ-.~2:

Βει εειιι εεΙιεε. Ι)ετ Πεεετειιπε νοει $ειειιιετ ειιιε

.- Ηετιιει

Μ ειε ειιιειιιιιι€ετ. Με πιιιιιετε 'Ι'επιρετειει· ι›ειτιΒι

ε. 7,50 Ο. Αειεπε Οι:ιεεετ 5εειεεεπ Βεννειιε1ιειιιιιεΝιιιιι.

Γτεειε ιιπε ειιιειι; ιιιεει εετ ειΒεπι1ιειιε Ηετεει επ. Ι.ει:ιεπε

ΜΗ ειε Εεεε Νενεπιιιετ ειε, ιιπ θιε.εεεπ εεεεε 2Ιιιεεεε_

Βει· Ι.ειιΜεειι Μ ιιπ Ηετεει ειε τεειιι εειιεεειιεεεει.

ιΝιπιιε ειπε ιιιιειιε επι! Μπιτ νοτιιεττεειιεειι 77- Με

877- Ψιειιε. Πιε Βεννειιιιιεε εεε Ηιιππιειε ιιπε Με Με.

Με εεεεειιεκειι ειιετπι εε, Με Νιει1ετεειιιεΒε εττειειιειι

ιπτ Μετιιιεπιπ. Μιιιιειετ Κοιπιπεπ εποε εεεεε Βειιεεε εεε

Μαθε! νετ.

Πει· ννιειετ

Μ ιπ Ι.ιιιιιιι ιτε θιεεεεπ τεειιτ ιπιιιι, εετ Πεεετεε.πε Με

ΗετιΜ ΒιειειιίεΙιε ειε ειιειιιιιιιεετ. Βετειιεειιειιιπειερει·ιι

τετ ειινιιε ιιειετ -- 20 Ο. Ζινε.τ ι:ειεπιεπ εειιοπ ιπι Μ.

νεπιι:ετ ιιπε εεεεειιετε ιιπ Πεεειπεετ Ρ'τεει.ε νει·,ιιειι

ι.τετεπ Με ειεεεπιιιειιεε, ιπεΙιτ επιιιιΙιεεεεε ιΝιειετιτεειι

ετει ιιπ .Ιεεεει ειε, εττειειιεπ ιτε Πειιτειιτ ιιππ Αιιιιιιι

Μιιτε ιιπε Ηϋιιε. Βει· Ψιειετ Μιεετι @με 8 Μοιιιιιέ

νοιι ειιιε Βεεειεεετ ειε Μιττε Μετε. Ππιετ ειιιειι

ετιετιιεε Ψιειιεπ ειπε Με 8- ιιπε Ψ-Ψιειιι· ιπειει σε

ιιειπιπιτεπεεε. Ι.ειιιιτεειι, Βεινειιιεπε εεε τειιιιινε Β'ειιιιι

τιεπειτ εττειειιεε ιπι νι”ιιιιετ ιπτ Μειιιιιεειπ. ΒεειιιΙιε

ιιεειεπιιεε δειιινειιιιιεεεεπ πειετιιεΒι εετ Εειιιιτεειι.ΙΙειιο,

πειτε Ετεειιεεε ειιιε ιε Ι.ιι›ειι Ιειιιει· Ιιειεε ιιιιειιεε Ει

εειιειπιιεε. Ποτ ΠεεετεεπΒ νεπι πω" ειιιε

Γτι1ΙιΙιε8

Μ ειε τεειιι εειιτειιετ, εειιε.τι εεεεερτεΒιετ.Ιε Με Τιε

ρετειετνετιι5ιιειεεεπ Μ εετ Αρτιι νειε Με” ειιιε

ινειειιεπιι, ιιι. εο,ι.ιετ ιπι Με” εεΙΙΜ, πιιιειιι Με Ι.ιιιιιιε

ρετειιιτ ετεεεε Βρτι1εεε, εε ινεΜ Με ετειε Μιιτειιιιιι

πιιιιιπιετ εεειι ετοεεε Γτόειε ειιι, ννειιιτεπιι ιε ειιιειι

ιεπ ιιιιιιιε 'ΓΙιεεννειιει· ιιπε Ιειειιιε Αεεειειιεπ εειιι

Βιπεεειιεε ΓτιιιιΙιεΒε είτετε επ νετεειειιπεπ ειιιε. Ασιμ

εεε Με εειειιεει ειοιι ιπ Ι.ιεεε εεεοπιιετε εετ ειιιε

ιιετειι τεειιι. εεεεειειιειΒεε ιινεττετ εεε ετεεεε Τειερειι

τετεεεννεπιιεεεεπ- ειιιε. Πε Λεει! επιι Μαι, Με επ πετ

ενεττπε 'Ι'εε,>ε ε.ειινειεεε, εειιι πεειι ιπιι.εειετ Με.

εεεει.ιθε ΝιειιετεειιιεΒε ειπε πιειιι εετειιε ιιιιειιε; Θενιιιε

Κεπιπιεε πιειιι: ειιεε εειιεπ νετ. Με εεειιεετεπ ιιιιιι

ειπε Με Ν ννιεεε. Ι.ιιιιΓεεειιιι€,ιΚειι επι! Βεννϋιιιιιπειιιι

πιεε ειιι. Βει· Γτιιιιιιπε πει ιτε Βιιτειιεειιειιι ειιιε Με

νοε ετννε. 2 Μεπειεε: εννειιε πειιιε εεε Με" ειιιε

Με. νοπ ειπετ ειΘεπιιιειιεπ νεεετειιεε Ιιεεπ πιιιιιιιι

εεεειιπΙιειι ιε Ι.ιι›ειιι πιειιι. νετ Μιιιε Με εετεειιειι.

εειιι ειιιε ιιειεπεειι νοιε ΡτιιιιΙιεε, ιιιεεετ ιιιιετιιιιιιι

ιπ εετ ετειεε ΗειΓι;ε πιειιι· Με ετιειιιιι ινειι.ετεεειιιεει€ι

.Τειιτεεεειι, ειιι, εε ιιιιειι ιπεε πειεεεινεεε ειιειι οιι_ιεειιιιι

Βετιιειιειειιιιεεεε ΜΙ εετ εεπεεει.επ Ποτε. ιιειπ ΚιιιΒιιιιιιι

ιιεετ Με ιιεεεεεε.τ εειιιεειιτε Κιιιπε. νοπ Ι.ιεεε ιιειειιε·

ιποπ, εεε νιειε Ι.ειεε ιιπε ειεεειπε ιιεεεπι1εεπιι ειιιειι"

Αετειε ετιιεεεπ, Με ιιεετ Με Ι..ιεεεεειιεε Ιιιιπιιιιιεειιιι

νετιιειτειεεε πιειιι· πεειι ειστε, «Ηετεεεε.εειι» ιιτιιιειιεε.

Πιε Βεε

Βει πιω πεφτει, ειιεπεε πιο εετ Ηε.ϊεπ εειειιιιε ειε επι

Ειπιτιετεε. Νετ ιιι μπε εεεεεεετε ιτειιεπ Ψιειετε ειε

ειοιι ειπε πιειιι· ινεπι€ετ ΜεΙιε Ειεεειιιειιι, Με Μεινε

Ε'ειιεε ννειι. ιπε Μεετ ιιιπειπτειειιι. Αεετ εειιεε εε ω

ετειεπ ει5τιιετε Ε- εεε ΝΕ-Ψιειιεπ ινετιιεε ετεεεετε Μ·

εειιοΙιεπ ιπε Με» Μεετ ιιιπειεεει;τιεεεπ, εε άεεε ειιιά

Με Πίετ ννιειιετ ειειτει ειτε.

Ι)ιε Τειερετειιιτ εεε Ψεεεετε Μ ιιε Βιιτειιεειιειιι ει]

ιι5ειιειεπ ιιπ Αεεεει (15-Ι6°), Με πιειιτιεειειι ιιπ .Μπι Ποπ

ΙΡ), εετ :ιπι πιππει Με Μιιιε ειε. ιπι @ειιιε Με ΜΜ

ινειει εεε Ψεεεει· Με Ιιεειιειε Τεπιρετειιιτ Νεοιιιπιτιιι€ι

Με 5, Με ειειιτιεειε 1ιΙοτειειιε επι 7 επι. Ιπι ειιιειι

ειπε Μεεε Ξειιννειιιιιιπεειι Ιιεπιπ πεππεπειι·ετιιι,ειε εειιι·

εεε ιπι Πετειιεειιειιι 1-1,5".
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ΒιειιάριιιιεΙε άει· ΜιοΙοειεεΙιειι ΤΙιει·εριε ε." Με εΙεΙΙειι άιιι·ί'ειι».

--- Πιιι·εΙι Με Πιιιει·ειιειιιιιιεειι νειι θε. ε ρε.ι·ν ι ει. ΠΙιτ!ιοι'ί,

Α χειι Ι'εΙά ιι. Α. νιιἱεεειι Μι· Ιιειιτε, άεεε άεε ΠΙειιε εει·ρειιε

ειιιε Ιιιί'εειιοιι άετ ετιι·ιιεεε άιιι·εΙι Με ΡΜ. ιι ΙΙ ε Ι - Ψ ε ι ε Ιι ε ε Ι -

Ιι ε ιι ιιι 'εεΙιειι Ι)ιρ1οΙιοΙικειι ἱει. Ινει·ιιιιι ιετ εει·ιιάε άεε Απε Με

εειι Κι·ειιΙιΙιειιεει·ι·ε,Ι.ιει·ιι ε.ιε,εειιϋΙιει· εε ιιιιιεΙιτάοε, ι·ι·εΙιι·ειιά άοεΙι

άει· θι·ειιιιιειιιιιε εει άει· ειιοιιρεεειι ΡιιειιιιιοΜε νιεΙ ΙειεΙιτει· άει·

ΡιιειιιιιοκοΙΙΙιειι Ηει·ι· Μιά? Ιιι Ιειειει·ειιι Β'εΙ1ε εεΙιιιιιτ Μεεεε

άειιι Κϋι·ρει· Μιι·εΙι εειιιε ερεειίιεεΙιειι Βε!ιιιπνοι·ι·ίεΙιτιιιιεειι,

άιιι·εΙι Με Ιιε.ειειιοΙγιιεεΙιειι Αιιιιιι6ι·ρει·. ΠεεΙιεΙΙι ιιιιιεεειι Με

ΡιιειιιιιοΙιοΙιΙΙειιιιιΓεειιοιιειι :ιιι άειι_ιειιιι.ι;ειι ΙιιΓεετιοιιεΙιι·ιιιιΙΙΙιειτειι

εει·εεΙιιιετ νιιει·άειι, Ιιει άει·ειι εΙτιο1οΜεεΙιει·ΤΙιει·εριε Με ΒΙιιινιι·

ΙΙιιιιἔ Ι›εοιειΙειάει· ΑιιιιΙιει·ρει· επι ΡΙιιτεε ω. Με ενω. Μεεεε

Μι· εε ΠΙειιε εει·ρειιε ιιι6ιζΙιεΙι ει, ειι ει·ίοι·εεΙιειι, Με ειεΙι άει·

Αιιιοι· πι· ΑιιΐειεΙιε ιζειιιιι.εΙιτ. ΝιιεΙι Ι3εΙειιεΙιτιιιιε άεε εεε,·ειι

ννει·τι,εειι Βιιιιιάεε άει· Ιιιιιιιιιιιιιε.τεΐοι·εειιιιιιε ιιιι ΜεΙιι;ε άει·

ΕΙιι·ΙιεΙι"εεΙιειι θειτειιΙιειτειιτΙιεοι·ιε υιιά ιιιιεΙι ειιιειιι Ιιι·ιιι

εεΙιειι ΒιιεΙΙΙιΙιεΙιε εει' Με ιςεεεΙιιεΙιΙΙιεΙιε Ειιτε·ιεΙΙεΙιιιι8· άει·

Ι.εΙιι·ε νειι άει· ΡιιειιιιιοεοΙΙΙιειιιιιιιιιιιιιιιΜ: εοιποπ Αυτοι· 2111"

ειιρει·ιιι ειιτε1Ιειι ΤΙιειΙ εειιιει· ΠιιιειειιεΙιιιιιε;ειι. ΑΙ›εοΙιιτε Κειιιιι

ιιιεε άει· 8ιειιάει·άειιΙτιιι·, ΙΙιιει· νιι·ιιΙειι: υιιά άει· νιι·ιιΙειιεει·

ΙιεΙτιιιη; ειιιά ιιιιει·ΙεεεΙιεΙι, ειιι Μοιιιειιτ, άεε Β Β ιιι ε ι· εει άεε πιει

ειειι ΠιιτειειιεΙιιιιιεειι ϋΙιει· ΡιιειιιιιεΙιοΙΙΙιειιιιιιιιιιιιιΙιει. Με @Με

νει·ιιιιεει.. νει·Γεεεει· Ιιιιι εειιιε ΟτιΙιιιι· ιιιιε ειιιειιι έ'ι·ιεεΙιειι ριιειι

ιιιοιιἱεεΙιειι Βριιιιιιιι ιεοΙιι·τ υιιά άει·ειιΐ Με τ6άΙΙιεΙιε Ποεὶε Μι·

1ιΙειιεε Ιιεετιιιιιιιτ; ειε νειιιιοεΙιτε ιιι άει· ει·ετειι ΖεΙΙ: ιιιισΙι ἰΙιιει·

ΙεοΙιι·ιιιιει ειπε ιι·ειεεε Μειιε ιιοεΙι ιιι ειιιει· νειάΙΙιιιιιιιιε νειι

1: Ι00ΟΟΟ ευ ΙΙ5άτειι. Αιι άει· ΖεΙιΙ άει· 8ι.ιιιιάειι Με ιιιιιιι 'Γοάε

άεε ΤΙιΙει·εε Με" εἰεΙι Με νιι·ιιΙειιε ιιιιά ΟΙειεΙιιιιεεειεΙιειτ άει·

Ποειε 1ετιιΙιε ΙιεειιίειεΙιτιεειι. 1)ει· ΡιιειιιιιοΙιοΙιΙιιιε Με ιιιεΙιτ,νιιιε

Με ΒιρΙιΙ.Ιιει·ιεΙιεειΙΙειι. τοιιΙεεΙιε εεει·ετιοιιεριοάιιετε ειιίειιννει

εεε; ινε ε.Ιιει· Ιιειιιε 'Ι'οιιιιε - Με ειιεΙι Ιιειιιε Αιιτιι·οιιιιιε. ΠεΙιει·

ΙΙε,εειι Με νει·Ιιε.Ιτιιιεεε εει άει· Ι:ΙειΙιιιιε άει· ΡιιειιιιιοΙιοΙιΙιειιιιι

Γεειιοιι με: ειιεΙοε. Με Ιιει άετ Ραπ: εε ει·εεΙιειιιειι ιπι Κει

ει· 5εΙιιιιιετοΙΐε, ιιιεΙεΙιε Με ΡιιειιιιιοΙιοΙΙΙιειι ιιΙιιϋάτειι. Με ΒΗ

ιιιιςεεεε.ττειι άει· ΡιιειιιιιοΙιοΙΙΙιειιεεΙιιιτεεεεά'ε ειιιά ιιιι ΚιιοεΙιειιε

"Με (ιιιει·ετιιιιιά ιιι άετ 1ΙΜΙε ιιι ειιεΙιειι; νειι άστε εεΙε.ιι€ειι ειε

άεπε Με ΒΙιιι. Ι)ε εε ι'εεεετεΙιτ. άεεε Με ΙιεοτειιοΙγτιεεΙιειι

ΑιιιιΙιει·ρει· ιιι ΓοΙι;ε Πιι·εε Αιιιι.ι·ετειιε ιιιι ΒΙιιι Με άει· Πει

Ιιιιιι.ι· άει· Ιιετι·ειΐειιάειι Βι·Ιιι·ειιΙιιιιιε·ειι ιιι εΙιειιεο ιιιιιιε·ειιι Ζε

εειιιιιιειιΙιειιεε ει:εΙιειι, Με Με Αιιιιτοιιἱιιε πιιι άειι Βι·ΙΙι·ε.ιιΙΙιιιι

,εεε άετ ειιάει·ειι Θι·ιιρρε, »νει εε Με ΑιιίεεΙιε, Μεεε Ιιιιιιιιιιι

ειιΙιετιιιι2ειι Μι· Με 'Ι'Ιιει·ειριε άεε ΜειιεεΙιειι ιιιιιεΙιετ οι ιιιιιεΙιειι.

ΙΙιεεει· Αιιι”ε;ε.Ιιε ειεΙΙειι ειοΙι εΙιει· 8·ι·οεεε $εΙιννιει·ιεΒειιειι ιιι

άειι Ι'νε,ε·. πει! ΜεΙιει· Με ννιι·ΕειιιηΙιεΙΙ άεε Βε.επει·ιειάειι 1ιιι

ιιιιιιιεει·ιιιιιε ειεΙι ιιοεΙι ιιι εεΙιι· ειιςειι θι·ειιΖειι Ιιειι·εετε. νει·

ΐεεεει· ιιιεεΙιτε εε ειεΙι πι· Αιιί“ε·εΙιε, ειιι νει·Ιιεεεειιεε Ριιειιιιιο

ΙιοΙΙΙιειιΙιειΙεει·ιιιιι ιιι εεΙιεΒ“ειι, ινεΙεΙιεε ειιιϋ,εΜεΙιετ νἰεΙεειτιεε

ερεειιιεεΙιε 1ιιιιιιιιιιΙιει·ρει· πιιι. άιιΐει·ειιτειι Βεεειιιοι·ειι ειιιΙιεΙΙ»,

υιιά ΙιεΙι·ιιιιΙε Με Ε”ιι·ιιιιι. Μει·εΙι ιιι Πιι.ι·ιιιειειάι ιιιπ άει· Αιιί'ει·

ιιιιιιιιιε· άεεεεΙΙιειι. Πιεεεε Βειιιιιι εοΙΙιε ιιιιιι εει άει· Ριιειιιιιο

ΙιοΜιειιιιιΐεεΙιοιι άεε Διιε·εε ειερι·ϋΙ'τ νι·ειάειι. Ιπι ορΙιεΙιιιΙιιιοΙοει

εεΙιειι ΤΙιειΙ άει· Αι·Ιιειτ. ννιι·ά άιιιιιι άει· ειιΙτ.ιιι·εΙΙε Νε.εΙιινειεε

άει· Ρι·ΙΙ.ιιΙιιεΙ-ννειεΙιεεΙΙιειιιιι'εεΙιειι ΠιρΙοιιοΙΙΙιειι ειιε

άειιι ΠΙειιε εει·ρειιε πιιι ΗἱΙΓε ειιιεε Διιι·ειεΙιει·ιιιη;νει·ϊεΙιι·ειι

,ειεΙΙΙΙιιτ. Λεει· »Με άει· Βειι·ειε ε.ΙΙειιι άει· Βιιιειειιιι άει· Ριιειι

°”ιιιοΙιοΜιειι ε·ειιιιι;τ; εε ιεε ιιιιεΙι Με Κειιιιιιιιεε ιΙιι·ει· νιι·ιιΙειιε

νειι Βεάειιιιιιιε. Ηιε Γοι·εεΙιιιιιε Με ει·εεΙιειι, άιιεε Με Ριιειι

ιιιοΙτοΙιΙιειι εεε άειιι ΠΙειιε εει·ρειιε άεε ΜειιεεΙιειι Με ΙιιΓεει.ι

οιιεει·ι·ε8·ει· ιπιτ εεΙιοιι εΙιεεεεΙιννεεΙιτει· νιι·ιιΙειιε ιιιιειιεεΙιειι ειιιά;

άεΙιει ειιιά ειε ιιιπ άεπ Ε)ι·ιεεει·ιι άει· ιιιειιεεΙιΙιεΙιειι Ριιειιιιιειιιε

ἱάειιτὶεεΙι υιιά ιιιιτει·εεΙιειάειι εἱεΙι νειι Μεεειι ιιιπ· άιιι·εΙι Με

νει·εεΙιιεάειιε Αάεριιιιιοιι υιιά νιι·ιιΙειι2. - Βιιάειι ειεΙι ιιιιιι 1ιιι

νει·Ιειιι'ε άεε ΠΙειιε εει·ρειιε εεεειιιεεΙιε ΡιιειιιιιοΙιεΕΙιειι-Αιιιι

Ιιειρει· ιπι ιιιειιεεΙιΙιεΙιειι Οι·ι;ειιιειιιιιε?

ΒΙιιτεει·ιιιιιιιιιιιιιιιε;ειι Με ερεεΙΙιεεΙιε ΒεΙιιιιΖειοΡΙ`ε 1ιιι νει·

Ιειιιί'ε άεε ΠΙειιε εειρειιε ΙιεΙιειι άεε ΒεειιΙιε.ι; ει·ε·εΙιετι. άειεε Ιιειιιι

ΜειιεεΙιειι άιιι·εΙι ΡιιειιιιιοΙιοΙΙΙΙειιιείεετΙοιι άει·Οοι·ιιεε ΙΙειιιε ΙΒιιτ

ννιεΙιεΙιιιιιι· νειι ειιεειάεεΙιειι $οΙιιιαΙιει·ρει·ιι Ιιει·Ιιειε;εΓάΙιι·τ. ννιι·ά,

ιιιιά άεε κι άει· θιιιιιιά, ννεεΙιεΙε ιιιιεει· Αιιιι·ε άει· Ριιειιιιιο!ιοΙΙ

Με εεε;ειιΙΙΙιει· εε ιιιεεΙιτ.Ιοε Με. Πεεινεεειι Πεμ εε επί άει·

Ηειιά. άεεε Μει· εει·ιιιιιιΙιει·ερειιτιεεΙι ειιιἔεειιιΙ'ειι ινει·άειι ιιιιιεε,

πιιι Ρει·εοιιειι ιπιτ ΠΙειιε εει·ρειιε ειιιειι Ιιιιιι·ειεΙιειιάειι ρε.εεινειι

θειιιιΙε ευ ε·εννΜιι·ειι Κϋιιιιειι Μι· ε.Ιιει· ΙιοΙϊετι, άιιεε εει άει· ϋΙιΙἰ

εΙιειι 8ει·ιιιιιειιινειιάιιιι,ε; εειιΙιε·ειιάε Μειιι:ειι άει· 8εΙιιιτεει.οιΤε ιιι

Με Ηοι·ιιΙιιιιιτ υιιά ιιι άεε Αιιειε εεΙΙιετ εεΙειι€ειι?Αιιε άεπ νει·

ειιεΙιειι ιιιπ ΠιρΙιτΙιει·ιεΙιειΙεει·ιιιιι ε·εΙιι: Ιιει·νοι·, άε.εε ειιΙιειιτειιε

Ιιι_ιεειιοιιειι άεινοιι ιιιι 8ιειιάε ειιιά, Με ιιι άεε Ρε.ι·ειιεΙιγιιι άει·

Οοι·ιιεε. ειιι€είϋΙιι·Ιειι ΒιρΙιτΙιει·ιετοιιιιιε ιιιιεεΙιε.άΙιεΙι ευ ιιιε.εΙιειι

ιιιιά Με Ηοι·ιιΙιειιι νειι άει· εεΙιενει·ειι εεΙιεάιε;ειιάειι Βιιινιιι·Ιιιιιι

ειι άεε θιϊτεε ειι Ιιεινε.Ιιι·ειι. ΒΙιειιεο εςεΙειιεειι Με Αιιιιτειιιιε ιιι

ιε νοι·άει·ε Κιιιιιιιιει·. Βε εναι· ε.Ιιει· μια ει·ΐοιάει·ΙιεΙι Ζε Ιιεννει

εεε, άεεε εΙιει1εο Με Αιιτιτοκιιι, εποε ΙιεεΙειἱεἰάε $τοι"Γε ιιι Με

Ηοι·ιιΙιειιτ εεΙειι€ειι. Ι)ιεεεε εεΙιιιιε· ιιιπ Ιιεετειιειάειιι ΒοιΙιΙε.ιιΕ

εει·ιιιιι. Βιιιιιιτ. ιπιι· Με ?τεμ ιπι Ρι·ιιιειρ ειιτεεΙιιεάειι, ινοι·ιιιιΓ

πιι ΕΧρει·ιιιιειιτειι ιιιπ ΡιιειιιιιοΙιοΙΙΙιειιΙιεΙΙεει·ιιιιι ειι 'ΓΙιιει·ειι εε

εεΙιι·Μειι ινιιι·άειι. Πιε νει·ειιεΙιε ίιεΙειι εεΙιι· ε;Ιιιιετιε εεε, ιιι·

άειιι άεε ειιρει·ιιιιειιτεΙΙ ιιιπ Ηει·:ΒΙΙιτ ειιιει· ειιιεεεε.ιιεει1ειι

Με.ιιε εει άει· Οοι·ιιεε ει·ιειιι;τε ΠΙειιε εει άεπ ιιιπ Βει·ιιιιι Βε

  

ΙιειιάεΙυειι νει·ειιεΙιετΙιιει·ειι εεΙιιιεΙΙ νει·ΙιεΙΙΙ:ε, ενΙΙΙιι·ειιά εει άειι

θοιιτι·οΙΙ:Μει·ειι εεΙιινει· Κει·ετιιιε ιιιπ Ιι·ιτιε Μάι ειιεΙσιΙάειε Μιά

άει· Τα! ειιιιι·ει:. Πιιι·εΙι Μεεε νει·ειιεΙιε πι: ιιιιιι ειιάειΙΙιβ Με”.

εεε, άιιεε ιιιιιιεΙεπ άει· ειιΙιειιτειιειι Διιιιιτειιάιιιιε νειι εεε”.

ΙωΙΙΙιειιεει·ιιιιι Με ΒιιιιινιεΙι1ιιιιε ειιιεε Ι.ΤΙειιε εει·ρειιε ιιι Ε'οΙ€ε ιω

ρε.εεινειι Ιιιιιιιιιιιιειι·ιιιιε· άεε θι·ι;ειιιειιιιιε νει·Ιιιιι.ει πειάεπ Ιιε.ιιιι_

ΝεΙιειι άει· Ρι·Ι4.ι·ειιιινννιι·Βιιιιε ννε.ι· εΙιει· ιιοεΙι Με ειιςειιΙΙιεΙιε

ΗειΙινιιΙιιιιι,ε· άεε Θετιιιιιε ειιρει·ιιιιειιτεΙΙ πιι ρι·ΙΙΙ'ειι. Βιιιε Με

Κιιιι8 ιι·ε.ι·ε ειι νει·2ειεΙιιιε11. νιτειιιι εε άεε ιιΙειιε ιιι άειιι Με”

Ιιεειιιιιιιεεειι Ιιειιιιιε, άεεε ιΙιιιι Με 'Ι'ειιάειι2 πιιι ΨειΙει·Ιιι·ιε

εΙιειι εειιοιιιιιιειι πειάε. Μειι Με Με ΜϋεΙιεΙιΙΙειΙ: νειι 8 ΣΥε

εεε εεε ιΙιει·ερειιτιεεΙι νοι·ειιι.ι·εΙιειιι 1) ειιΙιειιω.ιιε Αιιενειιάιιιιι;

άεε θει·ιιιιιε. 2ι ειιΙιεοιιιιιιιετινιιΙε. 3) Αιιι'ει·ειιιίεΙιι άεε Ιιεετει·ιει.

άειι $εΙιιιιεετοιι”εε εει” άεε ΠΙειιε. Πεε Βι·8εΙιιιιεε άει· άιεεΙιε

εϋ,ε·ΙιεΙιειι νει·ειιεΙιε "ει, άεεε άει· 1ιιίεει·.Ξοιιενει·1ιιιιί άιιι·εΙι άω

εει·ιιιιι ειιΓεεΙιεΙτειι υιιά άει· Ριοεεεε Με άει· θοι·ιιεε ΙοοεΙιιιιι

ινειάειι 1ιοιιιιιε, εε άεεε ιιΙεο ιιιιεινειέ'εΙΙιείτ νειι ειιιει· Βοιω

Ι‹ιιιιε; ε·εερι·οεΙιειι κνειάειι Ιιοιιιιτε. ΘεΙιΙιεεεΙιεΙι νιιει·άειι ιιοεΙι ει·

ιιιΒε (4) Ι‹ΙἱιιιεεΙιε Ι3εεΙιεεΙιτιιιι€ειι επι ΜειιεεΙιειι ειιΒείὶιΙιιι

Με εΙιει· άει· νει·εεΙιιεάειιΙιειτ άει· ΒεειιΙτε.Ι.ε ιιε.εΙι- ιιι Ιιειιιοι

ΒεΙιΙιιεεΓοΙΒειιιιιε· Ιιει·εεΙιτ.ιεειι, εε εει άειιιι Μι άετ, άεπε

$ει·ιιιιιιΙιει·εριε ιιὶεΙιε εεεεΙιεάει. Με Βε Με ιιε.τάι·ΙιεΙι ιιιε

ε·ι·οεεε ΙιΙΙιιιεεΙιε νει·ειιεΙιει·ειΙιειι! ιιΙ$τ.Ιιι,ιμ ιιιπ ειεΙι ειπ Μάα

ε;εε Πι·ι.ΙιεΙΙ ΙΙΙιει· άειι ννωιι άει· 8ει·ιιιιιΙΙιει·εριε ΙιΙΙάειι ιι

Ιιειιιιειι, εΙιει· _ιεάειιΙ'ιιΙΙε νει·άιειιι. Με Αι·Ιιειι. νοΙΙε ΒεεεΙιτιιιι

ιιιιά Γοι·άει·τ άι·ιιιι;ειιά Μ, Με εεε.ετειι νει·ειιεΙιε ·Βϋιιιει`ι

ιιε.εΙιειιρι·Μειι, ιιιιι ιιι άειι Βεειιιι άει· νιεΙΙειεΙιτ ι·ιιτιοιιεΙΙεκει

ννειΤε μεμε Με ΠΙειιε εει·ρειιε Οοι·ιιεεε :ιι Β,·εΙυ.ιιιε·ειι.

εεειιιιιε.

νοιιι ποιειεεΙιειι ΝεΙιιιίοι·εεΙιει·- υιιά Λει·ιΙε-0ειιει·εεε ιιι

ΗεΙειιιεΐοι·ε νεπι 7.-12. ΜΗ ιθ02.

«Ηγειεε.» 1902.

Ι

ΡΜ. Β ο ε. 'Ι' ι ,ς ε ι· ε τ ε ά τ (ΜεΙειιιι,:Γοι·ε): «ΠεΙιει· Με Ρη

εΙιοΙοειε ιιι άει· ιιιιτιιι·ιι·ιεεειιεοΙιεΠΙιεΙιειι Ροι·εεΙιιιιης».

Ρι·οί. 'Γ. »νιειε ιιιι.εΙι, άιιεε Με ιιιεΙετειι 8·ι·εεεειι ΒιιιάεεΙιιιιιει

ιιιι θεΙιιετ.ε άει· Νετιιι·ιι·ιεεειιεεΙιε.Π;ειι νειι ε_ιιιιι·ι _ιιιιιιςειι Πει

ιιει·ιι ι.τειιιεεΙιτ νντιι·άειι ειιιά. 8ο νει· άει· ΙιετϋΙιιιιιε ιιοιεεει

εεΙιε ΜιιτΙιεπιιιιιΙΙει· Α ΙιεΙ εει εειιιειιι Τοάε ει·ετ 2? Μι.ΙιιοιΙτ.

Ν ε κι τ ο ιι Ιιεττε εειιιε ει·οεεειι ΒιιτάεεΙιιιιι,·.ιειι ϋΙιει· Με ΙΙιιιιι

άεε ΙΛεΙιτε υιιά άεε θεεετε άει· 8εΙιινει·Ιιτείτ εεΙιοιι νει εειιιειι

Σε. .ΪεΙιι·ε ειιιεεΙιτ. Μεγει· νει· ιιιεΙιτ ε.Πει·, Με ει· "Με

Ιιει·ϋΙιιιιτε ιιτάεεΙιιιιι νειι άει· Πι·ΙιεΙ:ιιιιε; άετ Μπι ιιιεεΙιιι.

εΙιειιεο ΟοΙάιιη;, . οιιΙε υιιά ΗεΙιιιΙιο Ι τε, ΜΜΜ ιιι

εΙιΙιε.ιιΒιιι· νειι ιΙιιιι άεεεεΙΙιε Ρι·ιιιειρ ειιτινιεΙιιεΙιειι. Με Με

ά:ιεε ιπι ΙεΙιειιάειι Οιε;ειιΙειιιιιε Ιιειιιε ειιάει·ειι Κιείτε νιιΙειι

ειιιά Με ΜεεεΙΙιειι εΙιειιιιεεΙιειι υιιά ρΙιγει!ειιΙιεεΙιειιι ννεΙεΙιεάιι

ιιιιοη;ειιιεεΙιε Νιιιιιι· ΙιἱΙάειι, ειιιε ΜεΙιτε, νι·εΙεΙιε Με ΡΙιι·ειιιΙο·

Με ει·ετ ιιι Με ΒειΙιε άει· ειιιιετειι ΙνιεεειιεεΙιείτειι ειΙιοΙι

ινιιι·άε ιιι άειι νιει·2ιεει· .ΙεΙιι·ειι νειι Μια! πιε, Πτι Βοιε·

Βεγιιιοιιά, ΗεΙιιιΙιοΙιε υιιά Βι·ΠοΙιε. Μειιιιει·ι επι

ειναι 25 .ΪεΙιι·ειι, ειιτνΜεΙιεΙτ. Βε εεΙιειιιτ. άιιεε άιε @Με

Νετιιι·Γοι·εεΙιει, ιι·οτε ινειΙΙινοΙΙει· Αι·Ιιειι, άοεΙι ιιι ιιιι·ειιι ερινι·

ι·ειι ΜεΙιειι ιιιεΙιτ ιιιεΙιι· ιιιι Βτιιιιάε ειιιά, ιιειιε ιιιιιεεει.ιιΙτειάε

Ιάεειι Ιιει·νοι·ειιΙιι·ιιη;ειι, εοιιάει·ιι εε ετεΙιειι ΙΙιι·ε ερε.Ιει·ειι ει·

ΙιεΙιειι εεε·ϋΙιιιΙιοΙι ιιι ι;ειιετιεεΙιειιι Ζιιεε.ιιιιιιειιΙιειιε ιιιπ Με

ΗεειεΙιτ.εριιιιΜειι, Με ειε ειιιιιιε.Ι εεΙΙιει· εεεεΙιειι. ΙΒε πι!

ειοΙι, Με" ιιιιεει·ε θεάειιΙιειιει·Ιιειε ειεΙι πιιι: νοι·ΙιεΙιε' πιά Μ·

ννιεεειι Βε.Ιιιιειι Ιιεινεε·τ, νειι άειιειι ννιι· ιιιιε ΜεΙιτ Πει ιιιιιεΙιειι

Ιιειιιιειι. Ι)ε.Ιιει· άει· ε·ι·οεεε Οοιιεει·νετινιειιιιιε Ιιεεοιιάει·ε Με

ιιΙτει·ειι θεΙεΙιι·εειι. Ι)εεΙιεΙΙι εεΙιετι νειι· ε.ιιεΙι ιιιεΙιτ .ιεΙιειι

ΙιεΙιιιΙιι·ε‹·Ιιειιάε ΙΒιιιάεεΚιιιη;ειι νειι Μειιιιει·ιι ιιιε.εΙιειιι (Με Εξω

ιιιεΙιτ άει·εεΙΙιειι ΙνιεεειιεεΙιεϊτ ειιε;εΙιει·ειι. Πιιι.ιεΙιιιιιάθΙΙ ΙΟ"

άεπ ΑιιειεΙιτειι, Με ε·ει·ε.άε ιιι _ιειιειιι Ζννειεε άει· ΙνιεεειιεεΙιεΙΙ

(ιεΙΙιιιιε; ΙιεΙιειι ιιιιά Ιιει·ι·εεΙιειιά ειιιά, ΙΙΒιιιιειι ειε ιιιπ νεΙΙι€ΙΙΙ

,εειειιι;ει· ΡιειΙιειε Με 'Ι'Ιιε.1:εεεΙιειι Ιιειιι·:ΙιειΙειι, ινεΙεΙιε Με

ΒιιιΜι·ιιιιε,· ΙιεΜιιΕειι. ΑΙε ΒειεριεΙε Ιώιιιιειι Μειιειι Μινοι·

ει ε ι· 'ε ΒιιτάεεΙιιιιιςειι ΙΙΙιει· Με υνιι·ΙΙΙιεΙιε Νετιιι· άει· ΑιΙιιιιιιιιε

ιιιιά Με νΙΠιι·ιιιε άει· ΙεΙιειιάειι 0ι·8·ε.ιιΙειιιει:ι. ΑιιεΙι ΜιάΙιειιιιτετ. Μιεε Ιιε.νοιειει· εἰεειιτΙιεΙι Ιιειιι -ΟΙιειιιιΙιει Ι

εοιιάει·ιι ειιι ΡΙιγεΙΙΙει· εει·, εΙεο ειιι ΡΙιι·ειΙ‹ει·, άει· άιε ΟΙιειιιΙε

νοΙΙετειιάιε; ι·εΐοι·ιιιιιι ιπιτ. ΙΒιιι εΙ›ειιεο Ιιεάειιιειιιιιει· Βεί'οιιιιιι

τοι· ειιΐ άειιι θεΙιἱετε άει· Μεάιειιι ιεε Με ΟΙιειιιΙΙιει·. ΡεεΙΘἔΙ

εεννεεειι, άει· άει· ΜεΙιι·ε νειι άειι Κι·ειιιΜιειιειιι·εεο!ιειι. ΠεΙ

Ηγειειιε υιιά 'Ι'Ιιει·ε.ριε ειιιειι ε;εινε.Ιιιιςειι ιιιιΒιειιΙιιιτειι ·ΙΙΙ

εεΙιιινιιιι€ ,εεεεΙιειι.

Με Ψιάει·ειειιά εΙτει·ει· Γοι·εεΙιει· ε;εςειι ιιειιε Ιάεειι θ;

ΙΙΙε.ι·τ Ρι·οι'. 'Γ. άιιι·εΙι Με ΙιεΙιιιιιιιιε ΤΙιε.ιεεεΙιε. Μιεε ΙΙΙεινΒΡ

ΙιεΙιιιειι άιιι·εΙι Ιιε.ιιιι€ειι θεΙιι·:ιιιεΙι Ιιεεεει· ιπι δι.ιιιιάε ειιιάωΌ

ι·εε·ιιιη;ειι ιιι Ιι-ιιτειι Με ειιάει·ε ιι·ειιι,ε·ει· Ιιειιιιφει ΙΙΙ” ω.

ειιεΙι άει· θεάε.ιιΙΙειιΒιιιιε· ιπιι· ιπιτ $εΙιννιει·ΙΒΙιειτ ειεΙι ιί'0Π_Ζω

Με! ειιιεεεεΙιΙεεειιειι ΒιιΙιιιειι ΙοειιιιιεΙιειι ΙΙιιιιιι.' Ρι·οί -.έέετε

ι'οΙΒειιάε ρι·ε.ΙιτιεεΙιε ΒεΙιΙϋεεε: ΠιιεινεεΙιιιιεεειε ΙΙΙ1880'

Βι.ιιΜειι ειιιά εεειΒιιει Με ΐιειε ΒιιιννιεΙιειιιιιε άεε Ηειιιει Η

Ιιειιιιιιειι, Ιιει_ιεάειιι Βιιιάιειιιι1ε.ιι Μ. άεΙιει· άει·ει1ΐ
Η ιιοΙιιειιι



ει. ι

ιιεεε άιο εειεειεειειιηζιωιι. ειιά ;.ι;ειειιι:ε Ρι·ιεεεε ιιει· θειιιιιει·.

ιιεεε Με.ειιειιιιειι εενι·εει·ι ειειει. Μειε εειιι εεε νει· ΒεεεεΙοεε

ιιε‹ι νει· ΑΙΙοει ειι ννιοετιε, ειι." Με εε εειιειιιεεειεε

.ιπειιι άεε "ιιεεε Μεεεεεε.Ιιει·ε ειεει ιιιιι·οε

Βιι8ειεεει·εειι.εε Ιε.ιιιιι ε;ειεατ ννει·ιιεε. Πεει

ίι·ιεσεεε θειιεεεειι ιιει· διιι.>;εειι ιειιεε ‹ιιε Μες

ιιωιιωιι ειεςεεειι ινει·ιιεε, ειοε ι;ειτειιιι ειι

ιιιιι.οεεε. Κ

Ρι·οι..ι. Ρ.Ρειινιοιν ειιά Θ. Ρει·ειεεεειιεε (Μ. Ρε

ιοι··εειιι·ς): «Πεεει· Με ιιιεειιιιι.ι :Με Ρερειιιε ιιειι Μιει'ει·

πιεπι ω».

Βοι ω νει·εειιιαιεεειεε νετειιεεεεεοι·ιιεεει; ειινιεε ειοε ειε

Γεειετεεεειιεε θεεει: ειιι ι-οιιεεεει.ω Ρει·εΙιεΙιεειιιε εννιεεεειι

άοε ειινειεειεεεειιεε εεά ιιιιΙοεοοεεεΙιτεειιεε Ειιςεεεεεε.Πεε

ιιεεε Μεςεεεε.ι”τεε, ινοτιιιιε Με νει·ιε.εεει· εεεΙοεεεε, ‹ιεεε ιιεεε

εειεεε ι·ιετιεεειε ιιιεειιεειι ειειι, ειεο ειιι· ειυεε ιιιιι·ειεΙΙειι.

Ε. Α. ν. ινιιιεεωε ιι δι·ιειειεςΓοτε): «Πεεει· ειε Αεεοε

σιω·ιιεΐ·Ι νοε Κοειεεεε.ιιι·ο ειι ινεεεετιιειερι“ «Με Με ιεεεεοε

ιιεεε ειιι».

Πιε Κοειεεεειιι·ε-Αιιεεοεει‹ιιιερ,· ιιιιτοε Με Ηειιιοι·Βεε Με.

Με εει ιιει· νει·ειιοιιερετεοε εει Τεειρειειει·εε εννιεεεεε Π!

Με ΡΒ" Ο. 2ιεειιιοιι οοεειιιετ Με ιιει·εειεειι ιιεεε, ει.ινιι 0,3

(ιπε. Με 8ιιιε‹ιε. Μι 83° εειιι· εΜειι.: ειε Κοειεεεε.ιιι·ο-Αιιε·

εεεειιιιιες ι·εεειιεϋ.εει;.; Με Με 3-4ίε.εεε ιιιεεει· είπω ιιε‹ι

ειιΒΙειοε ει·ι'οΙι.:ιε Ηοεινειεεε.ιιεει·εεε. 05ο 'Κοειεεειιιιι·ε-Αιιε

εοιιειτιιιεΒ· εει·ειιεοΠεεεει· ειιί` ειπει· ι)ιιιεεειοε Με άεε Πιιιιι

οιιιιιι!ετεε. Πιε ιεεεεειειε Αεετιιιεειιιερε νεε ινεεεει·ιιειερί

ειιες ειιι άεε 2 νει·εεεεεεει·εοεεε ιιι ιιιτεοιειε Υει·ιιιιιιειεε

ειιι· 'Γεειρει·υ.ιιιι ιιειι ει·ι·ειοετε ιιιιι·κ νοι·'‹ιειε Βοιιννειεε:ιιιε

εΜειι. ε" ειιι 80" ιεερ. 88° ει·ιο'Ι,ειτο. 27. 2ο ιιεεε. 34 θι·ει.

Η Βει·ε ιειι.ε ε (ΒτοοεεοΙιε): <<Ιιεεει· Με 0ιιιιε;εειι. «Με

εοι·ιεειεε Μεεεεεεεεει·εε».

νει·ι'. ειιι ευ.εε ΑιιειεΙΙιιες ιιει· ειι 0ι·ιε εοι·ιεεΙ νοτιιοιιιιεεειιεε

Βιννειεεεϋι·ρει· ειι Γιιιι·ιιιε ΒεΙϋειε Βιιεειεεεεε ιειι Οιιι·ειο-.

Με ειιιε ειιιι·ιιε σειιιι·ει Ιεεειεεειο;

ννιι·ιιιιες εεεεε εε‹ι εειιετε, ννοιοιιε ειεε ειετιιε Βιιεϋειιει.ε

ιινιι·ιιεεει εε.οεμε·ιεεεε,

άοε ρει·ιρεει·εε Ει·ι·ε,ι.τεει·εειι εειι·ιι·ειεε.

Α. Β ε σε ο Ι ο ιν (δε. Ρεεει·εειιι·8):

Ρει·εεε ειιι' άεε ιιιι.,εεεειιιτ».

Υοι·ιι·. εεειιιιη.μ πεεεεεει σε Με Ρεννιο ιε'εεεεε Ιειεοι·ιι-'

τοι·ιιιιιι ίεετεεετειιτε Τεε.ιεεεεε, ιιεεε Με νετιιειιεειιε Κι·ιιιι

«Με Πεεεεειι.ίιεε (ό. ε. Με Ρερειειεειιςο) εεεειιιιιι,ε;ικ νεε ιιει·.

ιιεεε” άεε Μεεειιειιι'ιεε "Με εεεε ιιει· Βεεεεειι'εεεειι ιιει·

8ρειεε, εε ιιεεε ε. Β. εει Ε'ιιττετιιει.ε ειιι ιιεεε ειε εειιι· νει

ρη›ειειιι·ειειετ Μεεεεεε.ιι ρτο‹ιεοιι·ι Μπι Με εει Ε'ιειει:ε- εειιι·

Βιοτιι”ιιι.ιει·ιιες.

νοτιι·ει.εεεεει· ννειει ι“ει·εει· εποε, ιιεεε τιιεεε Πει;ιειεΙιεειι

.Με ειιι ω· εοι.ι;εεεεειεε δειιειιιιιιιιει·ιιιις εει·νοι·τι·ιι.ι, ε. ε.

ντο Με €εεεει·"ι·εεεεε ιιιιιοε ειεε 0εεοριιεεεεεειει ινιειιοτ

Ιιετε.ιιείειΙΙι, ννο :ιιεεε ιιει· σε Ρενοιιε ιινιι·εειιιιι ει. Πιεεειεε

νει·εοειειιεεεειι. ει” ειοε εειιιι Μειςεεεειι. εει· ιιιιι·οε Βοι

εεε ιιει· ιιιιεςει·εεεε Με” ειιι νει·εοειειεεεε Νεειιιεςειειι

Ι0ιιι ειπει ννει·ιιε.

ΒοεΙιεεεΙιοε 2ειι.ειε εισε. ιιεεε εεγοειεεεε Βειεε ιιεεε ειε

Μ.ι€εεεειιε.εεεεεειάεες εειειεεε εϋειιειι. ιιι ειε @εΜειι εεε

ιιιιιιε;ει·ε ιι6εεειι ‹ιιεε ιιιιιε. Βοι ειιιειε εειιι· ιςιει·ιςεε Ηιιετιε.

εει ιιειε Με ειεεεεεειιιιι·ϋεεε ι”εει ειε νοιιειιιειιιι; ι·ιιειεε,

ε·ιιι·‹ιε ιιιιι·οε εεε ΑεεΙιοε νεε Βρειεε οι: ιιειεε νετειεει·εει;.

εοετιει·ε οιιιο Ηειειειιες άει· θεει·ειιοε εεννιι·ει.

ιν. Β ε ινιτει:ε ι5ι. Ρεωι·εειιι·ει:«Πεεει· Βε.ι·ιεεε.ιτίει·ιεεεω

Ζινιεειιειι ιιει· θεοι·ει.ιοε εεε Πει·ιεεείτι'ει·ιιιεειεε (ιΞειει·οιιιιιιιι

εεε ιιει· ιιιιεεεεεε Βεειεειιι.εειιε ιιεεε ΠειιεεεΓιεε εεειεει εειιι

Ρει·ειΙειιεειιιε. νιἴεεε ει” ιιι ειιιε 'Ι' ιι ιι· ν 'εεεε ειπει (ιΞ'ιειει

ειεετ Πειειεοειιεςε, ινεΙοΙιε ορει·ιι.ιιν νοιε ιιει·η.ςεε Πε.ι·ιιι εε

ιι·εεει. Μ;) ειιι θιιιιιιιιιι·οει· ειιιιιιιει, εο εεοειιοΙιιει ιεεε εΜειι

οιιιο εεκιοιιιεειιε Αεεοειιει·ιιει; νεε ι)ειι·ειεεΐι, ‹ιεεεεε ε'ει·ιεεετ

εεειιΙι. εειιι· ειιι με" Ροι·ιιοε εει·ιειςει· Μπι; ιι. ε. εΙεο, ιιει·

ιει>εεεειεειιε Βοι: εειϋι·ιιει·ι Με θεοι·ειιοε ω» ιιιιεει εε Βε

ειιιιιιιιεειΙο άεε Πει·ιεεε.Πεε. ενεεε εεε εεε ιιι ιεεεΙεε

ιιεεε Ρεεει·εεεεειι. οιεει·ιεει, εο ετε:4.Ιτ ιπειιι ειεε Ε'ιεεει€

ω, Με τειοε ειι Πειιείει·ειεει ει, ε. ε. ιιει· Ρεεει·εεεεειτ

ει·ι·ειςι «Με 8οοι·ειιοε ιιεεεειεεε; ε·οΒορεε εειιειε ΒιοιΤε. ε. Β.

Βιιεεε, Ρεριοε. 0ειΙΙε, εει.ιιει·ει· οιιει· εειιτι·ειιειιιει· Με.εεεεει'ι,

ΖιιοΙιετΙϋειιεεεε. εειεε ιιει·ιιι·ιι€ε ενιιιιιιιης εεεεε. θεεοεετει·

Ρεεει·εεεεεΓι ει εεειιΓειιε ιιεινιτεεεει, ινεεεε.ιε οιιειιεει· ειε

ιιει·ιεεει.ο άεε ΡειειιτειιεεεΓτεε Με ιιεννιι·εεεει εεειιεεεεε εειιι.

ιιίεει·εεά ιιει· νειιιειιιιερ; ειει€ι Με Θεοι·ει.ιοε «Με Βιιτπιεειιι

ι:ειειεετεε; ιιιιεεεΙεε ιιεεε ειιι ρενοειεεεεει Νερο τιιιι·οε νει·

ιτειεειι νοε Βρειεε ει·ι·ειοετ ι.νει·σιεε, ιιεεε εειιι νοτιι·ερ_·ειι‹ιει

ιιιεεεε Ρειιιιοιεεε Πε· εεοιιειιιιι·, εεννιι·ει: ιιιιι·οιι Αεεοειιειιιιιι;

νεε ιιει.ςειι- εεά Ρεεετεεεεει`ι ειιι εενεειεαΙιεει ιιεεε.

Ειειιιιιτιιεε νοιι 200 Παει. Ρε.εει·εεεεει'ι Με Β.εοιιιιιι ιει εε

ινιι·ιιεειιι, ινεεεε.ιε νοτιι·ει.τεεάει· ιιει· Αιιειοει. Μ., ιιεεε Με Βε

ωειιοε ιιεεε Εει·ιεεειοε ι·ειιεοιοιιεειι ειι θιε.ιιιιε εοιιιειτ.

ιν. θειινιτεοιι (δε. Ρειει·εειιι·ς): «Πεεει· άιο Βε2ιεειιεςεε

εεε ε'ειςιιε 2ιιιιι Πει·ιεεειι».

Πει· ιιιιι·‹:ε Βιεινιι·ειιε νοε Βιιει·εε ειιι άεε Πειιειιειιε ιι:

ιιεει.οι·ιεοε εεοει·ιιιιιε εεετε:ιεεειτ ιει Γει·ιιιεειει·ιε. Πιιιοιι

νειειιει·ειευιις εεε ιιει· (ΜΜΜ ιιεεε Ριιεειεεεεεϊτεε εοινι›ιιι ειι

«Πεεει· (Με Βιειιιιεε ιιει·

Γει·ιιιειιι :Με ειπει ειε ιιιιεειχεε Βεετε.ειιι.εειιεε ει·εϋει.. Αιιεεει··

ιιειε πιεπι Με. ειπε Βιιιιτε εΜειι Ζγιιιοεεει·ειοεεε. νει;ιιε

ι·ει:ιιεε; σε ειεεε ιιγρειει·ειοιιεε ΡειιετεεεεεΓι ιιει·νοι·ι·ιει'.

.Ι. Ρ οιο τε σε ι ε ο ε· (Μ. Ρειετεειιι·ει: Μπι· ΡενειοΙοἔιε

ιιει· 8εειοιιειιιι·ϋεεε».

Βιιι·ειι ννιιιι'εοε 'ε Ατεοιιειι ει εεεεειιι, ιιεεε ειε μεν·

οειεοιιε Β ειοεειεεοτειιοε ννειιι,ε;ει· ιιιιι·εε ειε ιιειειιτεΙεει·ε Βε

ι·ιιει·ιιε,ις ει· Βρειεεε ειιι: ω Πιιιιιιεεειειιιιεεετ ιιι Βιεε‹ιε

ιιοειιιιτ εεά ιιεεε ιιιε Βρειειιειιεειιεε. ινειαΙιε πιεπιε άιο νει·εοειε

ιιεεεε Νε.ειιιιιςειειιτει εετιιεει. Μπι, ιιιοιιι. ιιει· νοει θι·ιι.ιιε

εεε Ηιιεἔει·ε εειιιιιιετ, εοετιετε ιιεεε νοε άει· Βεεοιιιιιιοεεειι

ιιει· Βρειεε, ει: ιιεεε π. Β. ΒρειοιιεΙ ιιι ε;ι·ϋεεειει· Μεε,<.πε πεπε

ἔοειιει·ι Μπι εειιιι ΑεεΙιειι νοιι ει·οοεεεει· Με νεε ιιιιεει€ει·

ειεε. .ρνοι·ιι·ιι€οετιει· Με εεε ιε Ρωι. Ριιννιοιιν°ε Μιεοι·ιι.τοι·ιιιιε

ννειιει· ιοΙἔεε‹ιε εειεει·εεεεννοι·ιεε Τιιετεειειιεε:

ινεεε ει:ιε ειεεει 'Ι'ειει·ε ειιιειι εετἰιιςΐἰιειἔειι Βι·ε.εάεοΙιειιεε

ειι εΜειι· εεΙιεειεεε Κειιρει·εωΙιε. ε.ιιεεει· εειιι Ηιειει·ιιειιρι, ειι

Με. εε εεεει·ιιιι·ι. Με (ιιεεε. ειιεειιικιιιιιι·ιε ειιιεε εειιι· αειι

ιιεεει,εεε ΒρειεεεΙ. Πεεεειεε ει·ειεΙτ ειπε. ιειιοοε ιιι 8ει·ιειζε

τεει θι·ιιιιε. ιιιιι·οιι Βτεοεειι εεε Ηιιετιεε ιειτ ειπει· 8εεοεεειιει.

Βειιεεει.Ιιεε ιεοετ Με 'Ι'ειετ εειεε ενιιειιεε ειιά ιιει· Βρει

ι:εει ειιι. Με ειρει·ιιεεετεΙΙ Γεεκεεετειιτ Μ, ειεε ιιιετερειιτι

εεεε Βειιειιι:ιιει.τ. Αιιοε ιιιιι·οε Βει2εεε; ω· Νεεεεεειιιειιειιιιιιι

Μπι τείιεετοι·ιεοε Βρειοεειεεει·ειιοε εεεεειδει..

θεεοιι ιιεεε ιεε.ε εισε ιιεεε Αεεεεειε ,ε;ιεει. ιιεεε 'Ι'ειει·ε εΜειι

ω οεειιι;ειιιιειιιεε 8ειιιιάεε 2ιι:ει”ιι€ειι. ι.τεειιΒι είεννειιειι ειιι·

Αεεοειιειιιες ειιιει· €ωνιεεεε Μεεε;ε Η ειοιιει.

ννειΓεοε ειιι; ε·ε2ειε;ι, ιιεεε Με ει·οι.ιε ιιιιι·οιι ‹ιειι Αε

ειιοε ιιιιεειι.τετ Βρειεε "οιιι Με ἔι6εειεε Αερειιτεε και· εκει;

εει.;ειιεςτ «πω, ιινοι.ιε,ε·εε ιιεεε εΜειι τι·οοεεεει θρειεεε ειε

ι·ειοεοι· Βρειοεειειτοιε ετΓοιε;ι. νοι·ιι·ιιιι;εεειει· Με εεε. ιιεεε

ειιι εενειιιεεεε Βρειοεειτειιεε ειοει ειιι· ιιιιι·οε Με Βιιιειεε άει·

Ει·ιει.χεεεεε, ινειοιιε σε $ρειεε ειιι Με: θιεεεεοι·;.:8.εε ιιιιεἰιετ.

εετνοιβει·ιιΓεε ινιι·ιι, εοετιει·ιι Με ειιιι·οιι ιεοιπω Βι·ι·ειςιιεε;

ειιιοε _ιειιοε ειιι:ειεειι Βιεεεεοι·ι;ειιοε. ‹ιοοε Μ: ιιει· Βιιεεε ιε

τιιεεειε Γειιε εει·ιεεει.

Πει· Αεειιοε ειε ει· Βρειεε, ε. Β. Γιειεοιι. νειΙιει·ι Με ω·

Ζει εειιιε ειι·εεειιιιε ιίι·ιιι“ι, «Με ”νοι·κειαειι εἱεει· ιιετιειεε

π, Β. Ζει ιιεεε. ι.τειιιιι.>;ι εε ιιεεε Με Βρειεεειεεοι·ειιοιι εΜειι·

ειιιιιι·εεεε: ννειιε εειιι ιειιοεε ινιιει·εειι ιιει· εοοε ε·ιι·ι‹εεειεε

Βιι·ει.ςιιιιι.; ειιι ‹ιεει ΑιιεΙιοιι οιιιοτ Βρειεε ιιιεεε ιιιιι·οε ειεε ειε

ιιει·ε ε.ιιειεεεοει. εειιι ειι θεειεειιιειΙ ειεε Ηειεπιιιεεεειι·ειιεςι

ει·ειειτ. Βιεε εοιι:ιιε Μπι ιπειιι· ιιιιι·οε ιιιιιιιι8 ννιεόετεοιιε

Ετι·εςιιεε εεά εειιιιεεε!ιοΙι ιιιιι·οε ειι ετετεε ιιτι·οι;εεε ει·2ιειι,

ννεεε ιεειι ε. Η. ειιιεε ε.ειιει·εε ιιιιειι ιε εειιιει· Νε.ιιε Πιιιει·ι.

ενεειι ειπε νει· άεε Αιιιιιεε Με Ηιιιι‹ι‹εε άιο Βρειεε ιινεειρ·ει·

ε.ρρειιιιιοΙι ιειιοιιι, ινεεε ειιιε ε. Β. Ψνεεεει· ειπε Β'ιειεοεριιι

νει· ειεεει, εο εΜειι άεε εεεειεΙΙε ειεε ιιειιτΙιεεε Ηεειιειιιι,<:_.

θεεννεοιιε Βιι.ιιτε ειιι ιιιε Μιιεεεειιιειιιιεε.ιιτ εεει·ε.οει, ειπει

Με 8εει·ειιοε ε" Ρε.ιοτιε. ννειιε ει” εεε ειεεε ιιεεε ειιι.

Βειιιε εεειεεεεεε ιιιεεεε, Με πεπ Τιιει·ιιε Βειιειιι "ει, εε εεε

Με ε" εειιιιοι‹ νοε 8·εεειιινει·:ιεει ινιιεεει· Ζει· Ηει·νοι·ι·ιιιιιιιε

νοιι Βρειοιιειεεειειιοιι.

Α. Ηε ι ι ε ιεε (ΗειειεςΓοι·ε): «Πεεει· ιιεεε Βιειιιιεε νοε ΑΙ

εο!ιοι, ΖιιοΙιει· ιιε‹ι 'Γεω Με άιο Μιιεεειει·εειι.».

Βιιτοε 80 0ι·ειιιιε ΑΙΙωεοΙ (εειιε Μεεεεεειι) ννει·ειε εει”ειει;ε

οιιιο Βι·ιι6ιιιιει.ς ιιει· Αιεειιεει·ειΓτ ει·ννιτει, ννεΙεεει· ιοάοοε Με

20-80 Μιειιιεε οιιιο νετιειειιει·ιιε;; Γοιειε, ινεΙοεε ννεειεεεεεε

2 Βι.ιιιιιιεε ειιΙιιεΙι.

Ειεε ιιεεε Βιιιε‹ιε ιιεεε ιιεει νει·ιειιι·εε νεε ι00 θι·ιιιιιει

Ζιιοικει· ει·ι”οιειε ειπε Πτεϋειιεε ιιει· Αιεειι.εετει'ι. Με Ιεί'ιιε

νοιι θ θι·ιιιιιει Ί'ιιεε εενιιιι·ειε ιιεειιιιεΙειιι· εειεε ιιειε (ιεεεεε

«Με εει·ιεἔε Βιει8ει·ιιερ; ιιει· ειιιεεεΙιειετιιεε.

Θ. ν. ιν ε ε ιι ι (ΗεΙειεεΐοι·ε): «Πεεει· άεε Βιιιιιιιεε άεε ΑΙ

ιωιιοΙε ειιι Με Κόηιεττειερετει:ει».

Νιισε ‹ιεει θεειιεε ιεεεειςει· Μεει;εε Αιιωιιοι. Ή (Με ειιι'

1 ΚιΙο ιζειρει·Βεινιοει, ει·ιοΙειε ειιοε 5-10 Μιιιιιιεε ειεε ι.ιε

ι·ιει;ε Τειερει·ειει·ειειι.ςειεεε ειε 0.1-Ο,2° Ο.. ινειεεε νοτι.ι·ιι.

πεειιει· ειεεει Με” νοιι ιιει· Με.κεεεοιιιειιιιεε.ιιι Ζεεοιιτειετι

ειιι ιιιεεειεε σε. ιιεεε (ιιεεε ειοεεεε ενιιεεει· »εΜειι Μπι.

Νιι.οε ειεει· Νώε εεςιεει ιιε.ι·ειιι” οιιιο Τεειρει·ει.ιιινει·ιιιιειιε

ι·ιιεἔ ειε ειιι Η Ο.

νοιτι·εΒειιιιει· @ιιεεε ει·ιιόετεε ενει·ιεενει·ιιιετ :Με Πι·ειιιεεε

ιιει· 'Γεωρει·ειιιι·νειιειειιει·ιιεε· ειιεεοειιεεεεε 2ιι εϋεεεε ι? εεε.),

ννο,ι.πεεεε ειιιε Ηετεεεεπιιες ιιει· 0Οι-Αεεεειιειιιιιει: επεμ

ννιεεεε ννιιι·‹ιε, ννεεεε.Ιε Με ειρ;ειιιιιι:ιιε Πι·εεεεε ειεε δειιιινεοιιιιει;

ιιει Οιινάε.ιιοεεριοοεεεε ιιεεε Κ6ι·ρειε 8.ιι2ιιεριεεεεε ει.

Πιε Ί'ειερει·ετετεει·ε.εεεωιιε;; εειςιιιει εοεοε Ι0-15 Μιειιι.ειι

ιιεεε εειιι θεειιεε Με Αιιιοεοιε. εεε εει·ιιιιιτ ειιι ιιει· εειιι·

ι·ε.εεεεε Βεεοι·ρτιοε ιιεεεειεεε. νοι·ιι·ιιιζειιιιει· εοιιι6.ικι: ειιιθι·ιιειι

ιιιι·εει.ει· Πει:ει·ειιοειιεεεε ειε ιιι ω- Μιειιιε ι·οεοι·ειι·ιε Μεεἔε

ειιι Η» 0οιε.

Η. Ε. ε ι·εττϋιε (Ηειειεε·Γοτε):

ειπε εειει ει·ινεοιιεεεεε Μεεεοεεε».

Πει· Ρ- εεε Ν-8ιοιι“ινεοΙιεεΙ ι'ειιζεε ιπειιι άεε 8·ιειοεεε (ιε

εειεεε. Βει· Οτειιιιιειιιιιε ιιεεε νιιιιει·εειι ι·εοιιτ Ιεεεει· ω»

2ιειειισε ε;ι·οεεε Ρ-ειεεε;εε ειιι ειοε ειιιιετε.ρειε, ιιεεεεεει.;ιε·

νοιιι νει·ειιΙιεε εεε Ν. Πει· Οιεεειεειιιε ειιι εοειιι "Με ιιι

«Πεεει· εεε Ριιοεριιοι·εει
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άειιι θι·ει1ε Με Βεὸἱἱιΐιιιεε εἱειι ιιι Ρ-θΙε1ε1ιεεννιε1ιτ ευ ει.ε11ειι

ιιιε ιιι Ν-01ειο1ιςειι·ιε1ιι. Με ιιιιιειε θιειιιε εεε Ρ-Βει1ιιιϊ

ιι1εεεε ι`ἰιι ι1ειι ει ννιιε1ιεειιειι Μειιεε1ιειι εε1ιειιιι. εννιεε1ιειι 1-2

θιιιιιιιιι Ρ ιιι άει· 8ρειεε επ 1ιεε·ειι. Β ιι ε1ι (ΗεΙειιιεί'ει·ε).

  

' Πι·. Βιιι! ΡεννεΝιι ι.

Αιιι 27. Πεε. 1ει. εει Πειρεε.ι·π εεε θιιιι1εεειρε Ο ε ιι ει ιιι -

ι·ιι€1ι Πι·. Πει·1 Β'ενν ε1ιιι άειι Γε1ι.;ειι ειιιει· ειιι1ιει·ι1ιε11

εε1ιειι Ιιιιιιεειιειιιιϊιιιιιιιιιε ιιιι 76. Πεεειιειιι1ιιε ει1εεειι. Νεο1ι

ειιι 12. Πεε. ρι·εειι1ιι·τε ει ιιι 8ενιο1ιιιιει· Βιιειιε1ιειι: ιιιιιι Πιι

εε1ιε Με 8ειι1ει εει 1·'ειει· εεε 1ί111-_ιε1ιι·ιςειι .Ιιι1ιιιιιιιιιιε ι1ει Βιιι

νειειιιιι Πει·ριιτ.; ις1ειε1ι ι1ιιι·ειιι' ει1ιι·ε.ιι1ιτ, 1ιιε1ι. εειιι ιιιι εννε1ιιι

11ε1ι 1εεειιε1ιι·ιιι“ιιι.ιει· Οι·ιιιιιιἱειιιιιε άει· Κι·ειι1ι1ιειι εννει 'νεε1ιειι

Βιιι; 8ιειιιι, Με ειιι Ηει·εεε1ι1εε ειιι 27. Πεε. εειιιειιι Πε1ιειι ειιι

Ζιε1 εειιιε.

Ε'εννε1ιιι ννιιιι1ε ειιι 15. Αιι . 1827 ιιι 8ι. Ρειειειιιιιιι ιιε

1ιειειι, ιιε εειιι νει" Αιετ ειιι 88εεεεάειιειι-Πειρε ννιιι. 1·`ι1ι1ι

νι-·ι1ο1° ει άιεεειι ι1ιιιε1ι άειι 'Με, ινειιιιιϊ εειιιε 1ι1ιιιιει ειιι άειι

Κιιιι1ειιι ιιιιε1ι Ρειιιιιιι, ι1ειιιι ιιε.ε1ι Ποι·ιιιιτ :σε Αιι 1ιε1εειι Οι·

τειι εεειιο1ιιε ει άιε Βε1ιιι1ε ιιιι‹1 εποε; 1816 ιιιε Πιιινει·ειιιιι,

εεἰιιει 1ιεεε1ιιιιιι1‹ιειι Μιιιε1ννεε;ειι Με Κιειιεειιρειιι1ιει. Πιεε ννει

1ιεειιιιιιιιειιε ΠΠ εειιιειι 1ιεεειιενα·εε·. Θ1ειε1ι ιιιιε1ι 13εειιιιιιιιιιιιι·

εεε 8ι.ιιιιιιιιιιε, Με Πι·. πιει!. 1851, ιιιιιεειε ει· Με Μι11ι1ιι·ιιιΖι ιιι

άειι Πιειιει πιειειι. ειιει·ει ειιι Μι1Μιι·1ιεεριιεΙ ιιι Πρ, νοιι ινε

ει· ιει1εε1ι 1ιιι1ι1 ιιιιε1ι θετι·ενν ιιιε Αετι·εε1ιειιεε1ιε Βεριιιιιειιτ Με

_ιιιιιι.ιειει· Απε νει·εειει ννιιι·ι1ε. νοιι 1ιιει 1‹ειιι ει ιιιε 1ι.-θ. Πιε

ιιειι-, ειιιιιι ιιι εεε1ι.-Η. Ρε.ιν1εννεε1ιε-Κεειιιιειιι ιιιιε1ι ΒΕ. Ρει.ει·ε-

ειιιε, 1ιεεε ε1ε1ι Με 1ι111ειει ΑΜΙ. εεεεε11ιειιειιε 1ιε.ιιεΙιε1ιειι θιιϋιι

άειι ιιιι ό. 1858 ιιεε1ι Γιιειιιιε1ιε1ιιιιιι ειι Με ιὶιιιι1ιιιιιιἱεε1ιε Πε.ι1ετι

ιειιεειρε 111ιει·ί111ιι·ειι ιιπά 1ι1ιε1ι ιιι άιεεει 8ιε11ιιιιΒ· Με 1880. 1ιι

ι1ιεεειιι .1ε1ιιε ιιιιε1ι Ετ.. Ρειει·ε1ιιιι·ι; ειιι·ϋε1ιΒε1ιε1ιιτ άιεεειι ει ειι

ειει. ιιιι !ι.-θ. Αιε.ιιιιιιι-, τιιιιιιι ιπι Ριεεει·ε.ε1ιειιε1ιἰεε1ιειι Βεε1

ιιιειιι, ιιε 1ει2ιειειι 1ειιεειε Ζεἰτ ειιε1ι Με Ο1ιειει·ει, Με ννι1ι·όε

1885 21ιιιι Οειρειιιει εεε θειι1εεειρε ειιιιιιιιιι, ιιι ννε1ε1ιει· 8τε1

Με;; ει· Με εε εειιιειιι Τει1ε νει·1ι11ε1ι.

1'νιι1ιι·ειιά εειιιει· ΠιειιειιΖειτ. Με ει εννει 1ΐε1ι1εί1,ε·ε ιιιιι,εειιιιιε1ιι.

1883-θε ννει ει· ιιι·ει1ιιειιό εει· Μεθει·ννειΓιιιιις εει· ρε1ιι1εε1ιειι

Βενε1ιιι.1ειι ιιι 1νι1ιιε. ειιι Μι11τει1ιεεριιε.1 ι1ιετ.ιε·; 1877 εεε ει·

ιιιιι. εει· θειι1ε ιιι άειι ι·ιιεειεε1ι-ι.ϋι·1ιιεε1ιειι Κι·ιει:, ιιιε.ε1ιτ.ε ιιιε

8ε1ι1εε1ιτ εει Ποιοι Πιι1ιιι_ιει1ι ιιιιτ Με Μπι Με 8ιιιι 8ιεϊιιιιο, ινε

ει· ιιιι ει·1ιννει·ειιι Τνρ1ιιιε ειιι: Πεειι1ιιτιιε ει1ιιι·ειι1αε.νειι άειιι ει

ε1ε1ι ιιιιι εε1ιι· 1ιιιι€ει-ιιιι ει1ιε1τε.

Αιι Αιιει1ιειιιιιιιιε· εειιιει· 'Ι'1ι€1τ1ι.ι1ιειι. ιπι Πιειιει ιιιι‹1 ειιι .-1 ιιε

ιειε1ιιιιιιιιι 1ιει εε 11ιιιι ιιιε1ιιι εεΐε1ι1ι. Πι· ε·ειιοεε Με νειιι·ιιιιειι

ιιιιι1 Με ννε1ι1νι·ε11ειι εειιιει νειι.ιεεειετειι ιιι 1ιο1ιειιι θιε.ι1ε,

ννιιιι1ε ι·εεε1ι ιιιι Πιειιετ 1ιειειάει·τ Με ιιι εει 1ιε1ιειι 8ιε11ιιιιΒ·,

άιε ει.ειι1ειει.ειιιιιε1ιιιι, ιιπά ει1ιιε1τ. :Με Αιιε2ε1ε1ιιιιιιιεειι Με

ειιιιι 1νειεεειι Αι11ειειι1ειι, νοιι ειιε11ειιι11εε1ιειι ιιιιτει 8.ιιάειειι

Με Ποιειιιιιιιι1ειιι1ιιειι: εει ΐιειι26ειεε1ιειι ΕΠιιειι1ειι;ιειι.

8ο Με ει· εειιι ιιε.ιιεεε Ι.ε1ιειι Με 11ιΙι1Μιι·ε.ιετ ν·ει·1ιι·ιιε1ιτ. Λεει

ει· 1ιεεε1ιιε.ιι1ιιε εειιιε Τ1ι1ιτ.181ιειι ιιιε1ιι ιιιιι· ειιι' εεε Μι1ιτει·ιεε

εοι·ι. Αι·1ιειτείιειιι1ιε· ιιιιι1 ιιιιιιεινε1ιιι1ιο1ι 1ειει.ιιιιςειϋ.1ιιιι·, Με ει

ννε.ι·. ἰι1ιειιι:ι1ιιιι ει ειιε1ι Με 8τε11ιιιιε Με Ο1ιειε.ιιι ειιι άει· Βιι

ι;Ηιτιιιε1ιιεε1ιειι θεεε1ιιεε1ιιιιει (Ο6ιιιιιιιι.ι. εε.ιι·ιειο Χριιειε κπειπε

Βεριιιιιιιοκοει, ιιι ω· ει ειιιε» 80 .1ε1ιι·ε, ε1ιειιιιι11ε, Με ευ εει

ιιειιι 'Γεω νει·1ι1ιε1ι. Αιιεεειάειιι 1ιεττε ει, ειιιε εειιιει Πε1ιει·ειε

τ1ε1ιιιι€ εεε Γιιιιι1ειιε, ιιι 8ι. Ρειει·ε1ιιιιιι ειιιε ιιιε1ιτ. ιιιι1ιεάειι

ιειιι1ε 1°ι·ινειριιιιιιε, ειε ε1ιειιι“ιιΙ1ε ιιε εειιιε Αι·1ιε1ι.ε1ιιιιΓι 1ιειιιε

Βει·ιιιεειι Αιιιειι1ει·ιιιιιιειι ειε111ε.

Λεει· άιε Βε.ιιριι1ιει181ιειι εειιιεε Ιιε1ιειιε ννιιι οοε1ι Με εεε

Μ111ιει·ιιιιιεε. Πι· »νει ειι άειιι Βει·ιιίε ειιιεε εε1ε1ιειι @ιιε εε

εοιιόει·ε 81ϋε1ι11ε1ι 1ιειιιιΙιη;ι, ιιιι1ειιι ει· ιιι ειε1ι ιιιε 1ιεετειι

Βιι;ειιεε1ιιι1τ.ειι ι1εε Αι·ειεε ειιι. ειιερι·ιιε1ιε1εεειιι 1νεεειι, ειι·εριι.

εειιι“ιε1ιειιι Τ1ιειις1ιειιεειιιιιε;. εεει.ει Ιιεεειιεϊι·ειιι1ιις1ιειι ιιιιι1

νι·ει·ιιιειι 1ιειιιειει1εε1ιεΠΙιε1ιειι θε1111ι1 νει·ειιιιιιιε. Πιε 8ε1ι1ιε1ιι

ΜΗ, ιιιε Αιιεριιιε1ι1εειι;1ιειτ. εε1ιιεε ννεεειιε 1ι11ε1ι ιιιιε1ι ιιιινει

1ιιιι1ειι ιιι εει 1ιο1ιειι 8τε11ιιιιε;, ιιιε ει· ερε.τ.ει ειιιιιε1ιιιι.ιιιιι1

1ιεεε 1ιειιιε 1ιιιιι1ειιιι1ε 8ε1ιιιιιι1ιε εννιεε1ιειι 11ιιιι ιιιιι1 εειιιειι

Πιιτει·εε1ιειιειι ειιι'1ιειιιιιιειι. Πιε Πε1ε1ιτιε1ιειι. Με εει· ει :Με

8ιι·ερεεειι άεε Πιειιετεε ιιι Κι·1ειι; ιιιιι1 Ε'ι1ει1ειι ιι1ιει·ννειιι1,

νι·ε.ι ιιιι€εννο1ιιι1ιε1ι,ιιιιΑ11.ει·ε;ει·ιιι1εειι ειειειιιι11ε1ι.Βε 1ιεϊει1ιιειε

ι1ιιι Μ” εειιιε Πε1ιειιείι1εε1ιε Με ειεει·ιιε θεειιιιι11ιειι, (Πε ιιιιο1ι

ειιιε1ι 1ιεειετε.ιιι1ειιε εε1ιννειε Κι·ιιιι1ι1ιειτειι ιιιε1ιτ ειεε1ιιιπει·ι

ννε.ι. Ει·ει Με νει ειεΙιειι διι1ιι·ειι ι1ιιι ειιι 1ε1ε1ιιει·3ε1ι1εεε.ιιίιι11

ιιετιε11'ειι, 11εεε ειε Πειετιιιιι;ε1Μιις1ιε1ι. εε.ε1ι. ει1ιει· ιιεε1ι 1ιειιιιτε

ει ιιιιο1ι ειιιιιι εε ιιιει.ιιε1ιειι νιε1 _ιιιιιι·ι·ειειι 11ι1ε.ιιιι 1ιι ι11εεει· Ηιιι

εἰε1ιι 1ιεεε1ιειιιιειι.

8ειιιε Ε'ειιιε1ιειι.ειι ιι1ε Αι·ιτι 1ιι€ειι ε·ιιιιε ειιι' άειιι ριιι1ιι.ιεε1ιειι

θε1ιιετ. Ψιεεειιεε1ιεϊτ.1ιο1ι ριειιιι1ιιιν 1ετ ει ειιι· ννειιιε ειιι! ιιι

_ιιιιιεειειι .1ιι1ιιειι 1ιει·νοι;;ειι·ειειι; Με· ει ι'ο1ιι·τε ειΕι·ιε ι1ειιΕ'ειι

εε1ιι·ιιτειι ω· 11Πεεειιεε1ιεΐτ, ννει.ι· ειιι ι1ειεει8ει· Βεειιε1ιει· εει·

ιιιει1ιοιιιιεε1ιειι νει·ειιιε ιιιι‹1 εε1ιει·ι.ε ιιι ι1ειι 8τιιιειιι άεε ε11ε;ειιι.

νειειιιε δε. Ρετειεειιι·εει Αειετε. ΑΜ ριε.1ιιιεε1ιειιι θιε1ι1ετ

 

Ι

 

ιιιιιε1ιιειι 11ιιι ιιιε 1ιειιιει·ι·ειΒ·ειιόει.ειι Β1ε·ειιεε1ιεΐι.ειι εεἰιιεε Ο¦ι

ιιι1ιτειε. Ηει·πειι ειιϋιε,8ε11›ει1οεἱε1ιε1ι, Ι.1ε1ιειιειιιΠι·ι1ιιι1ιειι ιπι 1124

μη· ιιπά ιιιεεεε ΡΙ1ιε1ιαι·ειιε ιιε νειειιι ειιι. 1ι1ειειιι ὰ1εἔιιιἐἔ:

εε1ιειιι Β1ιε1ι ειιι! ιιιιειιιιΜε1ιε1ιει Η1ι1Γε1ιει·ε1ιεε1ιε.ΐι ιιιι1ειιιιιιε1ι

τιι:ςειι, ε.ιιι'εριειιιοειι Αι·ιτ, εει όιε Πε1ιε ιιιιιι άεε 11ει·ιι·ειιειι ει.

εει· Ρε.1ιειιιειι ιιι νε11ειιι Μεεεεε εεεεεε. Πιεεε Ει,εειιεειιιιιιειι

ιιιειεΙιι.ειι εε ι1ιιιι εεεει· ιιιεε·1ιε1ι Με ιιιεεἱεε1ιει 1111Μι·ειιι

ιιιιιι Ι.ιει1ιειιτ Η ιι ι· ε νν_ῇ ε νν 'ε ιιι ννι1ιιιι ιιιε 1ι1ε1ιειιιιι1 2111181811”

ι1ει· νειινιιιιι1ετειι ρο1ιιιεε1ιειι θεΐιιιιιιειιειι ιιι ειιιειιι θι·ει1ε μι"

ννιιιιιειι, ι1ιιεε ειε ι1ιιιι νοιι νιεΙειι Με ειιιε 'Ι'ει1ε 1ιεννιι1ιιτινιιωι

Βει άειιι ιειιιΙιε1ιειι Ηε.εε, άει· ειιιιιιι1ε @με ε11εε Βιιεειεο1ιἔ

ιιι Ρε1ειι 1ιειι·εε1ιι.ε, εεε εε1ιειιειε. ε1ιιειιι1ετε Ζειιιιιι1εε ιιι ει.

Απε ιιπά Μειιεειιειι. - .Τειιε Βιεειιεε1ιεΓιειι ννει·ειι εε Με (Με

πω. Με θιιεί ιιιιιι Αιιιιιιιι1ετιι·εωι ὸὶε Πιε1ιε ιιπά Με νειιι·ιιιιΝ

εειιιει· Οε11εεειι ιιπά Πιιιει€ε1ιειιειι ιιι εε1τειιειιι 111ιιεεε ειιιε

Με; ει· εειιιιε Με· ε.ιιε1ι Γϋι ειε Με ειιι νιιιει ειιι! 81κωρ

άειι ιιιιιιιιιιςιε.ε1ιειι Βεοϋι·1'ιι1εεειι ειιιεε .Τει1ειι ιιιιε1ι Μειιιιιιι.Π

;;ει·εε1ιτ 2ιι ννειι1ειι. 11ιιιειι 1ιεεοιιι1ειε ευιιιιι ειιιε Μ.

ι“ι·ε1εε, 1ιιιιιιει.ειιιιιιεεε Ηειιε ιιιιιιιει ει1ειι, ειιιε ιιιιε1ι εειιετ Ε”

νιε1ειι ειιι· Ζιι11ιιε1ιιεε1Μιε ννιιι·ι1ε ιιι 1ιεει·1ιιιιμει· Ζειτ.

Πει! Με εει ειιεεε1ιιε1τετειι '1'1ιε.ιις1ιειι, ιι·ειιτ εεε ειιιε;

Κι·ειεεε νειεε1ι1εοειιιιιιιεςετει· Μειιεε1ιειι, ιιιε εειιιειιι Με;

ιιε1ιε ιιε.τειι, 1›1ιε1ι ει τι·ειι άειιι .1ιιεειιι11ιιιιιι1ε. εει «1.1νειι

ιι·ειι άει· ειιιιειειι 1ιιι1ι.ιεε1ιειι Πε1ιιιιιι1ι. Πιιιι1ι1ιει· ειιι! ιιι Με

Με; ει· ειι 11ιι, ι.ιει1ε.ε1ιιε ει· 11ιι·ει 1ιι ετειει· 'Ι'ι·ειι. Πιιι1ιιιιιι

ειιι ννιι·ι1 ειε εεἱιιει· ειετιε ςεάειι1ιειι, άει· άειιι Βιιιιιιιε81ιιιιιιιι

άει· ε.1ιιιιι ιιιετει εοι·ιιε.ιειιειε ειιι ιιειιειι Β1ιιιτι 1ιιιιιιι€ει“ιιιιιιιι

Πει! ιιιιιι1ι1ιιιι· ννειάειι εειιιει· νἱε1ε μιεεειι1ιειι ειιι! εε1ιιι·ιε1ι

ννει·ι1ειι 11ιιι εε1ιιιιει211ε1ι νει·ιιιιεεειι.

Ανε Με. ειιιιιιει! 801"

Υει·ιιιιεεΜεε.

- Αιιι 16. Πεεειιι1ιει νε11ειιι1ειειι ειο1ι 80 .Ι ιι1ιι·ε ιιι

ειιι 1ιο1ιειι ιιπά ει'ίειιτ.1ιε1ιειι 'Γ1·ιει.181ιειτειι

Β1ιιειι-Ιιει1ιιιιει1ιειιε Πι.1ιεε Βει·ιειιεειι, ιιε Μ·

ε1ιει ΘεΙεε·ειι1ιειτ άειιι .1ιι1ιι1ει ειι1ι1ιειεΙιε θ1ϋε1ινιιιιιεε1ιε ιιιὸ

Αι1ι·εεεειι ι1ει€ε1ιιιιε1ιι ννιιιι1ειι, ι1ε.ιιιιιτει· ειιε1ι ειιιε Ατ1ι·εεεε

νοπι Μεά1οιιιιι1ιιιι1ι.

- Πει· οιι1ειιιΙιε1ιε Ρι·εΓεεεει εει Ρ1ιγειο1εειε ιιιι εει Με

1ιιιιιει· Πιιινειειιετ Πι·. Κ. Α. 'Ι'ιιιιιιιεεενν 1ει ιιι ειιι

1'νϋι·ι1ε ειιιεε Ρι·ει'. ειιιειιιιιε 1ιεετεΠι.ιιιιοιι1ειι.

- Πει· Ο1ιει·ει·ιι άεε Μεε1ιε.ιιει 8ιιιι1ι|ιεερἱιεΙε ειιίι1ειι Μ·

ιιιειι εεε ΓΙιιετ.ειι Α. Α. 8ε1ιεεε1ιε ι·1ιιιιειν ιιπά Αιιιι1ει

8ε1ιιι1ε εεε Μεε1ιε.ιιει· 11ίε1ι1τ.1ι11.ι1ε;1ιειτ.ε-νειειιιε, ινιι1ι1.8ιιιιε

ι·ιιι1ι Πι·. Ρε ειιι11: ε ιν, 1ει.ιιιι1εειιιε Βιιτ.ε νο ιι άειιι ειε

ι;ειιειιιιιειι Ρεειειι ειιι1ιο1ιειι ννει·ι1ειι.

Πει· 111ιειε Απ: εεε 0ιειεε1ιειι θε.ι1ει.ιειιεειρι Βι

Η ι ι ε ο ιι ιιιε 1ιιε.ιι1ι1ιειτ.ε1ιεΙ1ιει· ν ε ι ε. 1ι ε ε 1ι ι ε ε ει ιιοιι1ε

ιιιιιει; ει1ε1ε1ιεειιιΒιει· Β ε ιιι ιό ε ι· ιι ιι ε· 2 ιι ιιι ιιν1 ι Η 1. 8ιιιιιι

ι· ιιι .

- Πει Ριεεεειει· εει· Οιιεεεε.ει· Πιιινειειιε1τ 1ιειιιι 1ι611ι81ιι1ι1

ω· ιιειιιιε1ειι Αιιιι.ωιιιιε Πι·. Α. Ν. Ν ιι ει1ιι ιι 1ει ιι ιιι ειιιιιιιιι

Α 1ιεε1ι1εά ειιιιζε1ιειιιιιιειι.

- Πει Ρι·είεεεει εει Ηνειειιε ιιιιι1 Νοιιιο!εςιε ιιε ι1ειΒτε·

1ε.ιιει Πιιἱνειε1Μιτ Πι·. Π. Η ιιι. 1ιεε1ιις νοι Κιιιιειιι εειιι25>

_ιε1ιιιεεε.1ιιΜΙειιιιι ΜεΡιεεεεποιειεεειΠιιινειιιιιι

- Με Νιιε1ιΓε1 ει εεε εεε1ιειι νει·ετοι·1ιειιειι Ρι·εΓ. Βιιι1ο1ιι1ι

111 ιι ε ε 1 ιι ι ιιι εει· ιειτιιιιε· ω· Πιιινει·εΜιι:ε-Ρε1Μιιιι1ι ιιι Ριο!ε

εει Πι. Η ιιεει ιιι Αιιεειε1ιι ε·ειιειιιιιιειι.

- Πει Πινιειειιειιι2τ. εει· 12. Οιινε11ειιε-Πινιε1ειι. 8ι.ειιιιιιψ

Πι. Ν11ιο1ιι_ιειν Μ. ννει;ειι Βι·ι·ειο1ιιιιιΒι εει Α1τειεειειιιειιιι

Πιιιίειιιι νειεεεε1ιιει1ετ ννοιι1ειι.

- Οιι1ειιενει1ε11ιιιιιεειι: Πει 88.1ν1ιιιιιτιιιι·

Ο ι ιι ε ιι 111. Ο 1 ε ε ε ε - άειιι Θε1ι111ιειι εεε Μ11ιιει-Μειιιοιιιι·

ιιιερεοτει·ε εεε ιιιι·1ιεετ.ιιιιεε1ιειι Μι1ιιϋ.ι1ιειιι1ιε. ινιι1ιΙ. ειιιε·

ιειΙι Πι·. Π. Ο ιιιε ιι ε ε ε ιν ιιιι‹1 άειιι Οειιεε11εἱι11ιεειει ει:

Ο1ιει-Μι1ιι5.ι-Μεάιειιιε1νειννε.1τιιιιε, ννιι·1‹1. 8τε.ειειει1ι Πι·. 11

Κι·ιιτεε1ιε1ι-θε1ιι1ιενν. ν.

Πει 81. 1ν1ε.ι11ιιιιι-Ο ιι1ειι 117. ΟΙε.εεε -ι1ειιι ι

ιειειι Απε εεε 8ι.. Ρειει·ε1ιιιι·ε·ει· Π. Οε.άεπειιι:ειρε. Βιιι.ιι

ι·ιιιι1ι Πι. Ο ει ι·1 ν. 8 ι ει ιι; άειιι Πινιε1οιιεει.ιει εει· 5. Ιιιιιιιιιειι

Πινιειειι Πι. ΙΕΙιειε 1ιΠεε1ι; άειιι Ο1ιει·ιιιετ εει Α1ειιιιιιάε·

Μ11ιτει·εε1ιιι1ε ιιι 11οε1ιειι, ννιι·1ι1. 8ιιιε.ιει·ει.1ι Πι. Θ. Πι ιι ειιι”

άειιι ε.1τει·ειι Απε εεε 2. ε11ιιι·ιεε1ιειι Κεεε.ε1ιειιιεςιιιιεε18. Μ·

Βερ1ιεε1 8ο εειιιι1ιιιιι.

Πει· 8ι. Βιιιιι ιε1ε.ιιε-Οιεειι Ι. Ο1εεεε - ι1ειιινθ·

1ιϋ1ιειι άεε Ο1ιει·ε.ι·ετεε εει εει θειιιειιιεε1ιει'ι. 1ιιιιιιιιιειιιεει

8ε1ιννεει.ειιι ειιι άειι Νιιιιιειι Ο1ιιιετι εεε Ει1εεειε ιιι δι Ρειειε

ειιιε, ννιι·1ι1. 8ι.εειειετ1ι Πι. 81 ιιι ε ο ιι Κ ιι ιι ιιπ ε. ιι ε.

- Πειιι ε1ιειειι Αιιτ. εεε Ρεεειιεοι·εε, 8τειιιει·ιιι1ι 1ιι. Με

ιιο1εειι Πε.ιιιιιι, ΜΕ ειιι θεεε1ιειι1ι εειιιειιι ΙΜΗΟ

ε ιι ι ε ιι ι ε ε 1ι ε ιι ιι Α11ει·1ιεε1ιετ νει1ιε1ιειι ννοι·ι1ειι.

- ιειι ι1ει·.Βει1ιιιει Πει·ιει·εΜ.τ ειιιά :ειιι θε1ι1ιιεεεεε 1811;

ιεε ινιει1ει· ειιιε Βει1ιενειι Βείει·άει·ιιιι€ειι ειιι! Αιιεεειο1ιιιιιιι€έ

ιιι άει· ιιιεειειιιιεε1ιειι Βιιοιι1ιειτ ιιε νει·ιειο1ιιιειι. 8ο ιιιιι·Μ ιιιε
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Βει!τι8ε ειιι· ”5τ. Ρετετε!ιιιτΒετ Μεόιοιιιιεο!ιειι ννιιο!ιειιεο!ιτι!τ“.

Βενιιει!ετ !!ιιεε!ει:!ιειι Μει!!ι:!ιι!ει:!ιειι Ζε!!ει:!ιι!!!ειι.
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ΗΠΒ8ΙΒΟΒΒ ιιιιευιοι1ε1εο31ε ΖΒΙ'Ι'ΒΟΠΕΙΕ"ΓΒ1ΐ.

Απ:!ιικν ρειο!ι!επτ!ι, ιιειτο!ος!ι ι εειιάε!ιιιο_] ρεια!ιορετοΙοε!! (Ατε!ι!ν

ιιπ Ρεγε!ιἰιιιι·ιε. Νετιι·ο!οειε ιι. εειιο!ιτ!. Ρεγα!ιομιιι!ιο!οχιε).

ΒοΙιι!!εε!ιιιε_!ει ε·ιιεετε Βοτιιιιιε. (Βο!!ειιι'ε Ηοερ!τε!πε!τιιιιε).

0!ιιι·ιιι·ειιι !)!ι!ι·ιιι·ειε).

Π_]ειε!‹εῇει. ι!ει!!ειιιε. (Ρεά!ειι·ιεε!ιε Πεά!ειιι).

ἐ.Ιιειιιρι_ιεε ιιιεε!ιοι ε!ι!ι·ιιι·ε;ιι !Αιιιιε!ειι άει· ι·ιιεεἰεε!ι. ()!ι!ι·ιιι·ς!ε).

εάιε!ιιε!ω!ε ο!ιοετειι_!ε (!!Ιε‹Ιἰεἰιιιεε!ιε Βιιιι(!εειιιιιι).

Μεά!ειιιε!ιιιιι ρι·ι!ιεει!ειι!!.ι !‹ ιιιοι·ε!ιοιιιιι ε!ιοι·ιι!!ιιι (Μει!!ε!ιι!εο!ιε

Βει!εεειι εειιι Μει·ιιιε-Αι·ε!ι!ν).

Ρι·εειιιεε!ιεεει_! !ντειε‹:!ι (Ρι·ε!‹ι!εε!ιει· ΑΜΒ).

ΒιιεεΜ_ι Αιε!ιιυν Ρε.το!οε!!, !ι!ιιιὶιεε!ιεε!‹οι ΜΜΜ” ι Βεοτει·ιιι!οει!

ι ρε!ιιιι·ιιε! !ωε!ιιιγο!ι ι ινειιει·ιιεε!ιεε!ι!ε!ι !ιο!εειιε]- (Ηπε

! ε!εε!ιεε .Ιοιιι·ιιε! άει· Ηιιιιτ- ειιι! νειιει·!εε!ιειι Κι·ειι!ι!ιο!τειι!.

! Βιιεε!ιι_ι !νι·ιιιεο!ι !Η.ιιεείεε!ιει· Αι·ει!.

ι 8!ιιιι·ιιει ε!ιιιεε!ιει·ειινιι. ! ε!ιειιε!‹ιε!ι Βο!εειιε_] (δοιιι·ιιε! Με θε

. Μιι·ιε!ι!!!'ε ειιι! Ε”ι·.ιιιειι!ιτ:ιιι!α!ιε!τειι).

' !νεειιι!!ι οΪΜι!ιιιο!οΒ°ἱἱ (Ζεἱιε‹:!ιι·!ΐι. ΗΜ· Ορ!ιτ!ιε!ιιιο!οε!ε). Γ

! !!'εετιιι!‹ Χ!!ιιιτεε!ιεε!ιεξ Ξ εειι‹!ε!ιιιοἰ ρειοΜετι·ι! ι ιιειι·ερετοΙοειι

' (Ζειι.εο!ιι·ιι'ι Μι· !‹!ιιιιεε!ιε ιιει! Βει·ιε!ιτι!ε!ιε Ρεγα!ιιεττ!ε ειιι!

. Νειιιορει.Ε!ι0!οΒ!ε!. . . Ο

! Ψεετιι!!‹ υ!ιεε!ιτ.εο!ιεεικνειιιιοι ε;ιε·ιειι(Ψ

ι εεε! πιει!!ειιιγ (Ζε!ιεε!ιι·ι!!. Μι· ϋ ε

!!ε!ιε ιιιιε! ιιι·ε!‹ιἰει·!ιε Μει!!ο!ιι)

Βιιεε!ιιι

ΒΒ!!ι!θ!Π!0] ι ρι·ει!αιτεο!ιε·

ιιτ!!ε!ιε Ηγειειιε, ε;ει·ιε!ιτ.

(Εεεε. Αι·ε!ι!ν σε Ριιι!ιο!οΒιε, !ι!!ιι. Μεά!ειιι ιι. Βεειει·ιο!ος!ε_!. ζ !νο_ιειιιιο-ιιιεειιιιιε!ώ ε!ιιιι·ιιε! (!!!!!!τ!!.ι··ιιιεό!ειιι!εε!ιεε .Τοιιι·ιιιι!!.

 

0ιε!ε!ιε!ει Μει!!:ιιιε 190!. Μ. Γι.

Ν. Ν. Γ ι ! ι ρ μην: «Με Ρε!! νοιι Εγιιιρ!ιειι8·ιοιιιε εγει!ειιιιι

ι·εει!οιι!ε ειιριεο!ενιειι!ιιι·ιε ειιι!ειι·ι».

ν!7!ε εε Γ. ιιι άει· Πεερι·εε!ιιιιιε ι!ιεεεε Πειρ!τε!ε άει· Ρει!ιο

ΜΒΜ ει·ινε.!ιιι!., εε!ιϋι·ειι 'Ι'ιιιιιοι·ειι. ιιει! ιιιι.ιιιειιτ!!ε!ι Εγιιιρ!ι

αεεε!ιννιι!ειε άει· 'Γ!ιοι·ε.κινειιά επ άειι εε!τειιει·ειι νοι·Κοιιιιιιιι!εεειι.

Β!ε!ιει· εειιι! ιιι άει· Μπει·ειτιιι· 38 Β'ε!!ε νοιι 'Ι'ιιιιιοι·ειι Ιει.πει·ετ

ΑΜ. ριιΜ!ε!ι!: κοι·ι!ειι. Πεε!ιει!!ι Με!;ει. άει· ιιι!!.8ει.!ιε!!τε Γε!!

εἱιιὶεεε Ιιιιει·εεεε:

Βει εειιι 2 .Ιει!ιι·ε ε!τειι ΜΜε!ιειι Μιά νειι'. εε άει· Ι!ιι!ιειι

νιιπ!ει·ειι Βι·ιιει!ι!ΗΠε ε!ιιειι !ιεννει.;!!ε!ιειι, ονει!ειι. ιιρίεΙε!ιιειι

;.κι·οεεειι Τιιιιιοι·. εει· εε!ιιιιειε!‹ιε ειιι! ινε!ο!ι Μ” Με! άειιτ.!!ε!ιε

Πιιειιιετἰοιι ετ!ιειιιιειι Ιιεεε. νει· σε. 8 Ποιιειειι Με. άιο

Μζι1Μει· :!εε Κιιιτ!εε ειιι ;ειιιιιιιιτει· 8ιε!!ε ειιιε !ειο!ιι!ιεινεε!!ε!ιε,

!‹Ιειιιε (ὶεε0!ιννιι!8Ε Βειιιετ!α, ινε!ε!ιε Με ει·ννε!ιιιιε Ηι·ϋεεε ιιι

ι!!εεει· Ζειτ ει·!ιε!ι.ειι Πειτε. Πιεθεεε!ιννιιΙει !ιε!!ιιι!ει. ε!ε!ι ειπεπ·

!ιε!!ι εειιι Μ. ρεατοι·ε!!ε ιιιε_ῇοι, !ιοιιιιιιι Ιἱιι!εε ιιιιιει· ι!ειιιεε!!ιειι

ιιι Με Αε!ιεε!!ιϋ!ι!ε !ιει·ειιε, ννο ειε ιιει !!ει;ι. Νε.ε!ι ο!ιειι

ι·ειο!ιι. Με θεεε!ιννιι!ετ Με ειιι· ΟΙ:ινιειι!ε, τεε!ιιε Με εειιι Βιετ

ιιιιιιι, ιιεε!ι ιιιιτειι Με ειιι· ΠιιιίΙ.ειι Βιρρε. Ιιι Με Βι·ιιει!ιό!ι!ε

Με" ειε!ι Με θεεε!ιννιι!ει. »ι·ε‹!ει· ι·εροιι!ι·ειι, ιιοο!ι_ινεε!ιεε!τ.

ειε ειιε!ι !!ιι·ε θεειει.!τ. ειιι! Θτϋεεε Με! άειι Αι!ιειιιεκοιιι·ε!οιιειι

‹!ετ Ε.ιιιιι:ιε. Πε!ιει· άει· θεεο!ιινιι!ει ει·!ι!!!ι. πι” ειπεπ Μ!ι·ιοι·ειι

Ρετειιεε!οιιεεε!ιε.!Ι ειιι!. :ι!ιεεεε!ιννεε!ιιεε Αι!ιειιιι;ει·ιιιιεε!ι. Πει·

Με !!ιι!ιε Επι! ιιι άει· ΑΧ!!!ιι !ιπ !ειο!ιτ. εοιιιριιιιι!ι·Μιι·, Μπιι

!ιειιιι ειπεπ άειιιΙιε!ιειι θγειειιε!ιει·ε!ιιει· άει· θεεε!ιννιιΙει ει

!ιειιιιειι. ιιιάεπι ιιιιιιι ι!ιιε ΘεΓιι!ι! !ιετ,ι!εεε Με ε!ιιιε!ιιειι Ογειειι

ιιιο!ιτ. με!! Β·ε!!!!!ι ειππ! ειιι! άϋιιιιε !νειιάιιιιι;ειι !ιεε!ιεειι;

ειιννει!ειι ει·!ιε!ι; ιιιειι Κιιιειει·ιι Με" Ρε!ρ!ι·ειι ι!!εεει Ογειειι.

να!. ι!ιεειιοετ!ε!ι·ι.ε ειιι' Με ει·ινε!ιιιιι·ιι θγιιιιιτοιιιε Με ειιι

Ι.γιιιρ!ιιιιι;;!οιιιιι εγετιειιιιι ιιπά Με! άει· ι·οι·.<:ειιοιιιιιιειιειι ορετε

ι!νειι Βιιιιει·ιιιιιιΕ άει· 19εεε!ικνιι!ε!: !ιεει!ει!;.ς!:ε ειο!ι ά!εεε Διι

ιιε!ιιιιε. Με Βιιιί'ει·ιιιιιι,ς εεε 'Ι'ιιιιιοι·ε, ννε!ε!ιει· ιιιιτει· άειιι

ιιι. ρει·ιοι·ει!!ε ιιιε.!οι· ι;ε!εεειι πει· ειιι! ιιιιι ειιιι€ειι θγετειι ε!ε!ι

!ιι άειι ιιι. ρεει. ιιιιιιοι· Μιιε!ιιι;ςεεο!ιο!ιειι !ιετ.ιε, ιςε!ειιε Ιειο!ιτ,

εειεε! Γεω! ιιιιιιι, ι!ε.εε νοιι εειιι άειι Τιιιιιοι· ιιιιιε·ε!ιειιι!ειι Βιιιάε

εεινε!ιε ν!ει !ει!ει·!ιιε!ι!ἱε!‹ε νειιειι @Με ιιιιτει·!ιεΙ!ι άει· (Πε

ν!ειιΙε ιιι Με νειιε ειι!ιο!εινιε ειιι. ειιειιιϋιιάετειι. Πει· Ιιι!ιιι!ι

άει· Ογειειι Μιι· εειιι 'Γ!ιε!! εει·ϋε. εειιι Τ!ιε!! εει·ϋε-!ι!ιιι.!ε ιιπά

ιιιιοι·οεοοριεε!ι νειι· άει· Τιιιιιοι· ειιι Ι.γιιιρ!ιε.ιι€ιοιιιε. εγει.!ειιιιι

εειιι ΤΙΜ! ιιιιι ιιιγκοιιιε16εει· Βεἔειιετειιοιι.

δ. δ. ν!Πιιο!ιιιι·ουν: «Βιιι Γε!! -νοιι ίι·ϊι!ιεε!ιιςει· ρ!ιγεἱ

εξ:!ιετ Βιιτνι·ιε!;!ιιιιΕ (Β!εεειιινιιε!ιε) Με! ειιιειιι !'ἱὶιιξ]5.!ιι·!εειι

”ιιε.!ιειι.

!)ει· νοιι Η'. ι›εο!›ιιε!ιτετε Μ!! !ιετι·!!Ι'τ «Με ν!ει·τε Κιιι‹! .εε

ειιιιι!ει· Β!ιειιι, ννεΙε!ιεε ιιι άειι !ιε!ι!ειι ει·ειειι Ι.ε!›ειιε_!ε!ιι·ειι

ε!ε!ι ιιοι·ιιιε! ειιτνν!‹:!‹ε!τε ειιι! !πι ε!!ι;ειιιειιιειι ε!ε!ι ιΙιιι·ο!ι νει·

ε!ὶε·!!ε!ιε Μεειιιιι!!ιειε ειιεεε!ε!ιιιετε. Με εε δ'/ε .Τ:ι!ιιε Με ιν.ιι·,

Πε! εε ειιι, Μ". εε !‹ι·!ι.ϊιἱι;ει· πινει, Με εειιι 15 Μοιιιιτε ε.!τει·ει·

Βι·ιιι!ει· ειιι! άειιιεε!!ιειι επι !νιιο!ιε ε!ιο!ι; νοιι άει· Ζει: ειιι

ιιιεε!ιτε Με Μιιιι;ει· Με Βεο!ιειο!ιτιιιιιτ, άε.εε ιιειιιειιτ!ιο!ι Με

!νεε!ιει.!ιιιιιι !!ιι·εε Κιιιτ!εε ιιι άειι Ε'ι·ϋΜε!ιι·ιιιοιιειειι ει·ί'ο!εςτε,

ἀεἔεεειι !ιιι !'νιιιιετ ειπε Βειιςειικιιιιε!ιιιιε ιιι ει·Ιιε!ι!ιο!ιειιι

θι·ε.ι!ε ιιιε!ιι. !ιειιιειΜ ννιιι·άε. Ζιιι!ιεεει· Ζειτ ειιτνν!ο!‹ε!τειι ε!ε!ι

εικ:!ι εισ!ιτ!ιει· Με θειι!τε!!ειι Με Κιιε.!ιειι ιιει! Μιπ! !ιειιρτεεε!ι

ι ει· !ει νοιι ειιιιιι!!!!ι!ιςειιι, ε.!ιει·

    

Με άειιι ει·ι!ει· Βιιι·ειιι!ιειειι εειιι.

!ιοιιιιιε νει·ι'. ιιιιιι ΐο!ε·ειιἀειι Βε·

Πει· !(ιιιι.!ιε ιιιετ:!ιτ άειι Βιε

ει·ι1ε!ι ειιιεε τε!τ'ειι Ιιιι!!ν!ειιιιιιιε. !ιει.ειιιε ι·ιιιι!ιε Μειιιιει·ει!ιιιιιιε,

ειιιεεει·οι·ι!ειιι!!ε!ι ειιΙ.Με!ιε!ιε θειιιιε!ιειι ειιι. ειιεςιε!ιι.<.;ει· Βε

!!ε!ι ειιι !!ἴιι.ι:!ιει!ιιιιιι -

ι·ειο!ιτειι ι!ιιιίιειι Εε!ιειιειει!ιι·

Νικ! ειιι εειιιειιι Ρετ.. ειιιι'ιιε!ιιιιειιτ

!ιεει·ιιιιε· ιιπ άει· 8γιιιρ!ιγεε. Με Βιαι·ειιιιιειειι ειππ! εΙει·!ε

ειι!.ει·ιε!ιε!ι ιιι Βε2ιη.ε ειιι' ΜιιεειιΙειιιι·. ΗιιιιτΙε ειιι! ΐιιεεε ιζι·οεε,

!ιεἰ‹!ει·εεὶτε εγιιιιιιει.ι·ιεε!ι. Πιο Κϋι·ρει·Ιειι<.ςε !ιειι·ιιιι·ι Η!! στην.

Βι·ιιειιιιιιι'ε.ιιε· θ? εειιι.. Κοριιιιιι!ειιιι· 55 ιιπά. ΚϋΓΡΘΓΒΘΨ!ΦΜ ό?

Κι!ο. (Με ειιιερι·εε!ιειιὰειι Ζε!ι!ειι Με! ειιιειιι ει·ννεο!ιεειιειι

Μειιιιε νοιι ΜΜε!νιιιιε!ιε !σειι·ιι.ε;ειι !66,5, 78-80, 55 ε. Με!

θ0-70 Κι!ο ιιει! Με! ειιιειιι ιιοι·ιιιιι!ειι 5_ιε!ιι·ιεειι Κιιε!ιειι ιιιι

Πιιι·ο!ιεε!ιιι!ιτ 102,2 ε.,54,θ. 45-48 ε. ιιει! Τζ,8 ΚιΙο):" Πιε

!ιιιιει·ειι 0ι·ειι.ιιε ιινιιι·ειι ε!ιεο!ιιι. ιιοι·ιιιε!. Με ιιιι€ειιι!ιι·ι.ε

Πιιιει·ειιο!ιιιιιε εειεε;; ιιιιιι Ψ. ιιπ εεεε!ιειιειι Ρει.!!ε Βιεεειι

ννιιε!ιε ειιιιιιιε!ιιιιειι. Ι)!ε εε!ετ!εε Βιικινιο!ι!ιιιιε· Με Κιιε!ιειι

πετ ιπι θεεειπ!ιε!! εειι: ειπε εε!ιιειιι Α!τει· ειιιερι·εο!ιειιι!ε;

ειιί!ιι·ειιεειιεειιι Ο!ιετε!‹ιει·, Βε

νοι·ιιιι.:τ. Βεεε!ιΜΜειιιιπειι πω! Βριο!ε, ιιι·ε!ε!ιε ειιι. !ώι·ρει·Ιιε!ιει·

Κι·είτε.ιιει.ι·ειιςιιιιε· ι·ει!‹ιιἰὶρι”ι. Μιπ! ειιι! !ιε!π ιιιιτει· ειιάετειιι

ι1ι!!.Βε!ε!ιιια!ιει!: εε!ιιε Με ΡΜ εε!ιινει·ε !!Ιιιιιει· ε.ιι!!.` Βεεοιι

άειι: Ηεΐι·5ιεεἰς!‹ε!τ εε!ιιει·εε!ιε Μιι: ιι!ειιιε!ε εκιειιι·τ.. Μ· τι·ιιι!‹τ

ΜΑΜ !ιεεοιιι!ει·ε ε·ει·ιι Μι!‹·!ι, ιιει. εε ειιεεει·ιεεειό!ιιι!!ε!ιειιι Πιιιε!.ε

ιιιειιιιι!ε ε·ε!ιι.ιειι.

Γ. Π. Βιι ιιι] ειικειιν; «Πε!ιει· Μπεει·ιι ιιι εειιι Ινειιο-!!Ι:ιιι·ε

ιιιιιε!ή!-Κιιιι!ει·!ιοερ!ω! ε·ι!!ιι·ειιά άει· ν!ετ_μι!ιι·ιεειι Ζωι

ρει·ιοι!ε 1896-1899.

Νεε!ι άειι Ιἰι·ειι!ιειι!ιϋΒειι (Ιει· Μεεει·ιιιιει!ιει!ιιιιε; άεε εεπειιιιιειι

Ηοεριιε!ε !ιι Ιι·!‹ιιιε!ι !ιεεριι!ε!ιτ νει·ι. άειι Ο!ιειε!μει· άει· Με·

εει·ιιερι‹!ειιι!ειι ιιι ε·ειιει.ιιιιτει· Βτ.ει.ι!ι. ειιι! Με ειιιιε!ιιειι ειιι·

Βεο!ιεο!ιτιιιιε Βε!ιοπιιιιειιειι Οοπιρ!!σειιοιιειι. Με Ατ!ιε!τ. !ιι·ιιιι.ετ

ιιιι.:!ιιε Νειιεε. Ει·ινε!ιιι!: εοΙΙ ιιει· πετάω, εειεε ιιι άιεεειιι άειι;

ε!ιεε!ιιιιιτ "νει ε;ι·6εεετε Μεεει·ιιερ!ι!ειιι!ειι ιιι Ιι·!‹ιιτε!‹ ::εΨε80ι1

ε!ιιι!, !ιπ Ηοερ!τε! Μιι θιειι:ειι 208 Κιιιάει· ιιιιιει· !!εο!ιεε!ιειιιιις

εεετε.ιιτ!ειι !ιει!ιειι ειιι! @Με Με ιι!εάτιιζε θι.ει·ε!ιε!ιΚειτειιιΐει·

νοιι 6.78 ρω. (14 '1'οι!εεΓε!!ε! !180!1ιιοΜεΕ ννιιι·ι!ε

Ν. Β ερ ιιι ε τ: «80!!5!.1°!ΜΕ!ιΜΙΕ!Π8, Με Πι·ειιο!ιε νοιι θεειο!ιτε

ει·γειρεΙ».

Ειπε ΒεΜ!!ει·ἰιι εει· νιει·ιειι Ο!εεεε :!εε θγιιιιιεε!ιιιιιε ει·

!ιιε.ιι!‹τε ειιι ειιιειιι εο!ινι·ετειι ΒεΙιει·!εεΙι, άει· ι!ιιιο!ι ειει·Ι‹ε Αιι

ι;!ιιε, Μ·ιιιρ!ιάι·ϋεειιεο!ιικ·ε!!ιιεειεε ειιι! (ΜΜΜ εοιιιρ!!ειι·ι. ιινε.ι·.

Πιο Κι·ειι!ιε ιινιιι·θ.ε νοιι ειιιει· ε.!τ!!ε!ιειι Γτειιειιερετεοιι .εε

ρΠεε!!. ε·ε!ε!ιε εειιι δε!ι!ιιεεε άει· τΙτιτιειι Ι(τε.ιι!ι!ιε!ιεννοε!ιε

‹!ει· ει·ετεειιιιιιιιτειι Κι·ειιΙ‹ειι. ε.!ε εΜεε ε!ε!ι εε!ιοιι ιιι άει· Βε

οοιινει!εεεειιπ !ιεΓειιι! ειιι! :Με Βιεε!ιε!ιιιιιι,ε;ειι!ι!ε ειιι' Βεετε άει·

ΑιιΒἰιιει. νει·ε·ιιιι€ειι ενει·ειι, νοιι ειιιειιι Βι·γειρε! ιι:ιι θεειο!ιτ,

ειιεεε!ιειι‹! νοιι εει· Νεεε ειιι! Μπι τεε!ιτειι Αιι€ε, !ιείει!!ειι

ινιιι·ι!ε. Πιο ΡΠεεετιιι Πειτε Με !ι!ει·2ιι ιιιεπιε!ε ειιι Βι·γε!ρε!

ι.τε!!ττειι ειιι! ιιιι1εε Με Βεειιιιιιιιι!ιειτ εεεεε;ι ενετε!ειι, εειεε Με

!ιιΕεειιοιι νοιι άει· πιιπ Αιιε,·ιιιιι !‹ι·ειι!‹ειι Βοει!ειιιιεεειι ειιεεε

εειι.<;ειι κι..

Βο!ε!ιε ΖιιΓει!!!;!ιε!!ειι ειπε εε!ιοιι !ιε!ιειιιι!:, ειιι! !ιε.ι.τειι ειπεπ·

Αιιι!ει·ι·ιι !!ειι!ιιιει·. Ί' ι·ι νοιιεεε ειπ! .Πιο εειιι! ι!ει·ειιί

!ιιιιε;εννιεεειι, εειεε ειιιει·εε!!ε Βε!ιει·Ιεο!ι άιιτο!ι Βι·γε!ρεΙ εειιι

ρ!ιε!ι·ι ενει·ι!ειι Μπιι. ειιάει·ει·εε!!.ε ει.!ιει· ειπε Αιι.<;!ιιε εεε.τ!ε.τ!

 



ιιπε!! οιιιο!! !!ιΓεειιοπ Βι·ι·ειρε!εε πο! επε!ε!·επ Ρει·οοι!επ πε!·νο1·

ι·ι!!ειι 1ιι!π!ιο.

Α. !!_ιε1οι!!ιεοιν: «Β!π Γι!!! νεπ Απιι;!πει Ιποιιπειτιο ειτε!!

ωοοοο!οει πι!! Α1!εειι ε!πει·πο!ιε!ππποεπ, πε!ιεπ‹!ε1ι. ω!! Βει·ιιιιι».

Πει· '7 .1ιι!ιι·ε πιο Κπεπε ετ!ιι·:ιπ1!ιε πι! ειπει· Αιιι!;!πε !εε!!

ιι!ιι·!ε ιιπιε1· !ιε!'ο!!,ςειιι 1ίερ!νιιε!ι, Βε!!ι·!επ, δο!!ιπο!επ2 πι!! ειπει·

ειει·ι‹επ 1!!·ιιοετιεει·πρι!οπ επ !!ε!· Βιιιιοεπ Κιιι·ρει·οπει·Ι!εοιιε

πω! Τεπιπει·ετιιι· πω! 41111. 1)!ε πεοιετ!οιιοοριεο!ιε Ππι.ει·ει!

πω!!! επιποιιιιιιεπ νοιι ι1επι 1εοι!πει!· ει!!;εοι·ι!ιιετεπ 1ιι!εποει

ιιε!ει.ε εε!ειε Βε!ποι!1τιιτεπ !!εε 8ι.ι·επτοοεοοι!ε. Βε!!! πεε!! ω!

Αι!!'πιι!!!!ιε Με Ηεεριαι1, πι!! εννε!τεπ Κι·πιι1ι1ιε!ιειε;ςε, !π_!ιοι!ιε

νετ!. άειι! Ρετ. οπο! Ρ!!ιεο!ιο!!επ Απι!ειτοριοοοοοεπεει·ιιιπ.

Χι·νε!ειι!!πτ!!!ο!ι ινι!ι·ι1οι! πιιπ Τεπιρετε.ιπι·ιπεεε!!ποεπ νοι·ι.τεππιπ

ιπεπ, πω! πιιε!! νει·ιειπι νεπ 8 Βιιιιπι1επ πο!!! !ιι_ιεοι!οπε!π !!ε!

‹!!ο 'Γειππει·ειιιι· πι!! 888° ι!πιει· ει.ει·1!ειιι 8ο!ιινειεεππεπι·πο!ι

πω! Νπο!ι1εεεεπ πει· Ιιει!!!επ. Τ1ιετερεπιιεο!ι ινιιι·ι!ε πιιι· πεε!!

ο!π Απεεπτ!!2επ !!εε Βεο!ιεπε πι!! 2 ρ0ι. Βοι·ειιιιτε1ϋει!πε· νει·

οι·ι!πει. Απ! πιιο!ιειε!ι Τει:ε πιειι· Με !!`!επε!· ιν!ει!ει·πιιι πι!!

40,1° πεεπιει;επ πω! πιο Ππι·ι!!ιε άεε Ριιι!επτειι πε!ιιπ πο, Ρε!!!

108. !!π 1ιειιι*ε πο!! 'Γεεεε πιπι·ι!επ ινιει!ε!·ι!πι εινε!ιπε! ει! ειιιε!

ΕΙΜο!ιο!ιειι ποιπ!!! !ιι_!ιο!ι·τ πω! οιιπο!! πω!!! οι·Γο!!;ιε ιιπιετ

ειιιτ!!ε!ιι Βοπινο!εε ει!! '1'ειπρει·πιπι·ειπΐε11 πι!! 80,0 πω! Βιπ!ιεπ

άει· Ρι!!ε!!·επιιεπ2 ει!! 78. Ποπ !!!·ιιιιει·ιεε!ωπτ!!ειπ εο!ιινιιπι! ιιππ

ειι!!;;!!ι;!; πω! επ τι!!! ι·ιι!ι!πει· Βο!ι1ε.Γ ο!π. νεπ πιιπ επ 1ε!ιει.ε ε!ο!ι

ιιιε Πεοοι.ινε.!εεοεπε ειιι, πεπ ι!ει·ει!ι“ιο!ε;επάεπ Τε; πι!!! νοτο!!Β·

Ι!ι:!ιεει ειιπ!εοι!νεε Βε!!πι!επ, ε!ε Βιιι!ιιιπε !!εε Ε!πο!ιεπε ππιι!!! νει·

1ιππι1επ πω! _!Θε!!ο!ιε1° Τιιπε!!1ειιπε1ειἔ ει!.πο!!ο!ι εεεοΙιννπιιι!επ. 14

'1'πεςε πεε!! πει· ει·ετεπ θει·πιιιιιι_ιεοι!οιι τω!! πε!ιπ Ρε!. ει!! Βιιι!ο!!,

Βι·ιιει, Ηει1ε πω! Βικι.τε!π!!!!ιεπ ειιι !'ε!ι!ει·_!ι!‹ι!‹επι!ει·.4ι!εεο!ι!πει ιιπ ι,

πει· πι!! πιιοποιεπ Τε” ει!›πΙειεειε πω! οπο! 'Μεεε ι!ειι·ε.ι!ι' πο!!!

!!ε!! ,ειεεο!ιπιιιιιιι!επ π·πι·.

Η. ν!. Α οι! ιιι ε τ! ε πι: «Ε!π Ρε!!!

8_!!!!ιτ!πει! Κιιι!.πει!' νει!πι!ι!!!ιο!ι

νεοο!περι!ετε1 επιπιππι!ειι.

!!πτει· ΐοι!!!ι·ογειιτεπ Ει·εο!ιε!πι!πεε!ι νοιι Τειε.ππε. !!ε!· νεπ

Ζει! 2!! Ζει!. νεπ !ιε!`ι!εειι ε.!!ι;ειπε!πεπ οιοι!!εο!ιεπ Κι·ιι!ιιρ!`επ

!ιει;!ειιετ ιινι!τι!ε, ετ!!!·πιι!!ιε !!ε!· Κπεπε 2!ειιι!!ο1ι ρ!ϋιο!!ο!ι πω!

νεπ '1'ειππιιε πο! ε!ιιειπ

οιιιο!! Ιπτ“εοιιοπ ε!πε!·

πιο!!! 44 Βι:ι!πι!επ ιιπε!! ΒεΒ!ππ πει·Ει·1ιι·ππ!ιππο ιιι ειιιε!!! .

Κι·επιπ!!ιπ!!ι11. Με 'Γειιιρει·ιιιιι!·, ινε!ο!ιε ιιιε ε·ειππε Ζει!. !ι!π

οιιιο!! ιιο!!!πε.! πιιι·, πιιε;; πιππ νει· ι!ε!π ω!" ει!! 87,50.

νιει· Τεε;ε νει· Απιιιιιιιιο!ι π..! Βι·ιιιι·επ1ιππε.: Μινι!!! Ρετ.,

ινε1ο!!ετ ει!!! !!π!ιεπ Οπε!·ειι·ιιι Β ε!πἔειι·οο!!πειε νιιοο!ιιεριιειε1ι!

 

!ιεπειεε, !π πει· 8ο!ιι!!ε νοιι ειιιε!!! Κιιιπετει!επ επ πιο πω!!! _

εεειοεεεπ, π·οπε! !!ε!· ε!ε!! ιιιιι!ιι·ει!ιρε1πι!ε !!ε!πι!1ι.τ!πει ειπε

Υποο!πε!ιτι!ειε επ,εει·ιεεεπ πειτε; πει· Κπεπε !ιιι.ιιε ει! !!ε!!!

εε1πεπ '1'ει:ε εε!πει· ΜΜΜ!!! ιιπε! Βο!!!πε!·ιεπ !π ι!!εεειιι Αι·!!ιε

ρε!!!ειττ. Πε πιιπ !ιο!ιιε πω!ει·ε νει1ε12ι!π8· επειιιιιεει!εο!ι Η!!

ιιιε !π!εοτ!‹ι!ι ε!ε!!! ιινει·ι!ειι 1ιοι!πτε πω! ιπι ι!;ε8·επεπε!ι πω!!!

κνν!εο!ιεπ οπει!!;επειι!ιιε!· νει·!ειπππ.ε; πω! ι!ειπ Απεπτιιο!ι !!ε!·

Κτππ!;!ιειι. ειιι Ζε!τι·ιιι!τπ νοιι 4 Τει:επ !!ε,ι.:ι, πω!! πει· Ιποι!πει

ι!οπω!επει· πι! 'Ι'ειειιιιε (4 πιε 11 '1'εςε) επι.ερι·οο!ιεπ ινιιι·ι!ε,

ω! !πϋο!ιτε νει!. πιει· πιε νετιιιιιι!ιιι!ιΒ· ειπει· ει.ετιι€ε!ππι!επεπ

Ιπίεοι!οπ !!ε!· 1ιπρ!`ριιει;ε1 ειππερ!·οο!ιεπ.

Β. 1ιι!!!1!ε τ: «Ζω Οπεπιειι!: ποσα!! 1π!“εοι.ιοπε!!τεπ!!!ιει!επ».

1) Ηιι!ιάι-·1ιε εε πιο!! πει ειπει!! 11_!!!!ιτ!ρ;ειι Κπε.πεπ πι!! ο!π

ι.!!ε!ο!ι:ε!ι!εεε Βι·!‹ι·επ!‹ειι ειιι δο!ιε.τ1ειο!ι πω! Μεεει·π. Ρετ. ει·

!ιτππ!!ιε 2!οιπ!!ο!ι ρ!!!τε!ιο!ι !π !!ε!· Νεο!!! ιιιιιει·Ήπ1“εεο!ιπιει·2επ

πω! Γ!επει· νοπ 85,90. Ιιιι Ηε.!εε ππιι· π!π Μοι·,ε;επ 8!.!Η'Ιω Ηγ

ιιετεειιι!ε πω! !”ο!!!οιι!!!τε!· Βε!εε: νοι!!ειιτ!ειι, πετ κιιιιι Απεω!

ειιι!ε!ιπι, οι! νιιε!ο!ιει· Ζει!. ειιιε!! ειιΠιεε!ο!ιι, Βι·πει, Β!!ο!ιεπ πω!

ει!!! Ηει!πε οιιι θο!ιει·1εο1ιεκππι!ιεπι οιιι!! νοιεο!ιε!π ππιι!.

Ποπ !Βιιιιπι!ιειπ !ι!ιττε ειιιε!! 1‹ι·ιεο!!επ‹!επ 0!ιιι!·ε.!!ιετ, !ω!ειπ εε

π1ιπιιι!ι!ιο!! ιπ !!ε!! Γο!!.;επι1επ 'Ι'ε.;ζεπ πιο!! ππο!ι ι!πιειι ει!!! 116ι·

πετ νει·πτε!ι:ειε, ννιι!ιι·ει!!! εει ει!! πο!! οιιιο!» πε!'ιι.!!επεπ Ηει!ιιι

ρπι·τ!επ εππ!επειε. Αιπ ν!ει·οοιι !ίτε!!!ι!ιε!ι:ετεεε πει: Ρετ.

Μοι·ε;ειιε ιο!ε;ειιιιεε Β!!ι!: πο! οποιο '1'!ιε!! !!εε Κετρει·ιι !πο!.

οπο!!! Βιιιι·ε!π!ιετεπ πιε επι!! 0!ιιι·ιε1 π!ειει: πε!πιι!ιε πω!!!

πει·ιιιε.!ε π!ι!εεε Επι!!! πιιι·, ινιι!ι!·επι! πω· ππι.ει·ε 'Γ!ιε!! !!εε Κετ

ρει·ε πιε οι! πεπ !!'ι!εεπε!ιεπ πιιε!! ιιι!ιο!ι ντιπ ειπε!!! !πτει!ειν

ι·οτ!ιεπ Βο!!ετ!εο!ιεκππι!!επι πεε!εο!ιτ !ε!.. Αι!! Νεο!ιπι!ιτε;;ε ι!!εεεε

Τε.εεε Με!! ε!ε Τειιιρετπιπι·, ι.νε!ο!ιε α!!! Μο!·εειι Β8° μπει-ιιιπ

ει!!! 40,2. εε ειε!1ιε πιο!! 1ε!ο!ιτει· Ηπετεπ πω! 0οπ_!ιιιιοι:!ν!ι!ε

οιπ, πω! Α1Ιε;επιειππει!πι!επ π!!επ ιιππ!!! πεε!! Με νει· ο!π πε

!'ι·ιοι!ιεεπι1εε. Α!!! ω! Ηιιιιτ !ωππι.ε πιειι πι!!! !ο!ι;ςεπι!εε ποπ

ι!ε!πιιιτε Β!!‹! ινοι!ιι·πε!!!ιιειι: !!ε!· εποε οποτε Τ!!ε!! !!εε Κι!!

μπε, -ινε1οιιε!·, Με εςε8:η.τι, ει!! Μει·ι.;επ επεο!πι !ιοι·ιιιει.!ε νει·

1ι!!!τπ!επε πο!. πω· πιιπ πει!εο!!ι: νεπ ο!πειπ ει!εεε!·ει τνιι!εο!ιεπ.

!πτειιε!νεπ 1!!!ιεει!ιεχε.πι!!ειπ, ννε1ο!ιεε !ι! !!ε!· 0!!ι·ιο!ι;εεεπά

εοιπ!!! πι! Με πι!! !!ε!· ιιπιει·επ Κϋ!·ρε!·1ιε.!!!ε ιιι ;!ε!οπει· 8ι.ιιι·ιιε

νε!·1ιειιι!επε 8ο!ιετ!!ιο!ιε!πιπ!!ιειπ ει!ετεπετε. Ε!π Πεπει·ει·ε!!'επ

!!ε!! ΜπεετπεΧεπτ!ιει!ιε ει!!! πιε ιιπιει·ε Κι!ι·ρετ1ιε.!!”ιε ινιιι·ι!ε

πιο!!! πεοπποπτει..' Απ! 1ι!πιι;επ Κι·ι!.!ι1ι!!ε!ιειει;ε !!!ε1τεπ πιο!!

πω!!! Εκεπτ!ιεπιε ιπ ες!ειο!ιει· 8ιιι.!!ιε πω! π!πειιι;επ ι!!ιππ επ πο!!

Γο1ι.:επι1επ Τε.Βιοπ ἔ1ε!ο!!2ε!ι!ἔ απ. πιω! Επι! ω!. εο!!οιι !!ε!

ιιοι·1ε! Οοιπρ1ιοε.ι.ιοπεπ πω! π!!επει! πω!!! Με Ν!ετεπ !πιειοι.

ι ι!!ριιι!ιει!!!εο!ιει· Ι.ιιιιιιιιππειειι πω! εο!ι!!εεε!!ο!ι

2) Βτ!!!·ειιιπιε ω!!! 11 .!ει!ιτε πιο! !!1ιιι!ο!ιοιι επ !ιοιιιι!ιπ

8ο!ιε.ι·ιειο!ι, ω»! οιιπι1ο!ιετ πι!! Βο!ιειι·!πο!ι‹!!ρ!!ι!ιει·ιε ι!!! Βιιο!ιειι

οιιι!! νοι·ιιο!ιειπ πιππ, ιιιπ ι!!·ιτιεπ 'Γπεε ετε! Με !!!Χ!!.π!.!ιεπ"Μ

1ιιιικι!ξεπε1!τε, ννεΙο!ιεε πιο!! νιι1!ε 18 Τει” πιο ιιι!!! Βι·π1ιιιιειι

επ πει· Ηει!τοπετι!!ιο!ιε !ι!ε!τ. Π!ο 'Γειπρει·ιιι;πι· πι!!! ειιι!!! πιο!!

ποιπ ι.τεπειιιιιειι Τεεε Απεπι1ε!ιπ!πετ εππ!”επτ!!. Α!!! 25.1(ιιιιιχ.

!ιο!Γει.ιι€ε. πει ε!ε!ο!ιπε!ιιε; πεε!ε!ιεπι1ε!· !!εΐι:!Βει· Πει!ιιιιειιιιιιιιιι_

ει·ιο!ετε ιιπιει· 'Γο!!ιρειει.ιιι·ετε!ε!ει·πω; ειιιε ποοιιιιιπ1!!.;ε πω.

1ειο!ιειαιιιι!ιεπιετπριιοπ, νι!ε1ο!ιε ά!εεεε Μ!!! πι!!! 'Εεεε ιιιιιωΙ_

Α!! Με εννε!ιε !!!!·ιιρτιοπ εο!ι1οπε ε!ε!! οι!! Βε!!'ΟΡ!ιι1ηι!εω.

ιιπποεεε ιιπ, !ν!ι.!!!·επ‹! πι! πεπιει·!:επ !ε!. ι!πεε Με Ν!ει·ε!! πι! πι!!

ειπε νοι·!!πεη.=:ε!ιεπι!ε Λ!πι!πιιπι!τ!ε ινι!!ιτειιι! πω! ε!·ει:επ Επι).

ι!ιει!!ε πιο!!! ιιι Σιι!ι1ε!!!επεο!ιε!! €ε2οἔεπ ινπι·ι!επ πω! !!ε!· Γι!!!

!π Ηε!!ππ,=: !!πε!·ι;!!!8. 7

Θ) Βεεο!ιτειπιι !!ε!!. ε!ιιεπ εοιπο! Βο!ιιινετε πιιε!! εε!!ε!ιει

Ρε!! νοιι Π!ρ!ιι!ιει·!ε, άει· ι!πιε;επο!ιοει: ει.ιιε,ιζεπι·ε!ιει.ειει· πο!!

ιπ Ηε!!ιιιιιι

!!πει·Β!!ιρ_·.

Πει· Θ_!!!πτ!εε 1(πεπε ει·1!ι·ειι!!!ιε ει! ειπει· εο!!ιινετεπ εερι!εο!ιειι

Π!ρ!ιι.!ιει·!ε, πι!! Σ. 1(!·ειπ!!!ιε!τει:ε.εε ιινιιτι!ε πιο ει·ει.ε Ιπ!εοιιωι

νεπ 1000 Α. Ε. Βε!!!!ως'εο!ιεπ Βει·πιπε νοι·ςεποιππιεπ. ιιπ ιπι

πε!ι!επ ι!ε.ι·ει!!!ο18επεεπ Τεεεπ ινιιι·ι!ειι πω!! 800 πω! 100 Α!!

ιπ_!ιο!τι. νεπ ε.πϊιιπΒ· επ πεειιιπι! ο!επι1!ο!ι ειιιιοειιρτοοιιιιιι

` Ηει·Ζπηι.1ιιιιιε. ε!ε άειι ειπεε!ε!ι!;ζεπ θεπι·ει!ο!ι πιο!! !!ειιιοιι!πι

ο!·!ιειεο!ιτε. 'Ποιο εει· εο!!ε!ππειοπ Βο!ιννετε !!ε!· Βι·!ιιι·επ!ιι!ιι;

πω: νει!! !!!π!”ιεπ 'Γεεε Βεπεει·ιιιιις !!εε Ζιιετεω!εε ο!π πι!!! πιο!

πινει !.νοο!ιειι νει·1!εεε Ρετ. !!εε Βε!!. 1)!! ετε!!ι.οπ ιιιι·ιιιιιιιι

ε1!ιιιιι.!ι!!ο!ι Βο!ιιινιιο!ιε ιπ πεπ ιιιιιε!·επ 1ϊκι:τειιι!ιειιεπ, !.ε!ιιιιιιιι,ς

!!εε ννε!ο!ιεπ θειιιιιειιε πω! Βο!ιιινιιο!ιε άει· 11π!ειππε!ιε!πειιι.

εει· Ζι!ειιπω! νει·εο!ι!!!πιιιετιε ε!ε!! πω! πο!!! πω!. ιιιιιιινοΙΙ

ετιιιιο!.<ζε Ρετε!γπε πει· Ηε.1ειπιιε!ιιεΙπ, άετ οπε!·επ πω! ιιππ!!!

ΒιιιτειιιιιΜεπ, νο!1ετ!ιπτ!!ἔε Αρποιιιε πω! Ρει·ε.!γοε ει!! 5οιιιιιοι

ιπι!ε!ιι!!ε.ιι!ι·. Π!ο Ηει·πιιι·γι!ιιπ!ε πω! Βο!ιιινεο!ιε πιι!ιιπ πι! 1ιι

ιεπε!ιιιι. οι!. πω! Ρε!. !εε; !ι!!!!οε Μ, Βτεοπε!!ιι!πεεπ πι!!

Βο!ι1πο!φπει!ι!ιοιι!ε πειε;ειπι!. !)8.5 Ηεινι!εειπε!π πιει· πιο ει!!!

Ζει!. ει·!!ε1τειι πω! επειιεο Με Αι!;ςεπιπι!εοιι1ε.επι· Με!. Απ!

πε!ιπιειι Τε” πεε!! Βεε;!ππ !!ε!· 1.ιι!ιιιιπιιςειει·εο!ιε!πι!πεειι.ει!!

πι! ειιι Απί!ιοιιιιπεπ εο!!οιι ε;εεινει!“ε!τ. ινι!τι!ε. νετεο!ιιιιιιιιιετιι

πιο!! !!ε!· Ζιιει:ειω! πεο!ι οιιιο!! ειπε !ιι!!επι:ι·ειεπι!ε Ζνιετς!ε!!!

1ιι!ιπ1ιιπε; πω! πι!! !!!ιτο!! πιο Βι·ιιετιπιιειοι!!ε.ιιι!· πιππ!!! ιιιε Αι!!

ιπιιιιε ει·!ιε.1ιεπ. Μ!. ετε!!τε πιο!! εππ: ιι!ϋιο!!ο!ι ειιι ει!!!

· Τιιι;ε ιι·ιει!ει· πιο '1'!ι!!.ιιΒ!‹ειι. !!ε!! Ζπ·ει·είε!1ε ειιι, επ πο!!! ιο!

1 ,ε:ειιοειι Τε.Βιε εο!!ινε.ιιι! πιο Αρποπ!ε. ι1ε.ιιπ οπο!! ε!ε ππιι!!!

[.5.!ιιιιιιιιπε!ι !ι! πιιι€ε!!ειιι·ι;ε!· Βε!!ιειιίο!εε, Με ε!ε ιιιιιΒει!ειοι

ινετεπ πω! που Ιίι!!ιπε ιι·ιιι·ι!ε πει!!! νο!!ειι!.π‹1!,ε; εεειιπ‹!.

!ε!!. πειοπι., ι!εεε ιιιε!! επ !ι!ει· ει·ετεπε ππι· εει!! πω!!!

επιιιεο!ιι·ε!πεπ 1ιεπε, επεε πιοεο! περιιεο!ιει Γι!!! ιιππ !)!ριιι!ιοι·ιι

ει! !!ιπι2ε ει·!ιπ!ιε!ι ικιιι·ιιο, οιιπο ε!ε εεεο!ι!Ιι!ει·ιεπ ιιο!!πε!ει

μπει!!! !!ιπει!!!εο!ιεπ 1ιιι.!ιιιιι!πεει! Μ!! Βεοππο!ιιι!πε !!ε!!!ειι;!

!!ε!· οιεει·ι!ιπιιει·ιοι!ο νιιιιι·ε ι!ει·ει!!;;ει· Ρετ. ι·ετι:ι!πειι!ο5ιιι

1οι·επ εεννεπεπι 2ι.ι·ο!ιε!!ε !!ε!· Απ! πιε :ππι !ειπεπ Μ0!!!θ!!!ι

ε!ε Κτι!!ι.ε Με Ρε!. οιιιο!! Νε!ιι·ιιπε;ειιιιππι·, ιιιε! ι!!ε Απο·

οιιπο! νεπ ΝειιτΜγει!ει·ειι, ει·!ιε.1ιειι ιιιιιεεειε πω! επεπιιο ιι!·ιιιοιι

πω!! ειιιε !!ιιπ πι! θιοποιε ε!ε!1επ‹!ειι Μ!!.ι.ε! ε!ε Ηεπι!ιιι·

ι!ε!ιειτ. Μπομπ ιιι!!επε. Πειιπ ο!ιπε ε!ε Απινεπ1!πιιε νοιι!!επ·

ιιι!!ιο!ιι ιιιι!!°ο πω!!! ιπι εεεεπειιεπ ω!!! εο!ιοπ πω!! ει!!! Π·

ιπ!!άιιπε !!εε Ηει·πιπιιε!!ειε ει·ιπ1Βιι πω! οιιπο! π..! 018.!!! π!

ΑΘΗ!!! ει! ε!ιιε ρ!ιε.τιπε!ιιιΙοε;ιεο!ιε '1'1ιει·ερ!ε πιο!!! Με ιιιιιι!ι€ιι

11οιιιι!!επ @Με

Η ο οπο!.

Μει!!ο!πε!ιο!ε 0!ιοει·επιε.

Νενειππει·, 0εοειππει·. 1901.

1). Θοι·οο!ιοιιν:

1ιειρειτοτοιπ!ε».

Αυτοι· πι! ειπ ε!!'ιιιι;ει· Απιιιι.πεει· πει· 0ο!ροοοε1ιοιοιπ!ε.Ει

ιιιιει·ι!επ 14 Κ!·ιιππεππε!·!ο!ιιε ειιοο!!!!ιτι, ννε1ο!ιε πεπ .ειιιιιι!!!!!!

Ε!!”εοι πω! Ορει·ει.ιιοπ !!!ι!ετι·!ιειι.

«Π!ο 0ο!ροοοε!!οιοιπ!ε πι! 1πά!οει!οιιιιιι

Θ. 8 ε. π! ο ο ιι ο ι; ο 1! ι : «Ω Γιι!!ε νσπ Κπιειςε!επιι!·εεεοιιοπι

Π!ο Κι·ε.ππεπε;εεο!ι!ο!ιιεπ πετάει! !π Κι!ι·πεπι πει·!ο!ιι.ει. !οιι !

πεπ 42 Ρειιεπτεπ ινε.ι·ειι 24 Μιιππετ πω! 18 !!'τεπεπ Π! ΑΕΙ',

π!π ιιι 10 .!ε!ι!·επ εκπω!επ 7, ω!!! !1-20 .!ι-ι!ιι·επ !θι!'0Π 21-1

.!ε!ι!επ - Θ, νεπ Β1-40 .!ιι!ιι·ειι - 4. πιο", ε!ε 40 .!ε!ιτε ·Ι-;

πο! ειιιε!!! Κι·επιιεπ 1!οιιιιτε ε..! πιππ· πιο!!! ετπ!!! ινεζι!!!Π· !

ι 24 1ε"ε1ιειι ιιπω!ε1ιε ε: πιο!! πι!! ι;ι!πει·οιι16ε.ε θε1επ!ιεπιιιιπι!πιιε.

1ιι 4 1ι”ι!.1!επ ιιιπ Με εοιπο ε!ιι·!Βε !·ΐοι·ιπ, ιιι 1 Ε”ιι!!ε πι!! ει!

πε!ει·οι!εο!ιο !!ει·ιιι; 12 πι!!! ορει·!!·ιε 8. ννει;επ Απιι!!080".ΗΠ

Οεπιι·ποιι!ιεπ πω! 1 ω!!! νιιοΒ·ειι ποππ ιιε!ειιιπ. Ιιι ό!! Γ!"

ννιιι·ι!ε ιιιε ιοτε.!ε Βεεεοι!οπ ειιιε.ε,ιε!!!!ιι·ι, ιιι Β Γιι!!επ πιο ιιππ

ειιιε. Πε! ποο·επιπ!·ιπ!!;ε 8οιιπ!ιι πι!! νοι·ι!ετεπι 1189118!! '(1%'
85 ω!!! νοι·ννεπι1ει, άει· οποτε θο!ιπιιι. ιιπε!! νο!!‹πιειιιι Η

ε!ε Ρε.ιε!!ε !ι!ω!πι·ο!ι - έ! ιπει!; ε!ε ειιιι·εοερει!!ιι.!·ε !!ε!!ιο!!!2



πιει. νοιι 42 Ορει·ιι·ιειι ενιιι·όειι δ? ειιιε άει· ΒειιιιιιόΙιιιι€ ειιι.

11ιεεειι. Β ειιιι·Ιιειι. νοιι όιεεειι ΒΤ »νει Ιιει 27 ειιιε νόΙΙιεςε εει

Ιιιιι8· ω» ιιιιτιειιι ΐιιιιοιιοιιεΙΙειιι ΒεειιΙιιι.ιε ειι ί'0ΠιθΠΠΠ'θ"ι ΠΠ[

εεΙιΙεεΙιτειιι ιιιιι· ιιι ειιιειιι ΡιιΙΙε·; Ιιειιιε νοΙΙετειιιειαε ΗειΙιιιιε Βει

8·ιιτειιι ΓιιιιοτιοιιεΙιειιι ΒεειιΙτιπε ιιι 4 Ε'εΙΙειι.

Β. ΒειιεΙιιιιιοιι· ιιιιό κι: ΤεειιεΜονι·: ςΕιιι ΕΑΠ νοιι

ιιοιιιει· ΜεΙιιιιεΙιοΙιε οοιιιιιΙιειι·ι. «Με ΙεγΞιιιιιεοΙιε (ιιι Μ”

ειιιεε Κιιι·ιιιιιικεΙε) Ροιγιιειιι·ιτιε ιιιιιι οι·εεε!ιονν'εεΙιε Ρεγ

ειιοεε>>.

Πιε 49-_ιιιιιι·ιεε Κι·ιιιιΙιε Με ιιι άιε ΚΠιιὶΙ‹ ειιι "κι Βγιιιρτοιιιειι

εἱιιει· ιιειικειι ΠειιιιιειιοΙιε: ε·ειΙι·ιισιιιε σειιιιιιΙιεετιιιιιιιιιιιε, Αιιαει.- ι

χείϋΜ. ιιι·ΙιοεΙιοιιι·Ιι·ιεειιε Ιιιεειι, ΙΒιιιεεςιιιιε νοιι ιεεΙιεΙιει· Νιώ

ι·ιιιιι,.ε ειε. ιι Ιιιιιιιει· ?Με ειιιιει·ιε ειοιι _ιεάοοιι Με Κι·ειιιιιιειιε

ΜΗ επιιιε!ιοΙι: άιε Κι·ιιιιιιε Με; ειιι ιιι εεεειι, άιε Ιιγροε!ιοιιάι·ι

εοΙιειι Πεειι εεΙιικε.ιιάειι, ιιιιεεεειι Με.: ειε ιιιι ειοιι ει·Ιιινει· ιιι

οι·ιειιιιτι-ιι, ιιπε ΘειΙ:Μιτιιιεε "ειιιε ειπε ειιεεεειιιι·ειοιιτ, εε

ιι·ειιυιι ειιιε. Ρεειιάοτειιιιιιιεεειιεειι- Με. ΟΙειειιιειιιρ: Ιωιιιιτειι ·

ι'οΙι.τειιιιε εοιιιιιιιεεΙιε διϋι·ιιιιΒ·ειι ιιεειιςειι·ιεεειι ιι·ει·τιειι: Ρει·εεε

άει· Βιιιι·ειιιιτε.ιειι ειιι! Βειιιιιει·2ειι ειιι ιιιι‹:ΙιΓοΙι;ειιὰει· Αιιειειιιε·

ειε ειιι! εειιιιεεεΙιειι Ρετιιιγεε; εε ΙιιιιιιιεΙτ.ε ειοιι ιιιιι ειιιε ργιιιιιι

εεΙιε Ροιγιιειιι·ιιιε. Ιιει·νοι·ι.εει·ιιι'ειι @ι·ειι ειιιειι εειιινετειι Κιιι··

ΒιιιιΙιεΙ ιιιι‹Ι ροΙγιιειιι·ιιιεειιε Ρεγοιιοεε. Πιε ΚτιιιιΙ‹ε @Με ιι.ιι

Ργειιιιε ιιι θι·ιιιισε ιιιιτὶ άιε Βεει.ιοιι ιιεειιιιι€τε ειε ΡοΙι·ιιειιιἱτιε:

ιιπ άειι ρει·ι Ιιειειι Νεινειι ι”ιιιιιιειι «Πε Αιιτοιειι ειιιι·Ιε ειιιε”

ερι·οι·Ιιειιε ειΕιιἀει·ιιιιἔειι; νιεΙ Εετιιι€ετ ικε.ι·ειι άιε Υει·ειισε

ι·ιιιιι:ειι ειιι .ΙΝιεΙιειιιιιει·ιι, ιιιει· ΐιιιιά ειοιι ιιι” ειιιε ιιιιΐιιεε

Βεἔειιειειιοιι νει·ειιιιεΙιει Γεεει·ιι ιιι εεε νει·εειιιεόειιειι Βικιπ

εςειι, πειιι. άειι Ιιιιιτετειι. Τγριεειι ινει·ειι ίει·ιιει· Με ιιιιΙιτοε|ιορι

εεΙιειι ΒΜει· ειιιε άει· Ψεεειιιιιιιειιιιιιιιιιι: ειιιι·Ιι ειιεεεερι·ο‹·Ιιειιε

Γετιάεεειιει·ειιοιι, νει·άϋιιιιιιιι€ ιιιιιι θι·ιιινιιιιιι πιει· ΠιιεΙιεΙ

ειιΙιετιιιιι.

Θ. ΨΙειάιιιιιι·ονο·: «Πιε Βε!ιιιιιάΙιιιιΒ άεε θεοι· ιιιιά άει·

Βιοιιιιιοεεε Βει ΚιιιτΙει·ιι».

Αιιιοι· ειιιριὶειιΙι ιι·ιιι·ιιι ειιιε 2 ρΟτ..-ιεε ΗϋΙΙειιειειιιΙϋειιιιε· ειιι·

Βειιιιιιιιιιιιις εεε 8οοι·. Πιε νοιιι θεοι· επει·ιΠειιειι Ριιι·τιιιεειι

ιιιετιιειι ειιιι2ιο!ιει ειιι. ιιοειιιιει· ννιιιιε ΜΜΜ; ιιιη;ει·ιεΙιειι ιιιιτι

άειιιιι ιιιιτ άει· ει·νι·Μιιιιειι Ι.ϋειιιικ Ιιεει.ι·ιοΙιειι. ΘεννϋΙιιιΙιε!ι χε

ιιϋιεειι ειιι· Ηει!ιιιη; ειιιε Με ὸι·εἱ Ρ!ιιεειιιιιεειι. Βει άει· Βιο

ιιιιιι·ιι.εε Με Αι:ιοι· Με ειιιιειιιι·ειειι Βεειιιτειε νοιι ειιιει· Βε

ΙιειιιΙΙιιιης πι". .Ιοιιιιιιαιιι· εεεεΙιειι. Πιε ςεεεΙιιι·ϋι·ιεειι ΙΗΜΙιειι

νι·ει‹Ιειι ειιιιιιεΙιει Με ιιι Βοτειιιιτε!ϋειιιη; ε·ειι·ειιιιιει· ινωω

ιιιιι:ετιιρΠ πω! εειι·οεΙιιιετ, ιιΙεάειιιι ιιιιι ειιιίιιεΙιει· .ΤοιΙτιιιετιιι·

ι›εειιι‹·Ιιειι. Βιε ΜιιιιεεειιΙειιιιιιιιιιτ νει·ιι·ιη;τ ιιιεεεε Μειιιεειιιειιι

εειιι· αυτ, ιιιι‹| άιε Ηειιιιιιε· Μ". εοΙιοιι ιιιιειι ειιιΙ,ςειι '1'ιιιχειι

ειιι; άει· ι“οετοι·.ειε ειε εειιιι·ιιιάει. ι·ιιεε|ι υπά, "ειε νοιι ;;ι·οεεει·

Βεσειιιιιιιε· ιει, ειε Βειιιιιει·ιειι Ιιδι·ειι ει:Ιιοιι ιιπε άει· ειετ.ειι

ετιιιιιιΙιοΙιειι ΒεειιειεΙιιιιι€ .Με εε ειιιειι άιε Κιιιιιει·· ινιεόει·

Νιιιιι·ιιιιε; ειι ειοιι ιιειιιιιειι ιι6ιιιιειι. θειι·ϋιιιιΙιεΙι ειιιά 1--2 Ρω

εεΙιιιι€ειι ιειεΙιεΙι ιιιιεειιίιιιιι·ειι.

Α. Ι) :Η ι ιι ε· ε τ: 6Βιιι ΓιιΙΙ νοιι θρΙειιεετοιιιιε ειιι: Βιιιιετιι;ειιι

ΒεειιΙιιιιε».

Α._Κ ειιι Ι ιι Ι; ο ει· : «200 ΠεΙΙε νοιι Βιιιειι·ειιτι·πετιοιι».

Βιεεεε ει.ειιετιεοΙιε ΠιιτειιεΙ ειιι.ετειιιιιιιι άει· οΙιιι·ιιι·ειεεΙιειι

ΑιιιΙιειΙιιιιΒ· τΙεε Μιιιι·ιεεΙιειι βειιάεεΙιείιε!ιοεριιιιΙε ιιιιιι ιιεειειιτ

ειοιι ειιιϊ Με .Ϊειιιε Ι898-1901. Ιιιι θιιιι2ειι Μιτου εε 172

ινιιι·ειι; ειιι ιεειιτειι Αιιι;ε 106, ειιι ΙιιιΙιιειι Μ. Βει 28 Κι·ιιιιιιειι

ινιιιιΙε άιε Ειιιιεειιοιι άει· Ι.ιιιεε ειιι ιιεἱἀειι Αιι,εειι ;;ΙειοιιΖειιις

ιιιιεΒεΙἱιΙιτΙ. ειιι άει· Κερεει ινιιι·όε Με Ιιιιιεε 8 πιο! ειιιΐει·ιιι:.

Ψεε άιε Κιιυιι·εΜΐοι·ιιιειι ε.ιιΙειιη.ι;Ι:, εε ιιιιιιόειιε εε ειοιι ιιιιι εε

ιι·ϋΙιιιΙιεΤι ι·ειιε θα" ιιἰειιι εειιι ι·ειΓε ΑΙιειεειιιε.ιε ιιι ΠΟ

ΠΙΙειι, ιιιιι ιιιιετι·ειίε - 21 Ε`ιιΙΙειι: ιιιιιιιιιιιιιεεΙιει· Βιιιιιι· ιιι

ειιιειιι ΓΔΜ; ιιιειιιιιι·ειι6εει· 1 πιει. ΚειΙΙιετ.ιιει·- 2 ιιιιιΙ,8οΜεΙιτ

ειπε 1 πιει ιιιι‹ι εεειιιιιΜ.ι·ει· -- 4 πω!. Βιε Βεετιιιιιτε άει· Ορε

ι·:ιιιοιι ειιιειι ι'οιεειιάε: Με εειιι· ςιιιει· 8εΙιεοΙιει·Γε ενιιι·ι1ειι ΝΒ

Κιιιιιιιε ειιιε ω· Βειιειι6Ιιιιιε ειιιΙεεεειι (πιι1 εοιι·ιΒιιιειιι Αιιἔε

Ιιϋιιιιειι Μειιιε Ηεεειιειειιιιε Με ε. Η. άει· θεειιιιάειι2ειρει· ειιι'

ειιιει· αειι·ϋιιιιΙιεΙιειι 'Ι'εεωιειιιιιιι· ει·Ιιιιιιιιτ ιι·ει·άειι). Βει 47 και·

Με εεΙιεειιιιι·Γε Με ειιι: ιιι ΙιεεεΜιιιειι (άει· 8εειιιιεειιεει€ετ

Μιά ιιιιτιειιΝΜι εεεεΙιειι. άιε Ζω άει· ΡιιιιΙειε ειιι' Ρεριει·

Ιιειιιι Μάικ εειιι: ειιιι.ει ειι8·ειζειιειι ιι·ει·άειιι: Βει 84 - Με Βειιιι

ι;ειιιι (Με Βειι·ειΤειιάειι Μιιιιιειι οιιιιε ΗϋΠε ιπι Βιιιιιιιε ειοιι

ίοιιιιειι·επειι ιιιι‹ι ιιι άειι ιιιιιεεΙιειι6ειι θεεειιετειιόειι ειοιι οι·ι

ειιιιιειι) Βει 5 - ειιι· άιε $εΙιεειιΜΓε νει·Ιοι·ειι. ΟΙιιιε Βεειιιιιιτ ·

ιιιιιιιειι 2 Κι·ιιιιΚε ειιτιιιεεειι; Βει ιιιεεειι Ιιεειιιιιόειι νει·8.ιιιιει·ιιιι

εεπ ειιι Αιι.εειιιιιιιιει·Βιιιιιόε. ΝεΙιειεε Μ” Με Αιιεΐϋιιι·ιιιι!;

άετ Ορειιιιιοιι ειιι! Με ΝειοΙιΙιεΙιιιιιάΙιιιιε· ιετ ιιπ θι·ιειιιειΙ ιιειειι

ειιιεεειι.

.Ι. Ο ιι ιπι ε Ι ε κ· ε Κ ι: «Ζει ΒειιιιιιόΙιιιικ άει· εεριιιΙιιιεεΙιειι Αΐ- '

ϊεριιοιιειι άεε ΗϋοκοιιιιιιιιΙιε ιιιι άειιι θάεεεεει· Κιι_ιε.Ιιιιτειιι

Ειιιιειιι».

Βει άειι_ιειιιι;ειι Ε'οιιιιειι άει· ε)·ριιιΙιιιεεΙιειι ΒϋεΙιειιιιιει·Ιιε.

Ιειόειι. Με ειιι' Ωιιεε!ιειΙΙιει· ΐι·ϋΙιει· ειιι ι·εε2η'[ ΙΗΜΘε. ΠΜ διο

ΒιιΙ2- ειιι! ΒειιΙειιιιιιΜ.άει· ω· Πιιιειιε ιιιιιιειι·ι. Πιε ειπε”

Ηυειιιι.ειε εἰεΙιτ. πειιι νοιι εοΙεΙι ειιιειι· ΒειιιιιιάΙιιιιε ιιι όειι_ιειιιε·θΒ

Β'ιιΠειι, πιο άιε Ηἱι·ιιΜιιτε ιιιιά ιιιε Νει·γειιννιιι·εειιι Βιιε Μ!.

ΑΠεειιοιι ειιιά. ε!εε Βει άειι εεε. Βιιιιάιιιγειιτιόειι; ειιιά ε18Β'θεεπ

Πειε νει·Βιιάετιιιικειι άει· θει”ὲιεεε ι·οι·Ιιε.ιιιιειι, Βι·ιι·ειεΙιιιΜ-8.

Ιιεει·άε, - εε ω” ιιιιιιι εειιιτει·ΠεΙι ιι·Βειιά ειιιειι ιιειιιιειιε"ω-.

ιΙιειι ΕΠεει ει·ιι·ε.ι·ιειι; Με Βι·εο!ιειιιιιιικειι. ινεΙεΙιε ειιι' εθοΠΠ

ειιιε Ι)εεειιει·ιιιιοιι Με· ΡγιειιιιάειιιιΜιιιειι Ιιειοε;ειι ινωάθ"

ιιιϋεεειι. ιιΙειΙιειι οιιιιε _ιεςΙιεΙιε νει·ιιιιόει·ιιιιες ΙιεεεεΙιειι.-- Βι"ω

κιϋεεει·ειι Ρι·ιιοειιιειιτε νοιι Ηειιιιιιεειι @Με άιε ειιι·0ΜεοΙιειι,

Ιειιςειιιιι ι·ειΙειιΓειιάειι Γοι·ιιιειι: Μι “Η εειιιειι ΝιΠειι Με

Αι.ιιοι· ειιι· ειιιιιι νοιι άει· Πιιιειιιιειιειιάιιιιιε ειιιειι ΡΞι·ι°0με αθ

εε!ιειι, ιι·ειιιι εειιοιι νοι·Ιιει· ιιιιτει· ε” ΦΙΒΜΜΙΒΡΤΒΘΜειιιιΙιιιιε

ειιιε Βεεεει·ιιιιε ειιιι:ειι·ετειι ιιππ. Αιιι.ΙειεΙιιεειειι από 8ι.”ωπ

εειιιιιιιιιιειι άιε εειιειΙι!ειι 8γιιιριοιιιε. (Με _δοΗΠιθΓζθ"- άειι" άιε

8ιϋι·ιιιιι.>;ειι ειιι άειι Βεειιειιοι·ς.ιιιειι ιιιιιι ειε εισι·ιιιηζωι ε"

θεεειι!εοΜεΓιιιιειιοιι. Αιιι εειιιι·ει·ετειι υπά έιτε.ιιε ειιιειι.: "ει-Φ...

Με $ιϋι·ιιιιεειι άει· ιιιοΙοι·ιεειιειι Ηριιιιι·ε ΒΡΡΙ"Π!]ΒΒϊι (Νε ερωτι

εο!ιειι δι·ιιιριοπιε. άιε 8ιϋι·ιιιιι:ειι εεε (ιε.ιι€98 εεε: Βει ω.

εγριιιΙΠιεεΙιειι ΒΙειιιιιΒο-ΜγεΙιιιιιειι Μιά (Μ' 8ι'ΡΜΠε ιιιεΙιε>;ιιε,

μπιεοιι κ·ει·υΒιο-εριιιιιΙιε ιιιιιιειι ειοιι ειιι Πιθβίω ΜΜΜ ειιιιπε

εειιι· Ηειεεεω ιιπε άειιι ΒιιΙεινεεεει· (2|···29° Β-) στι" Με

άειιι 8ειιΙειιιιιι ι80°-8Ι") νοιι 15-30 Μιιιιιτειι Βιιιιει·. Π"εθειε.

Με ιετ ιιι ιιιεεειι ΠΙΝ" Με Νώε" ιπι οιιειιειι ΙΛιιι2Ι16 Με:

ειιι· ιιι άει· Ηεε; Βει άειι Ψιιι2εΜΠεειιοιιειι "Μ[1Μ ΒΥιιιιιΙΜετιιιειι

Ι.ιιειοιιειι πω» άειι ΚιιΜει·'εεΙιειι 'Γγριιε. Μ! 68" Ει·ιιι·ιιιιιιιιιι

εειιι εεε θοιιιιε ιιιιιἰ Βει άει· εω;. ΡεεΠϋ0ε8ΒΘε Ιιιειισιι ειιιά

ιι·8.ιιιιειε ΒΜει· ιιιιιιειι·τ (θειιιιιιιιιιιΜάει· ν” ύδ”-34° Β.) ΨΩΜ

ι·ειικΙ άει· Ι.ιιιιειιιιεΙιειιόΙιιιιε εοΠειι ιι·ι·άει· Ωιιει·Ιιειιιιει·, ιιοειι

3οάρι·ερει·ειε ειι8ειι·ιιιιάι. ιι·ει·όειι.

.Ι. Ηιἔιι ε ιι ε τ: «Ζω Ρι·ιιΒε άει· ιιιοΙοι;ιεεΙιει.ι Βειιοτιοιι ειιι”

Μ».

Με ειιει·ετ νοιι Πειιιεειι ιιπε ΠΙιΙειιιιιιι ειιι· ιΙιΠει·ειιιιεΙΙειι

Πιιιεςιιοεε εεε Βιιιιεε άει· Μειιεειιειι ιιιιιι άει· ι·ει·εειιιειΙειιειι

'Πιιειε νοι·εεεεΙιΙ>ιεειιε ΜοΙο:ιεοΙιε Βεει.οιιοιι Μι Αιιιοι· ει·

ιιει· ειιηςειιειιιιειι ΝιιεΙιριἱὶΐιιιιε ιιιιιει°2οιςεπ ιιπε Γεω! άιεεεΙΙιε

Με ιιιιεεει·ει εΙιει·ειιια·ι·ιειιεεΙιεε ιιιιά Βι·ε.ιιεΙιιιιιι·εε Βεεεειιε. Με

νοιι άειι ΤΙιιει·ειι ετιιιι!τειιειι 8ει·ιι ι·ει·ειιειιιε Αιιωι· ειι εοιιεει··

νιι·ειι από εειιι· ιιιι Εκειοετοι· ιιι ειιι· Κειω ιιιιιι Ι)ιιιιι‹εΙΙιειι,

ιιιιιειιι ει· :Με Ηει·ιιιιι ιιι άϋιιιιει· 8ειιιεΙιτ Με ειω·ιω Ρειιι'εοϋειι

δειιιι.Ιειι ιιι·ιιεΙιιε. ΑΜ' όιεεε ιδ”ειεε ει·ΙιιεΙι ει· ειιι ριιΙνει·Πιιιιιι

εεε θετιιιιι. Με ιιι ΙιοΙιειιι θι·εάε ιι·ιι·Ιιειιιιι ιι·ιιι·.

Α Ι ε ιι ε ιι ε ε ι· Ϊιν ιι ιι ο ω: «Πειιει· άιε Βει·οιιιεειιοεε άει· 'Γε

Βει·ουΙοεε».

Βιε ειιρειιιιιειιιειΙειι νει·ειιεΙιε άεε Αιιτοι·ε Πιιιι·τειι ειι Πι!

;.ςειιι!ειιι Βι·ε;εΒιιιεεε: Ι) Πιε Ιιοιιιο8ειιειι θιιιτειι·ειι νοιι Αι·Ιοιιιε·

ιιπε! Οοιιι·ιιιοιιι ειιιά, ικει.ι:ειι ιΙιτει· Πιιιιεει€1.ιιτΙιεΕειτ. ειιι· 8ει·ιιιιι

ιιιιιςιιοεε άει· 'Γιιιιει·ειιΙυεε ιιΜιτ. νει·ννειιιὶΙιιι.ι· ιιιι‹ι εοΠειι ιιιιι·εΙι

ΒιιιιιΙειοιιειι νοιι ΙοτΠειι ΒιιοιΙΙειι 1Βειιιιιη;ι ει·εειει ινει·όειι. 2)

Πει· 8ειοάιιι.ειιοεε ω· 'Γιιιιει·ειιΙοεε εειιι" Με ιιππ ιιοε:!ι Ι«ιειιιε

ει·οεεε ρι·ιιιαιεεΙιε Βεάειιιιιιιε ιιιει·Ιιε.ιιιιτ ινει·άειι.

ΑιιεΙιιιιιιιιι.

.Ω

Ι(ΜΒΒ ω] (Η 200 8! τ "Η - ι ΒιιεεΜ 8ιιιιιιιιιι Κοειιιιγοιι ι ννειιει·ιο:εεκγειι ιιο!εε

' ' "θ" ""””” "Μ" “Με " """Μ" ι πιει. (1οιιι·ιιιιι ι·ιιεεε Με ιιιιιιειιιεε οιιιειιιεεε ει νό

ιι6τιειιιιεει. Ντ. 8 ειιι! θ, ΗΜ.

Ρε ενΙονν: «Με ΓιιΙΙ νοιι Πγειι·ορΜε ρειιιΙΙειιι·ε ει. ριΒιιιειι

ι.ιιιιε (Αιιιιιιιιοειε ιιι€ι·ιειιιιε)».

28-ΜιιιΒει· Ρειτιειιτ. Βεριιιιι άεε Εειιιειιε νει· 4 δειιιι·ειι.

Ζε.ιιΙι·ειεΙιε, ιΠιει· άειι 88112811 Κϋιρει· νει·ειι·ειιτε, ιπι ΑΠεε

ιιιειιιειι εγιιιιιιειιιεεΙι ι;εΙει.ζειιε, νει·ει·ιιιεόειι ει·οεεε (νοιι Με·

εειιιιοι·ιι Με ΤιιεΙει·Βι·όεεε), ιιιειετ. ι·ιιιιιιε οιΙει· ονιιΙε. ινετΙει·

ΙιιιιΙτι·ιιτιοιι ιιοεΙι ΑιιεεΙιιιρριιιις εει.=;ειιιιε Ιιτειιιιε Πεε!ιε, Με,

ΓιειΙιεΙι εκει ιιιιωιι εΙειειιιιιαεειε.·, τεειιι άειιτΙιεΙι άιε ιιιιιἱιι·

- ΙιεΙιε ΓειΙιειιιιιΙάιιιιε; Ζει,ε·ιειι, ννοιιιιι·ειι ειε ΜΜΜ ειιι Με·

ι

ι

Ι

 

ι.>;ι·ιιιιι·ιεε ΑιιεεεΙιειι Ιιιιιιειι. Βει ιιιιΜοεΙεοριεεΙιει· Πιιιειειιοιιιιιιμ

ειιιεε εκειειι·τειι ειιι! ιιι Β'οι·ιιιιιΙιιι ε:εΙιετιειειι ΒτϋεκαΙιειιε Γειι‹Ι

ιιιε.ιι Με ΗοιιιεειιιεΙιτ ιπι Α!! ειιιειιιειι ετννιιε νει·εειιιιιιιΙειτ. Ιιι άειι

Αιιεί'ϋΙιιιιιιεεςΗιι€ειι άει· ειιι·ΓοΙΙι!ιεΙ ιιιιιἰ άειι νει·ιιείιιιιιζειι

εννιεεΙιειι άειι Ιιγρετι.ι·ουΙιιεεΙιειι ΡεριΙΙειι Ιιειιιει·Ια ιιιιιιι ειιιε

ιεειιτ Βεάειιτειιόε ΑιιειιιιιιιιΙιιιιε; νοιι ιιιιτιιιιιει· εοιιωιιιι·ιει·Ιι

εεΙειςειτειι ΗοιιιρΙ.ΜιεΙιειι. Ι)ιιε Βι:ι·ει. Ιιιοικιιιιιι ιεεει. ειοιι

"Με ιιιιτει·ει·ΙιεΜειι. Χϋτιιει·.τεΙΙειιεο!ιιοΜ εειιι· εοΙιννιιεΙι ειιι

ινιοΙιεΙτ. Βειε ΜεΙριεΙιι ιΙιειΙε Ιη·ρει·τι·ορΙιιεεΙι. ιιιειΙε επιο

ριιιεεΙι. Πιε Βιιεε.ΙιεΙΙειι ιιιιιειιειι καιω ειιιειι ι·ιιικιειι. ι·εερ.

νιιΙειι οιΙει· ειιϋτιιιιε;ειι ΒιιιᾶιιιεΙ‹. Πιε ΒοιιΜι2. εετ ΒιιιοΙιε!

ιε1Ιειι τ.ΙιειΙε νει·Μεπειτ, τΙιειΙε εειιιιι5.ιει·. Με Β'οι·ιιι άετ ΖεΠειι

ειιεΙι ΜΜΜ· νει·ιιιιιιει·ι, ιιιι Ιειιτει·ειι ΓιιΙΙε ειιιά Με Κειιιε που

 



 

  

ιιιεΙιτ εε: Γιιι·Ι›Ιιει·. Λε νιεΙειι ΒετεπεΙΙειι, εοινιι)ι1 ιιι εεε Σιγ

ει·τερ)ιεε Με ε.ιι·ερΙιεε ΒεεΙΙειι, Ιιεεε ειειι ειιιε ει;ειιΜιετε1ιε)ιε

ει·εεεει·ειιις :ιιι εεε Κει·εειι ενε!ιι·ιιε)ιειεε: ιιιιι·Μι εΠεειι ιιἱεΙιτ

Πι.ι·Μιει·εε εΙεειεεε ΒιοΠ', εει· 2ινιεεΙιειι Ρι·ει:ερΙεεειε εεε Μετε

Ιιτειι εεε Κεεεεε ειιιχε)ε.εει·ε ι.ν.ιι·, ει·ιιιεΙτ εει·εεΙΙιε εειιιεε· ειιιε

ΙιεΙΒιιιεεεϊετειιε·ε. :εεε ειεΙιεΙΓετειε.κε θεετ.εΙε. Ι)ιεεε Κεπε

νει·εεεει·ειιε Με εεεει'εΙιε νοιι Κε ειιι τ. Με;) εεε θ ειε

ι:ε ε ιι ιι ε εεεειιι·ιεεεε. - Με νει·τΙιειΙειιε εεε εεε!ιεΙΙιι·ε.εεειι

Ριετεεειε ιιι Κϋι·εε!ιειι ἱιι εεε Βε.ειιΙιεΙΙειι εεΜε ιει ΑΝεε

ιιιειεεε ΜειιιΙιειι εΙειεΙιιεεεει;; ετειιιι.

Οοι·ιειερειεΙΙεε ει·ερρεεινειεε ειπε Ιιγρετιι·ερειι·ι, εεεεε

εει·ε ιιι εεε εειιιι·ειεε Ρε.τιιεεε, εεΜε ειε ΡεριΙΙειι εεΜε ιιι

Πιι·ει· θεετεΙε νει·ειιάετε ειιιά. Νιι·εεεεε ινιιι·εε εεει· νει·

ννε.εΙιειιιι€ εει·εεΠιεε ειπει· εΕεεεεει· εεεεεεΙιτει:. ΙιειεΙιτε

ΒεεεεεΙΙειιιιιΒΙιτε.ιιεε ιε εεε εεει·ετειι Οοι·ιιιιεεειιιεΙιτεε.

θειιενειεε, Β'ετιει·ϋεεε εεε Ι·Ιειει·ε ειινει·56.ιιεει·τ. ΜΜΜ Μεε

Κε)ΐεεει·ε νει·ειεΙα.. Ιιι εεε τ.ιεΐετεε θετιιιιεεειιιεΙιτεε Ριςιιιειιι.

ειιΙεεει·ειι€εε.

νει·ι'. νιιιειειι·ι Με ΗειιριτεΙΙε εει εεε εεεειιιΙεει·Ιειι ρε.)ει.

εεει.. Υει·ε.εεει·ιιιιιςεε εει· Ηγρει·ιι·εριιιε εει· Ρε.ριΙΙειι, ειε εε

εει· Ηει·ιιεειιιεΙιι. εεΐιιιιεεεεε. Βει·ιεεετε.ειΞεε νει·ε.ιιεετεεεεε

εεττεε)ιτει ει· Με εεεειιεει·ε. Βεεεε·ΙιεΙι εει· Ρει)ιε εεεεε

ερι·ιειιτ. ναι'. εει· νει·ιιιει.εειιε·εε εεε. Πιο εε_)εεκινε Μετ

εεεΙιειιε εεε ΡΜ. με εεεεει· ΙειεΙιεει· Αεεειειε εεε Βιιιρεεε

ΙἱεΙιεειι Με Ι)ι·ιιΜε Με Βιιιςεεει·ιιιιιι νεΙΙΙιεπιιιιεε ιιεεει.ινεε

Β.εειιΙιετ, ειιι· ινει· Με ΗΟΙ-Μεει;ε ιπι ΜεεειιιιιΙιεΙτ εεεει.ε.ιιτ

νει·ιιιιιιό.ετε.

Τ' ε ε ε Ι ε ε ο ιν: «ΡΗνιιεειε ι·ιιει·ε». (Κεΐτ8 ειιι! θ ειιτ.)ιε.Ιτεε

Με Β`οι·ιεει:ιιιιε· ω· Ιιτει·ιιι·ιεε)ι-Ιει·Μεεεεε Πεεει·ειειιι).

'Ι' ε τ - Ο τι ε: ο τ) ε. ε ε : «ΑΙορεειε. ει·εετε» (εεειιίε.ΙΙε Γειτ

εει.2ιιει; εει· Ιιιιει·ειει·εεεεεειι).

θιιιιιεει: Με" εει· Ρι·εε·ε εει· Ιιιιιιιιιεπει εει· 'Ι'ιιιει·ε

εεεειιιιΕιει· εεει Βι.ιε. εεε ινειε!ιεε 8εΙιεεΚει·ε.

ΝεεΙιεειε εεεειειιι· ειε Βεεειιιιιιιε· ε” Ι)ιιει·εν-Κι·εΓ·

τι ει.ς'εειιειι ΒιιειΙΙειι Πιτ εεε Ζεετε.εεεΙιοιιιιεειι εεε εΙεεε

ιιιεΙΙε ιεετεεετεΙΙι, εεε·Ιι Πιι·ε ΟιιΙτινιι·ιιιιΒ· εεΓ νετεε!ιιεεεεεε

ΝεΙιι·εεεειι, εεΜε Με Πεεειεειρίεεις εει· ΚιιΙιιιι·ειι ειπ εεε

ΜεεεεΙιειι ,ε;εΙειιεεε Μ. ειιειιιε νω. εει εειεεε, ιιι άειιι Ιε

ειιτει νοιι Με Με :εεΜε ι Με Η εειεεε)ιτ.ειι Αι·ΙιεΠειι εει·

Ρτε;;ε εει· εειιιι·Ιιι:Ιιειι ΙιειιιεειιΜ εει· 'Πειτε. ιεε;» άετ Πι·

ιιιεει·ιεεεε· εει·εεΙεειι ιιε.Ιιει· Ζε ει·ετεε. Με ιειει·εεεειιτειι

ΒεειιΙιετε ι·εειιι:ι`ει·ιἱ;;ειι ειιι εΜιεεεε Βιεεε)ιεε ε.ιιϊ Με ΠεεειΙε

εει· νει·ειιεΙιε. ννΜιι·εεε νετϊ.. εεειιεο Με νιεΙειι εεεει·εε

Αετοτειι, ειε ΟεΙιει· εεε Π. Κ. εεε. Με ι'ι·ιεειιειιι Βιεεε

Με εειε.ιιε. ει· )ιιιι)ζε;ζειι νε Βιιιιιεε εεεΙι Αεεεε.ει: ειιιει·, επιε

εεε)ιει”τ. ι'ι·ειε ΒεειΙΙειι εειΙιεΙτεεεειι θε1ιει· Με Γι· ι εε εεε

ΒΙει ΜΙε Βε.ε. Ιιει·ειτε ρ!ιε.εεενιιι·τ. νει·Γε.ιιε. ννεεΙιεειι ΜεεεΙΙιειι

εειιι· μι, ινειιιι εεε Με: 2 'Εεεε εεεεε.ιιεεε Ιιετιε. Βει·ειιε

θ-8 8τιιεεειι εεεΙι εει· ΙιιιρΓιιιιε Πεεεειι εἱ‹·Ιι ι·ειεΙιΙιε!ι

Βε.εΠΙειι εε.ι·Ιιννειεεε, εεειι 24 8ιιιιιεειι εεΙιειι ειεε ιιιεεεεε

ΙιειΠε θειι.ιιτ, ινο)ιει ειε Βιιε. 1ιιειετ ιιι θι·ερρειι εεΙεεει·Ι: ινε.ι·ειι,

ινεειεςει· ειιιεε!ε εςεΙεεεεε εεε εεε!ι ενειιιςει· ιιι Κεττειιίειειι;

εει ιεεΙιεΙιει· Πεεειιιερι'εεε.· ΜΗ ιιεεεε Πει: νει·Μειεει·τε εἱεΙι

ειε ΖΜιΙ εει· Κει:ιεεΓει·ιεειι ιιιιιιιει· ειεΙιι· - ιιειειι Ιθ-12 Πεεει·

ιιιιρΠιι1€εΠ ννει·ειι ειε νοΙΙΙιοιιιιεεε νει·εεΙιινεεεειι. Ιιιι·ε ΖΜι1

νει·ειεΙιι·τε εἱε)ι ννιεεει· εει εε!τειιειιι ΠεΙιει·ιιιηιϊειι; εεε ειεεει·

Τ)ιειεεεΙιε εεε ω, εεεε ναι'. εει Βι·ιιϋΙιιιιιε· εεε νιι·ιιΙειιε

).ει·ε.εεε εει· Ι). Κ. εεε ιιιιι.ει· εεε Ιει2τει·εε ε ι ε ιιι Με Κει.ιειι

ιετιιι Με!. Ι'οΙ.εει·τ θ., εεεε Ιειειει·ε εειιιεε Πεεει·βειιε πε Ιιι

ι·εΙειιειιεϊοι·ιιιεε εει·ειεΙΙεε. Βει Ζιιιιιεεττειιι ει·ει.ιιι· ιιιεΙτειι

ειεΙι ειε Με Με εεεἰὶειιτετεε ΟιιΙεειεε ό-θ νεεΙιεε ΙεΙιεεε

ΜΙιιε·, εει 870 Βιεεεε ειε Π·ϋ)ιει· εει.ει·, εεε ιιε.εΙι 8 ννοε)ιειι

ινει·εε ειε Πεεει·ιειρίιιιι€ειι νοιι Ηιιιειι ιιε;.ιετιν

Ζε εεε Τιιιετνει·εεεεεε ννειιειε Με. εει· Οιιιτει·εε ειιι, ειε

Με' Με!. εει· Βειι·«Π”εεεεε Τιιιετερεειεε εεεϋειιτει νι·ει·ειι -

εει Ιιι_)εειιοιιειι ιιι Με ΒιιεεΙιΙιειιΙε ε.ειιτει· άιε Ηειιτ. εεειιιιεει·

ΜεετεεΙιε·ειεειιειι Ιιειιιιτε ει· εεΜε εεεΙι 15 ΗΜ. ει.5.ι·Κειε ρο

ε1τινε ΟΙιεειετε.ιιιε εεε εεειΙιεΙιε ΡΙιεΕ0ενΙοεε εεε)ιενείεειι, Με

@Με εει· ίι·ειειι Βε.ει. νει·ειιιιεει·ιε ειεΙι ιιιιιιιει· ιεεΙιι·, ιιε.ε)ι 24

Βιιιεεειι ι.νει·ειι ειε Ιιετειι:ε εεΙιινει· Ζε ειιιιειι. Αεε εεει Βιε

εεεε: Πεεεεε ειε)ι εεεΙι εεεΙι 8 'Ι'ει;ειι ΟεΙτει·ειι ειιι εεεΠενειιι

Βι·ι'ε1ιεε ειιΙε.εεε - ιιιι.ειι εΠεεει· Ζειτ ι.;εΠεε.<.;ειι ειε ιιιεΙιτ ιιιεΙιι·.

Με Τιιιει·ε εειιιεε ει:ετε ειιτ εειιι ΙιεΙιεε εενοιι.

).'νεειι ναι'. 24 Βιεεεεε νει· εει· εεεεειεΙιτιε·εεε Ιιι_ιεετιεε

εει· Π. Κ. εεειΙΙειι επετιΙιειι·ιε ΒεειΙΙοεΙεειιεε ιιι_)ιειι·ιε, ιιιιτΙιιιι

ειιιε ετει·Ι‹ε Ιιεεεεενποεε Ιιει·νοι·ι·Μ', εε ει·)ιιεΙτειι ειεΙι ειε εει

ειι·ι.ειι ΒεειΙΙεε εεε εεει ΕΧειιεει εει· 2 'Ι'ειεε εεει·ιιερΓεεεε

ειιιι€; - ινεειι εεε 'Πιιει· ιιεεΙι άετ Ιιιιρίεεε· ειιι' Β?=> ει·ινει·ιετ

εεΙιεΙι:εε ννιιι·εε ειιεΙιειι Με ΒεειΙΙειι εει· ειεεε 'Με Ιεεεεε

ιΜιιε·. ΑΜιεΙι!ιιεε, Ηιιει;·ει· εεε ρτενειιεἱι°ε 'Ι'ιιεει·Ιιε)Ιιεει!!εε

ιε_ιεειιεε ενιι·Ιιτειι ιιι ειιιεε)ιεΙιι·ιειε 8ιεε.

Βει νει·ειιο)ιεε εεε νιι·εΙεεεει·ειΙ εει· ΒεειΠεε εε ει·ΙιεΙιεε

εεε Με Ρεεεει.ιε ειιι·ε|ι εεε 'ΓΙιιεεεϋι·ρει·ιιι Οε!ΙοειειεεεεεεΙιε

εειιι νει·ϊ. εεεεΠνεε ΒεεεΜετ, εεεεεε νει·εεεΙιε εει· Ε'ιεΙιινέ·

εΙιεεε· εεε ΤΙιιετεε εετεΙι Οριιιιιι εεε ΠιρΙιτιιειιετοι:ιε.

!

Πει Με Ιιιιιιιιιιιιει.τ. εει· Πεει·εεΙιινειιιεϊιειι Ζε ει·ιιιωιιιεε.

ιιιεειιιε νεα. Πιεειι νει·)ιει· ειπε Ιιι)εειιοιι νοε Πι!ειεε.εε

14 Ί'τ.εεεε. ΜιΙεΙιεεει·ε πεί 1.0 ρεεε Μ$ειιιια). Πιο Ουει.ιε1

τιιἰει·ε εΙιεΙιεε Ιεεεε. Με ιιιιιειττειι ει·ιτΙιειι πιασει 21 %ιιιιεει_

Βιιειιεει:εεεει·εεεειιιι€εε ει·ινιεεειι εει ιΙιτιειι άεε Ε'εΜειι νοιι

ΙεειιΙιε- εεε Ρ)ιε)εεενιεε; ρεεε ειει·τειιι ννε.ι·ειι εεε εεει Ηει·ι

Μετε εει· 'ΓΙιἱει·ε Π. Κ. εε.ειΙΙειι ιιε.εΙιειιενειεεε. Πιεεε !ει2τει·ειι

:ειε εεει Βιιιι.ε εει· Μεει·εεεννειεεεειι ε·ενι·ειιιιεεειι ΟεΙιιιι·ε

ιινιιι·ιΙειι ννιεεει· ιιεε!ι νοι·Ιιετιεει· Μι!ο!ιεϋ.ιιι·ειιι_ιεειιεε 'Ι')ιιειειι

ιιι)ιειι·ι. ωεω εει _ἱειΙει· Γ‹›Ι);ειι‹Ιειι θει·ιε Πιιιιιει· Μ: εει...

Μ. ννεειαει· εεεειιιιεειι ινει·εε), νοε Ηιι·ειιι ΒΙετ. ρεεε εειιιεε

ινιεεει· ()εΙ:ει·ειι εεε·εΙε8·τ. ε. ε. ιν.

8ειιΙιεεεΙίεΙι εεΜε; εε ιαιπ. εει·εΙι ιιιεΙιι·ΓεεΙιεε Ρεεειι·εε εει

Τιιιεεεει·ρει·ε ειπει· ἀἰεεειι Βεειεε,·ιιε,εειι εεε νιτεΙειιεςι·εοΙ εει

Π. Κ. Με. εε εε ει·ΙιεΙιειι. εεεε ειε εεεΙι ειιιιε νοι·)ιετιειε ΜΜ

εεει·ειε)εειιεε ειιι ΜεεεεεΙιεειεεΙιεε ιιι 1:2--2Ο 8ι.εεεειι ιεειειε.

θεεε.ε εἰεεεΙΙιε νει·εεε!ιεεεει·ειιιιε.ε· ειιι. εειιιεεΙΙιεε ροειιιι·ει

Βεεε!ιετ. Πιιιι·τε ναι'. ειιι. ΑιιτἱεΙειιιιι εεε Π. Κ. εεε. εετεΙι.

ΙΔθ εε ε ο ει: «ΕΜ ΡΜ! νοε εεε. ΡεειρΙιἱ8ιιε. Πειι. εεΜε.

1.. ΙιεεεΙιι·ειει εεε εει· ΑιιιΙιεΙειιε νοιι Ραπ'. Τε.ι·εενι·ε!η

εειιιεε Ε'ΜΙ, ινε εει εὶεειιι ΡΜ.. εει· νει· θ .Τειιι·εε Εεεε εειιιε

Ντε Πειτε εει! εεεε. ΙιΜιιιεεεΙτ ννοι·εειι ννει·, ιιεεειι Ρ.ιρεΙι

ΡειεριιιεεεεΙεεειι Με εεε Ηειιι1ΠεεΙιεε ιιπά Γεεεεεε!ειι πεί

εει.ι·ετειι νιειι·εε. Αεί ειιιει· Β`ιιεεεειι!ε πω· ειιιε Βιεεε εερΙεει

εεε Πεεε ειε ει·ετει·ι'ει·ειιεεε θεεε!ιινει· ειιι ιιιιτειιιεει Με

ει·)ιεεεεε. Πιο ΒΙεεειι Ιειιτεε Βι·Ιιεεε,ει·ϋεεε οάετ ινει·εε ΙιΙεΠεει.

Αεΐ ερεειεεεΙιε Βε)ιε.ειΠεεε ρι·ειιιριεε Ζει·ϋε!ιεεΙιειι.

Π ο ναι ιι ε ιι ι :

ιει·ι·!ιεε>›.

8 ΡΜΙε νοιι _)εεεεεΙιεΙιειι Ιεεινειιιεε οιιιιε νειιει·ΕεεΙιε Αιιιιε

ιιεεε. Βει 2 νοιι Ηιεειι Η.ιετιιι·Ιιετιειι ιιι πιε-ιειε.ειε θι·ειΙε εε

ιεειιι·ει·εε .ΤΜιι·ειι. Κειεε Βιιεεεεε. Βει ειΙΙειι Β ΠεΓεεεειιοεε

ε ει·εισιτειι·ιιοε εεε εενειι ε.ειιε.εεε.εε ιιει·νεεε 8ιει·ειιεεε.

ειιιε εεεεεεεεεεε εει·νεεειι Βι·εειιειιιιιιιεειι. Βει ΑΠεε ειΠ

ΚοιιιΙΙιειιε ΗειΙεεει «Με Βι·ειερτερει·εεε εεε ΒΜ)ιεεει ειιι

ερε.ιετιιιε εεΜε Αει·ειεεεεεε.

«ΒἱεἱΒει Ι:"ε.ΙΙε νοιι ιάιορειι:)ιίεΜιει· Βρει·ειι

«Ζει Ι4"ι·ει.>;ε εει· Βεε1:ετΙει·ιε ε" Κιεεει·».

νει·ι'. ΓειιιΙ εει 8 νοε 14 ειιτει·ειιεΙιιεε Ε'ε.ΙΙεε (θεεεΜεοάει

Κι·ειιΙιε ? Εεε.) εϋ.ιιι·εϊεειε Βεετ. Βει 4 ε.ιιεει·ειι ΗΠΙειι εεΜε

Γο!ε;ε ΜΜΜ. Τοεεε εει· 8εειἱειι Ιιειεειι, Πεεεειι ειεΙι ε!ιειιΜε

ειεεεΝιειι Βε.ετ. ἰει [Με εεε ιιι εεε θι·)ε·ειιιειι εεεεεειεεε.

ινεεεἱ ειιεΙι εειιιεε Ε”ει·ιεειι νει·)ιειιιεε. Με Με Με Μετεω

ΙιεεεΙιιε).ις εεε: ε.ιει· ιΙιειΙινειεε ειιιιει·ετειι.. Βε:ἰἱε·Ι. ε" Με

εεε;; εει· θεειΙεε ιιει.ε·ι ναι'. εει· Αιιιιε)ιιεε, εεεε εε εει ε

εει· θι·ερρε εει· Ιιεεει·-ΟΙιεεΙεινιιΜ- Ρι·ιι.εΙιεΙεεειΙΙι.

ΙιειιεεΙε εεε ι.νει·ιιι νει· νει·ννεε)ιεειιιιιε ειιι. ΤιιΙιει·ΙιεΠιε.ειΙΙει.

Ροεε!ιει·ιεΙιιι

ν ΑεεΙι ιπι )νε.εεει· νει·εεΙιιεεειιει· Οι·τε ιε εει· Κι·ιει εεΙε.ειςιε

νει·Ε ειι.ιιι·εΓεετε Βιιε. ιιεεε2εινειεειι.

ινιειιω·ι

Νο)εεεε-Μεει:ιεεεγ 8ειιι·εεΙ.

.!ειι-ΝενεειΙιει· ΜΗ.

Ε. Ρεεεεννει·: «Ζει· θεεειειΠι εει· ειιΙιειιτεεειι ΜΜΜ·

2ει·ι·ειεειιιι€ειι». (Ντ. 7).

Ζει·ι·ειεεετιε·ειι εεε ΙιεΙιειι ΜεεΙιεΙεε εεετει·ιιιιε ιιιί'οΙεε Με·

ιιιεεειςει· θειιιι·εεΠειι.

ι). Ο ε) ο ε· ε ιι ο ιν: «Με ΡΜ! νοε Ιιιεει·εει·ειτιοε εεε Πιιιιιε

ιιι ειπει· Οειΐειιιιε· εεε Μεεεετει·ιιιιεε εει νετεεΙιΙεεε ε"

Πεειεε νιτεΠε ἱιιτεετἰεεΙἰε». (Νι·. 7).

Ιιι άεει νοιπ νει·ι'. εεεεεεΙιτετειι ΓεΙΙε ινιιι·εεε Με ινΙε!ι)ι29

ΑεοιιιΜιεε ε·εϊειιεεε, ιιιιιιιΙιεΙι εἰεε Οείΐεεεε· Με Μεεεεεετιιιιιι

εεε ΙΙεεειε εεε ειε οϋ1ιιει·ιι·ι:ει· ειιιει·ιοειι1ει· Βιιετ.εε νιιεΙΙο·

ιεεεετιιιεΙιε εεε ειιιρΙιεΙο-ιεεεειιτει·ιεεε. ι

` Ν. Κε.ΙΙιεττει:ενν: «Ζει· Αεννειιειιεε εει· Ηειεεινεεεει·

εεΙιειιιΙΙιιιηε ιιι άετ ιιιιΙιτει·-ειιιι·ιιι·ειεεΙιεε Ρι·ε.ιιιε>>. (Ν)'· η·

Με Ηειεεειεεεει·)ιεΙιεεόΙιιεε· ιιι ?ειπε νοιι Κεειει·εεεειι.Μεπ

εε.ε)ι νει: εει ί'οΙε;ειιεειι ειιιι·ιιτεεεεΙιειι Κι·ειεΙ‹Ιιειτ.ιιιι ει: Βι

ΓεΙε εεεεινεε‹Ιεϊ. ενει·άειι: 1) Με Οοετεειεεειι, )νειιεεε Π)

ΠΙεει·ετιεεεε εεε εει θεειρΙιεετιεε εει·εεΙΙιειι ειπ ΏίΡΙ"ΜΜ

2) Βει ειι·ειιιιιεει·ι Εεε εεε εΠΐεεεε ΡΙΙιθ8ΠΉΠιθΠι ")”""ΜΜ'

Οει·εειιΙ‹εΙε εεε εεει·Μεε. 8) Βε1Βεεεεεεεεεεε ω' Μ'ΙΒΜ

. ᾶι·ἰὶεεε, ΟετεειενεΙΜε εεε νει·εειιιεεεεειι (3·εΙειιεειει·εεΒιιιιεεΠ

4) Πεεει·Ιιειιρε εει εΙΙειι Ε)ι·ει·ε.ιιΚεεεεε, Με ειπ ΘεεετεΙΙιιι18ά

8τεεεεε. Βιιειιεειιεεεε ειεΙιει·);εΙιειι, εεε εει ΑεειιΝθ Π"

Αιι·ερΙιιε εει· θεννεεε.

 
 



.). ΜεΙε_)ειν: «ΕΙιιΙε·ε Βει))ε·)·ΙΑΙΙΙΙΒΘΙΙ επι· .·ΙειίοΙο·έΙε άεε

Βι·νεΙρεΙε». (Νι·.7).

Βει εει· Μιειει·ΙεΙοειεοΙιεπ Πιπει·ειιεΙιιιπε άεε ΙιιΙιιιΙιεε εει·

ΒΙειεεπ Ιπ εινα») ΕτνεΙρεΙ(ειΙΙεπ Μιά νει·Γ. πι άεπιεεΙΙ)επ ππτ

διερΙινΙοειιεεεπ ππά Με τΙειΙιει· ςεπεΙΒ·). ιιΙεΙιτ πιιι· σΙεπι $ει·ερΙο

σοοοιιε, εοπτΙει·π επεΙι άεπ Με ΙινΙοεοεεεπ εΙπε ΜΙοΙοεΙεσΙιε

Βεάειιτιιπε Ιπ ω· ΕπιετεΙιιιπε εε ΒενειρεΙε ειιεπεο)ιι·ειεεπ.

Α. ΜεΙ(ΙιιτΙε: «ΕΜ Ι)`ε.ΙΙ νοπ ΙεΙιτΙινοεΙε Ι1εΙ ΙΒι·Ιει·επΙΙιιπε; |

εεε Νετνειιενετεπιε». (Ντ. Ι).

νω. Ιιεερι·ΙεΙιτ ει.ΙΙε Με _)ετεε νοτεεεεΙιΙε.ε;επεπ ΤΙιεοτιεπ άει·

Βπτετε)ιππ8 πει· εποτΒεπιεεΙιεπ Ηετε;ετεπεεΙιε. Με ΜΙΜ

εεΙιεΙπΙΙεΙιεκε εε) πειεΙι πιιπ Με Ροιε.ιπ'εσπε 'Ι"ΙιεοτΙε. ιιειεΙι άει·

Με θει·πιιεεΙιε πω” άειπ ΕιπΙΙιιεε νοπ ΑΙΙιπιππεεειιοιπεΙΙεπ

ειιπειεΙιειι. )”ει·ι`. εεΙΙιει );Ιε.ιιΜ. άεπε επί Με ΒπιετεΙιππΒ· εεε

θετειιεεΙιεε εετ Βρεππππεεεπειεπε άει· Ι.ιιΠ. Ιπ άεπ Ι.πιι);επ

εἰπειι ΕιπΙΙπεε Με ππά Μ" άΙε επεειιΙΙ.Ιτ).ιετεπ θει·)€πεεΙιε

ιιἱεΙιτ ιιπ Ηει·ιεπ. εοπεΙει·ιι ίπ άει· ΙεΙΙΙΙἔΒ επτετεΙιεπ. Μειιιειει.επ

ΑποτεεπΙεοΙιειι θετε.ιιεεΙιε ννει·ιΙεπ άεπε!) :Πε Απεπιι)εππε άει·

Ειπε” ιΙιιτεΙι νει·ιιιΙιτεΙιιπε άεε εΙεΙι εοπιτεΙιἱτεπτΙεπ Ηετεεπε

νει·ιιτεεεΙιτ, εΙππ;ε άπι·εΙι Βειειιπ,<ς εεε ΙΙει·ιεπε επ εετ Ι.πιιεςε.

νοπ (ΙΙεεεπι διεπόριιιιΙιτε Με εΙπιΙ Με εποτεεπ)εεΙιεπ θε

τϋ.ιιεεΙιε ΙιεΙπε ρεΙΙιοΙο);ΙεεΙιε ΒτεοΙιεΙπππε.

Α. Ι) ο Ι πι ε. το π· : «ΒεαπΙινΙτεπάε ει·ειιρόεε Ρπειιιποπἰε». (Νι·. 7).

Π'. Ι)οπιιάοι.ν: «Ε'ιπ Ε'ειΙΙ νοπ ΙάΙοενπετε.ειε Βεε·επ .)ειΙ- )

ΙΙιιΙιτ›. (Νι·. 7).

Θ. Ι νι· ε π ο ιν: «ΒεοπεεΙιτυπ);επ σε” Με ννΙι·Ιειιπς άεε 'ΓΙιΙοΙε».

(Ντ. Τ).

νει·Ι'. Μπι επ Ι'οΙ€επάεπ ΒεΙιΙΙΙεεειι:

Ι) ΟΙινι·οΙιΙ εεε 'Ι'Ιι)οΙ ΙιεΙπε επτΙεερΠεεπε ΒΙε;επεεΙιεΐιεπ

πω, Ιετ εε ‹ΙοεΙι επι εεΙιτ πϋτεΙΙ(·Ιιεε ΜΜεΙΙιεΙ ΗεπτΙει·ειιΜιεπεπ.

2) Πε.ε ΤΙιΙοΙ Με εΙπε Ι)εάειι(επάε Ι‹ετετορΙειεΙ.ἱεεΙιε, εεΙιιπετι- Ι

εΙΙΙΙεπ‹Ιε ππά ).ςείεεενετεπ)έει·πάε ννΙι·Κιιπ); ππά Με ΙιεεοπΙΙετε

πϋτ.:ΙΙεΙι Ι)εΙ ΒΘΙι1111(ΙΙΙΙΙ)8 εε ΕιγειρεΙε ππά νετει·εππυιι€ειι.

δ) Ι)εε ΤΙιΙοΙ ννΙι·‹Ι επι Ιιεεεεπ Ιιι ΙΙΙΙεεΙΒει· ?οιππ εετ εε οιΙει·

Με. ΘΙνεετΙπ εειπΙεεΙιτ νει·οπΙιιετ.

4) ΘεΙπει· )νΙι·Ι;ππἔ πιιεΙι ιεε Με 'ΓΙιΙοΙ άειπ ΙεΙιτ.ΙινοΙ );ΙεΙεΙι

νν·ΙΙι·Ι:Ιε;.

Ν. ΒιιΙιεε: «Ι)εΙιει· Με ΒεπειειΙΙππε· εεε ΚΙπιπρ)'πεεεε».

(Νι·. 8).

ΑπΙ θι·ιιπ‹Ι άει· Ιιετι·ε(ϊεπάεπ Μτει·εεπτ πω) 7 ειρ,·επει·

Βεοπεε)ιιιιπεςεπ (6 Ε'εΙΙΙε επεεΙιοι·επεπ ππά 1 Ι·`εΙΙ ει·ινοι·Ιιειιεπ

ΚΙιιτπρϊιιεεεε) Ι‹οιπιπι νει·ί. επ ΓοΙ).ι;επάεπ ΘεΙΙΙΙΙεεεπ:

1) Επιε ιιΙΙε;ειπεΙπε ΜετΙιοτΙε επι· ΒεπεπεΙππε· εεε ΚΙιιιπρ

ίπεεεε επεπεεΙιεπ Ιεε ιιπιπϋ:ΙΙεΙ); _)ειΙει· ΓεΙΙ πιπεε 8επ)ιπ ππιει··

εποΙιτ ννεΜεπ ππά ειπε άει· θεεεεε εει· νειειιπετε.Ιιπιιε πω)

ΙΙιι·ετ Μιπετ επτερτεεΙιεπάε 'Ι'Ιιει·ερΙε Με”.

2) ΒεΙ Ι‹ΙεΙπειι Ρεπεπιεπ “πεε” Με 'Ι'εποτ.οιπ)ε, ιιιειιιιεΙΙεε

ΙΙ.εάι·εεεειπεπτ ππά Μ1τεΙ1εεΙιπειεπιις άει· ΓεεεΙε ρΙειπιει·Ιε,

ω) άει· νι·εΙιετεπ ΒεΙιεινΙΙιιπ8 - άει· οττΙ1ορΜΙεεΙιε θεΙιιιΙι.

Ε!) Ιπ νει·ειΙτετεπ ΡειΙΙεπ, πε) ειιεςεερι·οεΙιεπει· νει·)ιπ<Ιει·ιιπε;

άει· ΚποεΙιεπ. ΒΙΙπάετ ππά ΒεΙιπεπ, Ιαι.ππ άΙε ΙεεΙΙΙ'ϋι·πΙΙςε Βιε

εΙεΙοπ πειεΙι ΚοεΙιει· 8ειπε.ε)ιτ ι)νει·τΙεπ. ννεΙεΙιεε ειπ ειι·Ιιει·εε ππά

μια ΒεειιΙτ.ει. αιωι, Ιπάεπι εΙε όΙε ΒεεΙε άεε ΚεΙΙεε εε Με):

ειιεΙάΙι·τ, Με εε επι· νοΙΙειεπτΙΙΒεπ Οοτι·εεΙΙοπ πϋτΙιΙ).ς Μ.

4) Με Ε'πεεεοΙι1ε. επ άει· ε)πε ΚποεΙιεπορει·ιιιΙοπ επεεεϊ'ΙΙΙιι·ε

ινιιι·‹Ιε, ννΙι·‹Ι ἱπιιπει· Ι‹ϋι·εει· εεΙπ - Με πι: ειπε πΙεΙιε επ Ιιε

εεΙτη;επεε Ε`οΙε=;ε άει· Ορετε.τΙοπ.

εεΙιεπι Ζπε·ε ννεπιεετεπε 'Η .)ειΙιι· ε·ειι·.ιεεπ ι)νει·ιΙεπ.

6) Μεεεεεε ππά ρεεεινε'θνπιπ:ιετ.ΙΙΙ άει· ορει·Μεπ ?πεε

εοΙιε πεεΙι ΗεΙΙππ8 άει· Ψ ππάε εΙπ‹Ι εεΙιι· πϋτεΙΙεΙι Με πε

εε)ιΙεππ));επ άιε ΒεεοτρτΙοπ άει· Εκεπόπτε.

Με τΙείε ΙιιεΙεἰοπ πεεΙι ΡεΙρε ΙειεΙετ νοτ2ϋεΙΙεΙιε ΜειιεΙ.ε

πει Ι·)εΙιεπεΙΙεπε άεε ΚΙπιπρ(“πεεεε Ι)εΙ εΙτετεπ ΚΙπάει·π ππά Ετ

ινε.εΙιεεπεπ, ΙιεΙ άεπ ειε ΚποεΙιεπκ·ετεπόει·ππΒεπ πΙεΙιε ΙιοεΙι

;ι·ε‹ΙΙ):,· εΙπ‹Ι.

8)ΠΙε νοτειιεεεΙιεπάε Πεεεεεε άει· Ππτει·εεΙιεπΙωΙ- ππά

ΡιιεεεοΙιΙεπιππεΙιεΙπ ππά ρεεεινε (ἶΥΜπ88ΒΙΙ€ εει ΑττορΙι)ε άει·
ΠπτετεεΙιεπΙ:εΙιππεΙιεΙπ ππά ετν·οι·Ι)επειπ ΚΙπιπρΙ“ιιεεε ειπε Με Ι σ· Κ πρι”. Μ. (κ) ΠΠ. «Πώω. (Με Βο8"ιΕ8ω Μ!. νοι.8ΠοΜ

νοεΙιει·εΙτ.επκΙε ΒεΙιεπἀΙππε νοπ ).ι·εσεεεπι ΝπΙιεπ.

θ) Με Απυνεπάιιπε ππΙ)εινεςΙιεπει· νετΙιπιι‹Ιε πιο" εεΙιι·

νοι·εΙεΙιτἰε· 8εεεΙιεΙιειι; εε εοΙΙεπ πιιι· Ιιεῖεεωςεπᾶε, ε.Ιιετ ΙιεΙπε

εοπιρτΙπιΙι·επ‹Ιε νει·πε.πάε ε.ιι);εννεεάι ννει·τΙεπ.

Α. Νέα ε ιι ΙΙ: «Ζπι· θεειιΙετΙΙ: άεε ΙιοΙιεπ 8(.εΙπεεΙιπΙΜεε».

τ. θ).

8 ερει·Ιττε ΓεΙΙε.

 

Ν. Η ιεΙιε ιΙενν: «ΠεΙιει· εγρΙιΙΙΙιΙεεΙιε (ΙεΙεπΙαιΙΐεεΙΙοπειιι›.

(Νι·. 8).

Ε ΒεεεΙιι·εΙΙ)πιη; άεε εεεεπννει·ΙΙ);επ 8(.επόεε άει· Ιιετι·εΙΙ'επάεπ

ι·εε·ε.

Θ, Ι.ι_)ιιι·ι: «Πεεει· άιε ΙπτΙΙοετΙοπεπ πι· 'Ι"τερεπε.Νοπ ιΙεε

Ψει·2επΐοι·τεετεεε εε) ε.ειιτειι Βπιιἰὶπᾶιιπ);επ άεεεεΙΙ)επ».

(Ντ. 8).

Κι·επΙιεπε·εεεΙιΙεΙιτεπ νοπ ΙΟ ιιπτ Βι·('οΙε ορει·Ιι·τεπ ΠιΙΙε.
Ι ΒεπΙπεεΓοΙ);ει·ιιπεεπ:

.). Α ι· ο ι. π ι· ο ιν: «Ι)εΙ)ει· εποτεεπΙεεΙιε Πει·εςετεεεεΙιεε. (Νικ 7)- Ι

` ει·Ι‹ι·επΙΙιιπ); Ιιεεεεπάεπ Ιιετ.τε, οάετ ειε Νεεε ππά ΒεεΙιεπ επτ

1) Με Αθ`εειΙοιι άεε Ινει·εεπϊοτιεετεεε ννΙι·‹Ι επι ΙιεπΙΙιε·ειεπ

Ιιι Β'ειΙΙεπ εεοΙιεεΙιτει. Ιιι Με εεΙιοπ νει· άεπι εΙπε ΜΜεΙο)ιι·

εΙΙιιεΙει πιειι·επ.

2) ΕΙΙπε άει· εΙεΙιει·ετ.επ ππά πιινετΙε.εεΙε·ε).επ δνπιρεοπιε εἰπει·

ΨειαειιΕοττεεωεΠεειΙοπ ιει Με Πε.ιιιρΙ'ιιιη.=; εεε Ρει·επεε1οπε

εεΙιεΙΙεε πιά εΙειπεεΙΙιεπ Ι)εΙ ιιπνετε.πάετΙεπ ννεΙεΙιτΙιεΙΙεπ.

3) Νοτιπε.Ιε Κϋηιεττειπρετετπι· ετΙειιΙιτ. πιεΙιε εΙπε ωστε

ΑΡΕεειιοπ άεε Ρι·οε πι:ιετ. ε.ιιεεπεεΙιΙΙεεεειι.

4) Βιιιε εεπτε Βπι2)ιπάιιπ8· άεε )νετεεπίοτεεε.εεεε Ι«επιι Μ)

ππνετΙει.ειεπι Τι·οιιιιιιεΙ(εΙΙε ππά νοΙΙεΙεπιΙΙ€ειπ Ι(εΙιΙεπ νοπ

ΟΙτοι·ι·Ιιοε νει·Ιεπΐειι.

5) Ρι·ΙΙΙιπεΙειε;εε ορει·ε.τΙνεε Βιπει·εΙ(επ ΗΜ: ι·εεεΙιει· επι·

ι ΗεΙ)ιιπε;. Μ: ππεε(ΙΙΙιτΙΙεΙι ππά νει·ΙιΙΙΙ.ετ ε.ΙΙε .<.:είε.ΙιτΙιεΙιεπ ππά

2.6ετΙΙεΙιειι ()οιπρΙΙε:ιτΙοπεπ εει· ειιι·Ι);επ ΜΜεΙο)ιιεπεεϋιιάππεειι.

θ) Ρι·ϋπιειιΙε·ε ΟρετετΙοπ ετΙιεΙτ ειπε Ι:)εεεετε Β'ιιπετΙοπ άεε

θεπϋτερπετειιεε.

7) Με 'Ι'τερεπεεΙοπ ω. Ψε.ι·2επίοι·τεεεεεε Μ: νοπι ΙΙοιιιεπτε

1 άει· ΡεεεειεΙΙππε εΙπετ εοιποπ ΙΏπιπϋεάπιις άεεεεΙΙιεπ ΙιιάΙεΙΝ..

ι Μ. ΠοΙπιετ.οιν: «ΠεΙιει· Με 'ΤιιΙ)ετειιΙοεε ΙιεΙ άεπ θει·τΙεεοΙ

άε.τεπ». (Ντ. 8).

Με 8ιειἱετΙΙ‹ πω”, ιΙεεε Με 'Ι'πΙιει·επΙοεε Ιιι άει· θει·ιΙε

πιεΙιι· νετΙπειτετ Ιετ. Με Ιιι Με Ατιπεε. Μεεεε 8Ι'ΙΙΙΙΙΙ'Ι. εΙε)ι

ειπεπ άεπ νΙεΙ επεπεετεπ Μεπετ Ιιι άει· θετάε. ‹Ιπι·εΙι άΙε

εεΙιΙεεΙιΙ.ειεπ ΙΙΙΙιπε.τΙεεΙιεπ νετΙιε.ΙιπΙεεε εει· ΜΜΜ Ρετει·εΙ)πτ8

πω) Ι'νει·εεΙι:ιπ, ίπ άεπ ΙΙΙεεεΙΙιε Πιτ ΒΙ.επάεπενιΙει· πω. ππά

@Με Με ).τεπειιει·ε ππά τ”ι·ϋΙιεειιΙΒει·ε Ι)Ιε.ιπποειιΚ εει· 'Γεωτ

επΙοεε Ιιι άει· θε.ι·ιΙε ἱπΓοΙἔε ρ;επε.ιιει·ετ ιπετΙΙεΙπΙεοΙιετ ΑπΓεἱεΙιτ

Ιπ εετεεΙΙ)επ.

Ρ. Β εΙι ε Πε τ: «Ζπι· Με” ΙΙΙιετ άΙε ρι·ορΙινΙεεΝεεΙιεπ Ιπι

ρΓιιιιΒεπ @με Ρεετ». (Ντ. 8).

Ιιιι θειιιΖεπ ινιιπΙεπ 84 θοΙά:ιεεπ ειπε) (τ. ειε επι· Απετοε

τππε (Με ΙΜ'εετΙοπεΙιει·σΙεε ἱπ 'Ι'εΙιεΙιεΙ- πεεΙ‹ε ε.Ι)εοιπιιιεπειτε

ινιιιάεπ. Ιπ ιιΙΙειι ΡΙΙΙΙεπ ινετ‹Ιε Με .)ει·εΙπ'εεΙιε Βει·πιπ .απαε

ννειιιΙΙ., ννεΙεΙιεε εΙπε τεεεΙιει·ε ΙιπιπππΙΒΜ ςΙεΙπ ε.Ιε Με ΟΙιειν

Ι‹Ιπ'εεΙιε. Με Ιιπρ('ιιιι)ζ (Η) εεπι.) Με Ι›εΙ ιιΙΙεπ εἰπε ΖΙειιιΙΙ‹·Ιι

ΒΜ)Ι€8. 2-Β Τιιἔε ειιιΙιε.ΙτεπκΙε, Βε.εειΙοπ Ιιετνοι·χετιι(ειι: ετε.τΚει·

8εΙιιπετε επ άει· Ιπ_)εειΙεπεετεΙΙε. άετ :πινεΙΙεπ ννεΙτ. π)›ει· Με

θι·επεεπ €ΙεΙ°εεΙΙ)ειι ειεΙι ε.ιιεει·εΙιεπε. ςει·ιπε,·).ι;ι·ειΙΙ,ε·ε Τειιιρε

τιι.1πτεεεη.;ει·ππα, ΙπΙΙΙΙ.ι·ε.Ποπ επ άει· Ιπ_)εετΙοπεειεΙΙε, ε)εΙιννεΙ

Ιιιιι,ε· άει· ΙενπιρΙιει·Ιιεεπ, Βι·ντ)ιειπε, δεΙιιπετεεπ Ιπ άεπ Μαιε

πιιε)ιεεπ από Ιιι άετ ΙιεπτΙεπἔεἔεπιΙ.

Μ. Ν εεετο νν: «ΠεΙιει· Με )ληι·ΙΙιιιι8 άεε Τει·ρεπτΙπε απ( Με

ΙΒΙΙ.ει·ιιπε Ιιει·ν·οττπΐεπάεπ ΙΙΙΙει·οΙιεπ>›. (Ντ. θ).

νετΓ. ΙιεοΙινιεΙιτετε εΙπε εϋιιεΙΙΒε ΨΙι·Ιειιπ,ς Ι)εΙ ΙππετΙΙεΙιει·

πω) επεεετΙιεΙιει· Απινεπάιιπι.>; άεε Τει·ρεπτ)ιιε Με) ΙΒι·νειρεΙ:ιε
(?θ ΕΙΙΙΙΙε). ΡειτοΙΙτΙε (Ι8 Μ3.ΙΙε). 8εΙ18.ι·ΙπεΙι (θ Ι(έΙΙΙε), ΡοεΙιεπ

Με εΙτι·ιΕεπ ΑΙΙεειιοπεπ Με ΙΙΙει·πε. ΠπεπεεπεΙιιπε ΝεΙ)επ

ννιι·Ιεπιιςειι ι.νπι·ιΙεπ πΙειπειΙε εεοΙιε.εΙικει. Ιιιπει·ΙΙεΙι ννιιι·«Ιε'Γει·

ρεπτΙπ ει) 15 Τι·ορΙ“επ Ιιι ΜΙΙεΙι 2-Β Με.) ΜεΙΙεΙι )ε;εεεεειι.

5) ΝεεΙι άετ ΚποεΙιεπορετετΙοιι πιπεε εΙπ ΒοΙιιιΙι ππτ. εΙε.ετΙ
νν° Πω"ΜοΙ'ν: ((Β80ω1ώΙ"Π8θ" Μ” Μ! ννΜΙυ"Β Μ"

Απο) «ΒοεΙιε» πει ειιεεει·ειι Κι·ε.πΙεΙιεπ.επ». (Νι·. θ).

Ιπι θειιιΖειι ινιιι·ιΙεπ 900 ?Με ΙιεοΜεΙιεεε. ‹ΙΙε Ιπ 2 θι·ιιρρεπ

εΙπεεεΙιεΙΙε ινεττΙεπ Ι‹ϋππεπ: 1) ΒεΙιιε νΙ?ιιπεΙεπ πιιι) 2) νει·ιιπ

ιεΙππςτε ).νιιπεΙεπ (ΡιιτππΚεΙ, ΡεπετιεΙειι, ΑΙιεεεεεε εεε.) ππά

νετετεππιιιη.ςεπ. Με ΒεεπΙτε.εε ννε.ι·επ ι·εοΙιτ. πω. νω- άεπι

.)εάοίοι·ιπ Με :Με Απο) _)ε‹ΙοεΙι, επεεει· εεΙπει· θει·πεΙιΙοεΙεΙΙειτ

ππά ΒεΙιΙοεΙςΗεΙτ, Ιεεἱπε Ιιεεοπάει·επ νοτ:ϋεε.

Α. Κέ ε ε ε π ο ν: «Μπε Βειιιει·Ιωιι€ ΙΙΙιει· Με θΙιΙοτοΓοτπι»_

( τ. Θ).

άει· Κι·ειιΣκεπετπεΙιι·ππΒ ππτ ΡΙεΙεεΙιωπεει·νεπ ιιι άεπ ΜΠΙ

τετΙ:ιοερΙιεΙετιι». (Νι·. Θ).

Με νει·ειιοΙιε ΙιεΙιεπ ει·ε;ε)ιειι. άε.εε Με Απννεπάιιπε άει·

Ε'ΙεΙεεΙιεοπεει·νεπ Με ‹ΙΙε Κι·ιεε;εεεΙε νοΙΙΙιοιπιπεπ επεσε

πιε.εεΙ,·.: ιεε.

Ν. (Η Ι τ ε ο π ε π Η ο τ «Με πεεάΙεΙπΙεεΙιεπ ππά τ.Ιιει·πρεπτιεεΙιεπ

ΑιιετεΙτεπ ιπ .Τειιεπ». (Νι·. θ).

 



0

Α. θει·ιιιε.ιιιι: «Με Β'ειΙΙ νοιι νει·Ιειιιιιιε Με Ηετιειιε πιιτ

ειπει· ΜΜΜ». (Ντ. θ). .

Βοι ιΙειι νετΙιετειιιιιι€ειι ειιι· 0ρεταιιοιι Ιει ΑτΙιιιιιιιιεεειιΙΙ

ειιιιιιΙ ειιά (Με ειιιΒειι·ειειι.

1. Ο ο ρω! εε: «ΒεεεΙιτεΙΙιιιιιε ιΙετ ιεροε·ι·ιι&ΙιιεεΙιειι ιιιι‹Ι ΙΜ

ιιι(Μει:Ιιειι νει·ΙιΜτιιιεεε ΑΙιιι.ετιιιιιιιιιε». ( τ. θ).

Η'. Ι.) ιιιιοιιι ιι (Με ιν: «Με ΜοτΜΜι5.ι ειι ΙιιΓεειιοιιεΙιι·ιιιιΙι

Ιιειιειι ειπει· ιΙειι 8οΙ(ΙΜ.ειι ιΙετ ΜοεΙιειιεεΙιειι θιιτΜεοιι Πιτ

(Με 'Ι'τιειιΜιιιιι Ι89?-1899». (Ντ. θ).

Β'. Ι._)ιιΙιιι: «ΟΙιιτιιι·ριεεΙιε 0ιιειιΙει.ιΙι (Με ΗεΙειιιςΓυτε'εοΙιειι

Ιιιιπει·ειΙιε». (Ντ. 10).

Μ. Οι ει Ι ι τι:

Ριιτιε».

«Με εΙιιτιιτ(ΜεεΙιειι Βιιιι·ΙεΙιτιιιι€ειι άει· ΒιιιΜ

(Ντ. Ι0).

Θ. Κιιειιιι:Ιι ι: «Ατ(;ειιιιιιιι εοΙΙοιόε.Ιε Οτειιε ειιά Με Βε

ειιΙιετε εειιιετ Αιιννειιάιιιιἔ εε( ΒιιΙιοιιειι>>. (Ντ. 10).

Πιε ΒεειιΙιειε ινιιτειι ιιι 5 Ε`ΜΙειι ιιιιΙιειι·ιεάιρ;ειιιιε, εειιι
4χνοιι ΙΙιιιειι ιιει· ΚτιιιιΕΙιειτ.ειιτοεεεε ίοτι.εαΙιι·ιτι, εε ιιεεε Με .

ΒιιΙιοιιειι ειιιΙΙιεΙι όοεΙι ετϋΠιιει ννει·ιΙειι ιιιιιεετειι ειιι! πιιτ ιιι

ειιιειιι Ρε.ΙΙε πω. εἱιιε ΒΙΙεΙιΜΙάιιιη; ιΙετεεΙΙιειι ειιι( ινΜιι·εεΙιειιι

ΙιεΙι Με Ε'εΙ(;ε άει· Μιιεεεε·ε ειιι! ΒιιιΙιει.Ιτιιιιε νοιιι θεΙιειι.

Ι)ιιε ΜΜΜ ω. ιιιιεεετάειιι εεΙιτ ιΙιειιετ:

ετινιι 4 ΒιιΙιεΙ.

Μ. ΙεεεεεΜΙι:

ΙιΙιιιιιιι€ειι».

«Τετ ειιτιιι Με Η(ιιιιοε(ειιΙειιιιι ΙιεΙ Νεεειι

(Ντ. Ι ).

Ιιι ειιιειιι ?Με εεΙιτ ειιι.τΙιετ ΝεεειιΙιΙιιιιιιιε· πι. εε ι.ιεΙιιιιεειι

ΜεεεΙΙιε ΜιτεΙι ιιι Τειρειιι.ιιι εειι·ΒιιΙιιε Τε.ιιιροιιε ειι ει.ΙΙΙειι.

Ρ. Ο ο το (Ι εε ιν: «Ζει Βν,Μειιε (Μι· Ρϋεεε». (Ντ. ΙΟ).

Θερ,ειι (Με ρειιιεΙε,ΜεεΙιε ΒεΙιινΜειι άει· Β`ϋεεε ιιιιιΙ Με Μι.Ιιει

ειιιετεΙιειι(Ιειι ΙΠεετε ιει ιιε.εΙι νετ('. (Με εἰεΙιει·ετε ειιά Ιιεειε

ΜΜΜ Με (;εννϋΙιιιΙΙεΙιε ΚιιεΙιειιεει(ε: Με Ι(ϋεεε ινεττΙειι

πιιει·ετ. πιιτ ινει·πιειιι ν)(ιι.εεει· ΜιεεινεεεΙιειι ειιά Μιτε.ιιι' Με

ΗΜ( εντιεεΙιειι (Με ΖεΙιειι, ειπει· (ΙειιεεΙΙιειι ειιά ΜιετιιΙΙ. ντο

ιιει· ΓιιεεεεΙιιι·ειεε ι·οτειιε,ιεινειεε ιιΙιεεεοιιάει·ι. Μιά, Με ειιιειιι

διϋεΙιεΙιειι ('ειιεΙιτει· 8ειίε εε ειιηιει·ιεΙιειι, Μιεε ειιιε Μιιιιιε

εΜειι( (ΙετεεΙΙιειι ειι( ιιειι εεΙιινιικειιάειι ΒιεΙΙειι ειιι·ΙιεΙώΙειΙιι: 0

οΙιιιε Με θεΙΓε ιιΜιιινεεεΙιειι ννετάειι Μιι·ε.ιι(' Με Βιιι·ϋιιιρ('ε από.

θεΙιιιΙιε ειιιεειοεειι.

Μπι ΒΜΙε ειιι ΜΜ ιιι άει· ινοεΙιε, ΜΝ Ιιειιιὶ;ει·. ΜΗ εεΙτειιει·

ινιεεετΙιεΙτ, ινοτει.ιιϊ (Με $εΙιινιιπειι ιιιιϊ|ιϋι·ι. Πι εΜειι νοπι νετ(

ΙιεΙιιιιιιΙεΙτειι ΡΜΙειι (Ρι·ινιιτΙειιιε ι1ιι(Ι ΒοΙιΙετειι) ινιιτ(Ιειι ειιιειι

Με ει8ι·Ιιειειι Β`ιιεεεεΙιιι·εΙεεε νιιΙΙΙιοιιιιιιειι Β·εΙιειΙι. Βιιε 'Γι·ιι(;ειι 1

ιιι άει· Ιιειεεειι Βοιιιιιιετ2ει(; τω· Με Μια ΙειεΙι(: ειιτεΙιιιτιιη.:ΙιεΙιετ

8εΙιιιΙιε ΙιεεεΙιΙειιιιι€ι. Με ΗειΙιιιις.

Β'. 'Γ ε εΙι ι ι·Ιι ι ιι: «Ζει Πεμ Μιετ Με Ιιειιιιι(;ετειι Πτ88.0Ιιειι άεε

ρΠ$ι2ΙιεΙιειι 'Ι'ο(Ιεε (ιιιτετ άεε θοΙΜι(ειι άεε νΐιι.ι·εεΙιειιει·

ΜΙΙΙιε.ι·Ιιεπιι·Κεε ειιά ΙΙΙιει· ΜΒΒ·ΙίεΙιΙιειτ. άει· νοι·Ιιειιειιιιιι·

ιΙεεεεΙΙιειι». (Ντ. 10).

Απ( θι·ιιιιιι νοιι 587 8εετιοιιιιι·οιοΙιοΙΙειι εει·ιεΙιιΙιεΙι·ιιιεόιε(ιιι

εεΙιει· Γε.ΙΙε ιιΙ(ΜΙιεΙιειι 'Ι'οιιεε εεΙι(Μ;·ι νει·ι”. ειπε ΒεΙΙιε νοιι _

Μιιεει·εεεΙιι νετ ειιι· νει·ιιιιιιάει·ιιιιε· ‹Ιει· ΖιιιιΙ εει· ιιΙϋ(.ΜιεΙιειι 4

.Ι.. ΡορεΙεΙιΙ:'Ι”οιιεείΙΙ.ΙΙε ιιι(ο!ε;ε νοιι Κι·ε.ιιΙιΙιειτειι, ΠιιεΙΙιεΙιει”ΜΙειι Μιά

8εΙΙιετιιιοι·άε ιτε ΜΙΙΙιε(.τ.

Α. ΒΙι ε ι·Ιι ει· (Μ: «Πεεετ Με ΑΙιεοιιιιιιε.ιιιΙιτιιιι€ πο( Μπι

Κι·ιεεεεεΙιειιρΙετε ιιι ΤτειιενεεΙ». (Ντ. ΙΟ).

Θ. 8εΙεεεΙιι ιιιι(Ι Β. Ι.ΙΙ›οιν:

0οιιιιιιιεεΙυιι ειιι· Αιιεει·Ιιειτιιιι€ νοιι Μεεει·εεε!ιι ειιι· νει·

ΙιΙιτιιιιΒ εει· ΚειεεοιιΚι·ειιΙιΙιειι.ειι». (Ντ. 10).

Αιιε άειι ΑτΙιεΙιειι άει·

Ρ. Ρορετ: «Ζιιτ 0ε.ειιΙει:ΙΙι (Ιετ 8εΙιΙΜ'ειιΙε.ρρειιεεεεεεεε άεε

ΘεΙιιι·ιιε». (Ντ. 11).

Ιιι εειιι νοπι νει. ΙιεοΙιε.εΙιτετειι ?Με ινιιτ(Ιειι Ιιει άει· θεο

τιοιι ειιιεε ειι εΙιτοιιιεεΙιετ, ΙιιιΙιεεεΙ(.ΙΒει· Οιοι·τΙιοε ΙεΙ(Ιειιάειι

Ρειιειιιειι, 2 ει·οεεε, (1Ιιει·ειιιειιιιετΙιερ,·ειιάε ΑΙιεεεεεε ιιιι (3εΙιιι·ιι

εει'ιιιιιιειι; ιιετ οΙιετε ινιιτ 80€8Ιι8.058ΙΙ. άει· ιιιιτετε ιιιεΙι(:. Βιε

ιιιιΙιιιιειι Μπι οΙιετειι 'ΓΙιεΙΙ (Με 1ιιιΙιειι ΒεΙιΙΜ'ειιΙειρρειιε ειιι,

2ετετϋι·τειι ιιιεΙιτ ιιιιτ Με ινεΕεεε, εοιιάετιι ε.ιιεΙι Με ετιιιιε

ΒιιΙιετιιιιε (ΙεεεεΙΙιειι, οΙιιιε ιι·εειιά ινεΙεΙιε Πετάενιιιριοιιιε Βει·

νοτκιιι·ιιι'ειι.

   

25 θι·ειιιιιι ιιοετειι _

Ι)ιεεε ΡτοεεΜιτ Μιά ειιι Βεει.ειι ιιεεε .

 
Α. ΒετιΙ_) Με ιν: «Πιε οτι.Ιιο ΜΙεεΙιε Βε!ιαιιιΙΙιιιη;ειιιειΙιοάε

Με ΙΙιι;;ςιιιε ιιιεετιιε.τιιε». ( τ. 10).

Ρ. Η ειι ο ννι Η ο ιν: Ζει· Πεμ (Ιετ ΒεΙιιιεενετΙεΖιιιιΒειι άεε

Πετεειιε πιιτ ΠιιτεΙιεοΙιτιιιι€ άει· νιι.ΙνιιΙει ιιιΙτ.ι·εΙιε>/. (Ντ. 10).

Η. Κ ιι το.) ε ιν: «ΑΙιεεεεε (Με ΖιιιιεειιΙειρρειιε ιιει· ΙἱιιΚειι @ιιεεε

ειιι! Ρει·ιειιι·(ΙΜε Μιι·εΙι εΜειι Ρ'ι·ειιιιΙΙιϋτρετ - ΝΜιιιιι(ΙεΙ -

Ιιετι·οηε;ει·ιι(”ειι». (Ντ. ΙΟ).

Ν. ινε τεΙι ιιι (ΗΜ: «ΠεΙιετ Με ΒεΙιειιιΙΙιιιιΒ· (Με Τι·εεΙιοιιιε

πιιτ. ΙεΙιιΙινοΙ». (Ντ. 10).

ΘεΙιΙιιεεί'οΙςει·ιιιι8·ειι ι

1) Μ” ΙεΙιιΙινοΙ ΙιεἱΙ(: νοΙΙΙιοιιιιιιειι (Με 'Ι'ι·ε.εΙιοιιι ει·ιειειι

8ιι(ΜεΙννειτειι θι·ιι(Ιεε; ειιι· ΗεΙΙιιιι8· εἰιι‹Ι 2-8 ΨοεΙιειι επίστ

ει· κ:

2) Βειιιι 'Ι'τεεΙιοιιι Μ·Μειι θτε.άεε (απ: ιιι άει· ΠειΙίτε Μ”

` Β"ε.ΙΙε ΕΙειΙιιιιει ειιι εΙιιιε εΙιιτιιτΜεεΙιε ΒιιιΕτΜε: ειιι· Ι·ΙειΙι:ιιις

ειιιιι 3--5 ννοεΙιειι ει·ίοΜετΙιεΙι.

θ) Βειιιι Ττε.εΙιειιι νιεττειι θι·ε.άεε Με Με ΙεΙιτΙινοΙ Ιιεἱιιειι

ινεεειιιΙιεΙιειι Νιιιιειι·

4) Με Αιινι·ειιιιιιιιε· εεε ΙεΙιτΙινοΙε :Με ΙιειΙειι(ειιάεε Βι·ειιιιειι

ε Ιιετνοτ.

'Ι' ει· ε ε ε ο ιν: «Ζιιτ ΒεΙιιιιιἀΙιιιι); εεε Ττιι.εΙιοιιιε». (Ντ. Π).

Ιιι εεΙιτ νιεΙειι Τι·εεΙιοιιιίεΙΙειι Ιιει: 'Γ. ΙεΙιτΙινοΙ ιιι.ιι8·εινειιιιι

Με! Μ: ιΜ(: ιιει· )νιτΙιιιιιΒ· (ΙεεεεΙΙιειι εεΙιτ ιιιιειιι'ι·ιεεειι εε

ε ἰεΙιειι.

Α. Κ τ ε. νν (: ε ε (ι ε ιι Ι( ο: «Ζιιτ ΒεΙιειιᾶΙιιιιε· άεε 'Ι'ι·πεΙιοιιιε ιιιἰι

ΙοΙιιΙινοΙ». (Ντ. Η).

Πιε Βε!ιε.ιι(ΙΙιιιιε· ιπι( ΙεΙιιΙινεΙ ΙΙιι(Ιεττε ιιει· ετινιιε Με θειι

)ιιιιει.ἱνιιἰε ιιιι‹ι Ιιι(ΙΙιτειιε; Με ΖΜιΙ ιιιι‹Ι θι·ϋεεε ιιει· 'Ι'ι·ειεΙιοιιι

ι Ιιϋι·ιιετ ΙιΙιεΙιειι ιιιινει·(ιιιιιετΙ:; ιιἱειιιιιΙε ει·ΙιἱεΙ(. Με Οοιι_)ιιιιεΙιτε

Πιτ ιιοι·ιιιειΙεε ΑιιεεεΙιειι. Μ( τΙετ ινιι·Ιιιιιιιι; άεε Βιιρτιιιιι ειιΙ

(ιιι·ιειιιιι ειιά Ατεειιτ.ιιιιι ιιιι.ι·ιειιιιι Ι(ιιιιιιι ειεΙι (Με ΙεΙιι.Ιι.νοΙ ιπειιι

νει·εΙειεΙιειι.

.Τ. ΜεΙε)ειν:· «Με Ε'ε.1Ι_ ιιι·ἱιιιιιτει· ιιιιιΙ(.ιρΙει· ενρΙιιΙΙΙιεεΙιετ

ΑιΙ`εετ1οιι». (Ντ. Π).

Β. Κ εειιι ΠΕΙ: «Ζιιτ Βε)ιιιιιι·ΙΙιιιιι; άει· Πνεειιιει·ιε». (Ντ. Π)

Ι2 ΡΜΙε. Τιιι Βειι·ιιιιι άει· Βε!ιιιιιιΙΙιιιιρ; ΙιεΙιειιιειι Με Ρι

ιιειιιειι 80,0 Ο!. τΙειιιι ειιά άε.ι·ιιιιι“ 2 Με! ιιιειιειι ΚΙνειιιε.ι.ει :Με

8000 Ιε.ιιννετιιιετ Ι.ϋειιιιε· νοιι ΚΜ( Ιιγρετιπειι(.τειιιειιιιι (Ι :ΜΙΒ

εεΙιοεΙιι.ειι ν)7ιιεεετε). ΠΙε ΒεειιΙτιιιε εοΙΙειι νοι·ειι,<ζΙιεΙιε ,εε

ινεεειι εειιι.

Ν. .Τ ιι ι·ιιι ε.ιιιι: «Ζιιι· ?τεμ ιιει· Βιιιι€ειιιιιΙ1ετειιΙοεε, Με

ΟοιιιρΙιειιτιοιι (Ιετ ρτοΒι·εεεινειι Ρ:ιτεΙνεε εει· Ιττειι (Ντ.11).

Πιε ΕτίεΙιτιιιιις (Με νετί. πιει, Μιεε Ι›ει νει·Ιιεεεετιιιιε ιιει·

Ιινιι;ιειιιεεΙιειι νετΙιει.Ιι.ιιΙεεε Με ιΙιετερειιι:ιεεΙιειι Μεεετε;εΙιι

Με ΕτΙιτιιιιΙιιιιιςειι ειι Ι.ιιιιιεειιιιιΙιετΙιιιΙοεε Μ( ρι·οε;τεεεινετ

ΡιιτεΙνεε άει· Ιττειι ΙιετΙειιτειιιΙ Ιιει·εΙι(.ιεεειετ. ινετάει1 Ιώιιι1ει.ι.

«ΠεΙιει· Με )νιι·Ιιιιιιἔ άει· Β'ΙειεεΙιεοιιεετνειι

νοιι ΑειΙιετ ειιι! ΙΜΙΙΙετ ειιι' (Ιειι Οτειιιιιειιιιιε». (Ντ. 11).

Α. Ι(τοΙονν: «ΠεΙιει· Με )νει·ιιιε- ιιιιιι Βιι·εΙιΙειιΙειιιιιις ιΙετ

ΒΙι1οιιε1ιΒιιι.ετ (Με ΒιιιιΙιιεε ιιει· Ττεεειιε ιιιιιι ΡειιεΙιιι8·Ιιειι

( τ. Ι .

Α. Ρε‹Ι ε τοΙΙ2 <<Ζιιτ Επι" άει· 0ι·ι;ειιιεει.ιειι ιιει· Γοι·ιιιεΙιιι

άεειιιιεει.ιοιι ιιι ει·εεεειιι ΜεεεετεΙιε». (Ντ. 11).

Ο. Βε.Ιι·ιιε εΙιε ινεΙιι: «Ζιιι· Ε`ι·ειεε ιιει· )νἱι·Ιιιιιιις άει· [.ειςει·

ειιι( Με ρΙινειεεΙιε ΒιιιννιεΙιεΙιιιιΒ· άει· ΒοΙὰιιιειι»_ (Ντ. Π).

Α. ΒιιεΙιει·.

 

)Ιοειι. ιιεεε. Οιι6:-26 Ηιιε

-- ---|-.-.Μ.; ε · ··. .-..

ει” 1902 τ. Η ετιιιιεεεΙιετ Πτ.*ΒιιάοΝΙΙ )(νιιιιεε(ι.” Η ιεΙι Ιι·τιεεει·εΙ )νιιιεεΙιε,'ΌιΙΙιετΙ:ιειιΙι. Με 20015.
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Β`Π88Ι8ΟΗΕ1 11155151111εο11111 Ζ11.11'Ι'8ΟΗΕΙΣ"1.'Β1.8.

1515111111 ρε11:1111111·11, 5511515811 1 εε11115115ο_) Εε151111ρ51ο111811(51·1:11111 1
1 1. · ·11115815..

810ιο[Μ · 1111ε5111_1 1111·111ε1:11 11111εε1ε1:1151· .Α1·51). . .

8111115111 51111ε51151·ε11ν5. 1 ε1155ε1111:11 1111111555) 0111111151 1111· 815

1111· Ρεγ1:111511·15. Ν511το15815 11. 85115

(18ι1:11111ε1:11558. 85ε515) 1111111155. (Β11111111'ε Ηοερ1151:5111158).

11111815 ' 11151815 .

1)_151ε111515. 1151115155 (Ρ5111511·1ε5115 1115111515).

1851551155 1115511111 1:1111·111·811 1Α555155 1151· 1115515511. 8111151815).

5515555515 ο1111ε1·55_15 (111151111:151ε1:115 Βι1511ε5115.11).

Π5111515ε11115 511115νν1551_15 Ι1 5151511555 ε11ο1·1111111(111511151111ε1:115

1351158511 51115 Μ51·155-Α15111ν).

Ρ1·511111εο11551111 1111511511 (Ρ1·51111ε1:1151· 11151).
Βι1εε111_1 1115111111 Ρ5.1ο1ο 11,Ι111511ε5115ε11ο111151112111γ1Β5.5151·1ο111811 Ν

5111515815, 111111. 1115111515 11. Β55151·1ο1ο815). .(Βι1εε. Α1·5111ν 1111·

 

1ί11ιεε111_1 8511111551 1155115155 1 1ν5551·11ε5115ε111511 1151555111. 11111ε

ε1ε5115ε .111111·551 1151· 111151- 11511 ν5551·1ε51155 Χ15511Ι151155).

11111·1ε111115 5511 11'1·5.11511111·55111151155).

1255111111 ο1151111ο15811 (Ζ511ε5111·111 1111· Ορ111115.115ο1ο815). Η

1115111115 111111115511εε1111_1 1 5551155551 11εἱ511151τ11 1 11511·11115111111811

12511ε5111·111 1111· 1515155115 111111 851·15111115115 Ρεγ1:111511·15 111111

Ν5111·ορ5111ο1118151

1171515111 511ε11111ε1:115ε11ν555ο1 8181511ἔ. εε111151111ο_1 1 ρ1·5111ἰ1ε1:115

51111111 5151115151 (Ζ511ε1:111·111 1111· 11 51115115 Ηγ815115, 811115111

115115 111111 51·5.1111εο115 1115111515).

117ο1555ο-1115111511151111 ε11111·55.1 (1111115.1··1551111:151ε5115ε 55111551).

 
  

0111151555, Β11. Χ, Ντ. 57-58.

11'. 111 ε 5_15 5 ε 11 γ: «Ζ111· Ο5ει11ε1111 1151· Β11ο11555185ε5115·111·5

11511 8155115511». 1Ν1·. 57).

Ό

1. 01151155 5 Κο5.-511151181·11εε5ε 11111115 1111 01151551101°12ο11151511

Τ11511 11511 111111115111115ε, 1155 1151 1151 0551511511 515111 8511151155

11111115. 2 1585 ερ11151· Ρ5111'111·1111115 111 1115 11115115 Β51151111ϋ1115.

'1'ο11 55 5111·1851· Ρ51·111111111ε.

2. 8155555 1111 11115155 Α11ε5115111 11511 Π11ο115511111ε.

55151·11ειο11115. 11511558.

θ) 8151111115 11511 Π11ο1155ιι111ε. 85ε11·11511151·οε1ο5115. Α111558ε

8151151· 11511551'. Π5115 111·111·51:11511, Κ1·5115ν51·Γ1111. '1'ο115111 18.

'1`585 1111511 1151· θρ51·5111111. 85511511: Α11ε51151111158 1155 11.11

1111111551155 115115εο115111151ε 11111511 5111511 1151555558.

(15ε11·ο

1111. 855155 11111: «Ζ111· 8551115111; 11511 1151111». 1Ν1·. 57).

3815.111·1851· 111155 1511 11511 5 158511 55ε15115111151· 1151151511

ἱ1158115111‹511 11511 Π51155ε. 85111· 51551151· Α118515515511515511.

51 1151· 0551511115 15.511 511111 5155 15511558 1155 0551111111 111111

8111511 5555511555, 51111115 5155 1111111185 ν51·55851·11118 115 11111115

11·55εν111ε11111. Β115111115111158, Α11ι1ε ρ1·55151·551111·511ε. '1'ο11 νο1·

13551111181158 1151· 0551511511.

Ν. Ν111 5111 111: «Ο518111 1151 1151 115111551ο1151·511ο11 1151· 1151·

111511 115511 Β5εε151». 1Ν1·. 57).

11. Β1111 11 51·5 111: «1151151· 1115 115111551115115.5111558 1151· 11515155

111111 8511551151115151511». (Ντ. 57).

Β. 1151·11:11151 111151· 58 85111551ορ51511ο1155 152 1.5151511111·111:115,

6 851155Ι151111·115115) 1115 1111 52 Ρ51·εο111111 5ι1ε851111111 1111111155.

14 1151 158 11111111151111111158 11111· 12 Το115ε15115). 115151· 1155 ν51·

5551555555 1151551155 1151· Β1111155.111551·5115555 115νο1·21181 11511'.

1155 Κ1151151·ε1:115 ν5115.111·511. 115ε 111111 81115 Β5ε1111515 85

85111111 1151.

.1. (111 11515111: 11115551· 1115 1511515 1:111·ο111ε5115 Οϋ11511111151·1:11·

111ε5 111111 11115 51111·111·81ε1:115 11511551111158». (Ν1·. 57).

17511'. 8111111 1115 Κ1115115585ε511151115 515511 1Ο'5111·1855 Κ115.1155,

1151 51115 115.115 5551151185 8555115515; 15 51· Ο111:518585511

115115, 1115 515 1555155165 111585ο5115111 51111115. Β51 1151· 0115

151155 1811151·5555ε1ο1511ε5 5111551155 1111151·51511511111 11511 051011

11·11.11εν51·ε515) 11111115 1115 1)158511ε5 1155151581. 1151111118. 1)55

151515εε5 11511 8111155 11581 15 1111111 _1118551111511511 111151· 1155 Ρ5

1155155, 1151 1151511551 1115 155515 Οϋ5511111151·551ο55 5155 81115115

8511551155; 1111.

.1. Π ε 1 111 5: 11851151· 211151 1111511515 1111115 νο5 Τ1·5ρ55511ο5 11111

Β11111158 151555 11551115 1Κο51151·) 1151 11ρ115ρε155. (Ν1·. 58).

Π. 1511511151 111151 5111151 1111115 νοιι 1151155515, 1115 ει· 115.511 115111

Κο51151·ε1:11511 ν5115111·55 ο1151·11·1 1151: 1115 Α1115111ε1 51115 81111

ε5151158 51551· 81·ϋεε51·55 ΑΙ1Ι15111111158 111151· 1155551115 11151115

1Ο1111·111·815 Ν1·. 88, 11100). Δι1511 15 1155 11511155 1515155 11511511

51515115 Ο. 515 811155 1355111151.

Ψ. 8 γ 11 ο 15: 11115151· 1115 51ν5511155εε18ε15 1151115115 1151 115111111

511151·οε1ο11115». 1Ντ. 58).

 
11111ε11ο55151·οε11111115 55151151·

15111 1111111 1·511·οοο1155. 5111 11111 5511551155) 1111εε51·1'ο185 85115111.

15115111 115111 1111511 1151· 0551511115 ε1:111ν51·5 Β1ε51151111111855 νοιι

8115111115 1111511115 5111115155. 1)15 Β515551·ο1ο1515 5111185 '1'118·5

8. 1151 15 211151 8111155 5111 1151·

55511 1151· 51·ε155 0115151155 111111 Α51581158 111551· 8515111555

ε11115οε5 5515511511 211- 111111 55111111·55115111 8511551151 1111111115 1115

Κ1·5111155 1115111 1115111· 1111155. 8. 5515551111 1151151· 51ε 515518

ε11:1151·5ε 1151·15111·511 1115 (15ε11ο55151·οε1111515 55 Υ 5:11:11 11111111.

«Π51151· 511155 55515115 8511511155

8511 νο5 11·5.11155.11ε51151· 1·151·51111:ο5115552». 1Ν1·. 581·

115111 1315511855 Ρ511511155 11151· νο1· 10 15111511 5111 Τ51111511

5181·11εε51· 81515 1111115111 85111111 5511555115 5111155111 11511155.

1)15 1111151111 51111 55111· 1511855111 85115111 5.515. 8555515115 11151·

5155 1151115 Ν51·115 :111·11111185111151155 111111 ε511: 1151· 8515511115

1511151 1151· Κ55115 115 151:ο111155112. 111. 5555111815 1115551115 111

11515 51· 1115 115.1·111·11111·5 5111 1111111155, 5115 1155 Ν51·11551115.εε55

1151111115, 1115 1511115155 511ε1:11·1111·15 11511 115115 11511 11511151 ε111·8

1111118 551115.1νο1151 11515551111:11 1115 νο1·1151·55 855515 1155 11111ε·

1:11111ε 1511111111· 5.111 11151118 15 1151· 1115111511555115 15 1151· 111585

5558 1151· 115151·11111·5 1111111. 5111111511.

Ν. 111111111511ο111: «Ζ111· 0555151111 1151· 5111 1111851ν11Ι1511511551

Χ'Ψ585 15 1115 Β15ε5 8515581511 Ρ1·5111111161·1151·». (Πι·. 58).

Η. 1115111 8 1111115 1511.

1. 111115 3815111185 81511 115115 νο: 5155111 55111· 5155 5511111515

1511515558 11111511 51115 Ρ11118ε1:1151· 51·1111511. 815 11·118 1151151

11515 117515111115111115511511 5.111 1511111511 Ο1151·ε1:115111151. 115 1155

055511155111εο1·851155 11511 5111 1111151511 111511 1155 Α1111ο111511ε

11511115. Α11εε5111515 15511 ε11:11 5155 81·5.1:1111·115ε 1511111115 811115111

11515ε. 11111 55111· ε 5151·. 55.511 1151111118 1151· 111111111.155 1118

Ρ511551111 15 11.11 51155111111111; 11158511 515511 Β15ε55ε151555 111111

511155 81555511 Β11111:11111·115115ε. 1)51· 815111 11111155 251·11·11511551·1

11511 1151· 1115151515 51111·51111·1, 1111111151 ε11:11 51·1ν15ε, 115115 1151· 1(51·11

5ι1ε Κ5ο1:1155 1151115511 - 1111551151· 515 85111151· 115ε 11·5.1:1111·11·15·11

σε 11111115. Β51851585511511 1151· Ο 51511511 1151· ν5511·1111151·1115

1111111115 55 1151 15511155 85115 1151· 15ε5 5155 11151115 5555151111

11·51·11511. 13511111 11151· 1151· 11758, 1155 1151· Ε'1·51111111111·ρ51· 851151111

1555, 8511511115511:111151. . .

2) Β151 5155111 15-111.111·18511 11551155 1111115511 11111151ε 855115

5115. 111511151·5 Β15ε55ε15155 5511511111, 15 115155 15115111 515 Κ51·11

1·1111555111151· 8515111155 1111111155. 1)51· 11511115 111111· 11111· 515515 115.111·

5.115 515111ε5111· 11511·1151111151151· Η13115 5111 5111511 Ψ51115511511ι11ε1115151

85151155 11511 115115 111511 51115 ν51·151211118 1155 Π515155ε 111111 Α1

151·5 11511 1111511551· 5111111 551· 13111115 5118555855. 115511 1151111118

1151· 1νι1111155 1νο11111511511511, 1115 1115 8151555ε1:11νν51·1155 515

5515155. _ _

έ!) 28-_15111·185 81511 1511151 5511 15585151· Δ511 511 1151118511

8551551555 1151 1151· 1111511115 111111 25111ν51ε5 511111·515111151· 11515

1·515511ο5. 15 1151· Β15ε5 5111 81·11ε551· 81515. 11551155 Ζ51·11·11151115

111118 11111111 8511581.1)111151·851111ο 51111. Πει· 81515 51115151 511111

51ε 5155 515111 11151·11ε111·15 Ζνν11·111·ο115. 81115 11115155 Β15ε55

ε1:11511151111ε151 551815 11511 111158, 11511 1151· Γ1·51111111ϋτρ51· 85

55511511. ν51·5111111118 1151· 815151. 11511558.

Ν. Ν111 ο11-111γ: «1115 Ρ1·5511111ϋ1·1151· 1151· Β15ε5». (Ν1·. 58)

Ι11 1151· Β15ε5 51555 23-15111·1855 111111·11ε55 15511 1111111 5111 37

11111. 15585ε 111111 21 5111. 11151155 111151·1γε1115Ι1. 1151· 515515 11511155

8.117οε111·55ε55511γ.
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Με” »νετ εειιι Ρετιειιτειι ννεεειι ΙΛι1ιΜε1ε Με Βεειιο :Με εε

ιιιεεΜ ι.νοι·άειι.
ε)1*οΙ‹1. Ε'ιε1ι.

Εε1ιειιει1ε1ιιἱΚ 1901.

Α. Ψοτο1ι_ἰειν: «Ζιιτ Αι1ετ.οιιι1ε ιιιι‹1 Ρει.1ιοε;ειιεεε εει· ΗΒ

ιιιοι·τΙ1οιἀειι>›. (Ντ. 18, 14.)

11'. Με Ηειιιετι·1ιοιάε.11ιιιοτειι νοιι

ιιιιι1 εκει· ινει·οιι εε εοινο1ι1 ε.ιιεεετε Με ε.ιιε1ι Μιιει·ε, Με

εποε εειιι1εοΙιιε Ηειιιοι·τ1ιο1άειι. Βεε ΑΙτετ άει· Κι·ειι1ιειι

εο1ινσε.ιι1ετε εννιεε1ιειι25-64 .Τε1ιτειι. 1)1ε Γοτιιι κ1ετ Η21ιτιοτ

ι·1ιοιι1ειι πετ τω» 1ιε1 άοτ ειιεεει·ειι Βεε1ε1ιιιε·ιιιιει ιιιιτ Μ 2

ΕεΙΙειι Με εΜε εε1ιιν:ιε1ι ειιιε·ιε1-ιε1ι.ε ιιι 1ιεπειεΙιιιειι. άει· ωεε

εετε 'Ι11ιει1 ει·ι·ειι·1ιιε 1ιει.τε.εΜΙιε1ιε Πιιιιειιειοιιειι, Μ 2 Ε'ε.ΙΙειι

1ιεετειι6 ΡιοΙερε εει· Βεετε.1εεΙι1ειιιιΙιειιτ. 1)ιιτε1ι Με Βιιετ1ι·ρε

τιοιι άει· 8ε1ιΙειιιι1ιε.ιιτ πιιπ άειι νειιειι Ιιοιιιιτειι ιι·ειιιει νει·Ιετετε

ιιιιι1 ειιι· Πιιτει·ειιε1ιιιιι;; εεει8·ιιετε Ρτερει·ιιτε ετ1ιε.Ιτειι εΜεε".

ι1ετειι ι.>;ειιιιιιεε ΒΜάιιιιιι 8τειιιιιιεεετεε1ιειιιιιιιεειι ειιι! Εεεε

ρ1ιΙε1ι1ι.ιε ετεει›. Ψ. εὶε1ιτ Μ άει· 8ε1ινι·εο1ιε Μιά Μ άει· νει·

τΜΒετιιιης εει· ιιιΜΙει·ειι θεννε1ιεεε1ιιεΙιτ εει· νειιειιινειι‹1 (ιιιε

σε ιιπά ε1εετΞειι) εειι θτιιικ1, Μ Ρο1ε·ε εεεεειι ιιιεεΙιειιιεε1ιε

Μοιιιειιιε, ιι·εΙε1ιε άειι Πτιιε1: Μ εει· νειισ. εειπε. (δεν. Μ!. Με

εει·ειι Ζιτει€ε επειρ;ει·ιι, εΙΙε ιι.ιιιικοιιιιεε1ιε νετειιάει·ιιιιςειι »οι

άειι Η5.ιιιοι·τ1ιοιεετι Ιιετνοι·τιι('ειι.

Τ' Κι·ε.ιι1:ειι ιιιιτει·ειιε1ιτ,

Β. Βε.ιιετ: «Νώε νοιι Βι·Μιε1ι1τεπ νοιι Ιιειετειιετιιε1ι νοιι

8ειιειι άει· ΙΙιιιτει· ιιιιι·1 Ρο1γόε.ει)·Ιιε νοιι 8επειι (Με νε.

τετε». (Ντ. 10.)

Β. 11ι·ε.ε1κιιι: «Ζιιτ θεειιιετι1ε άει· ΠιιειιτεΙιεειι,ςιεκειτ εεε

0 Πε.τιιιεε (1Ιειιε). (Ντ. 14.)

«Πε1ιετ Αιιινειιάιιιη; νοιι ΡΜεειτειι Με

ιιιειιτε Μ άει· θειιε1εοΙοι.:ιε ιπιε Ο1ιιι·ιιτ,<;ιε>›. (Ντ. 15.)

Βειε Μειει·1ε.1, ειιι ναεΙεΙιειιι θ. εεΜε ΕτίεΙιι·ιιιιρειι ϋΒει· ΡΜ

υεττειι ε ι1ειιιειιτε εεεε.ιιιιιιεΙε Μι. 1ιεετεΙιε εεε 26 ΜΜΜ νοιι

Εικειιτρειιοτι εεε Πτετιιε Με οάετ ο1ιιιε Αάιιεκε. 0081' ιιει·

ΜΜΜ (1ετ Αάιιεπε, ειπ! 2 ε1ιΞτιιτε;ιεε1ιειι 11ε.11ειι: 1) ειιιετ Με

ε1ει·1ιοΙιειι ΒΙιιτ.ιιιιε· 1ιει ΟετεοιιιγεΙιτιε (Με Πιιτετεε1ιειιΙιεΙε πω!

ἔ) ἐννειει· 8ε1ιιιιτ.τ- ιιπά Βιιε1ιιινιιιιεειι Μ άει· ΙΜΙιειι 8εἱτε :Με

ει εε.

Πεε Βι·εεειι1εε εειιιει· Βεο1ιεε1ιτειικειι Με ίοΙ);ειιάεε:

1). Ηοι·οε!ιοντ:

 
ιν1ε θ Βοεειι. Βεὶ εει· εεετι·ο-ιιιιεειιιιεΙειι Ε'οτιιι (με ετ ΡΙΟ

εοει 0,88; »νεου εειεε θ Βιιιιι‹Ιειι 1ιεΜ ΒιιιΜ ετΓοΙε;ι ειπεπ 921€·

άετ1ιοΙτε ει· Με Βοε1ε;ιιιιτ Μ εεΙιειιειι Β”:1ΙΙειι εεε ει· εισιι

;;ειιϋι1ιιςτ ειιι θτε11ε εεεεεΙΙιετι 30,0 Ο!. ΒΜΜἰ :ιι Βιε1ιειι.' ειε

ιιιει.Με Με ει· ΠεετΙιιιιιρε Με» εεεεΙιειι. Α1ε ειιιειςε μειωψ

εει.ιοιι εει· θιιρρε πω· Ρει·οτιιιε ειπ νει·εειε1ιιιειι.

(Ντ.Ν. Πεκ1οιν: «νιετ ΓεΙΙε νοιι θε1ιιι·ιιει·1ετειικιιιιεεπ».

10, Π.)

Ι)ιε 1ιεεε1ιτ1ε1ιειιειι ΓεΙΙε ετανεεειιά ιιιιιεε Μπιι ειιεε1ιε0. Μ”

(Πε Ρι·οειιοεε ειιοε.(1 νἱτειιι άιιι·ε1ιειιε εε1ιι.νιει·ιε Με ιιιο1ιτ τω:

Μ άειι, άειι Ηγιιιρεοιιιειι "Με ειιι·εΙιειιε ιιτε.ττιςεπι εοιιάετιι

ειιε1ι1ιιεοΙε11ειι, Μ ενε1εΙιειι εοινο1ιΙ εει· ει·Ιειι1' άει· Κριτικ

Με Με ειιε1ι ιΜει·1ιε.ιιρε Με Βι·εε1ιειιιιιιιι;ειι εΜετ (ξε1ιιτι1ετ

ΙττειιΙειιιιε· Μ εειιι ει·ετειι Βερ,·ιιιιι άει·ΒιιτΜεΙεε1ιιιι; - ιιι ειιιειιι

Β'ε11ε 1ειεΙιτετ Με ιιι: ειικ1ετειι - ειι(ιτεπειι. 1)ιεεεε Με ά:ει1ιιτειι

1ιεά1ιιιει, εΜε ει” ιιιεΙιτ Με Με);ΙιεΙιΙεειτ 1ιε.1ιειι. ειπεπ ΗΒει·

εειι ΟΙιετε!αετ ιιπά Με ΑιιεἀεΙιιιιιιιἔ άει· Βι·1ιι·ετι1κιιιης· ιπιε ειιι

Πτι1ιειΙ ιιι 1ιιΙι1ειι. Πε εεΙιειιιι;. Με ιτειιιι ειε 8γιιιρεοιιιε πο!

(Με ΜΜιεε1ιε ΒΙΙι1 Με ειιιει;ξει· Μεεεετιι1ι τω· Με Βι·1ετειπ1:ι1ιιε

ι1ιειιειι ννετεειι; ειΠειιι Με ?ειστε ερι·εε1ιειι “με ειε Αιιι1ε.1ιειε.

Με ειιι νοιι Π. ειιεεΓϋ1ιι·τει· Ρ`εΙΙ Ιε!ιτι. (εει· εενειιε), νεο ειε

Αιι1'ειιεεεγιιιριοιιιε Με” Ζειτ ιιιε1ιιε ΒτιιειΙιεΓτεε ειιι εΜε

1τιιεειι, σΙοε1ι ετννἱεε ειε1ι ι1ετ ΒΙιιι.ει·ε·ιιεε ΜΙ άει· 8εοτιοιι εΙε

ειιι εοΙιοεε1ετ. ΠεΙιει· Μπιι εειιι ιιεε!ι άειι $γιιιρτοιιιειι ιιει

ειιι? (Με εε1ιιιεΠε Αιιει.ε1Βειι εεε 1ιιιιετιάτιιεΙεεε εε1ι1ίεεεειι.

Με θε1ιΙἰιεεε, (Πε Π. (Με εειιιειι Βεοϋε.ε1ιτιιιι€ειι Ζἱε1ιτ, Με

τοΙΒιειιτ1ε:

1) ΠΜ Βιεειιοεε ειιι! Ρτορ;ιιοεε Με άειι θε1ιιι·ιιει·Κι·ειικιιιιςεε

ιιιιιεε ιιοε1ι εε1ιι· ειιεεεει·εειτετ ννετι1ειι; 1ιε1 εειιι 1ιειιτιἔειι

θτε.ιιι1ε άει· )νιεεειιεε1ιε.Γε Μπιι εεΙ1ιει; άει· ΒρεεΜΙιει Με

1ειειιι: 1ττειι Μ άει· 1)ιε,ε·ιιοεε ιιπά Ρι·οειιοεε, εειεε ειι ;;ει”ε1ιτ

1ιε1ιειι ?εΜεε ίϋτ άειι Κτειι1-τειι ΙϋΙιτειι Ιαι.ιιιι.

θ) 1νιτ ΚΒιιιιειι ενεεειιτΙ1ε1ι Με Εϋειιιιε· ι1ιεεει· Γτεςε Γεττ1ετιι

εειεε εειιειιε Βεεε1ιτειΒιιιι); νοιι (1εΙιιι·ιιει·Βι·ειψιιιι€αι. ΜΜΜ·

` ε1ετε ννειιιι Βεετιοιιειι εκεττεεΓιιιιάειι 1ιεΙιετι.

1) ΡΜεειιειι ε. άειιιειιι·ε εΜε εστι νοι·ειιεἱε1ιειι, »νο Πε·ειιι- 1

τειι εεΙιννει· οάει· ωεετ ιιιιιιιϋε11ε1ι ειιειι1εε·ειι εΜε, εει εε Μ

ΓοΙ).χε ε" 'Γιε1'ε οι1ετ Εεεε. οι1ετ εειπε, ννειιιι Με θεϊε1ιι· νοτ

Ιιεειτ, εειεε ειε Ι.ι18θ.1.1.11' ειιωνεάει· ι1ιιτε!ιεε1ιιιε1ι1ει οι1ετ ε1η;1ει

τετ. Μ εε1ιενετειι Ε'ε.ΙΙειι κι Με Αιι1ε.8ε ιιει· Νε.1ιτε εΜε

εοΙε1ιε, εειεε εΜε Νε.1ιτ. Με )νιτΙ:ιιιιΒ· @ετ ειιάετειι ε1ιεε1ιυνΜΜ.

2) Ορετειιοιιειι, Εκει ε·εΙε1ιειι Ριιιοειτε ε ε1ειιιειιι·ε ειι8εινε.ιι6ι.

πετάω, ι1ειιετιι νιεΙ Ι‹ϋι·εει·ε Ζειτ, Με .ννειιιι Πεετιιτετι ειι,εε

1εω ινει·(·Ιειι.

8) Βειε ιιε1ιτυ(ιεε1ιε θευνε1ιε 111.111. ιιεε1ι Αιι1εςιιιιε νοιι ΡΜ

εεττειι »ειε Μι (ειναι ιιεεΙι ειιιει· )'Ψοε1ιε); Ιιιςει.ιιτειι, ειε ιιιεΙιι.

ε1ιιιε1ιιτι1ιετ εΜ‹1 ιιπά εεε 1ιε1ιιειιι τεεοτ1ι1ι·Ιιετειι Πεεετ1εΙΙιε

επε1ιειι, τιιϊειι ειικνεἱ1ειι εΜε Ιειιει1ε.ιιετιιι1ε Βιτει·ιιιηές 1ιετνοι·.

εεττ.ειι εεειιετεε1ιτε θεινε1ιε εεειιτει: ειιι! ο1ιιιε ?εΜεε εΜεε

εικοεεειι ινει·ι1ειι Μπιι, Μ; νοιι Βεάειιτιιιις Μ άειι Ρε11ειι νοιι 1

Εκειιτριιτιοιι νοιι ΝειιειΙειιιι€ειι, Ιιει ινεΙε1ιειι :Με ιτΒειιι1 ειιιειιι `

θιιιιιιάε εΜε ι·ειάιεεΙε Βιιιι“ετιιιιιιει ειιι εΙΙειι νει·εεε1ιτιεειι Ηετ

εειι ιιιε1ιτ ιιι6εΙ1ε1ι Μ., (Μ. (Με ειιερεετε θεετε1ιε Με ειι1ει· οι1ετ

@εξ ιιεΙιειι ειιιειιάει· 1ιεεειιεειι ΚΙειιιιιιριιιεειτειι εεειιετεε1ιε

ειιι· .

Αιιε άειι νοιι θ. ειιἔεἰἰιΙιι·ιειι Ε'ε.11ειι Β·ε1ιτ. 1ιετνοτ, άε.εε Με

1ιιειεεειοιιειι ειιι· Αιιυνειιάιιιη; νοιι Ριιιεειι:ειι ε άειιιειιτε Μ άει·

εΙΙΒειιιειιιειι ΟΙιιτιιι·ειε ιιιε1ιτ ετννει1ετι ιι·ει·εειι εοΙ)ειι Με εε

1ιιε_)ειει. εει· ΓειΙΙ πω, ειιι! εειεε (1ιεεε Ιιιε1ιεειιοιιειι @Με

εεειιιιιιιιι. ννετάειι ΜΜιιειι.

δ. ΒετΒιιι12.ιιιι2 «()211οιιιε1 Μ άει· ΤΙιετεριε ι1ετ Θτιρρε›>.

θεετιιτει ειιι( εΜε ΒΙ°Ϊ811Ι°ΠΒβ νοιι 1εω 3 .1ε!ιι·ειι εειιι Β. επ

εειιι θε1ι1ιιεεε, εειεε Ου.ΙοιιιεΙ ειιι ε1εΙιετ νι·ιτ1τειιεεε ΜΜΜ Μι

Κε.ιιιρϊε πια εει· θιτΜρε Με. Με εϋιιει;ι,ε_·ε 11Ίι·1ιιιιι,ε εεεεεΙΙιει1

πω» ειε1ι Μ άει· 'Ι'ειιιρετετιιτ 1ιετε.εεετεειιάειι ννιτ1τιιιι,ε,·, εε (Με

ΓΙε1ιει·ιιε.ε1ιειιιιιιεΙιε,·ει· Βιιιιιε!ιιιιε νοιι 401( Με ειιι· Νοτιιι

@Με ειιεεετάειιι ιιεΙιιιιειι (Πε Κορ1'- ιιπά Μιιε1κεΙεεΙιιιιετεειι ε.1ι,

εει· Ζιιετειιι1 1ιεεεετι; εΠε1ι; Με θε1”ϋ1ιΙ νοιι Ζει·εε1ι!ερειι1ιε11:.

ἱΜετ Με (Πε Κτειιι1ιειι Με: Με);ειι. εε1ιινιιιι1ετ. Ι)ειε ΟειΙοιιιεΙ

ινιιτι1ε Μ εΜεε Ε`οτιιιειι άει· στη” άει· εετει·ι·1ιεΙ1εε1ιειι, ιιει·- 1

νόεειι ιιπά μιετι·ο-1ιιιεετ1ιιεΙειι, ειπ ΒΙειεΙιειιι Βι·ΓοΙ); ε·εεε1σειι.

Με Αιιενειιάιιιιεεννε1εε Με 1ο!εειιάε: ΙΜ άει· ιιετνϋεειι ιπιε

εεεεττΙιε.1ιεεΙιειι 11'οτιιι οτειιιιτιε Β. ἔεινϋΙιιιΙΞεΙι 0.12 ρτο άοει

2ειιιιιὰΙι‹·Ιι Με ιιι ε.ιιεςιε1ιΜειι Βτιτ1εει·ιιιιςειι, Μπιι· ιιιεΙιτ ιιιεΙιι·

 

8) Με Ρτοειιιοεε Με, ιιιι);ειιε1ιτει άει· εε1ιειιι1ιετ 1ε1ε1ιτειι Ετ

Κι·ειι1‹ιιιι,ε, ιιιι,εϋιιειιε, εο1ιεΙι1 άει· Ρι·οοεεε 1ειιι€εειιιιειι ω"

εἱε1ιει·ειι 5ε1ιι·ιτιεε νοτινει·τε εε1ιτ.. .

4) Πιε Ρι·οι.;ιιοεε Με 81ιιιετιε;, εο1ιε.Ιά, εε11ιει: ΜΗ 1.ιετιιΒειι

Κι·ιιιιΜιεπεει·εεΙιειιιιι@ειι. ειιι Βιι‹1ε εει· ετειετι ΧνοεΙιε ι1ιε

ΘεΙιιτιιεγιιιριοιιιε ιιι εε1ινειιιι1ειι 1ιεειιιιιειι, άιο Βεε1ιιιιιιιις ιιι

τϋεΜκεΙιττ, Αρρειἰτ. εἱε1ι ειιιετεΙΙτ, ιιπά ω- Α11Βειιιε1τι2ιιετε.ιιε

εἱεΙι Ιιεεεεττ.

Η. Βτειιιι ειιι τι: «ΠεΙιει· άειι ρΙϋκεΙιε1ιετι τω Με Ηετε.εγ(Μ1

Με Με ειε Βεάειιιιιιι€ ι1ετεε11ιειι νοιιι Βτε.ιιι1ριιι11ιω εει·

ε·ετιε1ικ11ε1ιειι Μετ1ιειιι :Με

Β. Με ιιει· Πειιιιιιιε·, εειεε. νι·ειιιι Μπιι Μ Γε.Πειι νοιι Νευ

ΙιεΙιειιι 'Πάει νοιι ε.ιι€ειιεε1ιειιι11ε1ι εεειιιιάειι _)ιιιι);ειι Μεπεε1ιειι.

ινεΙεΙιε Κειιιειι Μιεε1ιτειιεΙι νοιι Α11ιοΙιοΙ οι1ετ 'Γε.1ιε.1τ €ετ.:·ιεΙιειι

ιιπά ειεΙι 1ιειιιειι εε1ιιινετειι ρ1ιγειεε1ιειι ΑιιειτειιειιιιΒ·ετι ετικετ

εοεειι 1ιε.Ιιειι (1ιεειιιν1ετε ννειιιι άει· Τσε εροιιτε.ιι οάοτ Πι ΓοΙςε

εειιι ιιιι1ιει1ειιτειιεετ ε.ιιεεει·ει· Βιιιινιτ1ειιιιεετι ειιιττετ), ε·ειιειιετε

ρε.τ.1ιοΙοε·ιεεΙι-ειιει.οιιιιεεΙιε Πιιτετειιε1ιιιιι,εειι νοτιιε1ιιιιειι εειεε.

ειο ννεττΙειι νιεΙε εο1ε1ιει· ρ16τεΙιε1ιειι ΤοεεεΒ1Ι1ε, ενε1ε1ιε ει:

1εω: εΜ Βεε1ιεε1 1αΙιε1ιειι, Μτε Βι·1ι1ϋ.τιιιιε· Μιάου Μ άει· εγωι

. 1ΜεεΙιειι ΙιιΓεεειοιι εεε Ηετεειιε εεε Βετ.τε11'ειιεειι Ιιιτ11νΜιιιιιιιε

4) Πει· Πιιιετειιε, εειεε Με 48 8τιιιιι1ειι Με; ιπιε Κ1ειιιιιιριιι- '

Β. Βε ε· ε ιι ε ο ιι: «Ζω θεειιἰετι!ιι άει· νει·Βιίι.ιιιι€ετι ΜΗ Πε

ι·εττιιι». (Ντ. Π.)

Βιιιε ιιετνϋεε 1)ειιιε »Με ε1ιιειι 'ΓΙιεΗ εΜετ Πιτ ειιι· Ε1ιιτε1

1ιιι1ης νετοι·άτιετειι Μετ1ιειιι ειιεε·εττιιιι!τειι (νετετι·ιιιι 06, Βρἱτιι.

εειιιρ1ι. 100,0, 'Ηπα. Με 5,0). Με Ε'ο1εειι άτι.τοτ1 ιιι·επτειι Βε

ννιιεετΙοει,ε1ιειτ, Τι·ιειιιιιε, ιιιεεειε,· ει·υνει:ει·τε Ριιρ511ετι, (Πε εξω·

ειιι( ΕΜΗ: ι·εει€ιτιειι. Ριι1ε60 ιιι άει· Μὶιιιιτε, νο11. ΒΜιεε

8αιιιιι1ειι άει·ειιιϊ Ιιεεε.ιιιι 1ιεϊι.1,ε,ιεε Ετει·εε1ιειι, ι1εεεειι Αιι1'ε.ΙΙε

εΜι Μιιιιετ επειρ;εττειι πω! εε1ιΙιεεε1ἰε1ι !ετειιηιτ'ε.ττις ενιιι·ι1ειι.

Με Α11ιιιιιιιιε Με; ειιι( 180 Μ άει· Μιιιιιτε, εε εκε11ιε εΜε

θριετ1ιοτειιιιε ειιι. Ι)ει·ειιί ΜΜΜ (Πε ΑΠιιιιιιιι€ (Μιπ αυτ”. εΜεε

τ1ιιτεΙι Μἱιιει1ἱε1ιε Ατ.1ιειιι1ιεινεειιιικειι 1‹οιιιιιε ειε Μεάετ 1ιει·

νοη.ςετιι(ειι ενει·άειι. ΝεεΙι 1ιιιι·εει· Ζει 1ιεειειιιιετι ενιεεετ

ΒτεοΙιεεννεε·ιιιιεειι Μ εε1ιτ ειετ1τειιι θτει1ε Με εε1ι1ιεεεΠε1ιειιι

Αι.ΙιειιιειιΙ1ετειιά. ΝεεΙι ενσειιιιιιΙιεειιι Βιιιερτικεειι νοιι 0.01

Μετρ1ι.ΙιγάτοεΙιΙοι·. Πεεεειι ειε Ιιείτιςειι Βτεε1ιειιιιιιιεειι ΜΙ

ιιιεΗιΙιεΙι εειεε. Νε.ε1ι εΜει· ειπε. εΜε 8ι.ιιιιι1ε κ1ειιει·ιιάειι

Βεεεετιιιι;; 1ιεθειιιι Μεάετ Μαι εε ΒτΙιτεε1ιειι, ινοτειιτ' ειε

Ατ1ιιιιιιιιΒ· ιν1εάετ ειετιι·τ.ε. ΕΣΜε Ιιι_)εετιοιι νοιι ΜοτρΜιιιιι

εε1ιεΙΤτε εε1ι1ιεεεΙιε1ι ειιάειΙειειε Βι·1ειεΙιτετιιιιε;. ΝεΙιειι Γτε_ε·

1οεειι Βι·εε1ιε1ιιιιιι€ειι νοιι νει·εττιιινετειίτ.ειι,ες 1σεετειιι1ειι ε1ιετ

εὶιε1ι 1ιγετετιεεΙιε Βγιιιρτειιιε, ννεΙο1ιε Με Κι·ειιΕΙιε1τε1ιι1ε εειιι

ιι ιειττειι. ·

Ρ. Ηε11ει: «Τοιιει11Με επτεριοιΙιτιεΜ». (Ντ. 16. 19.)

Πε.ι·ιιιιτει· 1ετ ειι νει·ετε1ιειι εἰιι ε1ιτοιι1εε1ι ειιτεϋιιάΠε1ιει· Ρι·ο

εειεε Μ άειι ΜειιάεΙιι, 1ιετνοτεετιιίειι ό.ιιι·ε1ι ))`ιιε1ιετιιιις Μειω



Π5τιιιιι:ετ Ρι!ιεε. Ρετ!ιοειιοιιιιεε!ι ιετ άετ ρετιοάιεε!ιε θε!ιιιιει·ε

άετ ετ!ιτειι!ιιειι Βιε!!ε. - Ι)ιε Πιιιετειιε!ιιιιιε· άετ ΡΓτερ!'ε!ιειι

ιννιιτάε ιιι (98 Π1.!!ειι νοτρειιοιιιιιιειι. Πιε Ρίτόριο!ιειι, ννε!ε!ιε

άιιι·ε!ι Αιιεάτιιε!ιειι ειιιε άειι 11ε.ιιάε!ιι οάει· άιιτε!ι Αιιεεε!ιειιιιιιι€

ιιιπ άειιι εε!ιε.τ(`ειι Πιάσε! ετ!ιε!τειι ινει·άειι, ννιιτάειι ε!ειε!ι ειπει·

άειιι 1!ι!ιιοε!ωρ ιιιιτετειιε!ιι; »νετ εε ε1ιετ ιιιε!ιτ ιιιι5ε!!ε!ι, Με

Πιιιετειιε!ιιιιιε ε!ειο!ι νοτειιιιε!ιιιιειι, εε ινιιτάειι Μεεε11ιειι ιιι

Γειιτ!ιιε ιΠιιιε οάει· 1νεε!ιερεριετ εςε!ε,ε;τ. 1)οε!ι Μι ε!ε!ι άιιτε!ι

Αιιετι·οε!ιιιιιιι,ε άεε ιιιι!ιτοε!ιοριεε!ιε Βι!ά νετιιιιάετιι !αιιιιιτε, εε

ινιιι·άειι θιι!ιιιτειι ι.τειιιεε!ι€, άιεεε!!ιειι ιιι!τ Οειι·!ιο!(`ιιε!ιεἱιι ιτε·

ιετιιι. ι!ιει!ιινε!εε ιι1ιετ ειιιο!ι ιιιπ Τιοιιιιι οάετ ιιεε!ι θτειιι.

Πεε 11ηςε1ιιι!εε ινε.ι· ίο!εειιάεε:

1) Με εεε. Ρ(`τερ!'ε!ιειι ιιι άειι Πιιιιάε!ιι ινετάειι Με (Μεε

Πιτιιιιεειι 0ιεειιιετιιειι εε1ι11άετ. 1)ιε ιιιιάει·ειι Βεετε.ιιάι!ιε!!ε,

Με Με ειιιι!ιε!ιε!ειι ιιιιά !νιιι !ιοιάειι Ζε!!ειι. Ε'ειι!ιι·νετε!!ε.

8ιε!ιε!ιειι ιιιιά Κο!ι!ιειι. ειιιά ε ε ειιιε!!!,ςε Βεειειιάι!ιει!ε οάετ

Ζετ('ε!!ερι οάιι!ιτε ειι('ειιίεεεειι.

2)1)ιε ίεάειιι6τιιι!εειι Οτ ειι!ειιιειι ε,ε!ιάτειι.

εε!ιειιι!ιο!ι!ιε!ι. ιιεε!ι, ιιι άειι ι!.εειι.

8) Πεε ιιιι!ιτοε!ιοριεε!ιε Αιιεεε1ιειι άιεεετ Ρι!ιε (ι!ιτε ε!ειε!ιε

Ηττιιειιιτ, ι!ιτ ΖετΓε!! ιιι Βτε!ιε1ιειι, Με Ίι!ιιιιι€ειι Βειιιιιάε νοιι

εριτει!!άι·ιιιιεειι Β'ειάειι) ιιιεε!ιειι εε ινε!ιτεε!ιειιι!ιε!ι, άεεε ννιι· εε

:ειιι ι!ιιιιι !ιειιειι Με ειπει· οάετ ειιιιεειι Βοι·ιειι νοιι Βιτερτο

ι ω.

4) Πει· ετετ!ιε θετιιε!ι, ινε!ε!ιετ νοιι άειι Ρι!εειι ζινει·1ιτειι.ει

ινιτά. !ιεεοιιάετε 1ιειιιι 1Σι·ιιιει·ιιιειι, !ιεεΝιτ!ιτ Μεεε Αιιιιει!ιιιιε.

Ζιιι.ιεεε1ιειι ιιιιιεε ινετάειι, άεεε Με ιιιεεεειι!ιε!”τε Βιιτννιε!ιε

Με; ά!εεετ ιιιι!ιτοε!ιοριεε!ιειι θι·Βε.ιι!ειιιειι ιι!ε!ιτ ο!ιιιε 1Βιιιιιιιεε

1ι!ει!ιειι !ιειιιι. ειειιιιε!ειε!ι ερεει!ιεο!ι ιιιιι!ιοεειιε Ειςειιεε!ιιιιτειι

ιιιιε ιιοε!ι ιιιε!ιι 1ιε!ιειιιιτ ε!ιιά; νιε!ε ειι!ι_ιεοι!ι·ε Βιιιράιιάιιιιε;ειι

ιιιι Βιι!εε ι.νετάειι άιιτε!ι Με ινιιε!ιει·ιιιιε άετ 8ττερωι!ιτιιι ιιι

άειι 1ι!ειιάε!ιι εε!!ιει ιιιιά άειι ι!ιιιειι 1ιειιεε!ι!ιεττειι Οτειιιιειι

!ιετνοτεετείειι. Νε.ε!ι Ειιιίετιιιιιιιτ άετ Ρι!εε εο!ιινιιιάειι Με

θνιιιριοιιιε. Ηευριεεε!ι!ιε!ι ινετάειι Με Ρίτϋρ('ε!ιειι ιιιι πιιπ

!ετειι 1.ε!ιειιεε!ιει· 1ιεο!ιεο!ιτει.

Αιιεεετ άειι !οεει!ειι 8 ιιιρτοιιιειι Μάιος( Με Ηιτεριοι!ιτιιι ειιιε!ι

ε‹ιιιε ιιιιά ε!ιτοιιιεε!ιε τεεεεεε ειιιι'ει·ιιιετει· θεεειιάειι. εε άεε

Νεεειιτεο!ιειιτειιιιιεε, άετ Νεεε ιιιιά άετ 0!ιτειι, ειιε!ι '1'ιεια!ιει

Με ιιιιά Βτοιιε!ιιιιε !ιϋιιιιειι Με 1·`ο!εειι εειιι, ιιιιά νοιι Οοιιιιι!ι

εε.ιιοιιειι ιιι άειι Μειιάε!ιι εε!!ιετ !'ο!!!ειι!ετε Αιις!ιιε ιιιπ! Ρετι

1οιιει!!ιι.!ε.

ε.!!ετ Νεώτ

.1. Βετεά!ιιε!ιι:

ινει1ι!ιε!ιειι θεεε!ι!εε!ιι:εοτειιιιε».

<:2 ?Με νοιι ,ετε.ιιι!ιε!ιειιι 11ιιιιεε! άετ

(Ντ. 18.)

Σ!. Κετειιοιν ε!ιι: ε! Γε!! νοιι νο11ειιιιιάιεειιι Ε'ε!ι!ειι άετ

Πε!ιε.τιιιιιιιει· Μιά άετ Αάιιειιε.

Μ. Θε τεε!ι ιι τι: «2 Πι.!!ε νοιι ειιιιε!ιε!ιειιι Μειιε;ε! άεε

ννει!ι!ιε!ιειι θεεε!ι!εο!ιιεερρετετεε».

Β.. 1)ιιιει!οινι «Πιο Γε!! νοιι Ψει·!!ιο!'εε!ιετ Κτειι!ι!ιε!!: ιιιιτ

τϋάτ!ιε!ιειιι Αιιεεειιςε».

1)ετ 1ιεεε1ιτιε1ιειιε Γε!! :ειε!ιιιετ ειε1ι άιιτε!ι εειιιε 1ιεεοιιάει·ε

εε!ιινετε Γοι·ιιι ειιιε.

Τ. ειιιε !ι ιιι ειιι ιι: «Πε1ιετ ά!ε Βε!ιειιά!ιιιιε άετ Ριιτιιιι!ιε! ιιιπ!

άετ Αειιε νιι!εειι!ε ειιι: 1ε!ιι!ινο!».

Βεε Ιε!ιι1ι ο! ννιιι·άε ιιεε!ι άειιι 11!!ιιιιιιιιι'εο!ιειι Βεεερι. επιζε

ννειιάτ (1ο!ιι νο!!, Αει!ιετιε ειι!ίιιτ.εε. 6,0, Βιιιι·ιτ. νιιιι άι!ιιτ. 7,0).

Βιε ετ!ιτειι!ιτειι $τε!!ειι ινιιι·άειι 2 Με! ειιι 'Βιμ !ιεειι·ιε!ιειι.

Θ. εε!ι ετοεεε Β'ιιι·ιιιι!ιε! ιιιιτ άειιι!ιε!ιειι Βτεο!ιειιιιιιι€ειι άετ

ἔετειτετιιιιε άε!ιει εε!ινν!ιιάειι. Πιε Βε!ιιιιιά!ιιιιε· άιιιιεττε 5-12

ιι€ε.

Β. Κιτει·ιιιιιιιιι:

»Με (Βιιιρνειιιε. ρι1!ε8.ι1ε)».

«Ε!π Ρε!! νοιι ριι!ειτειιάει· ε!ι.τι,ε·ει· Ρ!ειι

(Ντ. 20, 21.)

Ιιιι !›εεε!ιι·ιε!›ειιειι Ε'ε!!ε 1ιεειειιιά ειιιε !ιιι!ιεεειτιςε ειιτ!εε

Ρ!ειιτιτιε, ννε!ε!ιε Με “Με !ιιι!ιιε Η11!ι'τε άεε Βτιιετ!ιοτ1ιεε ειιι

ιιε!ιιιι. [Με 11ετε ινετ εε!ιτ ειειτ!ι ιιιιε!ι τεε!ιιε νετάι·1(ιι ε, -

Με ειιι· τεε!ιτειι Αιι!!!ετ!ιιιιε. Πιε Ριι!ειιτιοιι άει· Ντιπ άετ

ει·!‹τειι!‹ιειι Βι·ιιετ!ιε!!ιε, νιιε!ε!ιε ειι ειιεειι!τιτειι, ιιιι εε!ιειι ιιιιά

ειι (ιι!ι!ειι ινειι·, ννει· 1ιεεοιιάετε άειιι!ιε!ι ιιιι θειιιετ 2ννιεε!ιειι

άετ !ιιι!ιειι Μειιιι!!ει·!ιιιιε ιιιιά άειιι ιιιιτετειι ννιιι1ιε1 άεε Βε!ιιι!

ιετ!ι!ειι.ιεε. Βιιε Βιιειιάετ και· ιιι εε ι;τοεεετ Πειιε,·ε νοι·1ιειιάειι

ιιιιά ετιιιιά ιιιιτετ εο!ε!ιειιι Βιιιε!ιε, άεεε (εει: 3 Ειτετ Βιτετ ιιι!τ

ειιιειιι ,=.:εννϋ!ιιι!!ε!ιειι Τι·οιεει· ειιι1εετι ινετάειι !ιοιιιιτειι. Ριιειι

ιιιοτ1ιοτειι 1ιεειειιά ννεάετ νετ, ιιοε!ι ιιιιιε!ι άετ Ριιιιειιοιι.

θεειιιτετ Με εειιιε Βεοιιιιε!ιτιιιης !ιοιιιιιιτ Κ. ιιι !'ο!ι.τειιάειι

$ε!ι!ιιεεειι:

1) Ειπε εεετ!ιε νετάτιιιιε,ιιιιιε άεε Ηετεειιε 1ιει ειιιειε ε!εε

τ!ιιεε!ιειι Βιιιιάει. ερτιο!ιτ ιιι άει· Με!ιτεει!ι! άετ ?Με Πιτ άειι

ειιτιεειι ()!ιειτε!αετ άεεεε!!ιειι.

 
2) Πιτ άειι θι·εά ιιιιά Πιτ Με Α” άει· νετάι·ειιιε·ιιιιε· άεε

Ε1ετεειιε ιετ νοιι Βεάειιιιιιιε ε!ιειιιιι!Ιε Με νει·άτει.ιιειιιις άετ

ιππεε. 1

3) Ι)ιε Ριιιιοτιοιι άετ ριι!ε!τειιάειι Βιιιιινειιιε. ινε!ε!ιε ειιιε

ει·οεεε Μειιι;ε !'τειετ. ο!ιιιε Ορει·ιιτιοιι, ε1ι!!ιεεεειιάετ Γ!ιιεειε!ιειι

:ιιιε άειιι Ρ!ειιτειτειιιιι 1ιεΓει·ι, εεει:εττετ ειιιε ειιιει·ει!”ειιάετε

Ορετιιιιοιι ειι(2ιιεε!ιιε!ιειι.

111. Ζινιτ!ιο: «1)ιε Αιιιι·ειιάιιιιε άει· Μει!ιοάε 1.ειειιιε!ιε ιιι

51 Ρει!!ειι νοιι Βιιετιι·ρειιοιι άεε Ηοάειιεεε!ιεε». (Ντι 20.)

Ζ. ειιιράε!ι!ι ά!ε Αιιινειιάιιιιε ειπει· εε!ιοεειιειι Ριιιεεπε 1ο!

;τειιάετ Απ:

Πιο 1.11.ιιε·ε άεε Βσ,<.τειιε άετ Ριιιεειι!ιτειιε!ιειι ιετ 20 (Με. Ιιι

_ιεάετ Βτειιε!ιε !ιε!ιιιάει: ε!ε!ι ιιι ειπει· Βιιι('ετιιιιιιε νοιι Μ (Με.

νοιι ειιιιιιιάετ ειιιε τιιιιάε Οειΐιιιιιι€. ιι·ε!ε!ιε άειιι Βιιτε!ιιιιεεεετ

ειπει· ιιιιιι1ει·ειι ετεάειι Ορειε.ιιοιιειιεάε! ειιτηιι·ιε!ιι; ιιιιά @Με

άει· ιιιιάετειι θε ιιιιιιε· εεε;ειιιιιιετ !ιει.=;τ., ειιι' Μεεε 11τ'ειεε Με

Ε`οτιεετειιιιε άειεε!1›ειι νοτειε!!ειιά. 1)ιεεε Οειιιιιιιι_εειι ιιι άειι

Βτειιε!ιειι άετ εε!ιο,εειιειι Ριιιεεαειι ειιιά ιιιιιετε!ιιειιάετ νετ

1ιιιιιάειι πι” άιιτε!ι,ςε!ιειιάειι Βιιιεε1ιιι!(.ιειι νοιι εετιιιιτετειιι

Βιειιιεεετ ε!ε Με ο!ιειι ει·ιν!!.!ιιιτειι Οε11'ιιιιιιρειι. Με !'τειειι

1Βιιάειι άει· 8·ε!ιοι;τειιειι Ριιιεειι1ιτειιε!ιειι ννειεειι Βιιιεε!ιιιιι.τε

ειιι'. Με τιιιιάειι Οε(ϊιιιιιιε·ειι ιιι άειι Βτειιε!ιειι ειιιά 1ιεειιιιιιιι(

ειιιε !Βιιι- ιιιιά Αιιεει!ε!ι άετ Νιιάε!. Με Βιιιεε1ιιι!ιτε σε

Με Γ1!.άειι.

Ζ. ε!ιιιι!ιτ άεε νετ('ε!ιτειι Εειειιε!ιε άιιτε!ι Γο!ε;ειιάεε ειι νει·

ειιιιιιε!ιειι:

1) !)!ε Νε.!ιι ιινιτά ιιιπ ειπει· Νεάε! ιιιιεε!εε,ιτ.

2) Πιε Νε!ιι. ινιτά ειιιερτεο!ιειιά άετ Με (Και. Βιιι('ει·ιιιιιιε -

1ιι ;.;!ειε!ιειι Α1ιειειιάεπ εειιιιιε!ιτ.

3) Βειιιι Αεεεε!ιιιειάειι ειιιεε Βεριιειιε άεε Ηοάειιεεε1ιεε ειιι

νοτεεινό11ιιειιΒιιιιάε άετ 1ιειι·ε!ι“ειιάειι Ρ!ιιεει.ιε 1ιει” !ιειιιε

Θει”ιι!ιτ νετ, ιτεειιά ννο Με Νε!ιι. ειι άιιτε!ιεε!ιιιειάειι ιιιιά άε

άιιτε!ι άειι Ε!τιο!ε· άετ Ορει·ειιοιι ιιι ει:15τειι ιιιιά Με Βι!άιιιιε;

άεε 1.ειρρειιε ιινιτά εεειιι·ετει· ειιει,.=;ειιι!ιτι.

4) Πιε Ορει·ειιιοιι !ιειιιιι ο!ιτιε Αεε!ετειιε ειιεινεάει· άιιτε!ι θει

σειιι ιιιιε!ι Βεε!ιιε οάει· ειιιιε ο!ιιιε Αιιιιεει!ιεειε ειιεεε!'ιι!ιτι

ννει·άειι.

Ρ. Ι.2τίεε!ι τεε!ιι!οιν: «Με Γε!! νοιι Μειιιιιιιιιειιιιιε». (Ντ.

.ι

1ιι άειιι 1ιεεε!ιτ!ε1›ειιειι Γε!!ε - ειιιειι 'ζιε!!ιι·ιε:ειι Κιιε1ιειι 1ιε

ττειι`ειιά - ινετειι Με: ε!!ε Βνιιιιιιοιιιε ειπει· εε!ιτειι Μειιιιη;!ι!ε

νοι·!ιειιάειι, οιιιιε ε!ιετ ιτ,ε:ειιά ινε!ε!ιε !ιεεοιιΜτε 1.ειάειι; ιιι

!ιιιτεετ Ζειτ ετΓο!ετε νο!!ει!ιιιάιι:ε θειιεειιιιε·.

Ρ. Ρεάοτοι.ν: «!)ετ Βιιιιιά

ι!ιεει·ιε». (Ντ. 22, 28.)

Β. Τοερι'ετ: «Πε!ιετ Με Βε!ιειιά!ιιιιε

Βιιιιεειιει·!ιτειι!‹ιιιιι.: ιιιπ Οτεοεοιιι!».

Πει· Βτίο!8 άει· 13ε!ιιιιιά!ιιιιε νοιι 80 Κι·ειιι!ιειι ιιιπ Ριιειιιιιο

ιιιε ε!ιτοιιιεε ννει· ειιι ειιιιειιεει·. Βεεισιιιά ειιι εειεττ!ιε!ιεε!ιετ

Ζιιετιιιιά άεε ε!εριειιε. εε ινιιτάε ειιει·ετ Βάσω! ιιι 0,8. άει·ειιί

ε!ιει· Κτετιεο1τι! ετάιιιιι·ι. ιιιιά εννει·: Κτεοεοτε!ι 4,0-6,Ο, Ο!ειιιιι

_ιεεοτ. Αεε!!ι 2ΟΟ.(), Ο!ειιιιι 1ι!ειιι!ι. μι;» μι. 12, τεε!ιε!ι 2-8

Βεε!6!1'ε! ιιεε!ι άειιι Βεεειι. Ψειιιι Ι.ε1ιει·!!ιι·ειι ιι!ε!ι!: νει·ιτει

εεε ννιιτάε. εε ινιιτάε άεε Κτεοεοιε! ιιι 1(1!!ο!ι εεεε1ιειι.

1ιειιιιιτε άετ Ρ!ιιι€οενπειι

άετ ε!ιτοι1ιεε!ιειι

Η. Βιετιι: «Ζιιτ θεειι!ειι!ι άεε εειιτειι Ρειιιιι1ιιε·ιιε άετ Νευ

εε!ιοι·ειιειι». (Ντ. 24.)

ζ Μ. Κο1ιιιιι: «Ζιιτ Οεειιιειι!‹ άετ Βερειε 1ιει Νειι€ε!ιοτειιειι».

Βιιι Γε!! νοιι θειιειε ιιεο!ι Οιτειιιιιειειοιι.

Π. Αε!ινν!εάιειι!:

ε5.ιιτε». (Ντ. 25.)

1)ιε τϋάι!ιο!ιε Ποειε άετ Οει·!ιο!εειιιι·ε ιετ Β-10 θτιιι.; Γει·ιιετ

πιιπ εε ειε!ι, άεεε εο!ε!ιε Ποεειι ιιιετετ ειιιε Ηει·ε1ιεειιιιιιε

άετ Βττεε!ιετ!ιειι. άεε νει!ειι€ει·τειι !!Ηιτ!ιεε ιιιιά άεε Βιιε!ιειι

ιιιιιι·!ιεε, άετειιΕ ειιιε Βιειεει·ιιιιε άετεε!!ιειι1ιεάιιι€ειι. Νεο!ι

άετ Βεεοτρι!οιι :Με άεε ειιι ειιιε ειετ!‹ε Ηνρει·ε.ειιιιε άετ ιιι

ιιετειι Οτεειιε !ιετνοτ.)Οιιωττ!ι άετ Βι·οιιε!ιιειι. ιιιιά ιιι άειι

θε1ιιτιι!ιειιι!ερ!ιε.τειι ειιιά Με Βι·εε!ιειιιιιιιεειι ννιε εει ειιιειιι

Β!ιπετειιεε ιιιε (ιιε!ιιι·ιι.

«Ω Γει!!ε νοιι νετε;ι!'τιιιιε Με Οιιτ!ιο!

Κ. Β ιι των: «Πειε ιιιετιιοάιεε!ιε ιιείε Βιιιετ!ιιιιειι ιιι ι1ιετερειι

τιεε!ιετ Βε2ιε!ιιιιι€».

Με Με ΒεάιιιΒιιιιεειι ειιι· Αιιινειιάιιιιε Μεεετ !!ι!ει!ιοάε ειι

1ιετ.τι!Τ(;. εε ειιιρ!ιε!ι!ι ειε ειε!ι, ινειιιι άετ Ρτοεεεε ειιιειι ε!ιτο

ιιιεε!ιειι νει·!ε.ιιί ετη.πειιοιιιιιιειι 1ιει ιιιιά Με Τειιιρετε!:ιιτ ιιοτιιιιι!

ιετ.: ίετιιετ ινειιιι !‹ε!ιιε ειει.τ!ιειι Βτιιετεε!ιιιιετεειι ιιιιά Ηιιετειι

1ιεετε!ιειι ιιιιά άει· Κι·ειι!‹ε ιιιειιτ ειι εε!ιννεε!ι ω, ννειιιι Με

Βεεεε!εει·ειιιεε!ιε ιι!ε!ιτ ειιι !ι!ιιι!εε!ιετ Αιιεάτιιε!ι Πιτ ειιιειι

Ζετειάτειιάειι Ρτοεεεε ιιι άειι Ι.ιιιιε;ειι ειιιά (ι.νειιιι !‹ειιι Β!ιιι



ΙΟ

ερειεπι Ιιεει.ειιι). Βει Ηει·πιειι ιπι πιειι ιιιιιιεειιπιιιιι.ιεπι, ιι·ειιιι

επιπ:Ιι ιιιειιι. ιιιιιει·ιιιιι6εεπ· Νιιι.πιι·, νπειιπιτε Β. Μεεε ΜεΙΙιοπιε πιει

πειι ιπι, ιιιτεπιπι€ιειεΙι πιιιεΙι ιπι Μεεειι ΡιιΙΙειι Με εΙιι·πιπιιεπ:Ιι επι

ωι·ι·ΙιειιΙεπ:Ιιειι Βι·επ:Ιιειπιιιπι€επι πιειιπΙιπιιι εεΙπινεειιει· νιπει·πιεπι.

Ν. Ψι.<ι·πιοι·πεειιιιιι «Βιιιιιιε ΒεοΙιπιειιτπιπιπι·επι ἱιΙιει· Με

θι·ιρρεεριπιειιιιε ιπιι ινιιιι:ει· 1900». (Νι·. 26.)

Ρ. Ζ ε ε ε. ι· ε ιιι ε ιι γ ι «ΠεΙιει· Με Ειπε ω· Ηεπεπιιτε.ι. πιει·

ιζι·επιιπΙιειτειι». (Νπ·. 27, 28.)

Α. Ψοι·οΙι_ιειιι:

8εΙπιιιι.επ·».

«πιω ΠΙΝ νειι εινειπειιι Βι·ιιειι πιει·

Α. Κει·πιπιιιοιιι·ειιγ:

Ιπιιιτι·ιιιιιεπιιε».

επΑιιΒεπιιειιι ιιιππιι.πιειιπ:Ιιε ειιειΙγι.ιεπιιιε

Δ. Νοε εικονι: «Ζπιι· Ε'ι·εε·ε πω· Με ινιπ·ιιιιιιε νοπι ΙπιιιΙΙιγοι

Ιιει Επιπιπ;ειιεεΙιννιπιπιειιειιτ».

ιπ:Ιιτιιγοι ιιιιιιπι πιοιιεπιπ·ι·ιι·επι πιιι πιεπι Ρι·ΙΙρειι·επτειι πιεε Κι·επι

τοτε: ιπι ΙειεΙιι:επι Με ιιιΙιτεΙεεΙιινει·ειι ι·πιπιειι, νι·επιιι πιοπιιι ιιειιιε

8·π·οεπιε Ζει·εΙ6ι·ιιπιπ; πιειι ιιιιπιεεπι€ειιιτεΙιεε ετε.τιπι·εΙ'ιιπιπιεπι ιιππ,

πιιπ ιιιιεΙι ΙεΙιιιιγειεεΙιπ·ειιπ:Ιι ειιιε επιτεειιιεπιεπιε Βεεεει·ιιιιΒ· πιει:

ΑιιΕεπιιειπιεπιεπεπιπιεε ιιπιπι πιει· ιοπ:ειιεπι Βγπιιιιτοιπιε ειπ, πιει· Αρ

Με ινιτπι ιιιεΙιπ νει·πιοι·ιπιειι, ιπι θεε·επιιιιειι επειετ ει· εοι;πιπ·.

δ. 8 τ πι ιιι ε ι ε ε πι: «Ζει Οε.πιιιιετιιπ πιει· εεΙ'ιιΙιι·Ιιειπειι Γοι,=;ειι

πιει· θιι·επιππιεΙειοπι, ειιεε·ει”ιιΙιπ·ι ιποπι Ιιειεπι».

ει. Ιιεεπ:Ιιι·ειΙπ. 2 Γε.ιΙε, Ιιει πιειιειι ιιιι.εΙι ε.ιιε;ειιιιιι·ι.ει· Οιι·ειιιιι

πιιειοπι ειπιΙι τιιΙιει·ιιιιΙδεε ιι'ιιιιπιεπι ιιΙΙπιειεπι.

Ν. Ν( ε Ι ι ει πιι πι ιιπ ι ι. ε π: ιι: «Με ειιιΙιιιιετοι·ιεεΙιε Αιιιι·επιπιπιπιε,·

πιει· ΠγρπιειΙιειε.ριε, ειιι ιιιππει :πιει ΚεπιιρΙ' εει;επι πιειι Α1

ΙιπιΙιπιιιεπιιιιε». (Νι·. 29.)

Βιι Με Βι·ι·ιειιΙ.ιιπιΒ· ειπιει· πι.ιιειι πιιιι· ιι.πιπιιιΙιει·πιπι ι;ειιιι.ε·επιπιειι

πιιι νειι Κι·ειιΙπειιΙιΙΙ.ιιεει·πι ερεπ:ιειι πιιι ΑιΙποΙιπιΙιιπει· Ιιει πιει·

ἔεςεπιιιπιιιπιἔεπι ϋΙποπιοπιιιεπιΙιειι Με” Βιιεειεπιπιε ιιπιιιιερ;ΙιεΙι ΜΙ,

ιε Β.εειιΙΙ:ι.ι.ε πιει· ιιιιιΙιιιιε.ιοπ·ιεειιεπι Αιιννειιπιπιπιε· ω· Ηγρπιπιεε

πιιιι·ειιπιπιε επιιπιεπι€ε πιιπιπι, εε επιιιτε Με Ιιεπιτ.ειιεπιπιε ΒεεεΙιι·Ιιπι

ιιιιιι€ πιει: Βεπιιιτπιε πιει· Αει·επε Με ιιγρπιπιεε επι ΙιεπιιιΙ.2ειι ειε

πιπιεεεετειιοιι ιιπιπι πιἱειιτ 2ιι πεειιτΓεπ·τιεειι επιε;εεειιεπι νι·ει·πιεπι.

Με ΒεΙιεπιπιιιιπιπ; πιο" ΜΜΕ ιιιιιι εγετεπιιιιιιεειι ειιιε;εινειιπιτ

πιιιπι πιιι·ειιΕ πιιιι·π:Ιιπιπιπ:Ιιι: ινει·πιεπι, πιιεεειΙιε εοιι ειιοΙι πιω ινεπιι

8·ει· Με 2-3 .ιιιΙιι·ε ιιιπι:Ιειιειι.

Α. Α ιι ι· πι. ε ιι ει πι ο ιιν: «Ζιιι· θεειιιιιιιιι πιει· ορει·πιιΙνεπι Βειιε.πιπι

ιπιιιΒ πιει· Βειιειιινε.ιιεει·ει1ειιτ Ιιει ειι·ορΙιιεεΙιει· Οιι·ι·ιιοειε

ω· ΙιεΙιει».

Βει·Ιειιπ ἱιΙιει· ειπιειι ,εϋπιπιτι;;ειι Βπ·Ι'οΙ8 εει ΙιεΙιει·ειι·ι·Ιιοεε.

Νε.πιιι νοι·πιπιεεεεε.ιι8επιει· Ιιερει·οιοπιιιε ιι·πιπ·πιε ειπι Βιιιειι Νετε

ιιι Με ΒιιιιεΙιιινπιιιπιε ειιι8·επιιι.Ιιτ. πωπω ινπιπιπιιπει·ιειιι'. 'Ποτε

πιειιι ειπ:ιι πιπιοΙι Β'ΙιΙεειειπειτ ιπιι ΑΙιπιοπιιιπιιιιι·επιπιι επιειι.ππιιιιεΙΙε, εε

"κι πιοπ:Ιι Με Ιιιπιιειι.τΙοπι ειι ειιιει· Ριιπιστιοιι νει εεΙτειιει·, ιπι

πιειι ΐοιε·ειιπιεπι Β Μοπιπιιι;επι πιιιπ· 8 Πει. ιιππιΙιει Με Ιπιιει·ιιππιιε

:ινιεειιεπι πιεπι ειιιιτεΙπιειι Ριιιιειιοπιεπι ιππιιιιει· Ι5.πιπ>·,ει· ινει·πιειι. Α.

ΜΗ. ειιιε νοΙΙειϋ.πιπιι€ε ΗειΙιιπιει πιιειιι πιιι ιιιιε8·εεειιιοεεεπι.

Π. Ν ιι ιι οιειιι: «ΠεΙιει· Με Ππεε.ειιεπι πιει· Κιιιπιει·ετει·ιιιιειι

Με ιπι ΒπιεεΙει.ιιπι». (Νι·. 80.)

Α. 1.ιππιειιιι π ε: «2ιιι· Οπιειιιει.ιΙπ πιει· Ριειιιπιιι6ι·ρει· ιιπ επιπε

ι·επι Οιιι·».

Β. Κιι·ειιει·: «Μπι πιιι νειι Απιοπιιιι.Ιιε ιπι πιει· ΒιιτινιεΙπε

Μπι;; πιει· ινειΙιΙιεΙιειι θεεειιιεειιτεερΙιει·ε. ΒορρεΙιε θειιΙΙ.ι·

ιιιιιιιει· (ιιΙ.ει·ιιε πιιπιειιιιιγε)».

Ε' ι·. Η ιι ιι Ι ε πι.

ΜεπΙΙ:ΙπιεΙπΙῇπι Ρπ·ΙΙιειινΙεπιιιε Ιπ πιιοι·εΙππιπιιιι εΙιοπ·ιιιΙππι.

ιιιΙι-ΙΙεΙπιΙιεπ· Μ”.

Ρ ο ιι ο ιιι· : «Βιε Μιιιει·ειιιπιιεεει· (ιι·ιεειιειιιιιιιπιεε.

8ιε 2επ·ι'ειιΙειι ιπι 8 θι·ιππιρειιι ε) ε.ιΙιεΙιεειι-ιπιιιι·ιειιεειιε, ιι)

πιιΙππιΙιεοιιε, πι) 8ειιιινείεΙννε.εεει·, επι πιεπι ει·ειειι ,ε;ειιϋι·επι ΟεΜρεο,

'Ι'ιιει·ιι·ιοργιειι ιιπιπι ΚγΙΙιπιοε, ιιιπ πιεπι 2ινειπεπι ιιιιι.ι·πιιπε, Ριεετι

τ.πιιιιπιπι πιπιπι Κιιιπιι, επι πιειι πιι·Ιιτειι Ιρετι, Μετιιιιε. ιιπιπι Κειε.ιιιι..

Με ιιιπιιοε.ιιοπιεπι πιιι ΘεΙ$ι·ε.ιιειι Ιιιετεπι Ιπειιιε Βεεπιιιπιει·ιιειι;επι;

Με Βιπιι·ιοΙιτπιπιι; ιπιτ ιπι πιεπι ε.πι8·ει'ΙιΙιι·πεπι Βιι.πιει·πι ρ;ειιιι8·ειιπι.

Μ» πιεπι ΒεΙεεπιπιεπι ιπιτ Κεπιπιτπιιειι πιει· ι'π·ε.πι26ειεπιιιεπι Βρι·πιεΙιε

ειιιρΙ'ειιΙεπιεννει·τΙι.

Ο ιι Ιι ει· ε ιν : «Μπι Ρειιι νειι $γι·ιιιι:οπιιγειιε». Οιι.ιιιιειιεεω

Βειιι·πιΒ·.

Α ιιιιι: «Απιει·ιει ιιγιιιοιπιεει ρει·ειεπεπιε ει. εε.Ι.ε.ι·πιπιτε μοι".

ροετει·ιοι·». θεεπιιετΙεειιει· Βειι:ι·ες.

Ε' επι ι ε] ε ιιιπ «ΠεΙιει· Με 'ΓιιΙιΙε πι'Ιιοτε - εγειεππι πιει· Κτιιιιω.

Ιιειπϋετιπ.ιςιιπιπς· ιπι πιεπι ΗοεριιεΙει·πι Με ιπιειπ·ιιιει·εεεπιι·ιε».

ι)πιε Ιιεεειιιιειιεπιε Βγειεπιι Ιιεει:εΙιι: ιπι ειπιει· .ΠπιιιιτπιιιιιΙπιπιπ

πιει Κι·επιιιειιΙιειιδειι€7ιπιε πιιι.ειι Ιιεεπιπιιπιιτειι Βιιι.ιοπιεπι ιπι ει.

ΒειπΙιειι,ςιιιη.: ιιιιειι ιιιιι πιει· Ρε.τιειιι.ειι εειιιετ ιιιπιει·ΙιιιΙΙι πιει

Βιι.Ιιπιιεπιιι ειιιεπι ΙιεπιιιιιιιιιΙ.επι Βρειεεεει.ιειε. Πιε ειιιει_ι8.ΙιιΙππι

Βι·ι'ιιιιι·ιιιιπ.χ ιιι πιεπι Ποεριι.ιιιει·πι πιειι ιιππι·ιπιει·εειιοπΙ.ε εεΙιειπιι πι

Ιιεινειεειι, πιπιεε πιει· πιεπιε ιιοπιιιε νιειε νοι·επιε,·ε ιιππ ιιπιπι Με

ΑιιεΙ'ϋΙιι·ιιιι πιεεεειιιεπι Ιπειπιε ΒειιιιπΙει·ιειπειεεπι Ιιει·ειπει; Με·

ΚεεΙεπι πιει: επι ειπιιι πιιπ πιεπι ιι·ιιιιει· επιίε·πειιιιεπιπιει.επι ιιιιτειπι =

Βιε νει·τιιειιιιπιπς· πιει· Νιι.ιιι·εΙ:οιι'ε (Πειτε, ι·Βιννειεεε ιιπιπι Κοιιιε

Ιιγπιι·ετε) ιιπ Ιιεπιιιειιιει· Με ι·πι.ιιοιιειΙει·.

Α. ι· ο ιι Β ιι ιι π; ε: «Με 5ριι.:Ιιει·8·επιειιρεπιιιιπιιι ιιι εε.ιιιιΔιε

πιιιπι ιιγειειιιεειιει· Βειἰειιιιπιἔ».

ΒΙπι ιπιτει·εεεπιπιπει· Βει·ιπιιιτ. ιι.ιιε πιεπιι Με. πιιπ· «Με ινιεΙιπιπιππι

ιιεινοι·ιιεΙιειι ιιι6ειιτε. Πει· 8ει”ιιι·εΙιιει.ε 8οει·Ιιιιι ιει ιπεΙπιιιιε

επιι“Β·ειι·ετειι; Ιπιι'εειιοπιειππ·επιιιιιειιειι Με πιιπ:ιιι: ιποι·Βειιοιιιπιιει,

ειιιιρ,ιε ΜεΙ Βιιειιππιει:ιεπιιιιιι ιιιιιπιεπιιε.ιιε πιπιπι ιιεεπιιιπιει·ιπ Οπιιιιιιιιι

ιινιπιπι (Ιπιι Ει·ιιΙι_ιε.ιιι·). ιπιι θε.πιεεπι ιιιιιπι Με ιιι· Ιεπιιεειιεπι νει

ιιιιιΙπιΙεεε Με εε @ειπε επι Ιιε2ειεΙιπιεπι, πιιιεε μιι:2Ιιει·ιςειι ιιι

Βοππιπιιει· Με εεΙιι· εεειι;πιεπει· Διιι'επιιιιιιιπειοι·Ι: Γιιι· 'Ι'ιιιιεπιιιιι6ιπ

ιιι Ιιετι·πιειιιεπι πι.

 

«Με νει ιιεειιιιι; πιει· νει·νιππιιιπιειεπι ιιιΒιιειιΙι οιι·ειι:

ι·ιεε;ε πιι νι(ειεεει·».ειιι·ορειεεΙι -εΙιιπιειιΙεπιιιειι

Ι)ιεεε ιιΙΙτιιειιιιιι€ Ιιενι·ειεΙ. Με ΠπιιιιΙΙιπιΒ·ΙιεΙιΙιειι. _ιεπιειιιιι

ρι·ονιειι·πειι ΗΙιΙ'εΙειετιιπιε υιιά-Με Νοπ.ιιννεπιπιιεΙιειτ πιει· ιιιπ

ειειΙπιπιΒ· επιιπιπιι,ι;ει· Βοεριτπιιεειιιιιε.

ι

Κ ι· ε τ πι π: ιι ιι ιι ε ε ιι ο ι «και Μπι νειι επιπ·ιιΒ·επιιι.ειεπ ΜΙΜ

Ιιεπ:Ιιει· ιπιΐεετιοιι>›.

θεεπιιετιεπιιιε ιΙιτιιιειιιιπιεειι πιιι. εε.Ιιιι·ειειιειι Απι€εΙιεπι :ιιιπ πιει·

ι·πιεειεππ:Ιιειι ιιιι.ει·επιιι·.

ινοΙοιιεΙιιιι: «Πε.πιειι ειε Οποτε Μι· Με Κτπι.πιιοιπιεε

ΒιιΙιειιεεεειιεεεειιιιπεπιει·ε».

Πει· Οι·Ι Πεεειι Εεεε ει.ινιι 40 επιρ,·ι. Μειιειι νειι Νιι€ιιιιι

2400' ιιΙιει· πιειιι Μεει·εεεριεπςει,Ιιει. Ιιεἰεπιε Ωπιειιεπι πιιιι.8εΙιιιπει

πιπιπι ιιπειιις Βιιιεπι. ιπιΜεΙι·τ ιπιτ πιει· θειιι·πι.ιιεΙι πιει· Με

ιιιιιιιιι.ειιεΙιιιεΙι Με ινε.πιιιεπι ι›ει Βγριιιιιε, Β.Ιιειιιιιειιιιιιιπιεεε

Βεπι Βετειιιιππιπι. ιπιτ ε.ιιεεει·πιεπιι ειπιεπι νοι·ιΙιε·ΙιεΙιειι Βιιιιιιιιιιιι

Απιειππιιεειιε, Οπιειιειπιιεειιε. Βε νιειε ιιιιιιπιεπ:ιιειιεινεπτΙι εειιιιιιιιι

ιινιεεεπιεεΙιεΙ'ΙΙιεΙιε Πειεπι ΙιΙιει· πιεπι Οτι. Πεεεπι επι 8·εινιπιπιειιιιιι

ιιιπεπιπι πιιϋΒιιπ:Ιι ειπι ει8·επιεει δειπιει.οι·ιιιιιι ιιι ει·ι·ιεΙιπειι. ν

πιει

ΙΙΙιπιεπ·επιιε ρειεΙιιιιιι·Ιι, πιενπ·οΙοςιΙΙ ειε. (Ρεγπ:Ιιιπιιιι

επ:Ιιε,πιειιπ·οΙοεΙεπ:Ιιε ειε. Βιιπιπιεπ:Ιιπιππ). Ηει·ειπιεπιεπιιιιιιΙ

ιππιπι Ρπ·πιι. ΙΙΙ. Μ. Βεπ:Ιιιει·ενν. (1πιπιι--8ερΙοπιιΙσπ

Ι90Ι. Μ. .πι-ει

ιιπ. ν. Β ε πι ιι τε ι·ενν : «Πειιει· ε.επιτε σει·εΙιεΙιε.ι·ε Αιειπιπε.

ιιιι Απιεειιιπιεε πιιι ειπιειι νειι Βοιιπιιιεει· ριιΙι1ιοιι·πεπι Ε'ειΙΙ ει·

6ι·ιει·τ νειι'. πιεπι Πιιτει·εειιιεπι εννιειεΙιεπι οΙιιΕ;ει· νειι ΙΙιπιι ΖΗΜΙ

Β·εεπ:Ιιιιπιειιτεπ· Κι·επι1ιΙιειτείοι·ιιι ιιπιπι πιει· ΨεετριιειεεΙιειι @ΜΙΒ

Ατε.ιιιε». νει· ΑΙιεπιι Ιιετοπιι; ει· πιεπι ε.εΙ.ιο1οε·ιεπ:Ιι ινιειιιιεπΙΙΙ

Ζιιεεπιιιιιεπιιιεπιι; πιιπ πιεπιι ειιι·οιιιεειιεπι ΑιεοΙιοΙιεπιια8. ιιι·ΑΙ·

ινεεεπιιιειι ι·πιπι επ:ε.ιιπιιι·επιπιει· Βρι·πιπιιιε, ερειιιιεεΙιεπι Πι€θω

ιιιιιιεεπι ειπε. Νιιπ:Ιι πιεε Αιιτοι·ε Αιιειειιι. €ειιιιι·π πιει· 8εΙιπιπτ.:ει·

εεΙιε ΠΜ ειι πιει· νειι ιΙιιπι Ιιετνοι·εεΙιοΙιειιειι ΟΠΠ! Θ. Μ( πιεί"

παπι Με ΑΙοοιιοΙιειιιιιε Μπιτ Ιιιιεε ιιπιπι Ιιει·επιιτε.ι·ε εΙπιειιιιιμΙΙΙ

ειιιοιοΒ·ιεειιε ΓεεΙοι·επι επι ιιεπιπιειι. .ΤεπιεπιΓεΙιε εεΙπιΙε ιιιιιιιιπιπι:

Ιιει·ε Πι·επιπιιιε ειιιε Βιιειπιπι πιεε ΚΙειιιιιιι·πιε (Οιι·οπιιπιπιοπιιιω

ι·πιιιε·ειι ?ι ειιι·ιιιιιειιππιειι.

ι· ι· ιι ιι ο ιν: <‹ΑΙιινεἰεΙιπιπιεεπι ιπι πιει· Βιιπιιιιιι; πιει οιξἔιιἔἔἔ_

ινιιιιιιιι, Ιιιι·ε ΗΙΙ.ιιιιεΙπειτ πιιιπι Βεπιειιιιιπιπιπ Ιιει (Με

ιπι·ε.πιιπειι>>.

.επι 112 Θεοτιοπιει'ε;Ιιεπι ιιιπ νειι. εειιιε ΒεπιιιιιοιιΙιιιιεεΠ απ*

ει.ειΙι, Με ει· επι ιοΙ.=;επιπιεπι $5.ι::ειι ι·εειιιιιιι·Ι::

ιι·



!. Πιε !ιεεε!ειι θεί!ιεεε 2ει·Γει!!επ !ιι ε!πεπ ι·ιιι·ι!ει·ειι πιιπ ειπεπ

!ιἱπι.ει·ειι Απι!ιε!!, νοιι ι!ειπ ει·ειει·ειι ινει·πειι Με !!επι!ερ!ιεει·ειι;

ιπιπ Με Βιιιιιιιπςεπε!!επ ι·ει·εοι·ει (θε!ι!ει πει· θει·οιιε !ιιι.!

Με ΗΙπτει!ιιιιηιι!ερρεπ πππ ι!ιε!!ιι·ε!εε Με 8ε!ι!εϊεπ!ερρειιι !'ειπει·

ν!ει·!ι!!ςε!, Κ!εἱιι!ιἰι·ιι, Βι·!!ε!ιε ιιιιι! Πει!. !)!ι!οιη.;ειε ιι·ει·πεπ ι·ιιιι

ι!ειιι !ι!π!ει·επ Αιιι!ιε!! ι·ει·εοι·ρ;ι. !θε!ι!ετ πει· Απ. ι·ει·ιε!ιι·ε.!ιε.

!ι:ιε!!ει!ε, εει·ε!ιε!!!). Πε ιιπ πεπ Βιππεπει·ιει!επ ινειιιε: Απε·

ετοιιιοεεπ ειι!ετιι·επ, !ιπ!ιεπ Β!!πιιιιεειιποιιιε!!επ Επι· Με νει·εοι·

ειιιιΒ· ε·ιεεεε Βεπειιιιιιι€.

2. Πιε Αποπιε.!!επ εει·!':ι!!επ ιιι εο!ε!ιε πεε !'ει·εννε!;.ι·ππεε

ιγριιε πππ εο!ε!ιε ω- (!είεεεινε!τε.

3. 8ιε !ωιιιπιειι πε! Οε!ετεε!ιι·επ!ιεπ ν!ε! !ιειι!!αει· νοι· Με πε!

Ηεειιππεπ πιιπ !ιειιιιεπ Με Πεεεπετιιιιοπε2ε!ε!ιεπ επιζεεε!ιειι

ινει·πεπ. Αιιι !ιιιιι!!ιι·ειειι ειππ Απεπιε!!επ !ιπ Θε!ι!ει πει· Αν!.

‹:ει·ε!ιι·! ειιι.. !Βι!ι·π!ιιι·ιι!!, πεε!ιειπειιι πει· Αι·τ. εει·ε!ιι·ι ποε!.;

Με ε!ιιπ !!π!ιε !ιιιιιι!ε·ει· Με ι·εε!ιι.ε.

Πιε ε·επιιιιει·ε Βεεε!ιι·ει!ιππε !ει. ιπι Οι·!ε!πε.! πιιε!ιειι!εεειι.

Η ε !ιει εΜειι «Με !!ι·ιιιιπ!πε·ειι πει· νν!ι·!ιππΒ ειιιι!εε!ιει·

Β!εειι·ιειι!ιι.

!)ιιι·ε!ι Νεε!ιινε!ε ε!εειι·ο!νι!ει:!ιει·!Β!ςειιεε!ιεί!επ ε!ιιιι!›τ νει·!'.

Με Χ'Ν'ιι!ιεειιιι!ιειι. πεε ειιιιιεε!ιειι Βιι·οιπε ειιι' πεπ !!ι·εεπ!ειιιιιε

!›ειν!εεειι ειι !ιε!ιειι. Βε!πε ΕΤΠι!!Γ!!!18θ!! ?πεπ ει· ΐο!ἔειιπει·

ιππεεεπ ιιιειιπιπιεπ : Πει· πεπ ιιιεπει·!ι!!ε!ιειι !!ι·επιπ!ειιιιιε ρεεε!

ι·εππε Βιι·οιιι Μι·π :ινε!ι'ε!!οε νοπ ε!εειι·ο!ι·ι!εε!ιεπ !ν!ι·!ειιιιεειι

Με Χ'νε.ι·πιεει!ι!!!ιιιπε· εε !ε!!.ει. Π!εεε εινε! Ρειειοι·ειι ε!ππ ιι!επ

πιε θι·ιιιιπ!εε;επ εε!ιιει· ι '!ι·!ιειιιιι!ιε!τ.

π!

' Ρε ! Κ: Μπι· θιιειι!ει.!!ι ενιιιππι!ι!εε!ιει· Νει·ι·επειϋι·ιιιιεειι».

Ι.ε!πει· !ι!ε!!ιεπ Με Με. «ε!εειι·ο!γι.ιεε!ιεπ !ν!ι!ιιιπἔεπ» ιπι :

Οι·Βειι!ειιιιιε ε!ιεπεο ιιπειι!'κε!ι!!!ιι» Με Με !Σι·ίο!;ε πει· Γι·πιι!‹- `

!!πιειιιιοπ επειε ι;ειινεεεπ ειππ.

Ρ ε. ιν ! ο ιν : «Με ρ!ινε!ο!ος!εε!ιε Βο!!ε πει· νοι·πει·ειι Ζινε!!ι!!ρ;ε!».

Ζιι ε!ιιειιι Βε!'ει·ε.ι π!ε!ιι εεε!ιςπει.

Η'. νοιι Βεε!ι ιει·ε ιν. «Πε!ιω· ορει·ιιι.!ι·ε Ε!!πει·!!Τε εε! πει·

ε!ιοι·ειιι!εε!ιειι Βρ!!ερε!ε>·.

Πει· Αιπιπ· ι·ει·ννε!ει επι' !”ι·ἱὶ!ιει·ε Ριι!ι!!επι.!οπειι !ιειι·επ“επι!

_!επε νοπ !!ιιιι ειιειει !ιεεε!ιι!ε!ιεπε Ροι·ιιι πει· !!μι!επε!ε, ινε!ε!ιε

Με ε!ιοι·ειιι!εε!ιε !ιεεε!ε!ιπει. Μι·π. Ειπ εο!ε!ιει· Γε!! Μ: πιιιι

νοπ !!ιιιι ειιι· Ορει·ιιι!επ ι;ε!ιιιιε!ιι. ιινοι·πεπ. !ε!πει· νει·πιππει·ι.ε

πει· !π!'ο!;;ε νοιι Βινε!ρε! ε!πε;ειι·ετειιε Ειι!ιιιε !ετε!!ε Με εἰπ

ινεππε!'ι·ε!ε Βειιι·ι.!ιει!ιιιιε πεε Επεσε. Πει· 2. Με! ορει·ιι·ω

Κι·:ιιι!‹ε εε!;;!ε ιιεο!ι πειιι ει·ειεπ !ΜιιΒ·ι·!!!' (ειπεε!!!Βε 'Ι'ι·επεπε

Ποπ ιπι!. Αιιεεε!ιπε!πιιιιε !ι!ε!ιιει· Μππεπει.!ιε!ιε! ειπε Βεεεε '

ι·ιιιιι.: πεε θεεειιιιιπτειιετε.ππεε πιιπ ειιι Νεε!ι!εεεεπ πει· Κι!!.ιιιρ!ε;

ποε!ι !ει Με Ριιιιεε 2Μεε!ιεπ Μεεειπ πιιπ πει· εννε!τειι Ορει·ει!ιιπ. .

ιιπ ιι·ε!ε!ιει· πει· Κι. ειι θι·ιιππε ειπε· ιιι !ιιιι·ε πιπ ινε!ιΒε!ιεπι!ε

ε!ε!ι!!!εεε ειι ε!ε!ιεπ. Πει· νει!. ΜΗ ε!ε!ι π!!ει·π!πε·ε !!π· !ιει·εε!ι

τη” πειιι ορει·ιιι.!ι·επ Πιιιρ;ιε!!”επ πε! πει· εος. ε!ιοιεει.!εε!ιεπ

Βρ!!ερε!ε Με Νεες ειι ι·επειι. Πε ιν!ι·π ινο!ι! !ιι.ιιεε πειιει·ιι,

Με επ πει· Πε.ππ ιπε!ιι·ει·ει· Β'ει!!ε πω· !!!ιει·ιιιιε εε!τεπεπ Κι·ιιιι!ι

!ιειι π!ε Β!ε!ιι.!ε·!‹ε!ι. πει· ιςεπιιεεει·ιεπ Αιιεε!ιιιιιιιπε ιν!ι·π Βιε

ρι·!!!'ι ννει·πειι !ιπππειι.

Ε ε ν Η ο ινε !‹ ν: «!!ε!ιει· εει·ε!ιι·ιι!ε Μεπιπε!!!ε.

νει!. !›ει·!ε!ιιε!: !!!ιει· 2 Ρέι!!ε νοιι !ιιετ!εε!ιει· Βε.ειι!ιιιειι!π

ειπε, Με ι·ιε!ιι!ε πιεεποει!ειι·ι ινιιι·πειι πππ !!!ιει· ειπεπ Μ!!

νοιι Ηγειει·ιε, πει· Με Μειι!πε!ι!ε !ιε!ιεπι!ε!ι ννιιι·πε. Πε ιι!ιιιιιιι.

Μ!. !ν'ιιππει·, ιιεεε ειιι' ι*ει·!ιιιππειιεειιι ειπει· ?εΜειι πεε Κει·

πιιχεε!ιειι Βιιππιοιιιε ειιι·πιε!ιι ,=.ςει"ε!ιππει ινιιι·ι!ε. Μι!ιιεππ !!!ιι·ι·

πεε Βε!ι!πε!ι!εε!ιε Ζε!ιεπε!ι!ιποιιιεπ ι·εε!ιι ινε!!!ειι!!ε· ε;ει·επει

ΜΝ!. ΙΜ Πε!ιτ!εειι !σειιι!ι!ιτ ε!ε!ι πει· Αιιωι· ιιιιε!ιιιιιι·ε!εεπ.

πιιεε ιιι!τιιιιιει· Με Π!!!ει·επι.!ε!π!εεποεε Ηνειει!ε !Μεπιιιε!ειπει

"Μ ΜΘΠ!"Φω Με!" 80ῇ"ἱθΓἱΒ Μ" ι“,°""· Μ)νου Η” “τη ! ιιιιιπ ειπεπ ε;ιοεεεπ 'Ι'!ιε!! πει· Βιιιιε!ι!ι!!!ι!ε ειε!ι πειιι Απε·ε ιιπ

!!!ιει·κειιει πι!.

Τε!! ει ι π Πι: «Ζιιι· Ρι·ιι€ε πει· Κιι!!ε- ιιιιπ ΧΥπι·ιπεπει·νεπ».

Απ πει Ι!ιιιιι! ε!πεε !<`ε!!ε νοπ ει·Ιιε!τεπει· Κιι!!ε πε! εε

εεΙιινιιπ‹!επει· !ν!!ι·πιεειιιρ!!ππιιιιε· πε! Νειιι!!!ε ι·ε!ει·ἱι·!: νει!.

!!!ιει· ιιειιει·ε Αι·Ιιε!ιεπ ειι! π!εεειπ Ηε!ι!ει πιιπ ιι!ιιιιιιτ εε!ι!!εεε

!!ε!ι Γε!;ειιπε 8ιε!!ιιιη; ειιι· Ρι·ειςε: Ιπ ρει!ιο!ος!εε!ιειι Γε.!!επ

ιιι Με Αππε.!ιιιιε εειι·ειιπιει· Νει·νεπ !ιεεπειιι. ποε!ι Μ. ι!!εεε!!ιε

ρ!ιγε!0!ορ;ἰει·!ι ιιεεε ιι!ε!ιι. Με !ιεΜεεειι ειι ει·εια!ιτεπ.

Η ε !ι ιι ι.ε!ιι: «Ηε!!ιιπρ; !ιε!πει·εε!ι!Βει· Μιιειοπιιι!ε πιιι·ε!ι

Ριιιπ!ι!!π!ειιτιοπ».

Ν!ε!ιτ ειιι· ιπ Βοπι·πεε εεεε!ιε!ιεπ Ζε!ε!ιεπ πιιπ !Υιιιιπει·, εοιι

πειιι ιιιι‹·!ι πιιι·ε!ι Με Ηεππ !!!ιει·πειιε;ιει· Ε)!εειτοι.!ιειερειιιειι!

Π'. ν ο ιι Β ε ε !ι ι ε ι· ε ιν: «!!ε!›ει· πεε εοι·ι!ειι!ε Βε!ιοεπιι·ππι».

Απ! θιι·πιιπ !επε_ἱἑὶ!ιι·!ι;ει· νει·ειιε!ιε ιι!ιιιιιιτ νει·Γ. επ, πιιεε

!ιε!ιιι Ηιιιιπε πεε Βε!ιοεπιι·ιιιιι ειι πει·Ιπιιεπεε!ιε πεε !ι!ιιι.ει·ει.επ

!!ειπ!ερ!ιεει·επεεεε!ιπΜε ειι επε!ιεπ εε!.

 

να!. !ιεΓ!0!!!ε! ιιεεε ειπεπ Ρε!! νοπ Πειπεπτιειε !εεε!οπε οι·

ι.ι;ειπ!εε, πε! πειιι ε!ε!ι 8ιει·ιιιι€ειι ειιι πειιι Θε!ι!ετ πεε Ν. ει·πι

Ειέιι!ιιοιιε Πιππειι, πεπι!!ε!ι νεεοιιιοι.οι!εε!ιε Βι·εε!ιε!πιιπεεπ :ιπι

οι»! πιιπ πει· Βι·ιιει.!ιιιπτ. επεεει·πειιι Ριιρ!!!επει·ιι·ειι.ει·ιιπε !ε!π

εε!ι!;;!.

.Τ ιι ι· ιιι ιι π ιι: «Πε!ιει· Τι·ιε!ιοι!!!οιπιιπ!ε».

Ππι.ει 'Γι. νειετε!ι! νει·!'. πιιτ. Πε!!ορεεπ Με Βιιε!ιτ ε!ε!ι Με

Ηε.ιιι·ε ιιιιειιιι·ε!εεεπ, Με ειε ιιι!ιππιει· ω θειει.εε!ιτε.ιι!ιεπ

!ιεο!ιιιε!ιτ.ει Με. Α!ε θι·ιιππ ινιιι·πε Γι·!!!ιει· ιιπει·ιι·ϋ.ις!!ε!ιεε

.!ιιε!ιειι επςε!“!!!ιι·ι, !ιιι ει" ε!ι!ι·ιεπ Ρε!! εε!! εε ε!ε!ι πιπ

εειιιιε!!ε Ρει·νετε!τιιτ Βε!ιειιπε!ι !ιιι!›ειι, Με ε!ε!ι !π πεπι Βε

ιιε!ιιιιειι πεε Κι·ιιπ!ιεπ ιιιιε!ι εππει. !ιιιεεει·ιε.

Ριι εεερ: «Πιε !!!ι!ι·ιιι·ς!ε πε! πει· Βε!ιιιππ!ιιπε· νοπ Νει·νεπ

!ιι·ιιπ!ι!ιε!!ειι».

Ρο ι·τιιε·π!ο ιν: Α.!!ε!ιει· Με [ιθ!!!”θ νοπι νει·πι·εε!ιει·ι!ιπιπ».

'Ι' εε !ι ε ε· ο !ε ιν: «Πε!ιει· Με Πε!.!ιε!!!ειιπε· ε!ιιιε!ιιει· Πιιε!ιε!

ει·ιιρρειι εε! Μι!ιπιιιιι€ειι πιιπ Οοιιτι·πειιιι·επ !π!'ο!εε νοιι

Ηειιι!ρ!εε!ε».

ι!!ε!'ει·ιι!. !'ο!ει επι€ιει·, πε πει· Βε!ι!πεε πεε!ι π!ε!ι! ει·εο!ι!επεπ).

Η'. νοιι Β εε!ι τε ι·ε ιν: ε!!ε!ιει· Βε!!εκε ιιπ Βει·ε!ε!ιε πεε

θεε!ε!ιτε πιιπ Κορίεε».

νει!. ιιπιει·ει:!ιε!πει. !'ο!Βεππε !!ε!!ειιε: !. Οοπ_ιιιιιει!νει!- ι·εερ.

Ηοι·π!ιιιιιιι·. 2. Αιιιι;επ ιι·εερ. ειιρι·ιιοι·Μι.ε!-) ι·ε!!ειι. ει·Ζεπει

πιιιε!ι Βε!ι!ορ!”ειι πεε δοε!ι!ιοςεπε πιιπ ω! Βι.!ι·ιι-9ε!ι!ει!'επεε!πε.

!ιε8!ε!Η. ιιι ειπει· Οοπιι·εε!!οπ πεε Π. οι·Μειι!ει·ιε οοιι!!. 3..!οε!ι

!ιοςεπι·ε!!εκ - πιιι·ε!ι Βε!ι!οπ!'επ ω! Με. η·ρ_·οιιιετιεπε Μι·π πει·

Ε!ιιππΜιι!ιε! πεε!ι !ι!πιεπ ειπεπ εεεο;;ειι. 4. !!πτει·!‹ἱε!”ει·- πιει!.

Μεεεειει·επι·ε!!ειι, Μιι·!“ Με !ιε!ιιιιιπι: νοι·ε.ιιειιεεειει ινει·πεπ: εε!πε

!!!ι!ιε!ιιιιιε ινε!ει ιιπ! Βιι!!ιει·ε!!'εει!οπεπ Με (Ο!επιιε!! δ. Βε!!εκ

πει· Νεεεπει·!ι!ειιιι!ιιιιιτ πιιπ θ. πει· Βιιε!ιεπεε!ι!ε!ιπ!ιιιιιι.

Οεε! με ιν: «!ιιωκ!ειιι!οιι πο! Μιιιειππεπι 'Ι'ι·ιοπιι!ε;ε!ιι·επε!ι».

!Βε!`ει·ιι! !”ο!,ει. ιιεε!ι $!ε!ι!ιιεε πει· Αι·!ιε!ι!.

.Τ ε ε! ε. ε ε. π! ε π ε : «Ριιι·επιγοε!εππε πιιι!ι!ρ!ειω !!·`ι·!επι·ε!ε!ι!.

ι!!ει“ει·ιιι !ο!ιςι ιιεεε Βε!ι!ιιεε πει· .4ι·!›ε!ι).

νοεε.

8!ιπι·πε! εΚιιεε!ιει·ε!ννε ι ε!ιεπε!ι!ε!ι !ιο!εεπε!.

!90!. Ντ. 7--9.

0ι.ι: «Πιε Βε!ειιε!ιιιιπε; πει· Βιιιιε!ι!ι!!!ι!ε !νειιιι·οεεορ!π! Μ!

νεε!ιιε!ει·_!!!5!!ιοπι!ε». ιΝι·. Τ' ιιππ 8!.

Πε! Βιι€ει·ιιπε· πει· Ρε!. ιιι 'Γι·εππε!επ!ιιιι·ε·'εε!ιει· Εεεε. Με

ειιι· !.πρει·ιιιοιιι!ε, Με πεε !.!ε!ιτ επιννεπει ιιι!!!.ε!ε Βιιι·π

ι·ε!!εει:οιε πιιι·ε!ι πεπ !ιιι !ι!πιει·ειι Βε!ιε!πεπε·ειι·ϋ!!ιε ε.πεε!εμεπ

· Βε!ιπιτ.ι ι.ιε!ειιει. οπει· εε Μι·π ειιι ειι π!εεειπ Ζννεε!ι ερεε!ε!!

. εοπετι·ιιιι·ιεε Ι.ειιιιρε!ιεπ ε!πιςε!`ϋ!ιι·ι, πεε !π ε!πειιι ι·εε!ιτειι

νν!π!ιε! ειι ε!πειιι Βι!ε! !ιε!”εει!ει Με Απ! Μεεε !!ι'ε!εε !ιιιιιιι

ε;!!πε!!ε!ι ιιιιιε!ιεπτ πεε Ρι·οιποπι.οι!ιιιιι. Με !!ιιειι ιπποιπιπετει,

Με θεε·ειιπ πεε Με. !πίιιιιπ!!ιιι!ο-ρε!ν!ειιιιι, ω! Πιε!ιι!ιιι·ιιι,

πεπ ινιιι·ιπ!οι·τειιιπ, πιιιιιε!ιεε Με! Με Ι.ε!ιει· πιιτ πει· θε!!ειι

!ι!εεε ππι·! Με !!!!!ε. νετ!. !.ιιιιιροπιι·ι, !ιενοι· Ρετ. !ιι Με 'Πεπ

πε!επ!ιιιι·ε·'εε!ιε Εεεε 8·ε!ιι·ιιε!ιι Μι·π. Με :ιπε πει· Ηε!ιε!πε !π

Με Βιιιιε!ι!ιϋ!ι!ε !!!!ιι·εππε Οεπ'ιιιιπε· πιιτ. ε!ει·!!!ε!ι·ι.ει· !νιιι.ιε,

πιπ Με πει· ε!ιιπι·!ιιεεππεπ !ιιι!'ι. !ιε!εεπιεπε·ιειι Βτειι!ηιει·ι.!!ιε!

ειι!'ειι!επεεπ.

Ν. Π' ο ! !ι ιι ιν Με ε!ι: «Πε!ιει· ε!ιιε ρ!εει.!εε!ιε Πει.!ιοπε πει·

Χ'ει·ε!ιι!ειιιιε νοπ ΒΙεεεπεε!ιε!πειι!!επε!π πι!! Ηι!!'ε πει· θε

Μιι·πιιιιτει·». (Ντ. 'Ϊ πππ Η).

Νεε!ι Βπι!'ει·πιιπε πεε Νει·Βεπτ!πεεε Μιά ε!π Ωιιει·εε!ιπ!!!.!ιπ

!ι!ιιτει·επ Βε!ιε!πεπεεννϋ!!ιε ιιπι;ε!εει, πει· ιιι Με !ιε!πεπ 8ε!ι.ειι

Βειιι·ϋ!!ιε ειιε!!!.π!'ι πππ ειι πειιι Ζινεε!ι ππεε!εει. !ετ, Με Ροι·ι.

νεε. νοπ πεπ νει·ινεε!ιεππι.ιεπ ειι !ιε!"ι·ε!επ. Π!εεε!!›ε ιιιιιεε

εοννε!!. !ιεινεε!!ε!ι εειπ. πεεε ειε ε!ε!ι Με ειιι· !!ι·ει!ιι·ε!ϋπιιιιπε

!ιει·ι·οι·ι!ε!ιεπ Με”. Π!ε Πιιιςεπιιιιε; πει· !!!εεε! Μι·π ιιι ειπει·

Βπι!'ει·πιιπε νοπ !-!!/ι θιιιι. επεει”ι·ιεε!π, πειιιπ Μιὰ Με θε

Μιι·ιπιιιτει· !ιει·ε.!ιεεεοι;επ πιιπ ιιι Μεεει· Ροε!ιιοπ !!ιι!ι·τ, ννο



Π!

ιιιιι·άι ιιιε Ε`ιειεΙ .ιι;ειΙεεΙιι ινιι·ιι. θεινιιΙιπΙιεΙι εεπιιε·ειι Β Νιιιιτε

επι· Ρ'ικιι·ιιπε·. ΝιιΙιει·εε ιιπ θι·ιιιιιιιιΙ.

Α π π Ι' ι·ι ε ιν: «ΠεΙιει· ΤιιΙιο-ονει·ιεΙιιιιιιοι·επ ιιπ Ζιιιιιι.πιιιιεπ.

Ιιιιπ8· ωι(: εισ.ι·ιιιιτει·ιιιει· Βειιινεπεει·εεΙιεΠ». (Νι·. 7 πω! 8).

νει·ι'. ΙιεεεΙιι·ειιιι πινει ειιιιε νοπ ορει·ιι·ιει· ΕΙκιι·ππιει·ιιιΒ·ι·πι·ι

πιει ιιπά Με 'ΓπΙιο-ΟνιιιιιιΙενειεπ. Ιπ ειπειιι ΓιιΙΙ Ιιειιιι·ΙεΙιε

εε ειάι πιπ ειιιε ΙιπΙ‹εεειτιΒε ΤιιΙιει·ει·ενιιΙιιιιι, Με ΙΙιιΙιε 'Ι'πΙιε

ειιιε πιιωιιτεΙΙιιι.ι· ιιι ειπεπ Μιά: πω, πει· επιιι 'Ι`ΙιειΙ νοιι άει·

'Ι'πΙιε. επω 'ΓΙιειΙ νοπ ιΙειπ ΙιΙΙει·ειιιειι ,εοΙιιΙιΙει. ιει. ΜΙΙει·οεΙω

ριεεΙι Ιιεεε ειάι πεεΙιινειεεπ, ιΙε.εε ειε ΗειεΙιινιιπ‹Ι ειπε 'ΓιιΙιειι

αεινεΙιε Ιιεε18.πιι πιιιΙ πει· ΠεΙιει·ιζεπε· νοπ τΙιεεειιι επί' ππε

ΟνειιιπΙεεινειιε ειπ ιιιιιιιιιιεΙΙιιιι·ει· ιι·ιιι·. Ιω εινειιεπ Μπι ειιι;;

εΙειεΙιιειΙΙε ειιιε Ονει·ιε.ΙεεινεΙ›ε ιπ ιιιε Ί'ιιιιεπιι·ππάιιπε ιιιε,

εε ΙιειιιΙεΙιε εἱάι εΙιειιιιιΙΙε πω ΕΣιιιι·ππιει·ιιιει·ενιιΙιτιιτ.

ΙιειιΙειι επιΙει·ειι Ρ1ι.ΙΙεξειεΙΙιεπ εεΙιι.ε ΤιιΙιοει·ε.ι·ιεΙενειεπ άει·.

Ε. Κ ι·ιινεΙ‹ι·: «ΕΙιπ Ε'ιι.ΙΙ νοιι ινιειΙει·ΙιεΙιει· ΙΙιει·ιιει·ιιπιπι·

ινΙι.Ιιι·επά πει· (ιεΙιιιι·ι.». (Νι·. 7 πιω ει.

Ειπε 33ιιιΙιιιι;ε ΙΞ'ειιι·ιιιπι·ΙιεΙιει·ιιι Ι‹ι·ειεειε επω θ. ΜπΙ: ειιεεε

ΒεεΙιειι. ι·ει2ϋΒει·ι.ε θιειιπι·ι. Κοιιι' Βεννε.<.:Ιιειι. Κ. πιιιάιι.ε ιιιε

ι'νειιιιπιιε. νι·οΙιει εε εεΙιιεπ, ιι:ιεε ειάι ειιι Βιεε ιπ πει· ι·εεΙιιειι

Βειι.ε (Με Πιειπε Ρεπό, ινιιε εΙάι πει άει· Ππτει·επειιιιιιε· πιιάι

ΙΒιιιι·ειειιοπ εεε Κιπιιεε Ιιεετειιετε. ΡΙεΙ.ιει·Ιιει'ιεε Ρπει·ρει·ιπιιι.

Νεάι Ι'/ε .ΙιιΙιι·επ ειεΙΙι.ε ειάι Ρετ. ινιειΙει· νοι·, εειιινιιιπι.:ει· ιπι

πι. ΙιΙοιιε.ιι. 2. ΘεΙιΜεΙΙε.ε·ε, Ιιει'ι.ιε·ε νι(εΙιειι, Βει.πιιΙεεΙιεε ΡΜ.

ποπιεπ. ινε.Ιιι·επιι πιω Κιιιεει·εεΙιπιιτ Β·ειιιειει ινιιι·ιιε Πτει·ιιε

ι·πιιιιιι· πω. Ι)πι·εΙιει·ιιι: άει· Ρι·ιιάιι ιιι άιε ΒιιπειιΙιεΙιΙε. Εεεε.

τοιοιιιιε. ΒειάιΙιεΙιε ειιιε” Βιιιιπιεπεειι ιπ άει· ΒπιιεΙιιι6ΙιΙε.

Ιιι άει· νοι·ιΙειεπ ινιιιιιι άει· Οει·νιιι ειπ 7Οιω. Μπεν ππεΙειάι

ωιιεειεει· Βιεε, Με (ιεινεΙ›ε ιιι πει· Ππιιι;εεεπι1 πει·επειεεΙιι,

ιιεΙιει· επιιι·εινει;ιιιιιΙε Λωρπιειιιοπ εεε Πιει·πε, ΠιιιιεΙιΙειτππε·

ειιιεε Τεωροπε ιπ ιιιε Βάιειιιε. Βιιι Ρι·ιιεΙιτ πω. Ι)ιιε Ἐπετ

ρει·ιπιιι ιιεΙιει·Ιιιιιι. Θειιεειιπε. Απ ιιει·ειωριιι.Ιι·ι.επ θεΙιειι·ωιιιι.ει·

Ιιεεε ειάι Με ΒιεΙΙε πει· ει·ετεπ Βπριπι· ιιιάιτ. ι'ειιιειεΙΙεπ.

Η. ΑΙρει·ιιι: <‹Πειιει· ειπεπ Ε'ιιΙΙ νοιι (Ινειο-'Ι'ει·ιιιοιπ:ι επ.

ει·ιιΙιε πει ειπεω πειιι.ι·εΙιοι·επειι ΚιιιιΙε». (Νικ 7 πω! Θ).

Βι·εεΙιινει·ιε θειιιιι·ι. Π” Κιιιιι - ειιι ΙΙιίειΙεΙιεπ - Ιιιιιι.ε

ειιιε ει·οεεε θεεεΙιινιιΙει, ιιει·επ Πιιιι'ειπε 47 Οιπι. Ιιετι·πε. νοπ

ω· Κι·ειι2- ππε Π·ιιππιεεεεπιι ειιιει;εΙιειιιι, ιιιιει.ιιιι·επεΙ. ΝιιεΙι

Βι·ιιιΐπιιπε· εεε θε.εΙιεε, ιι·οΙιει εΙάι 2'/ει (Βιιι: ειιιά; εει·6εει·

ΡΙιιεειΒιιειι επτΙεει·τε, επιι ιιιειι ειπειι 'Ι'ππιοι·. πει· Με άειι

ει·ειειι Ειπιιι·πάι ειπει· νιεΙΙιειιιιπιι·ιε;ειι θνειε εΙιάι. Ι1ετεεΙΙιε

πιει· πω Κι·ειι:Ιιειιι Ιιειεετιε·ι. ιπι Ιιιιιει·π ιιιιιιΙεπ ειάι ΚπεεΙιεΙ

άιεπ νοπ Ι-8 Οιω., ΜιιεΙιεΙ- πιιιΙ Ρειι€εινεΙ›ε ιιπά Πι·ιιεειι.

«ΠεΙιει· εοπεει·νειινε ΒεΙιεπιιΙιιπε· άει· ιπιι·ιι

εππωιιεεεεΠ Μγοωθῖ πει· Ιερει·οιοιπιιιιιι».

Π. ΑιιιιΙειιιεε:

ιιιπι·ιιΙειι ππό

(Ντ. 7 πππ 8).

νει·ι”. ιιιιιιι ειπε ι·ειεΙιΙιεΙΙιεε Μιει·ε.ιπι· ιιπά 15 νοιι Βειιι

ιιι Κιειν ορει·ιι·ιε Ιθ`ιιΙΙε απ. Βιιι ειΠεπ ιπι:ι·ιι.ιιιιιιιιΙειι ππιΙ επε

ιιιπάιεεπ Μνοιιιειι Ιει ιιι ει·ειει· Βειιιε πιϋΒΙιεΙιετ εοιιεει·νιιιιν επ

ερει·ιι·επ. ειε Πνειει·οιιιιοωοιοπιιε ιει ειπειιεεΙιι·ιιιιΙιεπ.

Ι). Οτι.: «ΠεΙιει· Με ο ει·ιιιινε ΒεΙιιιπιιΙιιιιε· άει·

Ρειι·ε.ιιιεττιιιε». (Νι·. ι.

Ιπ 8εινιεεεπ Ε'ιιΙΙεπ νοιι πιιι·ιιιειεπ νει·ει.πιιει·πιιεεπ ιιι άει·

Νιιιιε άει· θειιιιι·ωιιι.ιει· Ιιειπιι ειπε οπει·ετινε ΒειιεπιιΙιιπι: νοιι

Βι·Ι'οιε εειπ. νει·ι'. πιει ειιι ειπειιι ΒειεριεΙ, οΙιπε άειι 'άνε,ε·

άει· Ορει·ιιιιοπ €επιιιιει· επειι€εΙιειι. ιπ ινεΙεΙιει· Αιι. ιιιιεεΠιιιι·

νοι·ειι εΙιεπ ιει. Μ” ιιπι·άιεεΙιπειιιει. ιιιε νοω Πτει·ιιε επι·

εειιΙΙειειι ΒεεΙιεπννεπτΙ 2ιεΙιεπιιε επει·ε Νει·Ιιε ιιι επειιτιιΙει·

Βιάιιιιπε; ππε άειιι. ‹Ιεπ Πιει·ιιε ειιι ιπ επιεεεεπεεεεεπτει· Βιειι

ι.ππε·. Βιι.ιιπι·εΙι επτετειιι ειπε ονειΙε Ι.ιιειω, πει ειιιι·Ιιειεω Ζω;

ειπ ιπ ππειει· ΗιεΙιιιιπι: ι·ει·Ιππιεπτιει· ΒάιΙιτε. Πιεεει· ινιιιι ιιι

ι'ι·οιιιιιΙει· ΒιεΙιιιιιιε νει·ιιειΙιτ - επι' ιιιεεε Ένειεε εοΙΙ ιιιε ειι

ιιοιιωε Εεεε ιΙεε Πτει·ιιε εεΙιοΙιεπ ινει·άεπ, Ειπε άειιιιΙΙΙι1·ιε

Βεεειιι·ειιιππ8 άει· 0ρει·ειτ.ιοπ ννιι·ιΙ πιάιτ ι;ε,εεΙιειι. ιι.πάι ιιιιιιιιε

ΑιιεννπΙιΙ πει· Ριι.ΙΙε ιιπάει ωιιπ Ιιειπεπ Ηιπννειε. Με ορει·ιι·ιειι

Κι·ιιιιΙιεπ ειπε ειιιε ,ςειιεεειι. Βει :Με Βιιι·εΙιεεΙιπειάπιιιι· άει·

Με. εε.ι·εο-ιιιει·ιπε. ιει ιιιε Βι·(ιιΙ'πιιπιι· :Με Ρει·ιιοπεπωε ει·ιοι·

εει·ΙιεΙι. νει·ι'. ρι·οροπιι·ι ιΙιεεε Ορει·ιιτιοπ επ ΙιεπειεΙιπειι Με ποπ

εει·νιιιιι·ε νε.ειπεΙε ΟοεΙιοιοιπΙε.

ιιιιι·Ιιιεειι

Ε'ειΙοι·οιν: «Ι)ι·ει Ε'ειΙΙε νοιι Βιιι·ιιιιι:ει·ιπετενιιιιιπι». (Νι·.9ι.

Ιω ει·ειεπ ΓειΙΙ ΙιππιιεΙι.ε εε άειι ιιπι ειπε Βπριιιι· άει· ΙιπΙιεπ

'Ι'πΙιε, Ορει·ειιιοπ, θεπεειιιις. Ιω εινειιεπ ΓεΙΙ Ιιε.ιιιιεΙιε εε

ειάι ιιπι ειιιεπ ι·εεΙιτεεειιΙεεπ ?_ιπΙιει·ειι ΑΙ›οιτ. ΟιιεΙιοι.οπιιιι

βρει πεπε. Οιι6., Η ΦεειιιιιιιιΙ9Ό2 τ. Ηει·επεέεΙιει· Βι·. ιὶιιιΙεΙι

Πιο ·

 

  

εΙιτιιιιιι., Βεπεειιπε. Πει· :Ιι·ιιιε ΡΜ! Ιιει.ι·ειι-ειιιε Κι·ιιιιΙιε. π.

ιιπιει· άεπ ΖεΙάιεπ ιι.επεει· Αιιιιωιε επ θ·ι·ιιπάε ειιιε.

ΚιιεπεεΙιιιιιι: «ΙΙειιει· ‹Ιιε ο ει·ε.τἱνειι ΒειιππόΙππςειιιε

ιΙιοιΙειι άει· Πιει·ιιειιιιοιιιε.». ( ι·. θ ιιπά ι'οΙΒ·.1.

Πιε ΒιπΙειιππε· ειιι.ΙιιιΙι ειπεπ Ιιιειοι·ιεεΙιειι Πειιει·ΙιΙιεΙι Με

Με Βιιιιο.ι·ιεΙππε·εννειεε ‹Ιει· Μγοιπε.

Πι·ειιιεΙιι: «.ΠεΙ›ει· Με Απινειιιιιιπι; νοιι Απειει.ι·εριοΙιοιιΙιεπ.

Βε1°ιιιιι». (Νι·. θ).

Βιπε 24-ιε.ιιι·ιειε Ει·ιιιι ει·Ιει·ιι.ιιΙει.ε πωπ ειπεω ιιιιι·άι ειπε

ΗεΙιεωιπε ΙιιιιιειΙιάι Ιιει·νει·Βει·ιιιεπεπ ΛΙιοι·ι ιιπ εεριιεειιει

Βιεάιειπιιπε·επ. Πιε Αιιοι·ι.ι·εεεε ινιιι·ιιεπ 8Π88'81Π'8.ι32Β πππ ει.

Πιει·ιιεΙιϋΙιΙε ωιι .Με εΙεειπ(ιειι·ι.. ιιιε 'Ι"επ·ιρει·ιππι· Μάι πω.

εει· ΡιιΙε ιι·ειιπεπι, ειε Ι.εΙιει· εεΙιινοΙΙ ειιι. Δω ΙΙ. 'Έπεσε πω(

‹Ιει· ει·ειειι Τειππειειιιι·ει·ΙιϋΙιιιπἔ ινιιι·ιιε 2ιιιιι ει·ειειι ΠιιΙε Αππ

ειι·εριοΙ‹οΙιΙιεπεει·πω ειιιεεεδιι·ιιπι ιιπά πινει· ιιπ ΒιιιιΓε ειιιει

Χ'νοεΙιε ιιι€ΙιεΙι ειπ ΜεΙ 10 ποπι. ωιι: ΑιιεπιιΙιιιιε άει· ει·ειειι

Ι)οειε νοιι 20 ΟΙιειιι. Βιιι·ιεΙιεπ νι·ιιι·ιιεπ Βιιιι·ειι.ιιιιιε·επ πιει [ως.

ειπεν. νει·οπιπει.. Αω 7. Τε” επι.ειιιπά ιιι ?άεε άει· Βιιι

ειιι·ιι.εππιι_ιεπ ειιι ιΙιιιπεεε Βι·νι.Ιιειπ, άεε ειοΙι 2-Β 'Πεμ Μάι.

Με Τειπρει·πιπι· Πει πει ειιεεει· ΒάιππιιΙιιιι8· ει, άεε ΑΙΙι;ι·

ωειπΙιειιπιιεπ Με ειάι. ιιΙιει· ειιι 28. Τειε;ε πει· Βι·Ιιι·ειιΙεπιιιι

ποπ Μι πει ι'ι·εππεπιειιι ΡιιΙε ιιιε 'Γειιιρει·ιιι.ιιι·, ωεΙιι·ει·ε σε

ΙειιΙιε εεΙιινοΙΙεπ απ. επ ιΙε.εε ινιετΙει·πω πππ άεπ Ιιιιεειιοιιειι

Ιιεεοιιιιειι ινιιι·ιιε: εε ννπι·ιιεπ Β Βιπειιι·ιτειιπ8·ειι ε·ειππειιι, ειιιε

νοπ 20 Οιιεω., ιιιε ιιιιι·ιε;επ νοιι ΙΟ (Μάτι. Ι)πε ΓιεΙιει (ιιι

ινιειΙει· ιιπ πιιιΙ Ρετ.. (;επε.ε.

Ν ο ιν ι ιι ο ιν: «8εΙιινιιπεει·εεΙιιιίι πει Πτ.ει·ιιιι ιιπιιΙειι». (Νι·.9ι.

Ειπε Β4_ιιιΙιι·ιι.ι·ε δ'ι·πιι ,ειεΙιιιι· ειπ ιιιάιι. :ιπε,ςεττε.;;ειιεε ΚΜ.

"νει ννοεΙιειι ‹Ιιι.ι·:ιπι εοπειιιτιι·τε ειπ Αι·ει. ΘεΙιινιιιιεει·εειιπιι ιπι

7. Μοπιιι. Μπι ι·ιεΙιιιι;ειι 'Ι'ει·ωιπ μπει· ιιιε Γι” ειπ εεειιιιιΙιε

ιιιιεε·ειιι·ει.:επεε ΚιιιιΙ. Ιιι ειπεπι πιιιΙει·ιι Γιι.ΙΙε ινιιι·ιιε άειιι

πε.άι άει· (ιιεΙιιιι·ι ειιιεε πιιει;ειι·πεεπεπ Κιπιιεε ειπ πει ιιιε

ιιε.ιΙιεΙιει· Γϋιιιε πιιι ΕΙΙΙιιιιιιειι ιιιι‹Ι ιΙεπιι ειπε ποι·ιιιεΙειιι

ινιεΙιεΙΙ.ε ΡΙιι.εειιι.ιι ι.;ειιιιι·ειι. Ιω ιΙι·ιιιεπ Ρε!!! Ιι:ιπάεΙιε εε ειιι

πιιι άιε θεΙιιιι·ι ειπεε ιοάιεπ πιιεεει.ι·ιι€ειιεπ Κιπεεε. 47 'Με

εριιτει· Ιιε.πι ειιι ιιιιεειειι·ειι.ιεπεε, πει·ωιιΙεε Κιπιι πω· Ι7εΙι.

Βιιι άει· Πιιιει·ειιεΙιιιιιε, ει.εΙΙι;ε εε ειάι Ιιει·ειιιε. ιιιι.εε ειιι(Ιει·

νοι·ιΙει·ειι πιιιΙ Ιιιιιιει·ειι 5εΙιειιΙεπινε.π(Ι ινιιιειε Ιιει·νοι·ιεςιειι.

ιιιε Ιιι·ειΙΙιεειιι· ιιι ιΙει· Μι(:ιεΙΙιιιιε επιεειιιεειι, ΠεΙιει·ιιΙειΙιεεΙ

ειπεε Βερι.πω ντιειπε.ε. Απ? πει· ροι·ι.ιο νε.ε·ιπ. εαπ ιπιιπ ιΙεπι

ΙιεΙι πινει Μιιιιει·ιιιιιππεϋιιππιιεεπ. Βε ιιι.ιιάεπ ειάι Με (ιεΙιει

ωιιιτει· ειπε νει·ει·8εεει·ι (Μάι πιιάι άει· θειιιιι·ιι ιιιε ιιιιτΙεπ

νοπ ποι·ιπε.Ιει· (ιτ6εεε. Με Ιιειιιεπ Πιει·ιιει‹ϋι·ρει· ειπιιι·οΙΙ·

Ι‹οιπιιιεπ ειρρε.ιι νοπ ειπειιιιΙει· επ ι'ιιΙιΙειι.

'Η. ΠοΙιΙιει·ι: «ω ΓειΙΙε νοπ ιιπιει·πι·πεΙιεπει·

νιιιιιιιι». (Νι·. Μ.

νοιι 80 ΡειΙΙεπ ινιιι·ιΙεπ 48 ορει·ει.(:ιν ΙιεΙιππιΙεΙι. 14 εκρεει.πιπ

ιπ 82 ΓιιΙΙειι Ιιε.ιιιιεΙιε εε εΙάι ιιπι ι·εεΙιιεεει€ιεε.- 24 πιει ιιπ

ειπε ΙιπΙιεεειιι€ε 'Γιιιιιιι·εεΙινιπιιιε;ει·εεΙιείι. Πιε Ρι·5.ρε.ι·ε.τε ινιιιτιειι

ειιιει· (.:ειιιιπεπ ιιιιει·οεΙ‹οριε‹:Ιιεπ Πιιιειεπειιππε ιιπιει·ιι·οι·ιειι.

ινοΙιεΙ εε ειάι ει·ννιεε, ιιιιεε εΙάι ιιι ιιεω θιεΙιιειε ιιεε Ρι·ιιεΙιι

Ι‹ϋι·ρει·ε, Με πιάιι. Με Βιι.π πει· ΡΙε.εεπτε. ιΙιεπτε, πω· ειεΙΙειι·

ινειεε Ι)εειιιιιε νει·ε. ΒιΙιιιιπις ιε.πιι. ϋιτει·ε ινιιι·ειι ιΙιεεε θιεΙΙειι

νοιι ειιιά ινεπιε ι·ει·ιιπ‹ιειιιεπ 8εΙιΙειιιιΙιειπε ΙιειΙεεΙιε. ΝιειιιιιΙε

πω. ΙΙ. ειπε πεειάπιι ι·ειΙεκε. 8·εεεΙιεπ. ΒΙπε Βιιριιιι (ιιπ

ειιιιινειιιειει·επ 'Ι'ιιΙιε ΓΔΜ εΙάι 8 πιει, ειιι νοΙΙΙιοωιιιεπει· 'Ι'πΙιειι

πΙιοι·ι 5 πιει. ειιι πιινοΙΙιιοωιπεπει· 28 πιει, Βιιριιιι· πιιι ιοΙεε·ιι·

άειιι νοΙΙΙιοιππιεπειι ΑΙιοι·ι Ι πω!. ιιιινοΙΙΙιοιπιιιεπει· 'Ι'ιιΙιει·ιιιιοιι

ωιι. εεειιπάει·ει· Βιιριιιι· 8 πιά. Ιπ ειιιειιι Ι.)ι·ιιι.εΙ ειιιά· ΡΜ:

ινπι·ειι ιιιε Αιιπειιιι άει· πιιτιει·επ δειτε ριιιιιοΙοε;ιεειι νει·ιιιιιιετι.

Ιπ ΙΙ ΓιιΙΙειι ΙιεοιπιεΙιτει.ε ιιιιι.π άεπ Λεωφ πει· ‹Ιεει‹ιπε πω·

ι·ιιιιι.. Ιιι άεπ πεπιεπ ΙΞ'ειΙΙειι ειιι·ιεΙιτ ειάι Ι). Πιι· ειιι ιιιεΙιι· εο

ι.Ινεε νιιι·ε,ιεΙιειι ππε, ιπ άεπ Ε”ειΙΙεπ, ινε ειάι ειιιε ειι€68Μιε

Ηει.ωειοεεΙε ΙιΙΙτΙει. ιει ειιρεειιιι.ιν επ νει·ι'ιιΙιι·ειι πιει επ Μάι

πάιτειι, οιι νει·επιιει·ιιπΒεπ ειπιι·ετεπ: Ιιει ειεΙι ινιειιει·ΙιεΙειιιιω

Νιι.εΙιεειιιιΙιειι ιετ 0 ει·ιιιιν νοι2πεεΙιεπ, επεΙειειι('ειΙΙε εειι08ι οι

ειπε ΑπειιΙιΙ νοιι (ιιΙΙειι εοπεει·νιιιιν επ ΙιεΙιιι.πιιεΙπ. Με Με

'ΓιιΙιιιι·ει·ι

Ορει·ιιιιοιιειποιιπε εειι-ιιιι, εε ινπι·‹Ιε 27 ιπειΙ Ιε.ρει·οιοιιιιτε Πω

Οοάιοτοπιιπ νιιι;ιππΙ.. 13 ωπΙ Βιιιιιιι·οι.οιιιΙε Μάι Βι·ϋιιιιιιιιις ιιιε

ΗπεωοτοεεΙεπεπεΙιεε ιιιιι·εΙι άειι Ιιιιι(.ει·επ ΒάιειιιεπεεΙιιιιιι.9

ιιιειΙ Βι·ϋιϊιιππε άειι νει·εΙιει·ι.ειι ΗεειιιιιιοεεΙειιεπεΙιεε πει· και·

παπι επεεειιιΙιι·ι.

ΙιιΠἔ0Π°

ινιπεεΙιε_ ΚιιιΙιει·ιιιειιιι. Ιιι. πιω

  



ΙΙενιιιι άει· ΙΙιιεειει:ΙιιιιιΜεάΙΙ:ιπιει:ΙιεπΖειΙειιΙιΜε.
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ΒοιΙεἔε ειπ ”Ξτ. ΡετετεΙιιιτ€ετ ΜεάιοιιιιεοΙιειι ΨοοΙιεπεοΙιτιίτ". Ιθθ2.

 

ΕΠΒΒΙΒΟΗΕ ιιιεοιοι1ε1εσπε ΖΕΙΙ'ζΙζ'ΒΟΠΕΙΙ"ΓΒΠ.

ΑτοΙιιιν ειοΙιιιιιι.ι·ΙΙ, πειτοΙο,ι;ΙΙ ι εειιάεΙιπο_ι ΒειοΙιορετοΙοςιι (Αι·οΙιΙν

ιιπ εγεΙιιιιιι·ιε, Νειιι·οΙοειε π. @Με π. ΡεγεΙιορειΙιοΙο,·;Ιε).

ΒοΙιιἱτεεΙιπ “ε 8·εεεεε Βοτειπιι. (ΒοτΙ:Ιπ'ε ΗοεριτεΙ:επιιπε).

ΟΙιιι·ιιι·Βιιι Ιιιι·ιιτειε .

ΒάεΙεΙιιήε. ΙεάιεΙιιε( 8άιεττιεοΙιε ΠεάΙειπ).

Μετοιιι_ιεε ι·ιιεεΚοι οΙιιι·ιιι·ιςιι ΙΑιιπιι.Ιεπ άει· ι·ιιεεΙεεΙι. ΟΙιετιιτειο).

εάΞειπεΙιο_Ιε οΙιοετειι_ιε (ΜεάΙοιπιεοΙιε ΒιιπάεοΙιιι.π).

ΜεάιιιιιεΙει_ιε ρι·ιΙιειινΙεπϋε Ι‹ πιοι·εΙκοπιιι εΙιοι·πΙΙιιι (ΠεάΙειπιεεΙιε

ΒειΙε8·επ :ιιππ Μει·ιπε-Αι·εΙιιν).

Ρι·ε.ΙιτΙτεοΙιεεΙει_ι Ψι·ετεεΙι (Ρι·εΙΜεεΙιει· Ανα).

ΒιιεεΙιι_Ι Αι·οΙιινν ΡειΙ;οΙο Η, Ι4ΙιπΙΙεοΙιεεΙιοι Μεάιειιιγ ι ΒεεΙει·ιοΙοςιι

(Βιιεε. Αι·οΙιΙν τι” ειΙΙιοΙοεΙε' Μιπ. ΜεάΙειπ ιι. Βε.οεει·ιοΙοε·Ιε).

ι

ι

ΒιιεεΙειά ΘεΙιιιι·πεΙ ΙεοεΙιπγεΙι ι νεοει·ΙεεεΙιεεΙιΙεΙι ΙιοΙεεεε_Ι. (Βπε

ειεεΙιεε .ΙοιιιιπεΙ άει· Ηε.ιιτ- ιιπά νεπεπιεεΙιεπ Κι·επΙΙΙιεΙΙ.ειι).

ΒιιεεΙ:Ι_ι Ινι·ιιιεεΙι ίΒιιεειεεΙιει· Απε).

ΒΙιιιι·πε.Ι εΙΙιιεεΙιει·ετινε. Ι εΙιειιεΙειεΙι ΙιοΙεειιε_ῇ (άοιιι·πεΙ Ι'ΙΙι· θε

ΙιιιιτεΙιιΙΙ'ε ιιπά Ρι·επειιΙιτειιΙεΙιεΙτεπΙ.

ΙνεειπιΙ-ι οΠεΙιποΙοεΙΙ (ΖεΙτεεΙιι·ΙΙι. τω· θρΙιτΙιε.ΙιποΙοειε).

Α ΙΙ'εετπΙΙι Ι:ΙΙιιιτεεΙιεεεο_ι ι εεπάεΙιιιοΙ ρεΙεΙιιο.Ι:ι·ΙΙ Ι πειτορετοΙοε·ΙΙ

(Ζειτ.εεΙιι·ιΙ'τ. ει» ΙΙΙιπιεεΙιε ιιπά 8ει·ΙεΙιτΙΙεΙιε ΡεγσΙιΙεΙ:ι·Ιε ιιπά

Νειιι·ορετΙιοΙοειεΙ.

ΨεετπιΙ‹ οΙιεοΙιεεεΙιεετννεππο) ςἱςἰειιἔ.

εΙαιΙ ιιιεάΙειιιγ (ΖεπεεΙιι·ιΙ'τ. τω· δ ε

ΙιοΙιε ιιπά ρι·εΙαἱεοΙιε ΠεάΙοιπ).

Ψο_Ιεππο-ιιιεάιιιπεΙιή εΙιιιι·πιι.Ι ΙΙΙΙΙΙΙ:8.ι··ιπεάιοιπιεεΙιεε .Ιοιιι·ιιε.ΙΙ.

εεπάεΙιπο] Ι ρι·εΙεΙ:ΜεΙιε

πΙ:ΙιεΙιε Ι·Ιγειεπε, ις·ει·ιεΙιτ

.ε -ο _ __ ο _ τ._..τε__-

ΒιιεεΚΙΙ Αι·εΙιΙνσ ΡεΙοΙοοΙΙ, ΚΙΙπΙΙεοπεεΚοΙ ΜεάΙΙ:ιπγ Ι

ΒεοΙει·ιοΙοοιι.

Βεπά ΧΙΙ, ΙΙεΙΙ Θ. δ.

Ν. 8 ινε π ε ο π: «Ζιιι· Πεμ νοιιι θεε-Βιοπ'ννεεΙιεεΙ ΙιεΙ Οπτ

ειποπιετϋεεπ».

Απτοι· ετιιάιι·ι.ε άΙεεε Ε”ι·ιιςε επ εΙπεπι Ρειἰειιτεπ ιπιε Οεεο

ρΙιεειιεΜεΙιε. Βι· Ι”επά, εΙιεπεο Με Κι·ε.πε. άει.εε άει· νει·Ιιι·ειιιεΙι

νοιι Ο πιοΙιι ππι· πιοΙιτ νει·ι·ιιιε;ει·ε Μ. εοπάει·π ιπι ΘεεειιΙΙιειΙ

νει·πιεΙιτε; άει· ε.ΙΙικειιιεΙπε ΒτοΙΤινεοΙιεεΙ ιιπά άιο Ζει·Ιειξιιιιε άει·

ετιοΙιειοιιΎι·ειεπ ΒιιΙιειεπεειι (Ρειιε) ΒεΙιτ ιπτ.επεΙνετ νει· ειοΙι,

Με ιπιιιι ει€επι1ιοΙι ει·ννει·Ι:επ άιιι·ι“τε.

Ν. ΡοΙιεεΙιἱεεΙιεινεΙιι: «Με Αιζε·ΙιιΙΙπετιοπ Με άΙεεποε

τιεοΙιεε ΜΜΜ εειπε Βου.»

Αιιεεει· άει· Βεε.εΙάοπ ιπιε ΜεΙΙειπ Με ιπε.ιι ιιι Ιετ2τει· Ζω

νει·ειιεΙιτ, άιο Αι.εςΙπτιπειιοοειιιει.Ιιοάε ειιι· Ι)ιειειιιοεε άεε Ποτε

Ιιει·επειιιιεΙιεπ. Αιιιοι· ιιει ειιι' άει· Οάεεεεετ Ιιεειει·ιοΙοειεεΙιεπ

8τε.ιιοπ άιεεΙιεεΙηςΙιεΙιε νει·ειιεΙιε επ ΡΓει·άεπ ιι.πεεειεΙΙτ. Πι·

εοπεεετάι·ιε: 11 άιι.ε 8ει·ιιπι νοπ εεειιιιάειι Ρι“ει·άεπ ιεΙι.;ι εειπε

ΑεεΙπιιπεΙΙοπ ΙιεΙ εἱπει· νει·άϋπιιιιπ8· άει· ΒοιιΙΙΙοποπΙτιιι· άετ

ΒοπΙιεειΙΙεπ Με 1:8ΟΟ. 2) άειιι·ερ;επ ΙιΙετεπ ι·οτεΙ‹ι·ειιΙεε ΡΙ'ει·άε

ειπ Ι‹Ιετεε ιπΙΙΙι·οεΙιοριεεΙιεε ΒΙΙά άει· ΑεεΙιιιιπειιοιι εεΙΙιετ πεί

ειπει· νει·άϋππιιπε· νοιι Ι:ΙΟΟα ΙιεΙ ειπε: νει·άΙΙιιιιιιπε· νοιι

Ι:5ΟΟ “Με εεΙιοπ ιπε.Ιει·οεΙιοριεεΙι ειπε άειιτΙιεΙιε Βεπειιοπ ειιι.

- Με Ιιι_ιεει.ιοιι νοιι ΜεΙΙειιι ει·Ι16Ιιτ Ιιει ι·οι;2ΙσεπΙεεπ Ρϊει·άεπ

άιο ΑεεΙιιι.ΙπετιοπείεΙιιςΙιειΙ άεε ΒΙιιτεειιιιιιε; άΙε ΒεειοΙΙοπ ειιι

ποοΙι πει είπω· νει·άΙΙπιιιιπι.ς νοπ 1:2000 Μ.

ΟιιρεΙ: «ΠεΙιει· άεπ ΙΒιιιΙΙπεε άεε Οριιιιπε επί άιε Μπιου

πΙΗΙ.Ι».

Βιε Αι·ΙιεΙΙ. ιετ ιιιιτει· ΜεεεεΙιιιιΙεων'ε Ι.ειτιιπε· επτετεπάειι.

Πιο νει·ειιοΙιε ννιιι·άειι επ 'ΓγρΙιιιεειιΙΙιιι·επ ειιεεετεΙΙι. [Με ΠΙ

εεΙιειι θοΙτιιτοπ ννιιι·άεπ πιιτ ετειιΙιεΙι·τει· ΒοιιΙΙΙιοιι νει·εεπει

ιιπά άειι Μεει·εεΙιπιειπεΙιειι ιιι άιε ΒειιοΙιΙιάΙιΙε ειιινει·ΙειΙιΙ. ΑΙε

Οριιιιπρι·ερει·ετ νει·ιιιιεπάιε Απιοι· ΙεΙειιιε Ποεεπ νοπ 'Γιπετ: εοΙΙ

ιΙιεΙιειοε; άΙε νει·άϋπποπε· ε·εεεΙιεΙι ιιιιιπει· πιιπ ετει·ιΙιειττει·

ρΙιγειοΙοε·ιεεΙιει· ΚοοΙιεεΙεΙϋειιιιε·. Με Οιιιιιπι ννιιι·άε ειιΙιευτεπ

πάει· ιιιιτερει·ιτοιιεεΙ νεπνεπάει. ΑΙε ιιιιιιιιιιε.Ιε τϋάιΙΙοΙιε Ποειε

Μιά Αυτοι· Με Μεει·εοΙιιι·ειποΙιεπ νοπ 500-800 έτειπιιι '/ε

ειπει· 24-ετϋπά. Οπ1ιιιι·; Με Μεει·εεΙιινειπεΙιεπ νοπ 24Ο-800

Βι·ειιιιιι θειινΙεΙιι Μπιι; Με ιπιπιιιιιιΙε ΙΙ5άιΙιεΙιε Ποειε να άει·

24-ετϋπά. ΟιιΙΙ:ιιτ; άει· τϋάι:ΙιεΙιε Απεεειιε Μιά πιιπ ιιι ΙιοΙιεπι

Μεεεεε ΙιεεεΙιΙειιιιιΒι. Ιιει ΙειεΙιεειιι,ι.:ει· ΙπιεοΙΙοπ νοπ Οριιιιιι

κιιιεΙιιι· (1 εαπ. : 200, 1:505 θεννιεΙιτ άεε "Ι'ΙιΙετεε), άιιΙιει ΜτΙ:

ειιι ι·εεεΙιεε θάπεειι άει· 'Ι'ειπρετετιιι· ειπ. Ζιι άειι νει·ειιεΙιεπ

ιπϋεεεπ εοιιει: Ποεεπ νετιινειιιάτ ννει·άεπ, Με ε·ει·ιπ8ει· ειπά, Με

άιο οΙιειι επε;είΙΙΙιι·ιεπ. νειΕ ΙΙΙιει·εειιι.;τε ειεΙι Ιιει εειιιειι νιεΙεπ

Βιρει·ιπιεπτειι, άεεε άΙε ΙπιεειΙοπ νοπ ΤγρΙιιιεειιΙωιι·επ ειπε

Ιιεπεοογιοεε Ιιει·ι·οι·ι·ιιΓτ. Με νιεΙΙιει·πιεεπ Ιιειιεοεγτεπ ει·Ι`εεεεπ

άιο 'Ι'γρΙιιιεΙιεοιΙΙεπ ιιπά ιιι ΙΙιι·ειιι Ρι·οτορΙεειιιε Μπιι πιειι ειι

πιειΙεπ, Με 80 ΒεειΙΙεπ ποιεΙιννειεειι. Ιιι άειιι 5-θ ΒΙ:ιιπάεπ

πιιεΙι άει· Ιπάεετιοπ ππιετειιοΙιτεπ ΕΙιεειιάετε εοπετετιι·Ι. ιπειιι

ειπε ΠιιιιιεπΒε νοιι νιεΙΙκει·ιιιι.;επ Ιιεποοεγκεπ, άΙε επ ΗειιΙειι

επειπο.πάει·ΙΙεεειι. ΝΙεΙιτ ε.ΙΙε επΙΙιεΙτεπ ιιι ΙΙιι·επι ΙιθΙΙ)θ Βε.ειΙΙεπ,

νιεΙε ει·εοΙιειπειι εειπε ίι·εΙ; ε.ΙΙιιιΙΙΙιΙιοΙι νει·εεΙιινιπάεπ άιο ΒεεΙΙ

 

Ιεπ Με άεπι ΙΏκειιάειε εποε. ΒεΙ Πεει·εεΙιενειποΙιεπ, άΙε εΙειεΙι

ιεΙΙιε· πεπ. άεπ 'Ι'γρΙιιιεΙιιιαΙΙΙεπ 'Ι'ιιιοι. εοΙΙ ει·ΙιεΙτειι Ιιε.Ιιειι, -

Ι:200 Με Ι:20Ι)Ο άεε Ιίϋηιει·εεννΙεΙιτε απο ππι· εειι: εΙΙιπε.Ιι

Ποπ ειπε Ι.ειιεοεγτοεε ειιΙ'; _ιε Βι·ϋεεει· άΙε Ο ιιιπιάοειε "ει, ππι

εο Βιετιπε;ει· Μ. άιο Ι.ιειιοοεγιοεε. ΑΜ' θι·ιιπ εειιιει· γει·ειιοΙιε

Ι‹οιιιιπι: ιιιιπ ΑιιΙ:οι· :ειπ ΘεΙιΙιιεε, άεεε Με Οριιιιιι άιε Ιιιιιιιιι

εκει άει· 'Ι'ΙιΙει·ε εεεειι έεινιεεε ΒιιεΙΙΙεπ Ιιει·εΙιεεπε ιιπά Με

εεεεΙιεΙιε εΙιειι που ειιΙ ι·ιιιιά άει· ΗετιιΙιεει.ειιιις άει· Μουσο

εγΙοεε. πιιπ επάει·ειι Ινοι·τειι άει· ΒεεεΙιι·επΙιοπς άει· ΡΙιιι.εο

εγιοεε.

Η. ΒεπΙεεΙειπ ιιπά Ε). Κ οννε.ΙεκνεΙιε._ιε: «ΠεΙιει άιο

ΒΙΙάιιπΒ άει· Ηει·ιιεΙΙιιι·ε ιιι άει· βεΙιει· άει· ν6ε·εΙ».

Με Αι·Ιιειτ ει·εεΙιειπι. ιιι άειιι.εεΙιει· Βρι·ιιοΙιε ιιι άει· Χοπ.

εεΙιι·ιι'τ ΠΜ· Μ". ΟΙιεπιιε. Πει.ε ΙΙεεπΙτετ άει· εηιει·ΙιπειιτεΙΙεπ

Ππτει·ειιοΙιππ κι - άεεε άιο Εεεε: ειπε Ηε.ιηιτι·οΙΙε ΙιεΙ άει·

Ηετπειι.ιιι·εΙιιΙ απ; εριεΙΙ5, Ιπάετπ ειε άεπ Οι·π άει· ΒγιιτΙιεεε

άειΙιΙει.ετ, ιι.Ιε Με.ιετιεΙ ΙιΙει·Ι'ΙΙι· άιεπεπ πΙεΙιε ππι· άιο Αιιιπιο

πιε.ΚεειΙΖε νοιι οι·ςιιιιιεεΙιεπ 8ε.ιιι·επ, εοιιάει·π ιι.ιιεΙι ιιιεΙιι· εειπ

ρΙΙειι·ιε νει·Ιιιπάιιπςεπ, Με ε. Β. άει.ε Αι·ι;Ιπιπ.

Α. .Τει·ο ΜΒΜ «Ζιιι· ΙιΙΙπιεεΙιειι ΒεειΙιπιππιιε άεε ει·Ι3ει·ΙεΙΙεπ

Πι·ιιεΙιεε».

Αυτοι· νει·ννιι·ίΙ: άἰε ΙιεΙιιιιιιπτειι Αρρει·ειε νοιι ΒιιεεΙι, Ροι.ε.ιπ,

ΒΙνε-Ι1οοει ππά θε.οι·τιιει·, άε. άΙεεεΙΙιεπ ιιει· άιο ιιιιι.ιιΙπιεΙειι

Ινει·τΙιε Με άεπ ΗΙιιιάι·ιιοΙτ ι;εΙιειι. ειιεεει·άειιι εεΙειι άΙε

Ινει·ιΙιε άιιι·οΙιιι.ιιε ιιιεΙιΙ. ε.ΙιεοΙΙιτε, εοπάειπ ιεΙιι.ι.ινε. Μιι ΗΙΙΙίε

άιεεει· Αεριιι·ε.ιε εϋππε :πιιπ ππι· άΙε ΒΙιιιάι·ιιεΙιννει·εΙιε Ιιει

εΙπει· ιιπά άετεεΙΙιεπ Ρετεοιι νει·ειΙειεΙιεπ. πιοΙιτ ε.Ιιει· Με νει·

εεΙιΙεάειιει· Ιιιάινιάιιειι. -- ιιπά άοεΙι ιιει εε ει" άεπ ΚΙΙιιΙΙπει·

νοπ ιζι·οεεει· ννιεΙιιι;Ιιειτ. ε;επειιε ιιΙιεοΙιιτε ννει·τΙιε επ ΙιεεΙεεειι.

8οΙεΙιε ΙιΙ5ππε ιπειπ άιι.ππ ει·Ιιε.Ιιεπ, ινειιιι ά.ε.ε Ι.ιιιιιειι άει·

Αι·Ιετιε πιοΙιΙ: ιιι άιι·εΙειε νει·ΙιΙπάιιιι8· ιπιε άεπι Μειιοιπετει· εε

Ι›ι·εεΙιΙ: Μιά. Πιεεεε Ρι·ιπειρ Μ; Ιιει·εΙΙ.ε νοπ Μει·εγ ειιςεινεπάε

ινοτάειι, ιιπά Η επεΙιεεΙιε Αιιτοι·επ - ΗΙΙΙ ιιπά Βει·ιιιιτά ΙιεΙιειι

Με άΙεεειπ Ρι·ιπει Γεεεεπά ειιιειι εεΙιι· Ιιι·ειιεΙιΙιει·επ ΑΒρει·ει:

επεεεεΙιειι. Πει·εε Ιιε ΙιεετεΙιε ειπε ειπεπι Ιεάει·πεπ Αι·ιιι ειιάε.

Με ειιι άιε ΒεΙιιιΙτει· ι;ειοε·επ »νικά ιιπά ειιι άεεεεπ Ιπιιεπ

ΙΙΙιεΙιε ειπ Ιε.ιιιεεε ΚειιτεοΙιιιΙεΙΙιεεεπ ΙιεΙεετιει ω. ΙιεΙειει·εε

ιιπιΓεεετ άιε ΒεΙιιιΙΙει· ε·ειιιΙιεΙι ιιπά ειεΙιτ εοννοΙιΙ ιπιε ειπεπ

Ιιιιΐτριιιπρε, Με ε.ιιεΙι ιπιε ειπειπ Μεποιπειει· ιιι νει·Ιιιιιάιιπε·.

ΙινΙ1°ΙΙ πιιπ Με Κιεεεπ ιι.ιιΙ'εεΙιΙΙιΙιτ, εε Ιιεε·Ιππεπ ειι ειιιειπ

εεινιεεειι Μοπιειιε ΡιιΙειιι.ιοπεπ :ιιπ Μιι.ποιπειει·. Με Μεικιιιιππι

άεε Μεποιπειει·επεεεΙι1εε;εε ειιτερτιοΙιτ άεπι ιιιΜΙει·ειι ιιι·ιει·ιεΙΙεπ

Πι·ιιοΙιε ίπ άει· ε.. Ιιι·ε.εΙιΙε.Ιιε. Βετει: πιω άιε Αιιί'ΙιΙΙιΙιιιπε· ινεἱιει·

ι'οι·ι, εε ννει·άειι άιε ΡιιΙεετΙοιιειι ειιι Μεποιπειει· ει·ιπε;ει· ιιπά

Ιιει·επ εεΙιΙΙεεεΙιεΙι ε:ει.ιιε επΙ`. Μ.εετ πιιι.π πιιπ ε. ΙιιιΙΙ.ΙιΙΙεΙι άΙε

Ιειιίτ εεε άεπι Κιεεεπ Ιιει·επε, εο Μπιι ιπειπ ννιεάει· Με Με”

πιπιπ άεε Μεποιπετει·ειιιεεεΙιΙεεεε ει·ΙιεΙτεπ ιιπά Με άιεεε ννεἱεε

Με νοι·Ιιει· ιι·ει“ιιπάεπεπ ννει·ι.Ιιε εοπιι·οΙΙΙι·επ. Αυτοι· Με ιπιε

άἱεεειπ Αρρει·ει; επ νει·εεΙιιεάεπεπ Κι·ε.πΙιεπ νιεΙε Ππτει·ειιεΙιιιπ

επ ειιε;;εΙΙΙΙιττ ιιπά ειπρίΙεΙιΙΙ; άεεεειι Απννεπάιιπε· ειιί'‹Ιε.ε

€νει·πιετε. ΠΙε ειππεΙπεπ Ιιει άεπ νει·εεΙιιεάεοεπ Πι·ΙιτεπΙιιιπι;επ

(Ηει·ε-. ΝΙει·ειι-, Ι.ιιπςειιΙεΙάεπ) ε·εΙ'ιιιιάειιεπ Ινει·ι.Ιιε ειπά ιιπ

ΟιάειπεΙ πεεΙιειιΙεεεπ.

Θ. 8εε.Ιε.εΜ π ιιπά Πειεεε·ο "εειι «ΠεΙιει· άιο Ι.οεΙ:ιεπ

πιιπ;; νοιι ΑιιιιιιοπΙεΙι Ιιεἱ άει· 'Γι·ι·ρειιι ιιπά Ρερειπνει·

άειιιιιιε· άεε ΒιικεΙεεεε».



ιι

Βιο Ατποιι. οι·ποποιπι ιο ποοιππποτ 8μι·ιιπιιο ιιο)Οοπιι·ιι1πιο.ι.ι

πιο Ρπιιπιοιοο;ιο.

'Ι'π. Ε οιοιιιπιιι: «Ποποι· ποπ Βιιο ποτ πιππ».

οιιι Πιιιι”ο οιποτ ποποιιποτοπ ιπ_ιοπιιοιιπ- ποπ Ιιπμι·ιιςιιοι.ιοππ

πιοι.ιιοπο (πιοιιο οποιοι) ιιποι·2οιι€ιο πιππ νοτί. ποππ ι) πιο

πιο οιοποιποπ Ι.ιπποοιο.ποτιι οιιιοι·οιιιιιπποτ πιπποππο Βοππιοοι

πο οιιιππι€ιωιιοο ποτπποπιποιο ππι ιιππ ιοιππι. οιιι. οιποτ ποιο

ι·ιτιοπ Γιιιππιι.ιιιοιιι ποι'ιιιιι ινοτποπ ιιιιππο; πιοιιτππιιοιπΙιππ πιο”

πιοοο Βιιππιοιιπ πιο Νιιπτιιιιππιο·ιιοιι: Πιτ πιο Ι.ιοποπιπποτ. 2) ποππ

πιο Ειπποπιιιποι·π ιπ Ι.πποπτιππι.οπο ποπ οιπιοιποπ Ι..πιοοιιοιι

:οποπιιοοπποποιοι οι·ππποιποπ, ννοπ πιο πο πιιοτπιιιοτιπιιπππο

ππιιοπ·οοο.Ιο Γιο·οτ ππι ποιο Ωιιοι·ποποιιιο οτιιΙοι·ι.

'Πι. Ι.οιπιππιιιι «Βιπο ποππ Μοιποπο πιο· Ιπιμιοο·οπιιοπ

ποι· θοινοπο ιπιτ Μοοπιιοπιι.

Πιο Βιιοιποπο ποπιοιιι πιιι·ιο, ποππ πιιι· ιιπμι·οπποιιοπ ιοοι·πι

οιπο Ι.ϋπιιοι: νοιι Ζιπποπιοτιιτ ('/ο-1 μΟι.) νοτικοοποι »πιο

ποπ πμπιοτ οιπο θοΙπππΙοι·ιπΙππππο; (πιο·-·'/'ο μΟτ.).

Β ο μ π ι ο Η οι· ο π ι π ι ο : «Ποποι· πιιπ Οπιπιοιπμοιοιιγπ ιοοιιι)

ποπ ποπποπ Αποιοοπιιπο· ιιι ποτ 'Γιιοι·πμιο».

Ι)ιιπ Οπιπιοιπμοτοιι)·π. ποπ ποτππ Ειππιτιιιιιιο; νοιι ννιιπποτ

πιοππομοι·οηπ πω” Οπιπιοιποιηππγπι·πι οοιπιοιιι, ππιι πιο

πιοιπποπ, ιιττπιπιιιιιιππποπ, ιπ ννοπποι· Μπι. ιιπιππιιπποπ Ροινοτ

ποτ; ιπι 'Τι·οπιιποπ οι·πιι.ιι. πιι·ιι ποπ Ριιινοτ ιποπο Ζω οπνοι·

ιιπποτι: ιο πω” ποπμοοπιι·ι. οποτ ιπ Οοιιιο.πι οιιι; οι·,ο·οπιππποπ

θονι·οποπ ποτποιει πιο ποπ Οπιπιοιομοι·οιιγπ τοιπππ. ινοποι Βο.ιιοτ

πιππ' ιι·οι οπο. Πιο Μοποο ποπ οιιπποπππιοποποπ πο.οοτπιοπ'οπ

πππο·οπιιι ιιι νοτπππιοποποπ Ρτιιμοι·οιοο. ιο οιιιπιι ποιο θοποΙι ·

ιιπ ινοπποι·, 2ννιππποπ 11-22 μΟι. Ποπ νσπ ποι· νοτιοπποι·ιπ

οποοινιιππιο θιοτιι. (νσπ ποτ Ρ`ιτιπο. Ηογποο-Βοποποιιι) οπιπιι.ιι

ππι' Ι ετ. ποτπιιππππιιιιιπιι 89,6 ππιπ. 8ποοτπιοιι”. Πιο νοι·ποππο

ιιποτ πιο οπιιπομιιιιππο πνιτιιοπο ποπ οιπο ποπποπ πο πιο ο

πιοιιι, ποππ πο 10 Οποι. οιποτ 1-2 ιιι,ο·ιο·οο ΒοοιιΙοοπο1ιοι· οτ .

Β. ππιι ποιππιιιπι.πποιοι·οο. πω, ποπ Β. μγοπγοποι νοτππιιιοποπο

Μπομπ Βοτπ. - 0,1-1.0 πιοπιι€οποιοτ ο·ιιι·πο; ποππ εοι.οιιι

ΠπιπππιιιιοΙο ννιιι·πο ιο Ζοιιιιππιιιοποο νοιι 5-10-8θ Μιιιοτοιι `

-1 Βιοππο οιιι' πιοτιιο ΒοοιΙΙοπ ιιιιωμιωμτι. οι. οτιιι·ιοπ πιππ,

ποππ ποπ ιιιι.οιιιππο Οοτιι ο;οπο.ο πιοποιποπ π.πιιπομιιππποπ Ει

π·οπππππιιοπ ποπιιιτι, πιο Οπιπιοιομοι·οιηππγπτω; πο ιιοποιο

πιππι ιοοπτ πιο Βοπιοτιοποιοπππιιιοπι ποπιιοοινιοποπ ινοτποπ ππι

Ζοποιε ιιππ 0.8 π. Οοτιι πο οιποτ ΟοΙτιιι· νοιι Η. ποιι ποιπιπ.

- ποππ 15 Μιποιοπ. σποτ πο οιποτ Οοιιιιτ ι·οπ Β. ιγμπι ποππ '

15 Ιπιποιοπ. νοτιιιπποτιο νοτπιιπιιιο ποπ ποιπ ποι· Βοοιοιοπιιοπ :

ποι· Μοοπιιϋπιο πο2οινοπποο ιιππ ππιπιο πιοοο 8οπετιιιιπ πο ποπ

νοτπππιοποποο Ζοιιομιιπιοπ οοπ Ζοιιιιμοινοτπ πιοοο; πο πιιπ

τοιοο θοι·ιι ι·οιοοιιπ νοιιι, πο νοτοτπποιο Η. πιο ιπ νοτπιιπ

ποππ· (ιο ?πιιπ νσπ 2'/ιι-5-1Ο μΟι. Επιιιιπιοο). Ποτ ππιινο

Βοοοι·πιοπ οιιιο. πιπτ ιι.οπποτπι @οποιο πιο; ποποι ιιοποιο Η.

πιππ ιιποιοοιιοππ, ποππ πιο Ζοιππο ποιππι. ι·οο ποτ Βοππιο.οπ

οιποτ ππποειιιΤοπ ο·οτποπ. Με ΖοπιιμιιΙνοι· οπιμιιοιιιι Αοιοτ

ιοΙποππο Οοιοπιπο.ιιοπ: ΟοΙππτ. ποιπ. 35,0: Μοο·ποπ ποιπ. 6,0;

πιο. Ιτιπιπ ποτ. 8,0; Θοτιι ειο-ο,ο; οι. Μοπιπ. μιμ. 0,5; Οι.

Οιιη·ομπγιι. ειι. Ι; Αοιπι. πιοιιοι. πιο. 1. - Αοππ ππι νοτπππιοποποπ

Βι·ιιι·οπιιιιπποπ ποπ Βοι·ιππιιππιπ, ποιο. ππι ιιπποι·ιποιι θππι·ιιιιοπ

2ιιπιιιπποιι πιιιππιο θοτιι ιιι πιο” ποπ οπιινοπ Βοοπτπιοποπ πιο.

πιιιπΙιπιιοι·ο·οιποο. Βοππιιιιοπ·πιιι ππι. πιοπποειιι;Ιιπιιο νοτποππο πο

Κιππι-ι·π ππι·πποοιιιιιτι ιιππ πιο ιιιιιποπι ΜιιιοΙ ιι.ιιπποτπι ποιι·ιο

ποπ. ιιππ πιο Ποπιπ ποιοππ·ι, πο ποιοι νοτι"πεποτιο Πιτ Ετ

ινιιππποπο ιιπ Ο,5-1,0 πι. πιο .πιο πππ 5-π πι. μτο πιο.

Ν. 8 ι ι· ο π ο ο π ιι ο: «Ζιιι· Ρι·πι;ο νσπ ποι· ΡποοποΙοποι·πιττποπο».

Απ ποτ Ηιιππ πιοοο ιππιι·οπι:ινοπ Ρ'ειΙΙοπ ποιομι·ιπιιι Αοιοτ πιο

Ροιιιοποποπο πιοποτ Κι·ει.οιιποιι. Βιο νσπ Οιιτππιιιποπ πιιοτπι;

ποπππτιοποπο ?πιο νσπ οπο. Ζοπιιοτι;οππιοποτ πιιπ οι ποπ.

μοι·ιπιιτπιιιππΙιο Ρποοποιοποτπιι·ι·ποπο ποππ Ροκ πιοΙιοπ ποππ 5.

οιποπ ιιππ ποοποιποπ Κτοπιιιιοιιπμτοποππ ποτ. ππιι πιππ οπο.

ιποιπ ιιιπ «Ρποοποιοποτπιττποπο» ποποιππποπ ποππ. .ΑοιιοΙοπιππιι

ιιοπιπιοο πιο Οιτπιιιοιιοπππιπι·ιιπποιι ιο Βοιιοπιιι ιιππ ποιο πιο

θγποππιο. μοτιποτπιι.

Α π ο Ι πι ο π π.

Βοοπιιι 8ιιοιποι ιιοοπογοιι ι οιοοοι·ιπ:οπιιγοπ ποιοο

πιιπ. Οποιοι! τοποο ποπ ιποιοπιοο ποιοποοπ οι νο

πιιι·ιοιιοοο). Ντ. ιο-ι2 ιοοι.

'Ι' π π π Ι ο π ο ιν : «Ριιγι·ιοπιπ τιιπτο».

νοιι'. Γοι·οιοιιι·ι πιιπ Βτιιοππιππ ποιποι· οπιιιιιιιςτοιπιιοιι Ατποιι

ιο ι'οιοοπποπ 8ππΙιιπππιιι2οιι:

1) Πιο Αοι'πιοΙιππΒ· οιποτ (ιιτομμο «Ριιγι·ιππιπ τοπτο» (Βτοπο)

σποτ πω· θτομμο πιο· «οπππιιιιιιοι·οποπ Βη·ιπι·οποττοιοοο»

(Βοποιοτ) ιιπ 8ιππο ποι· ιι·ιιπιππιππποπ Βοποιο πιο ιπ ο·ιπποπ

ππιιοιιιιι·ιιπτ Ηιππιπιιτ νοιιιιοιππιοπ ιιοποιοτιιπποτ.

 
2) Ριιγιιππιπ τοπιο Ηοπτο. πιοιιτ οιπ ππποτι' ιιππ πιοοο οι).

πππι·ιοποποπ ιιιιιιιππποπ πιο πιιι·.

3) Βοτιιιπιιτιπ οιιοΙιιιτινο. (ποπιιποιο) ι'νιΙποπ-Βτοπο οι πιο..

πιο οιπο νοιιιιοιπιποο ποιππιπιιιοπιο·ο Κτο.πιιιιοιΕπιοι·ιπ, πιο ιο

Αιιι;οοιοιοοπ ποππ οποιο· ποιιτποιιοι. οι; πιιπ Βοπιοποπ οιιιο

οπτοπιππποπ ?πιο ποτ Βοι·ιοπι.ιιιπ οιιι'οιιοι.ινο. ιπι. οπποιειοποι

4) Ποπ Ειι·)·ιιιοπιο πποι·Ιπ.ιιπιίοι·ιιιο ιετ ιιι νιοΙοπ ?πιοοο

ιποοιιπππ ιοιι ποπ οπο. Αι·ποοιοιιοποποιοοπ ιιππ ποπιιι·ι Μοι

ι“ιιιιπ οιοοι· πιιιιοιοπ Βοοι·ποιι:οποι.

5) Οπ,<.ι·ιοιπιι ποπ Ιιιιοιππιιο Βιιπ ποτ Ριι.γι·ιοπιπ τοπιο ιο ποιοι

Οοτπιππ.ιπγπιμιοιοπο νοΙΙιιοοιιοοπ ποι· νοιι οπο.. επιςοποποπ

Βοππιιτοιπιιιιο οπιπμι·ιππι. πιοποι. οπ ποππ ι;οοοονιιπι·ιι,ο οιιιο

Απο·οιπποπποπ ιιππ νοι·νοιιπιπππιπιιπποπ ιπι νοτοΙοιππο πιο

ποτ οτπμι·ιιοΒιιπποπ Ποι·πιοΙιοοο;.

θ) Βιο πιπιοΙοι;ιππιιοπ νοι·ιιπποι·οοι;οπ ππι ποι· Ριιι·ι·ιιιιι

τοπιο ποοιοιιοο ιιι μτιιοιιτοπ Βμιποτιπιπνοτιιπποτιιπιςοπ οιιι πι.

ποπποιοι· οοιιιιοπιιπποι· Βοιποιιιο·ιιππ· ποτ Οοιιπ, πιο :πιο

πιππιιιππ, οι Ιππιζοτοπι Βοπιοποπ ποπ Ι.οιποππ, ιιι Αιτομιιιο ιπι

Βιιοι ιιιιιι-οι.

Τ) ΒοπιιοΙιπιι ποι· Αοιιοιοι;ιο ποπ ι.οιποοπ ποππ πιοοο πι:

πειτιιποι· ποπιπποοποπ 'Γποοτιοο ιιιπ ποινιοποπ π.πι.ι;οποποπ οι

ι ποπ; πιο ι.;τϋποιο ινοπτππποιοΙιππικοιι: νοιι οιιπο ππι ποπιιιιιι

ποπ τοιιιππιιοπ Πι·πμι·οποπ, οποιοιππ ποππ Πιτ πιοπο οιπ πιοοο

Βοο·οιπ ποππ ιιιπππτ.οιιι;.

8) Πιο Ρτοςποπο ιπι ιιπ Αιιςοπιοιιιοπ ποιο· οπειιοπιιιι·. πιο

πιπιιι πο ιπιπιιιπι, πιο επ ποπ ι·Ιοπτει ποιο·οοοπιιποο ινιιι·πο.

θ) 1ο Αιιποιτιιππι; ποτ νοιιιιοιπιποοοπ Ποιιοππιπιππ ιιιιοιιι

Πι·πμι·οπο; ποπ Ι.ιοιποοπ ιπι. πιο Τποτπ.μιο οιιι· οιπο μιιιιιιι.ιιι

οππ ιο ποτ ΜοπτιιιπΙ ποτ ?πιιπ νοιιιιοιιιιποπ οτιοιι;Ιοπο.

Βιιοι·οιιιτνοι·ιοιπππιππ, Ι82 Νοιιιπιοτο οιιιιιιπποππ.

'Ι' ο ι· - ο τι ο ο τι π. ο π: ‹<ΑΙομοπιο πωπω».

ι. Ποπ Βοπιοιιοπ νσπ ιτομποποοι·οιιππιιοπ Βι·επιιοιοιιιιοει

ιιποι·ππιιμι. ιιππ 'Γιομποποπτοποπ ποτ Πο.ιιι ιιπιοι·ιιοΒιιιοιιιιιι

Ζο·οιιοι.

2. Αιομοπιο ιιι·πιιι.π ιπι οιπο ποιππιπιιιππιπο Κτππιιποιι. οιιιο

ποποοποτοπι ιιΙιπιππιιοπ Βιιπο νοτιοοιοοπ.

π. Πιο Ροιποο·οοοπο ποπ Ι.οιποοπ ιιοπι. ιπ ποπ Νοιι·οιι.

4. Βοτ Βιπποππ ποι· Νοτιιοπ ιπι ποπιπει: ποτππ οιπο πιο...

ιπι·οπ ποιιιιινοπ Βοι2οπ οιιι' Ηοπ.ι·ο ποπ Ηιιιιιι.

5. Πιο ιιο.ιο.πιιιι.ι·ο 'Ι'ποοτιο ιπι ποι· οιπο Ηγμοι.ποπο.

ο. Βοπ μπιποΙοπιππιι-ππο.ιοοιιππιιο Βιιπ οτπιοπι οποιο πι·

Α. π. Βμοπιιιππιιοπ; οπ ποιοι πιιι· οιποπ πιι·ομιιιππποπ Ζιιιιιιιιι

. ποτ ΙΙιιοτο ιιππ πιπο·οιιοπ οιιπιι ποτ Ηπ.ιιι.

7. Ποπ νοτιιοοποοποιο νοο ποι:.ιι·ομπιππιιππ Νοι·νοο ιπι πιο μ

οτιιιιιοπ ποιιπιπιο ποποι·ιι πιοοτι.ιιιοοπ ι ποποπππιιοιοιιπιι

Γοοπιιοπ. .

8. Βοι 'Πιιοτοπ ιιοο;οπ ιιπ 2. ιπιοι·νοτιοπι·πιςποπιιοο ο

Ηπιποιοι·ιιοπ ι.τομιιιπππο Οοπιτοπ Πιτ πιο Ηειοτ (ιιππ νιοιιοπιι

ποππ πιοπιιοΙο) ποπ Ηοιποπ.

Ο οι ο ι ι π π πο ο ιι ο: «Βοι οιιι νοιι Βγμιιιιιο ιπ ποτ Ριιιιιιι

μοι·ιοπο ιπ μειιιοΙοοςιππιι-οποιοιπιππιιοτ Βοπιοποοπ.

Βοιι·ιιιι. πιοοο ιοιιο·οο Οιι”ιπιοτ, ποτιπ ποτ 4.-5. ινοπιιοιιιοι

ποι· Ιπι'οπιιοπ πιιτπιι 8οΙππιιποι·π οοποι:ο. Ειπ ποιιι· βιοιιιιιι€8

8οπιιοοπμι·οι.οποΙΙ »πιο ιο οιιιοππο οιιποοιιιιιτι. Αο.ιι. [)ιιιβο050:

θπποππινοππο ιπι ποπποπ. 'Γοππιιιιιιπ ππι·οπ. πι·μοτμιοπι.πιι·

μια. Ριιο.η·ιιοιιιπ οπο. πιοοο. Ημμοι·οοιπιο μιιΙιοοποιιι. Μ·

πιοιι·πποιο ομιπο.ι·πιι. Μγοποτπιιιπ μιιτοιιπιιγπιπιοπο οποιο ο

ιιι·μοι·ο.οπιιο ιιοοιπ ποπι.ςοπιινο. Ηομπ.ιιιιπ ιπιοτπιιιιοΙιπ ιιιιι:ι·

ιτομπιπο οποιο ιππιμ. π. ιιομοιιι.ιπο μιιτοππιιγιππ.ιοπο οποιο. Μ·

μιιι·ιιιπ μιιτοπππ. οποιο., Πο.οιοοιτποι;ιοο Ιοιοιιι. ιιιιοιιι. Μ'

τοπ. Ηγμοι·ειοπιιο πομπο. οι. ι·οοοπι. Οο.πιι·ιιιπ ποιοι·ι·ιιοι. ποιοι.

Ηιμοι·οοιπιιι νοοοπιι. ιποποπο.ο ιιιιοπι.Οτπιιιιιπ μο.τοιιππγιο.οΟΜ·

Πιποπ ιπποι·. μπο. Πι·μοιμιοπιπ.· ο.ποιο..Βιιιιι. Ιγιιιμπ. _

Απο ο..." Βιοτ πππ ποπ Οτειιποπ ποι.τοιοο·ιο Οιιιιοι·οο Ειπε"

πιπιιι. πο. νοιι ποπ. ππι ποι· ιπιιιτοπιιομ. Ποιοτποππιιππ ππιι»

,οιιπο ιςοινοιιποποο Βοποιι.οι.οο οι οτννιιιιποοποοι·ιιι πιο ποιπ·

ιιιοπιπιιοπ ποτ Ηοι·ιιιιοπιιοΙΐοποτιι. Απ ποπ Βιοιιι;οιππποπ οι

ππιιιιι·ι' οοπποπμτοπποπο νοι·ιιπποι·οιιπ;οπ; Ιοιππι.ο Ροι·ιιιιιοφΠ”

πο ποπ Βππιιτι.οι·ιοο ποτ Ηιτοι·ιππο. Απ ποπ ΕιΠΙΡπωιθΙΐ

πιοι·ιιο Ρι·οιιιοι·ιιιιοπ ποι· ιγπιμποιποο Βιοπιοιιι.ο. ΜΗ] Ψ088Ξε[

ποιοι ιο ιοιιιιζοτ Βοποποτ·οιιοπ. Ιπ ποπ ΒιοιΕΒΜ888Πϋιθ

ιιιΙοτ Οι·ςοιιο ιο ετϋπποτοτ οποτ ποτιπο·οι·οτ ιποοΕθ ΙΥωρτοι..

Βιοιποιιιο ιπι Βιοπιιιιιι ποι· ΐοι.ιιοοιι Ποεοιιοι·ιιιιοιι. Βιιιιιιο ω

Βορ;οποτ·πι.. ποτ ι.πποτ- ιιππ οπιοτοι.ιι.ιοΙιοο μιοποιοιιππιιοιι

ποπποιΙοπ.

Ποιοιιιιιιιιιιι·
Β τι· ο οι π ο ι· πι: «ΒοποΙιοιο ποτ πιιπιοτιοΙοι.πιππιιοπ (Με (Μ ΡΙ_ο_

ποπ ποι ποτ ΟοπιτοιΙο ποπ θοποππποιιπποπιπο

πιιι.ιιιτιοο ποι· Βιοπι .Νήπιο ιΠοι·μπι).

@ΗΒοιοοιιιιιι· ποτ ινιππιιΒιιοιι πιο ποι·οτιιΒοπ Ποιοι·ποπιιιιο%

νιοιο Ρι·ιιμο.ι·οι.ο ποι·ππποποποπ. τοπρ. Οοιιοι·οπ ιιοποιο88"· ω

ποπιιτππ οπ ποππ οιι ο·οιιοπι θοιιοποποοπ οοπιιοιιινοιποιο

πει οιπιππιιι.ι·οι· Ππιοι·πιιπιιιιπο ιιιι·πι ποι'ιιπποιι ο·οιΒιι
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.Το !!ονιι!ε ιν: «11!!·πε !!!π!ιι·ε!. ποππ: πο! ε!!!!πι 41ι_!π!ι!!ποπ

Κπεποι!».

Πιιοεο!πε επτε!!ιππ πο.π!!!·ο!!. ποοο π!ο ο ρ!!!!!!!!ιο!ιο !ν:ιι·ιετ!!!

ποε 1(!πποε ο!!! Ροπ!ε πουμε. Ψο!ιοι·οι· !ει·!!ι.!!!” ιγρ!εο!ι.

Τ! !!!! π εποε: απ!!! Επι!!! νοπ ι!ι!ι!!!!!!οι! πιο!ο!ιειι Ρ!π!ιο!πο!!

πει· Ηε!!!!.».

68_!!!.πι!!ξει· Ρι!!!επι. Μ!!! ειι!ιο Αιιίτ.ι·οιοπ ο!!ιε!· θεεοπιιιι!!!!!!

νει· 45 .1ε!!ι!·οι! - ειιι· Ζε!! πει· Βεοπεο!!!!!πος !!!!!τε π!οεο!πε

οι!. Ι(!!ι·π1εςι·ϋεοο οι!ι!ποτ ιιππ !ι!!ιο· - πο! ιιι·ερι·ϋ!ιρι!!οπο!ι!·

Βο!;!!!!ι !π πει· οπο!·οπ ιοο!!ιοιι θ1ι!!!ιεο!!·οο!οιι - π!!! πο!!!

Κπ!ο 1!!π!!πτει·. Πει· 1ί!!ηιι·ι· !!ποιε!!ι πι!! νει·οο!!!επει! ς!·οοεει!

θιοεοπυν!!!ο!επ - ει!! Ζει!!! ε!!ο!!! ποιοι, π!ο !!ποι· Ηι!!!ί!!οτιι

ιι·ι·ϋεεο ιποπ, πειι·ιιο· 2486 - π!ο επιιιπ!!.!!οπ !π πει· Μοτο!!

Ζε!! οπτε!!ιππε!ι πο!!! ιιο!!τοι!. Ρο!. πο! επεοοι·πε!ιι !ΐ.!·οο!ιο!

!ιιιιιοιο!! πω, π!ο ο!!! π!ο Βιι!ειοπι ο!!!οε θει·ο!ιιοπιε πει· Ι!οποι·

εοπ!!οεεοι! !!οεεε!ι.

Β! ε ! πιν!π: «Β!ι! Γι!!! νο!! ίι!!!!ππιε ρεπ!ο».

25!!!.!ι!!ποι· Ρι!!!οπ!, Ι!!!'οο!.!οι! νει· 5 .Τι!!ι!·οπ, ο!!πε εποε. Βο

1ιιιππ!!!!!ε επ1!επεπ. Βειο!π!! ποε !ε!ι!Βιο!! 1.ε!πεπε νει· Π!

παπι· ο!!! οοο!ιι.ν!!ι· !πι Βιι1ο. ι·ο!!·οο!!!!!πι!!ει·, ποε !!!!1.!!!ι!“ο

πει· Ζε!! π!ο Οοι·ρ. οι”. ροπ.!!! :πιο οτοιι·!π“ο!ι πειτε. 8ο!!πο!!ε

Ηε!!!!πο πο! εποε. Βο!!!!.ππ!!!πο·.

Ο ο 1 πο π ο! ο πι: «!Βιιιιοποπ1ιε!ε δγρ!!!!!ε».

Ηι!!!οι· 8ο!ι!!!!!!ει· πι!! πει· 'Ι'οπε!!!ε. !ιοι·νοι·ιςο!·ι!Γεπ ποιο!! Βιο

!πο!!!ει!πιοι! Βιι!!ιο!ιο!ι πι!! ο!πε!!! 8γρ!ι!!!!!!!ει·, πει· Ρε.ρε!π ιιπ!

)!!!!!ιπε !!!!!.!ο.

κιν ο1Γεοπ!!. «Επι πε!!.επε!· Ρε!! νο!! 1ιπροιο!!!!!! ι·!ι·!!!ε».

35!!!!!!!!ιο!· Ρι!!!ο!ι!, πο!! 10 .1!!πι·οπ νοι·πο!!·ιιι.!ιο!:. Γιο!! πω!!

ν!ι·οο. Κε!!ιε πει·οπ!!!!.ι·ε Βο1εο!!!!!;;, π!ο επι· νει·1ιο!!·ι!!!!π!ιο·

ι!!οπιιι1ε πι!! Γι·:ι!ιοπ νει!!ε!ιιτ, πο!!! ποποπ οικω!!! ιιππ Μ!.

ε!!!ε! !!!!!! οοποιπ!ι·ι. Υπ!!! οι·ε!επ Αιι!”!!.πις ιιπ ιπ!εε1ε.πποπ 0ο!

ιιιενειο!ι!!!!ε πι!! πει·1·'!·ο!! - πο! !.>;οπποο!!ποι· Βτεο!!ο!! ε!!!

ε!!!!!!!ν ρι·ιιοοοι!. Α!!π!!ι!ι!!οποε δο!!ιν!!ο!ιοι·ννοιπε!! πει· Βτεο

!!οπεπ ιιππ ιιπ θ!ο!!ε πει· Β_!εο!ι!ει!οι!ο!ι Απι.ι·πιιίο1π πο!!

Βρει·ιπιι. ο!!!!ε ννο!!!!!ειο!πρπππι!!ιεε!!. Α!!! Ρο!. !!! Βε!!!!!!π1!ι!η;

Με, πειτε ει· πι!! εε!ιοπ Νο.ο!!ιε !!!!.!πε Ε!·εο!!οιιοπ !π Γο!ειε

νο!! Β!ε.εοιι!”!!!!!ιπο. Βε! Πιι!οι·ε!!ο!!!!πο· νι·!!ι·πε πι!!! Νοινο!!

ογοιοι!ι !ιι Οι·πιι!!!ιις πε!!ιππειι οι Βε!.) πιο θοπ!ιε!!ε!! ποοο!.

Ρ!·οει!!!!ι. οιπρ!!!!‹!!!οπ, Με!!! νοι·πιπειιο!·ι - πεε!! Ε!!!!εεεεε

Ε!!ει1ι!πι·ρο!ιο!! !ιι ο;ε!·!!ιςει· Με!!οιε. 1ι!εεεεεε πει· ιι!ο!!!. νει·

οι·πεεο!!ε!! Βιιπιοιιπ!!!εο!ιεπ ΐϋ!·ποι·ι ι!!!ποννοι!!!ε!!ε θρε!πιπ!οποεπ .

!π εςι·πεοοι·οι· Απο!!! ο!! Τομ.

Βο!!!!!!π!ιιπο· πι!! .Ιο!ι!πιπ!!ι ο!ιιιο Ει·ίο!!!; ο!!! 1Σ_!!!οι!!οι!οι!οπ

!ιοι·ιοιι εο!ι!!ει!ε!!ο!ι οππο ει!! ιιππ πι!! Βιεο!!οπε!ι ποοοει!ει! ι

ε!ε!! !!!ο!!!.

Βγρ!!!!!ε - Βιιρ!!! εγρ!ι!!!ι!οι!».

28_!ππ!·!εο!· Επι!. - Αιι!”ιι·οτειι πει· Απ'οοι!οπ Β Ποπ. πο!!! !!!

Γεο!. Βει!π!ιςε Βεεεει·ι!!ι!.; πο! επει·ι;!εο!!ει· Βο!!!!ππ1ι!πο·, εονιιο!ι! ο

ε!!οο!!ιο!ποι Βο!ιιιι!οι·ο!ιι·, ο!!! οπο!! ποιεο!ιποι·ι! !!ι·ι!!!·ποι· Αρι!!!

οιι!!ο!ι ν. !!ιι·ε!!ε!ι! Ρ!!!ιε!ει·.

Τε! ιι ο ιν ο !‹ γ : «Π!ε ιιγρ!!!!!ι!εο!ιο 1·`!!ιιι!!!ο πι!!! !!ιι·ε Πεο

εο!!ποπ2».

Π!ε Γι·ε!;ε πω!! πειιι 1:1!!!!!!!!!ε πει· 2γρ!ι!!!ε ει!!! π!ο 1)οεοε!ι

ποππ, ποεοππε!·ε ο!!! π!ο 8. Θε!!ει·οι!πιι ιΕ!ι!!ε!), ε·ε!!δ1°Ε ιιπε!!

ο!! πο!! ιιιποιι·ιτιο!ιοπ. Εο οι!!ε!!ι·οιι ποι·!!πο!· νοι·οο!!!οποπε Με!

ιιπ,οιοπ. Τ. π!ο!!! !!! πει· !·οι·!!οεοι!πει! πο!!! !πιοι·εεεε.πιο!!

!!!π!ε π!ο Βοειιι!!!!τε, πι! ποποπ !!ιπ π!ο Βεοποοπιππο· νο!! 30 -

Ψιιι!!!!!οπ ιιιο!!!πιτ !ιο!ιο, πιο οι· 8 τω!! 4 θεπει·ει!.!οι!ειι ποππ!!

!!!!!ιπιο. Α!!ο π!εεο Ρ!!!!ι!!!οιι ι;ο!ιπι!επ ποπ ινο!!!!ιοποπποπ ι

1ς!!ιεεει! ιιπ; πο! Νε.ι!οπιι!!!ϋ.ι οπο!! Βο!ιπι!;οπ πο! 28 νο!! 80 1

πιο 1!ι!!ιπποι· ειιι· ε!εν!εοποπ Εεεε (20 Βιιεεο!!, 2 Κ1ε!πι·!ιεεεπ, '

! Ρο1ο). 5 Βο!!!οοπι!!εοεπ ιιππ 2 ιπ!ι Βιιοο!ιιποπ νει!ιο!ι·ο.ι.ποιε

?ι·ιι.!ιοοεο!!. 19 νοπ πεπ θι·οοει·ι!εεοπ π·ιι.ι·επ πι!! Βιιοε!ι!πε!ι ι

νει·1ιο!ι·ει!!!ει, επε!!εο Με π!ο 2 Κ!ο!!!!·!!οεο!!; οΜο!! πι!! ε!πει·

11οιι!!ιοπε!!; ποι·1>ο!ε πι!! ο!ποι· Ρο!!!!. Ι!!!!!!!ι ινιιιο!! 22 Ρ!!

ιι!!!!οπ ι·ε!!! ε!ε!ν!εο!ι, 4 ινιιι·οι! ι·ο!!ιο Πο!ι!ε‹·!!!·!!εεειι ιιππ 4

Κι·ε!!ει!!!ποπ. νοι!ιοι·ι·οο!ιο!!π πετι·ε!"!'επ π!ο !ποε!!!!!!!ε ε!εε π!ο

!!!ιιν!εο!!ε Βιιοο.

1π !ι!!ει! π!οεοπ Γει!π!!!οπ ποιο!! π!ο ο!·ει·πιο!! ιιππ οι·ι!·οι·πε!!επ ι

θγππ!!!εοι·οο!!ε!πιιπ,ςοι! !π ω· Ι. πι!!! 2. Οοποιει!οπ πι!! Ω!!εο!ι·

!!!!πει· ιιππ πο!! ποποππο!!; ιινοτποπ - πι!!!!!π πε!!·ε!'!'ε!ι π!ο ει!!! ι

πιο 8. Θοπει·πιιοπ πει!!οι!!ο!ιο!! Βο!!!ιιοο!'ο!!;ει!!ποοι! εο!ε!!ε Ιπ- ·

π!ν!π!ιειι, ποιοι! Ε!ιοι·π ιεερ.(!ιοεοε!!ει·ιι ο!πεο ερεο!!”. Βεπε!ιπ

πιο; !!πιοι·ινοι!'οπ νιτιι!·επ.

πιο 26 Ρ!!πι!!!ειι πει· 1. θοπο!·ε!.!οιι, !!! ποποπ !!!!ε Βπιρ!!!πο·

οππο οοπτ!·ο!!!ι·ι νιι!!τποπ. οι!!! οι! 189 8ο!!ιι·!!!ιεοι·εο!ι!ι!'ιοπ;

π!οοε ει·ει!!πει! !οποι!πε Ρι·πο!!ιο 199 Ξ 64,4 ρθτ.!ιππ Αποι·!ε

πππ 'Γοπιπεπο!·οι!ε 60 : 855 πω.. Υοπ π!οεεπ 109 πει· 2. θε

!ιοι·ε!!!ο!ι !ιο!ιο!!!ειοιι 49 πι!!! οι·ο!!!ιο!! Η!!! Βο!ιπ·ο.!ιοει·οο!ιο!!ει!.

 

7 νοπ π!εεοι! ι!!!ι1ε!! Με!!! !!!!!, πιο!! !!!!π!!!1!ο!ιοι· Απο!! ο!ιιπο·

!ε!τε!: ιν!ι!·πο. 1)!ο 159 !!π!·!οοπ 8οπννο.!!πει·ιιοποίιοπ ει·!;ππει!

Αποι·τε ιιππ Τοπι,οοπο!·επε 45 = 28,8 ρΟ!. 1..οποππο Ρι!!ο!ιιε

117 = 73,5 ρθι.

Πιιι·ιι.!!ε ίο!οοι·ι 'Ε, πω!!! π!ο ει·ιι!·οι·πε!!ε θγρ!ι!!!ε πει· 19!ιοι·π

οι!! π!ο Ε'ι·ιιο!ιι ιιπε!!πει!!.ιει· !ν!ι·1!!: ιι!ε ο!!! 8γρ!ι!!!ο πει· 2. Θο

!!ει·ιιι!ο!!. !!! !νε!ι!·!!ε!τ Βοετε!ιοι ε!ε!! π!εε νοι!!!!.!!!!!εο!πποε!π

πω!! πο!! ρι·ιιιιιιιιιπιοι·, πι! !!! πει· νοι·ειοπε!!πε!! Βοοπιιι!!ιο π!ο

Γε.ιιι!!!επ πει· 1. θεπο!·ει!οπ, ννο πι!! Αποι!ε. Τοπιπεπο!·οπο

ιιππ οο!ο!!ο Νεο!ι!!οιι!!ποπ ινοτοπ, π!ο !ιι πο!! οι·ο!επ πι!!!!·ο!!

επιτπο!!. εε!·π!ο!ιι !!! Βοο!!π!ιπο· ο;οιοιι·οπ ε!ιιπ; πειιπ ε!ε οι

πεποπ _!!ι !!ο!!!ε ει!! πιο ννο!ιοιε Β'οι·ιππο!!ειιπο π! Βο!1·ε.ο!!!2

!!οιιιιιιοιιποπ π!οπιεπ!ο. Ι)!εοοε 1ε!.2!!ε!·ε οι·1ι!!!!·ι. πω!! πο!! !ιι

πει· Βοι·εοπ!!ιι!!Β· ιι!ιειι·ε!'ἰ!!!!·!.επ ο·οι!πιο;ει! (855) Ρι·οοε!!τειι!ι πει·

Αποι·ιε πι!!! 'Γοπιποποιε!ιε!! !π πει· ει·ειεπ Θε!ιοι·ιιι!ο!!.

Ποιο!! νειει!ε!ο!ι πει· ι·ο!!`επ !!`.ι·ἰὶο!ιτε πει· 2. ιιππ ο. Ηοπε!·ιι

πω! τι!!! ει!! Αποο!ιννπο!!!ιπο ποε εοπππ1!ο1ιε!! !$!ιιί!!ιοοοε ο!!

!!οτεπ. Βγρπ!!!ε ο!!! π!ο ινε!!ει·ε Βοοοεππε!!π οπο!! πε!!!!!ο!ιοι·

!!ει·νοι·: πω!!! 108 νο!! πεπ 109, π!ο 2. θεπο!·ει!!οι! π!!ποι!ποι!

ιο!!'οιι 1·`ι!!ο!ιιο!! ιιν!!ι·πει! μπι!!! ο!!! Ε!·οο!ιο!ιιιιππε!ι π..! ποιο·

π!!!!!·ε!! 8. π. Πι·ο!!·ορ!ι!εε!! !!πιοι·ι!!ιο!!ι Πιο! θ Πι!!επ !”ε!!!επ ι!!ο

Νο!!2επ), ιιππ ννιιιπειι οο1ο!ιο πο! 50,4 πι!. εε!'ιιιιπειι ; π!ο ε

πιι!ιιιιοπ Βτεο!!ο!ιι!!!ι!!ιοπ !”ει!ποπ ε!ε!! πιιι· πε! 28,2 πο!. ει·

!οποππο!ι Γι!!‹·πιο, π!ο π!ο 8. Θεπει·ι!!!!ο!! π!1ποτεπ, ιιππ Μπι·

νε!πι!1ιο!ι ο!ο!!, π!ο Ζει!!! πει· Ρ!!!1ε πι!! !ιοι·επ. Βγρ!!!!!εογιι!ριο

πιο!! οι! πει· ιο!! Πγειιορ!!!οεπ πο!ιιιι”ιειειι ω! πει· 2. θειιε!·οι!οιι

ιιι!ε18:99, πο! πει· π. θεπο!·ιιι!οπ Με 3:25. Π!ε Ε!·οο!!ε!

!ιιιποο!! πει· !ιοι·επ. ε. πο! πει· 8. θεπειει!!οι!. !εππεπ ε!ε!! ππι·

!!! πο!! Πι!!ο!!, ντο οι! ε!ε!! ιιπ! θγρ!ι!!!ε πω!!! πει· Ε!!!ει·ιι

(ποοο 1!!!`εο!!οπ πι!! 8. ε!!!ε!! !!οι·οπ!!!ι.!· Ι.ιιο!!εε!!ε!!!, οπει· Ηο!

το!!! ω!! ε!!!ε!!! ιιπποιοπ !ιει·επ!!!!!· Ι.!!ει!οο!!επ !!ει!πε!ιε. «Β!!!ε

ι·ο!!!ε 2. Θε!!ε!·ε.!!οιι, ε!επι, εε!ποτ που!! ε!ε πι!! πεπ ι·ει·οο!!!ο

ποποιεπ Ρ'οι·ιιιοπ πο! ποτοπ!ιιιι·οιι δι·ρ!!!!!!! πεπο!*ιοι πι!. πω!!

πο!!! ιιειιοο, οιιιι·οι!ιοι!!! !!!!!ο!ιτεο 1Σ!επιεπι !!! π!ο πιιιιι!!!ε

!!!οιιι!πτ, !ιο!ι!ο πι!! !ι‹-ι·επ!!!!ι·ο!· 8!ρ!!!!!ο πο!ιιι!!ο!ε Νιιο!ι!ιοπι

ιποπιιο!!ι!!!». οπο!! π·εππ ε!ε!! π!ο !ιο!·επ. Θ. ε!ε !ιοι·οπ. Μ!!

!!ποοει!ε. !;!οπι ε!ε πο! πει· 8. Θοποι·ει!οι! !ιο!!ιο πε!επ!ιπι·ο!!

8γιι!ριοιιιο; ιιππ οπει· ο!!! πεε οπο!! πι! π!ο Ε'π.!!ο. πο π!ο

8γ!!ιρ!οιπε ειιι· Ζε!! πο! Ε!!! ίιι!!!!!!!ο!! πππ ιν!!!!ιοι!π πει·

Βο!ιιινιιποιο!·εο!ιο!!! ποο!ειιιπεπ, πι! τι!! π!ο Γπ!!ε, πιο πε!πε Πιε·

οιιτιοπ !!οιεπ!τπι· !!!ει!εο!ι ποιο!! «1ιι 4! Γε.ιιι!!!επ νο!! ι·ο!ιιε!·

2. θεπει·ι!!!οπ. πιο πει· Ι!!ιππ οπει· π!ο πιο!! οπο! πε!πε ι!!

ει!πιπιο!ι Βι·οοπο!π!!ιιο·οιι πει· !ιοι·επ!ιπι·οπ 8.πο.ι·ποιε!! οπο! !‹ε!πο

ποεοππο!·οπ νο!! πει· Νοι·πι ιιππ·ε!ο!ιοι!πεπ Ει·οο!!ε!!!!!!!οο!!, οπει·

νοιεο!!!οποιιο Πγειι·ορ!ι!εεπ ε!·!!οιι!!ε!! 1!εεεει!, οη;!!πο!! 122

8ο!ιπ·ιιιι€ει·εοπεΓιοπ 1ιε!πε ο!!!2!!;ε Γ1·ιιο!!ι πι!! Βγπ!ριοπιοπ πει·

ποτοπ!!π!ο!! 8.» Απο π!εεοπ Τποιο!ιο!ιο!ι Γο!ο·οι·ι Τ., επτεειςει!

πο! Με!ι!!!!ιο· νοιι 1Τοιιι·ι!!ει· ιιιιπ .!!ι!!!οπ, ποοο ιινοπει· π!ιοο!,

οπο!! !!πει· ε!!!ε θιοποι·ι!!!οπ π!ο οιννοι·πεπε Θ. πει· ει·ι!ιο!! (πο

!ιοι·ι!!.!ο!! ει!! πιο δ. !π πο! πω!!! πει· π!ε!!ε!· πο!!:!ππ!ο!ι Ει

!!ο!ιο!!!!!!!οεπ πει· !ιετοπ. 8. !!ποι·ιι·ειι·ο!! ιιππ. 'Γ. πο!ε!ιο!ιτει

Ν !!!!!!οο!ι ιι!!ο π!ο ?Με πιο!ο!!ε Γ!!! π!ο Ι.ε!!ιο πει· ει·π!!ο!ιοπ

Κ1ο!!!ιι!!!π π: «Β!πο εο1!οπο ποιπ! νοπ νοι·πε!!!ε εο!!ννει·οι· ι Ποπει·Ει·εΒ·!ιιιΒ πει· 8. πι!! π!ο θ. (!!ο!ιει!!!!οι! ε!ε!!! Με!!! ιιππ

!ιο!ιι!!!! !!π Β!!!!·ε!·ε!!ιπππ!εε πι!! εε!πε!! Οο!·ι·είοι·ο!ι!οπ ει!!! πο!!!

!!!ιοι·ι!!!!. Οοπει·οεε !!! Ριιι!ε, Η!!ιο!ι!!!εοπ ιιππ Ρ!π!.ι;ει· ο!! ποιπ

Βο!!!!ιεο, πω!!! !!ε!!ι ο!!!ι!εει· ι·ειι !!ι!!οπ ε!.!ο!!!!!!!!!Β !εε. ο!!!ιε

!!ιι!ο;ο!·!ε!·!! π!ο Μπε!!ο!!!!ε!! ο!ποι· εο!ο!!ε!! ιιι Απ!·επε ο!!

ετο!!επ. Πει!!! ι!!εοι·ει!εο!! Μ! εε πω!! !!!!!!!οι· -ι!!πε!!ο!ι, ποοο

η πει· πε!·οπ!!ϋ.!·ε θγρ!!!!!!!!!οι· ε!ε!! ειιι· Ζε!! πει· Ε!!εοο!!!!εοε!!!ιο;

ο !!π οοιιπ·1οιιι!!!6!ιοπ Βιιιπ!!ιιιι πει· Κιι!!!!!!ιε!ι πε!!!!πο!. ιιππ,

οππο Βο ε!!π1ιιποι πι!! Ωι!οο!ιο!!πει· ω!!! .Τοπ οοπ1!οπο!ι ε!!!ε

ιςο!!!!ποι!πο 1π!'οο!!οο!!!!τ ποε!!ει, !!!!! ε!!!ε πι!! !ιει·οπ!ι!ιι··!!!ε!!

!!!·1ιο!! 8γιιιριοιιιοι! πε!!!ι!'το!ο θειιοι·ιιι!ο!! ο!! ρισει·ε!ιο!!. Βο1οπε

ι ?Π!ε επι!!! οπει· π!ε!!οι· Με!!! πεεο!ιι·!επει!.

Βγ ρ!!!!!ε ο!!! ο ι· ! ο. Με εο!ο!ιο πεεε!ο!ι!!ετ. Τ. π!ο πο!ιο

1!!!οοι!ο!ι ο!πεε !ιει·επ!ι!!!· 11!!ει!εο!!οπ. 1)!εοο!πο ι·ει·18.!!Γι !ιπιο!·

3 νει! πο! Νοι·πι επινο!ο!!ε!!ποπ Ηι!!ιρι!'οι·ιπε!!.

1. θ. π. !!ιποι·ι!νι!. Ρι!ιππ!·8.!"Γεο!; ιιππ Αποι!!!!ε Με εειιι·δ!ιπ

!!ο!! - !ιε!!ε!ι !ιο!ιιιο!! πι!! !ε!ο!!!ει· 6ι·ι!!οπει· ιιππ οπο!! ο!ιπε

Βε!!ει!π!!ιπο·. Ε!!! οι·!”ο!οοπ 1ιο!πε Βεο!π!νο.

218. π. ποι!!Βπι!.. Απεεε!· πο!!! ποννϋ!!π!!οπεπ Βο!;!!!π ο!ιιι.

!ι!οιοι·!ε!ι·ι π!!!·ο!! ε!!!ε ο!!! εο!ιι· 1ο.πι;ο 2.1πο!!πε.!!οπερει·!οπε

ιιππ ε!ποο!!!ε ινο!ι!πε Ιε!ο!!ιο Βοο!π!νο.

8. Θ. π. !!!.γρ!οι! ε. ει!. 11!!!επο!πι!!.εε!πε Βε!!ιοπΓοΙιςε πει·

θγ!!!ριο!!ιο ιιππ Αποι!!!!!!ειι ποε !'ει·!!!ι!!'εε. Με Κι·ι!!!!!!!ε!!

ι ω!!! πεπο! !!! !ε!ο!ι!.ο!· οπει· εο!ιινοιοι· Ρετ!!! !·ει·!!ι!ι!`ει!.

Ε!!! π!οεοπ π!·ε! Ηε!!ιρ!!”οι·ιιιε!ι ε!ππ π!ο Απο!!!ι!!!ε!! !πι νει·

!!!ι!!ε πει· θ. πιιιιιι·!ο. οπο! πω!! Με!!! ετεο!!πρϊ!:; π!ο ννε!!ε.ιιο

ΐι·ϋεετε 1πο!ιι·οο!!! πει· Ε'ει!!ο πο!! Θ. π!ποι·. οπει· νετ18.!!!ι οπο!!

.Με!π!!!ιο· !π !!ο!πο!· 1!νε!εε !!.ππ·ο!ο!ιε!ιπ νο!! πει· ο·εινπ!ιι!

!!ε!ιο!! ει·ινοιπεπεπ 8γρ!!!!!ε.

Ποιοι· πεπ 49 Γιι.!!!!!!ο!ι !!ι!!!.ε 'Γ. 10 Γει11ε νο!! Β. π!ι!ει·!ε

ποοποοπιετ; 5 πονο!! ιιει·!!ε!'οπ !π ποππ κοινοπιι!!επει· 1νε!εο,

π!ο ει!ποιε!! 5 πι!! ιποπ! οπο! ινε!!!ι;ει· πεπ!ο!·!!πε!ο!ι Απννε!

ο!!!!!ιοοπ !ιι Βε!!ιοπ!'ο!ι;ε ιιππ 1.ο!!ε!!ειιι.!οπ πει· Βι·οο!!ε!!!!ιπποπ.

ν!!! πεπ 10 ποιοι! 3 ι!οππ·ει·ε Επι!!! π!ο ιιπποι·ειι ι·ε!!!!.!ν

!ε!επτε ιιππ ιι;!ιτο!·ι.!πο. !!·ο!2ποπ! πι!. π!ο Βγρ!!!!!ο π!π!!!·!ιι

Ν ‹!!ιι·ο!ιοι!ε ο!!! !!!! Α!!οει!ιο!!ιοπ οι!!.ει·ι!ποι· 2!! πεεο!ε!!!!ει!.



ΑΜ' Με Νεε1ι1ιοιπιπεπεε1ιπιτ πετ Με Η. πιπενιιι. ι1εν Βιιενπ

ειπεπ εε1ιν ιιπΒιιπετιςεπ Πιπιιιιεε, ιπεοι'ει·ιι Με ‹1εν Ρνοεεπτεπτε

πει· επ θι·ιιπι1ε ιι:ε1ιεπάεπ Ρνιιε1ιιε (Αποντε, 'Ι'οΜεεπονεπε πππ

'1'οόεει'1111ε Με :πιπ 2. .1ε1ινε) ειε1ι επι 80 ει·ιι61ιι, νι·ε11ινεπι1 ει·

ιπι· Με 1ίιπιιει· νειπ 1ιενειιιιεν 1.πετιεε1ιεπ 82,2 πειι·1ι.ειτ. Πιε

Ζι11”εν ε" νπιτ Πνγε1ι·ορ1ιιεεπ ιιπά Απ2ειε1ιειι 1ιενεάι11ιν Θ. εε

πονεπεπ Κιπάει·, ιεε εει 8. πιπιιι·ιε επεπιε11ε πει1ειιτειιι1 1ι81ιεν;

ε.ιιεεενάεπι ιετ πει 8. π. ειπε ιιπνει·1ιει1τπιεειπ1ιεειε ε·νοεεε 211111

νοπ 1ινππ1:επ ππά άεε·επενιι·επεεπ Νεειι1ιιοιπιπεπ επ πεοπεε1ιτεπ.

Πιινε1ιΜεεε Βι·εειιειπππι; εν1ι1ει·ε 'Γ. ε1επ ε1ε1ετει·επ Βιπ11ιιεε

ε. επι1ειπιεε1ι ειιι“ινετεπάεπ Θ. εει άεν 111πΜιε1ιεπ Βενε11ιενιιπς.

Πιε Πεμ νοπ 11εν 8. πιππνιε ι1εν 8. πππ 4. Θεπενε.ιιοπ ιετ

ποε1ι νο111εοιππιειι πππεενπειιε1.. 'Ι'.νενπι1"ειιι1ιειιτ ειπε Βεοπτιε1ι

ιππιι;, Με επεν ιπεοι'ενπ πιο1ι1: νειπ Μ. Με ειε1ι ειιι· 8. Μπεν.

εεε νει·ιι·ειενε ε" 2. Θεπενειιοπ ειπε εε πινιντε 8. εεν Πειι

όεε νεν1νειενε άεπ· 4. θεπενειιοπ ιιιιιιιιε Μι·τε. Ε1ιπε ιινειιει·ε

Βεοπεε1ιτιιπε Μ. νοπ Ρι·οι'. Πει·εεπειεινε1η ιπιτεει1ιει1ι; εεε

ι1ιν ει·1ιε11ιεπεν πιε1ιτε, Μι. Με Ειπε ιιεν άνιτιεπ θεπει·ειιοπ

1‹ιπ‹1ει·1οε πιιεπ.

Πιε Πνει.νορ1ιιεεπ ν1εν 2. ιιπά 8. θεπενειιοπ

πει· 8γρπι1ιτι1εεν.

1νιι1ινεπ‹ι Με θ. ι1εν 1. θεπει·ιιιιοπ επι Με 8. Με εγρ1ι. Εν

1νι·επιιιιπ,ε· ιιιε1ιτ ιιπεντνεςεπ ινιν‹1, πι Με Πεμ νοπ άεπ Μι.

νοπ εππιιιι;ιε·επ Πγεννοριιιεεπ ιπι Α11ιζειπειπειι ιιπ ροειιινεπ

8ιππε επτεν·1ιιειιεπ 'Γ. οιτιντ ππε εειπειπ Μενενιπ1 ιιι1εειιιιε

'1'1ιετεπε1ιειι: νοπ 84 Β'ειπι1ιεπ πεν νειπεπ 2. (1επενει. 1ο1ιπε

δ. Μπεν. ππά πεπ 1ιιπειπρεπνε.ε1ιτε 1ιενε‹1ιιενε Επεε) ειναι· ππά

πει 8 Με 8. θεπενε1ιοπ ιπιε Πνετνοριιιεεπ πεπειπετ :28,5 ρΟτ.

Πιε 84 12ιι.ιιιιιιεπ 1ιειιτεπ 88 Κιπι1εν, νοπ :1επεπ πεπ πει 18 επε

ιονπιεε1ιε ειπεν ι'ππετιοπε11ε Πνειι·σηιιιιεεπ ι'ππι1επ -= 15,8 μα.

«Πεν 18ιπ11πεε πει· Μπιτ”, Με 1'ει·τι·ετει·ιπ ι1εν 2. θεπενειιοπ,

ιετ ιπ Ηιπειε1ιι; νοπ Πνετνορ1ιιεειι πει ι1εν Πεεεεπι1επε πεε1επ

τεπι1εν, ειε ι1εν όεε νικανε». «Πιε 2. θεπενε1.ιοπ πει· 8γ ιιπι

ειπεν 1ιε.1: ειιιεπ άγετνοππινεπειεπ Βιπιιιιεε Με Με Πεεεεπ επε;

ννεππ επιενει1εν Με νεντνετεν ιιενεε1πεπ (2. θεπ) επεεεν Πι·

ειι·ορ1ιιεεπ ποππ 8ρειενεε1ιειπιιιιε·επ ειπεν ιππι; Μι.πενπάειι 1ιε

ι·εν1ιι11ι·επ 8γρ1ιι1ιε 1ιε.πεπ (4 νοπ 8 Πι1ιειι), εάεν νυεππ ε,ν1ειειι

Με ιπι; ν1επι1ιειιειι Πεεειιει·ετιοπεπεισιιεπ ν1ει·1ιιιι1ει· 12. θεπ.)

Με πιει- 1ιενεν1ιτπι·ε ππι.τιιπετι€ε Βε1ε.ειππε ειιι'ννειεειι (8 ?Με

νοπ θ), ιιπά ππν ιπ ι·ε1εκιν εειιειιεπ Ρ1111επ, επεεε1ι1ιεεε1ιειι εει

εειιινει·επ Πγειι·οριιιεεπ πεε νπιενε οιιει· ιιεν Μπτ1εν (2 1ι`ι111ε

νοπ 8) ενεε1ιειπτ ειιιε ι1γει.ι·ορ1ιιεε1ιε 8. Ηεπει·πιιοιι».

Νυν πει 2 νοπ 84 Ρειπι11ειι όει· «ι·ειιιειι» 2. Ηεπενετιοπ

1ιεεεεπ ειε1ι Ειιτινιε1‹1ιιπεε1ιειπιπιιπιζεπ ππε Πεεεπειειιοπε

εγιπρτοιπε ν1εν 8. θεπει·πιιοπ πιπ. Πγεινομπιεειι άεν Β1ιτει·ιι εν

1ι11ινεπ. 11ιιτ1ιιπ 1εεεεπ ειειι ππι· πει θ Οι. νοπ 121ιεπ πινιεπ1ιεπ

νο111ιοιπιπεπ ε·εειιπάειι 1.ειιιεπ ππά 1εντνεπειπ πει· 2. θεπε- .

ι·ετ.ιοπ. Με ειιεεε1ιιιεεε1ιε1ι Πνεειορ1ιιεεπ πεπεπ. ι1ε,<.ςειιει·πιιοπε

εγπηιτειπε πει άεπ 1ίιπν1ενπ ενινεντεπ. Πεν θνε‹1 πεν Πνετνο

ρ1ι1εεπ ππά Πεινεπενετιοπεεειο1ιεπ πει άεπ νει·ιι·ετει·π ε1εν 2.

θεπει·ε.τιοπ 1ιοιπιπτ πε.τιιν1ιειι ι1επε1 π.ιιε1ι ιπ Βετνιιειιτ, _ιε

εε1ιννενεν ππά ενιπ1ι·ειειιεν ειε ειπά. εεΜε ειιεν ειεπτ εε ειπε

νιγετνορ1ιιεε1ιε Πεεεεπτ1επε. 117εππ Με 2. Θεπενετιοπ νοπ Πιν

ετνορ1ιιεεπ ι'νει πι, ε·ιεπε εε ειιιε ιιονπιε1ε Νεε1ιποιππιεπεε1ιειτ.

Βει Βεινεε1ιιππε πεε 1Σιπ1ιιιεεεε άεν ενννονπεπεπ 8γριιιιιε

εει· ιΞ11τενπ (1. θεπενειιοπ) ειιι' Πνετνορ1ιιεειι ι1ινεν Κιπι1εν (2.

θεπενειιοπ) ιιπι1ετ πιε.π πειπ ενι1ε1ιεε νει·1ιε1τ.επ. Ζννιεε1ιεπ ν1ειπ

θνετ1ε πεν Βνεε1ιειπιιπΒ·επ σιεν Η., ιιινεν Πιιπεν ππά ι1ειπθνει1ε

Με άνετνορ1ιιεε1ιεπ Πιπι1ιιεεεε επι' Με Πεεεεπάεπε 1ιενι·εεπτ

1‹ειπε νε111ιοπιπιειιε 11επενειπετιπινπππε·.

Πιε Πνεινορ1ιιεεπ πεν 2. θεπενειιοπ, εοινοπ1ε.πετοιιιιεεπε Με

ι'ππετιοπε11ε,ινει·ν1ειι πιε1ιτιπ ιν1επτιεε1ιει·Ε'ονιπ νοπ άεπ Νεεπ1ιοιπ

ιπεπ νει·ενπτ. Νπν Ηγετει·ιε ιιπά Νεπνπει.πεπιε ενπνάειι ιπ

πειι1ειι θεπει·ε.1ιοπεπ πεοπεειιιετ - εε 1πιπι1ε1τε ειε1ι επεν ιπιιπεν

ππι ιπι·1‹ε πεννϋεε Βε1εειππε (ιεε ειισ1ενεπ Τ1ιει1ε πι. ιι. πεε

ε:εεππάεπ, πιειιι. εγνιιι. Βιιεεεετεπ).

1π πεπ νειπεπ Ε'ιι11επ ι1εν 8. θεπει·ειιοπ πιεπεπ Με Πνευσ

ρ1ιιεεπ μεν 1ιειπε επει·ε1‹εενιειιεε1ιεπ Ζι18ε. ιιπε1ι ν1επεπ πιππιπι

ειιιεπ ειπεν επιιενεπ Ρπ11ε ιιινεπ 11νερι·ππι.=; εν1νεππεπ πϋπιιτε

1νιι.1ινειιό πει ε1εν 2. θεπενειιοιι 1πιπ.πτ.ι1ιειπιιε. Ηιι1ειιιπεοπ'εεπε

Ζειιπε, Απι1εε1ιππε ι1εν ππϋειιενπεπ Νεεεπννπι·2ε1, Οι·επιιιιιι

πειιίοι·ιπε, ε1ιε πιειετ ).ς1ειο1ιΖειτιες πεεπε.ε1ιτει, Με Μπε1ιε1ι1νειτ

ε·επειι :πιπ ,ςνοεεει· 1νε1ινεε1ιειπ1ιειι1ιειτ. Βγριιι1ιε πει ειπειπ νοιι

άεπ Β1τενπ νοννιιιε2ιιεε12επ, ινενάεπ Με ,ενεπε.ιιπ1:επ επενε1κτε

νιετιεειιεπ νενεπνιενππεεπ πει ω- 8. θειιενειιοπ επεννεπεν

ιιπεν1ιπιιρε πιοιιι πεοπ:ιε1ιιεε (ννεε επι 1ιε.ιιιιεετεπ Μ), οάεν ειε

ιιπι1επ ειειι νει·ειππειτ, και: ειε ι1ινεε άιπε·ποειιεεπεπ νιίεντ1ιεε

επι1ε1ειι1ετ.

Ιπ ιιεν 4. θεπει·πιιοπ νεν1ιενι ειε1ι πει· ιιγει:ι·ορ1ιιεε1ιε Πιπ

ι1πεε ν1εν Κι·επι‹πειτ ιιοε1ι νπε1ινππ‹ι εν1ιεε1ιτ νιε1ιειεΙιτ νοιι

1:οιππιεπ.

Α11€επιειπεν Πειι): πει· εγρ1ιι1ιιιεειιεπ Ηε

ι·ε‹1ιι1ι.τ. Πεν Ηειιρ1;ει·ιιπά ιιπ Με ΐιι1εειιεπ 8ειι1ιιεεε, Με ιιι

Μεεεν Ηιιιε1ε1ιι εενπε.ειιι ειπά. ιιπά Με ι1ινενεειιε ιιειιτιε·ε πππ

ι.;επειιε Βεοπεεπιππν.;επ ειιι· θνιιπΜεεε 1ιεπειι. ιει ιιπι·ιπ επ

επειιεπ, ι1ε.εε Βιπ2ειπεοπεε1ιτιιπρεπ, νοπ νει·επιιιε‹ιειιειι Αιιιοι·επ

νιε11ειειιι: πιιν Με ΟιινιοειτΜειι ι·ει·ϋπεπι1ιεπ1:, Με Βεινειε ειπεν

νον1ιεν ππενειιοπιιιιεπειι Ηγροτ1ιεεε ειιιν1. ινενειεπ. 8ο πενπ1ι1.

ε. Β. Με νοπ Ρνοι. Ε'ιπΒεν Με ειππι€εν ενι·ειιε11οεει· Βε

.ι·ιι1ιτ ‹1εν 8επιπεε νοπ Βει·ιιιεΙειπγ. Μιεε Πγετνορπιεενι

 

νι·ειε άεε1ιει·ει1. Πιιι11πεεεε πει· 8γριιιιιε επι Με 8. θειιενει

Ποπ ειιιι·ιε «Ροιγ1ειπ1ιιΜ» επί ιΞιπ:εΙπεοπποπτ.ππΒεπ. 'Γ. ιπνειει

ιιπ εειπενπ Με.τει·ιει ειπε θεε·επτ1ιει1 ιιε.επ: ιπ ν1εν 1. Θ·επενε

τιοπ πειι·ιι;,>· πεν Ρνοεειιιεπιπ επ Αποντ.επ, Τονιτ;.>,νεπονειιενι ππε

Το:1εειιι11επ πιε :πιπ 2. .1π1ινε 52,1, εει όει· 2. :ειπε-νι Θεπενιι

Ποπ 82.1, πει όεν 2. θειιενει.ιοπ νπιι θγρ1ιιιιε πιπενν:ι 80 ρΟι

Πιιπε.ε1ι 1ιεππ Με ππι· Με 8γρ1ι. πιπ. Με <«:1ιε Μισο άετ.·ιιιιι~

νεπάεν Γεειον» πε2ειε1ιπετ ννενι1επ. Νετιιν1ιε1ι 1ιειιιπ ιιι οιπιε1

πεπ 11211επ ειπε εν1ιιιιιτε Ι.εωιιει νοι11ιοιπνπεπ ειινει1°ει1οε εειιι.

»πινει 'Γ. Βειεριε1ε πνιπει.

Επεπεο επι πει· θειπιπ1ιιιι); νοιι Βιπ:ε1πεοπεεπωνιπεπ (πε

ιπ ει·

8 θεπενειιοπ εει 82,5 ρΟι. ι1εν 11"1111ε ειε1ι ιιπν1επ. 'Γ. ννειει

ιιεε1ι, Μιεε Μεεεν Ρνοεειιι.εειε ππν 15,8 πετι·281:. '

Πεν νοπ Ρων. Γοιινπιεν, επεπιπ11ε επί θνππ‹1 νοπ νιτι111ειιν

1ιε1ιεπ ιζειν111ι1ιεπ Βιιιιε1πεοπεεπιιιπεεπ Βειιιιιε1ι1ε Βο1-11πεε.

τιεεε Με Νεο1ι1ιοπιιπεπεε1ιε1τ. εει· 2. θεπενει.ιοπ :η 5: ρτΠ

ειπε Απον1επ, Τοε1τεεπονεπεπ ιιπά ιπ άετ ενειεπ Ι.επεπεεειτ

επ Ονππιιε θε1ιεπι1επ πεει.ειιι, πιω νοπ Τ. ει·πεπ1ιεπ :-ιπν1ενε

ι1ει·ενεενε11τ ιιπά πετν1$.ει ππεπ ι1ιπι82,1 ρΟι. (ιπ ι1εν 1. (Ξεπε

νπιιοπ 52,1 πω.) Δ

Με ννειιενε. Με θεπειιι€1νειι. άεν 8επιιιεειο18ει·ππςεπ πεειιι

τν1ινιιτιιεειιι1ε 1Ιονπεπτε 1ιοιπιπεπ 8γρπι1ιε πιπενιε ιιπσ1 ε1ειε1ι

2ειτιεεε 1θεειεπειι επάενει· ιιπεϋπετιι.;ει· Μοπιεπτε, ννιε Αιω

πο1ιενπιιε. Τππενεπ1οεε ειε. ιπ Βε1νεεπι.

«)νεππ ιπιιιι Με εγιιιιι1ιτιεε1ιεπ Γειπι1ιεπ ο1ιπε Αιιεινε1ι1 ππά

ο1ιπε νοι·2ε1'ε.εειε Μειπππε πει:ι·πεπιετ, ε.11ε πίιιἔιιεᾶεν άετ

εε1πεπ εεπεπ 1‹εππτ ππά ιιπεν ι1ιν 11επεπ 2πνεν12εειΒε Πειεπ

Μι, ππά ννεππ ιπιι.π ειιε ?Με νοπ ιιειιετπ Ηιπειπτι·εεεπ νοιι

8. πιιεεειιιιεεετ. ενπ15.1τ ιπε.π Γο18επιιε 11επει·ειε1ι1.:

Γεπι. ε. 1ι`επι. ό. Γεω. #1.

1. θεπ. 2. νειπ. Θεπ. 8. Θεπ.

Αποντε ιιπά Τοάτε;επει·επε 85,5 24,7 16.8

νενειονπεπ π» 1. 1.επειιει. 27,1 7,4 Ο

Με πει·ε‹1. 1ιιετ. 8)·ιπρτ. 12,6 Ο Ο

ΠΠ. Πγεινοπ1ιιεεπ . . . 87,8 15,8 Ο

Πιεεεε 81ιπειιε,·ε Βι1ιι ννιν‹1 επεν επι ειιιειπ Βε1ι1ε.ε·ε ππι1ενε

εεΜε πεπε θγρ1ιιιιε ιπ Με 1ι'πιπι1ιε 1νονιιιιιι: :

11211· ιι· ει σε11ωιπάε· ιι

νειπεπ 2. Ηεπ. · Μ"°Μ_ώ- Η) 1

Απονιε ιιπά ΤοΜεεπονειιε . . 24,7 48,8

1πι 1. .Τειιινε νενετονπεπε . . . 7,4 18.7

Με Βνεε1ιειπππε;επ νοπ 1ιενει1.

8γ 1ιι1ιε . . . Ο 11,1

Με γειι·ορ1ιιεεπ . . . . . 15,6 88,8

8γ 1ιι1ιε πιππνιιι 1νονπιιι1: ιιι πεπ Βιι1Μεπ πι1ν πει απ. 10 μοι.

ω· . θεπει·επιοπ νοι·; Με ‹1ειπ Ι.επιιε ιεε πεε νεν1ιπ1τ.πιεν

πεπι πειπ ππειιπετ.ιενεν.

Πεν 1Σιπ11πεε πω· 8γριι. ειιι' Με Πεεεπενειιιοπ ιπ νεει1εετει

2ιππε ιετ ποε1ι πεπι; ετιιΜι·ι. Μονε1ιεε1ιε Πει”εετε, ππεε

Γεπεεπ νοπ 1‹1ειπεπ θιιπι·ε.ι‹τει·νει·πιιν1ει·ππενεπ Με 2ιι άεπ

εε1ιπνενετεπ ιιιιιε.ιιι, Με εεΜε θεε.1ε. ‹ιεν εεκιιε11επ Απιιοι·πιι·

τ11τ.επ. Ηγειενιε ιιπά Νειινεει1ιειιιε πεπεπ οι). Με Πνεπε1ιε ιιι

ειπεν 1πεπιεε1ιεπ 1πι`εειιοπ πεν νοι·ε11.ει·π. ννεππ ειο1ι πιενιιι

ποε1ι ππν1ενε εε1ι11Μεεπάε 1ιίοπιεπτε, Με Α1εο1ιο1ιειπιιε Με.

ιιιπ:ιηςεεε11ειι, εε 1αι.πιι Με 8. ινο1ι1ε.ιε ν1εποριι1ει.νιειι·επι1εεΕ1ε

πιεπι ε.ιι€εεε1ιειι ινει·ν1ειι. -

117 ι ο ιι ε ν κ.

Ήεε1πι1‹ 011ε1πιε1επιι. 1ιι1ι-11εεεπιπεν 12111.

Η. 1ιοπε.π ο ιν: «Πεπεν Με Βε1ιεπ ιιι Ζει·εινειιππινε1‹ι·ειεεπ

ππά ιιπεν Με ΑεεοιποΜιιιυπ Αρ1ιε.πιεειιεν; επε Μπι Πεπο

ι·ετοι·ιπιπ Ρνοι. Ο. 1·1εεε ιπ 11νιιι·επιινε;. '

δ. Ο ιι π επ π νε. ‹τΒεεπ1ι.ε1ε 11εν Πιιτενειιε1ιπιιε ε.11ει· Απεεπ

Δεν 51ειιιι1εν άεε ιε1εεειεε1ιεπ θγπιπεειππιε επ 11ιονοπεεε1ι».

Πι· Με νν118 ε11ε ε1ενε.ι·ι.ιε;ε Πιιτειεπεπιιπε·επ πιεπεν ενε·επενι:

_ιε Μπεν Με 1ίπιεεε, ππι επ πιειιν 1ιπν2ειειιτιε ιιπά ππι εε ινε

πι,ι;εν 111'ειτ- ιιπά Νονιπε1ειο1ιιι,εε.

Π. Πενπε·ππ: «)νειεενε εεε1ιε ω" επε·επιιι·ιιΙιειιεν νεε

τιε·ινειε ιιπ Πονιε».

Π. ε.νπειτε1: ιιπ Ροάο1ιεε1ιεπ (ιιοπνενπειπεπτ.

1895 πιε 1200 ετε11ιεπ ειο1ι 7927 Κι·επ1ιε νον. Πορρειεειιπ;

Β1ιπ‹1ε 292. ειπεειτιε· Β1ιπ‹1ε 8081 'Γνεεποιππι·επ1ιιε ,ε·επ εε1242.

11ιπεεπεν1‹ι·ππι‹ιιπεεπ 202, Τνεει.πε πνεει11ε ιεε!. Θ1ειιεοιπε 775

ειε. Ο με ν ενω π ε π: πει 12πτνοριιιιπ ιιπά Τι·ιειιιεειε πεε1ι

Τνεε1ιοιπ πενοι·ειιει; εν Με 11Ιετ1ιο11ε Ψενεοιι-.1ππεε - 16211ε1.

Βει πω· Τνεε1ιοπιπεπειιι11πιιις Μπι πεε Αιιεεπεπε1ιεπ Φιν

νειιεπ 'Ι'νεε1ιοπι1εϋι·πει· εειιπτ.

Π :ν ε ν πετ ιο π ε π 418, Μιπει 1ι·ι‹ιε‹:ιοιιιιε Με Βεε·ε1. Υενιπετε:

5 Αιιενεπ. Ο1ιπε 12ι·ιο1ε ειπε επι νιεπιπ 14 Απινεπ. Ο18ειιιιι·ρει·

νοιπ .1ε1ινε

νοι·ΓειΙ 25 πω. Ιι· ι ι1εετο ιπιε π ιινιινι1επ 122 ππε,ε·ειιιιιντ,

Μι.νοπ 28 πει θ1επεοιιι.

 
 



_1Ξ_

Όιε Κιιιιι1ιειιιςεεε1ι1ε1ιτειι 1›ειιιει·1ιεπιεινει·ι1ιει· 1·'€ι11ε πειάεπ

1ιιι” ι·είει·ιπι.. 1ιιι θε.ιιιειι ειπ Βει·ιε1ιτ άει· ειιιεπι εε1ιι· ιι·ιπιειι
Βιπιάι·ιιε1ι πιιεε1ιι. Δ

Ε". 'Γ. Ιι ιι Μπι: «Οεπεοιιι άει· Αιιςειι1ιϋ1ι1ε».

Πει 10.01 ινιιι·άε ιπι άει· Κ1ιπι11ι Ρι·οί. Ετιιε1ιε 1Υ1επι ιπι ε1ιιεπιι

14,_1511ιι·18ειι Κιιε.1ιεπι 1›εο1ιεε1ιιετ.. Ορει·ε.ιιοιι. Αιιεεεπιεεριιιι1πε

νιπειι· άιε 8ι1ι·ιι1ιό1ι1επιυνειιά.

Ε. Κε.τε: «1)ε.ε Βεει·ιιι εει Ηοι·ιι1ιεπιι1ειάειι».

Κατα 1ιι·1πιετ εἰιιἰιςε Κπειι1πεπικεεε1ι1ε1ιπ.επι ενε1ε1ιε 1ιεεειιιιιεπι,

άιεεε Βεεπ·1ιι 1ιε1 ο1ιετ1111ε1ι1ιε1ιεπι Βε.πιάιπιί11τι·ε.ιεπι ειιινε11επι 1ιεεεει·

ιονιι·1π1. ιιιιά επιι;επιε1ιιιιει· επιηι1“ιιπιάειι Μιά, ιι1ε Μπορω.

Α. 81τεο1ι ε ει. «0ετεοιιι άει· θι·1ι1τε».

Με θεεε1ινπιι1ει Ιιι-πιε άεε Αιιιςε 1ιεπ·ειτε νο11ετ11.ιιά18· ιι.ιιε άει·

Αιιςειι1ιά1ι1ε νει·άτε.πιέ·ι, εε άεεε εε εει' άει· Ψιιιιςε ί'ι·ε1 εε

νιπες11ε1ι1ες. Με Ηοι·ιι1ιειιτ ιπιι· 1ειιεοιιιετ.6ε, άιε Β1πιάε1ιιι.ιιτ.

επιει·1ι νει·ά1ε1πι ιιιιά ιπ1ε1ιεεπ·1ϋππιιιε ειιεεεεεεεπι. [Με Απε

νιππιι·άε ειιτπ'επιιτ, ά1ε θεεε1ιινιι1ει 1ιε1εεεεπι. Βιπι Β11ά άεε

Χτεπι1ιεπι Πεμ εει.

.1. ΝΙΚ ο1ἱιι Μπι: ‹<Αιιε1ιε1Ιιιπιι; ειπιεε Βε1ιιιιο1ιο1ι1ιιιε άει·

.ΔιιιΞειι1ι61ι1ε πιιιε1ι θεεἰε1ιτεεπγεἰρε1».

Βιιιε Ρπο1›ε ιιπιει1οπι 1ιιιτπε 1ιειν1εεειι, άεεε Βε1ι1πιο1ιο1ι1πιιε

νοπ·1ιις. Με ρει·ει.1οιι ιιιιιι·άε ιιπιιζειιοιπιιιιειι, _ιεάοο1ι ιι1ε1ιτ Με·

ιχεί111ιιτ.άε. άἱε Ριπ1επιι1πι επι άετ θεε1ε1ι1ει·οεε επ1πτειι1ι1ε. 1ιιι

Αιιεε1ι1ιι-ιε ιιιι άιε Βεεε πει Σι·ινε1ε1ιιιιις άεπ· θεεε1ιινιι1ε1. ειε,

ιιιιά άιιι·ε1ι ά1ε Β1ιιάε1ιειιι επι ο1ιει·επι 11ιάε ειιτ1εει·τε ε1ε1ι άεπ·

ιιε.ε1ι άει· Βε1ιιιιο1ποΜιιιε. [Με Αιιςε ιιε1ιιιι ννιεάει·ιιιιι εειιιε

πιοι·ιιιε1ε Εεεε εἰιι, ει·1ι1ιιιάετε Μπιτ άιιι·ε1ι Νετε!ιειιι.ε1ι1ϋειιιι€.

Π. Α. 1ε ιι ρε νι. «Βει·ιε1ιτ ϋ1ιει· Με Τ1ιε.ι.1ε,·1ιπειι. άει· Αιι€ειι

ιι1ιι1ιε11ιιιιε ιιππ Ε1πει.ει·1ιιοάε.π·εε1ιεπι Βάι11τ.11π·1ιοερ1ιε1».

Με Α1ιι1ιει1ιιπιρ,· ινιιι·άε ε.ιιι 15. Αρπ11 1899 ειδιΤιιετ. Ιιι

8ιιιιιιιιε 54 Βειιειι. 1ιιι .Ιε1ιι·ε 1900 ισιιπάειι 562 Ριιι1ειιτεπι

ειιιι1οιι11ι· 1ιε1ιειιάε1τ, 1664 ειιι1ιιι1ειιτ. 'Ι'ι·ε.ε1ιοιιιει·1πι·ειι1ιιιπι€ειι

1ιειι·ιιΒεπι 21.1 ΜΗ. Ππιεεπιεπ1πι·επι1πιιπι€επι 11 ρΟι.. Πε Με

ιιιϋρ.π1ιε1ιε1. Αεερ111ε ιςε111ιι, επιι1εερΜεο1ιε 1ι1Με1 Με 8ιι1ι1ιιιιετ.

.1οάοΓει·πιι ειε. »νει·άειι εμιππιιε1ιι ε.πιιςεινειιάι. Πιο Ορειει1οπιε

ι·εειι11ειε 1ιεΓι·ὶεάἱι;επι. Ιιι Βιιιιιππιε 485 Ορετιι11οιιεπι. θεεεπι

'Ι'ι·1ε1ιιιιειε υιιά Επιιι·οριιιιιι Μιά Με Ορειειιοπι πιε.ε1ι Ρε.ιιεε εε

νοι·ειιεπ. νειι 154 Βιππ.ι·ε.ει.ιοιιεπι: ειπε ο1ιιιε 1ι·1άεειοιιιιε. 87

Με ει;1ε1ε1ιεεΜιςει· Πιάεειοιιι1ε, ιιιιά 06 Ρε11ε νιιιιι·άεπι ειιιι1ι.ε1ιετ

νοι·1ιει·ειιεπιά ιπιάεεποιιιιι·ι. νει·ειιει·ιιπι€ειι 1ιιιιπιειι 3 Με νοπ.

1ιι νε1ιεπ·ειι 3 Γε11επι Ριιρι11ειιι1ιεε1ι1ιιεει. 111ε επιεΙιε Βε1ι

εε1ιιιι·ίε 1ιειι·ιις ιιιιο1ι 2 1'νοε1ιειι 0,1 Με 0,4.

Α. .1. 81ιεε1ιειν:

νν_ῇει1ιεεε1ιεπι

1898-1900.

Βε1ιιιιιάε1ι ννιιι·άειι 11654 Ρε.ι.1ειιι.επι. Β1ιιάε1ιιιιι1ειάιπεπι1πιιιιςεπι

54 Με 01 ρω., Μάει·1ιι·επι1πιιιι ειι 12 Με 10 ρθι.. ΙΛιιεειιετ

1πι·ιιιι1πιιπιχεπι 8,3 Με 8.8 ω.. επι ε.11ειι Ρει.ιεπιτεπι ι“επιάεπι ειε1ι

15,0 ρΟτ. Τι·εε1ιοπιι1πι·επι1πε. Ορειετιοπιεπι 298. 1)επιιιιτει· Βιιι.ι·:ιε

11οιιεπι ιιι1ι. 1ι·ιάεειοππι1ε 08 Ε”16.11ε. Ιιιάεειοπιι1ειι 49. Ι.ιάορε

ι·ειιοπιεπι 77.

«Βει·1ε1ιι: 111ιει· άιε Αιι€ειιε1ιι1ιε11ιιπιε επι

θοπινει·ιιεπιιεπιτ.ε1ιοεριι.ε.1 ιπιι· άιε .Ϊε1ιπε

θεεε11εε1ιείτ άει· Αιι€επι1ι.πτε :ιι Μοε1πιιιι.

81ιειιπιι; πιιι 18. .Τεπιιιιιι·Ι900.

19.8. 1ιιιι1ιειν1τεε1ι:

άει· Κιιπιειο1ιικς1πειι.

Ι)εε 11ιιτεπ1ιι1, 54 Ρετιειιτεπι ιιιπ 90 ορει·ιι·τεπι Αιιιςεπι, ερει·1ττ

«Πε1ιει· άἱε ορει·ετινε Βεεε11:1Β·ιιπιε

 

νοε Με1ι1ε.1«ιιι·, Κιιιιι1εοιν, θΙον1πι. Μετ1ιοάε: Πιεε1ε1οιι ιιπιά

πιιιε1ι 1-2 ννοε1ιεπι Ηεπειιε1εεεεπι άεπ· εει.πϋ1ι1επι, ε1ι1ε1ιτειι

Ι.1ιιεεπιπιιεεεειι. Νετ21ιειιιιι1ι1ϋειιπιε ει·ίο1ετε ιιι εινε1 1111επι άιε ι

1ιει άεπ Ορει·ε1.1οιι ε1ιει· ειιιε1ι Ο1εε1πϋπρει· νει·1οι·ειι 1ιειιεπι.

Ο1ιπιε Βεεεει·ιιιιιι· άεε 8ε1ινει·πιιϋιζειιε οάεπ· εει· πιιι νεπεε1ι1εε1ι- 1

τει·ιιιιιι; άεεεε11›ειι εε1ιΙοεεειι 121.ε μα. άεπ· Ρ1111ε.

Βιιειιιι€ επι 22.1·"εεπιιει· 1900.

Α. 1117. Νετε.ιιεοιι επε11ι. ε1ιιειι Ριιτιεπιτειι· νει· πιιι. Χεπο

ρ1ι11ιε1πιιιιε ιπι Γο1εε1Βειπ·οριιιιιιε 1ιειάει· Πάει. Εεεε 1ιεπεάιιε.ι·ιε. 1

Ο. θε 1 ο νιιι: «Πε1ιει· Νειιι·εετοιιιιιι. Ορι1εσε111ε.ι·ιε 1ιε1 ε1ιεο

1ιιτειιι θ1ειιιεοιπι».

Βεπειιε ι·επ'ει·ιι·ι 1ιιι ά. 1900.

1. Ψ. Ι.ι1ειτε 1 ιι: <<Πε1ιει· εκριι1εινε 1310100860 ιιε.ε1ι Βιιιιιι·

ειπει·ιιειιοπιεπι ιιπιά άει·επι νει·1ι11τιιιι;».

Πει ιιιειι επιι ιιιεπ·ει ορει·Μειι Απε ειπι άει·ε.ι·ι:1εεε Ππιε;111ε1ι

επ·1ε1ιειι ππι1ιεεεπι, άιιπιιι ιιο11 ιιιιιπι άεε επιάει·ε 8ι:ιε.πε.ιι€ε άιεει

άιπεπι ιιπιά άειιιι άιιι·ε1ι ειπιεπι "Με ειι ιι·ποεεεπι Ιιιιιιιειιεε1ιιιιιι:

επιιε1ι1πεπι. 131ιπιε Κι·ειι1πεπιεεεε1ιιε1ιτε Μιά πιιιιι;ετ1ιε11τ.

Βιι.ειιπιε :ιιιι 7. Μ11ι·ε 1900.

Κ. Ν. Β ιιε81τενσ εεε111 ε1πι άπεἱ 'Ι'ε.;;ε ε.11.εε Κιιιά νει· πιιι.

13ι·ννειιεπιιπιες άεε 11πι1ιεπι 'Γ1ιι·ει.πιειιεεε1πεε.

Β11πιε 8οιιάιι·ιιπιε Με ειπιει· ειιιιπιρΓειι οοιιιεε1ιειι 8οιιάε Γει

άει·ι.ε 1ιε11εε ιἰε1ιεπιάεε Βεεπετ - Με 8ε1ι1ε1πιι οάει· Βιινειεε.

Ππιι ά1ε 1Ωει.εειε ιιιπ Βάο1π1ι11άιιιιε ιιι 1ιι·ιπιΒεπι επι11ετ. ά:ι.ε

ε1πιίεε1ιε Αιιεάι·ιιο1ιεπι, 8οιιάιπιιπιε;επι ειπιά ιιι νει·ιιιει ειι.

1117. Ρ. Β τ ι·ε ε1ι οιν: 10ειιιοιιειι·1πε ειιιε 89 ει. ιι. Ε'ι·ειι πιιι. εοιι

Βειιιι:ε1ειι εγιιιιιιει.π·ιεε1ιειι Πεπ'εει.ειι άει· Ηερ;επι1ιοΒεπι1ιειιτ

πιιιε1ι ιιιιιεπι ιιπιά ιιιιιεπι.

Νγειεςιιιιιε. 11εε1ι1ε ι·εἱΓε Οεπ.ει·ιιιει, 11ιι1πε 1ιε8·1πιπιεπιάε θε

ι.ει·ε1πτ. Βιιι θοΙο1ιοπιι άει· Αάει·1ιειπτέ'επιά ε1ε1ι ιι1ε1ιτ..

Μ. Ο. Α νι· ε ι· 1: ε ο 1ι: «Πε1ιει· 1ιἰπιεεπιεετἰειιιετἰεπιιιιε».

8ιιιιιιιιι επι 18.Δρι·1119ί10.

Ν. Ν. Ρ ιι ε τ ο ε ο 1ι 1ι ι πι : «Πε1ιει· θοι·ιιιι ειιτειιειιιιι άεε Ιι1άεε

Ρι·ερει·ετε

Η. Ν. Β1ιι.Βιοινεεε1ιτεε1ιειιε1ι : «Πε1ιετ Τειιοτοιιιιε πιι1τ.

ιιοπ·1ιει·8ε1ιεπιάει· 1)ε1ιπιιιπιε άεε ιιε1πε1ε».

Ρε.ιιιιε ινε1ε1ιει· 1ιιι εοηεοιιιΜιι·ειιάεπι 8ε1ιιεΙειι ε1πιε 1ΐιιπιει.ιοιιε

επ.ϋι·ιιιι€ 1ιε1άει· Αιιι.;ειι εἰε1ιτ, ειιιριὶε1ι. 1ιεἱάε ΑιιΒειι ιιι πεπεισ

ιιιιπεπι ιιπιά νει· άειιι Α1ιεε1ιιιειάεπι άει· Βε1ιιιε άεπι Μιιε1πε1 άιιι·ε1ι

νοι·ιιε1ιειι ιιι ι·εε1πεπι. Με νει·ειιε1ιε ινιιι·άειι επι Κεπιιπιε1ιειι

ιι.ιιιι;ειι ιιιιεεεπ"ιι1ιι·ι. Πε ει·8·ιι.1ι ε1ε1ι, άιιεε ε1πι πιιι ειπιειιι θε

ινια1ιι: νειι 20 Με 120 0τειιιππι5111πιιιτειι1ειιι.; ιιει·εε1‹ι.ει· 11ιιε1πε1

εἰε1ι ειιιι·1ιεπ· εοιιτι·ιι1ιιι·ιε ιιπιά άειι·πιπιε1ι ινε1τ.ει· Μι ιποιπι Οοι·ιιειι.1

πειιάε ιιν1εάει·ιιιιι ιιιιιιιιιιε1ιε Με εἰιι ειιιιιιε1ι ι.επιοι:οπιι1πτεπΠιιε1πε1.

111ε 1)ε1ιπιιιιι,ε,ι Με ε1εο ε1πιειι ;:εινιεεεπι Βειε ειιε ιπι Ρο18ε

άεεεειι άεπ 1άιιε1ιε1 ειο1ι ει1.ι.π1πει· εοιιιτιι1ιἱι·ιε. Νιιι·άε άει·

Μιιε1ιε1 άπιπ·ο1ι επι επιι·1πεε 0131910111. οάει· ειι 1ιι.πι€ε Πειιει· άει·

81ι·επ:1πιιπις ϋϋετπιιἱὶάετ, άιιπιιι 1ι11ε1ι άιε (1οιι1:τιιετιοπι Με.

Α° Α. Βε1ε1ι γ. Ηι.ε11τ ε1ιι εεο1ιε Μοπιιι.ιε ε1ι.εε Κιπιά νοπ πιιπ

Γο1ιζεπιάεπι ε.πι€ε1ιοπειιεπι Αιιοππιε11επι άεε ι·ει:1ιτειι Αιιεεε.

Αιιι άεπιι ο1ιει·ειι @Με 4 1νει·2ειι. Αιιι 11.ιιεεει·επι Αιι€ειι

ννιπι1πε1 ιιι άεπ Ηε.ιιι. ειπιε 11ει.ε1ιε ινειε1ιε εεεπεις1ιε1ιε θεε:1ιινιι1ει.

Αιιι' άειπι θε1ιε1ιε1, πιιε1ιι· ιιιιε1ι τεε1ιτε. ε1ιιε 1ιει.ιιι·1οεε 8τε11ε νειι

1'εει. Ηεπιάιε11ει· θιπϋεεε, άιε ε1ε1ι ε1›ειιι'ε11ε Με ειιιε Πεε1ιε,

ινειε1ιε θεεε1ιινιι1ετ ιι1ιετεει.επι Νεα. 1)ιεεε Κοριεεεε1ιννιι1ει: Με

πιιι άει· Μιι.ιε άεπ· ι·εε1ιτειι Αιιρ,·ειι1ιι·ειιε άιιι·ε1ι εἰπιειι 1 (Με.

1›ι·ειτεπι δικιο;; νει·1ιιιπιάειι. Αιιι' άειιι Αιι8ιερΕε1 εε1ιἰιιιπιιειι

ε1ιιε Πεε1ιε εε11›-πϋι1ι1ἱε1ιε θεεε1ιννιι1ει άιιι·ε1ι άἱε Β1πιάε1ιε.ιιι.

Ι)ιεεε θεεε1ιννιι1ετ ειτ.ει ε.ιιεεεπι ιιπιά ο1ιειι Με άειιι Απο, ιιιιά

1ιεάεε1πτ πιιιε1ι ε1ιιειι '1'1ιε11 άει· άιιι·ε1ιειο1ιι1ςεπι Ηοι·ιι1ιειιι. Νιιε1ι

ε.ιιεεειι ιιπιά ο1ιεπι 11πιάετ. ε1ε1ι ινε1τεπ· ε1πι 1ι·1εοο1ο1ιοιιι. Πει·

8ε1ιιιετν 1ει ιιεε1ι ειιεεεπι 1ιιιι ειιιπ1ι ειπεενΜ. Αιι άει· 8ιε11ε

άεε π.;ε11ιεπι Β'1εε1ιεπι ε1πι νπειεεει·. ι·ιιιιάει· άιιιι1πε18ει·ε.πιάεπι.ει·

Πείεει. άει· Νεα· υιιά Αάεπ·1ιειιι.. Τ1ιε11ε άεε δτι·ιιπιεεε υιιά

άει· Αιι8ερΐε1ε,·εεε1ινιιι1ει 11εεεεπι ε1ιει· πω' 1211ιι·οιιι Με ειπ' Βετ

πιιοιά εε1ιΙιεεεεπι - πιεσε άεπι Βι·ιςε1ιπιιεεεπι άει· πιιιΙπποε1ιοριεε1ιειι

Ππικει·ειιι:1ιιιπιε.

Γ. Ο. Η ινετε!ι γ άειιιοιιετπιι·ι ειιιε 1ιιιιοειι1ε.ι·ε Βει·ιςεπ·'εε1ιε

1ιιιρε.

Π ε ι· ε ε 1 1: ε : «Πε1ιεπ· θεπι1ιε.1οιιιε. οΝιιτεε».

Η1ι·πι1ιι·ϋε1ιε Επι άεπ· Οι·1ιἱιιι11ιϋ1ιΙε - άει·επι 1)1εε·ιιοεε Μιά

1πιιι·ε 1›εερποε1ιειι. ιιπιά άεπιπι 1ιει·ιε1ιτετ Ε. ειιεΠιι·1ιΙιε1ι 111ιεπ ειπιειι

Ρε.11. Κιιιά νειι 415 111οιιιιτειι. 1)1ει·εε1ιιε θπ·1ιιτε ιεε επεμ

, 0110. νειι ειπιεπιι ι;π·οεεειι 'Γιιιιιοι· επί άεεεεπι 1ιϋο1ιετει· 8ιε11ε ειε

ι.=;τειι-ινειεε1ιε1ιει· Γ1εε1πειι. Πει· 111πιι01° Μπι εἰε1ι ω” εε Με

επι' ,ιειιε 8ιε11ε, ινε1ε1ιε ειιιε .<.ςεπ1πη.ι;ε Ε`1ιιειιιειιοπι επ1ι:ειιπιειι

15.εει. 111ε Βιπειιιει·ετ1ο οι·1ι1τε.ε νιπιιι·άε νοι·8επιοπιιπιιεπι, άε1ιε1

ει·ινιεε εε ε1ε1ι, άε.εε άιε θεεε1ιινιι1ετ ιπι άει· 'Ι'ιεΐε ειε1ι ιιι άιε

8ε1ιεάε11ιϋ1ι1ε ει·ει.ι·εε1πτε, εε ννιιι·άε άιι1ιεπ· άει· 1ιιπιτεπε Τ1ιει1

άει· θεεε1ιννιι1ετ ειιπϋε1φε1ε.εεεπι. Βει·ειτε πιεε1ι 10 Τε,εςεπι πω·

ειιι 1νε.ε1ιει1ιιιιιι άει· θεεε1ιννιι1ετι·εειε ειι 1ιειιιει·1πεπι. Με πιιι

1πι·οε1πορ1εε1ιε Ππιτ.ει·ειιε1ιιιιι€ ετινιεε, άεεε άιε θεεε1ιννιι1ετ εεε

Β1πιάε8·ενιπεπιε ιιιιά Νει·νεπιεεννε1ιε 1ιεετειιά, νειι Ηο1ι1ι·ειιιιιειι

άιιι·ε1ιεειιιιιιιά 1ειο1ιτ ρι.·ιππιειιπ.1πτ απ”. Βεειε άεε 1ιιιιοεπεπι

Αιι€ειιρο1εε Γεπιάειι εἱε1ι ε1ιειιι'ε11ε. Ε. 1ιε.1τ άεε Ε'ε.11 111ε ε1πιειι

ειιι1ιι·γοπιε.1ειι Η1ι·ιι1ιι·ιιε1ι.

Βιιιιιιιι€ νοιιι 28. Βεροεπιι1ιει· 1900.

Α. Βιιιιι·πι ο ιν ειε11ι ε1ιιε Ρε1.1επιιιιι νοπ· πιιπ 8γιιιπι1ερ1ιε.ι·επι

1ι11άιιπιις ιιιιε1ι Ρειιιρ1ι18ιιε.

θ. 01ο1οινιιι: «Ζει ρετ1ιο1οε·1εε1ιεπι Απιετοπιιιε άεε Κι·γριο-_

ρ1ιι1ιε1ιιιιπε».

ΊΖιιπ· 11πιτεπεπιε1ιιιιι€ 1ιιιιπιεπι :ινε1 Β'1111ε. Μι. Πι άειιι ειπιεπι

Βιι.11ε 1.ιο1ιπειιιρ11πιάιιπιε; νοιι1ιεπιάεπι :ιι εειπι εε1ιιειι ννιιι·άε νει·

ειιε1ιτάε.ε νει·άεεΜε ιιιάιπιιειιπ11τε Αιι€ε ι”ι·ειειι1εεειι, ιεάοε1ι

ο1ιπιε 10018.
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Βιι.ιιιιιιε; νοπι 31.Οειο1ιετ1900

8. (;ιο|οννιιι: «Ζω Β"ε.11ε νοιι 8ε1ιιιοι·νειιεεεε1ιννιιετ, ειιι

1'ει·ιιτ Με Κι·διι1ειιι».

Βιιι Ρ`ι1ιιοεει·εοιιιε ιιινιιοιιιετοι1εε, ειιι θ1ιοιιιε τε1ειιειεει.οτ1εε

Γει·ιιει· επε1Ιιε ει· νει· οιιιο Ριου πιιτ ριι1ειι·ειιιιεπι Βιεορ1ιτ.1ιε.1ιιιοε

Πι νει·ιιιιιι1ιει. ειιε1ι 1ιιει· ειιιετι 'Ι'ιιιιιοι·, νιε11ειε1ι1. ειιι 1ενιιηι1ι- ·

ειιιΒιοιιι, Μ. εο1οιιε άει· Ρειι.ιειιι.ιιι ειπει· εειιι Κιιιιι Με νοιι ιιει·

Βο1ιιι1ιει· ειιιι“ει·ιιτ. ινοι·ιιειι ειιιιι. Πε.ε Αιι€ε Με ιιεεε ιιοε1ι

ν ε. Μ.

Θ. Ζ. Βεπιιιι·ενν Κ ιιι: «Πιε Γε.11 νοιι Β.ει.ιιιιιιε ρτο1ιιει·ειιιε

ιιε1ιετ Κι·ειι1ιειινοτετο11ιιιις>>.

Α. Α. Βε1ε1εν: «Βιιι Ε'ε.11 νοιι Βιιι·1ιοιιι ιπι ε.ιι·ορ1ιιεε1ιειι

Αιι€ε>>.

Α. Α. (ιιει· εννιεεε1ι ι1ειιιοιιετι·ιι·τ ειιι Ορ1ι11ιε.1ιιιοειιορ ιιεεε

'1:'1ιοτιιει·.

νοτειιις άεεεε11ιειι ιει Βεεειι.ιειιιιε· ιιει· ειότειιάειι 1ιοι·ιιΙιειιιι.

ι·ειιεκε, ιει·ιιοι· 1ιιετει εε ειιι ει·6εεετεε θεειειιτείε1ιι. ΕΣε ειςιιετ

εισ1ι ιιεεοιιι1ετε ειι Πειιιοιιεκτετιοιιειι

Βιι2ιιιιε νοπι 98.Νονειιι1ιει·1900

Η'. Ρ. Β11·εε1ι ονν εκεΙ11. ειπεπ Κι·ιιιι1ιειι νοι·: 1ιιιιιε θοΙο- ·

1ιοιιιε. πιεπι ει: ε1ιοι·ιοιάεεε. τεο1ιιε Οο1ο11οιιιε ιι·ι‹ιιε, ειιο

ιιοιι1ειιε ει. Νει·νι οριιει.

Α. Μ!. Νε. Με ιι εοιι: «Πε1ιει· Δω ?Με νοιι Βε1ιιιετνειιει·

1ιι·ε.ιι1τιιτιε·ειι.

1. Νειιι·ιιιε τε1ι·ο1ιιι11ιιιι·ιε πω». ιπι Αιιεε1ι1ιιεε ειιι ιο11ιειι11ιι·ε

:ιπειπε - 1..ϋΠ”1ει·εσ1ιε Βιιει11ειι ννιιι·άειι ιιιε1ιι €ειιιιιιιειι. -

2. Βειιιοι·εειιι,εε Ρερι11ιιιε 1ιειειιιεπι 5_ι14.1ιι·ιεειι Κιιιάε. Αιιε.ιιι

ιιεεε ιιε.ε·ε.ιιν·. Πε.ε 8ε1ινετιιι6Βειι ετε11ιε ειο1ι ιι11ιιιιι.1ι1ιε· Με

άειιιιιιι ω, ιιι 1ετει.ει· Με. 1ιεςιτιιιτ Με Με ιιει· Αιι·ορ1ιιε

1ιει·νοι·ειιτι·ετειι. 8. Νειιι·ιτιε ι·ειι·οιιιι11ιει·ιε ειιι·οιιιεε. ιιι Ε`ο1Β·ε

νοιι Α1εο1ιο1ιιιιεειιτε.ιιε1ι ιιιιιι εειιιιε11ει· Βι·εειιϋριιιιιε·.

.1. ιν. Πιε ιιει ιι : «Οε.1:τιι·ειει 1ιει Τετ.ιιιιιε».

Βει·ειτ.ε ι·ειει·ιι·τ ιιεεε ιιει· ειιείιι1ιι·1ιε1ιειι 11ιι.ι1ιει1ιιιι€. Πεπι

Αρι·ι1 1901.

Βιιειιιιε ειιι 19. Πεεειιι1ιει· 1900.

Α. Κ η οι: ο ιν ειιά 11. Β ει· με” Η ν: «Πειιει· Βει.ιιιιιιε

ειι·ειιιιιτε Ε'ιιε1ιε. Κιειι1ιειινοτεεε11ιιιι€».

- Πει· Β'ε.11 ειιτινιε1ιε1τε ειε1ι ιιεεε Νει21ιειιιτ1ι1ιιτιιιιεειι.

8. θ ο 1 ο νν ι τι: «Πε1ιει· ειπεπ Γε11ριι1ειι·ειιάειι Βκορ1ι11ιε1ιιιοε>›.

Αιιει'ιι1ι1ιο1ιει· Υ'ει·ϋι1'ειιιΙιε1ιιιιιἔ νοτ1ιε1ιε1τειι.

Α. Κ η ιι ιι ο νν νει1ιεει: άεε θιιτ.εε1ιτειι άει· Οοιιιιιιιεειοιι ιιεεε

άιε «Κοειειι ειιι· Βοε;ιετι·ιι·ιιιιε 081'ΈΓ80110111ΘΓ1ΚΓ8ΠΚ1Ι11ἔθΙΠ%

ΑΜ' εειιι 1111. Οοιιει·εεεε ι·ιιεειεε1ιει· Αει·ει.ε ινιιι·ι1ε 1ιεεο1ιΙοε

εεε ειπε ε118·ειιιειιιε Βειιιιιιε11'οι·εε1ιιιιιε ιι1ιει· Με 'Ι'ι·.εε1ιοπι ειιά

εειιιε Αιιε1ιι·ειιιιιιε· ιιιι Βειο1ιε νοιειι1ιετειιειι. Ζε ἀειιι Ζννεο1ιε

εο11τειι Βεειετι·ιι1ιε.ι·τειι ειιιριο1ι1ειι ειιά νει·ειιιιιιι ννει·‹ιειι. Με

άειιι Τεχιε @Με Κε.ι·ιειι 1ιεεε1ιε11:ιεειι ειο1ι 1ιει·ειτε Με εΜειι

Ξιι·ιτ1ιε1ιειι θεεε11εε1ιε.ιιετι, ε11ε;ειιιειιι ιιιεάιοιιιιεε1ιε νετειιιιιςιιτι·

μη, Ρεειι11Μειι, εοινιε ειιι2ε1ιιε Ρε1·εοιιειι - ειπε Βιιιιειιιι€

ιει εειιι· 1ιιε1ιει· ιιιο1ιτ ει·2ιε1τ. ννοι·‹ιειι. 1ιι ειιιειιι Ιειι€ει·ειι Βιε

€εειιιιι1ε ιιιιεεει·ι ειο1ι ε.ιιε1ι Ε. Οιιιι21ιιιι·ε ειι ιιιεεει· Ε'ι·ει.εε.

ΒεΤετειιτ εινειΓε1ι «ΜΜΜ. ιιεεε ειε1ι ειπε ει11ειι ννιιιιεε1ιειι ειιά

Αιιειο1ιιειι ειι1.ερτεε1ιειιάε 8ειιιιιιιε11ιει·ιε ννιι·άοοιιι1ιιιιιτειι1εεεειι.

Νιο1ιτ. 8ρεοιε11ετειι, Αιιςειι11τετε, εο11ειι άιο Κει·τειι 1ιειιιιτ2ειι

ειιά ειιε1°ιι11ειι. εοιιτ1ετιι ιιιιεει·ε 1.:ι.ιιιιιιι·ειε. 1νε.ε εειιι Βιιιειι

1ιει·ειιε «Τι·εε1ιοιιι» Μ.. ιει εειιι Διιτιετειι ιο11ιειιΜι·ει·, ιιιιεειιιιΙ

ιιιςει· (ζετειιι·1ι ε1ε.! Πε.ειι 1ιοιιιιιιι. ιιιιιιιι ιιοε1ι, άεεε ιε ιιειο1ιάειιι

1.ιιιικ1ειι·ιε1ιε Με ιιιι2.ιι·ειιε11ιειΓιε εε1ιιε Τι·ε.ε1ιοπι νει·εεΙιιει1ειι

νετ1ειιιιι. ειιι. 1ο1ι ις1ιι.ιιιιε Με πειτε Βειο1ι νν16.ι·ε 1ιεεεει· ιιι

Βιιιιιιιιε11ιεειι·1ιε ειι 11ιειΙειι, ειιά `ειιειιι Βε2ιτιιε ιε1 (Πε Βιιιιιιιιε1

1°οι·εε1ιιιιις ειι ιιιιει·1ειεεειι ιινιε1ι εεεεε1ιε ι1εεΠι·1Ιιει1ε πιει ϋι·1:

1ιε1ιειι 8ρεειε1ιε1ειι ειιά Αει·πε. 1)ειε ειιι ειπει· Οοιιτι·οΙε ειι

εειιιιιιειι ιι1ιειι1ιείετιιάε Μειιει·ιε1 Μπι ειο1ι πω: ε.11ετ νετ

εο1ιιει1ειι1ιειτ. €εινιεε ειιι Νιιικειι νετννει·τΙιειι 1ειεεειι.

Ρι·ε1ιτιεο1ι 1ιοιιιιιιι εε μ. άοε1ι ννο111 ειιι· ι1ειι·ε.ιιι ειιι Γεειειι

εεε11ειι:

1. ΚΥιε ειε1ιι. εε ιιιιι άει· νειΒι·ειιιιιιι.ς· ιιει· Κι·ειι1ι1ιειι?

Σ. Με εε1ιννει· Μ" Με 1ειε1ιτ νει·15.ιιιίι. ειε? 1νε1ε1ιετι

Βο1ιε.άειι ι·ιε1ιιετ άιο Κιειι1ι1ιειτ ιιιι Βειιι·ιι ειιι?

3. 1νε.ε ἔεεε1ιιεΙιι. 1.ιιε1ιει· ιπι Βε2ιι·1ι @με άιο Πι·1ιι·ειιι1ιιιιιε?

ννε1ο1ιε Με "Με ιιοι1ιινειιι1ιι.ς?

  

'81. Ρει.ει·ε1ιιιι·8ει· Οριιτ1ιε1ιιιο1ο8ιεε1ιειιεεε-Π.

εε1ιειιτ.

Βιιιιιιιε; ν0ιιι2.Νονειιιιιει·1900, κ

]θε1ειι1ιοννε1ιν ειιά Β08ειι11ετΒ:«Πε11ε1° ειε 1λίιι·1ιιιιιε

ω Αιιεεε1ιιιειιιιιιι;; «Με Θιιιιε1ιοιι εει·νιεει1ε εειιι. ιι. ινε.

08111101». '

Πιε Ορει·ε.τιοιι ινιιι·ιιε 1ιε1ιε.ιιιιιΙιε1ι “αειι θ1ε.ιιοοιιι ειιιριο1ι1ω

Βει'ει·ειιτειι ειρετιιιιειιτιι·ι.ειι ειι Κειιιιιο1ιειι. Πιε Ορειιιιιοι

1ιεινιι·1ιι: 2ειτννειΙιε 11ετειιεετειιιης άεε ιιοτιιιε1ειι Αιιςειιτ1ι·ιιο1ιει

ειιά οιιιειι νει·ετιιτΜειι Αιιετειιεο1ι άει· Κειιιιιιει·ι1ιιεεις1ιειι. Με

Ψιτ1ιεειιι1ιει1: άεε Ορει·ειτιοιι εεεειι θ1ειιιοοιιι ιει ιιιιειε1ιει·.

8ιτειιιιε; νοπι 7'. Πεεειιι1ιει·1901).

Κ. Ο. Νοιεε1ιεινεΙ‹ ν. «Πε1ιει·- Νειιι·ιτιε τετι·οιιιι11πιι·ιε ω.

Νεκ (Αιιειιι·ιειιιιι ω. εειι·οτιε ιιπ. ειιι. ιιι ειιιιιειιιιιτει.

Πει· 31:ιε1ιι·ιςε Ρειιειιτ Με εειτ €ι-ιιιιω ΚιιιιιΙιειι. ειι Κορι

εειιιιιει·εειι, Θε1ιννιιιάε1 111111 Ο1ιι·ειιειιιιεειι ε;ε1ιιτειι. Αιιιιιιιιιιιε

άεε Βειινει·ιιι68ειιε εειτ ειιιειιι .Ιει1ιι·. Βειι1ει·εειιε 818.01111ςερε

ριΙ1ε. θεειειιτείε161 1ιειάετεειιε 1ιεεε1ιι·1ιιι1α ειιι· θειιιιιιειιειιιε

Με. θετιιε1ιειιιιι ι·ο11ετειιάιε εεεε1ιννιιιιιιειι. Πιιι·ο1ι σε Μι

ἀε11‹ε.ιιεε1 ιιιιει·ε.11 ειιι ενε1.οιιεε1ιεε θετειιεε1ι ιιιιι1ιει·, ειιι Με.

εΜειι ιιεεε άει· 1ιιι1ιειι Βε1ι15.Γε. Πι·ιιε1ι ειιι' άιο Οει·οιιε :Με

1ιιι1ιειι δειτε 1ιτιιιετ Με θειιι.ιιεε1ι ειιι:: Βε1ιινιιιι1ειι. Πει σ...

τεε1ιτειι 8ε1ιιιει·νειι νοι· ννει1ει·ειιι Πι·ιιεκεε1ιειάειι :κι 1ιεινε.1ιιει

ννιι·‹ι άιε Πιιτει·1ιιιιιιιιιιε τ1ει· 1ιιιιιειι θει·οιιε ειιιεεει”ιι1ιι·τ. Με

'Βιμ ιιεε1ι άει· Πιιιετιιιιιάιιιη; ννει· Με Βιιιιιιιιι€ερερι11ε Μειω

εειτε εεεε1ιννιιιιάειι. Νεο1ι ειιιειιι Μοιιε.ι.ε 1ιο1ι ειο1ιάειΘεΙι

νει·ιιιϋι.ι;ειι ι·εο1ιτε ειιά ινιιι·ι1ε Με θεειεΙιτεΐε1‹1 ινειτει. Κορι

εε1ιπιει·2 ειιά θειιεειι ιπι Κοριε εε1ιννιιιιάειι. Πε ιιιιιιειΙι1ιοι

ειπε ιιι1ιεει8·ε Αι.:.ιιιιε άει· ι·εο1ιι:ειι Ηειιι‹1 ειιά θει111οιιτιιιιι

εο1ιενιιο1ιε.

Κ. Ο. Ν οιε ειι ων ε 1: ν: «Πι·ει Β'1111ε νοιι Αιτοιι1ιιε ειιι

Νειε1ιειιι ιιιιιει·ειιο1ιτ ειιι; 1ιεεοιιάει·ει· Βετιιο1ιειο1ιιιχυιιμοι·

Βιιιριιιιόιιιη.; Πιτ Ρε.τ1ιειι».

Βει ειπει· Αιι·οριιιε πω. Βιιριιιι·ει. ε1ιοτιοιόεεε εειιι ειιιοριιιι

ι·ει.ιιιιιε ειιά ειπει· Αττορ1ιιε ειιι 1ιιει;ιεε1ιει· Βιιειε ιιιωι

ιιοε1ι Βιιιριιικ1ιιιιε ει» 1ι1ειιοε εκει. Πει· ι1τιι:ιε ΙΜ!. ειπει

Οιιτειι·ειειε οοιιειειιιιε ορει·ιττεε, ινε1ε1ιεε 1ιειιιειι Ι.ιε1ιτεο1ιωι

1ιε.11ε, 1ιειτ.1ε ιιοε1ι ιιιε Βιιιριιιιιιιιιιἔ τω· ι·οτ.1ιεε 1.1ε1ιτικινε1ιπ

'Ι' 1ι. Ν ο νν ιι ιι ιι ε ιι ι : «Βει·ιο1ι1: ιι1ιετ Με Αιιε;ειι1ιι·ιιιι1ιειι ειιι

Κεειιιεο1ιειι 1.ειιόεε1ιε.Γιε1ιοεριτε1 1897 Με 1900. Θεανω·

ιιειιιειιτ ννοι·οιιεεε1ι». 1

Αεί ειιι Τειιεειισ1 Αιι€ειι1ιι·ιιιι1ιε 1ιοιιιιιιειι Με ειι 900'Ι'ιιι·

ε1ιοιιιιιι·ει.ιι1ω! Βιιιριειι€ειι ννιιι·τιειι 2θ,51)9 Κτε.ιι1ιε Πε1ιειΑΤιιυ- 1

εειιά Ορετε.1.ιοιιειι, ι1ετιιτι1ετ 116 1ι·ιάεετοιιιιειι, 240 Βιιιιιιειιιιιιειι.

87 Ι.ιιιορει·ει.ιοιιειι (ειιιΓε.11ειισι ινειιι,‹.>; 1) 88 8ειιιε1ορειειιοιιιι

(ειιιΐε11ειι‹1 νιε1 1) Ρειιοριιι1ιε1ιιιιτιε Με Βιιετιι.ειιοιι 8 1011.

ΒιιιιιιιΕ νοπι 18. .1ε.ιιιιε.ι· 1901.

Α. 1117. Σ.ο 11 ιι : «Βει·ιο1ιτ ει...» Με '1'1ιιιι.ιε1‹ειι ω” ειιεειιιιιι

1ιε1ιειι Πο1οιιιιε ιιι άεπι ινιιειειιι Κτειε άεε Ψι1ιιιιεε1ιεπ

(ὶοιινετιιειιιειιιε».

Με 15. .1ιιιιι Με 1. Αιιειιει 1900 ινιιι·τιειι 8692 Κι·ειι1ε ει·

ριε.ιιΒειι. $τει.ιοιι9.ι· 1ιε1ιειιτ1ε1ι. ννιιι·τιειι 694 Ρε.τιειιτειι. 0Ρ"1°

1ιοιιειι 1078. 'Γι·εε1ιοιιι1‹ι·ειι1‹ε 1018. Πιι1ιει11ιει· Βιιιι‹ιο 1111

Βιιιορει·ειι.ιοιιειι εεε·ειι Βιιι.ι·οριιιιιι ειιά 'Ι'ι·ιε1ιιε.ειε 190180'

ιιοιιειι 169 ειιι: '7 νει·1τιεωτι @Με Ρειιορ1ι11ιε1ιιιιιιε. 1ιιάεοιο·

ιιι ιειι '79.

Θ. Π. νν ι ε; σε ε ιι ν: «Με Βιιετιι·ρε.ιιοιι άοε 'Γιιιιιιιειιεεο1ιοει.

Ζννϋ1ι' ειΒ·ειιε Ε'1ι11ε. Πι· ορει·ιι·τ. ιιειο1ι Κιι1ιιιι: ειιά ειιιΡΜΠ

Με Ορει·ιι.ιιοιι ε.ιιιε Ψ5.ι·ιιιετε. Ν. ιετ άει· Αυε1ο1ι1"τιιε011ῆἰ

ι·ειτιοιι ννεικιε 1ιιει· ειι 1.ιιιιιιε ιιοε1ι νιε1 ειι εοιιι.; εειιι”. Με

ιιιεΙιτ @πως 1ιε1αιιιιιτ. Ιιιι Πε1ιτι,εειι 1ιτιιημ Με Μεινε; Μ·

1ιιι.ιιιιτεε. 1ιι 10 Πι11ειι ννιιι·‹1ε ειε Ορει·ιι.ιιοιι-ιιιιτετ 0001111

ειιεεειιιιιι·1. 1ιιάιοιιιιοιιειι ιιιι· «Με Ορει·ιιτιοιιειι εφε: Τ111990"

εειο1ιιιε1ε1, Τιιι·ε.ι1ειιεεεεει·ννειειπεπ, 1ιιιιιε·ε Ζει1: 1ιε1ιειιιιε118

εειιι· και;; ι·εειάινιι·ειιάε Ε'14.11ε; Βοι ε1ειο1ιεειιι€ειι εο1ιννετειι

ειιετι;ειι Ηοι·ιιιιειιιει·1ιι·ε.ιι1ιιιιι€ειι; ννειιιι Τ1ιι·ΜιειιεεεΚει1ειιιιιε

1ιεετε1ι1. ειιά ειπε Βιιιιιιετιοιι ίοΙ€ειι εο11. (ΡΗ

 

  

 

11οειε. ιιεεε. Πιι0ϊ18 111ειρ·ιε 1909Έ 11ετειιεεε1ιει·- ΒΕ 1ιιιιιο1Ε 0117 ειιι ε ε ιι. Βιιειιιιι·ιιο1.ει·ει ν. Α. 1νιιιεε1ιε,1ζε11ιετιιιειι1ι. Η. Η Μ·



Βενεει!ετ Βιιεεἱεεεεπ Μεάὶεἱεὶεεεεε ΖεΠει:ετΙΙΙεε.

Νε 4.

 

ΒεὶΙεἔε 2ιιτ ”5τ. Ρετετεειιτ8ετ ΜεάἱοἰιιἰεεΙιειι ννοοΙιεεεεει·ιίτ". Ιθ02.

._.ζ.__.,...ε

ΒΠ88ϊΒΟΗΕ ειεισιο1Μεοιπι ΒΒΙ'Ι.'ΒΟΒβΙΕ"Ι.'ΒΝ.

ΑτεΙιιτν ειειιιεττιι, εειτοΙο,εΙιιεεεάεειιει ἔεἰεεεειιτεΙεεΙὶ(ΑτεΙιιν :

σε ενεΙιιιιιτιε, ΝεετεΙερ,ιε ε. Βετιε Π. ΡενεΙιερειεΙιιι!ε_Με).

ἔ01ι1ἱΕ8εὶιιΙεὲ8. Βιιεετε Βεωτιιιε (ΒειΙιἱε'ε ΠεεριτεΙιειτιιεΒ).

Μτετειε ΙιἰτιιτΒἰε).

ΒόειεΙτε]ε. ΜεΜΖἱεε. (Ρέιάιε.τι·ιεεΙιε ΜεΜεἰε).

€1ιετε;ιι_ιεε τιιεεΙτει εΙιἱτιιτιιιι (Αιιεε!εε άετ τιιεεἱεεε. ΟιιιτιιτΜε).

εάι2ιιιεΙτε_ιε εεοετειι_]ε (ΜεάιειιιιεεΙιε Βιιεάεεεεε).

Μεάι2ιεεΚι]ε ετιεενν·Ιεει_]ε Β ιεετε!τειειι εεετιιιΙιε (Μεάἱεἱεἱεεεε

ΒειΙεετειι 2ιιει Μετιεε-Ατε!ιιν).

Ρτε.ΙαιτεεΙιεεΙΜ Χντειτ.εεΙι (Ρι·εΜιεεΙιει· Αι·2ε).

ΒιιεεΙΜ Ατειιιιν ΡετοΙε,ι.ι·ιι, Ι-ιΙιιιιτεεΙιεεΙ‹Μ Μεάἰιἰεγ ι ΒεετετἱεΙεςἰΙ

(Βιιεε. Αι·εΙιιν επ ΡετεεΙοειε. Με. Μεάἱεἱιι ιι. ΒεετετἰεΙεΒἰε).

 

0ειτιιτεήε. Βά. Χ, Ντ. 59 ιιεά Μ!.

Ν. Νερε.ΙΙιειν:

ινε.<;εε Κτεεε». (Ντ. 59).

Ν. εετιεΙιτετ άειιι· 5 νεε Ρωτ. Ι)Μτεεενν ορει·ιττε ΠΜε. 4

ΗΜ ιιιιιεετε Με 'ΓετιιΙετειιτριιτιοε νετε,ιεεεειιιιεε ννετάεε. ὶε

ειιιειε εεεεειε Με Ιιε.ΙεεειειαεΒεεεειιοε. νεε άεε 5 Κι·ε.ε!τεε

εεει·ε εἰεετ εε ΗετιεεεννεεΙιε ειιι 8. Τε.εε εεεε άετ Ορετετιεε,

Με ἱιει·ιιτεε ε;εεεεεε, άεεΙι Με εειειεειε »Με ειε Βεειάἰν ΜΗ'.

ΒεεεεΙιεΙι άει· Ορετει.ιεεεεεεΙιεικ ιιιιά Νε.εεεεεεεάΙιιεε εει

ίεΙεεεάεε εειεετ!ετ: Με ει·ενειιΠνε 'Γτεεεεετεειιε Μετά νετ

ννετίεε, νεΙΙΙιειεειεε εΠ'εεε ΨεεάεεεεεάΙιιεΒ· εεεε Βιιιεε.ειιεε·

άετ 'Ι'τεεεεε ιιι άεε εειει·εε ΣνιιιιάννιεΙτεΙ. Βεεάεει`ἱὶττει·ιιεετ.

«Πεεει· Με Ειτειιι·ρετἰειι άεε ΚεεΙΙτερΓεε

Ι) ε τι ε. ε Ιι ιιι ε Ια ν: «Ζιιτ Μεεεετεεεετιεε ε·ε.<τειι Κι·εεε».

(Ντ. 52).

(Η). ΙιετἰεΙιτ.ετ ειπε· ειεεε Γιά!. άετ εἱεεε 45Βιετιεεε Κτεε!τειι

εεωτ, άειιι ει· ννεε·εε θετειεεει Με Βειιεετιε ργ1ετι ιιιιι.εειε.

Πιε ΝιιΙιτ. εννιεεεεε άειιι Μεχτεετεετ Μιά άειιι Πιιεάειιιιιε ειεεετε

ΒεενιΞετιςΙτειτ.εε. ΠΕεεεει Πιιιετεεάε κι άεε 1εειιτΤιειειιωνει·άεε

άει· Νεετ ιιιειιεεετειεεε, άετ άει· ΚτειιΙιε ειιι 11. Τιιεε ειιοΙι

άετ Ορει·ετιεε ετ1ε8.

Μ. ΟτΙενν: «Πὶε ερετε.εινε ΒεΙιιιιιάΙιιιιε; άει· ΒΙεεεεεεωριε.

Κε Ιετιζ)ε!ε.ει.ιι.ϋεε άετ Πτετετεε ιιιε Βεειιιιιι εεεΙι ΜεγάΙ».

ι τ. ι.

. Ο. Με. 4 ΗΜ εποε άειε ΜενΜεεΙιεε νετίεΙιτειι ερετἱι·τ;

ιε ιιειειαεΠ.ιετειε ΑεεεΙιΙιιεε εε Με Ορει·ειιοε νετΙει· ετ ειιιειι

Ραμ εε Ρετιτειιιιιε, ειεεε εεάετεε 3 ΨεεΙιεε εεεΙι άετ Ορε

τετιοε εε ΒτεεεΙιιτ.ιε εεεΙΙΙε.τιε ειιά ρετοιιιιε. νοε άεε εειάειι

ειιάετεε ΚτιιεΙιεε Με Με Ορει·ετιοε ἰὶεετΙεετεε ινιιτάε άετ ειεε

Μπιτ 2 άεΙιτε ιιι Βεεεε.εΙιτιιιιε εεΙιεΙτεε.

ΜϋτΙἰεΙιε ΒετΙεετιιεε.

ΜΜΜ εεειἱεεει.

ει. .ΙεΙιτε.

Με -ΔεεεΙιΙιιεε ειε άἰεεε Γε1Ηε εεερι·ιεετ θ. Ι4τιτιεεΙι Με εει

Μπορω νεεἰειιε ΜεΙιει· ε.ιι(ε·εννεεάιειι ερετιιτινεε νετίε.Ιιτειι.

Ιε 'Ι'ειεεΙΙεεΐοτει ινΙτά Με» 56 ιιι άετ Μτετετιιτ νετεεεάεεε

?Με ειιιε εει·ιεΙιτ.ετ.

8. Βε τεε ινε η. @ετ ΤεεΙιιιιΙ‹ άει· ΝειιειΙάεεε ειεεε θε

ΙεεΙτεε εει Αιι!τν1εεε άεε Πετ.ετΜείει·ε».. (Ντ. 60).

Πειτε γετίεΙιτειι εεετε!ιτ. άε.τιε, άεεε ιεεεΙιεΙιετ ειι.Ιιε άειιι

ειιΙινΙεειτιεε θιεΙεεΙε εεε άειιι ειιίεεεε;εεάεε Αεκ άεε Πετει·

ΙεεΓει·ε ειε 1-- 2 Με. ετειτεε ΚεεεεεεειεεΙτ ι·εεεειττ. ννιτά Ιε

ειεειε Γε.ΙΙε άερρεΙεεἰιιςει· Αιιιτν1εεε ετειεΙτε Β. ιιιε. εειιιεει

ΐ'ετίεΙιτεε ειε εεετειιε εϋεειιεεε ΒεεεΙτε.τ.

Α. Ε! τ σε τ Ετ ε π: «Κιιτ Βεεεεά1εεε άεε

εεειε». (Ντ. ω).

Πει· ει·ειε 'ΠιειΙ άετ .4.ι·εειτ εεωιετιιμ ειοΙι ειιι άειι νει·

ειιεΙιεε ·ειεετ ΒεάἱεεΙΙιεὶΙιιεε: άεε Οει·ειιιεειε Με Βτιιεκτεε1Ιε

άει·8ρειεετεετε. Ιε Μεεει· ΒιεΙιτ.ιιιι€ νετάιεεε εεεΙι δ. άεε

νει·(εετεε νεε ΝεειΙενν Με ιεεὶετεε εεεετιιιις; άοεΙι Μ. Με

θεεερΙιεειιεεετει

_ Ετ Ιτειιιιιε τεμ άεε ά

Πτιιι ετινε 2 Βτεεάεε ΙιεΙιειι, ΝεεΙιτε ετΙ'‹›ΙΒιε ΜΜΜ: εεννιΙΙ- .

1)ετ Ρετ. ετετε ειε ΡνεΙειιερΙιτιτιε 2 `

Μ.Ιιτε ρεεε ερετετιειιειε. Πετ ειιάετε Ρετἱειιτ ννετ ειιεΙι ΝεεΙιτε -

Με Βεεεε.εΙιι.εεεεάε.ιιει· ετεττεεΙιτ. ειεΙι αυτ' `

 

` 82' Β. ετ2ιεΙτ Ιιε.τ.
 

ΒιιεεΙτῇ ΒοΙιιιτεεΙ ΚεεΙιενεΙι ἱ ινειιει·ἱτεεεεεΙιὶεε εεΙεεεε]· (Βιετ

εΙεεεεε άειιτειιΙ άει· Ηε.ιιτ- εεά νεεει·ιεεεεε Κι·εεΙτεεπεει.

Β1158[Κ[] Χντεεεε!ι (ΒιιεειεεΙιει· Ατιι).

ΒΙιιιι·ιιιιΙ ιιΚεεεΙιετεεινε ι εΙιεεεΜεε εεΙεεεε_ι (..ΐειιτειιΙ Μι· θε

ειιι·τ.ειιιΙΐε εεά Ρτειε-ιιΙττειιΚΙιειτεε).

ΎνεειειΙτ εΐτ.ε.ΙιιιεΙεε;ιι (ΖειιεεΙιτΠΊ. Πιτ ΟρΙιτΙιεΙιεεΙεεὶε). Ό

ννεετιιΙΚ ΜιιιιτεεεεΜιο_ξ Σ εεινὶεειιεἰ ρωιιωτιι ι εεἱτερετεΙεειι

(Ζειτ.εετιι·Ιϊτ. σε· Μιεἱεεεε ι1εά εετιΜιώεεε Ρενεεἰετιτἱε ιιπά
Νειιι·ερε.εΙιεΙεεάεϊ . . (Δ

Ψεετ.εικ εεεεΙιτεεΙιεεεινεεεει εάε·ιεεν. εειιάεειιο] τ ρτεΙαπεεεε

Μ; ιεεΜεΞεν (Ζειι:εεΙιτιτ'ε τω· εττωιιιεω Ηγειεεε, ετετιεΙιτ.=

Πεεε εεά ρι·ε.ΙιτἱεεΙιε Μεάἰεἱιι).

Ψεῇειιεε-ιεεάΠιἱεεΙΜ Μιιιι·ιιιιΙ (ΜΙΙιτ.ει·-ιεεάΙειειεεεεε .ΤεετειιΗμ

  

ΑεννεεάεετΙτεὶε ειιι· είεε εεετεε2τε εεειεετΙιεε ἱει ΗιεεΙιεΙτ

· ειιι' Με γετεἱειειιεΒ· άετ Ει1ειιεε. "Με ειεετ Βεεεειιεε εεε

άετ Πεετιιιιιιτει άετ Βρειεει·ειιι·ε. ν

Πει· 2ινειιε 'Ι'ΙιειΙ άετ Ατεειι εει Με ρεΙΙιετινε ΒειιεεάΙεεέ

2εΙΙι Θεεεεετε.εάε. ει” ννει·άεε θ? ιιι άει· -τιιεειεεεεε Ειτε

τετει· ριιεΙιε1τιε Β'εΙΙε νοιι θεεει·εετειιιιε ιε Κάτω ιιιιτ.εεεεειΙι

Α. Μ ι ειε ; «Αρρεεάιειιιε». (Ντ. 60).

Α. ΤιεΙιεεεννιεεε!ι: «Πεεει· ΝειιειΙάιιεςειι άετ Τεειεε

νε.ε;ΙεεΙιε τεειιιι ει Ε'ιιιιιειι!ι ερετιετιιιει, Ε`ιει·εειε. τιιιιιεεε

νεεςὶεεΙιε.~›. (Ντ. 60).

Βεἱ εἱεειιι 24-_(ΜιτΠεεε Ρει.Ξεεωε, άετ εἱεΙι νετ 7 .Μετεε ειιι

'Ι'τε.ιιειιι άεε Ιιε!τεε Ηεάεεε εει.ι;ειοε·εε εεεετε.εάεε πωσ άεεεεΙι
τ ιιιεΙιτετε ΒΙειεε 'Ι'ιιιιιετεε, Με ειετι Ιεεεεειιιι νει·ετεεεει·τεε.

Βοι άετ Πειει·εεεΙιεεετ Ιτεεετεε εει νετάετειι Βιιεάε άεε Βε

άεεε τεεΙιτειε ειτεεΙτετιι-ετεεεεετεεεε Ιιετιε 'Ι'ειεετεε εεεΙι·

8·εννιεεεε ννετάεε. Αει εεετειι ΡΜ άειι Ηεάεεε τ'εεά εἰεΙι εἱεε

ετννιι ννεΙΙεεεεε·τεεεε τεεάΙιεΙιε θεεεεννιιΙετ, Με ννεάετ πετ

άειιι Ηεάειι, εεεε ειιι άεε ΗειιωεεΙιεε νετε:ιεΙιειι ει”. Βιε

Βιιιεεεεε Ε'ιετεειιι πεειοεε ντιμιεεΠε ννει·άε εει άει· Ορετετιειι

εεειετ.ιςι. Πε. εἱεΙι ειειριε άετ Μειεειι 'Γεειει·εε ειεΙιτ. εεε ιιε

` ττειιεεε Ιἱεεεεε, ννετάε Με θεειι·ειτιυε νει·εειιετειιιειι. Μι!ιτε

εΙτοριεεε ηριεεΙιε Ε'ιετειιιε

ννεΙά. τι”.

ΜειεΚεῇε Μεάι:ιεε ΠΙΟ!. Ντ. θ.

Α Α. ΡεΗεννΙιτενν: «Πεεετ Με Βϋ.άετεεΙιεεάΙιιες εει

Βι·οεεΙιοριιειιιεεειε άει· Κιεάετ».

Πεεε εἰεε ΒεΙιεε νετ άετ Αεννεεάιιεε νεε ΒΒ.άετιι ννεετειι‹Ι

αουτ. εεεετεάει· ΠτΕι·εεΒεεεεε Με ΚιιιάεεεΙιετ :Με εεεοιιάετει·

Ι.εεε.Ιιεει.τιοε ιε άεε ΑΙΙιιιιιιεςεοτετεεεε !τειεε Βετεεετιετιιεε

εεειτει, εεννειεεε άεετΙιεΙι Με ΒεεεΙιε.τε, ννεΙεΙιε Ρ. εει άει·

ΒεεειιάΙεεε νεε ΒιεεεΙιερεεεειεειειι ιιε νετΙειιτ'ε νει·εεειε

άεεετ ΙείεεειεεεΗτεε|τΙιειτεε Με ννετειειι Βἐιάετιι νεε Μ) Με

8ειεε Βτίε.Ιιτεεε· ετεκτεεΙιτ εἰεΙι Με δ?

άετειτΠε εεΙιε.εάεΙτε ΓεΙΙε νεε Ρεειιειεειειι ιιε ΑεεεΙιΙιιεε εε

Μεεετε, ΙεΠεεεεε, ΚειιεΙιΙιιιετειι ιιεά ιιιιιιετττε Ιιε.ι·νειιάιρΙι

τΙιετιε, Με ιεεεεεειιιιε1: ειιι· 8 Τεάεεΐε.ΙΙε εεεεεεε Ιιειεεε: εει

άειιι εἰεεε Κιεάε ννε.τ Ιιιεειι€εττετεεε Νοιειι, εει εννει τιιιάετεε

'Ι'ιιεετειιΙεεε άετ Οι·ιιιιά εἰεεε Ιετε.1εε Αιιεεεεεε. Βειι.εΙιτειι

ειιι· Με ε·ετιε,ε;ε Μει·τεΙΜ.τ. εεεΙι Μιι.εετιιριιεεειεειε εει Μεεετ

ΒεΙιεεάΙιιιιἔ. νεε 25 Κἰεάετε ετ.ετεεε ιιιιτ 2. εε ιεεεε άιεεεΠ·ε

εεΙιτ ννετιιι ειιι· ννειιετεε Αεννεεάιιεε ειιιρίεΙιΙειι πετάω.

Με εάεετιρ.τε Βεειεεεεεεεἔ άετ Ριιεειεειιιε άιιτεΙι ννε.τειε

Βεάει·ε.ιιεεεττε Με άιιτεΙι ειεε ΡεεεειεειεΙεεεεάε Υνιι·Ιιιιεε;,

άιιτεΙι εἱεε Βεεεετι1118 άει· Πετ2τ.εε:τιςΙιειε ιιιιά Αετε,εεεε άετ

Πιιιι·εεε, άιιτεΙι Ιει.ιιεεε.ιεεε εεει· εειιειειιτεε ΒιεΙιεε άεε Ε'ιεεετε

Μιά ειιιε ΑεΙτίιτειιεε άεε εεε·ϋΙιεΙιεΙι 1ε.ιι€άεεει·εάεε Κι·ειιΕ

Ιιεεερι·εεεεεεε, εεά εεάΙιεΙι ΜιτεΙι ειιιε Βεεεετιιεε· άεε Α11,εε

ιεε1εεεεεάεεε, Κτεϊτε2ειιεΙιειε Μιά ΑερειιτετειΒει·εεε εει άεε

Ρε.ιιεετεε.
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Ν. α. (πει εε επειε ει: «Με ΙιπεπεεΙ'ϋπιιιπἔε Αεεσειιρριιιιε· εει· Α. Β_π εποε εεε ιν: «Με ειιι νοε 8σοπεετ εειεε Βεεετπεεε>

ΜειιιπεεεΙεπειεεετ ειπε Ρι·ππεεγπερτσει Ιιεπ Μεεει·ιι».

Ππεεε Βπ·εεεεπεειι8·

πεεε πιε ει·οεεεε Μεεεετεεε Βεοεεεετεπιεεπι ειει.εεετΙΙτ ειιι επετ

πιεσε εει· ΡιιεΙπσειποε ΚερΙππι'ε πει .Με 1898. πετ εεπεπτε 1895

νοιι εειιι εεεε νεπειοι·εεεειι ΜοεΙπειιει· Ρπ·οπεεεοι· ΡπΙειτονν πε

εεπεεπε ΙιεΙιι·εεσε εει· πεπεστποεεεπεεεεεπτεπι ε·επιεεει· εεεεπιππε

εεε ινοπιπεε, εεε εεεεεΙε πεεσπιτε θ. επεεεε Βι·ιερτσιιι επιει· εεε .

επιπεεει· ι

Ιππεπεπει·ειπαεπι Αεεσειιριιεε8 εει· επεεεεσπιπεππεπιεετ Με Με .

ΡπΙετοιν'εσεε εειιεεπιτ ινπεεεε. Πεεει· Με Βειπειιτειιε

εγιπιρτσπε εεπ επεεεπε ειιι. εεε θ. εσεεεει·ε επιιιιππεπι επιειεΙΙεε

ππεεεεπι. ειιι! "εει·, πει· εεπε ΒεοεεσπιτεεεεπεετεππεΙ επε ι·εσετ

πεεετπε·εε. ππιππεπιι εε εποε επι Κππιππει· εεειπεπιε, Με πε επεει·

ΒεεειΙεσεεετΙιεπΙιιεε επεπι εεπεεππειι, πε ιι·επεπιεπ· νοε Ζεπτ εε

Ζεπτ Πεεεερπιπεπεπεπι νοε Μει·επ1Ιπ εειιι Αιιεεπιισπι Ιειειειι. Αε

48 Μεεει·επεπΙεε σοπιετειπι·τε θ. επεεεε Βγειρτοει εππεειεπ ιιει!

εειι εε εε εεεοΙετ ρετεοεεοιεοεπεσε πει- επεεει·ε. Αιιεεει· εεπεει τ

Βεετεεεπεπιεπτ ρ,·εΙιει·ι. εε εε εεε εεεοΙετ επεπιει·ειι Ρι·πππιεγειετο

εεε, Με 1 επε 4 'Γεω νοπ εειιι Αεεει·εσε εεε Επιπεειπιεπεε εποε

επεετεΙΙε·ε. εεε επεεεεΙε ει» εππιε π·εεετεεπιπεε Ιεοπειποε νοε ιπιε

εεπενει·ιπεσετπρεπι Κι·εεεεε νοε επι·ϋεειεπ· ενπεειπε·πιειτ ειεσεεππιτ.

Βεπ εειεε θι·πιιρε εεε πεπειεπιεε Ιποπιειε νει·π'. επεειεΙε επεεεε

Γππετοιι·'εσΙιε Βγιπιρτοπι πιε εει· ΜεεεεεΙιπεπειεεετ εΜεε.

Β. Α. Βε;πε: «Ζει ΟεεεπετπΙπ εει· ΡεεεπεοΙποπιεεερεππτοιιπτπε».

Πεε 'π' .πεει·ε εεε επεεσεεε ει·Ιππεεπιτε ιιΙειεππσε πει εεετεε

ννοεπεεεεεεε ειπεπ· ΙΙ'πεεει·. Βι·ει·εσεεπι ειππ Ππεππ·Ιιοε. Βεπε

εεσε εειιι Βπετι·πττ πεε ΒοερπτεΙ, ειιι εεσεετεε Κι·εεπιεεπτειεςε,

εειεε, ιπε 8γειρτοππιε επεει· επτππ,<.ςεε Ρει·πποεπιπε νεπΙιεειπεε

ινει·επι, νοιε νεππ. άπο Βερει·οτοιιιπε ειιεε·επ'ππει·τ. Πει· πε εει·

ΒεεεΙιΙιεπιπε νοι·Ιιεεεεεε ιππσΙπππσεε Επιει· ειιτεπεπτ ΒεππισιιΙτιιι·εε

εεε ΓπεεεεπεεΙιεε Ρεεεπεοπποεππεε. Πεε Μειπσεεε ετεπε 2 'Γεε;ε

εεσε εει· Ιιερεπετοιιιπε εεε εεπιςτε εει· εεπ εει· θεσιπεε εει·

Βεεεπιπιπππιπε εετεοειπεεπιε Ππτεπ εεεεεπεεε εεστει·ποποεπεσπιειι

Βεπ'ιιπιε. ΡπιειιπιισΙιεεεεερει·πτοεπτπε, ε" ΔΙΙιεεειεπεεε επεε εεε

εει·ετ εεΙτεεε ΕππιπεεΙπεεε, εεεεπετ εεσε εεε επεεει· εεεεεετεε

επτεπετεπεεεεεεπι πππι ΚπιεπεεεΙτει· εεετε;ετ επε Ιιεπ Επινεσπιεεεεε

νοπειιπιοπειεεε εεε πιει ειιι· Μπεεεπτπε νσπιπεεοππιππιεεε πειρει·ε

τοπεπε ειπτ ει·ππιιιπππσεει· Πει·σειιπεεσεεεις εει· Ρει·πτοεεεΙΙιεεΙε

ΑεεεπσΙιτ ειιι” τεετερεειπεεεεε Ει·ποΙΒ.

Ψ. Ρ. εε ιι πιο νι· ε ει: «Πι·εει· Αεεετεεπε ειπεπ· εεεεεοπεεε

Ατεπεπιτεεε εει· Ιιιιεεεπι».

Πει·σε επεε εεεπππει·ΙπσΙιε θσπιππιπεπεεε1 επεπε;επ εεσεεεετεπει·

?εΜε νοε Απιεππτεεπε εει· Πεεεε εεπ ι εει:εεεοι·εεεε πΙΙεετι·πι·τ

νετ. εεε Ππεετεπιιπ, εει· ιιπσετ εε ρεεε εεπτεε νοπ·εεεοειειεε

εεεεπετ. Βε εεεεεΙτ εποε ινοεΙ πε ιεεεεεεπι εΜεε. ννο, τιποτε

εει· εειπε ΡεπεΙπεΙιετε εεεεεπππεπ·τεε πιππεετΙπσεεε ΑτΙιειιιεεενει·

εεσεε εεπ Νεεεεεοπεεεε, επεεεπεεε πποσπι επεετ ειιι· Ατπιιειιες ἱ

ε·εει·εσΙιτ ινει·ιπεε εεε εειπε εεσε εει· θεεει·τ ετει·εεε, επι επεε

Αεεπιτεεπε άεπ· Ιιεεεεε. νει·π. πιει: 14 εει·ει·τιεει· ΓεΙΙε πε

εεπεεπ Ρι·ειππε επεεεετ. ενσεεπ εε εποε 4 Με επι Με, εεεε·ε

τπεεεεε Κπεάει· 8·εεεεεεΙτ εειπε, εεε ΙΟ ειεΙ Με Κπεεεπ· επεπιτ

εεεεετπεε;επι ννεπεε. νοιι εεε 4 ειιεεετι·εε·ειιεε, ι·εππεε Κιε

ιπει·ε εεπΐ·τεε Με Μπεεεππεεεε;επι εει· πεεεπεπι 0ι·ἔεπιε. νσεΙσεε

ενεπιτιιεΙ επεε Ιιεεεεεπεεπεεεπτ πε Γπει.ι;ε ετ.εΙΙεπι πιεεετεε, ιπε

εεεεε ινεπ Ιιεπ εειι Με ππει·πεεε πιπεετε ριιτεοΙοεπεσεεε, εεεεεπ Ν

ιππεεεπ ΑεεΙιτεεπε εεπ εει· Βεστποε εε εΜεε εεε επεετ νιεΙ'.

ενεετεεΙΙ επεε ετεπππε Οοιιιρι·εεεποε εεε εσεεεεΙε εεπ εει· θε

ω”, εεε εεεει·σΙι ειιεΙι επεε Οοειριεεεποε εεε θεεππεε, Με

εε πε εεπιπεε Ε'εΙΙεε ιι;εινεεεε, εΙε νει·επιπεεεεεεε Πι·

εεσεε ει» άπο μεπ·επειπι·εεεε Απε1επιτεεε εει· Ιειιεεεε ειι. πεεεει

ι·πεΙΙεπσετ εεε Ατεπεεεεεεεπιτπεει εεεει·σΙι επεε θεεεεπεεες ει·

π`εεπεε ω. Λυσε σε Με επσει εεεεετπ·ειι·εεειι Κπεεεπ· πιιππσΙιτε

νιεΙ”. ειε εεεεεεεεεετε ΠπεεεΙιε επσετ εειεε πε Αεπε‹πε ετεΙΙεε.

δ. εετ επεε ι·εσΙιτ ππιτει·εεεεετε Βεοεεσετειιε ειεσεεε εεεεεε

εει εεε εεεετετπεσπιεε εεεεεςετι·εεεεεε Κπειπει·ε; εεε εννει·,

νειι· πιει εο1σεεπι εσεοε εεπ Ιεεεεεπτεε επε οοεετεετεε 3πεπιειι ·

π ΙοοεΙεε Βεπιιεε ειε 8σεε.απεΙ.
εει· 'Γεπερει·ετει·εεπεει·πιεεπ, Με εοπεπιεε σετ ιιιοππεει εεοεεσπιπετ

Με. ειο εειεε νοε επεειε εΙΙιεεπιππσεεε εεει·εεει.ι; νοπε εεεεε

πε εεε Τσε ειπε Βεππε εεπε Ιιεεπι, επε εΙΙειεεΙπσΙιεε πει·Ιππεσπιεε

εΠεπ Ε'εεστποεεε, οεεε εεετΙπσΙιε θπ·εεεε εινπεσΙιεε τπεει

εεεεεε εεε τοετεε Ζεετειιιπε.

ε. Μ ε ι· γ ι ο ιν ε ι π : «Με Ε'εΙΙ νοε εει·εεει· ΡΙεει·πιπε επερπιι·ειι·

πεετποε εεπ επεειιι επε.Ιιι·π,επεε Κιιεεεε».

Πει θ .πεπιι·ε επτε Κπιεεε εειι· ρΙππτεΙπσπι ειππ: Ρπεεει·, Ατπιεπε

πειτε εεε τι·οσεεεειιι Ηεετεε ει·πιπειεπιτ, επεετε ει» Βσεειετεεε

ππε Εεπεεειππεει. Πετεπ εει· ΙπεΙπεε θσερεπε Με επεεπ ιζεπ·πιιεεε

Αιιεεεεεεεε; πιππι·εει·ει· Ρει·σεεεποεεεσΙιεΙΙ. εεεεεεεννεσετει· Ρεσ

τοπεΙππειιιπτεε εεε Βι·οεσπιπεπετεπεεε.

πεερπι·ετοιπεσεε Πγερεοε. Πεε Ε'πεεει· εεεππ εσεεε επι εεεεετεε

Τεεε,·ιππε Ατεεειεοιε εεεεεπτε επσΙι. ειιι επ. Κπεεεεεπτετε;.:ε

εεεπιτιπ·τε Μ. πει εσετεε Ιιιτει·σοετεππ·ειιει Ιπιιππε εεε ει·πιπεπτ

εεε εει· ΡΙεεπ·εεεεπε εεπεεε, εειπε ΙΙΙππεεπι;Ιιεπτ.

-ε--ιυ-ψ-υ

ε5:κε·ζ-2°:··ΔΗ!

  

ειι άεπ· ΜεπιεπεεεΙεπειεεετ, ππεεπ· νι·εΙσεε ; · 4

` Ει·εσεεπεεεε·εε εεε 8σοι·ειιτε: Ηεεειοππ·εεειεε ειε άειι ΒΣΕΠΞειι

πε- ;

Βε εεετεετ Με ετεπεε π

 

π ΡγΙοι·εει·εεεστποεεε. νοε εεεεε εππιε τϋιπιπποε ειιιπετε.

 

Πει· 15_πτιπιι·πιπε Ρετ. ει·Ιππεεπιτε πε εει· 8σεεπ·πεσει·εευπενεΙεε

οεεε. ειε 24. 'Γεεε εεεΙι Βεεπεε εει· Βπππι·εεεεεε, επιτει· ε”

τεπεπι, εεπιπεε θπεε,·πνπτπε, Νεεεεεπετεπι. ΒΙετει·εεεεε εεε

ιπιιεΙιΙε θτππΙιΙε. Πειεπ ΒεττπεΙιε εεε εετερπ·εεεεεάει· Βεπ:ιειιε

Ιεπιε εσεινεεεεε εεεεεετε 8γειρτοιεε πεεει·εεΙε νοε 8 Τεεεε.

επ ο ε εεε να: «Με ΓεΙΙ νοε Πεεπεοππ·εοπεεε πιει επεεε.

Λ _πεει·πεεε Κπιεεεε». °

Πει· νετεπ εεε Ρετ. 84 .πεει·ε εΙτ, πεπεετ εεπτ εεπεεπε Π'. Βε

Ιιεεε_πεει· εε εεπτπεεε, νοε Σεπτ εε Ζεπτ ειιπιπετεεεεε Πεεππιοτ

ι·εοπιπεπεΙεπεπιεπεε, ιπιε Μεπτει· πετ εεεειπεσε εεε Ιεπάετ επι εεε

ειπεπ Βρπειειππε. Πει· Ρετ. ει·πιτεεΙπτε νοπ· εε. 4 Μοπιετεε εε

ΒΙ:ιτιιεεεε εεε εειιι Αεεε. ιππε εποε _πετετ πιεσε _πε μη Μοι1ετεε

ειπε εννεπτεε Με ινπεεει·Ιιοπεε. Βεπ εει· Ιεερεσεποε εεε Απο"

πεπ. επι εει· Ηεετ8·ι·εεεε επε επεεεεε·ποεεεπ·εεεεεπεπεεει·, εοεπεεπι

εεπτει· Πεεπιιοιι·ΙιεπεεΙΙιιιοπεε εε εεειει·Ιπεε. Πει:ετ“εει· 21η ειε

οΙιει·Ιιεπε εεε Ιειειει·επι εεππειπεε επσε πε άει· Βεειεπεεεπεπειεεετ

εοσε επεπ επεσε επεεπιιπεπ επιεεε‹πε ε.εεΙπεπιε Κεοτεε.

Α. Β·

..ι

ε. Π. Βεπεπεεεειν: «εἶπε ΓεΙΙ νοε Οειπεει οεεε ει

εεπεεε».

Πει· θ .πεει·ε εΙτε Κεεεε επεπεεειε πιε Αεεσεπεεε επι επεεπε

Ιιει·ιπιππ.σεπεπεε Πεπειππετει·πε εειεε εεε Βι·εσεεπεεεεεπι επεεε

εππιι·επεεπεεε Οειπειεε. Πει· Πειτε εΙπεε ειε ι:εεεε Ζεπτ εεε

επινεπεεπι·επ. Απε εει.ιππεειπιζεεεεε Μοπιιεετ εειιι ΒπιτετεΙιεε εεε

θεεεειε πιε Βπεεε Με. Τεσπιεπεοινε ειιι·σΙι Με ενππ·πεεεε εεε

πεε ΒΙετ εεε εειιι Πεπει ππεεπςετι·ετεεεπι Τοεπεεε. φενετε ?επί

πιε ι.πειεεεεεεε ΓεΙΙε εειιι εσπιινεσεΙπσεεε ΑΙΙι.πεπιιεπε2εετεειπ

εεπεεε Ρετ. εεΓιπεπεε, εει· Με επε εειιι; ινπεει·ετεεεπεεπμε

Οπι·σεΙετποεεγεεειε εσεΙπεεεεε πεεετ.

Α. Κπε εεΙ: «Πει ε'εΙΙ νοε Οεεειε οεεε ΑΙεεπεεε εεπ εειεε

ε_πε.ει·πεεπι Κεεεειι».

Ιει ΑιιεεεΙεεε εε επεε ππεΙιει·Ιιεπ'τε εσετε ΟοΙπτπε εετνεπεεεΙιε

επσε εεπ εειιι Κιιεεεε ειε ει·πττεπι Κπεεεεεπτετε,ςε εποε εππεε

πιιεπεε Αεεεεπ·εε, οεεε ιπεεε εΜεε πει Ι·Ιει·ε εποε εειεε

εεε Ιπεεε.

Α. Κ π ε ε ε π: «Με Ε'ε.ΙΙε νοε Μοι·εεε ινω-ιιιοιιι εεπ πίπειπεπε

νοε 2 εεε 4 .πεεπ·εε. Με πε Ηεπ1επιες ππεει·επεεεε».

Ασει.ει· νει·πεεπ' εεεε πεσετ ρΙϋτεππσεεει Επεεετεεπι πε εεπάειι

Ε'εΙΙεπι, επε εεε νει·ππεεετ επεει· εσετεε 1επεστποεεετεεεεεπτ

ννεσπιπεπεε.

Η ε ο επ ε π

π.πεπειιππεε ι·εεεπποπ Βεπι·ιιι·πιππ. Μ. ε,ιιεπι ε.

Ε. Η. ο ε ε: «Βεπεορεγειε».

Β.. ι;πεετ σε Κπειιεεεεεεσεπσετεε εινεπει τγρπεσεεπ· Ε'ε.ΙΙε, άπο

εειεε Ορει·ετποε ε·εεεππτ ιι·ει·εεε. Νεσε εειιι πεπεπ·οεππορπεεεεε

. Βεπεε‹πε επιεππιτ Β. εε, εειεε εεε Βεππιορεππεε ειπεπ· ειε θπ·επιιι

ΙετποεεεεεσπιινππΙετε εε πεεΙιεεε πετ, ινεπΙ εεε ενεεεετΙπεεε ειιι

ε·εεεεε Ιζι·οσεεεε επεε ι·επσεππσεε ΝεεΙιπΙιπεει; νοε ΘπεπιεΙετπσεε

ςεινεΙ›ε πει, ινεει·εεε επε εΙεπσΙιεεπτπςεε νει·εεεει·επιεεε εε

εειι επεειεεε ΒΙειεεετεε άεπ Πειιτ εεεεεεεπει· Νετιιπ· εΜε.

Α. Α ε π· ε. ε ε ε ε ο ιν: «'Ι'π·ερεεετποε εεπ τι·ειιιιιετπεεεεπ· Ερπ

Ιερεπε».

Μπτιπιεππιιει; επεεε Ε'ε.ΙΙεε νοε τπεεειετπεσεει· Βρππερεπε οεεε

'Γπ·ερεεειποε εε εει· 8τεΙΙε άεπ

Επεινπι·πιιιες εεε 'Ι'πεειεεε ειιι Ηπιιτει·εεερτ επεεετε Επεππεεε

επε νε .Μπιτ εεετεΙιτ. '

Α. Βπε πε τεπε: «Ζει θεεεπετπε εει· Βεπιεεεπεεε εει· Με

ι·ιιεετεεοεε».

Βετπεπιτ ππεει· 5 θεειι·οεετει·οετοιεπεε @εεε ν. Ηεσεει·ι εεε 3

ΐοε ε8 Ορεπειποεειι ινιιπ·ιπεε 4 ινεεεε Κι·εεε, άπο ππεπ·πεεε ινεεεε ΝεθπΙἔ

εεεετεεοεειι εεει.πεππππιι·τ.

Α. Π ε Ι π πι 8 ε τ:

Εσεπεσσοεσεε».

Π. Ι›‹>ππεπιτετ εειιι· 8 Ε'εΙΙε νοε Επσεπεοσοσσιιε, νοε ιπεεεε 5

πε (πεπ Εεεει·, εινεπ πιε Ρει·πτοεεεπε εεε 1 πε εει· Βειισειιπεεε

εεεεεε. Αππε Με ιι·ιιπιπεε επε2επτπε εεσε π..πεεεπεεεε-π.ιεεεεε

«Πεεει· επε σπιππ·ιιι·ι.επεσεε Βεεεεεπεεε· εεε

ππιπτ ειιτειπι Ει·ποπεε ορεππι·τ.

 
 



Σ!

ό. Η ε ε· ε ιι - 'Ι' ο τε: «Ε!π Γε!! νοιι ιιιεεειιιει·ιε!ετ Ο!ιν!ιιε

ενειε ε!ε Πτεεε!ιε ειιιεε !!εεε».

Βε! ειιιειιι 28'ε!ιι·ϋ.τειι Μειιιιε. άει· εειι; .!ιι!ιτειι επι Μειω

»»·ειεε ειιι“ιι·ετειι ειι Ι.ει!ιεε!ιιιιετιετι ιιι!τ 0!ιετιρει!ειι ;;εΙιιτειι

!ιε.ιτε, ειε!!!ε εἰε!ι ρ!ϋιε!ιε!ι νε!!!ε;ε Πιιάετε!ι€ειιεΙιε!ι!ιιε!ι εεε

Βει·ιιιεε ε!ε. !)ιε Πιιτει·ειιε!ιιιιιε ετε!!τε ειιιε Βιιεε!ιεε νει·

ννϋ!!ιιιιιε τεε!ιτε εννιεε!ιειι Νιι!ιε! ιιιπ! Με. Ρειιρεττιι !εε!. Βιε

Ορει·ε.ιιειι !αΙει·ιε «Με Ιιιι θετιεειι τεε!ικ ΜιιιΚε!ε Κι·ειιι!ι!ιειιε

!›!!‹!. Ιιιι Μεεειιι.ετιιιιιι ε!ιιει· !)ϋιιιιι!ετιιιεε!ι!ιιι εεε.εεειι ειιιε

ει·ϋεεετε πιιε ιιιε!ιι·ει·ε !ι!ειιιει·ε :Με ιιι!!ε!ι!ε·ει· !!εεἱε!‹ε!τ εε

Ηιιιω Ονετειι, ννε!ε!ιε Με Μεεεει.ετιε.!!ι!εΜετ τ!ει·ε.ττ εεεειιιειιι!ει· .

εεει·ειιε;ι !ιειιειι. Μεεε Με Πει·ιιιεε!ι!ιειςε Με @Μεεε Βε.ιιά

ί!!εει· Με ει·εεετε Ονειε !ιιιιινεεεεε. Σ'νει· Μιιιιιτ εε!ιειι ειιιε

Βτεο!ι»νει·ιιιιε εει· ΓοντεεννεΒιιιιιε εεε Βει·ιιιιιιΙιε!τεε εεεε!ιειι,

.ειε ννιιι‹!ε Ιεπτετε νε!!ετειιτ!!Β· ειιΐεε!ιε!ιειι Μιι·ε!ι ειιιε Αικειι

όι·ε!ιιιιι,ε, ννε!ε!ιε Με !!ετιιιεε!ι!ιιι€ε ιιιιιεειιιιιιτ Πιι·επι Μεεειι

ιει·ιιιιιι ιιιπ! εετιιιι ι!ιιιι ειιι!ιε!τειιειι Ονειειι ειιι ετννε Με

ι·τΓε.!ιτειι !ιεττε. Νεε!ι Βετει·ειετι εεε νε!νιι!ιιε ννει·τ!ειι Με

Ώνωση ετε!!'ιιετ. Ειπε Αιιεεε!ιε!ειιεεετεε!!ιειι ιιιιεε!ε.ιι8· ννεε·ειι

άει· Πϋιιιι»νιιιι‹ΙΙΒΙ‹ειε ε" Ονετειι. Πιε εεερεΙιειιειι Ονετειι

ννιιι·όειι »·ει·εεε!α ιιιπ! Με Βειιε!ι»νιιιιε!ε Βεεε!ι!οεεε11. Θ!ε.ττε

ΗειΙτιιιε.

Η!. 8»νειιιιι!ιν.

θ. επιηιιι·κε !ιε! ε!ιιεπι Β4]8.!ιτ!εειι Ρειιειιτειι ειιι ννε!!ιιιιεε

Βι·οεεεε Αιιςιειιι, εεε εει· νετε!ετειι ινωω εεε Βεεειιιιιε Με»

Παει· εει· Ριεετιι.ιε ε.ιιΐεεεε. Πει· 'Ι'ιιιιιει· ειι!ε!ι·τε εειιτ!!ε!ι ιιιπ!

!ιεττε Μιι·ε!ι Βιιιι!εει·ειιειι ιιι !ε!›ειιεςε!`ε!ιι·!ὶε!ιειι ΒΙιιιιιιιεειι

ε·είϋ!ιι·τ.

«Ε!π ει·ιετιε!Ιεε Αιιι.ςιειιι άεε Βεετιιιιι».

Μ. Β ε. !‹ ε ει ε ε ιι ε !ι ν. «Πε!ιει· Β'ι·ειιιε!ώηιετ ιιι άει· Βετε

Μεεε».

Θ. Ιιετιε!ι!ετ ιι!ιει· ίε!Βειιεε 4 Β'ει!!ε:

1. Βιιιειιι 40ιε!ιι·ιςειι Κι·ειι!ιειι ννε.ι· νει· 8 .Ιει!ιι·ειι επι Ι)επιιιι

ειιι Λ!ιεεεεε ριιιι!αιι·ε »ν·ει·‹!ειι, ννε!ιε! Με Νειι!ε! άει· Βρτιωε εε

Μεεε Βε!ε ε!ε!!ιειι ειε!ι Ηει·ιι!ιεεε!ι»νετεειι ειιι. Βρειτε·

ιι·ειειι !ιεαιαε Ι!ιιι·ε!ιΓεΙΙε !ιιιιειι. Ι)ιιι·ε!ι ειιιε 8εετιε πιεΜειιιι

ννιιτι!ε ειιι !!Μιε!ἱε!ιει· θτειιι ειιτΓει·ιιτ, εεεεειι Κει·ιι Μιτε!ι ειιιε

Ρτεινεεεε!ιε Νεεε! εςε!ι!!ι!ετ ννιιι·‹!ε.

2. 22_ιεΙιτιρ,·ει· Ρετ!ειιτ Πειτε ειο!ι νει· ειιιειιι .Ιε!ιι·ε ι·ιττ!!ιιεςε

ειιι ε!πιειιι !ιε!2ετιιεε 'Ι'ι·εριιειι€ε!εεεει· !ιετε.!ηςΙειιειι !εεεειι,

ννο!ιει ει· ειε!ι ειιι Πειιιιιι νει·!ειιτε ειιι! Ηεπιειιιιιε !ιε!ιειιι. Νε.ε!ι

Πε!!ιιιια εει· !νιιιι‹!ε Μια-πι ΜΗ! ΒΙε.εεεεεεε!ιννετάειι Με. δ.

εικι.τε!ιιττε Μεεε δτειιι, άετ Με!! ειιι ειιιε" Ηε!εερ!Μει· πε

»Με !ιετιε.

δ. Βιιιειιι 72_ιε!ιτιεειι Κτεε!ιειι »νετ νει· ειπει· Ψεε!ιε »νειχειι

Ηε.ι·ετετειιτ!ειι ε!ε Νε!εωεεε!!ιετει· νοιι ειιιειιι Γε1εεε!ιει·ει·

ειιι€εΠ!!ιττ »νετε!ειι, »νε!ιει εει· Κε.τ!ιε!.ει· ε!ιπ!εε ιιιπ! ειιι ΜΜΕ

εεεεε!!ιειι ιιι Με Β!εεε ειιι·ϋε!κε!!ε!ι. Η. ε:τι·ει!ιιττε Μεεεε 14

«πι. !ειιι.πε 8τϋε!‹ πιιπ ειιιειιι Ι.ιι!ιει!ιτ!ρωι·.

4. Ιιιι 4. Γει!!ε !ιεττειι ειο!ι ιιιε :»νει !ι! Με Β!ιιεε ε·ειει!ιειιε

Βιεςετιιτειι Βιε!ιιε εε!ιι!Μ-τ. Ι)!ε Ι.ι!εε.τιιτειι ειιιιιιιιι!.ειι νοιι ειπει·

Β!εεειιιιε!ιι, Με ινε ειι ειπει· νει·Ιειιιιιιε εει· Β!εεε !ιε! ειπει·

Ηετιιιετειιιιε νει· Β ε!ιτειι ειιι.=;ε!ει;τ »»·ει·άειι ιιιιιεε!ε.

Α. Ατε.ρε νν: «Ζιιι· 'Ι'εε!ιιιι!ι άει· Πετιιιιιε!ιτ εε! ςειιςτ!Μιεεεε

Βι·!!ε!ιειι».

Α. ειιιρΠε!ιΙτ ιιι Γε!!ειι, »νε ε" εε!ι!εε!ιτε Α!!εειιιεἱιιιιιετειιε

εεε Ρετιεπιτειι ειιιειι !ειι,ι.τει·ειι Βιιιετι!! νει·!ι!ετετ ειιι! ετιι!ει·ει·

εειτε Με θειιετε.ιι ειιι: εεετειιετ. ει, Με »·ετ‹!ε:ε!ιτἱεειι θιε!!ειι

Μιιιι!ι Ιιειιι!ιεπεε!ιε Νε.!ιτε εἰιι2ιιετἰὶ!ρειι. Ιιι 2»νει Π1!!ειι ννι1π!ε

ιιιπ Μεεεπι νει·ΐε!ιιειι ε!ε ε;ιιτεε Βεειι!τε!; ετεἰε!!:; εε !ιειι‹!ε!ιε

εΠε!ι ειιι Με! ειιι Μεεε Βιο!ιετεε!ιειι Πετιιιννειιε!ιτιιο!ι, εεε ειι

άει·ε Με! επι ειιιετι ειιι8·ε!ε!ειιιιιιτειι !.ε!ειειι!ιι·ιιε!ι ιιιπ εε!ιι1ιεΙειι

θο!ιιι!ιτΐιιι·ε!ιειι :ιιι άει· !ιιεει·εει·ιττειι Βε!ι!ιιιςε.

Ν. Κ!!!`ει·. «Ζιιι· Βε!ιειιά!ειιι; εει· νει·Ιά!ι·ιιιιιι; !ιε! Πικετ

εε!ιειι!‹εΙ!ιι·ϋε!ιειι».

Κ.'ε !ι'ει·Γε.!ιι·ειι ιετ; !'ε!;ςειιόεε: Νεε!ι Βιιιενρειιιιε· άει· Βικ

τι·ειιι!ιετ νοιι άειι Ζε!ιετι Με ειιιε πιιιτ.!ει·ειι !!ι·ιιτε! άεε (Πιετ

εε!ιειι!ιεΙε, ννιι·‹! @Με !!!ιει· ω» Ε'τεειιιι·ετε!!ε εει· νει·Ιιειιά

ειι·ειι!ει· όιιτε!ιεε!ιιιιττειι ιιιπ! !!εε: Μεεειιι Βρε!! ειιι !κΙειιιει·

Βε!ιι·ειι!ιεεεερε.ι·ει Μιι·ε!ι θγρε!ειιιεειι Γεετ ω”. ΜΒ; Μεεειιι

Αρρει·ετ εςε!ιιι€τ εε Με !ιεἱ‹!ειι Ηει!!”ιειι Με θνρενετεειιι!εε !ιε

!ιε!ιιε νοιι ειιιειιάει· Ζε ειιι!ετιιετι ειιι! Μιάιιτε!ι Με ςε»νϋιιεε!ιτε

Ειτειιειοιι ιιι ει·ιεε!ε!ιειι.

Ν. Ρ ινε »ν (ι ε ιι ιι !ι ε νν: «Πε!›ει· Βνετιι·ρε.ιιοε άει· Νιιι·!ιειι

εκτιετ.ιιτειι εει· Ηετιιι·ε!ιι·ε».

!)ιε Βπε!!τρεΙιεε εει· εειιι:ειι θτι·ιετιιι· επιρί!ε!ιΙτ εἱε!ι ιιι ε!!ειι

άειι Πι!!ειι. ινε Με Πι·ετ!ιτε. ιιι ι!ιτει· ι:ειι2ειι θιτειιιιιίει·ειιι

ιιι Μεεε εε!Ιεεε Νει·εειιιιιε.εεειι ειιιι:ε!ιεττετ ω. Νεο!ι εει·

Βιειιτρειιειι εε!!ειι »νο ιιιεε!ιε!ι Με !ιει‹!ειι Ωιιεεεε!ιιιιττε άει·

 

Πι·ει!ιτε Μιτε!ι Ν!!!ιτε νετεἰιιἰετ »νετεειι. θε!ιιιετ «Με μεσω

ιιιε!ιι. εε εε!! πιειι εἱε!ι ιιεε!ι Ρ. ιιιε!ιτ Με Με ε!!ιιιΜι!!ε!ιε

Νειι!ι!!ειιιιι.: ε!ιιεε εριτ!ιε!!ειι·τειι Κειιε!εε εε εει· 8ιε!!ε εεε

Ι)είεετεε »·ει·!εεεειι, εειιεει·ιι Με” Β !!εε! Πι ιι·εειιτ! ειπει·

Γοι·ιιι ιιι εειι !)είεει ει·ειιερ!ειιιιτειι ιιιι ιιιιε!ι Αιι!ιε!!ιιιιε »!εε

εε!!ιειι εειι Πείεει. !!!ιει· ειιιειιι Κει.!ιετει· ε. τ!επιειιι·ε ι·ε!ιτειι

ι“ει·ιιι!ε εε!ι!ιεεεειι. 8εε ιεε!ι!ω !ιε-ιι Ι.ιρρειιεε!ι!ειιιι!ιειιτ ειιι·

Τι·ειιερΙειι1ε.ι1οιι !ιειιιιτει., ειιιε!!ε!ι!ε Μεεε Τ!ι!ει·'εε!ιειι Ιεεερειι·

ν!|ε!ι!. Ρ ὶ ε Ε.

Βεεε!κ!! Ήι·ε!εε!ι. Ντ. Ι-Β (ιιιε!.!.

Ι. Ι. Η ε τ ε ε !ι ιι Η; ο »ν: «Εἱιιιἔε Βειιιετ!ιιιιι€ειι ἱ!!ιετ Με Βικ

ε!!ιιΜιιιε εεε Ψιιι·ειίεττεετεεε». (Ντ. 1).

νει· ειιιιεειι Μειιετειι !ιειττε Μ. εει· Ρει·ιεετ ιιιεΜειιιιεε!ιειι

Α!ιε‹!ειιιιε ειιιε Πιιι!ιε!!ιιιιε.· ειεπιιιε!ιτ Με: εειιιε ει·ειειιει·ε

. Τ!ιεοιΙε εει· ΑΒεειιι!!ειιιτ!ειι, ιιιι‹ἰ ιιιεε!ιτε !ιιει·ιιιιτ εεε ιιιιι!ε Με

ι Μεεεε εειιιει· ειιιιιιιε ιιιιε!ι !ιεείιςεπε εετ!ε!‹ιεἰεε!ιε Μειιιειιτ

ειι!'ιιιετΚεειιι ιιιεε!ιειι. Πω! εννει· !ινιιιςτ ει· Με Βεεεκε!ιιιιι.<; νοιι

ΑερειιΜε!ιισ!ειι ιιι Ζιιεειιιιιιετι!ιε.ιιι.: ιιιπ εειι Πειειρει·εειτειι

εεε εει· ΟΙιιιεεε εει· Νειιιε!ετ!ειι. Με Βε!!ε, »νεΙε!ιε εειιιεε!!ιειι

ε!ε.!ιει ειι!ιειιιιιιε, !ιεε!ε!ιε !ιειιρι.εεε!ι!ιε!ι ιιι εει· νενννιιιιιιιιιιε

άει· Πει·πιεε!ι!ειιιι!ιειιι, ννεΜιι·ε!ι άειι ἰιιι Πει·ιτι!ιιιιιειι ε!ε!ι ιιιε!

ετειιε τε!ε!ι!ιε!ι νει·Πιιεειιτ!ειι Μι!ει·ε!ιειι Με Μεε!ιε!ιΙιειι ε;·ε!ιε·

εειι ννει·ι!ε ιιι Με Ψειιειιιιι.ε εεε Ρι·οε. νε:·ιιι!Γει·ιιιιε ειιιειιάι·ιιι

εειι ιιιπ! !ι!ει· ε!ιιε Βιιι.εϋιιι!ιιιις !ιετνειειιι·ιιιειι. Βε!ε!ι' ε!ιιε Μ·

ι·εετε νει·»νιιιιάιιιι:: εει· 8ε!ι!ειιιι!ιειιτ εει ει» άειι Τιιε!ιεεηι!ιε,

Ιιιε ει·ννιεεειι, »νε!ε!ιει· ειιε!ι ειιι !ιειιι!εεεειι νοιι άειι Νει·ιιειτοτ!ειι

εε ειπει· Βιιτεϋιιειιιιε· εεε Αερειιεικ εε!ιιι!‹! εε!. Αιιε»νειι.ει·

8!ε!!ε εειειι Μιιιιι εετ Αεεενιε σε!! άει· Οιενιιι·ιε επι ιιειιιιειι.

Αει.εεεε!ιειι νειι άει· ι·ε!ετινετι ΗεεΠε!ιειι άει· Αρρειιά!ειιιεεε Μεεε

εοε!ι !ιει1ιει·!‹τ ννετάειι, Μι.εε εἰε!ι Βιιιιά»νϋτιτιετ ιιεε!ι ννε!τ Μω

Πεετ ιιπ ιιιειιεε!ιΙιε!ιειι Πετπιε νει!!ιιάειι, ειιι! εεε!ιε.!!ι Μπε

ι·ει· Πιιιε!.ε.ει! Μιιε!ιε.ιιε Μεεε ιιιιτιιει· ειιιε Βιιτε!!ιιειιιια εεε

Ψιιι·ιιιι'οτεεεεεεε ιιεε!ι ειε!ι ιιε!ιειι ιιι!!εεε. 3ει!ειιίε.!ε νει·Μειιε

Μεεε ρεεεειιε.ι·ε 'Ι'!ιεει·ιε ετεεεε Βεεε!ιιιιιιι.:, ειιιιιε! νιεΙι“ε.ε!ιε

Βεεεεε!ιτιιιιι.τειι εε ειιιετεειιε εΙε!ιτι. !ιε!ιειι,εεεε !ιιε»νε!!ειι ειιιε

ειιιιρετε.ειιετε Βε!ιειιι!Ιιιιιι.π ι·εε!ιειιιιιιιςειι εει· Αρροιιειειιιε

ειιιε θο!ι»νιιιάειι !ιτιιι€ετι !ιειιιιιε, ειιτ!ει·ει·εε!τε ε!ιει· ει!! Ζιιεεει

ιιιειι!ιειιε· 2»ν!εε!ιειι εει· εειιεεειειι !!τ!κι·ειι!ειιιιε· ιιιπ! άειι

Ι)ει·ιερετειειτεε ε!ε ιιιιιιιτιετεεε!ιε!ι ε!ε!ιει· Γεε!ειιετε!ιετι εε!ιε!ιιτ.

Μ. !ιετ ρει·εειι!ιε!ι !ιε! Γ! νοιι ι!ιιιι ιιιιτει·ειιε!ιιειι Ρειωι νοιι

Α ρειικ!!ειιιε Π! ιιιε! Βιιιιεννιιι·ιιιειει· ιιι εειι Γεεεεε εεΙ'ιιιιάετι,

εε!ε!ιεε !ιειιιπιε ιιειιιειιτ!!ε!ι !ιε! Τι·ιο!ιεεερ!ιε!ιιε ιιιπ! Αεεει·ιε νετ.

»ν!!!ιτειιιι εε!ιειιιιι!ιε!ι Με Οπνιιτειι !!ιι·ε Επι· ειιεεετ!ιει!!ε εεε

Πει·ιιιεε εεροιι!ι·ειι. Ζε !ιειιιει·!κειι εει εε ε!ιει·, Μιεε ειιι πεπε

τινεε Βεειι!ιειτ !ιε! άει· Γεεεεειιιιτετειιε!ιιιιι.<.: ιιοε!ι ιιιε!ιι εεεετι

Με Αιιννεεειι!ιεπ νοιι Βετιιιρει·εειιειι ερτεο!ιε. ννει! Μου-ε Ιιιι

εεεε!ιειιειι Ρε.!!ε ιιιπ εοιπ Ε`ε!ιΙειι Με” »νει!Με!ιει· !ιιΜνιΜιειι

ειιειιεε!ιι·ε!!ιειι »νε.τε, »ν!!!ιτειιι! κι·οτιάειιι ε!ιιε Ειιι2ϋιιειιιιε Πετ

νει·ι·ιιΓειιεε ιιιε.ιιιι!!ε!ιε !νει·πιει· ιπι Βει·πι ε!ε!ι νει!!ιιάειι !ιειιιι

εειι. Αιιε!ι άει·εττ.ιεε ΖιιΠε!!ε εειειι Μ. !ιε!ιειιιιτ.

Β. ιν. !ιε νν ε ε ε!ι ε »ν: «Πε!ιει· Με εετά!ε!ε Βε!ιει·ε!ντ!ιεεε ιιιπ!

!!!ιει· ι!ιτε Βει!ειιτιιιιε ιιι άετ !)ιεειιοετ!!ι ιιιπ! 'Γ!ιεει·ιε

εει· Ηεπτ'ε!ι!ει·. (Ντ. 1).

Πεε Ζιιειειιεε!ιοιιιιιιετι ειπει· Τιε!ιει·ειι·τ!ιεεε ιπι Αιιεε!ιΙιιεε ει!!

Ηετείε!ι!ετ ιετ νοιι ίτιιιιεεειεε!ιειι Αιιιοτειι πιε!ιι·ΐειο!ι ει ινε.!ιιιτ

ιιιπ! !ιεερτεε!ιειι ννοι·τ!ειι. ννε!ιτειιά Μεεει· Βτεο!ιειιιιιιις εειιειιε

άειιιεε!ιει· θε!ε!ιτιετ ιιεε!ι ε!εε!. Με εεεϋ!ιτειιάε ΑιιΓειετ!εεειιι

Βε!!. ειιι 'Ι'!ιειΙ ι.εεννει·όειι κι, ειιι! !ειπει·ε ειιι· εεε νει·!‹ειιιιιιειι

εεΙε!ιετ νειειιόετιιιιςειι ιιι άετ Ι.ε!ιει· !ιε! Ηει·ει“ε!ιΙετιι ειι!ε.ε

εειι, Με πιειι ε!ε ενετιετιεε!ιε !ιιι:!ιιτεε!ειι εεε Οιε·ειιε ιιιιίΐεε·

· εειι !ιδιιιιτε, »νε!ιει ειε !ιειιιειι »νεεεπιι!ιε!ιειι Βιιι!!ιιεε ΜΗ' εειι

»νε!τει·ειι νετΙειιί εει· Ηετ2ετ!ιτειι!αιιιιΕ ειιεειιϋ!ιειι ρΠεεειι.

Αεί' θι·ιιιιε ειιιεε ει·εεεει1 Βεο!ιεε!ιτιιιιςειιιειτετει!ε ειιι! ν!ε!ει·

ειεεεεεϋε;!ιε!ιει·Κτπιι!ι!ιε!τεΐε!!ε !ιειιιιιιτ Ε. ειι άει· ννιε!ιτιεειι Πι·

!ιειιιιτιιιεε, Μεεε ε!πιε Βε!ιετειττ!ιοεε εετά!ε!ειι Πι·ερι·ιιεΒ·ε 28112

ε»νει!ε!!εε ειιιετιτε. Ηετε!ε!ι!ετ. »νε!ε!ιε ιιειιιειιτ!ιε!ι ειιιε Μεε

ιιιιε· ιπι !ι!ειιιειι ΚτειεΙειιΐ !ιε»ν!ν!ιειι, εειετι εε, Με ειιιιεε!ιετ ει!

ειιιετ νειιϋεειι Ηνρετεεπιιε ιιι άει· Βε!ιει· Πι!ιτειι. Ι)ιε ε!ε!ι εετ

»»·ιε!ιε!ιιτ!ε ενειιε!!εε!ιε !τιειιτε.τιειι !ιν!ιιιζε !ιε! !ε.ιιςει·ειιι Βεετε

!ιειι !ιιε!ε!ε,ε;!εε!ιε νετε.ιιεετιιιι€ειι ιιι Μεεειιι Οηε;νιιι !ιετνοι·,

»ν‹-!ε!ιε νε!!!‹ειιιιιιειι ειιιε!εε ε!εε! ι!ειιι ρει!ιε!εΒιεε!ι-ειιετειιι!

εε!ιειι Βι!ι!ε ειπει· Ιεθιζ!θ!'0Π?!!0δΒΣ Βιιιεεεε»ι·ε!ιε»νιιε!ιει·ιιιις

Βε!ιτειιιρΐυπε άεε θι·.<.μιιιε ιιιπ! Μιιιιεε!ι Με Βνεε!ιειιιιιιιεςειι Μεεε

νειιεεειι Βτειιιιιιε; ιιιι Ρΐει·Ιειάει·ενειειιι. Πει·ε.τιι€ε εενΜεΙε Με·

!ιει·ειτι·!ιοεειι !‹ειιιιιιειι ειιι· !ιε! Κ!ερρειιΐε!ι!ει·ιι εει· Μιιιε..!ε νετ,

ιιιπ! Βει·ει!ε Με 8τειιοειε εετ!! νειιεει ειιι. εει εε,νι·ε!ε!ιε εεε !ι!!

ιιιεε!ιε Κι·ειι!ε!ιειιε!ι!!ε ειπει· Ιεεεει·ειττ!ιεεε !ιει·νετειιει·ιιιπειι

ιπι Βτειιι!ε "Με, ινε!! !ιιει· Με Θε!εςεε!ιειτ εεεεεειι ιει. ειιι·

!ειιεςεε.ιιιειι Βιιτννιε!ιι!ι.ιιιε Μεεετ ρει!ιοΙεΕιεε!ιειι Ιιε!ιει·νει·εεε!ε
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τιιιιΒ·. '1'τοπάειιι άιεεει· ΚΙε.ρρεπίειιΙετ τεΙετιν εε1τεπ Μ.

1ιοιιιιτε Νεά. θ εο1οιιετ πιω ιιεοιιιιοιιιεπ. ΙΜ. ιιιε1ειι:1ι 1πειιι'- ,

πω” άετ Μιτι·ει1ιε ι·οι·Ιιειιάειι, επ ιιοιιιιπτ εε ειιιειι επ Οοιιιρεπ

εειιοπεειετιιιιεεπ ιιπ ε;ι·οεεεπ Κτειειιιιιι, άιιιιιει ιετ ε1ιει· επ Ιιε

ιιιετιιειι, άεεε, ννεπιι πει άει· 1ιίιι.ι·ειιπειιιιιειεπε εε 20 θεάειιιειι

ιιι άεπ ιιπι:ει·ειι Βιιιτειτιιιετειι ιιοιιιπιι:, ιιιιιιιει· εειιοπ ειπ άειιτ- ι

1ιειιετ Αεειι.εε νοτιιε.πάεπ ιετ. Βει ε. 1,5 ρθι;. πι" 1ιεο1ιειο1ιτε

τοπ Ηετει”ειιΙει· ιτοιιπτε 1ι. Ι.ειιετοιι·τιιοεε ιιοιιετε.ιιτειι. ιιπά ινε.ι·

άιεεειιιε άει.ιιιι ειιιε 15`οΙιτεει·εειιειπιιπ ειιιει· 1ιιειιιιιειειι2 άει·

Μιττε.Ιιε ιπιι. πάει· οιιπε ,ε,·ιειειι:ειτιςε ει:εποεε άει·εειιιεπ. ,

Αιιε άειπ θεεειςτεπ τοιιτι, άεεε εε.ι·άιειε 1.ει›ει·ειττιιοεε ιιι

άιιητππει:ιεειιει· Ηιπειειιτ νετννετι.ιιει ντετάειι ιιιιιιπ ει» άεε

νοτιιτιπάεπεειπ ειπεε Κιερρειιτειι1ει·ε άετ Μιττε1ιε. ΠιιΥετεπ

ι.ιε.Ιάιε,ιτποειιεοιι Ι;οιπιιιε ιιπ (ἰεἔΘιι8ΜΖ8 ιιι άετ Ιιε.ειιπεε'εεΙιεπ

1ιειιετειι·ι·ιιοεε πει άειι εει.ι·άιπιεπ ειπε ετε.τΕ ειιεεερτει.ττε Ονει

ιιοεε άετ ι.ιρ επ πιε ιπτ ιι1επεειιννει·ιεπ Πιτιιιιπετ νετ. @ειιιε

τετ Πιιιετε.ιιι1) Ιειεεε εειιοιι επ ιιιιά ει» ειοιι ειιιε Ηετ2ει·ι‹τειι

ιιππ;; νετπιιιιιιεπ.

Ρτο,ι;ποετιεειι ιετ άει·ε.ι·ιιἔε ΟοιιιρΙιεε.ι.ιοιι ειπεε νιιιιιιπ οοι·άιε

εεΙιτ ετιιει:, ιιπά ιιιιιιιιε ιιιιιιι πετ άιιτειι άιε Απννεπάιιπι.τ νοιι

θει·άιε.οιε πειτε νοι·ιιει·εεεεπεεπετ 1Βιιτιεετιιιιε, άεε Αεειιεε

άιιι·ειι Ρετεεειιτιιεειε ειπάοιιιιιιιε ειιιειι τειιιροι·ιιι·επ Ε1ΐεει ετ

ντε.ττειι. Βεεοπάετειι Βι·ιοιε εειιι Ε. άπτειι άιε Ψετοι·άπιιιιες νοιι

Τιιεοιιι·οιιιιπιιιπ πετι·ιοεειιε 1ιεπιιι επ Ο,θ-1.θ 4 Με 8 πιει 1818

που, εποε ιιιιι:ε ετι·επ,ιτε ιιειιάιΜ ειπειι τειιιιι. ,ε,·ιιιιειιι.τειι Ειπ

ιιιιεε ειιιε. νετ άειιι Θεπτειιοιι νοιι Οε.ιοιιιει πει άετ ειιτάιιιιειι ,

Ι.ειιετοιττιιοεε ιιιιιεε νει·ι. ννιιτιιεπ. τω» ιιιιι·ιει·ετ πάει· Πιπ

εετει· Ζειι: ετιιειεειιι ειιιε ετιιειιτε Ζπιιτι1ιιιιε άεε Αεειιεε ειιιε

 

ννιεάετιιο1ιε Ριιιιιιιιοιι, ιιπά άετιιτιιἔ ενιιιιιιοιιιιιιιεειι νοτττειιεπά

,ε·ειιιιει. εε θα Ιτιπεε άειι Βιιιιιιε ιιιιιιιιιεεπεειιιε1ιεπ ιιπά άειπ

Κι·ιι.πι‹ειι·ειπ ιειάΙιειιεε 1λ1οιιιιιειιπάεπ επ ετιιιι.ιτειι.

Η. Γ. Ζειά1ετ: «1Τειιει· απ. 1ιιάιοειτιοπεπ εειιι ορει·ε.τινεπ

Βιιιςτειιειι πει Ρετιινριιιιιιε». (Ντ. 1ι.

Ειπε Ρει·ιεγριιιιιιε εει ι“τει.ετΙοε ειπε ετιιειε Ει·1ττειπιτιιπι.τ υπά

ιιι Βεειππ ειιιει· Αι.τειιπε ννιτά ιιιε.ιι πιο νοτιιετ εεςεπ ιιϋπιιειι,

Με άει· ννειι.ετε νετΙππί ειοιι εεει.ε.ιιειι ινιτά. Πει. ιπιιιάεει;ειιε

άιε ιιιιιτω ειιει· ?Με ειιειι οιιπε Ορετιιτιοιι ειι ιιειιειι ιπι

Βι:επάε ιιπ, ννιτά άιεεε Κτειιιτιιειτ εεετε επ ειιιετ ..ιιπε άεπ

θτειι28·ειιιετειι» ειιι τεειιιιεπ εειιι. Ψιιιιεειιεπεννετιιιννει·ε εε,

άεεε ιεάει· επι νοιι Ρει·ιιγριιιιιιε ττιειειιεειτιιτ νοπ ειπειπ Ιπ

ιετπιετειι υπά ειπειιι θιιιτπ1·ε;επ 1ιεοιιιι.ειιιετ. ννιιτάε. άειιιιι. άετ

11οιιιειιι άεε ορει·ε.ιινειι Βιπ;._ττιιι'ε πω: νει·ρειεει ννιιι·άε. Ιιιάι

εει.ιοιιεπ επ ειιιετ Ορετειτιοπ ινι9.τεπ τω» Αιιειειιτ Ζ.'ε Γιιι,ε·επάει

11Βεπιτάεπει·πάε εετεττιιε.ιιεειιε Αρπεπάιειτιάεπ νετεειιιεάεπεπ

Θτειάεε ιιιιιεειεπ ιιπε ρτοριιν1ε.ειιεειιεπ Θτιιιιάειι ορει·ιι·τ ννετάεπ.

άειιιιιι. εε πιειιτ 2ιιτ Ρει·ιοτε.τιοπ άεε ρτοε. νει·πιιιοτιπιε ιιιοιιιιιιειι

ιι6ππι:ε. 2) ιλίε.ιιτεπά άεε :ιειιτειι Απτ'ειιε εει ειπε Ορετετιοπ ιιι

σπιτι, ινεππ άεε ειττιε·ε 1πιιιιι·ε.τ. ιιειπε Νει,ςιιπε· ειιι· Αιιι'ειιιι

Βιιιι€ πιει, πάει· άιε Ηειιιιιτ ειιιετ ε11 ειιιειιιεπ Ρετιτοπιιιε ιιιι

Απειιε;ε ιει. 8) 1ιι άετ επίε.11εΐτειειι ,θα ιιιιιεεε άει· Αρρειιάιτ

επι.ΐετπτ ι.νει·άειι, ειιιε άιε Βι·ιιτεπιιιιιιι; Νειεππε επ Βεειάινεπ
ιειει. ι

Α. Τε. Με.π_ι Κο εειιι: «Ζπι· Ε`τε,<τε ιιιιει· άεε 8·ιειειιεειιιε·ε

Βει'ιιιΙειιεειπ άεε Εεετιιιπε νοιι θετοιιιοιιι ιιπά Τιιωτκπ

Ιοεε». (Ντ. 1).

Πει· νοπ Μ. ιιιει:ο1ο8ιεειι ιιπτετειιοιιι.ε '1'ιιιιιοι·, ννειειιει· ειιι!

7 ειιτερτεειιεπάε Ζε.ιιιιιπ,ετ

 

άεπι Βεετιιιιι ειπεε 50 _ιειιτιρ;επ Μεππεε ετιιιιιιπτε, Ζειει:ε ιπι·

ετοεεοριεειι άεε εΙειειιεειιιιτε νοτιιε.ιιάεπεειπ ειιιεε Οιιτειποιιιε

υπά '1'ιι1ιετικειιιιιάιιπε· πιιι: ετειιειιννειεε ιιιι.ει€ειπ πιω. Με σε»

Κτεπιτεπεεεειιιειιτε άειιι νε”. εκει ειιςιι.π,ιτΙιειι νετ-άετ 'Γυ

ιιιοι· ννιιτάε ιιππ ειιι· Ππτετειιοιιιιιιις ιιιιει·επιπάτ- εε επειιεπ Ιιει

άετ άιε Βιιτειι άετ ιιΙιπιεο1ιεπ ΒεοιιειοΙιι.ιιπ,ιτ ιιπε, ιιιιά ι‹εππ εε

ωοπτ ει·πιι·τ νι·ει·άεπ. ινειεΙιεε άετ ιιειάεπ 11ειάεπ ιπι εεεειιεπεπ

1%ιιιε άεε ρτιιπε.ι·ε ειεινεεεπ εει. .1εάεπι'ει1ιε ιετ άιεεετ ιπιε

τεε2ειιτε Βείιιιιά ειι άειι ε.1ιετ8·τϋεετεπ 8εικεπ1ιειτεπ επ

τα: πεπ.

Θ. Ν. Κει.εει·ι π ονν: «Ζιιτ ?τεμ ιιιιει· άιε Βει·ιιπιάιε.εποετιιι

άει· Τιι1ιει·ιιιιΙοεε» (Ντ. 1).

Κ. Με ιιιιι. άειιι Βιιιιε νοιι 81 Μεπεειιεπ άιε ΑτΙοιιι,ιτ - θοιιι·

ιποιιι:'εειιε Βετιιιιιτεε.ετ.ιοιι επεεει:ε11τ. ιιιιά ιιοιιιιιιι επ άειιι

θειιιιιεεε. άεεε άεε Βιιιι. Τιιιιετιιιιι6εετ ιιι ε·εννιεεειιι θτεάε ειπ

ΑΒΒ1ιιιιιιιιτιοπενετιιι6€επ 1ιεειΙ:2:.Κ. κι ιιιιετ2ειιέτΕ νοπ άειιι

άιε.8·ποετιεο1ιεπ Ψεττιιε άιεεετ Πιιτετεπειιιιπε;επιετοάε, ιπάειιι ει·

1ιπάειι ιτοπιιτ.ε, άεεε άιε 1πτεπειτϋ.τ άετ Βεεειιοπ νοπ άεπι

θτεάε ι.ιιιιετιιιιιϋεετ Πτιετε.πιιιιιπς. ιιιτειιι νει·Ιειιι, άετ ννιάει·

ετεπάεικτιιι'ι. άεε Κττιπιτεπ ε.ιιιιε.π8·ε.

νοπ 11 εεειιιιάεπ 2ει,ιτ·τεπ 2 άιε Βεε.ειιοιι; νοιι άιεεεπ Μπιε

τεπ εειιι ειιιετ ειπεπ Μοιιει. εριιιετ ιπιτ ειιιετ θειεπιτεΠεει.ιοπ σιωπ

Ιιει· τιιιιετιιιιιιιεειι Οιιτιι·επτει·ε ιπ Βειιιιιιάιιιιι€. Ππτετ ε.πάει·ειιι

ει·ιιιειι. ι·ωτ. πει θ νοιι 17 επ άειι Αιιιιιιιιιιιτεοι·ρ;ε.ιιεπ ιειάειιάεπ

Κτεπιιειι ειιιε άειιΙΙιε1ιε ροειεινε Βεεειιοπ ιιιιά εννειιιιεΙ ειπε
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εειιι.νε.ειιε Βεεοιιοιι. νοπ άεπ 1ει:ει.ετεπ εειιι εε πει άι·ειετι

πε.ειιιτει;ιιοιι ιιι ειιιετ Επιιεεπεριι.ιειινει·άιειιι.ιτπ,ς.- υπά ΝΝ 2

επάει·ειι πιιιιιιι άιε νοι·ιιεπάεπε Βτοιιειιιι ιιειιιιιιιιιιε ει·ιεπ άετειτ

τη; ειιτοπιεειιεπ νει·ιιιιιι, άεεε άετ νετ πεπ: ειπετ ιιεει.ΘΗΘΠάΘΒ

1 '1'ιιιιει·ιιιιΙοεε ειιιειι ιι1ιιιιεειι ει·ιιοιιειι ι.νιιι·άε. Βει θ νοιι 18 Ριειι·

τιιιιιει·ιι ι.νιιτ άιε Βεπειιοπ ροειτιν. ιιιιά εκειτ1:ι άετ ειπε νοιι άεπ

ετειετειι ιιεειι 8 Μοπιιιειι επ ΤιιιιετΚιιΙοεε άετ 1.ιιιιΞειι. (Με

Ρ1επι·ιι υπά άεε Ρετιιοιιεπιιιε, άιε ιιιιτι,ιτεπ 5 ννιιτάειι άιιι·ειι άειι

εειιιερρεπάεπ νει·ιιιιιί ιιιτοτ Ρ1ειιτιι:ιε τπιιετΚιιΙοεενετάεο1ιτι8

Β ?Με νοιι Αεειιεε, άιε πει άετ Βεειιοιι Βειιι:ΜεΙΙιππετιιιιιοεε

τιιιί'ννιεεειι, 2ειΒιειι ειιιε πιειιτ. ετε.τιιι επεξερι·8.8τε Β.εει.ει.ιεπ.

νοπ 4 Πιιιεπ νοιι Μιιιιιι·ιιιιιετιιιιΙοεε ι.νιιτάε πιιτ Βει άΓθιθΠ

ει·ιιινειειιε Βετν:τιοπ 8·ειιιιιάειι, ιιι 2 Ρε.1ιειι νοιι Κποειιετιετιιτειπ

ι‹ιιπε; ει·ιιιειτ Κ. άεε·ε,ι.τειι άειιιΙιειιε Αεε·ιπτιιιειιοπ. Βιιά1ιε1ι ει·

ιτε.1ιεπ 19 πιω νοιι 'Ι'πιιετιιιιΙοεε, νοπ ι.νεΙειιεπ 11 ιπι Ηπερι

τει εκετιιειι, τοι,ιτεπάεετ άεε θετιιιιι νοιι 5 Κι·επιτειι, άιε Βετιπε·

ρ_·ι·ιιάιιτε Ρι·οεεεεε ιιι άετ 1.ιιπιτε ε.ιιίννιεεειι ιι-ιιά ιε6τρει·1τι:ιι νικετ

ιιι: ιιει·ιιιιιετιζειιοιπιιιειι ι.νετεπ, εειιι άειιτ1ιειιε Βεειοι.ιοπ, πει

ι 11 Κι·ιιιι1ιειι ετιιιεΙτ ιποπ εοιιννε.ειιε Βειιοιιοπ ιιιιά 8 Κι·ειιιΚε

ειιι τει:ιιι. εειιινετειιι ΑΙιεειιιειπεπειεπά εειιειι 1ιειπε Αεε1ιι

ιιπει.ιοιι.

Ψ. Ρ. Κ ε. ε ε ιι τ ε ά τι πι ο ιν: «Ρι·οριιγ1εκε ππά '.1'ιισοτιε άει·

Ρεει». (Ντ. 1--Β).

Ειπε Πειιετειειιιτ ιιιιετ άεπ Ιιειιιιι.ε·ειι Βιιιιιά άει· 1τειιι·ε ιιι Βε

Με άετ Ρι·οριιν1ε.ιτε πω! άει· '1'ιιετεριε άετ Ρεει. Με θτππά άει·

Ατιιειι:επ ε.ιιάετει· Αιιιοι·επ, άειιειι πιτ. εειπε ειει,επειι άζι·ίε.ιι

τιιιιιεειι ιιιιετ άιε 1τπιππιιιειι·ιιπεενει·επειιε πιι1: Οιιε.ΠΊτιιι ευιιει·

1.γιιιριιε ιιπά Αιιτιρεετεει·ππι ιιειι·ιιιμ. νει·ί. ιιοιιιιτιι: επ άει·

12ι·ιτεπιιιπιεε, άεεε ιιπ,εεειοιιιετ ι·ιεΙετ Μ:ι.πετει, ννε1οιιε· εοινοιιι

άειιι ειπεπ, ειε ειιιειι άειιι επάετπ άιεεετ ιιιτωι ε.ιιιιε.ιι.επ, ντιτ

ιπ άεπ ιιειάεπ τι·οτιάειπ εννει ιιιιιειιιιςε 11'πιτι.οτειι πεειτπειι.

ιιιιι ιιιιι. €τοεεεπι Βι·ΓοιΒε ιπ άεπ Κεπιρι ειιι. άει· Ρεετ ιιι

ιι·ει.επ.

ιν. Θ. Οι· ιι ε ά ε ιν: ..Επι Με Με άιε νει·εε.πι.τεπΙιειι, ως

ε·επνι·ε.ι·ι: πω! Ζιιιτιιπιι. άει· ε;ειιπττειιιιΠιοιι-ΕνπεειτοΙοει

ετ:Ιιεπ 1)ιεειριιιι». (Ντ. 2).

Πειιει· άιεεεε '1"ιιειπε.ερτε.ε1ι ι·ω. ιπ εειπετ Αιιτι·ιΜ.ει·οι·1εειιπε

ειε Ρτοΐεεεοι· άετ Κε.εειπει· Ππινει·ειι.ιι.τ.

Α. Ε. Μειι άειεοιιπ: «Με Εεεε άετ θειετ.εειιιτειιιιεπ ιιι

Βτ. Ρειει·ειιιιτ,ς». (Ντ. 2 π. 3).

Νεειιάειπ πω. ιπ ειιιιτειιειιάετ 11νειεε Με θιτιιιιά νοτιιε.πάε

πετ Βιιιιιετιιιειι ιιπά Ποι‹ιιιπειιτε άιε ειιε·ειιιιιιειιΙιειιε 1..ει,ιςε άετ

θειετεειιτειιιιιεπ ιιι άετ Βεειάειι2 εεεειιιΙάετι: Με. 8·ε1ιτ. ε: επ

άεε ειετει1ιΙιειιε Ήιειιιιι. εειπετ Αιιιιε.πά1ιιιιε, ειπ, άε.ε Ρτοιει:: άει

Οι·€ειιιιεε.ιιοιι ειιιετ Γει.ιιιιιιειιρΠει.τε θειετεειιτεπιτει· ιπι ,εςτοεεεπ

Βιι·Ιε ιιειι·ειΤειιά. Ιπ νετεειιιεάεπεπ Βιετιιεπ άεε Απειεπάεε Μ·

τειιε εειι. ιτιιι·2ετει· οάει· 15.ιιιτει·ει· Ζειι. ιτι θειιι·ιι.πειι, Κάππα

άιε 1πτει·ιιιτιιιιε· ιιιι8·ειειιτΙιειιετ, ειιι·οπιεειιετ 1ττειιιιιι€ει· 8εςειε

ιιι άεπ Ρε.ιιιιιιεπ άετ Νει·νιι·ει.ιιάτειι

πάει· ειοιι άεεε ττειννιιιιἔ Αιι1ιιει;επάει· επειι πει πιιε ιπι @Με

,ι;τοεεεπ Νιιτ2ειι ετιίιεπ. τωιιιοιι ιιιιιεετε άιεεεε ειιι: ιιιιά ρι·εε··

ειιιε οι·ε·τιπιειτι ινετάεπ, ενειιτιιειΙ άετ 6$επτΙιειιεπ δωάτ.ρι1εεε

ι ιιπιει· Μιτιιιιίε άει· Οοιινετπειιιεπτενετννειιιιπε· υπά άετ θεεεΙΙ

εειιεϊτ άετ Ε'ιιι·ιιοι·ιτε Πιτ θειετεειττπιιιιε ππτει·Ιιεςειι. ιιττι

ννιιι·άε ειποιι ω. Ιοε, ινειιπ ετει άιε θειιειι νει· Ιι·ι·ειπιιι€ειι ιιπ

?ειιιε ιιιιετννιιπι€ειι πι, ειοιι πει ιιπε ιιπ (ιιι·οεεεπ άιιι·ειιτ'ι'ιιιικεπ

ιε.εεεπ. Αιιιτεεειιεπ άενοπ, άεεε ειιιε άετε.ι·ιιεε ει.ετι,ε,·ε Βιοεπι

τιιπρ,· άετ ειιι€επιι1ιειιιιειι ινειτ ιιιιει· άιε ιισΒιιοιιιτειι ιι1ιει·ΐιιιιτειι

1ττεπιιπειειΙιεπ ειπε πε.ιιιτιιειιε Αιιιιιιι'ε ιιιιάεπ ννιιτάε. «Με εε

άεάιιι·ειι ιιιϋις1ιειι άιε Βενϋιιιετππι.ς νοιι εειιι Κττιπιτειι ππά ιο

ιιειιάεπ 1τι·επ επ Βει'ι·ειεπ, άιε ιιπειιννειειιε1ι ἱιι ;τι·οεεετ Ζω

ννεεεπ Ριε.τΖπιειιιτεΙ Ιιειπε Αιιι'πειιιιπε ιιιιάειι ιιϋππι.ειι. νιἴεπιι

άιεεεε Ρι·ο_ιεετ νετννιι·ιαΙιοιιτ ννετάεπ νι·ιιι·άε, εε ιι6ιιιιτε @άει·

θειετεειιτε.πΙιε άεε Βειειιε τιιτοιπιΒε Ζειτ ιπ άεπ ει·οεεεπ θεπιτει

Ιειι άει·Ιι·τεπρΠεε:ε Αιιι”πειιιπε ιιιιάειι. υπά ιτϋιιιιτειι άιιππ· άιειεπιεειι.

νιτειοιιε άπι·ειι ιεπε;ετε 14.τετιιειιε Βεπιιεειιτιιπε ειε Πιτ άιε Θεεε1ι

“Με ππεοιιϋ.άιιε1ι ει·ιιιι.ππτ ννετάειι, ιιι άιε ΒενιιΙιτει·ππε

νι·ιεάετιιιιι ιπιτ τιιιιιι.τειπ θιεινιεεεπ ιπτιιεει.τειιι·εειιι ινετάειι.

Ρ. Ν. Βιετι·ορτονν: «Ππεπεεπειιιιιε Μιεειιιιιπε·ε ιπ άετ

(€τε,ε·ἔ ιπ Βετι·εΙΤ άεε Κειιιρίεε ,ι;εεεπ άιε Τιιιιει·ιτιιιοεε .

ι τ. ).

νει·ι'. Με εε νετειιειιτ νει·εοιιιεάειιε Ριιπιττ.ε ειπετ ιτιιτειιειι

ετεειιιειιειιειι Ατιιειτ Ι)τ. Νοειιπιιιονν'ε ιπ ειπετ ιιιιτπεπ Διιιιιιιιά

Ιιιιιε· επ ντιάει·ιεττεπ. Βει· ιετ2τετε Αιιτοι·:ιειιτ 2ιι Γε1άε εε

8·ειι άιε Τιι1ιετ1τιιΙοεοριιοιιιε ιιιιά εειιι: νιεΙιειεΙιτ εειιοιι άειι·ιπ

ιιι ννειι:, ιιιάειιι ετ νει·εειιιεάειιε Τ1ιετεεειιειι, άιε ινιεεειιειιιιει.ιτ

που ιιπιιιτιετϋεειιειι Με εεε1ιειι, ιιιιιιιιειοεεεπ νετειιι:1ιτ.. Νιειιι

ι.νειι.ετ ειιι' άιε Ροιειιιιιτ ειπεειιειιά, πιιιεε εεεεει. ντετάειι,

άεεε ευ1ειιε 111ιι.ι.ιιειιιιπ8ειι, Με άιε_ἱειιιΒεπ Νοειιπιικοινε 8·ι·οεεειι

8ειιεάεπ ειιίιι,ι;επ ιιϋππειι, ννεππ ιιι άιε θεεει1εο1ιε.ΐτεΜεεεειι,
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πιο ιπιπιοι· πιοπτ πππ τω.» νοπ οιποτ Ζινοοιιιπιιοπι ποιο

οιποπ τοιιοποιιοπ Κιιιποιοι πιπ. ποτ Τπποι·ιιιιιοπο ππτοπ ΝΠ·

[τοπ πιοτποπ, ιι·ιτοιιπ ινοιοπο Ζννοιιοι πιιι·ιιποι· πιποιπςοιι·πεοπ

ντοτποπ. ` · ο

Θ. Α. Βο!_ιοιιονε: «Ζπτ Μιτ.ιποιιππι.ς π. Β· Π0π8- ..Βιιι0 Μπι!

Βοπο.ιιπιππεοιποιιιοπο ποτ Εριιοποιο··». (Ντ. θ).

νοτ οιπ πεπι· Μοποιοπ οι·οοιιιοπ π. ποτ ιποπιοιπιποποπ Ρτοποο

οιπο Βιιι.ι.ποιιππ8 Ι.ιοπ'ο, πιοιοπο ιιοπιιοιι ππι.οτ ποιπ Μιιοπρππιιιιππι .

ποιπιππτ Βοννοι·ποπ πππ ποπ ιοποιοτο ποινοποπ Μαιο, ποιπ :οπι

τοιοπ ιπιτ. πιοοπο2πΒιιοιιοπ Απι'το8·οπ ιιπ Βτ. Ποπ πππ ποπ

Βποπιπτοποπο ποπποοπιιιιοποοριιοΙ πο. επ ντοπποπ. Πο πο.πποιιο

τω. πιιιπΙιοπ πιπ οοποιπποι· οιιππιιιςο Ετιοιπο, πιο οποιιεοποππιοι·

ΑΜΘ. ποιποτ Βοποππιππε; νοπ ΕριΙοοιιιιοιπ πιπ. οιποιπ ποποπ

Οτειιπρτπ.ροτιιτ, ποιπ Οροοοτοπτιπ, οι·πιοΙΙ. πιιποπ ιτοΙΙιο. Ιιι νοτ

ΗοιτοππΞι· πω» οι·ιοιο·ι. πππ οιπο Ζπτοοπιπτοιιππο ποιτ.οπο Βοι_)ο.·

οινο επ

οι· πιιτοπ νοτπιΤοπι1ιοπππιτ ποτ Κτοπιιοπποποπιοπιοπ ποτ Ροι.ιοπ

Ιω, "πι... Ι.ιοπ ιιοιποτ Μιιι.ποιιππΉιπ (ιτπππο εοιοςι. Μαιο.

ποπιιιοπ ποννοιοι, ποππ οποοιπι. ποιπ οιΙοι·ιοιο· ππτοπ ποπ οπο·

οοτοπτιπ οτιιοιι πιοι·ποπ ιτιιτο, ..το Ι.ιοπ οιιοπππτ νοπι ΜΜΜ

νοτοιπο;οποιπιποπ Βοοπιιοτο :π ιιοποπ ι;ιιι.ππτο, ννοιοπο ..πιο ποτ

ννιι·ιιιιοπιιοιτ. οπιορτοοποπ. Πρ!. Ι.ιοπ'π Μιιι.ποιιππιτ ιιι ποτ Βοτι.

πππ. Ψοοποποοπ. νοιπ 30. οο.190Ι).

τ.. Β. Βοι·τοποοπι «Ζπι· Ε'τοΒο πιο· πιο Νοι·πιιτππε ποι·

Ατποιτ.ειοιι ιιι Βοοπε πο! ποιο ποοπππποιτ.οοπππιι.τοππο

Οοντοτπο.» (Ντ. 3).

πω... Μ. Ροιοτοπ. πιά!. ννοοποποοπ. Ντ. 4, 1902.

οι. ι. 'Ι'π τ πο τ; «Βιπο οιπιιιοπο Βιπι·ιοΙιιππε επι· Βοιπιπιπιππε

ποε ΡΙο.ιτιποοοο». (Ντ. π).

Ειπο Βοποπτοιπππ); πιπ ποποποιοποπποι· Αππιιπππο ποτ νοπ

ποπ οπιοι·ιιιοπιοοποπ Απιοι·οπ Βτο.πιοι·π πππ Ιιονοι.ι. ρτοροι·πιτιοπ

θΙοοιιοοποποπε πι· οοπποιιοπ Βοοι.ιιππιππο ιπι $ριοποιοιιπο, οπ

οιπ Ριιιιιι'ποπ νοτιιοΒι σποτ πιοιιι. νοιι. ππι ποιποτεοιι.ο οιπο

ιιιοιπο Μοπιιιοπιιοπ πιοποπ Αρροι·οιοο νοι·ι;οποιπιιιοπ, ινοιοπο οιι

"ποππ, ποιπο Γιιοπο ΒΙοιοποοιιις οιποτ ιποροοιιοπ οπ πιιποτ

πιοποπ.

Μ_ Κ νο ΜΗΚΗ π: «Πιο Αρροτπτ. πιτ θοιπππιτο». (Ντ. 8).

τω. ποτ. πποοοτει. @ποιιοπ Β.οοπιι.οιο ιςοοοιιοπ τοπ τοπικ

ι'τιιπποιτις οπΒοινοππιοτ Βοννοεπππιποτπριο ποι Ηοπιιριοςιιιοτπ

πππ, ππι πιοοοιπο ποτιν :απ νοιιιιιπτοιι, π. π. ποπ θοιιιππιι.οπ

πιπΒιιοποι πιο πιο Μπειιοπικοιι οπ “ποπ Θοιινοτοποπο επ πιο

οπω, ππι ιν. οιποπ οιπιιιοποπ Αρροτπι οοποιι·πιτι, οπο οιποτ

πω. πππ οιποπι 6γοιοιπ νοπ Βιοιποπ ποοιοποππ, ποπ πιο πιι

ποτ ποεοπι·οιπι πππ ππι·οπ Αππιιπππποπ ιιιπωιτι.

Μ. Μ. Βοοπι ιι οιπ: «Ποποτ πιο Βιπινιτπππο· νοπ Ι.ι'ιιτποποιπ

ριιππππι.>; ω! πιο Ρπιεικνοιιο». (Ντ. 8-5).

Ε. Μαιο ιπ ποτ Βοοπτοι·οντ'οοποπ ιιιιπιιι πω. οιπο @πιο

Βοιπο νοπ Βοοπιιοπι.ππποπ ο.π πτοι ιςοοππποπ ιππινιπποπ ιιπ

Αιιοτ νοιι 19 πιο 22 .Το.ιιτοπ ιοπιπτ.οιιοπ πωπω, πο" νοπ οιποπ

(ιιι·πππιπ.τποπ ποπ 8ροοιι·πιπο πιιοπιιιιιιι ππι· ππε νιοιοι.ι.ο ιππι

οιποπ τςοινιιιοοπ Βιπππιιο ππι πιο Ρπιποπτνο 2π ιιοποπ ποποιπτ,

ιπποπι οπ οιπο ιιοοπππιιτο οιιι.τιιοι·ο Ρπιππιοιιο ποτνοττπϊι, ππεο

ποπ πιο τοιποπ πππ πιο ετιιιιοπ ι..ιοπτ.οι.τοπιοπ οππο εννοιιοιο

οππο οποοιπι. ιιοιπο Βοοιπιιπποππε ποτ Βιπιοιι·οπιπιιοπ ππι·

Γοιπο ποποπ. Ζοπιτοιοπο Βρπγεπιοετοιπιπο οπιποποιοπποι πιπ

ποπι Β πτ8πιο8το.ρποπ νοπ Ι)ππι.ςοοπ-.1π.οιιοιιιιποι.ι·ιτοπ πιο νοτ

εποπο οτι.'ο. Πιο οιι Πιιι.οτοποποπποπ ποπιπποπ πιω ιπ ιιοΒοπ

ποτ ΒιοΙιππε ιπ οιποπι οιποπ επ πω. νοτοποποπ ποι·Βοτιοπιοιοπ

Ζιπιπιοτ ποτ Κιιπιιι, ινοποι πειτοπϊ 8οποπιοι ττπτπο. ποππ πιο ιπ

ιπϋπιιοποι πιηι;οοπιππςοποτ πιπποιο.Βο πιοπ νοτιιιοιιοπ.

Ν. Α. νν οι) πιπ ι π ο πι: «Βιο Ι..ιοπιποποππιππιτ ποππ Β`ιπποπ

ππι' θττπιιπ οικροτιπιοπιοιιοτ πππ ιιιιπιποποι· ι.ιπτ.οτιιποπππ

;τοπ π. ποι· οιιοποπιιοοποπ οπιι·πτειιιοποπ Κιιπιιι». (Ντ. 4).

Ιπ ποιπ ποτοιιιι ιππι 2 .ιο.πτο ποοιοποπποπ Ε'ιπποπ'οοποπ οποι

ποι. π... Ψοιιο.πιιποπ'οοποπ Κιιπιιι πιππ »ιππι- 7? Κτοπιιο

οιποτ πγοι.οιποτ.ιοοποπ 1.ιοπιποποππιππε ππτ.οι·ποποπ ννοιποπ,

πππ ιππι· πιπ. Ευρω νιιι πιο 88, πω... οττιποιπο.ι.οποπ 18,πιιι

Πιοπο τοποπο ΙΟ πππ 1 Κτππιιο πιπ '1'οιοποιοοπιοιπ πππ

πω. ιν. ποι Ιππρπιι νπιεπτιο. Πιοπο ι·οποπο πππ '.ποιοπειοοιιιπιο

ποιοι. ςιιπει.ιπο Βοοπιιο.ιο ποπ νοπ Ριπποπ ρππιιοιι·ιοπ οτ

πιο».

π... πππ οικροτιπιοπι.οιΙ επ οτπιτοπ, ινοΙοποπι Ππιοιπππο ποτ

ππιππτιςο Βιπ1ιππο ποτ Ι.ιοπιποποππιππς ιιιεοεοπι·ιοποιι πω,

πππ νοπ Βοπιιιοι·π Ψ.'ιι Ε`οι·οοιιππποπ ςοπιοοπι ννοτποπ, πιο

πιο Ι.ιοπιοποη;ιο οιποτοοιιο ππι πιο πιιιιτοθι“8πιιιοΠιθΠ πω! Μ·

3 νπιππτιο, ιο12τοι·οτ ιιπ πιο... τοποπο

Ι)ιτοιαοτο ιιοππππιοιι Ηοοριιπιπ, ιπ ποιπ 8ιππο. ποππ ο

 

:τι

ποτοι·οοιιο ειπ! ι:οοπππο πππ ιιτοπικο (ιοινοπο ιππι οιπννιτιιο

Πιο πω... ποτ Ππι.οτειιοπππιτω ιπι ποππ πιοπι οποοποπιοπ

πω. ποππ πι!. ποι·οιιιι νιοι Ιπποτοεοππιοο οιι 'Βιμ ποιότποτι.

πωπω.

8ο ππι. 'Ι'οιπποοποινοικι ππι·οπ ιιποτ 500 νοτοιιοπο ιιπ ρπιποεο·

ποπ πππ πιοπι πιιιποςοποιι ιπιιιτοποπ πππ πιοποιοπ Οι·,<;οπιοιποπ

οοποι.ο.ιιτοπ ιιππποπ. ποσο ποτ Ππι.οτειιπε ποιοποτ Βοποννοοοπ

ιιπτοι· Βιπννιι·ιιππε ποτ Βιι·ππιοποποη;ιο νοπ ιοτπιοι·οτ πιο".

οπιιιπςο; πο.ποι πι". οπ οιοιι οι·ντιοποπ. ποππ επι· Πποοππ.πιιοπιπο.

οπιιιιε οιποπ Ωπππι·οιοοπιιιποιοι·π ποτ ιπιιοιι·ιοπ Νιιπτωπ

οι.ππποποτιιποιιο ι πιο 30 Κιιοιττοπιιποπιοιοι· Εποτιτιο ...ποιο
τ ντιιι·οιι.

Εποπιιο ππποπ θι_ιοποινιιιιι πππ θτοτοοπππι, οι·οιοτοτ ιιπ Ι.πρπο

ιιιτο Βιππιοπ ιπποποππ,

ιιοποπ πωπω, ποππ πιο διτο.ιιιοπ ποπ ι.ιοπιοο οιποτιιοιιο οιποπ

Ζοτειιιτοπποπ, ποοπτποτινοπ πω". ππι' οιπιΒο Ζοιιοποιοπιοπι.ο

- Βιοεοποοιιοπ, πππ ππι 'Πειι ιππριιοιπο Ζοιιοπ ποιιιπρππ -

πιιιι.οιι. π.πποτοι·οοιιο οποτ πιοοοιπο ιοπιοποπτιο ιπ ποπ θοννοποπ

ο.ποπ Ετποποιπππ ω ρι·οπποτινοπ Οιιοτπιιι.οτε ποτνοττιοιο, πο

πιο Βιιπππε νοπ πτποπ;ςοπιοπο ποι ι..ποπο εοντοπ1, πιο ο.ποπ

ποι Πιοπο τοποπο. νοπ πιοποτΈιοιοιιιοιτιοοπ Βορροιινιτιιππιτ ππι

πιο θοινοπο πιιπετ ο.ποιι οποππο.τ ποτ ιιιιιιιοοιι-ιιιοτοροπτιποπο

πω.. π.» Γιποοπ'οοποπ Ι.ιοπιποποππιππε ιιπ.

Θ. .ι 'Ι' π τποτ: «Ποποι· πιο Επικοι:ιο ιιππιοτι ππιοτιοτ πππ

ιπτο Οοπηιιιοοιιοπ ππτοπ οιπ Απτοιοεοπ ποπ Τιιποτσιιιπιιι

ππιποι·ι ιποιπε>›. (Ντ. ο.

Πιο οποπςοποππτο θοπιπιιοπι.ιοπ οιποτ ΒοππΙιοτνοτοπιιππι.ς

ιιοπιπιι. ι·οοπτ πιι.πιις νοτ, πιο ποπ Τ. οοντοπι ιπιπποπ πιο οποιι

ππτοπ οιπιιτο οποιοιπιοοπο Ρτπροτπω, πιοιοιιο ιπιπ ππι· νοτιο

ι;ππ8· πι.ο.πποπ, πποτποπιτοπ πωπω, πππ (πιο πιοεοιπο ποτπωτ.

Ποπ »οι νοτοΙιοιοπ Ι.πικοιιοποπ πιοπτ πωπω· ω.. ιι;οιοποοπ

πωπω πωπω. Βοι ποτ Ι.πποτιο ππιποι·ιπιιιοι·ιοτ οτιοιει. «πω.

πιοι·ιιο Αποροππιιπ8 ποτ ιιοι.ιιοι, ννοιοιιο οιπ 'Ι'πποτοπιιιπι ιππιπο

ιπποτιτοπ ποτ πι. ω. οποτε· ..το ιπιτποριπιι.ιιιο πππ ποπ 'Ι'οτοε

ιπιποτ, πππ ποτ οοΙοποπ οπιινοποτ οιπο Ζοττοιοοππ8· πιοιιοι·

ιπποποι ποτ Επι”, σποτ οιπο Ι.ιοειτοππππε ποπ 'Ι'ιιποτοπιπιπ

ιππιιιο ππιποτι.

Ε. ο, .Ι ποοποοιι π: «Πο πγΙοοι.ιποπο ιπποετοεοιπ παμπ

οιπο Ττιπροτιπιοοιιοπ». ( τ. π. πππ π).

Βιπο 2θρτοο. πω" νοπ ΡτοιπτρςοΙ ιπ θιγοοι·ιπ, ιπιιοιττ ιπ

πιο ιππππιιοπο ιιτοιπτο ποιπ ποππ οιποιπ οπιοιιοΙππιτοπ Οοιιπο,

ιιπ. ποππ ποπ πιοιιοτιποπ Βτι'ειιιι·ππο;οπ τοπικ ππι ιπι 8ι.ιιππο

ρι·ορπτΙοοιιοοπ τω· οιποτ 'Ι'τιρ οτοτπτοπιιπιιο· επ οοπιιιπω.

πω. Μ. νοιπ'. νοπ ποιοτιιςοτ ι ιτιιππε πιοοοει πιω.. ιιποτ

ποπιτο πππ ρτοροπιτπ. οοιποτι:οιτο οιποπ πιοιποπ Αι:ροτο.ιε, π...

οι: οι·ιππειιοπτ. πιοιιοπ Ποοιπιιοιοπο ποι πο. επ ιτποοπ. Ποτνοπ

πι. οοποτ.τπιτιο Αρρο.το.τ. ποοιοπι οπο οιποπι πιοιονο.ππιρ,·οπ Κοπτ

οποπ :πιο 'Ι'ποτπιοπιοι.οτ)ιππο νοπ 4 οιπ. Ι.ιιππο, ινοιοιιοο οοπιποπ

οπποι.; οιποπ οποτπο.ιπ νοπι Βππο ποιιπι πο. ποπ Βϋπτοποπ

ιπ οιπο ιιιοιπο Οιινο οπο, πιο πο.. 2-4 Τι·ορι'οπ ΓΙιιοπιοποιτ

ιο.οποπ ποππ. Πειι: Ειππο π.» πιιι οιποιπ Θπιππιιιιιιτοποπ πο

«πιο, ινοιοποπ νοι· ποιπ θοπτο.ιιοπ οποιοποιπιποπ ινιτπ. Ποε

Β.ϋπι·οποπ .πιο πππ π. πιο ποοπιι πο.νιοιιιο.ι·ιο πτοιιιτπ.ο οοπτποπτ

πππ ππτοπ ιιτποπ ππι' οιπο θιιπιιπιπιοιππτιιπ, ινοιοιιο οποπ ...τι

ποιπ Β6ιιτοποπ οποοπτποπτ ιπι, ποππ Απ, πιο ποι ποπ Ριροιτοπ,

.πιο ποτ πιω π. πιο Πι·οιπτο ιτοπτποπτ.

Ζπτ νοτπιιιππρ; οιποτ θοποττποο ποπ ινοιποο οοιιιιι.8ι. τω.

ποτ: 1) ιιι πιο 8οποιπο νοι· ποιπ @Με εποππιι νοοιποιοο,

πιοιοιιο 20 ρθι. Ριοιιιι·ι.τοι οπιποιοοπ οιιιοπιιιιιτοπ πππ :Η Ιττι·

ιιο.ιιοποπ ποτ Βοποιπο πππ Θοποπιοοιιτπιποιιο οπο!. οοιιπιπ πι”.

οιποτ ινο.ι·ιποιι 1(ιρι·οο. ΡτοιοτποΙΙππππο :π ιπο.οποπ.

Β. Ν. Ηοιοοιν: «Ποποτ πιο Βοποππιππο ποτ Πτοιπι·οοπτιο

Ι.ιιτοπ ιπιι. ΒΙοοιι·οιγπο». (Ντ. π).

Η. ποτ ιπ ποπ Ιοτ.:τ.οπ Η .Τοπτοπ ιιπ 58 Κτοπιιοπ πιο νοι·ποπ

ποποιι 8ιτιοτ.πτοπ ποτ Πτοιπτο ππι οιοοπτοΙγιιοοποπι πω. πο

πωπω. πππ π.» πιπ. εοιποπ οτιιοΙτοπ Βοοπιποιοπ πο 2πιτιοποπ

π:οπιιοποπ, ποππ οι· πιοοο Βοπο.ππΙπποεπποτποπο ππι· ινο.ι·πι οπι

ριοπΙοπ ποππ. Βιο οιτοπιπ.το Μοοποπο πιιιιιοιοι τποπιιιοιττοι·

Νοινιποπιι'ποποτ Βιοοιι·οποπ ποτ πιοπ ποοεοτ ποινιιπι·τ. πιο πιο

ιιποιι.το πιοι.ποπο. 8οποπ ιπ ποτ οι·οι.οπ Βιι.ιιιιιο· οι·ι'οιοτο οιπο

οποτπιο Αποποππππο ποτ πιτιοιπτιι·ιοπ Βιοιιοπ, ιιο.πιιο ιπι οοποπ

πιοοο οιπο Βιιπππι; ιπτ νοιιοπ ΒοποιιιΒιιπ==ς εοπιιΒοππ. ποινιιππ

πω. ινοτποπ πιο οιοοιι·οιττιοοποπ 8οπποοπ ποππ οιπιποι· Ζοιτ.

πιιοποτποιι. Ζπ ποο.οιιιοπ ιπι, ποππ πιο Βιτπιπο οοιιννοοπ ποιπ

πιιιοποπ. πο.ποι πιο Βιι:οππο· πποτ πιω: ππτοι· 10 πι... επ ποποτπ

πο». Επιπο 'Γποι·ειριο πιιιιοΙοτ. ποιιςιοπ ιπι οιι πιοιπποτ Ζοιι πιοπι

ποιπινοππιιτ.

Θ. Ν. Ο ιιπ τι... π ο ιν ο πι: «Ποποι· οιπο ιιοπο Βοσ.οιιοπ ω!

τοπιιοιτοππο 8πποιοποοπ ποπ Κπι·ροι·ο». (Ντ. 6).
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Με θ. πιο κοι·Ιπποιιππ ινιι·ιιιιππ ποι· Πιιιιοοι·πι·ιιιιιεπιππ επι

πεε ποπ πππ εοιππ νοι·πιππππεπιι ει.ππιι·οπ νι·πιιιπ, πιιιιιιιπ πι·

ποππ οιπο Μιεπιιιιπρ,· νοπ 4ρι·οο. .ΤοπεππιπΙϋεππ8 πππ 1ρι·οο.

Βιιιι·ικοιιΙοιετπι·Ιϋειιππ· επ ,πιπιοιιοιι '.Γιιπιιοπ Μπεειο εισιι_ιοποοιι

ιιιιοιιοππ·οπ, πεεε πιιι ππιο.ι·ιιΕπι· Ρι·ιιιπππ; πωπω ιιπ2πιο.ππ;(·π

πι, ννοιΙ εοιιοπ ππννϋιιπιιοιιοε Γιοιεοιηιπ ιοπ οιππ Βιππιπι·ιιππε

οποπ,π·οππππτοιι Β.πποκινε ιιπι·νοι·ι·ιει. ιοεπε ιιι·ποιιτπ ιιιπ πιιι'

Ι

ι

ι

ι

ι

ι

ι

ω. Θοπεπιιοπ, Μπ νπι·εοιιιοποπετεπ Βτοπ'ο πιιι πιο Βπε.οιιοπ επ :

ρι·ιιΐοπ πππ (ιιππ οι, ππεε ππιπι· ειπποι·ππ ιιππιι πιοπεοιιιιοιιοι·

Βπτπ πππ Ηπιπειι.ιιι·ο πιποπ ι·οπιιοιι·ππποπ Βιππιιεε επί πιο

.Τοπεππι·ο επειιιιοπ,ιιππ ππι·οιι Πει ποννοιποποε .Τοπ οιπο ΒΙπιπ

ιιιιιιιππς ποε διπι·ιιοικιοιειπιε ιιπινιι·ικτοπ. Βοποεππ ιιοππτο ιιοιπο

Βοποι:ιοπ οι·ιιει(:οπ ινοι·ποπ ποι Απννοεππιιοιπ ιπ ποι· επ ρι·ιι- ·

τοπποπ ειιιεειΒιιοιι ι·πι·εοΙιιοποποι· Ζιιοιιοι·πι·τοπ., (ιιιγοπποπ,

οιπι;;πι· Γοτιπππτο, Ηπι·πετοιι. Κτππτιπ, πιο.

ποι·ιππιππ ιιππ ρπτιιοΙοειεοιιοπ Ηπι·πε ιιπ( πεε νοι·ιιπιππππεοιπ

ιπ ποπιεπιποπ νοπ ι·οπποιιοπποπ 8ιιιιειο.πποπ επ ιιοπιοιιππ.

πι οοιιειπτιι·πο ροι·εϋπιιοιι, πιιεε πιοεπε Βοποτιν πιο ι·ππιιοι

ι·οπποπ Βιιιιεκππποπ ιιι "ποι (ιι·πρροπ τιιοιιτ, ιπ πιπ_ιοιιιΕπ

ιπιτ ποειπινοιιι Βοεπιιο.τ πππ οπποι·οτεοιτε οιπο ιπιτ ποπετινπιιι

Βοεπιτει.

Πιο Ριιιι“ιιπε εοιι ποιο” νοτποποιππιοπ ινοι·ποπ, πε.εε ει(

4·-5 πω. που επ ππτοι·ειιοιιππποπ Ριιιεει,π·ιιοιι. νοι·ειοιπιπ ιιι.π,<;ε

ποι Ψπιππ πεε επιιι·ιι;; εοιιειωπππ Βοπποπεπιπεοιιοπε πο.. Ι οιπ.

οιιοππιννιι.ιιπι.πτ Μιεοιιππε ποτ .ιοπειιπι·π ιπιτ - Βτ8.τιιοικιπιετοι·

ιιιππιιππποεεοπ ινοι·ποπ, επ ππεε ποιπο Γιιιεειςιιοιτοπ ιιιιοι· οιιι

ππποτ πι( ετοιιπιι ιιοιπιποπ. Απ πω· Βοι·ϋιιι·ππ,ςεπιιοιιο οπτ

ετοιιτ ποππ ποιοιι νοι·εοιιιοποπ ιππποι· Ζοιπ οιπο ιποιιι· σποτ

ινοπι€οι· ειπτιπο Βιππίπι·ιιππ,ς, πιο ποειιινο Βπποκιοπ. Βτε1·Ιππ

νοι·πιιππιιπποπ νοπ Ηπι·πειι.πτο ιιπ.ιιοπ οιππ ιπππ·επιπ οιποπ

ιοππο Βοποιιοπ πιιι· Επι”. Ι)ιπ θοεπιπιπιπποπτιτϋ.τ ποε Ηπι·πε,

εοπ·οιιι Με ε.ποιι πιο νοιπ Ρπιιοπιοπ Βοποπιιποποπ Αι·πποιιπιπι.πΙ

οιππ πετιιτΙιοιι νοπ Βοποπι.ππ8·. Αιιωιιεοιιπ Βοποτιοπ ποι· ιιπ

τοτεὲιοιιππεςεπιιεειιςιιοἰι ιπιιεε «πω. Βεειπ·επιπτο ποπιτε.ιιειι·ι

νειι· ω.

Πιο Επιριιππιιοιιιιοιι ποε Βοε.οτινε ποππ πεππι·οιι οι·ιαιππι

ινοι·πππ, πειεε πεε ιιπιοι·επιιινοπιεεεπτπ °Νειτοπ ιπ οιιιοτ

νοι·πιιππππε νοπ 1:Β0,0()Ο-40,Ο(10 ποπιιιοιιο ΒΙππΒιι.ι·ιιππε

3ιι1:Βιοπι, οιππ ποι 1:10Ο,000 οι·ίοιε;τ οιπ Απειιιοιποπ ποι·

πιοτιοπ.

Πιο Ππιοι·εποΙιππο· νοιεοΙιιπποποι· ρπιιιοΙοειεοιιοι· Ηπιι·πο ποι,ι;το

τοπικ ιπιπι·πεεε.πτο Βοεπιιπ.τ.ο: Βοι 2 'Ι'πιιοτιεπΙϋεοπ πππ οιποπ

Ιιοπιιιιοπιιεοιιοπ πιιιιοιτ Θ. πιο ποπιιιοιιειο Β.πε.οιιοπ, ποι (πιιπ

ι·οεο, Νοπιιιιι.ιε,Οπιοιποιππι νοπι:ι·ιοπιι -- ιιιιτ.τοιει.πι·ιιοιΒοεοιιοπ,

ποι 2 'Γγριι6εοπ - οιπο εοιιιινποιιο; οιπο Απιιποπιπιενοι·ειιιιιππ

ποιιςιο πιει. πιιοιι 24 Βιππποπ Με Βοποτιοιι, ιιππ οππιιοιι ιιοππιο

ιιπ Βπιι·π οιποπ Πιειιο(ιιιοτε πππ οιποπ ειπ Ροι·ιτοπικιειι1·ππιιοπ

Ροι·εοπ πιιεοιπι ιιοιπο Βοιιοιιοιι πιιιπιτπιι ννοιπππ. Ι)οπ Ιοι.πι.οιοπ

Πιπει:ειππ, οιπ Απειιιοιιιοπ πω· Βοποιιοπ, ιεε να!. @ποιες ποπι

επεπεσιιι·οιποπ, ποππ πιπποιιοι· πειιιοιππιεοποι· Ηπιτπ Βτοιιο ππτ.

ιιππ, πιο οιπ £πεπεπποιιοπιπιοιι ποι· Β.πποιιοπ :π νοι·ιιιπποι·π ιιπ

8(εππο οιππ. 8ο πωπω οι· ειοιι π. Β. ιιππι·ποπ,ποπ. πεεε πιπ

Ηιππιιιιιι.ιππ οπππποππιππτοπ Ι)ιο.ιιοτοειιπι·πε πιι ποι·πιεΙοπι Ηει·ιι

οιποπ Βοε.οιιοπεποιππιοπποπ Ειπππεε επειιΜ;. Με πιιπ νοτπ

ποπι πεοιιειπε επ οπτποοιπππ, ννοΙοιιο Βιιισειιιιιιππ πε.τππ πωπω

επιπ ιιιιππποπ. ιιιππ οι, ππεε ιιπιποπι.ιιοπ Αοοι.οεειε,·ει€πι·ο, Απο·

ιγΙ·Αποιοπ, Μπιοπε3ιπι·ο πππ Αππιπγτιπ .Με Βοποτιοπ νοι·ιιιπ

ππι·π, ι·οερ. πιο εοιιοπ ιιπει.πιιοππο Βιειιιιπι·ιιπιη; πιιι·οιι ποπ

:ιιιιΊιοιπππ ιιιιπποπ. Απ οτειοι· 8ι;οιιο πιιπ νοπ ;;ιιιεει.οτ Βο

πεπι.ππ,<; οι·εοιιοιπτ ιιιπι πιο Αοοιπεει€επιπιπ επ επιπ, ινπιοιιο πιε

πιιιποιοδιεπιιπε 8πιιετι·πι ποε Ηπτπε ποι Βιειιοτοε, επει· πιιοιι

ποι Επιππιρειο ιιππ οιπιπ·οπ νοι·Β·ιίτιιπεππ νοι·ιιοπιπιτ.

Ι)ιπεο ι·οι·ΙΙι.ππεπ Μιιτιιοιιππε θ.'ε νοι·πιοπτ πιιι·οιιιιιιε ιπ

ρ;τϋεεοι·πιιι Μπεεεπειιπ νοπ πππ ΚΙιπιιποι·π πππ ΡιιγειοΙοποπ

πεοιιπ·πριιιιτ πιι ννπι·ποπ, πππ εοΙιιοπ πιιε ποειιπιιι οιπ 8·πππιιοι·πε

Βοιπιπτ πιει-πιιι Επι”.

Π. Ν. Βιιιιππιι την: «Ποιιοι· πιο Ζπιπεεππε νοπ Ρι·πιποπ ιπ

πιο Ππινοτειιιι(.οπ». (Ντ. πι.

νειι'. ρΙο.ιπιιι.ιιιι· οιππ θιοιοιιιιοι·οοπιιπππ,π,· ποι· Ει·πιιππ πιποιι

ιπ ποι· Βι·ιε.πι;ππ,<; ειιοι· Βιιπιιππ·εςι·ε.πο πππ εοιιιιιετ. ποπι ιιιπ.

Οοπει·πεε :ιιιπ Αππππιιοπ Ριι·οπον.ι'ε, επι ι.νοιοιιοιπ Μοεο ΜΗ.

ιιιοιιππε ειυπ νοι·ιι·εε ποικοπιιποπ, νοι·,πιιι. οιποπι ππιερι·οοιιοπ

ποπ Οπειιππο ειοιι Β·οπϋι·ι,εοπ Οι·ιε πιι πιοιποπ.

8. Ρ. Ε επ ο το πι: «Ζω Βιιιπποετιιι πππ 'Ι'ποι·πριο ποι· Οπου

πιιπεπεοι·ιιππιιιιπ,ςοπ>>. (Ντ. θ). ι

   

ποππ. ποππ. Οπ6., ΑπιΕπιι που”

Ππι·οιι ΙΙιπειι·π(.ιυπ ω” Μιιιιιοιιιιιιπ Μιι·οιι οιπι;,ς·π ιιιιτιυ

Κτοπιιοπεπεοιιιοιιτπιι :οιππ νοι·(πεεοι·. ενπιοιιοπ οππι·πιππ

Νπι.ποπ οι· νοπ ποι· Απννοππππιε· ποι· Οοεοριιπεοεοπριπ

ι;πεοιιοπ ιιππ, πππ πιο πιιπ; πιοεοιπο ιεπ ιπ ποι· τω.

πρωι Βι·ικοπππππ ποι· νοι·Ιιοπ·ππποπ Βροιππι·πιιι·οπει·ιετε.πΕππ8.

ιιππ ποι· πιιι·οιι ιπιπιπιπ πττπϋ8·ιιοιιιοπ ι·ο.τιπποΙΙοπ Τιπο

ι·επιο.

Α. 'Πι. Με.π_ιιιιοιινειιι: «Ζιιι· ?τυπο ιιι›πι· πιο Ογτοι.οπιιιο.

Τιιγι·οοι.οκιπο». (Ντ. θ).

νοι·ιππιι€ο ΜιτιιιοιΙππε πω· οιππ Βοιιιπ νοιπ νο1°[- 118ι0ϋ

πιοεοτ Β.ιοιιι.ππε ιιιπ πππ·οει.οιιιοι· Ππτοι·εποπιιππ·οπ. Πιο Πι·

ε·οι:πιεεο ιπεεοπ οιππ ιοιςππποι·ιπο.εεοπ ι·οεπιπιι·οπ: 1) Νπισι1 πω·

(Μιά: ΒοΜΜΒ πω] Π" “ψ οΒ,εθι, ΜΜΙΠΙΠΒ, Μ", ΡΙ_,""Π8 , Ιπιποιιοπ νοπ 8οιιιιππτιιεοποιππιειοπ Β·οεππποι· ι:ιπππο ιιι πιο

Βιιποιιιιιιιιιο ποι· Κει:ποπ, ινιι·π ποε Βιιιτ.επι·πιπ ιοτποι·οτ «(:.ιιγι·οο

ιοκιεοιι» ιπ Βοεπε· πιιι πιο θιοιιιιππι·ιιεο ποι· Ηπππο. 2) Ποπ·

π.1·ιι€,·ο εροοιιιεοιιο Ψιτιιιιπἐ ποε ΒΙπτεπι·ππιε ποοππιοποιττ. ειοιι

ππι·οιι οιπο πιι.>;οπο.ι·ιιπο επ ιεπιεοππο ννιι·ιιππΒ· πιιι' πιο Γιιγι·οοι

πππ., ννοιοιιε ειοιι ιιπεεπι·τ ιπ οιποπ Ρπποι:ιοπεεπϋι·ππ8· πιοεπε

θηε·επε πππ ιπ οιποπ νοτιι.πποι·ππε εοιποπ Ζοιιοποιοιποπω. ό)

, Ριιγειοιοςιεοπ ιπιτ ππι·πι·τ.ιεπε ιιιγι·οοποπιεπιιοε 8οι·πιπ οιποπ

 

8γιπρτοπιοποοπιπιοπ ιιοι·νοι·, ποι· ειοιι ι·πε·πιπιπ.εεις ινἰοποι·ιεοΙι

πππ πππ Βτεοιιοιπππποπ ιιιιπιιοιι πι, ναοΙοιιο πιπιπ ποππ ποι·

οροι·ε.ιινοπ Βπτιοι·πιιπε ποι· 5οιιιιππτιιεπ ιιποιιποιιι.οι:. 4) Μοτ

πιιοΙοπιεοιι ιιοπιπιππ ιιι·επιιιιο.ιιο νοι·ιιπποιππεοπ πω· Τιμ·

ι·ππιππεποιιοπ επι Βοοπποπτιιπ,<;. 5)_ Πιο οι·ιππιιπτ.οπ Ειτ

επιιοιππππ·οπ ττπιππ οιπ εοννοιιι ποι πιιιοοιοι· ΕιπΓπιπ·ππ,3

ποε 8οι·ππιε ιιι πιο 8οιιιΙππι·ιιεοπεππετεπε, Με ειποιι ποι

ποι· 1π_ιππιιοπ ποεεπιιιοπ ιπε Βιπιεγεωπι, 1·περ. πιο Βπιππιι

ιιιιιιιο. Ιπι-ι πω· πιιι· πιπ ,ςι·επιιοιιοι· Ππιοι·επιιιππ πο.ποι :π

ιιοιποι·ιιοπ.

.Ι. .Ι. (3ι·πικοιν: «Ζπι· Οπεπιετιιι ποτ Δπιη·Ιοεπ

Ηιιι'τςοιοπιπο». (Ντ. θ).

ποιποι·

πω· πιιτεοτιιοιιπο Επι! ππιιιιιι οιπο 1·οιετιν εοιποπ Βοοϋποιιι.οιο

Βι·ιιιι·ο.πιιπποείοι·πι, πππ πω· ιιεπποι(:ο πε ειοιι ποι ποι· 31 .ϊπιπο

πιω Ρο.(:. πιιι οιππ ιιοιποι·εοιτ.ι8·π εγπιιποιΣι·ιεοπο Απιιηιπειι·ππ,π

ποι· Ηιι(η;οιοπιιο, ννοιοιιο επιιοπιιοιι ιπι 8. Ιιοποππ_ιπιιι·ο ιπι Απ

επιιΙπεε επ οιπο πγριι6εο Ει·ιιιο.πιιιιπε οπτει.επποπ εοιπ εοιιιοπ.

Πιο θιιοι·επιιοπιιοι ινε.ι·οπ ποοιιι·π ιιππ πω( πιππποιι·τ, ινοππι·οιι

Ρετ. μι. ειιποπ ιιοππι.ο. Ι)οι· @ως πω· ιπετεπιιοΙππ, πω· :πιπε

ιιππ ιπιτ Ηιιι'ο οιποπ 8ι.οοιιοε. πω: νπι·ιπππιιο(:, πε.εε πε ειπιι

πιει· ιιιπ οιποπ πει.οοιπγειιτιεοποπ Κποοιιοπριοοοεε επιιππποιπ

ιιπιιιοπ ιππεε, ποι· εγιπιιιο(;ι·ιεοιι ε.πι'ποιτι·οποπ πω· ιιππ οιπο ιππ

ἴποποιιο Τιιπι·π.πιο επ ποι· νοτιιππποποπ Απιηιοειι·ππρ,· επίιιιιτι

Μπο

Βιπο ποιποι·εοιπιπ· νοι·ποποιπιποπο Βοεοοιιοπ ποι· ΠιιΕι.8·οιοπικο

ιιππ Μπι ἰτἰιιιεοιπιἔ ιιοποπποπο θοιινοι·εποπο ι.ιοινιι·ικτοπ ιπι

ποι.;οιιοποπ πω. οιππ οπ(ΐπ.ιιοππο Βοεεοι·ππι.: ποε Ζπει.ππππε.

Με ποππ σε. Ε: Μοππ.τοπ Κα. ιιππ ποπι .Ηοεπι(.ο.ι οπιιοιεεππ

πιπι·πο, ιιοππτο πιο επι. πιιπ πππ οιιπο Βι.οοιι ;;οιιοπ: οιιοπεο χιπ

οιποπ; ποι· θειι,ς οι·ιπποι·ιο ιιπ ππεπιιοι·ππο ΠιιιτεοΙοπιιιιικοτ.ιοπ.

Πεε τοοιιτο Βοιπ ιεπ Ιπιοιιτ ιιοοτιι·ι. πιιπ πεπιιι·οιι ιιιιι·ποι·, (πω.

ννιι·π πει· Ππτοι·εοιιιοπ ππτοιι πιπο ποππ Ειοιιιο Ιοιοιιι: επεμ

Βιιοιιππ. Βιο ΒεννοΒιιοιιιιοικ ποι· ΕπππππινιιιιοΙ πππ ΙΙοοεπο1·πι

οιοπιιπ ιπι πει·ιιι·ι.ιε οπσ.ινιοικοιτ., ππεε Ρε.ιιοπι: ιπιπ Μ."

πιιιιπιιπ ιιιιπιπ Μπομπ· πιιειιιιιι·οπ ιιπππ, ννο.ε ει” πιο Διι

πποιιιοπ ιιοεοπποι·ε π·ιοιιιι;,ς· πι. Οιιειοιοιι οιπο ,οιποπ Βοννοε

Ιιοιιιιπικ ιπ ποπ Θοιοπιιοπ πιιοιι πιοιιτ πωπω ινοι·ποπ πω, επ

ιππεε ποππ ιπι ΑΙΙΒ·πιππιποπ οιπο ποποιιιοππο Βπεεοι·ππε ποε Ζπ

ετππποε ε.ππι·ιππππτ ννοι·ποπ.

Με οιπο ιιοιποι·επιτιπ·ο Βοεοπτιοπ ποππ πιο ε;ι·όεε(:πι Απεειοιιι.

(ποπι, ιιοιποι·επιτιε; ποννοι;ιιοιιο (ιιοιππιω πιι οι·ιιπιιιοπ, πο πιοιπτ

ναι., πεεε πιοεοτ Ποιιιοπο ποι· νοιπππ Β·πε;οποπ ννοι·ποπ

πιιιεεπ ποι ποι· ΒπιιπιιπΙπππ πορροιεπιιι€οι· Βιιι'πεοΙοπικεππιη·

Ιοεοπ.

πωπω.

οιππ· ι)ι·. 1ιπποιι“ Ε πποππι·ποπο:·πιπ. ιιιιπειιιο,Κπιππι·ιπεπιι. Ρε. 1616.

  



Βιιιιιιι ΒιετιιιιιΜΒιιιιιιιιιιι Μιιι(ιι·ι

ΜΒ.

  

ΒειΙει€ε πι· ..5τ. ΡετετεΙιιιτ€ετ ΜεάιοιπιεοΙιειι ΝΝοοΙιεπει:Ιιτιίτ". Ι302.

ΗΠΒΒΙΒ(ΣΕΒ παιιιιισιιιιιεοπιι ΖΕΙ'Ι'ΒΟΠΕΙΣ".Ι.'ΒΙΝ.

Δι·οΙιιιιν

Πιτ εγε:ΙιΙπιι·ιε, ΝεπτοΙοι.ιιε π. εει·ιε Μ. ΡεγεΙιορπιΙιοΙοεἱε).

ΒοΙπΙιεεΙιππ”π Βιιεειε ΒοτΙτιπιι (Βο(.Ιιιιι'ε ΠοεπιτεΙιειτππε).

ΟΙιιι·ιιτειιι $!Ιιιτιιτ€ὶεἰ5 . · .

Β4ξΐ3Ι383.2 ι·ιι:ΐ(›ΐΒι:ΙΙΙτΐιθ·;ΒΙΓ(ΐΒΕπΙξΐιάΐεΒ)τπεειεεΙι ΟΙιΙτιιτειο)

ΗεάιπιιιεΙιοιε οΙιοετεπ_ιε (ΜεάΙοιπΙεοΙιε Βππάεοπιιπ).

ΠειΙιπιπεΙιι_ιπ πτιππνιΙεπϋπ Η πιοτεΙ-ιοπιιι ε!ιοτπΙΙιιι (ΜεάιοΙπιεεπε

ΒειΙειι·επ πιιπ Μπτιπε-ΔτεΙιΙν).

ΡτεΙιιιτεεΙιεεΙιι_) ΨντιιιεεΙι (Ρι·πΙαιεεΙιει· Αι·πι).

ΒπεεΙιι_ι ΑτοΙιἰνν Ρε.ι.οΙο Η, Ι(ιΙΙιιιιεεΙιεεΙιοι ΜΜΜ" ι ΒιιοτετΙοΙοιτΙΙ

(Βιιεε. ΑτοΙιΙν πιτ ειΙιοΙοειε, ΙιΙιπ. Πε(ΙΙοιιι π. Βεει.ει·ιοΙοειε).

 

Βειιι)ιεεπιιε)ιι εεεειπ Βοικιππ.

Λιι(ιιιει--Βεοεπιπετ. 1901.

Ν. Β ε ιιι Ιων ιι ο πι: «Βιπ Β'ε.ΙΙ νοπ εγρΙιιΙιιιεεΙιετ νετεπιτει·ιιππ·

(Με θοππε ριιΙπιοππΙιε». (Ντ. 30).

Κ. )νεΙτετ: ‹<Ι)ειιιοπεΒτειι.Ιοπ νοπ 2 Ρι·ΙΙ.ιιιιτει:επ :ιπε Μπι

θεπιετε ιιει· ΝΙετεποΙιιτιιτἔιε>›. (Ντ. 31).

Βτετεε Ρτεριιτε.ι: τει:Ιιτε, τΙπτεΙι Ηγ(ΙτοπερΙιι·οεε Ιπ ειπεπ εεΙιτ

(;τοεεεπ επι ππιςεινε.πάεΙτε Νιετε οΙιπε ιιιπΙιτοεεοριεοΙι Με

ιινειεΙιει·ε Βιιπτεπ νοπ ΝΙετεπεεινεπε ιπ εεΙπει· νΙ(ιιπι!. ΖινειΕεε

Ρτιι.ρπτει: Βιπο ειιι.τερετιιοπειιΙ επι:Ι'ετπτε ΝΙετε. Πιε νει·επ

Ιπεεπιιε; :πΙΙιι·ει· Βιιτ(`ετππιτ (τει.Ιιεπ ρει·ιοιΙιεεΙιε ΝΙετεπιιΙπιιιπ·

εειιι. (Με εεΙιτ εΩΙιννει°ε ιιπτΙ ΙεπεπειιεΠι.ΙιτΙιεΙιε Βγιιιρτοιπε ειπει·

πεπιειι ιιΙΙπεπιειιιειι Αιιπιπιε (Με Ρετ. Ιιετνοι·πετπι'επ ΙιεΙιεπ. ·

Με ΩιιεΙΙε (Ιιεεετ ΒΙπιιιιιιτεπ ετιτιιΙι ειεΙι ειπε ριι.ριΙΙιιτε, Μειο

Ιο;ιεεΙι .<.ιιιτεττιμ ΝειιΜΙάιιπε νοπ ιιει· θΙ'6880 ειιιετ ΙιΙεΙπεπ

ΑρίεΙειπε ιπι Νιει·επΙιεεΙιεπ.

Ν. Η ε. Ια π ε ο Ιι Ιι ι π : «ΠεΙιετ Με ΒοἰπΙΙοΙιΙιειτ. ιιι ΑροτΙιεΙιεπ>>.

(Ντ. 32).

'Πι. Ο πι ε Ι τ; ε κ: Ιι ε π Ια ο : «Ζπτ ΡειΙιοπεπεεε ιιει· πΙΙιτειπειπεπ

ΙπΙ'εωΙοπεΙιι·ε.πΙιΙιειτ.επ». (Ντ 32).

ΠπιετεπεΙιππιτεπ ι:ΙΙιετ ιΙειι Βιιιιιιιεε όοι· ειπε νει·εεΙιιε‹Ιεπεπ

Οτ8·ιιπειι Ιιετ8·εειεΙΙτοπ Ν8.ΙιτεπΙιεκτειε επί (Με )νειεΙιει.Ιιπιιι νετ

τεΙιιεάειιετ ρει(:Ιιοι.τεπει· Βιιττετιεπ.

Θ. ΟΙιι.(Ιιπ: «ΠεΙιετ ιΙεπ ΕιπιΙπεε (Ιετ Ιιι_ιεειιοιιειι Ιειιεοιοιιι

εεΙιεπ $ετππιε πιιτ' Με ΙΙοι·ρΙιοΙο.<;ιε άεε ΒΙιιτεε».

ιιπ‹Ι 34).

Β. Ι1οΙἔοροΙονν: «Βειιτε.(.τε :πιπ Βιιι(ΙΙιιιπ άεε 3εΙιειι·ΙιιεΙιε

Ιπ Ο(Ιεεειι». (Ντ. 34 ιιπ‹Ι 35).

Ψ. Ρ ε (το πι: «Ζνιιει ΙΙ'ΙΙΙΙε νοπ 8πΙιιΙιπρΙιτπεπιπΙππεεεεεεπ».

(Ντ. 35 ππ‹Ι 36).

Απ( θιτιιπ:Ι ιιιεεει· 2 Π.ΙΙΙε Ιιοιιιιιιι ναι. επ ίοΙΒεπάεπ ΒοΙιΙιιεε- .

ίοΙ.<;ετιιππεπ:

Ι) Πιε ΙιΙΙπιεοΙιε Βιιι€ποεε άοτ ΒιιΙιιΙΙερΙιτεςιπιιΙΜιεεεεεε Ιετ

2πννειΙεπ εεΙιτ εοπννιετιε;. ·

3) Πιε Βιι.τεπεεΙιπττειι (Με ΙπΙιε.Ιτεε άει· ΑΙιεεεεεε ιιιιιεεειι πο·

πιιιιει· πιιτετειιεΙιτ πετάω: Ιιεεοπιιετε ιππετεεεεπτ "Με εε (ιπε

νοτιιιιιιιΙεπεειπ νοπ Τγι·οειπΙιτγετε.ΙΙεπ ιιπ Ειτετ πε.εΙιππννεΙεεπ.

3) Πει· ΝιιοΙιννειε νοπ 'Ι'γτοειπΙ-ιτγετιιΙΙεπ ιπ Βιι.ετε.πεπιπιπΙππ- .

πεπ ιιι (Ιεπ ιιπτετεπ 'ΓΙιειΙεπ Με ΒτιιειΙιοτΙιεε ερτΙεΙιτ Πιτ (Με

ΕπιειεΙιππΒ· (Ιιεεετ ΑπεπιπιπιπΙππΒεπ ειπε πει·τ'εΙΙεπειπ Ι.εΙιετ- Ν

οιΙει· ΜΙΙ28·εινεπε ιιιιιΙ πιτ ΙιοοεΙιεετΙοπ άετεεΙΙιεπ ιιπτετ (Ιειπ

ΠιερΙιτειςπιπ.

Π. ΟΙι ε.τε.ε ε: «Ζιιτ Οε.επιετΙΙι άοτ ιιιιιΙιΙρΙεπ Βεει(Ιινε άεε

.4ιιιΙοπιιπιιΙιγριιιιε>›. (Ντ. 33).

Ρπιιεπτ πιιτ. 3ΒεειιΙινε νοπ ΑΙι‹ΙοπιΙππΙτγρΙιιιε άπτοΙιιτειιιπεΙιι

πιιτ) π( «πιιτ ιτεπειιεπ: (Πε Βι·εεΙιειπιιιιιτεπ εει(επε άει· Βιιππεπ

Ιεεεεπ επει·ιι.ιιπεΙιιιιεπ. ιιεεε ειππ Ιιειιπ Ρετ. εΙπε τιιΙιει·πιιΙϋεε ι

$ρι(2εππΠετιιοπ επιπ·ιεΙιεΙτ.

ιΒιιεΙιιε.ττΙΙ. πειτοΙοειιιεεπάεπιιιι_) ΕεΙεΙιορπτοΙοςϋ(Ατοπιν Ι Β.πεεΙιι_)

(Ντ. 33 ?

: πειτε ππ(Ι εοΙιΙϋ.8τ ειιιιςε Μπεετεε·εΙπ ππι·

 

Βο)ιιιτπ:ι.Ι ΙιοεΙιπγοπ ι ννεπει·ΠεοΙιεεΙιιοπ ΙιοΙεειιε_ι (βιιε

εΙεεΙιεε .ΙοπτπεΙ άει· Ηε.ιιτ- πω! νεπετιεοΙιεπ Κτε.ιιΕΙιειτ.επ).

Β.πεεΙιι_ι νντπι.εοπ (ΒιιεειεεΙιετ πω). . _ _

8Ιιιιτπε.Ι ε.ΙιιιεεΙιετεινε. ι επεπεΙιιοΙτ ΙιοΙεεπε_ι (.ΤοπτππΙ ΙΙ11°(ι0·

ΙιπτιεπιΙίε πιιιΙ ΓτιιπειιΙιτεπΙιΙιειι.επ). -

νΨεειπιΙιι οΓι.πΙιποΙοεΙΙ (ΖεΙΙ.εεΙιτΙΙ'ι. Ι'ιιτ Ο ΙιΙΙιεΙιπρι03ΙΘ)- __

)νεετιιιΙι ΒΙΙπιτεεΙιεπΙιο_) 1 εεπ(ΙεΙιποι ιιεΙο ε.ττιι ι πειτερε.τοΙοε·ιι

(Ζειτ.εεΙιι·ΙΙι. πιτ ΙιΙιπιεεΙιε ππτΙ πετιεΙιιΙιοΙιε Ρεγεπιπτ.τιε πω!

ΨεεΙ.`παΙΚΙ:Γΐιζ223ΐεΉιΈξεννεππο) @πιω . εεπ«Ιεπποι Ι ρτιιΙιι.ΙτεοΙιε

ἔεπτΙιεΙιε Πγειεπε, ιτετιεΙιτεΙιο) ιιιο(ΙΙ:ιπγ (Ζειτ.εεΙιτΙΠ Γιιι· (5

ΙιεΙιε ιιπ(Ι ρτεΙιτιεοπε πωπω). Δ - Δ
Ψο_ιοππο-ιπε(ΙΙιιπεΙιή ιι)ιιιι·πε.Ι (ΗιΙιτ.ιιτ-πιεάιοιπιεπΙιεε .ΤοιιτπιιΙ).

    

ιι ε α... ω· ..ι (στν: «Ζπτ εωι.πιιιι. 8ιιιιι>">ΜεωΙοειε υπό πι·

ΙΙιοΙοε;ιεεΙιεπ Απιιιοιπιε άεε ε.οιιιεπ Βο(.πεε πει ΜεπεεΙιεπ>>.

(ΝΝτ. 37, 38 ιιιι‹Ι 39).

Ιπ Μ. Ρετετειιπτιτ πετάω
_ιιΙΙιτΙιεΙι αννα 600 νοπ Βοι:

Ιπ (Ιω Ιει.πεπ 17 .ΙιιΙιτεπ Ιιιιιπεπ ιιι

νοπ Βοι: πει ΜεπεοΙιεπ νετ Ο?

Πιε ιιιειειεπ Ρετιεπτεπ ιιι:επιιεπ ·ιπ

ει.ιιπάιπετ ΒετϋΙιτππε; ιπι: τοι.πιιτεπ ΡΓετάεπ πάει· πιιτ. Βο(;.2 Βιι·

ΙΙοιττεπ 8πΙιειιιππεπ. Βεννιι ιπ ιιει· ΗΒ.ΙΝειΙετ ΕιιΙΙε πιιτ Θ Με

ΚτειιιΙιΙιειτ ει·ετ πει (Ιετ Βοοι:ιοπ (ΙιεΕποειιοιτι.; ιιιιι:ε. ΥΠΑΜ άει

Ριιτιειιτ.επ πω.. ιιιειπ ειιτνιειΙει· ππτ νετάιιεΙιτ ιιπι- Ειπε οάει

εε ννιιιιΙειι ε.ιι(Ιετε ΚτππΙιΙιεΙιεπ νοτιιπεεεεετει. ΑΜ θτιιπ(ΙΑ εε

ειιιιιειιεοΙιεπ Μπ.ιει·ιπΙε ΙιεττιιεΙιτει νεττ. (Ιεπ Βοι!. πο) επί:

ει:Ιιειι τπτ Ιιειιιε εεΙτεπε Κτε.πΙιΙιεΙτ. Ετ ΙιεεεΙιτειππ ΜΗΝ]

ιιιιεΓΙιΙιι·ΙιοΙι (Ιου ΚτππΙ:Ιιειι.ενετΙιιιιί πω! (Με Βϊ89ΒΙΙ"Ι88_άθΓ

θεοιιοπ νοπ 4 Βοι.εθιΙΙεπ πει ΜεπεοΙιειι, πιο ει· ιιπ νοτι,ε;επ

8οιππιετ Ιπ (Ιεπ 81.. ΡειετεΙιιιτπετ Κτπ.πΙιεπΙιειιεει·π "Ιιε0Ιιεθιϊω

νετΙιπιππε άεε

ιιίΠειτω ΡΙ”ετάε επι.(ιεεΙιτ.

(Ιετ Ηε.ιιρτειειΙτ. 83 Ε'ΙΙΙΙε

ΙΙΙΙππετ ππ(Ι θ Ρτιιιιειι).

Βοιιεε πει ΡΙ*ετιιεπ ιιπιΙ ΠεπεεΙιοπ νετ.

Ν. Κιι(ΙιεεΙι:

(Ντ. 37).

«Ε)ιπ ?ΜΙ νοπ Ι.ερι·:ι. πιπεπΙο-ιππετοεε».

Π. δοΙιοΙ0ιν υπό ΚΥ. ΘτεΙιεπειεο ΙιιΙιονν: <<0ΙΙΒΜ(Β'·

ΜΜΜ Ιπ ΒιιεεΙ:ιιιιΙ ιιπιΙ ιΙιτε Βεπ3ιπρ(ιιπ,<τ»- (ΝΝτ. 3.-4 )

Ν. Η ε τι νι· ιι ι τ ο κ: «ΕΜ Ε'ει.ΙΙ νοπ .-Μ:ιιοιπγεοεε ΙιεΙ ΜεπεεΙιεπε.

(Μ. ω).

Βιιιι8·ε ιπτετεεεππω ΑπιτπΙιοπ Μπιτ (Πε νει·Ιιι·ειΠΙΠΒ ΙΙΙ"θΓ

Κι·ιιιιΙιΙιειι ιιπτετ (Ιεπ Ηε.πειιιιετεπ ππ(Ι Ιιιιτπε ΚτππΙιεπεε

εεΙιιοΙιιε ειπεπ 39ιπΙιτιιι·επ ιιπ Αοιιιιοιπγοοεε (Με τεοΙιωπ Πικετ

Ιιιείει·ε Ιοι(Ιεπάεπ Βιι.πετε ιπἱτ πΙιοτοετππΙιιεοΙιεπ ΑΙιΙιιΙ(Ιππςειι

άεε ΡετΙεπτεπ. Απεεει·ιΙεπι ειπιιτε ΑΜιιΙ(Ιιιιιπεπ, ινοΙεΙιε (ΙΜ

ΒτεοΙιεΙπππιτεπ άει· Αειιποιιιγεοεε ειι άεπ- Κποεπεπ άεε (Πιετ

ιιπιΙ ΙΙιιιετΙιιεΙ'ετε πει ΡΓετ(Ιεπ ιιπ‹Ι Ηοι·πνιεΙι (Ιειποπε(τιι·επ.

ι (ΕΚ Κ η π ο Ιι ι( π, τι π, τη ο να: «Κπτωτ ΑΙ›ιἱεε άει· θεεεΙιιοΙιτε 3ει·

ιπάιεοΙιεπ Μεάιειιι». (ΝΝ. 40, 43. 44, 43 πιι(Ι 48)

Ν. Θ". νται των: «Ζιιτ ΟπεπιειιΙι άεε Απ).Ιιτπιι πει Μειι>

εεΙιεπ». (Ντ. 41).

Βιπ Ε”ιιΙΙ νοπ Απι.Ιιτιι.ιιιπτ'εαιοπ ειπεε ΓΙειεπΙιΙι3πόΙετε "Μ

ι6ιιτΙιεΙιεπι Αιιε(ε;ιιιιΒε. ΡΙιοιοπι·πρΙιιεεΙιε ΑΜιιΙιΙιιπε άει· Ριι

ετιιΙπ ιιιιιΙΙιι·ιιιι ππ‹Ι άει· Βοι άει· $εει.ιοπ Β·είιιπάεπεπ εΙιετπΙιτετι

ειιεεΙιειι νετεπάετππ8επ άεε Πιιτιιιοε. Μεεεπτει·ιπιπε πω! Ηιι·ιι

Ιιε.ιιτε.

Ρ. Κοι·οΙΙιονν: «Ζννει Γ2ιΙΙε νοπ ΜγιιϋιΙειπ Ιιει ΚιιιιΙει·ιι:>.

(ΝΝι·. 41 ιιπιΙ 42).

Θ. Ε”τιειΙΙΙι.ιιιΙετ ιιπιΙ Ε). Θιεε: «ΙΒιπ Γεω τω) ΒΘΡΙΙ09

Ργειιιιε (Πε ιιπι:ετ (Ιεπ ΒτεοΙιειπιιπΒ·ειι ειπετ ει.οιιτεπ ειι(ετει

,ε;ειιάεπ ΡειεΙγεε άεε ΒιιεΙιεπιππτΙιε νει·ΙιεΙ'». (Νι°- 48)

Βει ιιει· 5εοτιοπ ιιυιιτιΙε ειπε ργιιιπιει:Ιιε ΒτΙιτιιπΙιππ)ι· πιιτ νει·

επιιτεινειεετ Ι.οεεΙιεετΙοπ (Με Ρτοσεεεεε ιιπ Ι:ΝιεΙιεπιπετΙι ιιπ‹Ι

πειπειι ΗΙ5.πτεπ ιτείιιπάεπ. ΙΒε ννπτεπ ιπειπε Πιτ Ργιι.ιπιε

εΙιει·ιιΜετιειιεεΙιε Βγπιρτοπιε ειεινεεεπ ππ‹Ι (Μπι νει·Ιπιιίε πιιοΙι
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εττππει·τε (τετ Ρετ! .εεΙιτ επ :τοπιο επτετ.ετεεπιτε Βετιάι·ι'εοΙιε τ

Ι.ττΙιπιιιιις.· -

Ν. τι1τεΙιεττονν: «Βτπε άετ νι·τοΙιιτεετεπ Βειτττττ'τιτεεε ιιπεετετ

Βε1ιπ1_τιιεεπτ1». (Ν1°· 48)·

Β Η επτ)(ε: @Με πειτε Μετττοττε επι· Ππτει·ειιετιιιπε εει·

1ντττΙππε; άετ Ρ'ετπιεπτε ιιπά ττΙιετ «Με άορρετεετττε;ε Ήττ

Κιιπε άεε 8τττ.τ1τε πιπννε.πάεΙπιτειι Γετιπεπτε (Με ρεπτει·επιτ

εεΙιεπ 8ττττεε». (Ντ. Μ)

Α. ΒΙι ιι1Ιοινε1τ τ: «Ζιιι· Ντερ: άετ )'ντττττ10Β (Με Α"'θΡωε Ι!. Βοι, 018".

Ιιετ πειιτ.ει· Ππόιιι·εΙιεττπςτεττεττ άεε Βει·πιε». (Ντ. 44).

η Στή εεΙιετπΙιετ 1ιοττ”πιιιι);ε1οεετ `Ε'ε.τΙ «τετ ττντιπιπτεοΙιεπ ?ετππ

ᾶετ`εειιτεπ Ππιτπτετι€επετεπεττ (Με Ι)πτιπε, τπάειπ ετε ειιΙιειι

Ι.ε.πε Ατ.τορτπτπ_τε‹:τ.τοπ (εττιε πεπεε' Ρτενεε'εεΙιε Βιιτιτ2ε τοτ

εςεπτΙει· 1.6ετιπε: Αιτοριπι ειιττιιτιοι 0,06, Αιι. ττεειιΙΙει. 12.0)

ετε ντοτ·2ττ.ε·ττετιεε Βεεπττει εεεεΙιειι τω. “Με 8ντπριοπιε άετ

Αττορττινει·εττττιπε ννετεπ ιιιιοΙιε διππιτεπ νο1τιε; νει·εετιννιιπάεπ.

(Ματιά' πετ τετοΙιττΙ:τιετ. ετιντιε 1ιτιιττετ νει·τετΙιτετ ΒτιιτιΙ ειπ.

Ατπ τοτ).ι;ειιάεπ 'Ι'εεε ννετ πιε Ρετ. εεεππττ.

Α._ ε οιο(,.)] θ (ν): «Ε'οι·πιε.1ιτεΙινό ιιπά Ι)εετπτεεττοιι». (ΝΝτ.44

ππε 45).

Η..Βτιπ πτε1ττ: «Σετ Ρεττιοε.επεεε άεε Πτεπε ρερτ;τοιιτπ ιτιιο- τ

ιτειιτ Ιιετ θεττεπετειιτιπε τπτ Οι·;ςεπτειπιιε». (Ντ. 45).

Βετπι $τικττππι άει· Βιιτετετιππετιτεεετιετι άετ ρερττεετιεπ Οπε

ττεπετεεεε1ινντττε Ιιετ Ιοι.ετπε τεπιτ τω., άεεε εει·ε.ι1ε ιτιιι·οΙτ όιε

(τε.ττεπνεττιετιππε ιιΠε Βεττττιεππετεπ ειιι· Βπτ.ιντεττετιιιιε τΙιεεει·

ι_τεεετιννττι·ε ε;εεεΙιε.τΤειι ινετττειι: 1) Βιετεει·ππε άετ εεετετοτι

εοΙιετ1 Ττιττιιτεττετι εεε 11ετεεειιε (Ηνρετεεοτειτοπ). 2) Βοοετε .

Οττοπτειτοπεετ6ι·ππεεπ ττπ Πιιωτεπιιπι Με Ρο1):ε νοιι βετ'εεεει·

ετε.ιιΕππε·επ. 8) Βτειιππεεετεε1ιετπιιπεεπ τιιτοΙἔε ειπιτζει· νετ

ττ.πάετιιπρεπ τπ ιτετ Ι.εΙ›ετ. 4) Απειειπτε. Ηντττεεπιτε ιιπά νετ

τιττπάει·τιπε; άετ Α1επιτεεεεπε εεε Βτιιτεε. Α11ε ετεεε νετ)ιπάε

τιιιιι.πεπ Ιιτ1ττειι ετε ετεεπι1τεΙιε Πτειιοτιε άετ ΒιιιετεΙιιιπε εεε

ρεπττεεΙιεπ 1)ποιττεπεΙεεεεΙιπ·τττε τ›ετ Ιετετιιε. .

Ρ. Κο τεοΙι: «Ζιιτ ?τεμ άεε Ετπτττιεεεε άετ Ρι·11ρε.τε.τε

άετ επεπτεοτιεπ Ε`ττεεε ειιτ (Με Υει·τειιΐιτεε ετη.ιει·ιπιεπτεττεπ

ΑπτΙιτετΙ». (Ντ. 4θ).

νετειιοΙιε επ Κππτπετιειι ιιπά Μεετεε1τννετποΙιειι 1ιεΙιειι εε

πετι;τ. ότι” Με Ρι·ερετειε άετ ερεπτεετιεπ Ε'Ιτεετε ττετιιεπ τιιει·1:

ττεΙιεπ Βτπττπεε Ιιε.Ιιεπ.

Α. Ο ττπεπττο: «Ε1τπ »πιτ νοπ ττει·πτε τπε·ιιττιο-ρι·περει·τ

ιεπεεττε ετεπιτε τπεε.ι·οετπι..·ι». (Ντ. 46).

Ητεεει· Ρετ! Ιιεινετει ποετιιιιετε. Μ" πιε.π Ιιετ άετετιτεεπ

Ηετιιτεπ εε πιττ ετπετ Βπτ.ιτιο1τετιιπεεεποιιιεΙτε επ ττιππ 1ιεΙιε.

«Ζιιτ Ρτε.εε (τετ νετ

(ΝΝτ. 47' ππό 48).

Α. 11τοτ πττ.εοΙι -8_τ εποε Ιιε21-ττ:

Ιιτετιιιπεςεινε,εε άεε ΑΙιττοιτιτπεΙΙνρΙιιιε».

1'. 'τ' ε ο τι τ ε τ. ο νν τ τ. ε ο τι: «Ετπ Ρετ! νοπ ΜνεΙτιτε ιτειπενετεε.

τιιΙιει·επτοεε». (Ντ. 47).

[ιτε Κι·επΚεπεεεεΙιτεΙιτε, Με δεεττοπετιι·οτοεο1τ ππό Με πιτετο

εεομτεοΙιε Ππτετειιετιιιιιε; ε" Βτττ:ΙΙεπτπ:ιτΙΙε κεττζεπ. (τεεε τπ άειιι

νοπι νει·ι'. ΙιεοΙιεετττετεπ Επ)1ε ετπε ιγρτεοΙιε ιπΙ›ετειιΙϋεε Απεε

ττοπ άεε ΒττοΙΙεπιπει·1Ιε ιιπά ενντιι· Ιιεπριεττετι1τεΙι εετπετ ετειιεπ τ

ΒιιΙιετ.τιπε νοι·τε.<;. Πτε Αττεειτοιι Ιιε.ττε άειι ΟΙιει·εΙιτ.ετ εττιετ·

επ.πι τττεοτιετι, ττπι·εττειιετπιτεπ. άτει παπι Ιτετιιε Ζεττ πω.. ετεΙι

τιι ετπεπ ευτττ.ετ.τεπ ΤιιΙιει·Ιτετ ιιπιεπινε.πάε1π. Πτε ΚτππΙΙΙιεττ

ειιτετ.ε.τιιτ. Με εε εεΙιετπτ. επετει τιι άεπ Βιιπεειι ιιπά με άετ

:ιπτ όιιτοτι (Με θετ1τ.εεενετειπ ετπε ττεεεετεεε άετ '1'πΙιει·οπΙοεε τ

Με ΒττοΚεπιιιε.τΙΙ, ννοΙιετ ε.ττε επττετεπ Οτεειιιε νετεε1ιοπτ ΙιττεΙιεπ. ι

σΖιιτ Εεειιτεττ1τ πετ

(Ντ. 48).

Ν. ΨεεετοΙιεοτονν:

1ττεπιιιιιιπε άεε Πττει·ττειιΙτιιιι Μεεττε1ττ».

Ι.)ε.ε 1)τνετττ1τεΙ πειτε ετπε ν61Ιτε;ε Ππάιιι·ετιιτττπ.ε1το1ιΙΙετι εεε ι

Ι)πτιιιεε Ιιετνοτ.εετιιτεπ. Με ετπε Ρεττιγρτι1τιτε εττπιιττι·ιε.

'Ποτε άετ ορετειτνειι ΗτΙτ`ε τετ: Ρει.τεπι (.τεει.οτΙιεπ.

Ε. Κ ο ε ε π ο νν : «Πε1ιετ (Με Ρεετ νοπι θεετοΙιτερππτετε (τετ

τπεάτοτπτεε1ιεπ 1τττε1εοι·οτο);τε.τ. ιΝΝτ. 48 ιιπά 49).

Α. Α τ ε. τι

ιπνοοεε».

ων: «Κττπτετ:1ιε Πε0τ38.0τιττττι€Η1 ττΙ›ει· ετε Αεττπο

(ΝΝτ. 42 ιιπά 50).

Μ. Βετιττ1)ε.τεννττ.εοΙι:

Βεειτπιπιππε

(Ντ. 49).

«Με Ιιτοτοε;τεοΙιε Μει.1ιοιτε ειιτ

Ψ. 'Ποπ ειπεν: (Ματ Γτε,ε·ε ττΙιετ Με τ'ετι1επππεετεπεων

τττοεε». (Ντ. 50). '

τππετεπ Βτπ- 1

άει· 8ι.ιιΙιττττει. άει· τοττιεπ ΒΙπιττϋτρετοΙιεπ». · .

` Μπεστ) ιττεεεε ΜτιιεΙε (ττΙ›ττςειιε τετ τττεεε- 1'οι·ετοΙιτννοτι(Μ

ΒεοΙιεο1ιτιιπεεπ επ 20 (.εεειιπάεπ Μεππετιι ττπ ΑΙιετ νοιι 25

Με 40 διιΙιτειι Ιιτι1ιεπ (.ιεεετεΙ. τω..) τω νετΙεπτε (τετ ετη..

Βιιιπττε πεεΙι άει· Νε1ιι·ππεεειιτπεΙιιπε τπ άεπ πιετειεπ ΗΜ.

ετπε ΑΙιτιετιπιε ‹τετ Ζε.ΙιΙ τι" ννετεεεπ ΒΙιτι1τότρετεπεπ πειτ

ττπάει. 1-2 Βιππιτεπ ττπι·ειιτ Ιιε.<;τππτ άτε ε1ττπεΙιττοΙιε Ζιιπετιιιιε.

ετε Πιτ Μετττπιπιπ επι 8-4 Βιιιπιτεπ πειεΙι άειπ Ε'.εεεπ εττετο1ιτ

εε το1);τ ιτε.ι·ειιτ' ετιιε ε11τπεΙιττετιε Ατιπετιπιε. Με ιπι· Μ81111τιτιπ

ττπ Βειιτε άετ ετετεπ Βιιιιιιτε πε.εΙι άετ ποετιπιετιιςεπ Νε.Ιιτιιυμ

επίπετιιπε ετιετοΙιτ, επί ἀτε ιντεετει·ιιιιι ετπε Ζιιπετιπιε τοτει.

Σ Ε. 11τ'ετ1: «Ζπτ ?τεμ άετ Ψτι·1ττιπιε τ1ετ Βοπιειοεε». (Ντ.5))

 

«Με 15"ιιΙΙ ιπιι1ιτρτετ Ογειεπ άετ Ηει·πτεττετ·-.

(Ντ. 51).

Α. θ εστιετ:

0τιοετεπτε ΡετοΙιτεΙτττ, Νεντοτοεττ τειιρετττπειιτετιιοτ

ρετοΙιοτοεττ. (Βιιιισεετιιιιι Μπιτ ΡενοΙιτετττε, Νειιτοτο()τε.

εκμεττπιεπτεττε Ρενοτιοτοετε). ΗετεπεπεεεΙιεπ νοιι

Ρτοτ. Μ!. ν. ΒεοΙιτετενν. (0ΚΙοΙιετ -- Πεοεπιτιπ

1901. Ντ. 10-12).

Ψ. ν. Β ε ο τι τ ε τ ε ιν: <‹ΠεΙ›ετ ειιιτεΙτεινετεεε Ζννεπεετιιοτιεπ πιτ:

τοπτεοτιειπ Κτε.ιιιρτ· ππε Κτιπετε;ετττΙι1 τι) :τετ Ιτιιττεπ Μπιτ.

Πε τιτιπάεττε·ετοΙι οιπ ετπε 15·_τ£ΙΙιι·τι-;ε Κ·ι·επτ‹ε. άτε τπτ Με

νοπ ετ.ννε 2 .τε.Ιιτεπ ετπε_θεΙιτι·πΙΙτεπ1‹)ιετι; 1ιπτ.τε. ιιε.εΙι (τετ ετιιε

Πττιπιιιπε άετ ΙτπτΙεπ Κ(5ι·ρετΙιεΙττε ειιι·ττι:τ‹Ιιττετι, πιτ: Ιττιττε

εετττεετ ΒττπττΙιεττ ππε 'Ι'πιιΙιΙιεττ. Βε.ΙΙτ Ιιεεεπιιεπ ΙΙιιι·ειτπιιετιιτο

τοπτεοΙιε Κ)°ετπρτειπτττ.ττε τιι τι" ττπ1Ιεπ Ηε.ιιττ. ττεΙιετ Ιιττε1ι (Με

8ειιεοτττιπι Μπι; εε Ιιεετεπά εΙιει· τιετττ,ε·ετ 8εΙιιπετι ιιπά πι)

Ζινεπεετε.οτιεπ ππτ. Ζτιτ Ζετι. άετ Πιιι.ετετιεΙιπιιε· Ιιεετετιι Βοτ

ι.τειετιιτ ιιπά ντ$1Ιτι;ε τιττΙιπιιιπε ω· ττπ1τειι Ηειιιτ. Ρεε επιιτιιπε

ιιπά Ρειτεεε εεε Ιτιιττειι Βετπ'ε. Πτι: Απτεττε ττετεπ @Με ει(

πετάω νοπ Κτι2ετεετττΙιτ ππτ! εππιττ νετΙ:ιιπάεπειπ Ζντειι;ε

τεεΙιεπ Ιιε.εΙεττει, ιττιιιετπ '.'ε-3/4 Μτιιιιτε. Β. ιιτιππιι. ετπε τι:ιεετοιι ι

άετ τεεΙιτεπ ΗετιτιττΒετεεεειιά πιτι 1.ει.εετοπ άετ Ρντετιιτττεπεετιι τ

ππε άεε 'Γτπετττε ορττειιε (1ιειιιτεπορτεεΙιε ΡπρτΙ1επτεεετ.τσιΕ)τττ;

ειπο1ι (Με εεπετ1ιτε ΒιιΙιπ τετ Ιιει)ιετττετ. (Ηεπιττινρετιιεεττεετε

1τπτ‹ε) Πει· Ι.ποΙι1ττε.πιρί επτά Με Βετε;.ς Πτι· (Πε ΑττΜττπιε

πιτιιιτεεττει· Οεπιτειι τπτ 8ε1ιτιττεεΙ (ν. Βεοτιι:ετειν) επίβετεεε:1.

- Τ. Β τ: τι τ. ε ο τι ε τ.: ο Ι ε νν: ‹<ΠεΙιετ άτει ΒετΙιετττειιιιε· ετιιιε1ιτε

Μπεττε1ετιιρρεπ Ιιετ Ι.ετιιπππ(.:επ ιιπά Οοπτ.ι·ε.εΙυτεπ τιιτοτε
εει·εΙιτεΙετ Ηετιιτρ1εετε». 1 'τ η

1. Ι.Ιττιπιπ π εεπ - ΙΞε ννει·ιτεπ εεΙΙεπ Ιιετ·ιτ1ειι ιιπά ιιπ

ι·οι·ττΙιετεε1ιεπό: τττε άεπ Μπιτ Ιιεινεεειιάεπ Μπεττετπ. Βιιτιιρτ·.

Κε.ιι-. θειιτπετι-. ΒεττΙιτεΙΙ-. 1ιεΙιΙΜρτ-, Αιι.ε:επιιιιιεττετπ ιιπά (πι)

τοιπ διττιιιιιετ άεε Ι·`ει.ετεΙτε νετεοι·ετειι Ηπε1τετπ. (Οτε Αππιιτιπε

ττεεε Αυτ;επειει·τιπε·επ πτε1ιτ τοτττοιππιεπ τπτο1ετε νοπ Εεειττοιι

άετ ΗττπειιΙιει.ε.τιε - στ. ε. 788 - τετ πιτπ νοτετοΙιτ πω:

ιιεΙιπιειι, άετ ετοΙι Ιιετ ΜοππτΙοιν, τπ εετπετ Θετιτι·πρε.ιτιοΙοςτε ειιι

Η. 751 Με εεεειιι1ιετττΒε Βετιπυριτιπε ττιιττε1.). Με 81ϋι·ιιπ)ζετ

τιπ Βετετετι «Με ΗνροΒΙοεειιε ππε (τετ ππτετεπ Ρεοττιττετειε

ετιιιτ εεννττΙιπ1το1ι τετετιι. ιιπά ι°οτϋὶιετὲ°ετιετιἀ. Απι ετε.τ1τετειι Μ·

τεττειι τετ πιετε: ‹ττε οΙιετε Επιτειπττε.ι. πτε εΠετιι Με!

.ε;ετττΙιπιι. Ιι1ετΙιεπ πωπ. Απ άετ Ητι.πά τει ετε Ορροετιτοτι ττπ ι

Ι)πιιιπεπ'ε πιετετ. ε.ιπ εττιι·ττετ.ετι ι.τεεεΙιε1άιμ. Απι Βετπ ετιιιτ «το ι

ΡΙειτοι·επ ιπετετει.1ιτττετ Ιιετε.Ιτετι ετε ότι: Επιεπεοι·επ. Ιιετττεττειιττε τ

ΙιετττεΚετοΙιττετε [.ττετειπι· εε1ιτ €εττπε. ννεττετ ετπ‹τ ετε στο)

ετττι·τε Μοπε.ττονν'εαΙιε - ποοτι ετε Γτειιἀ`εεΙιε ΑτΙιεττ (Πετιετ

εει·εΙ›ι·ετε Κτπάετ18.Ιιιιιιιπε) Ιιει·ττεττετετιι.τετ ννοτάεπ.

.Ϊ ε ε· τ τι ε ε τ τ τι π ε: «Ρει·ε.ιιινοετοιιπε τππ1ττρτετω. (Ε”ι·τε(ΜΜτ

ΝεΙιεπ ετπετιι Ιιτετοττεε1τειι 11εΙιει·Ι·1τοτε πω! ετπετ Βεερτεοτιτττ)€

άετ ΤΙιεοι·τε ετεεετ Κι·επτι1ιεττ. ειιτ:ΙιεΙτ. ετε ΑτΙιεττ. Με Βετει·ετ

ετπεε ετεειιοτι Κι·πιτΙΙΙιετιετεΙτε.

Ν. θε ε τ ρ ο νν: «Τι·τοπετι·ει·ετττιιπρ,· Ιιετ 1τιπ8·ει·ειιι ΘεΙιτετ10ττ

ει·επετττετιει· Βοεεπ».

1(ει·τ. ΙιεοΙιεεΙιτετε ετπεπ ?ΜΙ νοπ (Π. τ”. ιιιτι: ι·οι·ιτ·τεεεΝ

ρενοΙιτεοΙιεπ 8νιπρτοπιειι;ττετ Κτεπ1τε εετ,ετε (Με ΗΜ ειιιεττοτι

εοπτετιεπάει1Ι)ειπεπειπτι. ΗεΙΙιιετικιιτοπεπ ιιπά εοιπετιεοτιετι

Βι·εοτιετπιιιι€επ. Πτε τεεεΙιε ))'τεττετΙιει·ειετΙπιτε πιιοτι Επτειε·

Μπιτ;; άεε Μτιι.ετε (εε ινιιι·επ ττπ νεττειιτ νοπ 70 'Γιι€81) ω"

ή 165 ετ. 'Γττοπε.Ι τιι ετετεεπάει· Ι)οετε ι·ει·Ιιτπποτιτ ντοτττετ1) Μ(

(Με νοττιε.ιιάειιεετπ ιιπε1ο(εετ ?Με τπ άετ 1πτετετιιι·(Ηθο(Μτ

(ττετττετι) Ιιειι·ετεειι πτε ειπττε;ετιιπάεπε τ'ετετττΗΠΒ· (τι

$ετι1πεε ινιιι·πι Ο. πιτ: Βε‹·Ιιι νετ ιιι Ιε.π,ςε τ'οττε.εεειπετε τι*

εττειι 8οτι1ειτ'ιπτιιεΙτι ππεεεετει ιιπά ννττιτ ινοΙιΙ ειιετι Π) β)ΙΙι'ϊθέ

Ιεττετεπ ΚΙτπτΚετι ε1ειε ΙιεοΒεοΙι1ετ; ετΙει·ότιι.εε νει·τ`εττεπ ΜΝ) Γ

τιι εει· Ρι·ττ·ειρτ·εκτε 1εττΙιιετ ιτειπ εετεΙιι·ττεΙιεπ Ειιιττπεεο τ



ειο.ι·)Ιεπ ΗγρποτΙοει πππ σε @Η Με Μπ.Ιιπππε; ιπ1·νος·εϊεπ_ίΙ1ε

πετ Ιιι ει·ετει· ΠΜ) Μπι ρι·ε.οιΙεοΙιειι ΑΜΙ. (Βεί.). ·

Η'. ν. Β ε ο ΙΙ τ. ε π· ε εν: «ΠεΙυετ άεπ Αιτεειιι·εΙΙεκε.

!ιπ ΑπεοΙΙΙπεε επ "νιεΙ Αι·Ι›εἰτειι (Μ. Οιιι·ιπγ πω! ΗιπΙονει·

Με;) ει·ϋι·τει·ι; Β. Με Βιιτετεπππε·επ·επεε Με νοπ Μπι Ι)εεεΙιτΞε

πωιεπ ΒείΙεκεε. ΠετεεΙΙ:ε Πει τω· εΙπεπ ΙΒΙΙ'εσι πετ π1εοΙιεπΙ

εΙ·Ιιεπ Ρει·Ιοειι·επιιπες(ΒεΚΙορΓεπ πω· 8πριν»)πϊτποι·πΙιε.Ιπεπεπά,

άεε Αι·ειιε 2γΒοιι)8.ΕΙΩΙΙε ειο.) επ Ιπεκι·εοπτεπ, Με ΙιεΕπετεοΜε,·

ιιιιίτι·Μ από νοιπ Ρει·ἰοετ Με απ) $εΙιπεπ

πτε8·επ πω), "Με πω· ΓποἱεΙἱε επεοπεἱπεπά πιεΙπ· Βεάεπωιππ

[Με ε.Ιε πω· Τι·Ι,ε·ειιιΙππε, πεππ ΙΜ ρει·ΙμΙιει·επ Εεεεἱοπεπ

6ιεε ει·ετει·οπ ετπ·εὶετ. πω. άει· ΒεΙΙοκ ω επιερι·εοπεπεεπ ΒεΙιο ”

Ιιει·εΙ›8εεεΙεΙ.

.ΐ. Η ο π· :π π π: «Πεπει·

ΌεΙ ΒρΙΙερΙΙΙΙει·π».

νε". πω. Ι›εἰ 2 εοΙΙ. Ιππε;ει· ΖεΙτ επ επἰΙερτΙεοΙιεπ ΑπίεΙΙοπ

ΙεΙάεπάεπ ΚΙ·ππΙΙεπ τγρΙεοΙιε Ιιγετει·Ιετ:Ιιε 5τΙπππρεπ ειιΓυ·ετεπ

εεΙιπ. Πι· νει·ειιαΙιτ. Ιιι άει· ΒρΙΙερεΙε άΙε ΠιεποΙ1ε π” ερΜετ

‹-ιιτετειπᾶεπεπ Ηγε1ει·Ιε επ εεΙιεπ ιιπά νετιιιπιΙιετ. πεπ Ζπεπιπ

ιπεπΙιε.π).: Ιιι π" νοπ εἰπ2εΙποπ ΑπΕοι·επ (νοἰεΙπ. ΑεοεΙ.ΙπΙ απο.)

ιιιημιιοιι)ιπεπειι ΑιιτοΙπΙοκἰοπιἰοιι.

ερ€Ιτ πιιΜ·ετεπάε Ιιγειετ1εοΙιε Απέ'ε.Ι1ε

.Ι. Ροι·τιιε·πΙοιν: «Πὶε ΑπΓεεπεπ ε" Ι‹ΙΙπἰεοΙιεπ Ππτει·

επεπιιπἔ ε” Πι·ΙιπΙπεΙΙΙΜ».

Ζππι ΠεΙ'ει·π.ι πἱοΙιτ πεεΙ8·πει.

ΙΝ Μ· επ Ι πιά ε ε: «Πεπει· πεπ ΒἰπΙΙιιεε π. ΗΙτιιτΙπάειιι·εΙειππε

Με Με θπΙΙεπεεοι·οτΙοπ». (Ιίοι·ΙεπΠεε ΜΜΙιεΙΙππε).

ΑΜ Θι·ππΙΙ εΙπει· ει·Ι)εεει·επ (?) ΖεΙιΙ νοιι.ΒερετΙπιοΜεπ ειπ

Ηιιπποπ, νοπ ποποπ πεπ ππι· εΙππω πείεΙεάπ.χεπά νετΙΕεΙ'επ,

ίετ. Ψ. Με ΒεειιΙππτεπ 8εΙΙυπιπποιι.

- Ι) ΒεΙ ΠεΙπππ8· Με ΙιΙπτοι·ειι Ρει·ΙΙε Με θγι·πε εΙεκποΙάεπε

(ε. ρι·πα·ι·πεΕπιπε) 2εΙ;τ πω) ΙωΙπε ΒεεΙπππεεππρ.; άει· θε

οι·ετΙοπ. ·

Σ) ΒεΙ ΒεΙεππε Με νοτάει·επ ΑΙ›εεΙιιιΙΙΙ'ε πει·εοΙΙΙεπ ΧΥΜ

άππ); ειππ πιἱιΐιἱεπτΙΙοΙιετ Βεε·εΙππ24.εεΙ8·ΙΙεΙτ άΙε ΘεΙΙεπεεει·ετΙοπ
νειεΙΙ5.ι· Ι. ' 'Δ ° - ' '

3) ΠΙε8ιτοπιδεετει·ΙΙο πετώ ΙΙεΙΙιεπ ΕΙπΙΙιιεε επί πεπ ει·2ΙεΙτοπ

ΕΙΤεει. ·

Α π έ'Ιπιο π: «ΚποοπεπετΙει·επεππςεπ ΙΜ Β)·ι·Ιπποπ)γεΙΙω..

Επι εε1τειιει· Ι·'ειΙΙ νοπ εεΙ6ει·εοΙΙΙΒ·επι ΟΙ)ει·εοΙιοπΙωΙΙ:ι·ποΙι

)ιιΓο!,ε:ο ττορΙιΞεοΙιει· Ι'ει·ε.πΙΙει·ιιπρ.;επ Ι›εΙ εΙιιει·_ Β2-)εΙιτΙ;;επ Βγ

ι·ἰιη;οιιιγεΙΙεΙ‹τεπΙ-Ιεπ. Πει· Απτ.πι· πΙπππτ εΜε ΙπΒΒΒΙΟΠ π»

Ιπιιιιπεεεεπτἱε. ΙιιπιπεΙ1ε απ, ποποπ π·ι·ππε ΒιιπεΙππι ἰπ πω·

ΝεΙιε Με Οεπει·εΙσππεΙ'ε πεπΙι ΠπτετεποΙιπππειι νοπ Ο ιιι·‹:1ο

(Μ) ι1·οπΙπεεΙιεπ Οεπει·π ΗΜ· ΙΜ πεπ. Κιιοεπειι ειιτΙιεΙΙεπ εοΙΙ.

Απεεει· ω) ΕεπΙΙοππιπι·ΙΙ πιπεειε :ιιιο!ι εΜε ποοΙιςι·πάΠεε Πι·

ΙΙτεπΙΙιππε; ω Πει·νΙοε.Ι- ιιπά 'ΓΙιοι·ε.ΙΙεΙΙΙιεΙΙε άειι ΒἱὶοΙΙεππιιιι·Ι‹ε

ειιεεποιιιιπεπ πετάω,

πΜεοΙιε 8τ.ϋτιιπ,·;επ πεετεπάεπ, επεεει·άειπ ΒοοΙΙοεο.

ΙΙΙ'. ν.' Β ο ο π Ι: ε ι· σε π· : «ΠεΙ)ει· πεπ Εεπι!επεΟΙ:ει·εοΙιεπΙωΙτεΙΙωΙ».

ΒεΙ Ρε1Ιεπτεπ πιἰτ Ηει·άετΜππΙΙππΒ·επ πι) Βοι·εἱεΙιε Με Βι·πει

πιπτΙ‹ε Με πω. ΜΜΜ ΙΙιιι·εΙι ΒεΙΙΙορΓεπ πω· ππτει·ειτ ΕπιπΙ:ε.Ι

ιιππ οποτοπ 8επτεΙΜι·Ι)εΙε1$.πΙε ΟοπΙ:ι·εοϋοποπ Ιιι άεπ Οπει·εοποπ

ΙιεΙπ “πι” πεΙερΙεΙεννεΙεε Ιιι άεπ ΓΙεκοτοπ, Απάποιοι·επ ειο.

Ι. Ι π Ι› π ε ο ΙΙ Ι π : «Πεπει· ππτΙιοΙοε·Ιεοπ·πππτοτπἱεσΙιε νοι·ειιπε

ι·πιιεςεπ Ιπι Οεπιι·ε.Ιπετνεπε)·ετωπ ΙΜ εΙπεπι ΡΜ νοπ Πε

πιοπτΙε ρετε.ΙγτΙοε. οοτπρΙὶοἱι·τ (πω) Ηγεςει·Ιο».

Πε Γεν.πάεπ εΙοΙι Με ΗΜ· Ρε.ι·ιο.Ιγεε ιγρΙεοΙιεπ ΒΙΙ·πι·Επόεπ- ιιπά Ι

ΗΙτπΙπιπινοιεπάει·πιιεειι πππ επειεΙςεππει· Πεπεπετε:Εοπ πω·

Ργι·ειπΙΙΙεπεπΙιπ ιιππ Ιπ πω· πωπω ΟΙ)Ιοπε·πω Βιιτπι·ιππε «Η

ΟοΙΙ-Βυι·άππΙιευτεπεε. Πε Ιεεει εἱοΙι ,εωνΙεε ειππεΙιππεπ. άε.εε (Μ)

Ι'εΙΙΙειι‹Ιεπι Ρε.τεΙΙε.τι·είΙοΧ) ειπεπ ἰπι Βϋεπεππιπ.ι·Ιε Με ΗΙπτει·

εω·επεε πεεειιει·Ιι·τ πωπω. Με δεπεΙΙ)ΙΙΙΙ.ΜεεΙϋι·ιιιι8·επ ιιπά πε- .

ΙΡ. Βορ.Μπιιουν:
άετεεΙτ.ΙΒ·ε 'ΙΙιππΙιεΙτ π» ΡπτἱεπτΙπ ΓΙΙΙ1ι·τ νει·ίεεεει· ειιΙ Ηχε

τοτΙο 2ιιτϋεΙΙ.

'Η ε!) ε.επ Ι Κ: «Πεπει· Με Ι)ἱεε;ποεε ω” Οοππε- ιιπά ΟπιιιΙε
Δ εππΙππΙποεΙοπεπ».

Πει· νετΙεεεει· Ι'ε.εετ εεΕπε Αι·πεΙι ΙΙΙ ΓοΙΒ,·επάεπ Ινοι·πεπ επ

εεπιπιεπ: Με ΠΙΠετεπιΕεΙΙΙΙει€ποεο ενν1εοΙιεπ ΒϋοΙωπιπει·Ιιε- ιιπά

θεπάεπΠ'επτ.Ιοπεπ Ιωππ Ιπ άεπ ιπεΙεΙ.ειι Ι·'ΙΙΙΙειι ;.εεετεΙΙτ ννετΙΙεπ,

επί θι·ιιπά οΙπεοΙΙι·ει· νει·πιιάειππαεπ επ πω· ΙΙ*ἱι·Ι›εΙεΜΙε

('Ι'ι·επιπεπ). ΗεΙιπιει·ΖΙιεΕι€8·Κο1ι ΙΜ Ρε! ε.τΙοπ πω! ΡετοπεεΙοπ,

ΡεΙιΙεπ οάει· ΥοτΙπιπάεπεεΙπ εροπτεπει· οΙ)ιπει·Ζωι. επεΙΙΙΙ:Ιι Με

εοοπιιΙοιι άει· θεπεΙΒΙΙΙΙ.ε.τ.

Κει·ρἱπ ε ΙΙ γ: «Πεπει· άΙο οοι·ΠεεΙεπ θεπττεπ πω· Ηε.τιιεε

ει·ειἰοπ». (ΨοτΙεπΙΙἔε ΜΙΙΙΙιεΙΙππω

άε. άΙοεπε:ϋεΙΙεπε εεπεΙΙ)Ιε πππ ιι·ο- .

 

Ι

ΒΙΙ:·οΙ)ε.πεΙιγ:

ε.:

Απε 22 νει·εποπεπ ειπ Ηππάεπ Με νει·ίεεεει· ΓοΙεεπάε

8οΙΙΙΙ1εεε ε·οποε·επ:

1) Με Ηε.ι·πεεει·ετΙοπ Μ: εΙ:ΜπεΙε· νοπ άει· εεΙΙι·επετεπ

ΗοιπΙερπεει·ο. -

2) Βε)ιππ).: Με οΙ)ετεπ 'Ι'πεΙΓε Με θγι·ιιε ρτεεοεπιι·εΙΙε νει·

ετει·ΙΙΙ. Με Βοετειἱοπ πεάειιΙεπε. π·επἰἔει· ννἰι·Ικεειιπ Μ: Βεἰ2υπμ;

Ι ΒΙΟΙ' θη·τπε επςιιιοΙπεπε. ·

Πε ΐοΙεεπ ποοΙι 'Ι'Ιιεεοπ, είε εὶοπ πω' Με οπεπιἱεεΙιε Ζπεπιπ

. πιεπεετειιπε ΙιεεΙεΙιπ.
ιιπά Μιιε!ωΙπ ΙΙΙ)ει·- · Ο ` .

. Β ι· π ε ο Ι) Ι. ε Ι π: «ΠεΙ›ει· Με νπεπιποΙοι·ιεοΙιε Πεπιι·ιππ Με·

ΜεΙΙπΙΙε οΙ:Ιοπεμιτε».

ΜπιΙιεἱΙππε πω· ΒεεπΙτε.τε νοπ νοι·ειιοΙιεπ, άετειι ε·επεπει·ε

ΒεεοΙιτεΙΙιππ;; ννεΙιι·εοπεΙπΙΙεΙι επετοι· ει·Γο!);επ Μιπ; Με ΙΙ'εΙιΙεπ

)ο;;ΙΙοΙ)ει· Απ);πΙ)επ ιππι·Ιιτ. που )'Υει·ιΙι ε" νετϋΠειιΙ;ΙἰοΙιΙεπ Βε

επΙτετε επ απ·εΠεΙΙκιίτ, Με ‹Ιπεε εΜε ΙνΙεπει·,ςεπε άει·εοΙΙιεπ

8εΙ1οΙεπ ει·εοΙΙΙεπε.

νοεε.·

8Ιππι·πεΙ εΚπεοπει·εΙννε Ι επεπεΚΙσπ ποΙεεπεΙ.

Ντ. Ι0--12 ΜΝ.

«ΠεΙ)ει· Με ρε.ΙΙΙοΙοΒἰεοΙι-επεΙοιπἰεοΙιεπ νω

επάετιιιη;επ Ιιπ ΒΙετε):οοΙΙ Ι›εΙ ε.οπΙ.επ ΙπΙεοτΙοιιεΙο·επΙΙΙιεΙΙ:επ».

(Ντ. ΙΟ).

Πε.ε ΜπτετΙεΙ ετεπίιιιτ. ειππ ει·οεεεπ 'Πω νοπ _ΙππεπάΙΙοπεπ,

ΑΙΜ· ειπεπ ει·ενεοΙιεεπωι ΙπτΙἰνΙΙΙπεπ, άΙε επ εἰπει· ειουτεπ ΙπΙ“εο

ΙΙοπεΙΙΙ·επΙΙΙιεΙτ πεετοι·Ι)ειι εΜε!. (ποΙιππΙεοΙι, ΠΙρπιΙιει·Ιε ιιπά

ΡοοΙΙεπ). Πει· Ππιει·εππε; άει· Ρι·ΙιιιοτάΙπΙΓοΙΙΙΙΙεΙ Ι›επΙππτ ΜΙ.

Μιπ Ππ1ετΒε.π8· (Με ΒΙοΙιεπε. [Με ΡτοιορΙειειιιπ Με Ιετ2τει·επ

οτεοΙιεΙπτ εεωω πετ.ι·ΙΙΙ)ι. Πειε ΟΙιτοππετΙπ ΙΙη.=;ει·Ι. εἱεΙι πιοΙιτ

ννειιἰςει· Ιπ ΒοΙιοΙ!ειι, ερετει· ννει·‹Ιειι άΙο Οοπιοπτεπ ποε Κει·πε

ππάεπτΙΙεπ πππ εοΙιννΙππεπ εοΙΙΙΙεεεΙΙοΙΙ. ΠΙε ΖεΙΙεπ πω· Πεπι

Ιπ·ε.πε ει·ε.ππΙοεε. ΒεΙιεπ :ιπε άει·ΙΙε.οΙιεπ ?ιππι ἰπ εΜε απΙ)ΙεεΙιο

πεει· ιιππ νω·ιπεΙιι·ειι πω., Με πεπ Ε'οΙΙΙΙΙεΙ πιπ;εΙ›επ‹ὶε $ποιππ

πγροι·ιι·ορΙΙΙι·ι. Ιπ πεπ τεΙΙ'επάεπ ΡοΙΙΙΙΙεΙπ Μ; πω· Ρι·οοεεε εΙπ

εΙιπΙΙΙ:Ιιω·. Ιπ εἱπειπ ?ΜΙ ενιιι·τΙε επι .Ονεπ·Ιπιπ ππτει·ειιοΙΙΙ. Με

νοπ εἱπει· ε.π ΕεΙπιιιρεΙε πεειοι·Ι)επεπ _Ρτειι επιιπιπιε: Με πω·

«Με ΒΙΙΙΙ άεεεεΙπε. Με «Με επ Μιπ Ονεπ·Ιιιπι οΙπει· ειπ εΙιιει·

ΙπΓεοΗοπεΚτππΙΙΙιεΙ: Θεετοι·πειιωι.

Ν. Ι πεπ ο ω: «ΠεΙ›ει· Με εΙπειΞεοΙιε θεννοΙ)ε Ιπ άει· θεπει·

Μπιι" επι· Χοπ πω· Β0Ιινν8Ι1ἔε1°εοΙιιιΙΊ.». ΙΝι·. ΙΟ).

ναί'. ι1πτει·ειωΙπε ΠτετΙ κνϋ.Ιιτεπά ω· Βοπννειππει·εοΙιε.Ι'ε νοπ

ετετεπ Μοπιιτ Με ειιι· ΗεΙπιιτι. Απι ιι1εἱετεπ )νποΙιε1·τ Με Με·

ετΙεπΙιε θεν)·οΙ)ε πι) Βιι·:ιτιιπι επρτενπεοιιΙετε νο°πι Ρει·Ιιοπεπππ

Μπιι Ιω Βιι·ετιιιπ νεεειιΙπι·ε νοπ άει· ΑάνεπΙΙΙΙπ π" θεἴεεεε

ππεςεΙιειι‹Ι. Ιπ άεπ ερε.τετεπ Μοιιειεπ (νοιιι 4. επ) πεοϋποπτεΙ:

πιω «Με ετ€1τΙ-Ιετε ΙνποΙιετιιπΒ· Με ΜπεΙΙεΙεεννεΙ1εε.

Ν. Η ε. ΙΙ π ε ο Ιι ΙΙ Ι π: «ΠεΙπει· Με εΜι·πτε;ΙεοΙιεπ ΠεΙιεπάΙππε8·

ιιιοτποπεπ άει· ΓΙΙ)ι·οιπγοτπω (ΝΙ- 10)-ΙΙΙΙοι·ιεειεππε)._

Πἱεεει· ΑπεοππΙα πεπεπάεΙτ Με Βι·πεΙτει·ππ); πω: Οω·νΙσπΙ

σπιιο.Ιεε πω! ιΙἰε ΑΙπειεΙο. ναί'. ΙΙΙΙιι·ι ειπε άει· Μτει·πΕπι· είπε

ΒεΙΙιε νοπ Ε'ΙΙΙΙειι νο1·, ενο πε ΑπεΙΙι·ετεππε· ω- νεΙππι·ιππττ.ετ

Ιι6ΙιΙε νοπ Β·ιιτειπ Ει·Ι”υΙ); .ε·εννεεεπ ΙΜ, Ιιπ ΑΙΙΒ·ειικΙπεπ Με Με

. ΒεειιΙιετ επι ππεἱεΙιετεε.

Α. 8οΙονν_)ενν: <<ΠεΙ›ει· άεπ _)επιπςεπ ειππ εΙιιΕεει· Ρι·ει,·.ΐεπ

π.1:ΙΙΙ' ἰΙΓΙπ θεπΙετε ω- θγιπιεοοΙο,ςιε ιιπά Θεππι·ιεΙιιΙπε».

( τ. Ι. -

ΥετΙ'. ειπεπ ἱπ εεΙπει· ΑπΙτΙΙιετεΙΙε εΙππ.τε Μ·ει›ιιεπὰε Ρι·π,<ςοπ

ειιΙ'πειπ ΘεΙ)Ιετ Μι· θγπε.εοοΙο);Ιε, εο πεπ Οροι·ωΙοπειποάπε

άει· Μγοπιο. π” Με καπ-Ζω. πππ Νε.οΙιιποΙΙε Με ΟνειςΕπε.Ιεπ

Ορει·π·επε πω! Ι›εΙ·ΙΙΙπ·τ εἰιιἱἔε Ε'ι·πεεπ, Με μια π» ΘεεοΙΙιεΙπε

επε;επϋτεπ.

«4 Ε'.ΙΙΙε νοπ Κε.5εει·εοΙιιιΜ». @!ιπ Η).

1. ΡΜ: Οοπ_)ππειε νοπ) θ-θΙ.2 Παπ. Ορει·πτΙοπ πειοΙι

Ροι·ι·ο. ΜΜεεεοπιιΙΙ.τ, Με ΒοΗΜπιπειιιτ άεε ΒιππιρΓεε ιιπά Με

ΠετνΙωΙωπιειΙεε Μιά ππι ΙΟ ω. θει·Ι)οΙΙϋεππες επεεωνΙεοΙΙΙ.

Τεπιροπ ἱπ άεπ ιιιιτει·επ ΙνιιπόννΙπΙωΙ. θεπεευιι8.

2. Ρε.ΙΙ: Αεγπιειι·ίεοπεε εοΙιτ53.8ε·ει·επμεε ΒοαΙιεπ ἰπ ΓοΙ ο ·

εΜεε σει·Ιϋεεπ Ρι·οοεεεεε, ΒοοΙΙο- σε.εεπι·επ ππι Βε1ε.εεπιι€ ει:

Πτει·πε. θεπεεπιι8·.

8. Ε'εΙΙ. Οοπ_)πε·. νοπ). 6-8)χε (Μπι. ΘεοΠο- σε.εεει·επ πεοΙι

οοπε0ι·νΜΙ)ΘΙ· ΜεΙΙιοπε, πορρεΙεεΞεΕπε Βεεοοτιοιι άει· 'Ι'ιιΙποπ.

!πι ροεΙοροι·πιὶνεπ ΒιειΙΙππι οτοπρϋεε ΡπεπιιιοιιΙο. θεπεειιπ8.

4. Ι?'πΙΙ: ΑΙΙιεειπεἱπ νοι·επετεε ΒεοΙωπ Με ΙΙΙπάΠοΙιεπι 'Ι')·ρΙ1ε'

ΒοαΜο οε.εεετειι. Πτετιιε ΜοοτπΙε ιιπΙΙοουΙει·Ιε. Μ.ιιεεεοΙιιιιΙΙ,
ΒεεεοΙΙοπ πω· ΤιιΙσεπ. θειιεεππ).ς. Ο
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Ν.Κιιιιιιεεπιιιπ: >

άει· Ριπι·οιιιγοπιε. (Γοι·ιεετειιπω.

ιιιιιι·επάεπ θειιιεεε». (Νι·. 11 ιιπά 12).

Απι ιπειειεπ ιππεε πετ άιε Ππτει·πιπάιιπε· άει· επιιιπι·επάεπ

θειιιεεε πει ιπτιππιιιι·ε.Ιεπ Μγπιιιεπ ι.ιεπεπτ. άιε θεπει·ιππττει·

ειιιε πιιππι ιιπ ιππεε άιιι·επεεππιττιιππ 2,8 Οιιιι. ιιπ, ε νοιἱε

τ

άει· νει·ι·ιππει·ιιπι.ι· άεε 'Ι'ιιιππιε ι;επτ άεε εειτεπει·ε Αιιιττειεπ

ιιππ ΒΙιιτιιπεεπ Ηιιπά ιπ Παπά, οιπ νοιιιιοπιιιιεπεε νειεεπινὁιἴ

θ

Οπετι·ιιτιοπ :ιιππ πιπ ιιπά νσιεάει· ειιι νει·ιιιειπει·ιιπε άει· θε

ι·ιιπιιτει· άπε Αιτει·. άειιτο ε1ιει· ιετ ειιι' Βάση· επ πο επ.

άειι άεπ 'Ι'ιιιππι·ε ινιι·ά ιπ εε1τεπεπ ΓειΙιεπ πεππιιεπτετ.

εεππ·ιιιετ ιπ 1.8 ρΟτ.-36,8 ρθτ.

Μ. Μιι·οππιν:

(Μ. 12).

1π πιει Ριτι1επ ινιιι·άε άιε 8ππινεπεει·εεπειτ ππτει·πι·οεπεπ

ειπ Με! ιινεε;επ 'Ι'ιιπει·ειιιοεε άει· 11ιιπ.<ιε. ειπ ΜεΙ ινε ειιΒιιπ.

ι·ιι πε

πιιι·τ ειπε;ειειτετ ινεςεπ εγριιιΙιιιεεπει· Βι·ιιιιιιιιιιιιιε· άει·Μιιττει·.

ιπ νει·πιπάιιπε

εεεειετ ππά ιπ άεπ Μιιττει·ιπιιπά ειππειιιπι·ι. Θει.νϋππΙιεπ εε

ι·επεπγιπιιτπεει· Νερπι·ιιιε, ειπ Μπι ινιιι·άε πιιπετιιεπε

θειινιεεε Βοπάεπ ινει·άειι ιπιτ άεπ Βιεειι·πάεπ

πιιε·ι:επ άι·ει δεεποεπ.

Ψ. 8 τ. ι· ο ε;

θεειεπτε- ιιπά 8τιι·πιπε·ε».

ιιπ ονν. «Πεπει· άιε Απιεε·ιιπρ,· άει· Ζειπιςε πει

(Νι·. 12).

Βοι θεειεπτειεςεπ (Κιππ πειεπ πιπτεπ) πάει πε.επ πιπιειι ε

Βεπι·τει· 8τιι·π ιετ εε ει·ιειιιπτ, "εππ άπε Κιιπι'ειιεπ πιππ ιπ ἔει·

Βεππεπππιιιε πάει· ιπι Βεοπεπειπε·επε πειιπάετ. πει ειπτιετεπάει·

1πάιειιτιππ άιε Ζειιιπε επιιιιεεεπ ιιπά ειπε 1)ι·επιιπι.ι ιιι νοιι

ιιιπιεπ. ιπάεπι πιππ νει·ειιππτ Κιππ πάει· 8ι.ιι·π πιιππ νοι·π 2ιι

πιιπι;επ. Γιιπι·επ 8-12 Γπειει:ιοπεπ πιππτ πιππ Ζιει, ιιπ πεπτ

πιειι ππτπιιι·επ ΓειΙεε ειιι· Ρειΐοι·ιιτιοπ ιιπει·.

Ε. ι π εε π.

Ήι·πιεεπεππειε θεεεπι Νι·. 31-40.

.1. Νειιετιιπ: «1Βιπε νει·ειειεπεπάε Ψει·τπεεπιιτειιπε; άει·

`€Ι1ψει·2ι;ιε άεε Ππτει·ιειπετιηιπιιε ιπ άει· Κιπάει·ρι·ειιιε».

ι·. ).

Ν. πεεεπιπεε άιε νοπ πω. πεππιιππτετεπ Εττιιε, ιιιιτει· άειιεπ

ειππ εεπιπει·ε Β'οι·πιεπ νοπ Ππτει·Ιειπειγρπιιε πει ιιΙειπειι Κιιι

άει·ιι πει'επάεπ, ε.ιιειιιπιιτπεπ ιιπά ετπεπ; ε·εεππάει·τ 8 Μετιιοάεπ

άει· Βειιππάιιιπι; άιιιππιιιιιιπι·επ. 1ιι άει· ει·ετεπ θι·ιηιρε νιιιιι·επ

8 Μτιάεπεπ ιιπά 2 Κπεπειι ιπι Αιτει· νεπ 4-12 .Ιππι·επ, ινεΙεπε

ιπιτ Διιτιργι·ιπ πεπε.πάειι ννιιι·άεπ. Πεε ΜιττεΙ ενιιι·άε άεπ

Κι·ιιππεπ ιπ 1)πεεπ νεπ Ο,5-1,Ο Β πιει επι Τε.ιε,·ε νει·επι·ειεπτ, .

ιιπά πεινιι·ιιτε ειπε Τειιιρει·πτιιι·ει·πιεάι·ιΒιιπε ιιπά ειπει· πεεππ- .

άει·ε Μπι·;.ιεπε, άε. Απεπάε άεπ Κι·ιιππεπ ιιειπ Απτιργι·ιπ ε

@πεπ ινιιτάε. Ιπ άεπ ει·ετεπ 'Ι'ειιςεπ άει· Μπτινιεπιιιπ,ε εε

Ρι·πεεεεεε ειπει. εε πω. άιε Κπι·πει·τεπιρει·πτπι· πει·ε.π, ιπ άει·

2. Μεεε, ιιπ Απιιιεετειάιιιπι πετ εε ειπε επιιιππεπε Βιπνιιι·

ιιιιπε;, ιιπά ιπ άει· 8. Ψπεπε, ινεππ άπε Γιεπει· επποπ ιιι ι'ειιεπ

πεε;ιπιιτ, ιετ άιε 'Ι'ειπρει·ε.τ.ιιι· πει·ιιπεετεεπάε ννιι·ιιιιπε· ινιεάει·

εεπι· άειιτΙιπιι. Απι' άιε Βει·πτπιιτιεπειτ πω: άπε Απτιργι·ιπ ιιιιεπ

ειπεπ επτινεπ Βιιιιιιιεε: Πει· Ριιιε ινιι·ά πεεπιιΙειιπιπ·τ ιιπά ιιπ

8τειιε νεπ 104-11Ο Βεπιε.8επ ειιιε πιππ 124--180; άει·εειπε

ενιι·ά πιιεεειάεπι ινειεπ ιιπά πιεπιρ; ιεειετειιτ.

Πει· Ψπεεει·πειιε.πάιπιι8· ινιιι·άεπ θ Κιιιάει· ιιπιει·εοΒ·επ. 8 ·

Μπ.άεπεπ ιιπά δ Κπεπεπ, ιιπ Αιτει· νοπ 1 πι.» 8 Μοπετεπ πιε

12 .ιιιπι·επ. νεπ ιππεπ ετιιι·πειι 2, ειπ Μπάεπειι νεπ 7 .Ιειιι·επ

ιιπά ειπ Κιιεπε νεπ 1 .Μπι 8 Μοπετεπ, ιι·εΙππει· ιιπ ειπεπι ιιπ

εεππι·επεπ Ηει·ει'επ1ει· ιιττ. Βιε Βιιάει· νοιι 29-80° πιιιι·άεπ

εγετειππτιεπιι 8 ιπε.ι ιιιπ Τε” 8·ειπε.επτιιπά άιε Κι·ειππειι πΙιεπεπ

ιπ άεπεειπεπ 1Ο-15 Μιιιιιτεπ. Βειιπ Μπ.άεπεπ άπιιει·τε άιε

Κι·ιιπιιιιειτ 45 'Γεεε, πει ειπειπ ?_ιιτιιι·ι.<ι·επ Κπεπεπ.

46 '.['ει.πε.

Ειπε 3. Βειιε νεπ Τγρπιιειιι·πππεπ πειιιιπάειιε Ν. ννπΙιι·επά

άιεεει· Βριάεπιιε εκπεπτε.ιιν πάει· ε.ιιιιεεπιιεεειιειι εγιππτοιπειιιεεπ,

ιιπά πιειι· ννιιι·επ εε 12 Κιιιάει νεπ 2--15 .ιιιιιι·ειι. Απε άιεεει·

Βει·ιε ετειι·π Ιιειπ ειπει,ι.ιει· Κι·ειπιιει·. άει· Ρι·πεεεε άειιει·τε πει

2 Κιπάει·ιι 32 Τε.8ε. πει Β - 19 Τει..ιξε. πει 3 - 24 'Ι'ε.€ε, πει

2 - 28 Τε”, πει 1 - Βθ ιιπά εει 1 -- 16 'Γε.8ε.

1ιεπάΙιιπ,<; πεειιιπά ιπι Απι·ειπεπ άεε Κπι·ρει·ε πιιτ ννιι.εεει· ιιπά

Εεει.=ι ετιιπάΙιππ πάει· 2ετιιπάΙιειι, ιππει·Ιιειι Βιιρεπτοι·επτιεπ,

Βιειιιιπτιεπ πάει· ΒιιιπΙ. Βεπποπεριιιοι ιιπά ειπιππωι επι·ποιιιε.

Ιπ άει· 8. Μπι... ινιιι·άε ιιιιιπι·επά άεε ποπεπ Ριεπει·ε θπιπιιι .
Βιε Νε.πι·ιιπε· ι

πεε Ζειτ πιιε ιιιιιειπειιειι ιιπά ειναι· ιιι εεπι· ·

εεε·επεπ, ιιπά πινει· ιπεπι· ιιιε ετε.ιπειιάεε Μιττει.

πεειππά άιε

ι·ειππιιεπεπι

@Η

ΒΒΕθ.

7 ___ ι--'έ.- ε

...--...--υπ .- ω.. -
- " " ι - ___. επ· ··ιεΑ-ΩΣ

... =/¦ε=_'.-- - -~4% `ό .--- ..Με Μ

π.. Με!

«“Πεπει· άιε επιι·ιιι·Βιεεπε Βεπεπάιιιπρ;

Ππτειπιπάιιιιε· άει· ιιι·

«Πεπει άιε ιιιιπετιιεΙιε Πιιιει·πι·εππιιπε άει·

Βεπενεπεει·εεπείτ ιπιι. ειιιε άεε εΙεπιι·ιεεπεπ 8τι·οιπεε».

άει· @Με π

Πω ΒΒ· :

` ειπεε 'Ι'πειιε ειπεε ιππει·επ 0ι·πε.πε επ τπιιπ πειτε.

Ν. ιιοπιιιιι πιππ 8πιιιιιεε, άε.ιιε άιε Μεεε ιιπά ειιι ιιιιεϊμ8""

εετιι.πι·Ιιεπε Βεπε.πάιιιπε·εννειεε άεε Ππτει·ιειπετι·ριιπε ιπ άετ

Κιπάει·ρι·ιιιιιε άιε εγπιπτοπιπτιεεπε ω.

Ρ. Βιι·ειππει·:

ι·ειιά άει· θεπιιι·τ».

Βοι ειπει· ΙΙ-πε.ιπ, άιε άιε ει·ετε θεπιιι·τ ιιοι·πιπΙ άιιι·επεε

πιεεπτ ιιπά ειεπ νντιπι·επά άει· ενιιειτειι Βεπειτειπε·ει·ποπο.Π. "ετε

πιππ! .πείιιιιιτ Ιιεττε, ετιεε; ειπιπε θτιιπάεπ Με άει· θεπιιι·ι.

άιε 'Γειπρει·π.τιιι· ιιπτει· 8ειιιιττειιι·πετεπ πιε Βθ.2°. (ΡΠ18 ΚΕΠ

Πιιπει πεετεπά ετειιιε Πεπειιιειτ ππά 2 πιει ει·ι'πιετε ΒτπἔεεΙἐεπ

ιι ει

Βεςιο εριεεειι·ιειι. ιιπά ι·εοπτε ιιπιει· άειπ Βιπρεπποεεπ ειιηιίππά

ετειι·πε Βεπιπει·ιεπ. Πιε Ηειιιτ ιιιιττε ειπε

1)ιε θεπιιι·τ άπιιειτε @πεπ 24. 8τιιπάεπ, άιι

Η

θ. νσιεάει· άιε Κιεπιιε,

ιιπά ποπετε.τιι·τε ειιιεπ ιπτεπεινεπ Ιετει·ιιε. Βιε 1.επει· Ή'8!'-Πιιι

8 Ωιιεττιπςει·πι·ειτ νει· ιεεεει·τ, άιε θε.ΙΙεππιιιεε ειπει· πιππ:

ειπει· 8εΙπιιππειι ΓΙιιεειΒ·πειτ οππε Εεειε Βεετειπάτπειιε.

άιε Κι·ε.ιιιιε εεπι·

ιιοι·ιιιε.ιε Γε.ι·πε.

νιίεπεπεππινπεπε ειιιιιετι·ετεπ πιιι·, επάεπε ειπει· ιιοι·ιιιε.ι.

Βιιιιιάεπ πιιεπ άει· θεπιιι·τ. πεεπεπτε

άιιι·ππειιτιιπιεπ. Βεε νπππεππει:τ νει·1ιεί ππι·ιιιε.Ι. ΟοΙιιιειι

ττετεπ πιεπτ ω.» ω· ιιπά άει· Ιοτει·πε εππινειιιά ππι Επάε

άει· ει·ετειι ννπεπε. Πιιε Κιπά. ειιι ιιιιεε;ετ.ι·πςεπει· Κιιε.πε.

ννει· ιιτεάει· νιιππιεπά άει· θεπιιιτ ποππ πρεπει· ιοτει·ιεεπ

ει. @Μπι πιιε άιεεειπ Ε'ιιΙΙ άεπ Βεπ1ιιεε ιιιεπεπ ειι Ιπϋπιιειι.

άιιεε πει πεετεπειιάεπ θειΙΙεπεπειπεπ άιε θπιιτι·επτιοπεπ άει·

θεπει·πιιιττει· άεπ ει·ετεπ Αππι.εε πιππ 11ιιιτι·ιτι άει· θιι1ιεπ

ετειιιεπιιιιεπ ι;επεπ ιιπππεπ ιιπά άπεε άιε ΟπΙιιιειι ιεπ.1ιι·ειιά

άεε θεπιιιτειιετεε ειιι' άειιεειπεπ ειπεπ πεπιιπεπάεπ Βιπππει

πιιειιπεπ ιιπππεπ.

.1. θεπεπει ά: «Βπειει·ιπεποριε ιπ άει· Βιε.εποετιιι άει· πω.

ιπει·ιε». (πι. 82). ·

Βεπ. πεεεπι·ειπτ ειπεπ ιπτει·ειιεε.πτεπ ι·ειι. ιπ ννεΙεπειιι πει

ειπειιι 4ιππι·ιεεπ Μεάππεπ, άεε ειιιε επετεπτει·ιετιεεπεπ 8γιιιριπιπι

ειπει· Ι)ιππτπειιε ποτ. ειιι ετπεπ. πνιιειτεπ ιιπά νιει·τειι Κι·ει.ιιιι

πειτετιιιεε ιπ άεπ Οιιιτπι·επ ειιεεειιιιεεειιοπ Οπεπειι ;πει'ιιπάειι

ινιιιάειι, ππιςΙειεπ πει άει· ιπιπιοεππριεπιιεπ Ππτει·ειιοπιιιιε άει·

ι'ι·ιεπιιειι Ριπρει·ετε ιεάεειπιιΙ Ι16ιι”ιει·ιιεπε ΒεπιιΙειι εππετι-ιτιιι

πετάω νι·πι·ειι. Επι: ιιιπ 9.'Ι'ει€ε άει· Κιεπιιπειτ @παπα εε ιπ άεπ

Οπιτιιι·επ τγριεεπε πετππιι·επε 1ιοειΤιει·πεπε Βε.ειΙΙεπ ιππεε·

ετε!1ειι. 8ειπει· Απειεπτ πιιππ ερι·ιεπτ ειπ ποειτινει· Βετιιιιά

εει άει· η ιεππειι Β'ιτιπιιπε πωπω Ρι·ιιριι.ι·ετε πειεπ Ν ειεεεπ

πιει ιπιτ ιι επιιιτει· Βιειιει·πειτ ιιπ· άιε Δπννεεεπιιειτ. νσπ περι

τπειιεπεειιιεπ.

Μ. Ο ιι τιπ ε π π: «Μ7ιιππ πεπιι ιπειι άεπ Ηει·πι·ϋπι·επιι·ιπρε·

ιιιε ιι.ιιεε·ειιειιτ πετι·πεΙιτεπ»'Ρ

Επιππιτ πιεπτε Νειιεε.

«Βιπ ειιι νεπ πει·ι'πι·ιι·επάει· Βι·ιιετικ·ππάε

(Νι·. Βά).

Βιπεπι 23ιιτιιι·ι€επ Βιιιιει· πω· πιιπ ειπειιι Μεεεει· ειιιε πωπω

πει.ε·επι·πεπτ ινοι·άεπ, νιεΙεπε ιιπιιε ιπ άει· πιπτει·επ Διιπετ

ιιπιε π.νιιιεπεπ άει· 7. ιιπά 8. Βιρρε ειεπ πει'ιιπά ιιπά ειιιε παπι·

νοπ Με Οεπτ. πε.ττε. ΙΒιπ πιιε άειπ Ιππει·π άει· ΜΜππάε πει

νοι·ι.ιετεπάει· Κει·ρει· 2ειει.ε, άεεε ιιιε.π εε ιπιτ άειπ ἶπιιἔὲι

Η .

τιιιεπτ πιι.ιπεπ άιε Μπι, άπε Νειε ιιπά άιε Ι.ιιπε·ε. Θεε;ειι νοι

ππι άει· ιιπε επι·π.επ άιε Μππε άει· Ψιιπάε, ,εεε·επ νοι·ι'π.11 άεε

Νετεεε άιε Εεεε άει·εεΙπεπ νει· πι1επ 1)ιπε·επ. ι“ειπει· άιε ΜΜΜ.

Με ε;ιε.ττε Οπει·ιιιιεπε, άιε θοπειετεπε ιιπά Με άει· πειτε”

νει·Ιτιπι' Ιεπι·τε, άπε ΓεπΙεπ _ιες1ιππει· πει·ιτοιιιτιεεπει· Βι·εεπει

πιιπςεπ. Με πΙιεπ ιι1εο πιιι· άιε 1..ιιπε;ε ιιιπ-ω, επ άε.εε πιππ εε

πιιι. ειπει·1·Ιει·πιπ. ιιπειιιιιοπειιε τιιιιιπιε.τιπε ιιι τπιιπ πεττε. Βοι

νοι·ειππι.ιπει· Βειιεπάιιιιιε· πεπεππ ειιι πιιπιπ.πΙιι.ιεε Ζιιι·ιιοιιτι·ετεπ

άεε νει· είεΙΙειιεπ Κ6ι·ρει·ε, πιε επιιιιεεειιππ άιε Μνιιπάε πεταει·

Θ. Βιπεππει·8:

ιπιτ νοι·ι'ειιι άει· πιιπε·ε:».

άει·πει· ιιι·πεππιιάιιπε· νοιιετιτπάιε· νει·ιιειΙτε.

Θ. 8γι·πιπ: «Νοειι Βιπι.<ζεε ειιι· Βεπιιπάιιιπἔ άεε Μπε

πι·ιιπάεε».

ΑιιιΘι·πιιά ειπεπει· ειιεεεάειιπτει· Βι·ιππι·ιιιιε·επ Με Η. ιιι

. π.ιιεπ Πιιιεπ οππε Διιεπε.ππιε, ι.νεππ άει· Ζιιετε.ιιά άειι Κι·πππειι

ποππ ειιι' Βι·ίοΙε ποιΤεπ 1ε.εετ, άιε ε11ει·επει·Ειεεπεπε ορει·ιιτινε

Βεπε.πάιιιπε·. Με Βιπειιι·ιειιππειι επτιεερτιεεΙιει· Ριιιεει.<;πειτειι

ιιιιππειι πεπ πιιτ άιεεει· Μετποάε πιππτ πιεεεεπ, ι.νεππε·Ιειππ ειε

ιπ ειππε1πεπ Ριτιιεπ πιιτειιεπ εειπ πιιππεπ, άιι ειε άπε πποπ άει·

Βιιετιιρειιοπ ιιιι·ιιεππιειπεπάε πιεινεπε, ννεΙπΙιεε άιε ΜΨιιπάε

ιιπιπιεπι, ποππ ννεπιρ,·ει· .μπει-ιιππ ιιιιιεπεπ. Απι άιεεε και”

εειι πιππ άειι Μπι·τιιιιιιιτερτεπεπιεπτ2 ειιι ειπ Μιπιιπιιπι πεπ-ιπ

εετ:επ ιιιιππεπ.

Μ. 8ο. ιι ε εειι ο πι: «Πεπει· άιε ι)εειπιεετιππ άει· Βι·ιει`ε ππιι

(Ντ. 84).άει· Βιιπιιει·».

  

«Ζει Οειεπιετιιι άει· θειιεπ1ιοιιιιειι ενεπ
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8. »Με νοι·ειεει.ιεεε Ρει·εοεεε Βεεεει ειιιε 6ιϊεει.Ιιεεεε ει

εΙιοιΙιεεεε. Μ ινεΙεεεε εεΜε Πεειει'εειιοε εεεεννεεει. ειιιά,

εε ειιιε ειι Ηεεεε εΜει· Πεειιιι'εειιοε ειι ιιειει·ειεεεε. Πεεε

ει·εεεει ειιιε ειιι· ειιιειι εειιι: εεινϋεεΙιεΙιεε εΙειεεε Κεειειι

ειιιε εει·ειει.ιεεε εεεΙιεεεεεεειε ΠεεεεΙ. Ψεειι ιεε Βεε1ιει· Μ

Ε'οι·ιιιεΙιεχεε Μ ιιιεεειι Κεετεε 24 Βιιιεεεε εεΙεεειι εεεειι,

ευ εΜε ειε, ννεε ειε νει·ει·ειτιιεε· νοε Αεεεεεεεεεεεείεει· εε

ειιιε εεεε εεεείεει·Ιιεε.

Ν. Ψ ιι ιι ε ο ε· : «ΕΜ Πιε νοε ΚεεεΙνει·Ιειεεεε άει· Πεεει·».

ΕΜ 18_ιεει·ιςει· Κεεεε εε.ιιε Μ εεΙεετειει·άει·ιεεεει· Αεειοει

ειιιε ειιιειε ΒενοΙνει· $γειεει ΒιιΙΙεορ;, Κε!Μει· 820 εΜεε ΒεΙιιιεε

ειιι' ειοιι εεεειειιει·ι.. Πιε ΚιιεεΙ ινε.: Μι 7. Ιειει·οοει.εΙι·ειιιιιι

2 Οεει.. νοιιι Βι·ιιειεειε ειεεεει·εεεεε.

7. ειιοι·ρεΙιεεε Βιρρεεειιιιεε. Πιε Κιιι.ςεΙ ι.νει·άε εει νοι·ειοε

ιιε;ειε Βοειιιιεε ειεει. εειεεεεε. Νεεε 8 ννοεεεε νοΙΙειειιάιεε

ΒειΙιιεε.

Α. Κ ε τ ε ε ε ε ε. ι ε ο ε ε ει: «ΒΜε νει·εεεεειιιιι,ε· άει· εεεει·ιε

ειΠεεεεε Ζεεε;ε>>.

Πιε άειι Πι·εεε άει· Ζεεεεε16ΙΤει ειιι άειι ειιιι1Ιιεεεε Κερί' ειε

ι·ιεε·ει· ειι εεειεΙτ.εε, ειιιρεεεΙτ. Κ. Μ εεε ιιειει·ε Πι·ιτι.εΙ άεε

ι·εεετεε θι·ιιΐεε ειε Εεεε ειιι. Βεετεεεειιικιεεεεεεε ειι ιιιιιεεεε

ειιιειι κι·ειεεε ειιιε Βεει·ειιεε νοε ιιιιεεειι εεεε Μεεε εειιι.

Νεεεεειιι ειε ειιιειι ιιεε·ειε ι εεε Με 8εεΙοεε εεει·εεει εΜε,

Με! εεε ΒεΙιτειιεε ειιιεεει·άι, Με ειε άεε ΙΜΙιειι ΟΜΕ εε

ι·ϋει·ι. Πε.ιΙει·εε Με! ειιιιιι·Ιιεε ειιιε νοι·εεεεεει., άεεε Με

εσεει εε Με. εεεεειιεεεε·ερι·εεει: ε·ει·εεε.

Α. ει τι ε ε ε τ ε ιι γ: «ΕΜ Β'εΙΙ νοε Ιεεει·εει·ειιο ιιιειιιει·ι νι

Πεε». (Νε δε).

Μ. Β τ ε ι· ε :

Ποι·ιειοΙ».

«Βιει,ε·ε Βεοεεεει.εεε·ειι εεει· άιε Ψιιειιε,··; εεε

Αεί θι·ιιετΙ εεΜει Βεοεεεει.ιιεε;εε Ιιιοειειτ Θε. εε ΓοΙ8·εεεεε

Βεειεεεεε:

Ι. Ιιιι Ποι·ιειοΙ εεεειι Μι· ειιι ,ι;ιιιεε 8εΙιειι'ειΜεΙ. Πει· 8εεΙει'

"Με εεεε 'Χι-ι θιεειἰε εεεε άει· Βιεεεειεε ειε εεά σειιιει·ι

5-8 Βιιιιιάειι. Πιε ΠοεΞε-ειιιι' ειοει. εε ιι1εΜ, εοεάετε ειιιεε

1,0-Ι,5 εεΜ.

2. Πει· 8ειιΙε.ι' Με ειιι ιἰειει·, Με άει· ιιειει·Ιιεεε, οεεε

'Τι·εειεε, ειι”ι·ιεεεεεε εεε ει:ει·εεειι. Νεά” Κορίεεειιιει·εεε,

εοοε ΠεεεΙεειτ εοεε ε.ειΙειιε ιιεεεεεεειιιεε Βι·εεεειεεεεεε

ιεεεεεε ειοε εεΙιειιά; νοιι δειτεε εεε Ηει·εεεε, άει· Αιεειιιιις

εεά άει· Τειερει·ειιιι· εΜά εειεε νει·ε.εάειιιερ;εε ειι εειεετεεε.

Ιιιι Πι·Μ εΜε ενειΙει· Βενειεε εοεε επεσε ρειΙιοΙοειεεεε Ριο

εεειε εε ιΜάεε. Πει· Αερειιι Με! ειεΙιτ νει·ιιε,εει·ι, εεεεεο

ειεΙΙειι ειοιι εεΜε Πει·ιιιειειιιεεεε ειε.

8. Βει 8εειε.ΠοειΒεειι, εει·νοτιςει·ει'εε ειιιειι ετε.ι·εε $εειιιει·

εειι εάει· ιετεεεινε ΕΣιι·εεεε.<.:, ενιι·ει Ποι·ειιοΙ εισει, εοεάετε

ειιι· Μ νει·ειεεεες ειιι ειιιειε εεειιιει·εΙιεεει·εεεε ΜΜΜ εε

τΙΜει εε εΜειι ειεει· :πιει ενεει€ει· ι·ιιει,ε;εε ΒειιΙει'.

`

.Τ. ΒεεεεΙιε: «Πει· Κε.ιιιει' άει· Ψιεεεεεεεει'ε ειιι ιΙειε

ΑΙΜ”. (Ντ. 80, ΒΤ).

Ρι·οι'. Ν. Πεν: εΙιειν: «Βιιοειειε εεε ΙεΒιιειιεε>›.

Πιε Βιιιεε Βεειιιι.ειε, ννεΙεεε εεεει·ε Αιιτοι·ειι Με Βεεειιιιε

ει·εε.Ιτειι εεεεε, εεειιιιιει εεεε Με. Βε.ενεΙιενν. Ιε εΜεει

ΓεΙΙε, Μ νιεΙεεεει ειε Ιεεεεεεε ιιιιειοεΙιοριεεε εε.ειιιεεε·ιεεειι

ινοι·ιιεε ειιιε, ει·ειεΙτε ει· ειιεΙιεε ΗειΙεεε άει·εε ΒεεεΜει.

0,6, 2 ειιιΙ ειιι 'Γεε·ε ειειιοειειεε.

Μ. Β ο Ι ο ο ε ο νι· ε ε γ : «ΒΙεεει·ιεεεε ειιίι.ιιιε.εεεεε εει Πι·

ει·εεειιεεεε εεε Οειεε».

Ν. ννιετΙοι·ι.εεΙιιε: «Ζει ?τεμ Με Με Πιεεεεε άει·

ιιΙεειϋεειι Βτοιεειιτιε>›.

Ιει νει·Ιειιί νοε 12 Μοεε.ιεε εεεεεεΙιτετε ιν. 81 ειιιε νοε

8τοιεεεεεε; Με ιιιειετειι νοε εεεεεΙεεε ειιι! ενι·ει· ιε εε1εε Μ

άεε Με”, εεε εεΜε Βι·εΙει·ιιεε κνοεΙ άει·Μ ιΜι1ει, άεεε άιε

θεεειιτ!εειι άει· Βιιιιειε ειιιειι ειε Μ ιεεεει· Ζειτ. εεε·ιεεεεεεε

ε·ι·οεεεε Γε.ειεε ειιιειι άιε ,ειει·ιε,ι.;ε Βιινειεε- εεά Ρειιεε.ιιι·εε,ε;

εειιι· Ιειιιει. ΝεεΙι Αιιίεϋι·εε άει· Γεετειι εεε @Με εεεεει·ε

ΕΙι·εεει·ιιε8· νει·ιιιιιιάει·ιε ειιιε ειε Κιεεεεεε.εεε.εΙ ιιιε ειε @Με

Βεάειιτειιεεε.

νει·Ιειειιες εετ θ. εεε ι

 

. Π ει·τε εεε εεεοιιι1ει·ε ιιι ενι·ειΐεΙΙιιιιιειι ΓεΙΙειι.

Δ ειιεεε Ι.ιιεε ίεει.ειιετε!!εε ε”.

Α. Κει·εεΙιι ιι: «ΠεΙιι·ιειιι ΙιεΙΙιιειεετοι·ιειιι εειιι.ιιιιι εει·νοι·

ι;ει·ιιΓειι ειιιειι εΜε ιεει·ερειιι.ιεεεε_ Ποειε ειιιι·ε.ετι ΜΜΜ

ιιιιιι·ιε εει.Ιιει·ει».

Νεειι Βιειιε.ειιιε νοε 10,0 ιεεεεε Βκιι·εειεε εε 10 'Ι'ι·οει'ειι

εποε 10 Μιιιιιιειι εεωνιεεε1ιε ειεε ειιιε ε.ειιιε Ρεγεεοεε, άιε

εεεεε 24 Βιιιιιιιειι εεειεΙι.

'Γ. Ο Ι Η ε ε ιιι ε ε ιι : «Ζει ?τεμ εειιι· εεε άιε8·ιιοει:ιεεεεε εεε

(Βι·ο%3ιειιεεεειι ννει·τιι άει· Βει·Ιιεε'εεεεε Πειεοτεεειιοε».

ι·. .

θ. ΠιεειΙενν: «Πεεει· ειε ιιιεεεοειιεεΙιε Βεεεεειιεε άει·

Βει·Ιιοε'εεεεε ΠΜεοι·εεειιοε».

Βειιιε Αιιτοι·εε εε.εειι εε εΜεει ει·οεεεε Πετει·ειΙ ,εεει·εειι:ετ,

εεά εεει:ιι.€ιεςεε ιπι ενεεεει.Ιιεεεε άιε Αεειοει., άεεε Με Πιεεο

τεεειιοε εειιιι Αεάοιειιιε.Ιιγρειιε ειειε ειιι ροειιινεε Βεειι!τε.ι

ει·8ιεει; εεε Μ ΓοΙςε εεεεεε εΜειι ει·οεεεε ειει.ε·ιιοειιεεΙιεε

. Βει ΙιιΒιιεεεε

εεά Μεε·ειιιιει·ιεΙ‹ετει·ι·Ιιειι ειιι άιε Ρι·οεε ειειει ιιε,ι;ιι.τιν ειιιε.

Ε. Ο ε ιι ε ιι ε ε ε ε: «Β ΓεΙΙε νοιι ΨειΙεοΙιει· Κι·εεειιειι».

ιν. Μιι·ο εε ιινιτεεε: «ΒγρειΙιε εεε Ηει·εεεε». ιΝι·. δε, 40).

Πε εεεεεΙτ ειιιε ειει· ειιι 2Κι·εεεε, ειε ενε1εεεε ειιι· ειιειεεε

Πει· ει·ετε ειιι· ειε Μεεε νοε

47 .Ιειει·εε, νσεΙεεει· ειιιε 20 .Ιεει·ε νοι·εει· ΜΜΜ; εε.ιτε. Πιε

Πει·ε8·ι·εεεεε ννε.ι·ειι ιιοι·ιιιεΙ, ειε 'Ι'ειιε ι·ειε, ειιι· Με” ειιιιιρι`,

εε εεειεεε εεει· ειιιε ε.>;ειιε ιιεειΙιεΙι ε.εεεεερι·οεεεεε Αι·γιειιιιε.

Βιιε]εειινε ΚΙε.εειι Μι· ειιιε ειννειεςε Ηειεεεεειιοε ΐειιιτεε.

Πει· 2. Κιεεεε, ειε 40_ιεειιι.ιει· Με.εε ε1εε;ιε ιιεςει:εε εεει·

Ει·ετιεειιεεεεεϊεΙιε, θειιιεει·εεε ιιι άει· Ηει·εςεεεεά. Ηει·ε·

εΙορί'ειι ιιιιιι ε.Ιιε;ειεειιιε Βειιιενεεεε. Πιε Ηει·εςιεεεεε ενε.ι·εε

εεεει'εΙΙε εοι·ιιιε.Ι, ειε 'Γεω ι·ειε, άει· ΡεΙε ιεεεΙειεεειε, 20 Μ

ε. Μ., Με; εεει· ειε Με· ι.τει·ιιιε·ετειι Αιιι“ι·ει.κιιες ειιι' 110-ΠΙΟ

Μ ε. Μ. Πιιτει· εΜει· ειιιιΙιιειιεεεειι ΒεεεειΠεες εεεεεεε

ειιιειι Κιεεεε. Ιιι εΜειιι Β. Ε'εΙ!ε. ννεΙοεει· εε ειιιειι νοε Ρεο

ιετε εει·ιεετειειι ει·ιεεει·τ, εεειεεεειι εήεειινε Βγειρτοιεε νοε

5γρειΙιε, ινεΙεεε Βει εΜει· ειι·εεεεειερι·εεεεεεεε Πει· εειιινε.ε·

εεε, άιε Πγοειιι·ιιιιιε εεΙεει ννοΙΙιε ιιιεει ενειεΙιεε. Αιιε·εε

εεΙιειεΙιεΙι εετιε εειιι ιεεεε!εε Με άειι 58_ιεΙιι·ιεεε Με.εεε @Με

ιιι·ιει·ιεεεΙειοιιεεεε νετεεάει·ιιιιε· άει· Κι·εεεει·ιει·ιειι ειιι·

ιινιεΙιε τ.

Π. Π ο ιε ε ι· ουν εε γ: «Κεε'εε εεε εεΜε ιΙιειερειιιιεεεεε Ειε·ειι

εεεει'ιεε».

Πε εεεε Π. ΑεεΜει άει· Κεεεειε άει· ΜεάΠειε εΜε ειι εε

ννιοει.ιεε ΒοΠε εριεΙι, εε ι·ειε ει· Με εε.εε,ε·ει εεεεινειιάεε εεε

εκει· ιιιεεε ειιι· Με ΑιιεΙεριιοιιει, εοεάετε ειιιειι ειε Νε.ει·ιιεεε

ειιιιεΙ. Πιε 'Ι'επιρειειει· εοΙΙ ειιιειι εειιιι θεειιεε νοιι Κείῖεε

ει.ενεε ,ι;ει·Μεει ννει·άειι

ιν. Ο ι· ε ι ε ε ε ι ε ε ε χ: «ΒΜε Αεοιεειιε άει· Ροει.ορει·ειιοεε

ΕειιοιΙε εεεε Βιτι·εεειοε εΜεε 0ετετε.οιεε ειιι ειιιιει.ιοε άει·

ιεεε».

οικω εεεε άει· Βιιιι·εει.ιοε εετ Ι.Μεε εεε.;τε ειιιε εετ θΙε.ε

εϋι·ρει·. άει· Με δ'νειιεε ειιεεΕεεεεει·ει·5.εει.ε ιιπε Με ειιι Βοε

ειεει: εΜει· ΘΙεεειιεεΙ ειιεεεε εεά νοιι άει· θι·όεεε ειιιει·

Κιι·εεεε »Με ΑΠειειιΙιεε εεε·ειι Με άιε Βειιάει· ιΙει· ννιιιιάε

εε ιιιιι·εε Ηι·εεεΙε.ιιοιιεε εε εεΙιΙιεεεειι, ννοειιι·οΙι άει· (Νεε

ει» ει· ειιι·εεεεεει·εειμ ννιιι‹Ιε ιιι Με νοι·ιΙει·ε Κε.ιεειει· εεά

εεε ιεεεεεε ειε 16. Τε,ε·ε νοΙΙε18.εάι,ει νει·εοιιενεεε. Πιε Ψιιιιιιε

εειΙιε νοΙΙειεειΙιε εεε ειιι. ειιιειι· ΒιιΙΙε -ι- 9,0 εεε Ρειιεει:

ι“εει εοιιιιιι1.

ε. ΒεΙιιι ε γ: «Με ειιι νοε εεειει· νει·ειι'εεεε· εΜεε ΚΜ

εεε ειιι οοιιεεειι·ιι·τει· θει·εοιεε.ιιι·ε ειιι 81εεεΙιεΙιειε .εεε

μπε»

Πι·. ΜεεΙεε.
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Ή11ε1111!1 011ε!111111111111. 1111111111·-Ρε!1111111· 1902.

.1. 1111. 8 ε 1 ε 11 11 ο 1ν ε 11 γ: «Ζ111· Β11ε1ε1·1ο1οε1ε 11111· ε.1111ε11ο1ε11ε11

Μ1ε1γοεγε1111ε».

Βε 1111111 ε111!1 1111 ε111!εε1·1ε11 11111” ε111ε Βε111!11111111· 11ε11 81.11

.1111γ!ο1:οοε11ε ργ111.1ε11εε ε111·ε11ε. ν171ε 1111ρΓνε1·ε111:!1ε 1111 Τ!11ε1·ε11

ε1·1ν1εεε11 πω· 111ε ν11·11!ε11ι ε111ε 11οε!1ε;1·11.11111ε.

Μ. Β'. Κ 1111 ε!11: 11Οε.ε111ε1.1εε!1ε 11111!1ε1!1111εε11»:

1111111 Γε!! 11ε11 Α1111·1111ε. 11ε111111ε111. εο11Βε1111.11.

111111.1ε1·111.11ε. Μ1ε Βε11νε11111111ε11 1111111 1ε11111ε ='/111. 11111111

: Με. 11111111 Α11ε1111ε 11εε 15-_111!11·11;ε11 Ρ1111ε111.ε11 εο!!τε ε111ε

Βε1111νεε1.ε1· «ε11ε11 εο!1111ε ε1:!11ν1112ε 1111111111» 1111111111. Με 1.111εε

1111111111' 11ε111ε11 Δ11ε;ε11 νο!!!1ο111111ε11 11111·ε!1ε1ε!11!1ε; !1εΜ Νγ

ε111ε·11111ε. 1111 1·ε1:!11ε11 Α11.<ςε 1111111 ε11:11 11ε!1ε11 11ε1· Με1:111ε 1111.ε11

11111 ν11ε1εεε1· 111.!11ορ!1ε1· Ρ1ε11!1ε11.

11.Ο111:111·11ετε εε1111·11.11ε 1:ο11ε;ε1111.ε !111ε1·ε111

1111111. Βε !11111111ε 11εο11εε1ν1εεε11 ν11ε1·11ε11 ε111ε 1111111111;

Μεεε1· 8111ε.1·1ο1·111 νοε 11ε1· 1111ιτε1· 11111 Με '1'οε!11ε1· 111111 νοιι

1111111111· 11111' 2111ε1 1511111111. Α11ο!1 1111 θεε111111ε1.γρ11ε 1ο1.ε·τε11 Με

8ϋ!111ε 11ε1· 1111111111; 2111ε1 Β111111ε 111111 111·ε1 '1'ϋε111ε1· ε!1ε!1ε11 11ε111

πω» 111111 11ε.11ε11 Με Μεεε1 11ε1111ε!ε Α1111ε11.

ΙΙΙ.Ζν1ε111'111!ενο11 ε 11!11!11.1εε!1ε1·11111:111!εε!ετεεε

11111 1111111 111111 11111· Μ11111ε11ε.111. 111 ε111ε111 11'11!1ε 11111· 1111ε

Βε1·1111ε1εε!1ε11 ε111εε Ε"1·ε11111!161ρετε 11111. 11111· Ζ1111εε 1111111111

ε1111ε 2111· Α11ετεε!11111ε.

Ν. Ν111ο!ε!1γ: «Με 111111 νοιι Ρε11ορ111!1ε.1111111ε 11ε.1:!1 11111

111·1ε.».

Με 1111181111 1111ε11ε1·11ο!1ε11 ε111!1 1111ε1· ε111ε11 Τες. Με 1111111111”

!1εεε.1111 1111 21111111. 11111ε 1111111111.: !1ο11111ε 111ε111 11111:111.1ενν1εεε11

ντε1·11ε11. 111111ε111 13111111. 11111ε 11ε!11.ε1·1ο!οε1εο11ε 11111ε1·ε11111111111.11

1111111111 11111111 11.11εε·ε1'11111τ ννε1·11ε11.

81.. Ρε1.ε1·ε11111·εε1· Ορ!11.1111.1111ο!οε1εε!1ε

θ1εεε!!εε!1ε.1'1.

81111111; ε111 1.118” 1901.

Ν. .Τ. '1'11:11 1111111011: «Βε!111ε1!ε Βεεοη1111111 ε111ε1· Νε1ε!1ει11

1111111111; 11111ε1· 11ε1· 111111ν11·1111118 11!ε.11ε11 1.1111111εε».

11111111 11!1111ε 1111111ρε 111111 111 Κε1·2ε11, 111111 εν111ε1:11ε11 11ε111 ιιι

11ε11ε!11ε1111ε11 11111111 111111 11ε1· 11111111 ε ε111ε 11!1111ε (1!11ερ!ε1.1ε. Ζε11

111111ε1 10 11111111:ε11 _1ε11ε 811.111118·. 11 811111111ε. 90 811:11111.1ε11. 1111

81. Ρε1.ε1·ε11111·8·ε1· Α1111ε11!1οερ11ε.!ε 1ε1: Με !111ε1.!1ο11ε !1ε1·ε111ε 111ε!11·

1111ὶ11 11εε!111ερ1·1111: 1νο111ε11,° _1ε11οε!1 11111111 11ε1111ε11ε1νε11:!1ε 11ε

ε11 1ε.1.ε.

Ε). Β!εεε1ε;: «Η11.1111εεε Α111'11ε1ε11 νο11- 01!ε111:1111111 ε1111ρ!ε11

111111 1·ετ11111:1ε 1111.1111ε11ιοε11 Μ εΜε1 Γ11.111111ε».

1111·ε11!11ε11 11ε111εε!1 Μ 11ε1· Μ. ΡΜ. 1111111. ννο1:!1ε11εε111·111..

Μ. Ν. 1111111: «Πε11ε1· Με 1111111111; 11εε εε!εεε.111·ε11 '1'1·ορο!111

1111Με 11111 111111 Α11εε».

ΙΒΜε 8-5°/ο 1.11ε11111.1, νε1·111ε11ε!11 !ε1ε!11εε Β1·ε1111ε11 111111 Ηγ

ρε1111111ε 11111· Β11111ε1111111».

Α11εεε111εε1ε 11111111 11/1-2 11111111ε11 ε111. Με Ρ11111!!ε 111111

11111111 ε1ννε11ε11. Με Δεεο111ο111111ο11 111ε1111: 1111111-1ε1111111εε1. Με

Β1·11ε!1νε1·!111!1111εεε 1111 Α1111·ε, εοννο11! 1111 εεε111111ε11 111ε 1;!ε11

εο111111ϋεε11. 111ε111ε11 1111νε1·111111ε1·1. Με 1·Ιο1·11!1ε111 111111 11111111 111'

11ε11·1. Με Β11111ε1ο11ενε1!111!1111εεε ε11111 εεε1ε18ε1·1:. (111'1.11;ε 1111

ε11εε!1111'1ε11 1'ε111ε11 11111 1111111·11.111'ε!1111ε·ε11. Κε11!11ε!1ε11 νν111·11ε11

111·1:!1 Β111ερ1·11ε1111εε11 νοε 0,25-0,8 (11·ε111111 1;ε16111.ε1.Ορε1·1111ο

11ε11 11111 Αι111ε 1εεεε11 ε1ε11 11111111· '1'1·ορο!1ο!1ε.111 ο!111ε ε1111·ε111!ε

Νε11ε11νν11!1ι1111.1ε11 1111ε111111·ε11. Βε111ε1·1ε111 νν11·11ε11 2 111ε 8°/ο

1111ει1118ε11.

81121111; 11.11115.1111111:1901.

Βε!1ε1·111111ονν 11ε111ο11ε11·11·1. ε111ε11 1918111. Ρ1111ε111ε11 11111:

1111εεε111ε11ε1ε11 Νε.111ε11 11111 (1εε111!11 111111 Κερί' ε111111ε Ο1·γρ -

1.ορ!11.11ε!11111ε 1.1·ε.11111ε.1.1ε11ε - ε!!εε 111 1Το!1;ε ε1

11εε Κε111ρίεε 111111 ε111ε1· ε11ε·εεε!1οεεε11ε11 Β111·111.

Β111ε Ορε1·1111ο11 111111 νε1ε111:!11 ννο111ε11,_1ε11οε!1 ο!111ε 1111111111.

11δε11. 11ε11ε. 0116., 271Α111111.11ί1902ῖἶ1είε11εξε11ε114Β-1ἶ“Β1ἶ11ό11

Βε!1111·111111 11 111: «Ζ111ε1 11'11.!!ε Μ ννε!1111ε11 ε111!1
Μ 11ε11 Με ν111·11ε1·ε Α11εε11!1ε111111ε1· 111ε επ 1111

!1ε1·ε1.ε!!1ε».

1111011 11 .
Η°9111111Χ11ἔι

Με 17ε1ε111εεε1111ε ε1ε!11Β.111 11111 Β11111!ε1111111111

!1ερεε!1·εε1ε11 Με εΜε 111·11111111ε 1111111111" 11ε

νε1·εϋ11ε1·11. Με Ο11111ε11ε1111ο11 11ε1· 1111111111"

ε1:11!111Βε 1111 211 ε111111“ε!1!ε11.

11 111111 1.' .

1 Ψ11111111111:1

11111 11111 1111111.

Βοεε1111ε1·ε:

11111111».

11111191 11ε.ε 811. 111!ο111ο-ο1:1:Μ11:ε.!ε ο11ε1· 11111111 ε111ε '1'1·ερε111.111111

1111“111111ε 1111111111 Κ11111111ι!1ε11 Α111!ο111111ε.11γρ!111ε = Το11111111111

81111111·11ε!111ο11111!1·ε11111 ε111ε·_εερ1·11.Ζ1. Με 1011111111 1111111111 1111111

11ε111 Β1!11ε ε111εε ε111:111111!!ε11ε11 Οε11ε111ε. ν111ε11ε1·11ο!1ε 11111.

ερ1·11ει1111:ε11 ε1·εει1111ε11 1111ε Β1!11 11111· 8111.1111111;ερε1111!ε. Με 111.

!11·1111!1111111 111:!11·ε11ετ 1111:ε1·ε1111.1ε!! 11111, ε·1·ε111 11.11ε1· 11111111 11111

Νε1·νε11111.εε1·11 111111 Ζε!!ε11 1111.

112111· Ρε1!1οςε11εεε το111ε1:11ε1 Νε111ο·1ε1111

81121111; 11111 19. 111111! 1901.

1711 εγ 1111: «Πε11ε1· εΜε11 Ρε!! νο11 Α111ε.111οε1ε !1γε1ε111:11.».

Με ”11111;ε1· 11111111 νοε 28 .1. 11111111 εΜε 1ε111!11.ε 1111111111”

11111 1111 ε11 11111111 11111111 Α11εε1:!1νν111,ςε11 ε111εε Τε11111ε!1ε 1111111111.

Αε11εεε1·ε 8111111111 11ε11· νε11!ε121111; κν11.1·ε11 11111111 ε111!1111111. 1111

11111111 Α11ε·ε -.ε11 11ε!11111ρ1.ε1ε 11ε1 Ρ1111ε111: - ε1·11!11111ε1ε 1111111

- 1111ε 1·ε1:111ε ε1·11!11111ε1.ε 11111 4.'1'1111·ε 11111111 11111 νε1!ε1111111.

Ρε11ε111. 1111111111 1.!1ε1ε11.1:!1!11:!1 11ε11 Β111111111:!1 ε111εε 1111111111 1111

εε!1ε11 111·ο1211ε111 1111 11ε11 1111811111 111ε1111ε 211 1111111111 1111..111111111

81111·111ηζε11 1ν111·11ε11 11εε!1ε1ε1ν1εεε11: 2ε11!1·ε1ε!1ε 811!1111ε11ρ11111111

11111 Κορ1'ε 11111! 11111 1111111ρ1ε 1111!1ε, 11. 111.ε1ε!1ε !111!1ε,Ζ1111Βε 1111111

1·εε!11ε, Ρετε!1111·1·ε11εκ ε1·1111!11. Τεετεςε1'1111! 11.111 1111111111 111111. 11111

1111 11111· 1·ε1:!11ε11 Β1·11ε1:εε11ε 11ε1·11.11εεεε121;. Ηε1·ηε11111εο!1. 11111111

1ν111·11ε 11ε1·εεε1ε!!1..

Ψ1ἐ

ΒΜε 78_111111·. 1111111. Βε111ετεε11.ε ν11ε,ε·ε11 Ο111.111:11111 11111ε11111111111

1)1·ε1 1101111111 11111111 11111· Ορε1·1111ο11 Νε1.2!111111.11!1111111ε 1111 11111111.

ε1:!1!ε1:111:ε1ε11 Α11εε. Νεε!1 18 Β11:21111εε11,_1ε11ε 10-15 1111111111,

1111111· 1111.ε Β111.1ε.νε.εε1: νε!!!1ο111111ε11 1·εεε1·1111·1. 2111· Βε!1ο111111

Μει11ε ε111ε16-11ε1·ι1ε;ε ε!ε1:111ε1:!1ε 11ε.111ρε εεε 11!1111ε111111111

νει· 11νε11:!1ε11 11111111 11111111 ε111ε 11!1111ε Θ!11ερ!ε11.ε 1ςεεε1:1 11111111

 

ο 11 ε 11 γ : «Β.εεο11111ο11 11111111· Νε1ε1111111.1111111111ε 11111111 111111

1111!11εε 11ε1· Βε11ε11111118 11111111 11!ε.11ε 81.1·1111!ε11».

 

1311111111 111: «Πε!1ε1· 111ε νΨ11!1ι1ι1ε 11ε11 Μο11111ε 11111 Με 11111

έ101. 1111ε111111·ε11 ο11ε1· Με 11111111 911

11111112. 11ε ε1·2ε1111;1. εο1'ο1·1: γρε1·ε.ε1111ε 11111· Β11111ε!1ε111. 11111! 111

(11ε11111! 11ε11 Β1·ε1111ε11; Ο11ε111οε1ε 11111· Β11111ε!111111. Με 1111111111

1117 1111111111· 1111 νοε εε1·11111·ε1· Μι11ε1·. 11111' Με Αεεε111ε111111ο11 111111

εε 11111111. 1)ε1· Α118·ε11111·ι1ε!1 νν11·11 11111111 11εε1111111εε1. Με 0111111111

νν11·11 ε1·1111!11. 1Βε ε1·1νε1ιε1·1 111ε 81111- 111111 111·1111›!111ε1'11εεε 1111

Β11111ε!111111:. Με 11ο1·1111ε111 1111111 11111111 1111ε;ε1;1·11Τε11. 11ε 11εε1:!1111

1111111. Με 11εεο1· 11ε11. Με 10 1101. 11ϋε1111ε· 11111111 111111111!111

εο11111ε1·εε1111ε11 11111 11·111οεγ1:!!11ε. Θ1!ε111:ο11111. 111:111111111. 111111.

Ώ

Β!1:21111ε 11.111 110. Βε111ε111!1ε1· 1901.

Μ. Βε!ε1111οννε!1ἔ:€

εε1)111:1·γο111ε111.1ε».

Γ. Κ! 1111 ο 11· 1 τ ε ο 11 : «Πε11ε1· Με θ1·1$εεε 11111· Β1·1!1ε1111!εεε1.1.

Β1·11!ε11 εο!1ε11 111ϋε!11:!1ε1: !ε11:111 εε111, 11ε.11ε1· 11111811ε!1ε1 11111111

θ1!11εε1·.

1111111111 1·ν111·11ε11 8-10

2111· Βε.ε1ε1·1ο1ο81ε 11ε1· ε.11εε11ο11111
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εισοο1οοιπι ιιιιιιιισιιν18011ει ειιι1·ι·οοειιιιιι··τιεπ.

Ατοιιιιν ιιωιωτιι, ιιοιτοιοιτιιιοοιιιιοιιιιο_ι ροιοιιορο.τοιοςιι(Αι·οιιιν ι

τω· ονοιιιιιτι·ιο. Νοιιι·οιοΒιο ιι. Βοτιοιιιι. Ροι·οιιοριι.ιιιοιο;ιο). ι

88ιιιιι.οοιιιιο8:ι;. Βοοοι:ο.)Βοιιιιιιο (Βοι.ιιιιι'ο Ηοοριποιοοιιιιιι€).

"πιο ιιι·ιιι·8·ιο .

Πιοι.οιιο_ιο. Τοοιιιιιιιο (Ριιάιοι.ιιοοιιο Ποάιοιιι).

Τι οι.οριιοο ι·ιιοοιιοι οιιιι·ιιητιι ιΑιιιιοιοιι άοτ τιιοοιοοιι. Οιιιτιιι·8ιοι.

οιιι:ιιιοιιο_ιο οιιοετοιι_ιο (Ποιιιοιιιιοοιιο Βιιιιιιιιοιιιι.ιι).

Ποτιιιιιιοιιι_ιο ρι·ιιιοννιοιιι_ιο ιι ιιιοι·οικοιιιιι οιιοι·ιιιιιιι (Μοιιιοιιιιοοιιο

ΒοιιοΒ·οιι οιιιιι Πιιι·ιιιο-Ατοιιιν).

Ρι·οιιιιτοοιιοοιιι_ι ινωιωιι (Ρι·ιιιαιοοιιοτ Αιιι).

Βιιοοιιι_ι Ατοιιιιν Ροτοιο ιι, ιιιιιιιι.οοιιοοιιοι Μοιιιιιιιν ι Βοοιοτιοιοι;ιι

(Βιιιιο. Ατοιιιν Μι· ιιιιιοιοΒιο, ιιιιιιι. Μοιιιοιιι ιι. Βοοιοι·ιοιοειο).

 

0ιοιοιιιιιο Βιοιιιιιιιιι ποσο. Ντ. ι.

Τ. Ρ. Κ ι· ιιο ο ιι ο ιι οι ο ιν: «Βριιιιι ιιιιι‹ιο ιιιιιιιιιιιιο ιιιιοιιιιι€ο

«πιο ιιοι οιιιοιιι ιι Τιιριο οιιοιι Κιιι‹ιο Οροι·οτιοιι ιιιιοιι ιιοι·

ιιοιιιωο νοιι 8οιιοιιιιο. Ηοιιιιιις».

Ποτ νοιιι νειι'. ιπιτ. Βι·Γοιις οροτιι·το πιιι ΜΜΜ' οιπο οοιιο

ιιοι·ο Γοι·ιιι νοπ Βριιιο ιιιιιιιει, υιιά ειναι· οιιιο Μοιιιιιεοοοιο.

ννοιιοι εε οιοιι ιιιιι οιποπ πιιι. Βιοιιοι· οοι·οιιι·οοριιιιιιιο ».ιιωιιιιωιι

5ωι ειι ιιιιιιιιοιιι ρενω. ινοιοιιοι· νοπ ιιοι· Πιιι·ιι ιιιοι.οι· υιιά

Βοοιοιι ιιοτ Ατιιοιιιιοισιοιι ιιοιιιοιιιοι. ω. ιιιιοι· ιιοιιιο Νοτνοιι

οιοιιιοιιιο οιιι;ιιιι.ιι, νι·οοιιοιιι οιι Μι (ιιοοοι· ?οπο ινοιιοι· αν

ΜιιιιιιιιιιΒοοι·οοιιοιιιιιιικοιι ιιι ιιοιι ιιιιτοι·οιι Βιιιι·οιιιιι:Μοιι, ιιοοιι

ιιιιοιι άοτ Ηιιι·ιιιιιο.οο οιιιοτ οοο Πιιτιιιο ιιι ιιοιιιιιιοιι ιιιιοςτ. Πιο ορο

ι·οιινο Βοιιοιιιιιιιιι8 νοιι ΜοιιιιιΒοοοιοιι οιιιοτ ιιιιιιιιο Βιιιιοτιιτοιο

Ρτοςιιοιιο ιιοι Βριιιιι ΜΜΜ ιιιιοτιιοιιρι. Πιο θοιιοιιννιιιοι: οιπο

Με ω· Ηϋιιο άοτ ιιι·οι οιιοι·οιι ΒιιιιιιιοΙινιι·ιιοι υιιά οοιιιιιιιιιιι

οιι·ιο αυτοι οιιιοιι οιο και” Βοιιοιιιιι.οι· ινιιωι ιιπιι'ιιιιοοικιοιι,

6 ιιιιιι. οοιιιιιιιιοιι ΚιιοοιιοιιιιοΕοοι πιιι: ιιοιιι Βιιοιιοιιπιιιι·ιιοικοιιιιι.

Πο και· οιο ι·"οιιιοιι ω· Ρτοο. ιιριιιοοι άοτ ιιτοι Ιιοιιιιοιιινιι·ιιοι

νοι·ιιιι.ιιιιοιι, ιιοιτιοι·οοιι:ο οιιιοτ νοιιι Ποιοι:: ιιιοιιιο Κιιοοιιοιιινο.ιιο,

Μοτο άοτ ινιιιιοιιι6Βοιι ιιι ιιιιιιοιι. Πιο Ιοι.οι.οι·οιι Κιιοοιιοιιι·οετο

ινιιτάοιι οιιοιι ιιοι άοτ Προτιι.ιιοιι ιιιιιοιι ιιοι· οοιοοριοοιιοοιιοιι

Μοτιιο‹ιο νοιι Βοιιοιιιιο :τον Ποοιιιιιι8 οοο Ποιοοι.ο ιιοιιιιιοι.

Ποιοι· ιοιοιιτοιι Τοιιιροι·οτιιι·οιοι€οι·ιιιιςοιι απο Βιιοιιιιιιιιοιοιτο

ι·ιιιι;;οιι ιιι ιιοοοιιτιιιιιιτοιιι Μοοοο, ινοιοιιο οιιοιι οιιιοιι Τιιοιι άοτ

Ηοιιιννιιιι‹ιο μοι· ετοιιιιιοτιοιιοιιι ιιοιιοιι ιιοοοοιι. ινοτ άοτ ινοιτοτο

νοτιοιιι' οιο τιιιι·οιιοιιο ιιοιι·ιοάιςοιιιιοι·. ιιυά οτιιοιιο οιοιι Με

Κιιι‹ι νοι·ιιιιιι.ιιιοοιιιιιοοιε οι:ιιιιοιι, οιιειοιοιι οο οιιιιΒιο Το.Βο ιισοι

οροτοιιοιιοιιι νοιι οιποπι οοιιι.οιι Ποι·ιιιιιουιι·ι·ιι ιιοΓιιιιοιι ινιιτιιο

ιιιιιι ο.ιιοοοιιιοιιι οιο ιιιιιιττοι ιιιι·ο Μιιοιι νοι·ιοι·, οι: ότι" ιιιιιιι Με

ιιιιιιοτιιοιιο Ειτιιιιιιτιιιιιτ ιιιιοι·ι;οιιοιι ιιιιιιιοιο. Νιιοιι Πρ Μοοει.τοιι

νοι·ιιοιιο Με Κιιιιι οιιοοιιιι ο;οιιοιιι Με Ηοιηιιτοι.

Η. Α. Ψιιοοιιιο ιν «Πιο Γιιιι νοιι Εοιιοι·οοιιιιιοιιοιιιιιιιι Μι

οιιιοιιι ιΟιιιιιι·ι;οιι Κιιιιιιοιι».

Ιπι Εριετοοιι·ιιιιιι άεε ΡΜ. ννιιτ οιπο ιιιιοιιιιτοιιιιο θοοοιιννιιιοι

νοιι τοοιιτ ιιοι.ιιιοιιτιιοιιοι· θι·ϋειοο, οιο ιιτ:ιιοιι ιιοι πιει· Ιιιιιροοιιοιι

ιιοιιι Βοοιιοοιιιοι· οιιι"ι”ιοι. νοι·ιιο.ιιιιοιι. ινοιοιιο οιιοοοι·οοιιι 8.ιιειοοι·οι

ιιοινοειιοιι νι·ο.τ, ινοιιοι οιπο νοι·οοιιιοιιιιιιρ; ιιοι·οοιιιοιι ιιτιοιι ιιιιιτο

ιιιιιοιι οιιοιι οιο οιιοι·ο Εοιιοτιιιιιιιριιιιι ιιιιι 1-2 οι.ιιι. ιιοοιι

ιιιιιοιι νοι·οοιιοιι. Πιιο Αιιο·οιιιοιιιιιοιιιι οιι ιπιι· ιιι, ιιοιιιοτιοι

οιιιιιοοτινο Βοοοιιννοτιιοιι νοι·ιιιιιιιιοιι, υιιά ινιιτιιο οι. 8οιοεοιιι

Ιιοιι οιιιοο Αιιΐοιιιιιοιιο ιπι Ηοοριι.οι »νομο οιιιοτ Πιριιιιιοτιο

οι·ιιτοιιιιιιιιε νοιιι ιιοιιοιιοοιιιιιοιι Ατοιο οποιοι. οιπ” οιο Θο

εοιιινιιιοι ειιιι'ιιιοι·ιιοιιιιι ο·οιιιιιοιιτ. Ποτ ιιιιιιιοοιιο Βοι'ιιιιιι ιιοοο

οιιιοιι ιιοιιοτοοιιιιιιιιιοιιιιιιο νοι·ιιιιιιιιοιι, να οιοιι οιιοιι ιιοι ‹ιοτ

νοτἔοιιοιιιιιιοιιοιι Ομοι·ειιιοιι οιο ι·ιοιιιι€ ιιοι·οιιοετοιιι.ο. Πιο

Ονοιο ννιιτ‹ιο οιιιι'οτιιτ ιιιι‹ι ΡΜ Βοιιοιιι οιιτιοεοοιι.

Α. .Ι. 'Γιιιιιιοινι

Βγριιιιιο».

Ιιι νιοιοιι Πιιι·ιοτιι Βιιοοιοιιτιο οιιι‹ι ο.ιιοΒοιιτοιτοιο Ειριιιοπιιοιι

νοπ θγριιιιιο, οιο ιιι οιιι Ηει.ιιο οιιιιιιοι οιιιι.τοοοιιιορρι, πι· ιιι

ι'οοι;ιοιι άοτ ιιιοιοτοιι οιιοι· οιιιοτ Ηο.ιιοιιιοοεοοιι εοιι” ιιιιιι ιιοιιιι

νοιι Ροιιιιιιο οιι Γιιιιιιιιο ιιιιοι·8·οιιοιιιι νοιιι "πιο Οττοοιιο.ι'ι.οιι

«Ποιιοι· Ηειιιο- ιιιιιι Γοιιιιιιοιιοριιιοιιιιοιι νοιι

 

νοτοοιιοιιι. ἔοι· ιιοιιιο @οιπο Βοιτ.οιιιιοιτ. Ποοιι ιιιιοιι ιιι οοο

ιτι·οοοοιι 885 ω" ινοι·‹ιοιι θα ιιοτοτιιΒο Ηοιιοοριιιοιιιιοιι ιιοοιιοοιι

Βιιοοιιι_ι Βοιιιιι·ιιοι ιτυοιιιινοιι ι ινοιιοι·ιι.οοιιοοιιιοιι ιιοιοιιιιο_ι (Βοο

ιιιοοιιοε .Ιοιιτιιιιι άοτ Ηιιιιτ- ιιιιιι νοιιοι·ιοοιιοιι Κι·οιιιιιιοιτοιι).

Βιιοοιιι_ι ινωιωιι ίΒιιοοιοοιιοι· ΑΜΠ. ~

Βιιιιτιιιιι οιιιιοοιιοτοτννο. ι οιιοιιιιιιιοιι ιιοιοοιιο_ι (.ιοιιτιιιι.ι το» θο

ιιιιι·ιοιιιιι'ο απο Ε'τοιιοιιιιτοιιιιιιοικοιι).

ννοοιιιιιι οιι.οιιιιοιοειι (Ζοιτοοιιι·ιι'ι. Πιτ Οριιιιιοιιιιοιο;ιο).

ινωιιιιι ιιιιιιιτοοιιοοιιο_ι ι ιιοιιιιοιιιιοι ροιοι;ιιοττιι ι ιιοιτοροι.οΙοειι

(Ζοιτ.ειοιιτιι“ι ιιπ ιιιιιιιοοιιο υιιά ο·οι·ιοιιιιιοιιο Ρονοιιιοιτιο ιιιι‹ι

Νοιιτοροι:ιιοιοΒιιοι

ννοικιιιιι οιιοοιιτοοιιοοιννοιιιιο) ἔιι;ιοιιἔ.

οιιοι ιιιοιιιιιιιγ (Ζοιι.οοιιι·ιι'ι. το» ο ο

ιιοιιο ιιιιιι ρι·ιιιαιοοιιο Μοάιοιιι). ·

ινοιοιιιιο-ιιιοιιιιιιιοιιιι ιιιιιιτιιιιι (Πιιιτιιι·-ιιιοιιιοιιιιοοιιοο .Ιοιιι·ιιιιιι.

οιιιιιιοιιιιοι ι ρι·ιι.ιιιιιοοιιο

ιιιιιοιιο ιΙν8ιοιιο, ιι·οι·ιοιιτ

 

κ

τω; αυτ» 8·οοοιιιοιιι οιο Ιιιι'οοιιοιι ιιιοιοτ Με οιιτι·ο.οοιιιιοιιοιιι

ννοςο ιιιιιι εριοιοιι Κιιιιιοι· ιιοι άοτ ννοιτοτνοι·ιιτοιι.ιιιιε άοτ Πν

ριιιιιο οιιιο ι·οοιιτ ιιοιιοιιτοιιιιο Βοιιο. Νοοιιιιοιιι Τ. ιιιιιι νιοιο

ιιοι·οτιιο·ο πιω οπο άοτ οιετοιιοιι Ρτοκιο 8οοοιιιιιιοι·ι, απο

ιιιιοιι νιοιο ΒοοινιοιιιιιιιΒοιι τιιοοιοοιιοι· Αιιι.οι·οιι ιιι ιιιοοοι· Βιοιι

ιιιιι οτννιιιιιιι ω, ιιιι5οιιι.ο οι· πιι οιο Ειιιιιιιιιι·ιιιις άοτ Αιι2οιἔο

πιο τ οοιτοιιο άοτ Αοτει.ο Πιτ οιιο Πιιιο ιιι·ιιιιιειτοτ υιιά σου ν

οιιιιιτϋοοι· ιΣι·οοιιοιιιιιιιρ,τοιι άοτ Βνδιιιιιιι ριιιοιι·οιι, @Με τοσοι.

οπο; οιιιιιιιιι·ο Μιιοετοε;οιιι και οι·ιιιιιιιιι8· οιιιοτ Φωτο-νοτ

οοιιιορριιιιιτ ιιοιιϋι·ιιιιοιιοιι Οτιο οιέι-ιιιω ινοτιιοιι ιιιιιιιιτο.

Βοοοιιιιοι·οο θοινιοιιτ ννιι.το ιιοτειιιί ιιι ιοΒ·οιι ενριιιιιιιιωτ ιιι

ιοοιιτοιι ιιπιά οιιιοι· Ηοοριιοιοιιοιιοιιιιιιιιιε ειι ιιιιιοι·οιοιιοιι. Αιιιιιιι

ιιιιοτιοοιιο Βοιιιι.ιιιιιιιιιε οοι οιο ιιιοιιτ πινοοιιοιιι.ορτοοιιοιιά πιι

νοτιιιοτοιι, ‹ιο ιιιο.ιι οο ιιι ιιιοιοιοιιο πιιι άοτ ινοιιιο· ιιιτοιιι;οιιτοιι

Βονιιιιιοτιιιιοοιιιοοιιο οιι ι.ιιιιιι ω.

σ. Ν. Νιιιοιιιιιι: «Πιο Ε'ο.ιι νοιι ιιιιοτοιιιιοιιοτ Ροιιιιιοιιιιιο».

Πιο 14-_ιιιιιι·ιδο Ρετ., ννοιοιιο νοιι οιιιοιιι Αιι‹οιιοιιιιοι· οιοιιιιιιιο

οι·ιιι·ο.ιιιιι:ο νοτ σο. 4 .Ιοιιτοιι ιισοι οιι πιο», Βοιι:οιιοιιοιιοιι

πιιι! Ηιιοιοιι._ ο·οιοιιοτ ιοτιτοι·ο ιι.ιιοιι οιο πιο Βιιιτι·ιτι: ιιι

Ηωριωι ιιιπ ιοιτννοιιιο· οι·οοιιοτ ι·ιοιιιιτιιοιτ ιιοοιιιι.ιιιι. Ιιι άοτ

ιιιιιιοιι ΙιιιιιΒ·ο ι'ιιτιοοιι οιοιι ΒτεοιιοιιιιιιιΒοιι οιιιοτ ιιιτοι·οιιτιοιιοιι

Ριιοιιιιιοιιιο ιιιιιι ιιι·οιιοιιιοοιοιιοοιιοτ Οιινοτιιοιι; οιο ιιιιιιο Ιιιιιι€ο

ινοι· ιιι ιιιι·οιι Πιιιιοιιοιοιιοιι νοτιιιοιιιοττ., ιιι ιθ'οιο·ο ιιοοοοιι Με

Ηοτε οτ.ινειο ιιοοιι ιιιιιιο νοι·ιοο·οτι υιιά οιιοιι‹ι Με Πιοριιι·οοιιιιιι

ιιιιιιοτοοιιο ιιϋιιοι·. οιο οιπ” ‹ιοτ ςοοιιιιιιοιι Βοιτο. Πο ιιοινοιιι

Τιιιιοτιιιιιοοο Με οοοιιιοοιιοιι ννοι·ιιοιι ιιιιιοοι.ο, οιο οιιοιι τω· οιο

θνριιιιιο πιο ιιιιο οΒιοοιιοο Μοιιιοιιι άοτ νοι·ιιοΒ·οιιιιοιι Βιιιιέτοιι

οιι·τιιοοο ιιοιιιο Αιιιιοιιοριιιιιαο εοεοιιοιι ννοτοιι, ιιι6οιιι.ο Ν. οοο

νοι·ΙιοΒ·οιιιιοιι Πιιιιο;οιιιιοι'ιιιιά ιιιπ οιιιοτ οοιιτ νοι·ιο.ιιίοιιοιι Πι·

ιιι·ιιιιιιιιιιιτ άοτ ΙιιιιιΕο οιιοι· Ριοιιτο ιιι Ζιιοοιιιιιιοιιιιιιιι,<τ ιιτιιιεοιι.

Ποτ Τοκι ωοι€ω ιιιιιοιι Βορειο ιιιι Αιιοοιιιιιοο επι οιπο οιττιιι;ο

Ριοιιτιι.ιο, οιο οιοιι οιι οιο Βοτοι:οιι οιιιοτ ιιτοιιοιιιοοιοτιοοιιοιι

θονοτιιο οιιοοιιιοοο. Βοι άοτ Βοοιιοιι οοο ιιιιιιι: ροι·ιτοιιιιιο οι

ριοιιι·ιτιο οιιιιοι.ι·ο νοιιιιι·ιιιοοο. Ριιοιιιιιοιιιιι ιοιιοτιο ιιιτοτοτι

ιιοιιο ιοιι·ι·ιιοοιο μι ιιιοιιιιιιι) απο ιιτοιιοιιιοοιοοιο. ριιιιιιοιιιο οι

ιιιοιτι. Ποεοιιοτοτιιο ροι·οιιοιινιιιοι:οοο ιιινοοοι·σιιι, τοιιιιιιι.

Ε. Η ο ιιι ιι ο ιν ο ιι ι ι «Πιο Γει.ιι νοιι ιγριι6ιιοι· Ροτιοι·οτιοιιο·

ιιοτιτοιιιι.ιο ιιιπ ιιιιοοννϋιιιιιιοιιοιιι νοι·ιοιιι».

Π” 5 .ιιιιιι·ο ιιιι.ο Μιιιιοιιοιι πω. Με Ποοριι.οι πιιι Ε'ιοιιοτιιιιιι

ιιιιιιοοιιιιιιιιτοιι Κι·υ.ιιιιιιοικοοι·οοιιοιιιιιιι€οιι, πιο ιιιιιοτιιοιιι ιιιπ!

οτοιοιι 10 Τομ οιο Τοιιιροτειιιιτ 2ννιοοιιοιι 88,0 'από 38.8

οοιιννοιιιιτο ιιιπ! ιπιτ οιιιιιιοι 39.2 οι·τοιοιιιο Ποτ Ριιιιι ννο.ι· οιο

οιπο Ζοιι ιιιιοτ ιιοοοιιιοιιιιι;ι. ιιιπ! οοιιινοοιι, 1ι2 Με 180 ιιι άοτ

ιιιιιτο Αιιι 11. Τομ οοο Αιιιοιιιιιοιτο ιπι Ηοοριτο.ι, ιιοιιι 16.

Βτιιι·οιιιιιιιι€οιοι;ο οιιοο· οιο Τοιιιροτοτιιτ οιιϊ 4Ο°, ιιι ιιοιι τιοι·οιιι'

Ι'οιιτοιιάοιι ο8·οιι ιιοοιι ιιϋιιοτ, οιιιο οιιοιιάοιινο Ροτιιοιιιτιο Ιιοεο

οιοιι οτιιοιιιιοιι ιιιιτι νοι·ι'. οοιιι·ιιτ πι· Ιιειροτοιοιιιιο, ιιιιιοιιι οι·

ιιοιι νοι·τιοοιιτ ιιοιο·ιο, οο ιι6ιιιιτο ειιοιι ιπι ι;οΒοιιοιιοιι Β"ιιιιο ιιιιι

οιιιο Ροτιτοιιιτιο τιιιιοτοιιιοοο ιιιιιιιιοιιι. Πιο Πιιητιιοιιο ιιωιιιιι€ιο

οιοιι οιιιοτ πιο: ω. ι'ιιιιά οιοιι ιιιι Βο.ιιοιιι·οιιιιι οοτόο-ιιιιτιιιϋοοο

Βιιιιιιάιι.ι. Με Ποι·ιιιοοιιιιιιςοιι ννο.τοιι ειιιι.ι·ιι ιιιιιοιιι. 2 Τομ

ιιοοιι άοτ Οροτοιιοιι οι·ι`οιο·ιο ‹ιοι· ιΣκιιιιο. Βοι άει· Βοοτιοιι

οιοιιτο οι οιοιι ιιοι·ειιιο, ιιιι.οο οι: ιιιοιι ιιιπ οιιιοιι Τνριιιιο Μάο

ιιιιιιο1ιο απο Ροτιοτιιτιοιιοροτιτοιιιτιο εοιιοιιιιοιτ ιιοιι:ο; Με οι·-·

ι'οι·ιτιο Ποτιιι8οοοιιινιιτ ιιπιά οιοιι 17 οιιιι. οιιοι·ιιοιιι άοτ οι·

νοιιι Βο.ιιιιιιιιι ιιιι Ιιοιιιιι, ιιιιιι ιιιι.ιιιιι οιιιο τνριιϋε νοτιιιιιιοττο

Ρονοτ'οοιιο Ρι€ιιιιιο οιιι.
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Μ. Ιιεριιι: «Με πιο νοιι Κιειιιιιιι·ιιιιιιιιοι° Βοι ειιιειιι Βιιιιι

τι;.ιειι Πεειειιειι. 'Με. θεειιοιι».

ΡΜ., ινειειιεε εεε ειπει· ιιιιιετιιιιΙοεειι Ε'ειιιι1ιε ει.οιιιιιιτ. ειεΙι

ιιεΙιιει; ιιιιετ ιιι ειιιειιι νοτειιειιειιειι Βτιιιι.ιιτιιιιεεειιεεε.ιιιι ωοιισει.

ιιεειιιιιι νει· 8 Μοιιιιι:ειι πιω Κοριεοιιιιιετεοιι ειι ειπεπ, Με

ντειιειι ττετ νοτιιιιετε;ειιειιο Βτιιτεειιειι ειιι', Με θειιιιτιιι'τ Με·

ειι ειιιιιι(ΜιεΙι ιιιιειιιιειιιιιειι ιιιι‹ι ιιιιιιω εειιι νϋΙΙιεειι ΕτΜιιιιιειι.

νετ εινα 4 Μοιιιιτειι ινιιτειε άεε (ιεΙιειι εειιιινετ. ινειειιεε ιιειιιι

ΒιιιττιΜι ιπε Πω ΚΑΙ ιιειιι ιιιιιιιοιιοιι @ΗΜ ιιιιιιι6ε·ιιειι Μ. Πιι.ε

Νετνειιετει.ειιι ετ Ρετ. Με ιιιιιι ι'οιε·ειιιιε Βτεειιειιιιιιιε·ειι

εΜειι εινιειιτεειϋτιιιιε; Νγετε.ειιιιιε ιιειιιετ Αιι€ειι; Με ΜιιειιεΙ

Μπιτ. ἔει· Βιιττειιιιιιι.ι.ειι ιετ εειιι· ε;εεειιιιτειειιτ: Με Ρε.τειιει·ι·ε

Πεκε ετιιιιιιιι; Γιιεεειοιιιιε νοτιιε.ιιιιειι. Πιε θειιειιιιιιιΜ ιετ ιιι

νοΙιειιι Πιιιιιιιι€ο ιιιι‹ι Με Βευτιιεετεειιι ΒΙειειιιιιΙΙε ετιιιιιιειι. Πει·

Αιιχειιιιειιιιιιι εκει: άεε νοτιιιιιιτιειιεειιι ειιιετ Μγιιτιιι.ειε, οειιιει·

"Με Βιε.ιιιιιιιιτε ιιριΙΙε πιιτ $ειιιιετνειιετ.τοριιιε, ιιεεε ιιειιτΙιειιετ

ειιεςερτει.ιι. οιιι ννειι.ετειι νει·Ιειιι' ιιιεετ ειοιι εε.ι.ιειι. ιιεεε

ειιιιιε.ιιΙιειι ειοιι εΙΙΒειιιειιιε Βειιιιιιιιοιιε ειιιεπειιτε, Με Βειιτιιεει

ω" ιιιιιιιετ ιιιειιτ ιιιιτι ιιιεΙιτ ι;ειι·ιιΜ. ινιιι·ιιε. Ρετ. ιιιωτι€ Κοιιιι

ιιιιιι Ηιιτιι ιιιιι.ετ ειειι ιιεεε, ιιιωτι Βι·οτεειιειι νοτιαι.ιτι ιιιιιι ειιι

ιιιι.ιι.τ Πει κοιιιεειιε Κτιιιιιριε ιιετ ιιτ.τετιιιιιιιειι. ιπι Οοιιιε ετ

ιοΙι.;πε Με εειιι ‹ιετ τω. Βοι ιιετ Αιιτορειε Ποιά ιπειιι ειπεπ

εοιιιιιιωιιωωι ιιι ιιει· Ιιιιιιειι ΚιειιιιιιτιιιιιιΠιε, άειιιειιετι ει.ει·ικ

ειιεε·ερτε.,ειετι Ηγειτοοεριιιιιιιε ιιιτετιιιιε ειιτοιιιι·ιιε, Τιιοετιιιιιοεε

ω· Ι.ιιιι8·ειι, τιετ Βι·οιιειιιιιιιιτιιεειι ιιιι‹ι ‹ιετ Με.

8ειιιτιιιάειεειιιιιι, θΙειειιςενιεΙιι.εετϋτιιιιε·, Νγετειιιιιιιε ιιειοετ

Αιιι;ειι από Με τοιιιεειιειι Κτε.ιιιριε ιιιοοιιιε νε". πιιτ ιιετ Ποιοι

ιιεε.1ιοιι άεε Ηιτιιι.ιιιιιοτε ιιιι Κιειιιιιιτιι ιιι Ζιιεειιιιιιειιιιιι.ιιε· επει

ιειι. Ποπ .εεειειςεττειιΗιτιιιιι·ιιοικ ιιτι‹ι ΗγιιτοοεριιεΙιιε ιιιτετιιιιε

ειιι κατ. νετε.ιιιινοι·ιΙιοιι ιιιεειιειι Πιτ Με ιιει'ιι€ειι Κορι

εειιιιιετιειι, Βτοτεειιειι ιιιιτι Με νει·ειιιιει·ιιιιε·ειι ιιιιι Αιι€ειι

ιιιιιι.ε·τει·ιιιιιι. Πιε Πτειι.οιιε οι: ιιειι ΗγιιτοεεριιεΙιιε ντιετιει·ιιιιι

ιιπ "οιιι ειι ειιοιιειι ιιι ιιετ Οοιιιρι·εεειοιι ιιει· ΘειιιεερΙεκιιε ιιιι

ιν. νειιιτιιιεΙ ειιά ιιειι 8ειτειινειιι.ι·ιικεΙιι ιιιιτειι ιιειι ννε.ειιεειιιιειι

Ηιτιιι.ιιιιιοτ.

Μ. Ψ. Δ ο ιι ιιι ε τι ε κι: «Ζιιτ Οιιειιιειιιι εειιυνετετ Οοιιιιιιιειι

Ι.ιοιιειι Βοι ιιετ ιιιιιιιιειιοιι».

Πει· '7 .Τειιτε ειτε Κιιιιιιε ετιιι·ειιιιτε ει: Μεεει·ιι πιιτ ιιιτ ιιει

τιεοΙιειι θγιιιιιιοιιιετι, Με ειιι θ. Κτειιιιιιειτειιι.ρ;ε, Με Με ιιεε

τιιειιι εειιοιι ειιιιΙε.εετε, ειιιειι ‹ιετιι.τι ιιει'(:ιε;ειι θιιιιτεΜετ ειι

ιιε.ιιιιιειι, ιιεεε ειιτ Ιιιι.ιιιιε.τιοιι εεεειιτιιτειι ενετοειι ιιιιιεειε,

ενεΙοιιε ειιιιεε ΒτΙειειιτει·ιιιιε· ιιει·οειΓιιιιτιε. Πετ τιειιι Βιιοιιειι

ειιιιιιοιιιιιιειιε ΒειιΙειιιι ειιιιιιειτ Βειιιειιιιιιτειι νοιι θιεριιγΙο

ιιοΒιιειι. Με ειιι ιιτειιιι'οιεειιάειι Τομ Με Πτεριιοε 1τοιε

ειιιΙιεε·ειιάει· 'Ι'ιιιιε ινιειιετ ιιείτιρ; ενιιτιιε, ιινιιτιιε εισιιΜτι; Μ.

ιι.οει·._ικειιιε Βεεεετιιιιε· Ιειιε,·σιοιιετιιο Βεοιιεειιτει. "τω ιιιιιεει.ο

Με ει· ειιι· Ιιιιιιιιιι.ι.ιοιι 1ξεεειιτιι:ι.ειι ννετιιειι. _ινοιιει ιιιεεεε Πει

ετει. ειιιε Τιιιιε νοιι 2 ιιιιιιιιει·ιι ιττϋειιοτ, Με άεε ει·ετε Με,

εειιι ετντιιιιεειιιειι εποε” τιιιιτω. ιιι ιιειι ιιι1ειιειειι 'Ι'ιι.8ειι

ιιιιιιι εε ειιτ νει·εειιιιιιιιιιετιιιιε· ω ιιιιςειιιειιιειι Ζιιετειιιιεε, εε

Μιιιειειι ειειι Βι·εοιιειιιιιιιε·ειι νοιι Ριιειιιιιοιιιε ιιιιτι ιιιιιιε;ειι

πειιει·ϋ.ιι ιιιιει ειιι Η. Κι·ειιιιιιειτει:εε·ε ει·ι“οιμε ιιει· 'Ι'οιι.

Βοι ιιετ δεοτιοιι απο ειειι ιοιιτειιιιεε: «Με άοε Κειιιιιορι' ιιιι‹ι

'Ι'τει.ειιεει. ιιιιιεειιειι‹ιε ΖεΙΙις·εινειιε ειπει· ει:ετιι οσιειιιετϋε. Πιε

Ττεειιεε.1εοΜειιιιιιειιι Με πιτ Βιι“ιιι·ε.ειιοιι ιπι Βι.ειιιιιιιι ιιεΠιιτειι

ΚιιιιιττΙιε ιιιιιι ιιοιιεεια νοιι ειιιετ οιιετιιιιειιΙιειιειι ιιεετο

ι:ιεειιειι Μετιιιιι·ειι. Απ( ‹ιετ Ηϋιιε άεε ιιτιιιτετι ιιιιιι νιεττειι

Ττεειιειιιι·ιιιΒε ειειιτ ιιιε.ιι ειιιε ι.ιε('ε, ει.ινε 1ει.ιιι. ιιιι Πιιτοιι

εειιιιιιι;, Με ειι εειιι Κιιοι·ρειιι τειειιειι‹ιε ΠΙεετει.ιοιιεΠεειιε,

ινειειιε ειιιειι 'Ι'τεειιεε.Ιτιιιε :ετετοι·τ Με. ·Πιεεεε θεεειιινιιι·,

εοινιε εννει ι:Ιειιιετε οιιει·ιιιι.ΙΙι ιιετ Βι.ιιιιιιιοιιιιιιει· ιιιι Κειιιιιορι`

ειιι‹ι ιιτιτειιεΙιιιιιεειε νοιι θεει.ειι. ιιι ιιειι Ιιιιιι€ειι νιεΙε ρεεε

ιιιοιιιεειιε Ηετιιε πιιτ ει.εΙιειιινειεειι Πειιει·ιτειιε· ιιι θε.ιιιιι·ιι.ιι.

Πει· ε·ειιιιε Κι·ιιιιιιιιειτενει·Ιειιι' ιιπ εΜειι. εο ειι ετιιιιι.τειι, ιιεεε

ειιι εειιιετ Πετγιιε·οιι·εειιεοιιι·οΊιειιιειιιιιτετι·ιι ιπι Ζιιειιιιιιιιειι

ιιεεε οιιι: Οειιειιι άεε ιιιιι€ειιειιιιειι ΖεΙΙεεννεοεε ειιι· 8ι;ειιοεε

εει”ιιιιτι: Με, Με νοι·ι.ιειιοιιιιιιειιε Ιιιιιιιιει;ιοιι ε.ιιει· ιιιτει·εειι.ε ειιι

‹ιειι ιιει εει· θεοτιοιι εειιιιιοειιειι εειιινετειι θεινεοεεειιεοιειιιιεετι

Βειιιιι‹ι ιτιιετ. Πετειιι' ινειετ Με ΠοιιεΙιειι.τιοιι Ιιιιι. Πιε ειιι

ετιιιιτιειιειι θεεειιι·νιιι·ε ειιιετ ιιιι.ιιειι ιιιτει·εειτε ειιι Νεετοιιειτιιιις

ιιετ ι.ι·ειι:ειι Τι·ιιοΙιειι ειιά ειιι· Πιιιι€ετιι.=;ιιιιετειι ε·ειιιιιι·ι.

Η ε ο ιι ε τ.

ΜετιιοιιιεΚοιε 0ιιοετειιιε. ι-7. 1802.

σ. Β ο ι ε ιι ει ι· τι γ :«Πειιει· Ιιγιιιριιοιιιιι ιιιει.ιιΒιιιιιιι». (Ντ. Π.

ΛΚτιιιιιιειιιχεεειιιειιιε.ειιιεε ΡεΙΙοε νοιι Οοιιιιιιιιιιιιοιι άεε ιιπι

Ιιιςιιειι Ι.γιιιιιιιοιιι'ε πιιτ Τιιιιει·οιιιοεε. ιπι Πειιι·ιε·ειι ειιιιιιι.Ιτ ιιει·

Αιιιειιι.ε οιιι· ΒεΙιειιιιτεε.

Α. Κ ε. ιι Ι ιι ιι ο ιν : «ΠεΙιει· Με Βεεεετιοιι άεε ΒΙιιιιιιιει·ιιιε ινε,εειι

ΤιιοετοιιΙοεε>>. (Νι°- Η

ή Αιιιοτιιιιιτι ειιιιιι.ειιετ Με ΜΦει·ιι.τιιι· ειι ιιιιιι ιπειιι ειιι' Με

εειιινιετι.ειιειτειι άει· ιιιιι'ετεοτιειΙειι Πιο.ιι·ιιοεε εννιεεΙιειι Οποι
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ιιοιιι ειιά Τιιιιετειιιοεε εεε Βιιιιιιιιει·ιιιε ιιιιιιιιετιιειιιιι. ΙΒε ινετάειι

2 πιω νοιι Τιιιιετειιιοεε άεε Οοεοιιιιι ιιιιςειιιιιτι: άοτ ορετει:ινε

Βιιιιιιιεε νετιιει' τεειιι Βιιιιειις, Με ε·ιιι€ειι »Με :κι ε1ιεειιιει

ιιετ 'Ι'ιιιιετειιΙοεε ειι θτιιιιιιε. .

Α. Α ιι τ ι ιι ο ε ε ο οι: «Βιιι ΡΜ νοιι ιιιγεετιιειιιεειιετ ΡετιιΙγεε

ι·ιοοιι Ιιιιιιιειιιε.». (Ντ. Π.

Βοι ειιιειιι 8Ο_ιιιιιι·ιεειι, ιιγειετιεειι νετειιΙεε·τειι, Πιειιετιιιιι.άεΙιειι,

Με ειιιε Ιιιιιιιειιιιι ιιιιιι Ριιειιιιιοιιιε ‹ιιιτειιἔειιιιιειιτ Πειτε, ιιεοιιεειι

τοτε Α. Με τ. ιεειιε ειιι ‹ιετ ε”. εει.ιιειιιεειιειι Βιιιιιιιτρει·ειτοε.

Αιιεεειιε ιιι εἰΙιιιιε.

Α. ο ο ι· τι ιι ιι: «Πειιετ τω" ι.ιιετερειιιιεειιειι Βιιεει. ‹ιειε .ιοιιοΙειιιιιιιι›.

Πεε .ΤοιιοΙειιιιιιι, ειιι ε·οΙΙιΙιειιεε, .<ζετιιειι- ιιιιιιεεεειιπιεειεΙοεεε

Ριιινετ, οεειειιτ Με .ΙοιιοΙ ιιιιτι ειιιεπι ιιι ινειεεει· ιιιι‹ι 8ριι·ιιιιε

ιιιιΙοεΙιειιειιι Αιιιιιιιιιιιει. Πε Με νοιι ιιετ Ε'ιι·ιιιο Κε.ιιε οι: 0ο.

(Βιειιτιοιι) ιιι 2 Γοτιιιειι ιιετε;εει.εΙιτ, Με Ιοιιοιετιιιιιι ιιιι.ετιιιιιιι

(9-10°/ιι .Τοιιοι) ιιιι‹ι .Τοάοιειιιιιιι εκτετιιιιιιι (86°/ο .ιοιιοΠ. Ιοιιετ:

που νετοι·‹ιιιειε .Τ. Με Ρτειιοτει ιιι Ποεειι νοιι 2,0 (2--θ-ι0

πιει τ.ιιι.ιιιειι) ιιει τετιιι6.τετ ιιεεε. Πε ντιιι·ιιε ιιιι ΑΙιε·ειιιειιιειι

ιπειιι ειιι. νεττ.τεε·ειι; ιιοειι ιι·ειειι ιιιιιιιιι; Βγιιιρι.οιιιε άεε .ιοιιιε

ιιιιιε ω: Βειιιιιιρι`ειι, Βιιικιειιε.ιιιΜΜιι·ι·ιι, Πγερερειε.ετε.. - ιιιε

Μπιτ ιιιοιιι ειιιιει.Ιτειιο ινιιτειι; Αιιτοτονει· ιιιειιι. ειιι ειιιιι€εε Πει

ειιοιιιιει. Με ΜΜΜ ιιιιεειιεετιειι, ιπι θεεειιτιιειι ιιιε Ρε.ιιειιι.ειι

Εοιιιιτειι ιιι ιιιιτεεετει· Με ιιοοιι ε·ι·οεεει·ε Ποεειι νεττ.τε8·ειι.

Πιε Πτιιιιιιιτει·ειιειιιιιι ειι ει·Βιιιιειι, ιιεεε ιιιι.ειι θειιι·ειιειι άεε

.Ϊοιιοιειιε (Με .ιού ιπι τιιι ερειει· ιιιιιίτι·ιτι, Με ιιει Αιιιτειιιιιιιι€

νοιι .ΤοάιιεΙιιιιιι. Ιιιι Αιιεειιιειιιειι νετ Ατιτοτ νοιι άει· ινιιιι

ειι.ιιιιιειτ εεε .Ϊοτιοιειιιιιιι ιιιιετιιιιιιι εειιτ ειιι“τιεάειι. Αιιειι άεε .Ιο

τιοιειιιιιιι ειιτει·ιιιιτιι Με Ι. πιιτ ειιιι·ιετιειιετειιειιάειιι ΕτΓοιε·ε ειιι
Βεινειιιιι. ο

8. 'Ι' ε ε ιι ε τ τι γ ε ο ιι ε τν: «Ζιιτ ροτιιοιοε·ιεεΙιειι Αιιειοτιιιε ω·

εοτιιοτοεειι Β'οτοι άοτ ΜεΙετιε.». (Ντ. Π.

Βιιι 2θιε.ιιτιεοτ Βο.ιιετ ινιιι·‹ιο ιιιι εοιιιετϋεειι ΖιιεΙο.ιιτιε ιιι'ε

ΗοεριιεΙ ειιι'ε·ειιοιιιιιιειι. Βε ινιιτιιε οοιιειετ.ιτι: Ιει.ετιιε, 8·τοεεε

Πειιετ ιιιιιι 8·τοεεε Μια; ιπι Βιιιτε εοντοιιΙ τ.γριεειιε Πεειιιιιιοεοειι,

Με ειιιειι ειειιεΠοτιιιι ε Ριεειτιοιιιειι. Πει· Κτε.ιιικε ει.ιιι·ιι ιπι εο

ιιιειοεειι Ζιιει.ειιτιε. ιε ιιιιοτοεεοριεειιε Πιιπετειιοιιιιιιε· άεε εειι

ττε.ιειι Νει·νειιεγειειιιε εηιοο ι:ιε('ε·ειιειιοε νετειιιιει·ιιιι€ειι: ιπι

Βιιοιτειιιιιιιτιι ι“ειιιι Αιιτ.οτ (Με ε.Πε Ζειιετι κιετ νοτιιετιιοτιιει· άεε

ΙιειιιιειιτΙιειΙε νει·ιιιιιιετι; εΜειι ιπι Ηιιιειιιειιε ινιιι·ειι ιτειιιε ιιει·

ιιιιι.ιε Βιι.ιι.<.ςΙιειιιεΙιειι ιιεειιννειεοετ; υνειιι€ετ ιιι“ιιειι·ι. ετιινιεεειι

ειειι Με Ζειιειι ιιιι Βτιιετιιιειιε άεε Βιιειαειιιιιιιτιιε. Πιε Ζώου

εειιοι·ιι.ιιοιι ειιεεεττε Με ιιι νετεειιιετιειιετ Ε`οι·ιτι: ιπειιι Γειιιιε

‹ιετ Κει·ιι. Με απο ιιετεειοε ειοιι ιιι ιιει· Ρει·ιριιει·ιε ιιει· πω.

οιιιο· ιειιιιειι Με ΑιιεΙιιιιιετ. Ιιιι ΖεΙΙιτοτρει· ιιιιιιιεε οάετ μπει

ειΙε Οιιι·οιιιει.οιγεε. Αιιειι νεοιιοΙειιιιιιοιιιιε· ιιοιιιιτε τω. ιιιι.ειι

ντειεειι. Αιιοιι οιιι νει·ιιιιιε;ει·ι.ειι Μιιι·ιτ Μινι 'Γ. Πεεειιει·ιιτιοιι

ιιει· θε.ιιειιειιιεΙΙειι. Αιιι ιιιειειειι οιιιοτ ετιινιεεειι ειειι ιιι'ίιειτι: Με

θεο ΙιειιΖεΙιειι άεε θι·οεειιιτιιε. Πεοει·ιιοιιιιτ €ειειιε· εε ναι'.

άειι εειικνειε ειι Ιιειετιι, ιιεεε Με θτοεειιιτιιτιιιιιε ειιι ιιιτειιειν

ετειι ειιι ρετιιοιοςιεοιιειι Ρι·οοεεεε ιιετιιειιι8τ νετ.

Α. Ηιριιιιιε: «Πειιετ Με Ρεει.ειιτιεοτιοιι ιιει· ιιιιΙειι ιιι ιιετ

ιιιιιιιετρτειιιε». (Ντ. 2). .

Πιε Ατιιειτ. ιει ιιει·ειι.ε ιιιειιι·ιεειι τει'ετιτι ινοτάειι. |

Ν. .Τ ιι ιι ιιο ιν ε ιιι: «Ρει·Εοι·ετινε Ρετιιοιιιτιε ιιει· ειιιειιι Νεο
εειιοτειιειι». (Ντ. 2). ι

Πιι.ε Κιιι‹ι ειιιτο 8 Τομ ιιεεε άοτ θειιιιτε ειι Βγιιιρ:οιιιειι ει·

ιιει· Ροι·ικοιιιιιε. Βοι ιιει· 8εετιοιι (ειιά ειειι ειι ιιει· (ιι·ειιιε

εινιεειιειι .Ιε_ιιιιιιιιιι ειιά Ιιειιιιι ειιιε ει·οεειι8·τοεεε Ρει·ι'οτειιοιιε

Βιιιιιιιιε·; νοιι ιιει· 8ετοεεεειιε ετννιεεειι ειειι Με Βιιιιιιει· άεε

ρει·ι“οι·ιι·τειι Ποι·ιιι'ε νετιιιειιι, ειιιιιιιειτοι.ιι. ιιεεε ο" Βυ.ιιειιιιοιιΙε

ειι ε.ιιεε·εειιιιιπ πιιτ ?εΜειι άει· Β·ετιετιιιιεεειτι.ειι θετοεε. ιιιι‹ι

Μιιεοειι, νοπι θειιιι1ε ειπε »νεται ιιιι.εεε·ειι Με Βιιιιιιετ @Με

Αιιιοτ ιιιειιιι, ιιεεε ειι ιιετ ΒιειΙε άοτ Ρει·ιοτιιτιοιι ειιι ιιινετιι

ι‹ιιιιιιιιτ ΜεεΙιειιι ειειι ι·οι·('ε.ιιτι, Με ιιιειιτοετιτιε ιιιιιι ειιιιετιι·

ιιεεειτ ε.

Β. Β ο ιι ιν ει ε ε τ: «Ζιιτ Ι)ιεειιοετιιτ ιιει· τΙιειιιιιιιιιεειιοιι Αιι'εοτιοιι

ιιετ ντιτοει». (Νι·. 2).

Αυτοι· ιιιιιτι 2 ΠιιΙε νοιι Βιιειιιιιετιειιιιιε άει· ινιτιιειειιιιιε ειι,

ιιει ειιιειιι 18_ιιιιιτιςειι ιιιι‹ι ειιιειιι Β_ιιι.ιιι·ι€ειι Κιιιιιιιειι. Πιε Πιε.

Βιιοετιιι ΜΜΜ ειειι ειιι” Βοιιιιιετεειι ιιει ιιετ Βειι·εε;ιιιιε, θετιειιι

ιιιιτι $ειιυνειιιιιιε; ειιι Με ιιετι·ειΐειιιιειι ννιτιιειιι. ννει·ιιειι «Πε

θειιιτιει·κειι ιιιιτοΙι ρειεεινε Βεννε,ςιιιιε· άεε ιιετι·ειιειιτιειι 'ΓιιεΠεε

ιιετ ννιτιιεΙει€ιιιε ιιιειιι 8·εειειεει·ι, ννοιιΙ ειιει· ‹ιιιτειι ε.ετινε, εο

ειπει ινε.ιιι·εοιιειιιΙιειι ιιιιτ Με ιιιιιειιεΙιι, Βειιιιειι οοετ Β'ειεειοιι

πω”. ινετιιειι Με 8ειιιιιετΖειι ιιιι.ειιεινετ, εοινοιιι ιιει εετιι·ει·,

Με( :ιπειιι ιιει ρεεεινει· Βεννεε·ιιιιε. εε ειπει οιιειιιιει· Με Ψιτιιει

ει· τιιιι τ.

δ. Ζ χ· ριιιιι: «Πειιετ Βιιιτ.ει·ιιτεοΙιειι Βοι Αρρειιοιειι.ιιι». (Ντ. 2ι.

Απ? ιιιεεεεΒγιιιριοιτι ιιο.ιιειι ιιι ιετετετ Ζειι: (ιιιτετ Οιιοι·ιοι

ειιά ιιετιιειιτΙιειι Πιειιιιιιογ ειιι`ιιιει·ι‹εε.ιιι 8ειιιιι.οιιι:. Θεννϋιιιιιιειι
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ιι·ιιτ εεε Βιιιιει·ιιι·εειιειι ιιεειι άει· ι·οι·8ειιοιππιεπεπ Ορει·ιι.(ιειι

επι ιιπά ιετ νοιι ιιιιιει· Ρι·ορποεε; Με ιπειετεπ Κι·ιιιιιιειι ετειιιεπ

ειιιε ιιιιι·ιιιιι'. Με (ιιε Ρετιιοεεπεεε ειιιεπει., εε νει·€1ειειιτ [Πεπ

ιιι.ι'εγ (ιιε νει·ιι.ιιιιειιυπεεπ άει· Μεεεπεειιιειπιιιευτ εει Αρρεπτιι·

ειιιε _ιιιιτ ιιεπεπ, ινιε ειε εει ιπεει·εει·ιι·τειι Ηειπιεπ ε.υτ'ιι·ε

τειι. Με Αρρεπειειτιε ιιειιιπε·ε ειπε ιιιιιι·ειιιειπε Ιπτειιιειιτιεπ. ιιιε ιιε

ι·επ ?ειιιε πειιεπ ιιιιιιει·ειι 8γπιριοιιιεπ ιιιιειιιοι·ι·ιιεειεε1ιε Νεστο

εεπ ευ νει·εειιιεεεπειι ΒτειΙεπ άει· ιιιιςειιεειιιειιιιιιειυι ευι'τι·ετεπ.

Βιιι· νοπι νει·ι'. 1ιεοιιεειιτετε ?ειΙ ιιιετετ ιιυυ μια πεεοπιιει·εε

Ιιιτει·εεεε. ινειι ιιιε Ηειειπε.ιειιιεειε ιιιπε;ε επιιευει·τε. 1)ιε (πω

ι·ιεε ?ι·ευ ι‹ιεε;τε. (ιιιεε ειε εειτ ε .ιε.ιιι·επ ειειι ιιι·ειιιι ιιιιιιε;

εε τιετεπ ρει·ιο‹ιιεειι ιιι·επερτιεειιε Ει·εειιειιιυπςεπ επι: Πειιιιειι

ικειτεπ, Αιιι“ειοεεειι. εει·‹ιιειἔιεειιε 8ειιιπει·εευ, ιιιε ιιεειι άειιι

Βιιειιειι ιι.υεειι·ιιιιΙεπ υιιιι Βιιιιετιιι·εειιευ. Αυτοι· υιιιιιπ 2υπιιειιετ

(Με Βεετειιειι ειυεε Πιευε ι·ετυπτιιιιπ ι·επι.ι·ιειιιι ιιπ. ιπι ι'ει·ιιιιιι`ε

εει· Βειιιιιιιιιιιπἔ ιιιιιεειε ει· _ιε‹ιοειι εειυε Ι)ιεειιοεε ειιιιειυ; εε

πετ ?ιε1ιει· ειπ, όιε Βι·ιιιπει·ιεπ εουεεπιι·ιττεπ ειειι ιπειιι· πιι.ειι

άει· 1ιεοΟοεειιιςεε;ειιιι, εεττ ιιοππιε ιιυειι ιπιτ Βιειιει·ιιειτ ειπ

Βιιευιιιιτ πε‹·ιιι.ιειι·ιεεεπ ινει·τιειι. Ειπε Ορειειιοπ ι·ειιιειι·τε (ιιε

Ριιτιεπτειι. Βιε ειιιε επ Βερειε ευ θι·υιιιιε. Ι)ιε επετοιιιιεειιε

Πιιιεποεε ιιιυιειε: Αρρειιιιιειιιε ρει·ίοι·ε.τιι·ε..

Ριειιι·ιτιε ειιειιτ1ειιι·ε ιιεκιι·ει εερτιεε. θερτιεεειπιιι. Πεεειι υπό

ι):ιιιπ Ζειιι·τεπ ιιιιεοιυτ ιιειπεπ ρετιιειε;ιεειιεπ Βει”υπι1; πι” άει·

Μει;ειιεειιιειιιιιιιιιιι ιιειιπτεπ ινειιει· ιΣι·οειοιιεπ. υεειι Νε.ι·ιιευ

ιιειειιςεινι88επ ινει·υειι.

Μ. 'Γ ε ο ιι ε ιιιε ι ειν: «Πειιετ ειπε πευε υιι‹1 ειπι'ειειιε 1ιιετιιοι·Ιε

ειιι· ?ιιι·ιιιιπ(.ι άει· 1ιειει·ιεριεειιιοάιεπ υπτι άει· ιιιοι·ριιειεςι

εειιεπ Βιυιειειπεπτε>>. (Νι·. Η).

Αυτοι· ετει1ι εειιιε ?ειιιε άεπ Αιιε·ιιιιεπ νοπ Κε.ι·ι Βευτει·

επτερι·εοιιεπιι εει' ιιιε ινειεε άει·, ιιεεε ει· ειιιε ιιιι·οοειιιιςε Με

(ιιγιεπειιιυιϋευιιι; (Η6ειιετ) πιιτ 0,5 ρΟτ. Νετι·ιιιιιι ιιιεε.ι·ιιουιευπι

ππε ειιιει· εεειιιτι,ε·τευ ινιι.εει·ιΒεπ ιΞεοιπιοευπε (Β. Α. ειιτι·ε.

1·Πιειιετ) υιιεειιτ. 1ιετιτει·ε ννιι·ιι τι·ορι”ειιννειεε πι· νοι·1ιει· ιιιτι·ιι·ιεπ

ιιπά εει αν· ειιιιιιεπι ννε.εεει·ιιεάε ινιι.ιιι·ειιιι 2-8 Τε” ει·ινιιι·ιιι

ιεπ Μετιιγιεπιιιιιυιεευιι8· ιιιπ2ιι€ειιι(ετ. Τ. ει-ιιιιιι ω· ιιιεεε ινειεε

ειιιε ι‹ι·γετειιιιιιεειιε ?ιιι·ιιεευιιετεπε, ειε ει· εειιι· ινιιι·πι επιριιειιιτ.

Με Νιιιιει·ε ιετ ιιπ 0ι·ιρςιπε.ι ιιιιειι2ιιιεεειι.

Μ. Ρ ο ι ι· ο ιν ε ιι ι : «Βιιι επε·ειιοι·επεε ι.νπιριιεπειειιι άει· ?εττ·

1ιιιρεει εει· Νιει·ε». (Νι·. 2).

.1. Β ε ιι ι· ι· τ ε ε ιι ε ιν : «Πε1ιει· ειιιιοιιτειιε Νιει·επιε.εειεπ». (Νι·. Θ).

Αυτοι· πετ ιιπ νειιιιιιι'ε εει· ιετ2τειι 3 .1ε.ιιι·επ 5 ?ιιιιε νοπ

ειιιιευτειπει· τι·ειιιιιιε.τιεειιει· 1.ειεειοπ άει· Νιει·ειι πεοιιιιειιτει. Ιυ

ειιιειιι ?ειιιε ιιεετιιιι‹ι ιιιε Πιεεειιε ειπε 8ειιιιιι;ει·ει, πει άεπ ιιε

ιι€επ ?ιιιΙεπ ιιιιιπ ιιιε Μιεειειι άει· Νιει·ειι ειυι·ειι Ηει·ειιιιιι1επ

νοιι ειπει· ειοεεει·ειι ειιει· (;ειιπ8ει·επ Απιιειιε ιιι Βτεπάε. Μει·ιι

πιει): ιι·ειι· ειιιε ?ειετιιιιι, τιιιεε εει εειιινει·επ ι'ειιετ2υιι(,;ειι;

ειε ιπιτ Βιρρειιιι·πετιιι·ειι ειιιιιει·Βιιιι;ειι, ειε Νιει·ειι ινεπιειει ει

ω". νι·ει·επ, ιιιε εει Ιειειιι.ει·ειι, ινε ειε Νιει·ε ιπ ειιιειιι ?ειιιε

ευ 3 Βτειιειι ι·υιιιυι·ιι·τ ινιιι·. Πει· (Με εει· Νιει·επιιιεειειι ιιιιυ).ιτ

εοπιιτ πιειιτ νοπ ω» ιπιεπειτειτ εεε '1'ι·ε.υιπε.'ε ειιι. Βιιιιευιε.ιιε

Βιυτυπτει·ιευι'ιιπι.ιειι τ”ειιιιευ ιιιιιιιει·. Βειιειι εοπετιιτιι·τε Αυτοι·

πει· ιιι 2 ?ειιειι. Ψεε ιιιε Βι·πι τοιιιε ιιιιΙεπιι·ι, εε ινε.ι·επ ιιιιιιιει·

ι·οι·ιιιιιιι1ειι: 8ειιιιιει·2ειι ιιι εει ιει·ειιιιεεειιιι υπό Ηεειιιιιτυι·ιε:

ιιιε Βιιευπι; ειπεε Τυπιοι·ε ιινιεε ε.υι' Ηιιι·π υιι(ι ΒΙυτιπιιιιι·ειτιοπ

ιιπ ρει·επεριιι·ε.ιειι θειι·ειιε ιιιε. Βειιι· ινιειιτιες ειιι· Πιεεποεε ιετ

σιε θγειοειιοριε. Ι)ιε νοπ ειπιΒ·ειι Αιιτει·επ ιιετοπιιε ειεεπτιιιιπι

ιιειιε ειιειυιιιιτ εει· Μυειιιιιιιτιιι· ω· Βιιυειιινειπτι ιιε.τ Αυτοι· πιειιτ ι

ιιεοιιιιιειιτετ. Πειιει· ιιιε Βειιεπιιιυιη; ειιτεειιειιιει. άει· Ζιιετιι.πά (Με

Ρετιεπτειι; ιιιιυιι€ ιετ ειπε εεννει·ιεπεε '1'ιιει·εριε επιιιεεειι;τ

εορ;ει· ιιιε Ηεεπιιιτυιιε επ ππε Πιι· ειειι ;ιειιτ ιιοειι ιιιειιτ Με

ευ.ιιοπ ευιπ ερει·ειτ.ινειι Βιιιε·ι·ιιι; Αυτοι· ιιιιιι·τ ειιιειι ?Μι νοι·,

ινε ειιιε 13ιιιιιιιιι·πειι ειιι 27. Κι·επιιιιειτετεεε ειετιι·τε. Βει τιι

εειιειιι Ι(ι·Μιενει·ι'ειιι υιι‹1 εειιννεειιειιι Ριιιεε, ινε ιιιειπ ειπε ετιιι·ιιε

Βιιιιυπε· νει·ειιιεεετιεπ ιιε.ππ, εοιι εοι'οι·τ |ορετιιτ υυ‹1 πιει· ιιπ

ιιιει· ευπιιειιετ εει· Ιπιιιιιιιιιεειιιιιττ (ι·ειιιει.ειιτ ινει·(ιευ. 1)ιιε ινει

τει·ε νοι·ι.ιειιειι ει·ειειιτ ειειι (1επιι. _ιε ιιεειι άει· Εεεε εεε ?ειιεε

- ειιιε '1'ειιιροιιε.(ιε, ουει· Νεριιι·ειιτειπιε, ε(1ει· Απιεςυπε,· ειιιει·

1.ιιιιιτυι·. οι1ει· Νεριιι·ερειιιε ετε.

Ε). Η εε·ειΙοινι «Ζιιι· Αετιειερ,·ιε άει· Αει·τεπεπευιι·ειπεπε.

Αυιοι· πετ (Με Μιιτει·ιει εεε Βιιειιι·υεειιιιιιιοεριιιιιε ευ Νοε

1ιειι ιπι· ειε ιετιιεπ 4 .1ειιι·ε εεεειειιτετ. ιπι θεπεεπ ινιιι·επ εε κ

80 ?Με νοπ Αοιτεπε.πευι·ιειπειι, υπό ειναι· 1ιει 25 Μειιπει·π

υπό 5 ?ι·επεπ. Νιιειι άειιι Αιτει· νει·τιιειιεπ ειειι ειε ?ϋ.ιιε: νοιι

80-40 .ιειιι·ειι - Τ; νοπ 40-50 .Ιε.ιιι·ειι - 14; νοπ 50-00 .Βιιι

ιεπ - θ. Με ειε Πι·εεειιεπ πιει· Αιιευι·γειπειιιιιιι1υπ8· ε.πιι-ιιι€τ,

εε εεπετετιι·τε Αυτοι· ιπ 15 ?ιιιιευ (ιιΙεε 50 μα..) εεειιιι·ιι·τε

Ιιιιεε; ιιι 8 ?ιι.ιιειι ιιεεε ειειι ειπ '1)ι·επιπει πεε1ιννειεειι; ιπ 7 ?ιιι

ιειι οεετειι‹1 Αι·τει·ιεεειει·οεε ιιπά Αιεοιιοιιευιυε.

1. Οιιπι _ιειεινειιι: «Πειιει· ειε ΒειιεπιιΙυιιε νοπ Νει·νεπ

Κτεπ ιιειτευ επ άεπ Οιιεεεεει· Ιιιιιιιιιιειι». (Νι·. 3).

Ι. Κιιριιιιι: «Βιιιιχε Βεο1ιε.ειιτυπεεπ ιιιιει· ειε Βειιεπι11ιιπ,<ι·

(ιει· 1Σριιερειε πιιτ Οει·ειιι·ιπ>›. (Νι·. 4).

Βειωπιιιιιειι πω. νει· Κιιι·ιειιι ?ιο π εεε 0ει·ειιιιιι ειε ιιιιιει

εεε·ειι (ιιε ?ειιευειιτ ειιηιιοιιιεπ; (ιιε νοπ ιιιιιι υιιιιειι·τεπ 1Βιι”ει(ε·ε

ινιιι·επ εε ινυπάει·1ιει·ε, εκει-ι ειιιε Νεε1ιρι·ιι ππε ιιιιι·ειιιιιιε πει·

μ.υει.:ει“οι·τιει·τ ινυι·ιιε. 1)ιεε υπτει·πειιιιι ιιυιι Κεριε. π. άει· 1ει·

ειει· ειε @του Β.εευιτετε εει· Οει·ειιι·ιιιεειιιιπάιυπιε άυι·ειιε.υε πιειιι:

ιιεετε.τι,ι;ευ ι‹ε.ιιιι; ννει1ει· (ιιε ιιει·νϋεειι, πεειι ;ιενειιιεειιειι ?ι·

εειιειυυπεειι άει· ?ριΙερειε εειι Αυτοι· νοπι Οει·ειιι·ιπ ,ε.ςιιιιετιε·

ιιεειπιιυεετ. Πιε ριιιιιιειι·τειι 18 Κι·ε.ιιικετιιςεεειιιοιιτειι ιιεετετιεειι

όιεεε ινωιε νειιιιοιιιιπειι.

Θ. 'Ι' ε ε ιι ε ι· π γ ε ε ιι ο ιν : «1)ιε 'Ι'ετε.πιιι ε·εει.ι·ιεε; ιιετιιοιοιιιεειιε

νει·ι3.υτιει·υπι;επ άεε Νει·νειιενετειιιε ιιει άει·εε11ιειι.

Βιιι 48_ιιιιιι·ι(.ιει· Μεπιι ειπε· επ Πιειιε ι·οτυπιιυιιι, Βιιιιτιιτιο

νοετι·ιευιι υπό 'Ι'ετε.πιε ευ θι·υπι1ε. Τ. υιιτει·ιοε εεε εεειιιιιιιιτε

Νει·νεπενετεπι, εε ιιιε (ιιε ευει·Βεει.ι·ειι'ιε Μυειιυιετυι· ειιιει· Βε

πιιιιειι ιπιιιι·οεεεριεειιειι Ππτει·ειιειιυπ(ε·. Αιι άει· ιετ2τει·ειι εεε

ει· πει· ειπ νει·ιπετ άει·Ωυει·εττειι'υπ8· υπει εει·ιιιεε νει·ιιιειιι·υπιε άει·

Βει·εοιειππιιιιιει·υε; ευοιι ιιπ άειι ρει·ιρ1ιει·επ Νει·νειι ειιιε ει· ?ειιιε

ιιι (ιιε Αυεεπ ερι·ιπςεπι1ε Αιτει·ιιτιοιιευ; ινοιιι επετ ννιεεειι εει

(ιιιε ειιι (Με Βιιειιεπιπει·ιι ππε (ιιιε θι·οεειιιι·π.

Ιπι ιςιιιιιειι Βιιειιευπιιιιιι ννιιι·ειι ι1ευι.1ιε1ιε νει·ιιπιιει·υπεεπ ιιπ

άεπ θειιςιιεπιειιεπ ιιι εεπετε.τιι·επ; ειε Οιιι·ειιιιιτεινεε ινιιι· Με

ρει·ιπυειειιι·, ειιιε ρει·ιριιει·ιεειι, ειιιά ιιιιΐυε. Ζειιεπ ιιιιτ νει·ιιιιιιι

ιιιει·τειι Κει·ιι ε(ιει· εοΒε.ι· οιιπε Κει·π ινει·επ ιιευτιιειι πεειιιινειε

πω. Αιπ ρι·ι1ειιιιιιτεετεπ ινιιι·επ ειε νει·ιιπάει·υπ8·ειι επ άει· θι·εεε

ιιιι·πι·ιπι1ε υπό ερεειειι ιπ εει· ι·πιπειι θυιιετιιπι εει· θειιτι·ιιιινιπ·

ιιυπι;·επ; ιιιε νει·εειιιεεεπετειι `ει·ιιιεπ άει· Ζειιο:ιε,ι;επειιιτιου ιιιε

ειιι· νε.ευοιιεε.τιειι εεε Κει·ιιεειιινυιι(1 ιιοιιιιτε Αυτοι· επιινειεεπ.

Θ. Β ιπι ι· ιιε ιν: «Βιιι ?ιι.ιι νοπ υιεει·ϋεει· Απι;ιι:ιε ιιιιτ νιιιοεπτ

εειιειι Βε.ειιιειι». (Νι·. 4).

ΒιιιιΕ3ιειι: «Νεπεπιιιει·επειτι·ε.ετ ιπ άει· Βιιιιιε-Βει·νυε·οιοειει

( τ. ).

1)εε Βιιτιιιετυπι εειιεε ευρι·ε.ι·επειιε ιιιι.τ Αυτοι· ειειι εε1ιιει

εεε ι'ι·ιεειιειι Νειιεπιιιει·ειι ιιει·ι.ιεετε1ιτ. $ειιιε Ει·ι`ειιι·υπ8·επ εει

εει· ΑιιινειιιιυπΒ· (ιιεεεε ιιιιωιε ι·εευιιιιι·τ Η. ιιι ?ειΒ·επεειιι: Πε

ιετ ειπ ιιι·ιιι“τιιςεε ιοειι.ιεε εει'ει.εενει·ειιε·επάεε Μιττει, 1ειειιτ υπι1

ειιιι"ειειι ι1ε.ι·ευετει1επ. Βενει· ιιιειιτ ιιπ Ηιι.ιιιιει μπε ι·ειπεε Λε

ι·επιιιιιι ειεειιειιιεπ ννιι·ι1. εο11ιιιιιυ ειειι1ιεεει· εεε Βιιτι·εετεε ιιε

ιιιεπεπ. Πιιεπεεπειιιπε Νεεεπννιιιιυπιχειι πετ Β. εει εει· επιπε

ι·ευ Αιιινεπιιιιυε· εεε Μιττειε ιιιε εεειιε.ειιτετ. Πε.ε ΙΒιιτι·ε.ετ ιειετετ

(,ι·ι·εεεε Βιεπετε ιιι ι1επιειιιι;ειι ?ιιιιειι, ινε ειιιε τειπροι·ιιι·ε νει·

ι·ιπιιει·υπε εει· Πιρει·ε.ιιιιε οι1ει· ΒειιΙειιπιιε.υιεειιννειιυπε ιιιτ1ιειι·τ

ιετ. ?ε ε·ειιιιι·ειι ιιιει·ιιει· (ιιε εευτεπ εετε.ι·ι·1ιειιεειιειι Ειι·ιιι·επιιιιιι

ι.ιεπ άει· Νεεε, εεε Βεειιεπε υιι(1ι1εε Κειιιιιορίεε; ι'ει·πει· ειε Αιι

ινεπιιιιιιε· άεε Βιιτι·ιι.ετ'ε ιπ εει· Βιιιπειε ιε ιιι ιιιειειιοετιεειιεπ

Ζινεειιειι υιιιι ιιι τιιει·ερευτιεειιεπ Ζννεε επ - πι· Βιιε.ινιτιοιι

νοπ νει·επεει·υπςειι (ετει·ιι εεεειιινοιιεπε θειι1ειιιιιιε.ιιτ). 1)ειε

Ειιιτι·ιιετ ιιιιιιπ ιει·πει· επεεινευι1τ ινει·ιιεπ ιιι ?ιι.ιΙεπ, ινε εε (ειιι

Με 1ιειι·ει1'ειι(ιεΙιιετι·υιπεπτ Ιειειιτει· ειπιυιιιιιι·ειι (Οιιι·επιιετιιετει·),

(ιε.ππ ιννεειιε Απεεειιιεειε, ινειιπ Κειαιιιι ειπε ιι·8·επι1 ννειε1ιεπ

0ι·ιιπι·ιευ εοιιτι·ειπιιιειι·τ πι, ο(1ει· επετ πι· νει·ετιιι·ιιιυπις άει·

Κοιιειιιινιι·ιιυπε·. Μπι Μιττει ιετ ειπ ιιι·ιι.ιτιε·εε Ηιιεπιοετειιειιιιι,

ιιευπ (ιιι.ιιει· ιπιτ Νυτεειι πει Νιιεεπιιιιιτεπ υιιιι πει Ορει·ιιτιοπεπ

ιπ εει· Νεεε, ιιπ Βιιειιεπ υιιιι 0ιιι·ε επε·εννε.πιιτ ιι·ει·ιιεπ.

ιν. Η ε ερ ε π ε ιιι : «Πειιει· ειε ειιιι·ιιι€ιεειιε Βειιε.ιι(1ιυπ(.: άει·

Βιιρι.υι·ιι υτει·ι ευιι ρει·τυ». (Νι. 5).

5 Κι·επιπεπεεεειιιειιτευ.

Ε. 8 ε ι· ε ι ε ιν ε ιιι : «Ειιπ ?Μι νοπ Βετιπιτιε ειι·ειπετε». (?πειιε).

Ν. Β π ιιιιιεπ ει; ι: «Με εινεοιιιι·ε Ργοι·ι·ιιοε, ι1ει·επ ιιε.ιιιοιεςι

εειιε Αιιιιτοιιιιε, Πι·ειιειιειι υιιιι ι·ειι1ιεε.ιε Ηειιιιιιι;». (Ντ. θ).

Αυτοι· Με ειπε·ειιεπάε πιιιιι·οειιοριεειιε Πιιτει·ειιειιυιι€επ ειιι

ἰεειτειιτ, (ιει·επ Βι·Β·ειιπιεεε ννιι· πιει· ιπ Κιιι·κειιι επιιιιιτεπ: άει·

πεειιεπριοεεεε εει εει· ε.ινεοιιι.ι·επ Ρνει·ι·ιιοε ιετ ειπε Οετιτιε

ι·ει·ειιειεπε; τ1ει·εειιιε επτετειιτ _ιε‹ιοειι ιιυι·ειιε.ιιε ιιιειιτ ριιιιιιιι· ιιπ

Κποειιεπ, εοπι1ει·ιι εεευπάιιι· ιπ ?ειιιε ειπει· ειιιι·ιε;ειι θιπ,<.ι·ινιτιε,

ιυιιειιι ιιιεεει· Ρι·οεεεε ευεεεεεινε επι άεπ Κποειιειι ιιιιει·ε.·ειιτ.

Με εετεορει·εεε ?οι·ιιι εει· ΑΙνεο1ε.τε.τι·εριιιε ιετ. πιειιτ ιιιε ?ει€ε

ειπεν εινεειιιι·ειι Ρνει·ι·ιιοε; ειε ιιιετει. πει· ειιιεπ ,ςιιπετιε·επ

Βοάειι ειιι· Βυτννιειιιιιιια ι1ει·εε1ιιεπ. Ψει·εειιιει1ειιε ρετιιειοιι·ιεειιε

Ρι·οεεεεε πωπ. εευετιτπτιειιειιεπ Οιιει·ιιιιτει·ε ιιιιιεεειι ειε 1ιεε·ιιιιει;ι

@Με Μειιιειιτε ευι.ιεεειιεπ ινει·ι1ειι, εε Βει·εριιυιοεε, Βεειιιτιε,

Βγριιιιιε, '1'ιιι›ει·ειιιοεε, εευτε Βιιε.πτιιειιιε, ιιευει·ιιειι'τε Ρι·οεεεεε,

ινιε '1'νριιυε Με.ιει·ιε, τ”ει·ιιει· 1)ιε.ιιει:εε, 'Γειιιεε (ιειεε.1ιε, Βιιευ

ιιιετιειπιιε,θιειιτ, 0ιιιοι·οεε ετε., ιιιιυιιΒ·ε 8ειιινεπε,·ει·εειιε.ιτεπ, άεε

ειπε ιιιιεε Μουιεπτε, ιιιε υπτει· Πιιιετιι.πτ1ειι ειιι· Ατι·εριιιε πιει·

ννειειιιιιειΙε. άεε Βιιειεττε υιιιι ειεο ευε1ι εει· Αινεε1επ ιιιιιι·επ

ιιϋππεπ. ?ιιιε ιιιιιιη;ειιιε.ιτε 1ινι;ιεπιεε1ιε ?Εεεε άει· 28.ιιπε ινιι.ιι

ι·ευτι εεε Βεειειιεπε ι;επε.ιιπτει· Κι·ειιιιιιειτειι ειιι" 1ειειιτ ειιι·

Αιι1εεει·ιιυε· νοπ νιι'ειπει.ειιι, ειιι· ειτιι€επ θιπε;ινιτιε, ιιιε ι1ε.ιιπ

ι·εεειι ειυΐ άειι Κιιοειιειι ι1ι›ει·Βειιτ. ιπ Ιειειιτειι ?ιτι1ειι άει· ιιι

νεοιιιι·επ Ρνοι·ι·ιιοε ιιεπιι ιιιιιιι ειειι ειιι; Δπει·(ιιιυιιιζ· ειιιει· ετι·ειι

(εεε Μυιι‹ι- ιιπά Ζιιιιπριιεεε πειιειι εεειιιιιειι·επάειι ιιπά ε.ιιειι·ιιι

Βιιειιειεπ Μιιιι(ιιι·ιιεεει·ιι ιιε(,επιιιιεπ. 1ιι εειιινει·ειι ?ιιιιεπ _ιειιοειι
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τε( ε!ε εττιτττεε τεττοεεττε ττεττιο(τε (Πε Βετιεε(ττι(της (τετ Ατ- .

νεοτε τετ( (τειε εετιεττετι Ι.ϋττεΙ εεεεεετιε(ι; (τεεεεετι τετ ετ(ιε

Αττε·ειεεττιτιεεε.ιι(ττ((εε· ττι(ττετι·(:. - -

Ι.. Κοτιτι: «Πετ(ετ' 'Ι'((Βετοι(Ιοεε (τετττετεετεεε ((τι(τ (τετ νετ;

ε(ετ(ετ(ττττεε». (Ντ. θ).

Α((εττττιι·ττετιε Βεεττιεττε(ιε (τετ Ιιττει·ι((.ιιτ εεεειι νοι·ττττιι·ι(ιιε·

ετεεε τε Βεοτιεοτιτ:(ιεε εε(νεεετ(εε Κι·εεττεε.

.Τ. τ( ε (Η ε τι ι(τι(τ Α. τ? ε (τ ο το (ν: «Α(ττ(ιοεττεε (τ(ιτοτοεει.. (Βετ

ειι(ε'εετιε Κτειιτττιετ()». (Ντ. θ).

Με Ατιτοτειι ίτττιτειι ετεεε τεεττιι(:ττνεε ΓετΙ, εττε.(((.ετι (τι(τ(:τι

ειιιε Ατιτιττ(τεε(τετι νετ. Βεεττττττετι (τετ Ρεττιο(τεεεεε (Με Λεττο

τσετε ερι·εετιετι ετ(:τι (Πε Διι(οτεε (τετιτε ειτε, (τεεε (νε(τετ (Πε ·

τ(ττο(ττοετ.τοεετεεοι·τε (νοιι (τετ (ττεε(τι(τε (τι(·τεοτ(τεε), ε(›(:τι (Πε

'Ι'τ(ε(ιττε (τετ Ττο(ιτιοτιειιτ(ιεε τιτει· ε.εεετιττιτιει· εετετι; ντεΙ εττι

τε(ιττετ εετ εε, (Πε εετ(ττιει·ετιετ'(ε τ(`εττει((·τ((. (ιτε (Με Ατιεττ (τετ

εΙΙΒετεετεεε (:οτιετττιι(τοι(εττετι Κ(·ετιτ(τιεττ.. (τετ Οτ(εετ(.εε, τετ(

νοτιντεεεε(τει· Βετ.τιετττε((ες (τει: Νετνειιεγετετεε εεει(εετιεε (νετ

εετιτε(τεεε Γοτττιετι (τετ Νει(τ·τ(τε).

Α. Βετεε (Με (Με 'Γ. Βοε·(τε.εων: «Με Βρττερετε (Με

Πγρεοτεεετε». (Ντ. (τ).

τι. τ.. 1ε1((ντ τι : «Πετιετ (Πε τ.ττεετιε(τιετερτε εετ Ηει·εττι·εετττιεττ.εε».

( τ. (τι.

Α((τ Θ(τι(ιι(τ εεττ(ετ Βι·('ετιτ(ιτ(ετετι ερττ(:τι(. ετ(:τι Π. (τετιτε (Με.

άεεε Χτεεττε τετ( (τει (:οτερεεεττ(εε Ηει·ετττερρειιτετιτει·τι (Πε

Ιτττεεετιετ(εε(ττεες εετιτ (μι: νετττεςετι.

τ.. Ε( ε τι ε ν( τ τ ε ε τι: «Τετρεεττε εετ Πτει·(ιετιτ(ιτ.ι(εςεε». (Ντ. (τ).

Βεττ 5 .τετιι·ετι (νειι(τε(: Αυτοι· (ττεεεε Μτττετ ετε θ( ττιττειιτ(ι τε

(τετ Βγ(ιεεεοΙοςτεττιεε Ρτεετε πιτ( εετιι· (τετετε έττοτ ε ειι.

(Με: εεεοε(τετε (ειπε Πτετιετε τετετετε Τετρεε(τι( εετ (επιε

τττιτοτ(τεε (Με εετ ετττεττε(τττετιετι Βτιι((ιεεεε, εετ ττττειετττει·τ

ε(:τιειι· ΒΙ(((.ειι(τεε, τ'ει·τιετ τε Ρττ.ττεε, (το (Πε Ατττεετε εεε ττ(.τεε(τ

(νετετιεε Πτεε(:τιετι ε((τ'εεεετιετιεε ((·ετ(τειι τε((εετε. Πτε Ατι(.νει(

ειτε; (τεε Τετρεειττιε εεεετιτετιι τ'οτεεε(τετειεεεεε: τετ( (τεε (στ

Γεττ"(τττετ(,τεε Βρτε(>.(ετιι ε(ετττ (εεε (Με θει·ντιτ ετε; (τεεεεε θετιεΙ
(((σττ(τ (Με θτγεετττιοετ·τιοτ (θετττοτεττ.ετε τ, θτγ(:ετ·τε δ) ε.εεεε- τ

(ντε(:τιτ, ττεεε ιιιτοτ( τετ( Ηττττε νοε Βοι((.ττεε ετν((εττει·(: (νετ(τετι;

εΙε(τετιε (νττ(τ ετε τετιςει· Β((·εττεε νοε .3(ι(τοτ'οτττιττ(ετ·τγ (5

Ι0 (Π.) ττι 'Γετρεε(τε εεττττ.τιτττ. τετ( Ηττττε (τετ Βοτι(τε ττι (Πε (Με

τιιε ϋτιτε τιτεετε εεεεττοττετι; (τετ θττεττεε (ε(ιεε (Πε “Με τ·τϋτιτε

εεετττττεε. 8οΙ(:τι ετε 'Τεττιροτι τ(τεττιτ 2-Η δι((ε(τειι Με;; ττεεετ(.

Πτι ε·ετ(ετιτ(ιε εεε-τ· εο,(,(ετ εεΙιε(τττ(ιτ(ε Νεεεεινττττετιε·ετι ετεετ

(Με εε Τετρεε(τετιετ(εε(ττι(ες τω( Αυτοι· τιτ(:τι(. τ(εοτιετ:τιτ.ει.

.Τ. δτι·ετιεττιτε τ( γ: «Ζετ ?τεμ (Με 8(;τττι(εΒενετειεεεεε

(τετ Μττττετ». (Ντ. Τ).

Αυτοι· τιεττττιττ τιτετ ετεε Βεττιε νοιι (ττετι(ιτεεε Ε”ι·ε,ε;εε, (Πε

τιτετιι εεεττ(τειι(τ τιετνοτςετ((ιεεε ν(τετ(τετι τ(ϋ(ιιιετι. Ψττ· τττττι(ιετι

ετσι· ειιι· (Με Βεεε((ιε (τετ Αι(εετιιειι(τετεετεετιςεε εεττττιτειι: .

Με Ηειηιτ((ι·εεετιε (τετ (ςι·(ιεεεε Κτε(τετετετεττετιττεττ Μ( 1. Βε

τιετιετετιτε (τιι(εε ετεε τε.τεετιε Βι·ι(ετιτ·(ιε8· (τετ Κττι(τετ· (Με (ττε ι

Ιτετετετιι(εε (τετ Μ(τττει·τιτι(ετ ει( εεετιεε ν((ετ(τεε; εεεετι (Πεεεε

Πετιετ (ιιττεεετι (Πε Αετετε τ(ιτι. ε τετ( ει( θετιο(ε ε(ετ(ετι(τεε Ντε- τ

Με εετ(εττιρτετ(: εε τετ τ'ετεει· ((ττεε(:τιεεεινετττι, (τεεε (εεττ (Με ·

ε((τ(τττιτ(τ(.τεε Ηεεετιιιτ(ετι ι((ι(τ Ρετ(τεετ(ετττ(((ετι ετερτεε(, ετε (ιτε- ·

εεε Μ τ(ετεετιι Ι('εττ(ε ετ(( Πτττιεττ τττιετ (Πε Ρττ.τιτεττετ( ο(τετ Πτι·

τετιτ(ττ(ετι. (τετ τιειι·(εττετι(τετι Γι·ε((ε(ι εειιι διτττεε ετιε;ετιετι, τειττιετ

εεττ ετε Απ( ει( Βε(τιε εεεο(τεε ι(ετ(τεε. Με τ(ε((ττΒετε Πτ

εε(:τιε (Με Πενειει(58·ετιε (Με Κττι(τ τ(τε ειιιε θ. Μοτιε(ε ειτε

ε(·τ(Ιτεεεττετι ιιττι (τετ Βι·ι(ετ ει( ετετττιτετι (νττ(τ «(τει· Μετι(τετ εε

Μττετι» εεεεε·ετιετι. Αττεττι εετ' (ττ·((τι(τ εετιιετ τετετιετι Βττετι

τ((τιε· ττετιτι δ. τιετιειτρ(ετι, άεεε (Πεεε Π(·εε.ετ(ε τι( εετιτ ντεΙετι

Γεττειι (τετ ιιτοτιτ ετ.τετττιετττ8· τετ; (Πε Μττττετ (τιεττιετ(, ν((εττ (Με

Κτιι(τ τ'οτ·((τε.τ(τεε(τ εετ(τετ(, τει(εε εε ννοτιΙ Ηιι(ιτ.τετ τ(εεετι. .Με

(νττ·τ(1:ετιεε Κτττεττετε (τετ Μττετιττιετ(ετε τ(6τιτιοιι ιιττι· εγετεττιεττ

εετιε ννεετιι(ι(τειι (τετ Κτε(τει· (.τετ(ετι. Βετ(ετιτ((ττετι τετ (Πε Βετ

πετιε (τετ Βι·ι(ετ.(τιττεε (τι(τετ( (τετι Α(:(. (τετ Ιτεο(ειτοτι εττι πιεστι

ετεεε Β(τ(ιιι(τεεε Γ(ττ (ττε Μττεττετιεο(ι(τετ((τιρ;; εει.ττ(ιτ(ετι εστι (Πε

Μττ(τει· τττττιεεττ.τε· εεει(τ'ττττει·τ(, τεττει( ετε εοιι(ττ ττιι·ε Κτε(τετ

εετττιετ ει( (Πε Βι·τιετ. εε, εε τιι((εε ιιιτοτ( πιτ( (τει· Ζεττ (Πε

Μττετιετιεοτιττετιιτιἔ ετιιε ςεττι(Βετε ν(ει·(τειι. Πει( (ειπε (τιιι·ετιειιε

(ιιι(ει·ε(ετιετ(τειι εττιε ε(ιεετ.ετιτε πιει(Βεττιετ(ε Μττετιετιεοι((τετ((ερ;

νοιι ετιιετ ρεεεεε;ετεε. Με Μττττετ ε(›ττετι (τιιτοτιειιε (ιτετι(. νει·

εεεεε, "Με τιο(:τι ειιι 5 'Βρε τ(εετι (τετ θ(ετιι(ι·τ (Πε Βεει.εττοε

ετ(:τιτ ττε θειι(.χε τει; ((νει·(τε(ι (Πε Κττ((τει· τ((((ιιε(· (ντε(τει· ει( (Πε

Βι·(ιετ. ειι€ετεε(:, εε τ(((τιι( ποστ( ερειετ (Πε Πττ(·τ(εεεο(((τετειις

τιι Β'τι(εε οτι(ττιετι. Πτε]ετ1τΒε Β`οι·ττι (τει· τ1γε(ιερετε, εετ (νετετιει·

(Πε 8ειιετττιεε εοτιετ (με. (τε(τεττιετ(,_τε(τεετ'εττε ει( (τειντ(:τιτ τιτ(:τιτ

νετττετειι, (τει·τ` ειιτε(:τ(τε(τετι τ(ετ(ιε ττι(ττειι(τοτι εετ Αειι(τει·(ιτιε·

(τετ Νετιι·ι(τιετ. τεερ. εετ· Ζ((Γιτττει·(ιτι(.τ τιτει:ετι. Βττ(ε @Με Βεττιε

(οτι Κι·(ιιιτττ(εττετι, τη( (τε(ιεε τ'ττττιετ (Με ττττττετι νει·τιο(ετι

ννι(ι·(τ(·, εοΙΙ ετιεοτετ τ((·τι(ε Ο(ιτι(ι·ετιι(ττεε(τοε εετ ττεο(εττ(ιτι

τ(τ18·εττετι. ι ·

(ν. ΒΕ? ε τι ε ε ο (ν τ «Πεττετ (τετι Κτεττε (τετ Βεεετιεεετετιετ(τι·(τε((..

( τ. 'Η.

Εε ττειι(τετ(ε ετετι ττι (τετε νοιι Β. ΒεοΒεστιτετεε ?Με ειιι ετιι((

ετοεεε τττ·ετιετετε θεεεεννι(Ιετ (τεε Ρετιτ(τεεεττϋτ οτε; (Πε (το.

εετιννι(τει ττετ(ε (Πε θτι·ϋεεε (τεε Κοετεε ειιιειι ει(ε((τι(ιτε(ιε((:

(τε.τιετ ν(τετεε (Πε Γε(ιεττοιιεε (τετ Βτ(τεε ετΙιετ(ετι.

Α. Ιωττ( ε Μ: «Πετιετ (Πε ρτιγετοτο τε(ιτιε (ιε(τ (τιει·ερει(εωω

` ττΙτιιες (τεε Βτ(τοι(ε.τε εετ (τετ ιετι(.». (Ντ. 'Η.

Αιι( θτιιτι(τ εεττιετ Βτ·τ'ετιτιι(ιε;εε εετιΙτεεε(; Ιττττιετττ, (Με (Με

· δτ(τοεετ ετε (τιιτεε ι(τι(τ (((ιε(:τιττ(τττετιεε τττττετ Μ( (ττετι(τε(:τ(ε(

Βτεττιεεε τετ. Βετεε τντι·τ(((τι(.τ ττετιιτι(: εετ' ειεε(· Ατ(ει·εττ(ιι( (τετ

οτ.<.τετιτε(ετιεε Μετε.ιτιοτ·ρτιοεε, τιι(τετε (εεττ. (τετ εεοτ(τιετετι τοτε(

Μετιιτε (Με ((τιτϋεττετιετ Πεττιεττετε, (ττε τε(ετι( Ιοετι(ττ(ε τω".

εττ(ττε ττετιττ(τετ (Με. Αττετιιι((ιι τι.

ϊ Ρτετ(τττεοτιεετ(ττ Ή(·ετει:τι. (902. Ντ. τ-9 (τω.

Ν. Μ. 'τ'ε.ι·τι ο (εεττ: ((Βγρτιτττε τιτεε.ι·τε ((ιι(τ εγμτιτττ(.τε(τ((

τ Πετεττττε.(›. (τω. ( (Με ει.

Βετε (τω. ε(ετι(τεε 30 εγρτιττττ.τεετιε ττ'εττιτττειι τιιτ(. ττιι·ειι (τω,

τ (ε εο(τ·ετ ειιιε 'Γτιεττ (ττετ (Με Με( θετιει·ε.(:τοεετι. ει( (τετοιο.

τ (ιτι ((τετετιετι ει· εετεε Βεοτιεετι(ιιτιεεε τττιετ· (Πε νει·((τειιε(τ (τετ

τ θγρτιτττε (Με ττιτειι Βττιττ(ιεε εετ (Πε Νεετιττο(τι(τιειιε(:τιείτ ρι·τ(ι(τ((

τεττοτττει· Ιτι(Πντ(τ(ιεε τι( ((ειτ'εεεετι(τε(ε Με.εεε(ετ(ε ετ(ε(εττειι

τ(ο(ιετε. Βετ (τει· Βεει·(τιεττ(ιες (τετ εττιεττειιετι Εεεετ(.ετε (ειιιε

τ τει Αι(Βε τιετιεττετι τνει·(τετι, άεεε (Με Βεεεεετι(.(τεεε(τιε(εττετ Τ.'(

τ :ετ ενοτιττιετ(ετι(τετι, ττι(ετττε;ειιτειι Βενεττ(ετιιτιεετττεεεε εετ(6τ(ε,

τ ποτε( ετττε(ιιιττετ(ε Κτειιτ(τιεττεεγ(ιιρ(οτιιε ετ((τοττιετιετ, Με. (ετ

ει·τι(ετ Ι.ι(εε εττ(ετ· Οιτεοτ(εττεετ ι·εερ. .το(τττετιετι(ττι(ι(ε (Με

ειναι( (πιιτ(τετι. [Πε Μτ(:ττιεττιιιι((: 'Ι'.'ε ετττιΒ·τ ι(εττετιε(ιετ(τ((τ

Ιε(ετεεεε((τεε, (τοετι τ((5τιτ(εε τιτετ εεττιε Βεει(ττετε ιιι((· Με

ι (ττε(τετεεεεεετι (νετ(τειι. Ζετιεετιετ εετ ετν(ετιετ, (τεεε 'Γ. τει(

(<8γρτιτττε τιτιιεττε» ετ((ε εττιει((ε εγρτιτττττεετιε Ιτιτεειτοιι τετ(

(Με ττετεττε ττετεε(ετετ τε(ττ(·τ(τι(ετι τιεεετ(:τιιιεε ει(τ(:τ((.ε.

Θεττιε Βττετιτιι(ιςετι (“τττιττετι ττιτι ει( ειιιε( τ'οτε;εε(τεε Β((ι;(τι

(ιτεεετι: Με θγρτ(τττε. ((τετετιε (·τετς(·(τεεετε Βεττει(((ιι((τ ε(

(ττε Νεετιττοτιιειετι, ετε ττττ (Με ρι·ττ(ιει· τιιττετι·(ε Ι(ι(ττ(·τ(τι((((ετιι

Με”, ε((εεεττ εετεεε τιε(ε(τττει·ετι Βττιττι(εε εετ' (ττετει·τετττ'(((εε:

Ν (τιιι·ετι Ηετνοι·ι·ιιίεε εει·ε(ττ(ετ· εερτιτττ(τε(:τιετ Κ(·ετιτ(τ(εττεετε(τ(((

τ ε((τιςετι. (τιιτετ( ετ(ιετ( (τγε(τορτιτεετ(ειι Εττιττιιεε τε ρτη·ει((τιει

(Μ(τ ('ετιεττοι(εττει· Βεπτετιι(τις (Με (τι(τετι νετεττιτε τε((ιι(ιι(((τι(

Ιιι (τετι κε((εεετ.ετι (τι·ετ Ροτττιετι ((·τι·(τ (Πε νοε (Με Ετ((>τ(ι (τ.

(((ιτι·ττ(ε 8γρτιτττε εετ (τειι·Κτε(τει·ε, ετεο τε (τετ ι(νετεεε (Με

τ τ·ειτοε, ειιιε Α(ιε(ττι(εττ τιο(τιιεε(ι. (νετιι·ε((ττ εε `τιετ (τετ (ττι(ι((ι

θεεει·ε.(τοτι εετ τιοετι ιιττι (τγειτορτιτε(·τιε ΕττεεΙιεττι((ε(τεε ττει((τετ(

(Με. Βττιε ειι(τετιοτετιε Ιιειιιι(τιττε.( (τεεεετ8γρτιτττε, (Με Ρε(

. τ'ετεεετιε θεεε(.ε, ττοττ1τετ: ιιιτοτ( 'Ι'.'ε Ει·τ'ετιι·ιιεςετι ει(ι·τιετ·(τ(:(

εν(ετ(εε θετιετ·ειτοε ττι τ(`τεεε, (Με ιιιτοτ( τιτετ τει. (ττε1ιιιιιιι(ει(ει

ι πιτ( τ(((εεετε( εεΙτετιεε Α((ετιετιττιεε ιι(ετετ εετ ετεε (εττι(ι(ιι((((.

Ετττιε 8γρτιτττε τιτιιει·τε (τετ νετττετ.ετ (τετ εννεττετ( (τεεετεττοιι

ττετιε ττιι·ετ((εττε (Με Αι(τ'ιτε(εε τ(ε(ε(τττε.ι· εγρτιτττ(τεετιετ· Ε(

. εττιεττι(ιιι(τε(( εετ (τετ (τι·τ(τετι θεεετειτο(ι τ(ε(ττιι(τεε. ει(

( τεετετετι ε.εετ (ττειι( (τετειττ(τε 8γρτιτττε τιττιεττε εειιι ττετνο(

ετττι(ίξτετ( τε νετε(ει·ττ(.εει τττε.εεε ετι(εε (τγειτο(ιτιτε((τιειι Βτεττιιεεε

εετ' τε (ιττετιεττετεςετι(τε θετιετεττοε. Πτε Βγρτιτττε τιτ(ιεττε με(

ειι(:τι πιτ( (Πε (((·τετι(τ(.τετε Πτεεοτιε εε ιιττι( Α((εειεττιειι ειιιε(

Βενϋτττετιιτιιτ εετ νοι·τιεε(τεεεετ(ι ε. Β. τι( ειετι(:τιειι Οτ(.εετ(ετι(ιι

εττιετ· ειι(τετιιτε(:τι ε((ΐ(τε(ειι(τεε $γρτιτττε. ννεεε ττετ(ιε ετ(ιε(ιι(

1τιτεο(.τοιι (τετ Νε.ετιτ(οτετεεεεετιεττ ετεςετι·ε(ετι, εε τω( εετ(

ιιττι Βτ·τϋεετ(ετι εεε τιετ(ε(τττετετι Εττ(ττεεεεε ντοτιτ ειε( το( (τετ

ντει·((ετι θετιετεττοιι ετ((·εττεε.

(ν. Κιιι·τιεετι ττιεττι: «Πεττετ (Πε Αεννεε(τιιιητ (Με

ττετιετ Νε((τιεττεετ Βττ(τετ (ιε(τ (τετ Μεεεεετε εετ (τετ Βετ(ε(((τ·

Με;; Ηετετττ·εεττετ·», (Ντ. Ι ((τι(τ τ!).

Κτ·τ(τεετιε Βετ.τ·εατιτ(1τιτς τττιετ (Πε τντι·τ(ιιιις (τετ Νει(τιετι(((τ

Βττ(τετ, (τετ Ψτ(τει·ετι(ε(τεεγειιιεε(τττ (Με (τετ Μεεεε ε εετ (Με

Ποτε. Μ( Ατιε(·τ(τ((εε (τετετι ττιεττ(: (τω. ετεετι Ρετ νει( Πι·

(τεττ(ιε((τΠετειιε (τιττ. Οο(ιτρεεεειτοεεετει·εεε; ιιττι, ντετετιεε (πειιι

(τετι έετιε.εετειι ρτι(·ετττεττεετιετι Ι·Ιεττ(ιιε(τιο(τετι εττ'οτ(.ττετ(τι τη·

Μπεστ( Μι.. Ζι((ιε(ιτιετ, (ιεετι(τεττι τεττι(ιιε(ττεε.((ιετι(ϋεε'Πιετεριε

εττ'οττττοε ττετιττετιετι, ττεττ(ε(( ειιι· τν((τιιιετι ττι Ατι((·ετι(τειι€

ερτττετ·τιττι (νε((τιεεΙιετι ττεεεεεε ιιτι(τ θγ(εεεετττ( τετ( (τειι Βε(τ((ι(

(ιτι. Με.» ειιιε (τετι (τι((ιερειιτ.τεετιετι Βττεετ τιετ(τετ Βεττι((ε·

(τιο(τετι (·ετατετ(:τι(, (το τττεετ ετοτι εεΒ·(·τι, άεεε Ρετ. εοινοτιτ εεττ(

εττιειτι Βιιττε, (ιτε εεττ( εεττ( εΜετ Μεεεεε;εεεε.τιοε εττιε (ιιι((·

τιετ(τ(ιε εττε·ετι(ετττε Ετι·ττιττ(τ((τι(; εττιρτεε(τ εεττ _τε(τεε(τιετ εετ τ τις

Με 8(ιιιι(τειι ετεεετιττετ. τι( Πετάει( Ε'ε.ττετι εειιι εε εετ Ρετ(

νει·τετ((τεειιι((ι(ε. (Πε _τε(τ(ιετι τιεετι (τετ Μεεεεεε εττιε ντετ ειτε·

(τερττττττετε ν((ε(·. Αι(ετι (Πε Αττ(ιτιι(τι,(.ς ((τ((ι·(τε, (Με (Με 8τι(τι(ει

(τετ Α(τιττιιιτι(τετ'ι·ε((((εεε ι(τι(τ Ατιε(ετ(τειι (τετ Ητερττ·ιιιτοτ(ειτει(

εεεετ.ττττ'ι, (τ((τετι (Πε Μεεετητε εεετετεετιει· Πεετιιττ((εει. Με

(τιιτετι (Με ττε(τ.
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ιν. Ν. Ν!!!!!!!!: «Κτ!ι!ε!·!!ε Βε!τεε!!!ε!!ε !!εε!· Με Ι!ε!!τε

εετ !!ε!!εεεεε!·οεει! !!εεΜεε Π!·ερτεεΒε». (Ντ. Η.

Λε !!ε!!ι Ζεε!!ιε!!ε!τε!!!!!ιεε νοε Βε!!ε!!!ιεει·εεε!ι ε!! !!! !!ε!!

ε!!ετ!!!ε!ειεε Ρ!!!!!ε!! Με!! Α!!ε!ε!ι! !!εε νετ!. ε!εε ε!!!τε!!!ε!!!ε

!!ετνεεε νετε!!!ε!.ς!!ιις νετεε!!νετ!.!!ε!! εε ε!εε!ιε!! !ιε!! !ε! !!ε!ιε!·

εεε!! νετ Μ!ε!!! ε!εε ε!!!τε!!!ε!εε Βε!!εε!!!!!!!!; εο!ε!!ετ !!!!!!ν!

!!εεε ε!!! Ρ!ε!ε.

Ν. Γ'. !ν ε ! ! ε!!! ο ε! ! ι. ε ε !ιτ «!!ε!!ετ !!!ε Νο!!!ννε!!!!!!;!!ε!!

άετ Αε!'ε!.ε!!ει!ε ε!!!!·!· εεεε!ε!!ε!!εε Νετ!!ι !!!τ !!εε!!ετε!!!εε

Ηγρε!·ι!!ε!.τερ!ε !!ι Βεε!η; ει!! Με Μ!!!!!!τε!!!ε!ι!.». (Ν!·. Π.

!!ν. ι!!!!ε!!ιε Με θτει!εε !!!τ Με !!!ει!ε!ε!!!ε!!!!;!!ε!!. Με· ΚΥΜ!

ε!ε!!!.!εεε Με!! Ηερει·ιιιε!!ερ!ε νε!! -!- 5 Π. !!εεε!!!!!εε! ι!!·ε!!

!!!!!ε ειιι· Με ε!! Μεεε!ε (!!·ε!!ε ε!!!ε ε!!!!εετειεεεεε ε·ειι!!!;ε!!!!ε

Λ!!!!οε!ε!!ε!!εεεε!ετ!!ε εε!!! Γ!!!!τε!ι εε!!ετ Θε!τεεε!!!ε!!ε ετ

ινετ!εε !!!!!!!!!. Βε! !!ετ Πεεε!!!εε!;!!ε!! Με!! Β!·!!!ε!!!τε;εεε Μι·

8ε!!!ε!ε!! ε!ε!! !!ε!:!!!;!·ε!!!8ετε Ηχεετ!!!ει.τερ!!!ετ, Με ε!ιεε εε

εεεε!, !ι!!·!!!ε !!!εει.!'ε!!!ε. ντε!! !!!!!ε·ετ !!!ιεετ!!!!εε Γ!!!!τεε εε!!!ει

ε!ε!τε!· €ε!εεεεετ Ο!›_!εε!ε εε! !!εεεε!!!ε!ι ει! ε!!Εοε!ε!!!!!!νει·

Αετεεε!!!ε !!!!ιτειι ειεεε.

Ν. Ρ. θε!ι!!ε!ι!!ι: «Με Βε!!!!!!!!!εε!τ Με! Αεε.ε!ε!ε ε!!!

Κ!ε!!ετε». (Ντ. 2 ει!!! 3!.

Ε!!!ε εεε!!!!ιτ!!ε!!ε Βεερτεε!!!!!!ε Με· Μεεεε!!!!!!ιεε εφε!! Με

Αεεε!ιι!ε !ε ετορ!!γ!εε!!εε!!ετ. !! ε!εε!εε!!ετ!!!!!!!!!ετε ι!!!εε!!ε!·

Βεε!!·!ιεε!!. εεε!!! Με!! !!εεοε Με νο!!! νετ!. Με

'Ι'!!ετερ!ε !!ετνετε;ε!!ο!!εε Μ!!! Δε! Μ!ε !!πε!·εεεεε!.εε Β!εεε!

!!ε!!εε ε!εε!!!.!ε!ιεε. ιν!!τ!!ε εεε εε ιεε!! !!!!ιτεε. ε!·ιν!!!!ι!τ εε!

εετ. !!εεε νετ!. εεε! Κε!!!· Με !!!!!εε!!!!τι!!!!!ε! ειε!!! Βε!!εε

ιεε; ε!!!εετεεει!. ι!!!!εεεε ιν!!!, Με εε !!!!!!!ετ εε!!εεε !!ετ ρ!·εε

!!εε!!ε!ι Αει·ε!.ε ε!! !!εεε!!ε!ιεε εεε!. Α!ιεεε!·!!εε! !!ειοετ Θ.

!!!:ε!!!!!ε!!!!ε!!, !!!ιεε !!!εε!ε!!!!!ε!! εε Ν!!!!!·!νε!·!!!ε Με· Ε!!ετ ε

τ!!!!ε Με!!! Ε!!!ε!!! Με εε!ε!!ει·, ι!νεεεε εε!εεε Θε!!Μ!ε εε ε

ε!!!!!!! εε!! !!!εε!ι εεεεεε!ιτ!ε!!εε !νετ!!εε !!!εεε, Με!!! Μιετ !!ε!!!

!!!ννε!εε_ Με εε !ε !!εε !!ιε!ε!εε !!ε!!τ!!!!ε!!ε!·ε εε !εεε!!

!ει. Μ!. νοε !!ε!· Βε!!!!!!!!!:!!!!ε!! Με!! εεΜε! εεεερτ!εεεεεε Β!

ινε!εε!νεεεετε !!ει!ετε Με!! Ο. εεΜε; εετε!!ε!!ε!!, εεε!! ε!!!

εερε!·!ιιιε!!!ε!!ε!ι! Με!! !!!ιε!·εεεεεε. 8ε!!ε!!! Κ!ε!!ετ, ενε!ε!!ε

ε!! ε!!το!!!εε!!ε!! Ι)ετε!!!ετεττ!!εε !!!τεε. ρτο Τε;; Ι !!!ε Β Β!

ε·ε!εεε ε!·!!ε!!εε !ιεττεε, ιτε! ε!!! _!ε!!εεειε! ε!!! !!τε!!!!"ε!ετε!!!!ει!

'Πεμ Ι!!!!!!!!!ε !ιε Πτ!ε εε!'; Μεεεε Β:ιεετ!ε!εετ εεΜε; ει!!! !ε

ε!!ε!! Ρ!!!!εε. εε !!εεε νετ!. Μιεεε!!ιε Με !!!!ε!εε!!ε Πειε!·ε!!

ε!!!!ε!;ε!!!ει.!!ε!!ε ε!!!!!!ε!ι!εε !!!!!ε!!τε, ειε !!!!ει· !!!ε !ε!.!!ε!!!ε!ι

ιεε!! νοτ!!ει!!!ει!ε Βε!!!!.!!! ει!!! εετ Ε.ε!!ει!'ι!!!ε!!ει! εε! εετ!!!

!!τει!!!ε!ι Κ!ε!!ετι! Με !!!·ι!ε!! εειν!εεε!ι εε !!!!εεεε.

Α. Ρ. Ο ε !! ε τ ε ετ: «Πε!!ε!· Με Ρ!·ορ!!γ!εεε Μ!! Γτεεεε!!!·εε!!

!!ε!!εε, ν!!ε!!:!ιε ε!!! Με!! Θε!!ει·τε!!!!! !ε Ζεεε!!!!ιιεε!ιεες εε

!!τ!εεεε ε!ε!!». (Ντ. 8).

Βε!!εε!!!!!ε!! Μ. Μ· ν!ε!ε !!ε!!·!ε!! Ι.ιε!τενει·ε.!!!!ετεεεεε Με

!!!ετεε, ει!!! τε!τε!!ε!!!ε-νε!·ε!ε. εε!! Ε!!! !!!ε !!!ε!ετεε Λ!!εεεει·

!!τεε!!εεεει! - θοεο!·!!ιεε εε!! 'Ι'ε!ιετ!!ε!εεε ε!!! !!!!ε!εις!εε!!εε

Με!ι!εετ ε!ιεετεε!!εε! - Με!! νε!·!!ετεεε·ει!εεεε (!!ε!!ει·τ τοτε!.

Λεει! !ε νετεε!ντοτ!!!εε ει! !!τ!εεεε. Β!! ε!ει·ε!!ε !!ετετ!.!ε·ε

Γο!εε!!τε!!!!!ιε!ιεε εε! !!ει· !!ει!!!!!ενϋ!!!ε!·ι!εε, ενο Με θεεε!·ι

!!!ε!ε!. Με!! εε!!!ε!. !!!!ετ!εεεεε νετ Με!! με!. ν!ε! εε!!εεε!· ε!!!!!.

Με !ε Με ει·εεεεε Οει!!τεε, !!! !!εεεε εε εε εεεεε, !!ε!!!ε θε

!!!ιτ! Με!!! !εε!!!ε!ε!εε!ιε Αε!!ε!ε!!! νε!! ετε!τεε με!. ε!! ε!6ε!!!ε

νετ!. Με νετε!!!!!!!!!!ε εεεερτεε!ιε!!, !!!!εε ενεετιιε!! !τε!·ε!!ε Με!!

Με!! εε ν!ε!ε Ε!!!!!!!!εε!!εε εε! εει·!εΜ νετ!εε!'ε!!!!εε Θε!!!!ττειι

ε!!! Με 8ε!!!!!!! !!·!!!;! !!!!· ε!!ει!ριεεε!ιετε ρε!!ιε!εε!εε!!ε Ζε

ε!!!.ε!!ε. Πεε!!!!!!ι εεΜε! Με!! Θ. εφε!! Μεεεε εε ν!ε! εε!!εεε

!!ει· Αετε!ε εε! εετ!!!ε!εε θε!!!!τ!ε!! ιιε!! ε!!!εε!!!!!ε!! ε·εεεε !!εε

Οτε!!ε'εε!!ε!! Ηε!!!!ριτ!!!' ειε Με Νεε!!!;ε!ιεττεεε!!ετεεεε ε!! εε

ε!:!!!εεε!εεε. Πετ Ν!!!ιιτ εε!!!ει !ε!'!εε!ε !!!!!ε εεε!! Μεεε!ι μεγ

ε!ο!εΒ·!εε!ιει! νει·ε!ιε!!! ε!! νε!!!!τ!εεεε !!!!ετ!εεεεε εε!! Με!!!

εεε!! !!ετε!! νετε!!τε!ε!ιεε!; νοε Βεεε!ε ε!εε !!!!ετ!!!!!εε!ε·ε, τε!!!

!!!εε!!ε Οοε!τεε!!ο!! Με! Πτ.ετ!!ε !ιετνο!·τε!'εε, ενε!!:!!ε ειιι· εεε!!

!!ει!. εεε! !ε !!ε!εετ Η!εε!ε!!! ε!!!ε!!ε!! ε!!!ε Εεεε. Βετο!! εετ

ει·!!εε !!.!!ετιι!!!εε!ςε θο!!!τε.ε!!ε!ι !!ε!· Μεε!!ε!!'εεετ!! Με! εε εε

ε!εε!· Βε!!!!!!!!;!!!ιε !!ετ ε!ε!ι !ε Δε!! Πτετι!ενεεεε !!·!εε!! Εεε!!

!!ετετ 'Ι'ετε!!!!!εε !!ο!ι!!!!εε ε!!!εεεε. Με!!! !!!ι!!ε εεε!! ε!εε Ζει·

τε!εε!!ε!; Με· Ε'εεετε εε!!!ε! εε!! Ηεε!εττ!!ει;!εε !ε !!εεεε!!!εε

εε!ετε!!ει!. Αιιεεετ!!ε!!! !!εμ Με Βε!!!τε!!!εεε· Με!!! !'ετε, Με

!!!!τε!! Με ετεεεεεω!! !!!εετ!!!ε !!!ιετ!!!!!!!ειε Πτετεεειεε!!!!!Μετ

Εεεε!!! Με!!! τεε!!!εε!!.!ε Μ!!! !!!ε!!εε!!ε Ι.ιιιιιε!! !!ετ Θε!!!.εεε

εε!!!!εεεεε εε!! εε!!ετετεε!!ε !!!τ Με!! Ενεεεε!.!ε!! Με· !ε !!!!·ετ

!!!!!!!ε ε!ε!! ε.εεεεε!!!!!!ε!!εε Β!ε!εεεεε!ε. εει·(εεε. εε!!ιε! Με

Β!εε!!ι!!εεε!ε.!ετ εει Οετν!!! !!ε!·ε!! Με Βεεε!ε Με!! !ε! Οεεττ!!ε

τ!οεεεεεεεε!!ε εεΜε!!! εε!! εο!!:!!εε !!!!ει!τε ιιν!ε!!ετε!ι! ει! ε!εετ

!ν!!ε!!ε!·ε!!ε· !!ε!· !ε! Πιε!!!ε !!ε!!!!!!!!ε!ιε!! Μ!!!ι·ο!!εε εε!! Μ!!!

!ιε!”εεεε εε!ιε!!!!ιε!ι Νεε!!!!!·εε!!!!ε!!ε!! !!!!!!·εε. ·

Α. .!. Ε!!! εε: «Β!·!›!!ιεεε!! @με Ηεε!_!!!ε!!ε!ι>›. (Ντ. Μ.

Ι!. Με! !!!!ενετ ε!ε!ε·ει· Ζε!ενο!ι Με!!! .!εεερ!! ε!!!ρ!ε!ι!ε!!ε

Β!·ει!!οεο!! ε!!! ε.εεεετε! !ιε!τ!ε!!!εεε!!ε!!ι !!εεε!!ε! εε! !εε!!!ε!!ι

ει!!! ε!!!!!ε!!!ε!εεε Ρ!·ετ!!εε ει!!εεε!!ε, Μ›ε!· εεε!! εε! Ι.!!:!!ε!! εει!

!!!!ε!!εε!ιε ι

 

Με!! ε!!!·ο!!!εεε νετοτ!!!!ετ, εε!! !!Μιεε Μ!!! Ρε!!εε!εε ε!!!ε!!!!!!!!ιε

Με Με .Τ!!ε!!ε!! !!εεε!!!εεε!!ε Ε!!εεεεε!ιε!'!. εεε !!!!!!τε!ε !!εεεε

!!ετε εε!ε!!!. Πε!!!ε Νε!!εε!ν!τ!!ει!εεε, Με !!!εεει!!. !ε Ρε!!ζε

Μεεεε !!!!!!.ε!ε ε!!! Ι!. Με!!! !!εεεεε!!!ε!! !!!!!!εεε. Πι· νε!·ετ!!

εε!!! ε!! !ε ε!εετ ΙΟρτοε. 8ε!!!ε: Βι·εε!εεε!!! 5,0 -! Βεεει·!ι!!ι!

46,0 εε!! Εεεε Με Αε!!εε!!!!!!!; εετ ιπετιε ε!ε!!!ε!!!εε.

ε!. Κ. Ν ε νι· εετ!! ει: «Πε!!ει·ε!ε!!! Με· !!εεετεε Α!·!›ε!!εε

εεε· Με Ρεε!.». (Ντ. 4).

Κετεε Βεε!!τε!!!!εεε εεε ιεε!!ετ!ιε!! ε!τε!!!!εε Με· Ι!ε!!!·ε !!!ιε!·

Με Βε!!εεεεεεει.

Α. Τ. Βες!!_!εινε Μ: !!Ζι!τ Οιιε!!!!!!.!!! !!ετ Πε!·ε!ε!!!!;ε

εε!!ε!!!!ε!ε !!ετ Ε!ετ!!!!!!ιεε». (Ντ. ει.

Με θ!!! .Τε.!!τε Μ!!! Ρ!!!!εε!!ε, νε!·!ιε!!·ε!!!ε!., ε!!! ε!!! ·Κ!!!ετε!!

!!!!ει· Ηετε!!εεε!!ινε!·εεε !ιε!! Βε!!!!!ετεε!! Μ! Με! Μ!ε!!εε ιεε

!!εεε!!ε!, εε !!εεε!! Με εε!! εει. 8 !!ε.!!τε!! !ε!!!ε!! ει!!! !!)ε εε

ε!.ε.ε!!εε ε!γ!!!!!!.ει!!ε νοε Ογε!!!!ε. Με!! Με!! Με ε!! ε!! !!!εεε!!ιε

αετ!ε!!!!ειε Βε!!εε!!!εερ; ε!!!!ε !!εεεε!!ει·ε !!τ!'ο!!ε. ε! Με!!! ι!!

!!ε!! πω!!! Τεεε!! !!εε Αε!'ε!!ι!!!!!!.ε !!!! Ηεε!!!!!!.! !!ετεεεο!ιι

!!!εεεε Β!εεεεεεεε!›ἰ!!εεε ν!!ετ!!εε Με! εεΜε $!:ε!εε!!ειι ε!!

'Γ!ιε·ε ΒεΓε!·!!ετ!. Π!!! !!!!!ιε.!!εε!!ε Πε!.ει·εεε!ιεεε· !!εεε ε!!! !3!!!!ε!!

Με· Πε.τ!!!!!εεε ε!!!εε !!ε.!·ιε!! Κει·ρετ ετ!!εε!!!!ε. Οι!. εεε!! ε!ε!ε·ε!·

Ζε!! νε!ε!!ει· ε!ε !!!ε!εετ $!ε!ε εε!ε νετεε!ιε!!! !!!!!!!. εειιιεε Με

Ι)!!!εεοεε εε! Οτε!.ε!!!!!!εε!ε ἐεε!ε!!!. εε!! ειε ο ει·ε.!!νε!· β!!!

ετ!!!” νε!·!!ετε!!ε!.. Νικ!!! Με· !·ινε!!ετεε!; !!ε τε!!!!·ε ι!!!!!!!!ε

8ε!ιεεο!!!'εε!!εε Ι)!!ετε!ετε ε!!!!ε Β. !!!ε·!τε! !!! !!!ε Β!εεε ε!!!

ει!!! εοεε!.ε.!.!!·!ε ε!!! Βο!!εε ε! Ηε.ι·ε!!!εεε ειεε !!!τε!”ετ!!!!ε·ε ειε

· ε!!ε!τε θεεε!!ν!!!!!ει;, ιεε!ε!!ε ε!!! !'ε!εε!! ΗΒ.!·ε!!εε εεΜε!!! ιν!!!·.

· ε!!! Βε!!ε !νε!ε!ιετ Με!! !!!ε!εε 8ιε!εε!!εε !!ε!`εε!!εε. Π!!! !!!!!!ε!ει.

 

Με!εεεεεενε'εε!!εε Βετεεεετε εε!!'ετετε θεεε!!νν!!!ει. ετιιι!!εε

Με!! Με ε!εε !2,Ο θτε!εε! εε!!ινετε Βετ!!!ε!!!εγετε. Με εεε !!!ιε!

εε!! Πεετεε !!!ε!!!!!!!. ινε!. εε!! Ρε!!.εεινε!!ε εε!! ε!ε.!!!ε!!!εε

2 ειε. !εε εε εε!! Π! ε!!! Με!!εε Κιιοε!!εερ!επε!!εε ε!!! Ζε!!

ι!εε εε!!!!ε τ.

Πετ Ρε!! εεεϋ!·! _!ε!!εε!'ε.!!ε εε !!ε!! ε!!ε!·ε·τϋεετε!ι θε!τειι

!!ε!!εε εε!! Μ!!·!'!ε εετ !!τ!!.!!ε νοε !!!ε!!ετ ιε !!ετ !!!!ετε!!!!· ει!

!!!!ε!τ!.εε εε!ε.

Θ. .Ι. 8 ε !! ν! ε. τ τε : ‹!Πε!ιε!· Με εεεεε!!!!!ει·!εε!!ε Ρ!!!!εο!!ιε!! ε!!!

!!ετ $!εεοεε !!ετ !!!!.τΜ!ε». (Ντ. 5 εε!! Ε!).

!!!ϋε!!!ε ε!ε!! Με!!! !!!!· ε!ενε!·ει!!!!!!ε!! ετ!!!ετε!! ε!!! άεε

_Βε!εεε Αε!.οτεε, ενε!ε!ιε Με Πεε!ϋε!!ε!!!!ε!! !!ετ Ι)!!!!τεεεε ε!εε!·

!!τε!ετε!ιεεε !!!τ εο!ε!ιε ΡΜ!!! εεεε!!!!!εε. ινε !!ε!!! Μεετε!!

. εε!!εε. !·εερ. ρτεεεγετε!!ε!:!ιεε θετε!ιεε!! !!!!ε!· Με· !!!!τε!!ε ετε!!!··

Κεεε!ιιε!εε Με!. Αεί θι·ε!!!! εε!!!ετ εε Γ! !!!εε!ιεε!!ε!!ε!!ε!!

!(!ερρει!!'ε!!!ετε !;ε!!!!!ε!ι!εε Β!·!Μ!τεεΒ !!ιϋε!!!.ε δ. εε ε!τ!!!!

!!ε!!εερ!εε, !!εεε Με Αεε!!!!!!!!.!!εε ε!!! Μ!! !!!!τ!ι!ετεεεεε τ.τε!ιε

ροε!!:!νε Αε!!ε!!εεε!!!!!.ε !'!!τ Με Β!ε!;εεεε Με!!! Πε!ε!·εεε!!ε!· ει·

!ε!!!:, εεε!! !!!εεε, ει!!! ε!! !!!εινε!!εε εετ!!ο!!ι!!!!:, !!ε!ε !!εε!!!ε!!εε

ετεεεε!! ντε!!τε!!!!ε!!!!!εε ει!. Πι!!! Με" ε!!!!! !!!!· !!!!!τε!ε!ε

ιιεεε !'ε!εεε!!ε ε!!ε!!ε!!ε!ετ!εε!!ε Ρ!!εεε!!ιεεε ε!!!ιτε!!!ει·!ε!!εε!!:

1) Με !!ει!ρε!!ετ Μεεω!!εε!!ετ Τει!. ινο!!ε! !!ετεε!!ιε ειιι!!! νε!!!

Ο!ιτε !!εε!.!!ε!! εε!τεεε!.ε Τόπο, Με Με!!! ει!!! ιιι-τε !!!!!!εει!. ετ

!!!ε!!εεε !!!εε!, ινε!!! ε!! εε!ετεε!!ε!!!εε νειε εεερ!!!τε!ιεε 'Ι'ε!!ε,

"ε, Με ετ ω!!! !ετε!ττε!! Ατ.!!ιεεε Με! Μ!!! ετεεεεε Ηε!·ε

ςε!”εεεεε !!!εννε!!εε εεε!! ε!!! !!ει·ι!!Μειε !!ε!·εεε εεΜε!! ι!!ε!·!!εε

Εεεε. ε!!! !!ετ εεεε!!;εεεεετε !!ορρε!ιε !!!εε!ε!!εε!!ε 'Με

Με!!! !!εε!!!ε!! Μ, Επι!!! ετ εεε!! ε!!! μπει· !'ετε!!·τεε Βεννε

εεεεε !!εε Ρε!. ετ!!ε!!εε ι!!ετ!!εε. Σ) ΙΜ εε! Μ!ιι·ε!ετεεεεε

ει· ετε!ε Ηετε!οε !!ετε, !!!!!·ι, εεεε!·!εεεε ει!!! !!!εδρεε!! ει!!!

3) ν!!τ!!!!!εε!!ε!!!ε ε!!! Μ!!ι·ε!ε!εεοεε ε!!! εεο!·ιεετ !!!ετε!!!ι!ε!!

!ε !!ετ Βτετ!!ε !!εε εγετε!!εε!ιε!! ει!!! Μ!!! !!!εετε!!εε!!εε 'Ι'ε!ιεε

εε!!!ε!!εε. Με εε!!!!!!ι!!εε Μετ!!!!!!!!ε ν!!ετ!!εε !!!!ει· !!ει· Πετε

ερ!!εε, οάετ ειε εεΜε!! ει!!! ε!ε!!ετετεε εε!!ει! εετ Ρ!!!·!!ε!ετ!!ε!

!!ε!ε !ε! ιν. !!ε!!εε !!ιτει·!!εειεΙτεε!ε !!!!ε!!!!!!!!τ! ει!!! Με!! ε!!

ε!,εεε!!ι·τ!ε·. !!!!εε νετ!. Με ε!!! 'Γ!!οε!·γ!!!!εεε Με· !!!!ιτ!!!ετεεεεε

!ιεεεεεε!! !ε!!ε!!ιε. ννεει! ε. Β. Βτε!!εεε !!ε!! Ιεεε!!!ε!εεε !!ετ

Μ!!ι·ε!!ε ε!ε!ε!ιεε!!!!!· νοτΙ!εΒ·ε!ι, εε ινε!!!ε!! ε!! !!ει· Ηει·εερ!!;κε

εεε! !!ε!·ε.!!εε!!ε ε·!!!ιι·!.τεε!!!!!ε!εε, νσε!!τε!!!! Με Ιν. Ι. Ε. !!ε!!ε!ι

Με· !!!!!!ε!! Ρετ!!ε!.ε!·ε!!!!!ε!ε Μεεετ ΤΙ!εετ !!!!ε!!ε !!ετ !!!!!·ε!

ετε!!οεε εε!! !!!!!!εε!!!ε!!ε ε!!!!ει·ετε Θει·!!!ιεε ε εε!!ετε !!!ετ!!ει!

!!!!ε!!ε!!. Ζ!!ν!!ε!!εε Μ!!! Μεεεε εεε!!ε!!ε!ετ!εε!!ε Ρ!!!!!!ε!εεε

ειιτ !!! νετε!εΜετ Με!! !!εε Ρε.!.°ετ!!!ι!τε!!, !!!!!.!!!·εε!! ω!!!

!!!!=Β·ει! εεε Ρετ.. Με θει·εεεε!!ε ρτενε!!τεε. Α!ε ε!!! ν!!ε!ι!!ε·εε

$γ!!!ρω!ι! Γ!!τ !!!!!!·ε!ειεεεεε Μ!!! εεε!! νετ!. Με εε!!!· ε!! εετ

Βεο!!ε.ε!!!!!ε!.ς !!ε!!!!ι!εε!!ε Ατγ!!!ε!!ε !!ε!· Ηε!·ε!!!!!ι.!Β·!!ε!!.

νετ!. !!ετεει. εε εε!!! Βε!!!εεε εεε!!τ!!ε!!!!ε!!. !!!ιεε ετ !!ετε!!ει!ε

Με!!! !!ε!! ννει·!!! εεε!! !!ετ εε!!ετε!! !!ετε!! Αεε!!ε!!.ε!!ει!, Ρετ

ε!!εε!ο!ι εε!! Ρε!!!ει!εε ει! ετ!!!!!ιεε!!ει! Βεεε!!ετε !τιςε!!!!ν!!ε
ε!!εεεε!!τε!! !ι!ϋ!:!!!ε,ι Με ε!!εε !ιεεε!!τ!ε!!εεεε !!ετ!!!!!Με εε!!ε!!!ε!!

!!!!ε ε!!ει· εει !!εε!εε Με !!!!!!!.·εεεε Με!! !ε εε!!!!!!!ε!ττεε εε!!

εε!!!!!!!!!!·τεε Ρ!!!!εε εε ετ!!!ϋ!!;!!ε!!εε.

Ν. Θ. Κ!! ε!ε!νε!!!: «Με νε!;!εε!ε !!ε!!!ε!!ε Μ!

Οεε!·!!!!ε!!ε!! ει!!! Βεε!!!!!!». (Ντ. θ).

!!εε

ή!!!εεε!!!ε !!!ετε!: ν!ε!ε νετε!!βε, !!!!!ε!ι! Με ε!!!εε ετ!!εεε!·ε!!

ερ!ε!!·ει!!ε Με· Με ερε!!!!!νε Βε!!!!ε!!! εενν!!!!τ!, Με Με Με

-ε.-.
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ι!ισάειι, ντε!ε!ιε ειπε ν Βεεεει!ειι άεε 8τε!εεΒε!πε πάει· ε1ιιειι

Τ1ιε!!ε άεε Κτεπε!ιε1πε άετ» ορει·ει!νειι νει·ιτε!ιεπ επι Βεει.πιιι

νει·επεεε!ι1ε!τειι. Κ. 1ιεερτ!ε!ιτ ά!ε νετεε!ι1εάειιειι Μεά11!εεε!επειι

άετ.νε.81ιιε!επΜεε!ισάε ππά τ!ιε!!1. εννε1 ?Με νειι Βεετιιιπ

εεεε!ινν11!ετεπ ιπιτ, άιε ετ απ( εο!ε!ιειιι ενε8·ε σρετ!τι Με.

Ν. 'Τ. 'Ι'1ισ ιν: «Πεεετ Ρ!ειιι·1τ1ε εει.τε1πειιιεισεε>>. (Ντ. 'Η.

. νετ1'. ι!ιε!!τ“ ι·εεπιπ1τεπά 11111. 1.νιιε ετ Μ! 4 Κτε1ι!τειι ιιιπ

Ρ!επτε.!ιι·εσε τετ !ι!!π1εε!ιε Βεεεεε!1τιιιιςε11 ε:ειιιπε!ιτ Με. Με

ειπεπ: 1ιε1Ιιε1ιεε1τεπ ε·εετε!!ιε Π1ε.(επσεε ννιιτι1ε ιιι ε!!ειι !Τ11!!επ

άπτε!ι άιε Βεει!επ εεετιιιιΒ·ι.

Με ρι·1ιπει·επι Ρ!επτε!ιτε!ιε, ειπε !Ττειιι πιιι: πιετεεεει1εε!ιετ

0ιιτε1ιισιιιε(εεε άετ ΡΙειιτε ιιεε!ι ε1ιιειτι ορετ1τιεπ Ηειιιπιε!ιτε!ιε

ππά ειπεπ !άε.ιιιι, άετ επ ε!πετ Ρ!ειιτ1τ!ε σει·ειιισπιετεεε ε!π

επε, ππά εει ννε!σ!ιειιι άιε Βεστ1επε1πεπ 8ε1τι·!ιπε άεε Με.ειεπε

ιΓ(!εο!111ε νειι ει·εεεετ Απεάε!ιιιπιιε·, ννε!ε!ιετ 1ιε1 Ι.ε!ιεε1τεπ

!‹ε1πει·!ε1 Μεε·επενπιρι:επιε !ιετνετεετπτ'επ !ιε1τε. Με ΑΙιει·

άετ Ριιτ1ειιιεπ εε!ιινε.π!ιτε ενν!εε!ιειι 41 πιιι! 55 .Ιε!ιι·επ; άιε

!)ιιιιετ άεε νετ!επ1ε Μ: εε!ιννει· επ ετπ1τειι, άσε!ι, ννειιιι πιω

Με Απτ'ειιις άετ Ρ!επτ11:1ε άιε Βε!ι.επεεισ!ιε ειιιιε!ιιιιεπ !ιϋιιιι1ε,

!!!ιετ ννε!ε!ιε ε!!ε Ρει1επτειι εε!ισιι 1'τι!!ιεε11.1ε επ !ι!εε·επ ρ11εε·ειι.

εε ννετ ά1εεε!!ιε Β πιιι! (τεεεπ 5 11οιιε.τε ππά εε! ε!πειιι Ρετ. -

ΕΠ 'Ι'ειιτε. 1ν.ε1!ιτειιά εποε ιιι ά1εεεπ Β"11!!επ σε !!!ι!!ε!ιεπ

8νιιιρτειιιε ε1ιιεε Ρ!ειιτιιετεπεεεε νει·1ιεπάειι επ εε1π Με επ,

άιειιεπ 1'ο!εεπάε Ηετ!ιιιιε!ε τετ ε!ιιε Βρεο!ιι!ά!εεπεεε: άεε Α τετ

άετ Ρει!επ1.επ; ά!ε !ιετ1:π11.ε!ι!ιτεπ βε!ιιπετπεπ ιιι άει· δειτε;

επι ειιεεετει. τεεε!ιεε ε!ε!ι Νπε!ι1`ἰ1!!επ άεε Βιιεπάε.1ε ιιε.ε!ι νετ

εειισιιιιιιετιετ Ρππει1επ; ·ε!1ιε ρτεει·εεεινε νετειιι!ετιιιιε άεε

0!ιει·επτει·ε άεε Βιιειιάει.ε, ενε!ε!ιεε ειι1'ιι.ιιεε τείπ εετεε, ερ111ετ

εει·εε-!ι!ιιι11; νν!τά ππά ε!!ιιιε!ι!!ε!ι τε1ιι !ιεειιισττεε!ι1εε!ιεπ (Πιε

τε!ιτει· ειιιι!ιπιπε; ε1πε ε!ε1ε!ιεε11;ητε Β1!άππε νειι Κτε!ιε!ιπετειι

!π ε.ιιι!ετειι Οτ.ε;ε.ιιειι ππά πεπιειι1:!!ε!ι Πειεε1ε.εειι 1π άεπ Βιι

ρτεε!εν1οπ!ετάτεεεπ. Οπ,ε!ε!ε!ι !ε121ετεε 8νιιιετεπι ε1ε!ι !ιειιι1!ε·

ετεε ιιπ νστεεεε!ι111:επεπ 81.εά1πιιι άετ !ει·1ιτειι!ιιιπς ε!πειιε1ιε!!επ

ρ!!ει.>;1, νν1ε εε νετ!. σε! ειπετ Κτετι!ιειι πεε!ιεε!ι1επ !ισπιι1.ε.

ΕΣπά!1τ!ι ε. ιισε!ι νοπ Β°1°0εεειτι ννει·ι!ι άεε. ιιι1ετεεεεριεε!ιε Αιιι'

11ιιάειι νειι Κτε!ιεεε!!ειι!τε.π1“ειι ιιι άει· Ρππεε1σιιε1111εε18!ιε!τ. Βε!

άετ Βεσιισιι ?Από εε ε!σ!ι, άπεε ά!ε ΡΙεπι·ε !ιε1ιιι ρτ1ιτι11τειι θετ

ειπσιτι 11πεεετετ νετά1ο!ιτ νετ. ειε!!ειιννεἰεε Με επ !!π απ.,

σωσει ει!ιετ 1ιεπριεεε!ι!!ε!ι Βει!ιε111Εππιτ άετ Ρ!επι·ε. ρει·1ειε!1ε

ππά ιπεά!ιι.ειιιιε!!ε, εενν1ε ά!ιιιι!ιι·εε·ιιιιι11εε.; ά!εεε!!ιε »νετ @Με

Μια, ε!ιιιε άιε ιτει·1ιιιςειεπ 1!!ιτιιισεεπ Αε!ιι8·ει·ιιιιΒεπ.

ι!. Ε. 'Ι' ε ε !ι ε ι· τι ε ιιι σ τ ά 1 1: :Ω Β'ιε!!ε νειι Βπ1νι·ιε!ι!ιιιι€ε1'ε!ι!ετ

άεε Πτετπε». (Ντ. 7 ππά Θ).

!π σε!άειι Γε!!επ !ιειιάε!1.ε εε ε!ε!ι επι ρετ!ιο!εε1εσ!ιε νετ· 1

!ιστιιπ1εεε πει άει· θε1ιπι·ι, ιπ ι!ειιι ει·ετειι πιπ ειπε νει·εε!ι!ερετε

0ιιετ!εεε, άιε !ιε!ιιε ννεπάππ8· ιιιες!ισ!ι ιποιε!ιιε πιιπ :ετ Ποσε

1111811011 άεε Κ1πάεε 1ῖ1!ιτ1.ε,1ιιι εννε!ιεπ πιιι Ε'τϋ!ιετε!ιπτε 1ιιι

θ. Μεπετ, ι.νε!ιε! πε1ά.ειιιε! ε!πε ιι1επιτε!!ε Βσειιιητ άετ Ρ!εεεπτε,

τεερ. νειι Ρ!ιιεεπτεττεε1επ ννεεεπ !ιετ'ι.1 ει· β!πι.ιιιιε· πει.!ιενεπ

άιε; ι.νπτάε. Βε1πι Β1ιιεε!ιειι πιιι. άετ ειιά ννιιτάεπ πππ νειι

'Γ. 111ε επεπιε!επ Βε1'ππάε !π άεπι Πτετπε ινε!ιτεειισιιιπιεπ, άιε

εειιει ννε!ι! πιιετ!ιε.ππι. εεε!1ε!ιεπ ιντ1τειι. !π άεπι ειπεπ νιι!!ε

!ιειιάε!ιε εε ε1ε!ι πιιι ε1πεπ πι.ετπε !ι!σστπ1ε πιι1εε!!!ε, 1ιιι εννε1τεπ

πιιι ειπεπ πτετπε ε1!σειι!ετ1ε.

ιν. Γ. ιν ε 11 τι ιιι ο ιν 1 τ ε ο π: «Ζπι· Βε!ιειιά!πιιε εοπτετ 0ιι1πιιι

ιιιπ! Μετρ!ι!πιιινετ8111ππιτεπ». (Ντ. 8 ππά θ).

νετ!. Μ!! άιιι·ε!ι εε!ιιε Μ11:τ!ιε1!ιιιιε, ννε!ε!ιε ειπεπ ειπεπ νεπ

1!ιιιι !ιεε!ιιισ!ιτειειι Γε!! εεπτετ Μετρ!ι!πιιινετε!ίιππε !ιετ.τ11Π,

ειπε Βε1ιειιά!πιιεειιιει!ισάε 1πεθεάε.ε!ιτπ1εε ι·π('ειι. άιε 1π νει·ε·ε

εεειι!ιε11. ετειι!ιειι επ εε!τι εε!ιε1πι. άεε Μ. άιε νεπ

Ποστ 1ιιι ε!ιτε 1898 ππά 1894 ειιιρ1'ο!ι!επε Απννειιάππς'άεε Κε!!

!ινρετιιιεπεειι1επιιι σετ σε ππά επεεπτε.π σε! άεπ εοπτεπ Ορ!πιπ

ππά Μσι·ρ!ι1πιιινετε!Γεπιι€επ. ν1751ιτεπά !ιεπ1. επ 'Βρε άεε

Αττεξιι ιιιε!ιτ !ιε!πε νν1εεεπεε!ιεττ.!1ε!ιε θτππά!εεε !ιεε11.21 Πιτ

ε!π .. ρεει!!επιιι σε! 0ριετνετι;1(τππι.τεπ επ εε!τεπ ππά επε!ι

11211118 ιιι άετ Ρτειι1ε νετεε.ιετ Με, ννιτά εε νοπ άεπ Αετετεπ

1ιιιιιιετ ιισε1ι Με Απι.ιάσε Βεστεπε!ιτ, νν11.!ιτεπά άιε Ρπσ!!ειι11επ

!!!εστ'ε ν1ε!επ πιι!ιε!‹εππ1: Β·ε!ι!1εσεπ ιεε. Πει! άσε!ι ε1:ε!ιτ πππ

ά1ε ε,ιειιε.πιιτε εεε;ειι!ιτ1πε·επάε Ε!!ι;ειιεε!ιε1'ι άεε Κε!! !ιγρετιπετι

μιπ1επιτι άεπε ν1ε!ειι ε!ιεπι1εε!ιεπ ππά ιι!ινε!ε!εε1εε!ιεπ Βιιρει·1

πιεπτεπ υιιά ε.ιισ!ι άεπε ει·1'ε!ετε!ε!ιει· Απννεπάπιιε; ιιι άετ

Ρτειι1ε ππιιιιιεεεεε!ιε!ι ίεεε. Βεινε!ι! 1ιιι Πεεεπ, ε!ε επε!ι, ι.νεππ

άιε εεπε.ιιπτειι Δ!!ιε!ε!άε !ιετε!τε ιεε Β!π1. ππά ά!ε θεινε!ιε ε

!επετ ε1πά, νν!τ!ιε άεε Κε!! !ινρετπιειπε·ε.ιι!επιπ άεε 0111: ρετε. ν

ε1ι·επά ππά !ε!›επετε11επά. Εε!!ε άεε 1510· ε1ε!ι πσε!ι 1ιιι ?άτιμη

!ιε11πάει. μπε πιιιιι επι' 1ε 0,18 Μετρ!11ππι 0,25 Κε!! !ιγρετιιι.

ιιι Ι.εειιιι(.; πετ σε, ππά επι' _1ε 80.0 'Ι'ε1:. στι!! ερ!. - 0,8 Κε!!

!ιγρετιιι. Με άιε Ωπεπ1.11€1.τ άεε εεεε!ι!πε!ι1.επ Θ11”τεε ππ!ιε!τειιιιτ.

εε ιιιϋεετε ιιιειπ 0,4 Με 0.0 Κα!! !ιερετιπ. ιιι ε!πεπι θ!εεε ννεεεετ

επ 1.τ1π!ιειι εε!ιεπ ππά ερε1.ει·ιιιιι πιι: ε1πετ εε!ιννεε!ιετεπ Εδ

εππι; πεε!ι ιπε!ιτιιιε!ε ειπε !!ι!ειςεπερ11!ιιπε νοτιιε!ιιιιεπ. εει.

επιεπ ννει·άεπ ε!!ε 80 Με θ01!ά!ππιειι Με επι· ετννϋπεε!ιτεπ ννιτ

1ιππε 1,0 ειιιετ 4-5ρΟ1ι. Κα!! !ιγρετιιιειι€ειι!ε1-Ι.6εππε 1ιι11ε!ι·1..

νειι'. ρτορειι1ττ άιε Αιιννειιάππει ά!εεεε Μ!ι.τε!ε επε!ι σε! νετ

ιε1τ'ειιιι επ πιιι. επάετειι Α!!ιε!ε1άειι, Με Ατι·εριπ, 8ιτνε!ιπιπ εεε.

νει·ειισ εννε1εε επ ε·ε!ιι·ειιε!ιεπ. Η ε ε !τε τ.

Βε !ιε.πάε!1ε ε1ε!ι πιιι 2 Β'τεπεπ ι

Ήσειιιισ-Μεά1ε1ιιε1‹1 81ιιιτιιε1.1

11εσειιι1ιετ 1901. 1ειιπετ π. 1:ε1ιι·πει· 1902.

νν. Θ. 11 !ι'ιιειι ετ: «Ζπι· Κεειι1ετ1!ι άετ ετεπιιιετ1εε!ιεπ Εεε!

ειιειι άεε Βε!ιεάε!ε υιιά Θε!ι1τιιε».

4. Γ11!!ε. Ι. Πει!! Νεε!ι Βε!ιπεε ιιι άιε ι·εε!ι1ε 8ε!ι!έψ0€θΒεν!!

Με άιε Χεχε! άπτε!ι !ιειάε Βτιτπ!ειρρειι. άεε 0τε!ιιτπε. “η”

εεεεε ε!πἰιιττεεετε!›τε!εε θτεΓεεε ππά "Μάιο Θε!ιεάε!ννεπά, νειι

άετ ειε ε1ιε·εερτιιιιε·ειι 1ετ ππά ειπε πειιε Ζετττπιιιπιει·ιιπε εεε

Θε!ι1τιιεεννεεεε νει·πτεεε!ιτε. ιιι άειιι ειε εεεε!ιειι !ι!ιε1ι. Ρετ. ιεε

εεειετ!ιεπ. Ιπι ΙΙ. Ε'ε!!ε ννπι·άεπ !τειιιε θε!ιιτιιει·εε!ιειππιιεεπ

1ιεε!ιεε!ιι.ει; ετοπ επεε·εάε!ιιιτετ Ζετε1ϋτπιιε· ιιι άετ ι·εε!ιτειι

0εε!ρ1τε!ε·εςεπά, .ειιτερτεε!ιεπά άεπ 'Οεπι.τε!ινιπάπιιεςεπ. 11111!

ειι1ιάπτε.!ετ Πεειιιετι·!ιιιε·ἱε, νεπ άετ άιε Θε!ιιτπννιιιάππεετι επ·

εεπιιπεπεεάτ11εΜ. ππά εεεε1!ε.ε!ιε ννιιτάειι. Με Υειιπά!ιει!11112

ιιιιε!ι άει· Ορετιιτισιι νετ!1ει` ιιετιιιιι! πει επιειιι Α!!ε·ειιιειιιεείὶιι

άεε; 1τιτειιά ννε!ε!ιε Λ!ιννε1ε!ιιιπ,ε;ειι εειι.ειιε άει· Οειιετ.ι!ιιετνεε

ενειεπιε ειιιά ιι1ε!ιτ ειι1';ε1ιι·ετειι. !!!. Μι!! επειςεάε!ιεεε Ζει·εεε

πιπες Πιερ. Ζετττ11ιτιιιιετιιιιε; άεε !ιιι!ιειι 0σετρι1.ε!.ιερειιε πιιι Βιε

άτ!ιιεεπ άετ Κιισε!ιειιίτεειιιεπεε ιιι άιε 0τε!ιιι·πεπεειεπε ππά ε1ῖε

πει· Βτπε!ι άεε!!π!ιειι 8τ1τιισε1ιιε "τα ειι!ιάπτπ!ετ Ηε.ειιιοι·ι·1ιεειε

!ιε!ιεπ !ιεάεπτειιάε θτετιιιιεεπ άετ θε1ιιι·πτιιπετιοιι ειιεεε!ι!ιεεε

!1ε!ι 1π άετ ρενε!ι1εε!ιεπ Βιι!ι11.τε !ιετνοι·,<τετπ('επ. ιιι άετ εειιεισ!ειι

ππά ιιιειστ1εε!ιειι (Μ. εμε ετε.τειι !τειπε νετε.πάετιιιι€επ ειπ. Πει·

εννε1ιε ππά άτ1:1:ε ει. ειιιά ;ςεπεεειι. Ιιπ. ιν Β`ιι!!ε ΜΗΝ) (Με

ννππάε πεε!ι άει· ει·ε1.επ. ιι1ε!ιι. νοιιι νετ1'. ε.πεεετιι!ιτιεπ. ' 0118·

τε.τ1σπ πιινετ1ιει!1, νι·ε1! ε!π Κτιεο!ιειι('τε..<ι;ιπειιι εεε άει·· κκ "Με

ιι1ε!ιτ επτϊετπτ ννιιτάε. Με ειπε·εει·ετεπε !Βιιετπιη; 1ιι!ιτι.ε επι·

Απεσεεεε!!άπιιε ενν1εε!ιεπ άει· !.ειιι1ιιε νιιι·εε. ιιπτ! !ιειτιεπ Ηιττι

!ιεπ1. πιιι. άετεπ1'1'ε!(ε;επάετ Βιιι.·επιιάπιιε άετ !ετεεετεπ - ιιιεπιπ

,ε;11.1ε ε!τεπιπε ετ1ρτε.. Ρετ. κι €επεεειι.

Κ. Β π ε ε Ισ νν : «Ρεειιάε!ινάτειιερ!ιτσε1ε ετεπιππε!εε άειιιτε ».

δ. 8επιιι.ε!ι1: «Πε1ιει· άεε. Βεάι·εεεειιιειιτ άετ !ινε!ισ1180Μ11

νετΙιτ11ιτιιιιιιπε·επ άετ ννιτ1ιε!εε.ιι!ε». -

Βε1 άεπ 1τ1εε!ιεπ Β'ετπιειι νοπ Κνε!ιεεε μπειτε άεε Βεάτειι

εειπειι1:!ε!ε!ιτ επι! ε!ιπε θ·εννε!1.; σει άεπ !ειιι;άει.ιιετιιάεπ πιιι!

ν1ε!!ε!ε!ιτ εε!ιειι ειι!ιν!εειττειι Γσι·ιπεπ1‹ιιιιιιιι:επ άιιι·ε!ι Κεε!ιπει

Ποπ άετ νν1ι·1ιε!εειι!ε ιιπτ ειπεπ εε!ιειιι!σετειι Ε!1ΐεεε ει·ι·ειε!ιειι;

εε Μ. εε!ιτ εε!ιννετ άιε ννιι·!ιε!ε1.1π!ε πειτε άεπι Ε.Θι!Γιε856111011Ε

1ιι εεεετεε!ιτειιι Ζπε1.ε.ιιάε επ ετ!ιε!1.ειι. Ιπ ε!!επ.12 Ρ'ε!!επ άεε.

νετ1'.'ε, ννιιτ άετ ιιπιπ11πε!!ιει·ε Βτίε!ε άετ Ορετει.ισιι ειπ σε1τιε

ά18επάετ, ιιι !ιε1ιιεπι Γε.!!ε1ε1: !!ιπι ε!ιει· ιτε!πιι€επ ι!ιε Κγρ!ιεεε νε!!

ετ11.πά18 ιιιπ! άειιει·ιιά επ 1ιεεειι1ε·ειι. Ιιι (5 Γε!!ειι Μ: εε ω...

εε!ιιπιτειι ειπε !ιει!επτειιάε νετιπιπάει·ιιιι€ άει· 1(γρ!ισεε επ εττε1

ε!ιεπ. Βετ Νπτ.2επάετ Βε!ιιιιιά!ππε !ιεετεπά ε!ιει· !ιειιρτεεω!ι!!ε!ι:

ε! 1ιιι Βε!ινι·1πάειι άει· ρετε!ντιεο!ιεπ Βτεο!ιε1ιιιιπεεπ ιιι Ρε!

Με, ε! 1ιιι Β1ετ1τεπ άεε τε!ιετεπ!ϋεειι Ρτεεεεεεε ιιι άεπ 1Χ·ιτσε!

!τετρετιι 1π ειπ1ει.ειι Β'ε!!επ ιιιπ! ε) 1ιιι 8ε!ινν1πάειι άει· Βε!ιιιιει·

εειι ιιι ε.!!ειι Β`ι1!!ειι, ννσ ε1ε νστ!ιε.πάεπ ννει·ειι.

Ε. .Ιιι τε·επ ε: «Ζινε1 Ε'ι6.!!ε νειι !3πρεπι· άετ Απ. εετο1.1ε ιπ

τετπε. εε! Η1ετε!ε!ιτετ1ιτειι!ιππιτειι».

Βειάε Ρει1επτεπ ννε.τειι θσΙάε.τετι 'Γετετειι ππά !!ε1:ειι επι ε!πο

ιι!εε!ιει· Μ11ι.ε!ε!ιτε!1ει·ππε. Ιιι Ε'ο!εε άετ Βιιι(111ιι·πιιε; 111ε Ο1ιτ

ε1πεε πιι1ιε!ιειιιιτ Βε!ι!1ε1ιεπειι Αε1.ειιι11.ι.ε!ε τω. ιιι εε1‹!επ Ει`ἐε!!ειι

ειπε Βιιεεετεπ1.1ειι άεε ε!ιτοπ1εε1ιειι Ρτεεεεεεε ειπ, άιε ειπε τπι

εε!ιε ππά επεεεάε1ιπιε θεινεεεπεστεεε !ιει·1ιε1111!ιττε. Νεε!ι ε1

ιι!ιτεπ ετ.ετ!ιεπ Β!πτιιπρ;ειι ειπε άειιι 0!ιτε ε1ιιά άιε Ρει1επτειι

ιεεειστ1ιειι. Βε! άετ 8εε11σπ 1'ιιπά ιιιιιπ ιιι σε!άεπ Β'ε11!επ τι1ε!ι1:

ειπε !ιε8·ι·επε1.ε πεετει1εε!ιε Οε!Τππιι(ε ιιι άετ θει·στιετνε.ιιά. Με

εε ιπ άεπ ιιιειειειι Γε.!!επ !ιεεε!ιι·ιε1ιειι νν1τά, εσιιάετπ ειπε Ζει·

ετ11τππε· άετ Αι·τει·1ειιννεπά επι” ειπετ νετ1ιει!ειι1εειιιεεε!,ε 8·τοεεειι

$1.τεε!ιε.

νν. Β ε ιιι 1 ά ε νν: «!..ιιπεεεενρ!ι!!!ε».

Πει· Κτεπ!ι!ιεΗενετ1ειι1' ε1ιιιπιιι!!τιε ιιι άστε νοιιι νεττ”. 1εεε!;ιτιε!ι

ειπεπ Ε'ε!!ε ειπε ε.επτε τπ!ιετειι!εεε Βτοπε!ιορπειιιτιεπ1ε.

Α. νν!τεε!ιπ!ιε!τ1: <<Πεεετ ειιι1ε;ε τετ ά!ε Ρτε;;ιιεεε άετ

'Ι'π!ιετ!ιπ!εεε ιιιεεεεε;ε!ιεπάε $γιι1ρ1οιπε>›.

Κ. Β π των: «Αερ1τιπ σε! ειιεπάετινειι Ρ!ειιι·11πάεπ».

Ν. νν σ ε !ι τε ε ε ε τι ε !ι 1: «25 Ρε!!ε νειι !!.εάισε!ερετετ.1οιι άετ

Ιιε1ετεπ!ιετιι1ε». (Ντ. 1).

Ρ. 'Ι'ε.π1'1!_1ε νν: <<.Τεάτιπστπτ πει Βι·νε1ρε!εε». (Ντ. 1).

Πι 4.2 Βτνε1ρε!εεϊε.!!επ εεε άιε .Ισάτιιιετιιι· ι!επι νετ!”. εε!η·

211πεε1Βε Β.εειι!τετε; ει· ειιιρ11ε!ι!τε!ε άεε!ιε!!ι εε!ιτ νι·ιιτιτι ππά

ε!ε!ιτ ειε ε!!ειι 11!ιτ18επ 11·Ι1ττε!ιι νετ. Ιετ ά!ε νοπ Πτγειρε!εε

ε.1'Βε!ττε Βειιτρει·1ίε ε!πε !ι!ε!πε, εε 1ιεριιιεε!1: εἰε πω. ιε·ιιιι:

πιιι! ειπεπ ΤΙΜ! άετ επ!!εεεπάειι εεεππάεπ Ηιιιι1. ιπιτ .Τοάιιτιο

1.πτ.Ιε1.άεε·εεεπ ι!ιε ετ!”!ε1ττε Ηειι1.ρε.ι·τ!ε ε1ιιε εε!ιτ ετεεεε, εε πετά

ππτ !!ιτε Ρει·ιρ!ιετιε ππά ά!ε ειι!!εεεπάε εεεπιιι1ε !·Ιεπε ιιι Γοτπι ει



Με 4 ειιι. ιιτειτειι άττειιειιε εειιιιιεεΙι. Πιε Ριιιεειιιιιε;ειι ινιιι·

άειι ννειιιιζειειιε Β Πει τε;;Ιιειι νοι·εςειιοιιιιιιειι. ιιι άειι ιιιειειειι ·

ΓιιΙιειι ινιι·ιιι.ε άιε άοάιιιιειιιι· ε_ει·εάεειι ειιοι·ιιν. ιιι άειι ειιιιινε

τετειι Β`εΙΙειι εΜειι): εε άειι Κτειιιιιιειιερι·οοεεε ιιι ειιιιιιειι 'Γε)ιειι

ειιιιι Βιιιιειιιιιά ειι ιιι·ιιιε·ειι. 2 Ιιεεοιιάετε εειιινετε Γειιε, Πει άειι

άιε .Τοάτιιιοιιιτ ει·ιοι,ε·Ιοε ειιειι. ιτοι.ειειι ειιοιι άειι ιιιιτιεειι Μιιι.ειιι.

τω Α. 'Ι'ειι ε ε Γ: «Πειιει· άιε Βεεειιιειιιιιι; άοτ ιιιιάιιτειιςε.ιι

Βιιι;ειι ΟεεορΙιεςεεειειιοεειι άιιτειι τειιιροτε.τε θιεειτοειο

Με». 4Νι·. 1).

Α, ΡΒ? ει; ιν: «Ζει Βειιε.ιιάιιιιιι; άεε Έτε.ειιοιιιε πι”. Ιειιιιινοι».

ι τ. ι.

Αεί θι·ιιιιά νοιι 80 εειιιιιιάειι.ειι ειιιιωι ιιιιιιι νετι'. ειι ι”οιι.ιειι

άειι θειιιιιεειοιι.ιει·ιιιιεειι:

1) 1οιιιιινοΙ κι ιιει εΙΙειι Ε'οτιιιειι άεε Τι·εειιοιιιε ιιιιωιιειι.

2) ΙοιιιιινοΙ ινιι·ιιι. ι·ετιιειιιιιιεειιιιιεεις ι·εεειι.

Β) Πιε Αιιινειιάιιιι€ άεε Ιοιιιιινοιε ιει ιειοιιι. ειιά ινιτά ειιι

νει·ιτειι;ειι.

4) Βει ειιιιι.ιειι Ρειιειιτειι ινιτά οιιιο Ιάιοενιιοι·ε.ειε εεε·ειι ω»

ιιινοΙ ιιεοεεειιτει.

Α. (ιτειιονν: «Πεεει· άιε οοιιιετϋεε Γοι·ιιι άεε Ρειιιιάιειιιιιε

ιιεεε ΒεοΒε.ειιιυιιι.;ειι ιπι Μετννεειιειι Ιιε.ιε.τειιι». (Ντ. ιι

Βεεοιιάετε ινιειιι.ιι; ιιι ιιιιειι άειιι νω·ι. άεεε άετ Ρετ. ιι·Ιειειι

"Με άει· Βι·ιιι·πιιι‹ιιιιε ειπει· τιοιιιιι.ιειι ειιετε;ιεειιειι ερεειιιεειιειι

ΒειιιιιιάΙιιιιε ιιιιιει·νι·οι·ι”ειι ννετάε ειιά άεεε ετ ειιεεετ άει· ΝΗΜ

ι·ιε ειι ιιειιιει· άειι Βιιιιιεειι 0τειιιιιειιιιιε εοιιινεειιειιάειι Κτε.ιιιι

Ιιειι. Ιειάε. Πεεινει;ειι ιιιιιεεειι Πιτ άιε Ατιιιεε ιιι νοιι Πειει·ιε

ιιειιιιεεεεειιτειι 0ιεπειιάειι εισεοΙιιι Βιεειιιιάε ιιιιά ιιτειιι€ε Ρετ

εοιιειι εεινιιιιΙτ ννετάειι.

Μ. Πε ά ο τ ι ε ο ιι ε ιι ιι ο : «Πιε ?ειιι νοιι Βοι.: ιιειιιι Πειιεειιειι»

ί ”τ. 1).

Ι. Βεειιιιι:. «ΠεΙιετ άιε ιιετεάιιετ άεε ΑιοοιιοΙιειιιιιε». (Ντ. Ι).

νετι”. Ιιειι:ιιιριει, ιιεεε άιε ιιιιιιιιιιι€ειι, νετάει·ιιΙιειιειι ?εΜειι

άεε ΑιεοιιοΙιειιιιιε πιτ άιε Νεειιι«ιιιιιιιειιεειιιι.ι”τ ειπε ινιεεειιεειιιιιι·

Μάι Ιιεινιεεειιε, Γεειειειιειιάε 'Γιιιιι.ειιοιιε εει. Πει· Αιεοιιοι Η!. εε

ιχειιννιιττιι; ειιιε άει· Ιιειιριεεειιιιοιιειειι Ρ`εοιοτειι άετ εΜειι ειι

ειιά ιιϋρει·ιιειιειι Πεςειιει·ιιτιοιι άει· Νεειιιιοιιιιιιειιεειιείτ Μ·

Βεεοιιάετιιειιειι εειιιετ ιωιιεειιειι ΣΥιτιιιιιιις ινεε·ειι ιιπ. άετ Αι

εοιιοι ειιι Πεεειιει·ιιιιοιιεΓεειοτ ειιι· εκεεΙιειιεε ειιά ιιεει·ιιιιτι ιιι

άιεεετ ΗιιιιιεΙιι Με ειιάετειι (ΗΜ.

Ι. Η ιιιιετ τ.: «Πω ΑΙειιιιιιάει·εοιιε Περτοεει·ιιιιιι ιπι 'Γει·εειιειι

θειιιετε:ι. (Ντ. Ι).

Η. Ροιι το νν ε ι ι : «Βιιρετιιιιειιτειιε Βειιι·ι1Βε ειιι· Ρ'ι·εε·ε άει·

Βει·οιιιει·ειιιε άει· άιιτειι Ητεριινιοιιοιιιιειι ιιετιιοτεει·ιιι`ειιειι

Ει·ιιτειιιιιιιι€ειι». (Ντ. 1).

Πιε Ιιιιιιιιιιιιεειιοιι ειιιεε Ηιιιιάεε “με 8τερΙινιοιιοΕΙιειι ειιά

άιε Βειιειιάιιιιιρι πιιτ ΑιιιιειεριινΙοιιοΜιειιεετιιιιι ειιιά ιιι άειι

νει·ειιοιιειι άεε νει·ι"ε νοΙΙιιοιιιιιιειι ;ειιιιιιιειι.

Ν. Θοιιιιιιιιτεειιειιιιο:

· 5ττεριοιιοΜιειιιιιΓεειιοιι Πιτ άιο Βιιάοοετάιιιε ιιιεετο-νετι·ιι

ιιεεε». (Νι·.1).

Ρ. Π) ειι ο ιιι ιι ά το νν: «Με Ε'ε.ιι νοιι Οοιιιιεοιιιοειε». (Ντ. 1).

Ι. Βριτιάοιιοιν: «Ζννει εειιι: νοιι ΨιτιιειειιιιΙειι·εετιιτ ιιι

ιιιιιιιεειιει· ειιά εειιιο1ορ;ιεειι-ειιε.ιοιιιιεειιει· Πιιιειειιι>>. (Ντ. 2).

Πιε Βεειιοιι Ζει);ιε, άε.εε ειιι ινιτεεΙει9.ιιΙειτιιοιιιι·ειι άιιι·ειι

ειπε νοιι ιιιιιτειι ειιά οιιειι ινιτιιειιάε θεννειΙτ ιιιειιτ άει· νοτάετε

'ΓΙιειΙ άετ ινιτιιεΙειι.ιιιε ιειάει. Ιιιι ει·ετειι ?Με ίειιά ιιιειι ειπε

Γτεειιιτ άεε ει·ετειι Ι.ειιάειιινιι·Ιιειε; άεε Βιιοιιειιιιιει·ιι ννιιι· ειι

άιεεετ ΒιεΙιε ιιι ειπει· Αιιεάειιιιιιιιει νοιι 4 οιιι. εεεειιιιιιειιε·ε

άι·ιιεΙιτ ιιιιά Ζετιιιιιιιιιιεττ. Ιιιι εννειιειι ΡεΙιε ιιεττε.ι άιε Γτιιετιιτ

άειι ειειιειιτειι Ηειεινιτεει: άετ ΚιιιιεΙ ννει· ειι άιεεει·ΒιεΙΙε νει·ειιει.

άεε Βιιοιι ειιιιιει·ιι ειιεειιιιιιειιςεάι·ιιειιι ιιι ειιιετ άιοιιιιοιιειι, ιιιειιι·ι

με Μεεεε. ιιι εειάειι ΡειΙΙειι ετΐοιειε άετ Τεά άιιτειι Βεριιεεειιιιε.

'ι' ι· ε ο ιι ιι ε ιι ει: «Ζει 0ε.ειιιειιιι άοτ ιτειιιιιειιεειιειι Βιιιιε.ιιο

ιιειι άει· Ι.ιιιεε». (Ντ. 2).

Π. Κ ι· ν Ι ο ιν : «Ζει Πεμ: άει· Ιιιιεειιοειιιιι άει· Πορτο. (Νι·. 2).

ιιι άειιι νοιιι νει·ιΐ εεοιιιιειιιειειι ΡΜ! ι:τιιτειι ιιι ειπει Με άει·

Με ι·οΙΙΙιοιιιιιιειιειι εεειιιιάειι, ιιι ειιιετ Ιερι·ε.ιτειειι θεεειιά Ιε

ιιειιάειι ΡειιιιΙιε ιιεεε άειιι Βιιιιι·ειΤειι ειιιεε Περτϋεειι ιιεεε ειι

άετε Εεριε.ει·ιιτειιιιιιιιιςειι ιιι άει·εεΙΙιειι Ε'ειιιιιιε ειιι'.

Ρ: Β ο ι· ο τε ο ιι ι ιι ε ιι ι : @Με Βειιιετιιιιιι8· ιιιιετ Βιιιιιιιιιιειιοιι

άεε 'Γι·ιρρει·ει. (Ντ. 2).

«Βεάειιτιιιι); άετ ιιΙιεειιιειιιειιιι

 

ιιι

θ Βοιάετειι τιει'ειι Μι ειειιιιιιιε Ττιιηιει·ιιτεειιειιιιιιιεειι Μιμη

άετιιιε.εεεειι Ιιετνοτ: Απε ςεινάιιιιιιειιει· ιιειΓε ιιιιιιιιιιειι ειε -ι5 ειιι.

ιειι)ιε ιιιιά 3-4 ιιιιιι. άιειιε ΒιιΒιιοειτοτιειι ειιά ιιιιιττειι άιεεειιιειι

ιιι άειι.Ηετιιτ6ιιτειιεειιει ειιι. ιε Με νετιιτειιοιιι.ε οιιιο ειει·ι‹ε

Βειειιιι; άεε 0ειιε.ιε ειιά Αιιεοιιάει·ιιιιιι ειιιεε ειιτιρ;ειι 8εει:ειε.

ιιι άειιι εεΙΙιεινετειιιιιάιιοιι ιιειιιε Ποιιοιιοιιιιειι ιιιιοιιειιινειεειι

ινετειι.

Α.-Βιιιιοιν: «νετειιειιε ειιι· Ρτοριιγιειιε άει· Πειει·ιε άιιι·ειι

0ιιιιιιιι». (Ντ. 2ι.

θειιιιιεειει€ετιιιιε;ειι:

ι) Οιιιιιιιι ιιπ ννεάει· ιιι ιιιειιιει·ειι ιάςΙιειιειι, ιιοοιιιιι πινει

ιιιεΙινϋειιειιιιιειιειι ει·ϋεεει·ειι Ποεειι ιιιι Βιιιιιάε ειιιε Μιι.ιει·ιιιετ

ιιτε.ιιιιιιιιε· οάετ Βεειάινε άετεειΙιειι εισιιετ ειι νει·ιιιιι:ειι.

2) ΚΙειιιε ιιιΕΙιειιε Ποεειι ιιεεε" ιιιοιιι. ιιει· ιιειιιε ρτοριινιεο

τιεειιε ννιτιιιιιι€, εοιιάετιι εειιειιιειι εο8·ιιι· Πιτ άιε Πτιιτειιιιιιιις

ειι ρτε.άιεροιιιτειι. ΒτιιΙε.τειι Παει ειοιι άιεεεε νιεΙΙειειιτ άεάιιτειι.

άεεε ιιιειιιε Ποεειι πιει". ιιιιιτειοιιειιά μπει: ειιιά ιιιιι άιε ΡΙιιε

ιιιοάιειι ειι Ζετει6ι·ειι ειιά ).ι·ιειοιιπειτιε· άιε Βιιει·ειε άει· ιι·ειεεειι

Βιιιι.ιιϋτρετειιειι ιιει·ιιιιεεπειι.

8) Ποεειι νοιι 0,5 Οιιιιιιιι 2 Με! ινάειιειιιΙιειι ιιιιιιειι ειιιε ρι·ο

ριιγΙε.οιιεειιε, ινειιιι ειιειι ιιειιιε νοΙΙετε.ιιάιιςε, ινιτιιιιιι);.

4) ιιι ιιιΙειιιετειι ειιά ιιιιιιιετειι εειιειιει·ιι Ποεειι Με Με ΟΜ

ιιιιι ειιιειι ρτοΒιιγιιιοιιεεΙιειι Βιιιιιιιεε ιιειιριεεειιιιοιι Πιτ Ρετεο

ιιειι, άιε άειι εσιιτάιειιετ ττεεειι (ΝεειιτινιιεΙιε).

5) Κιειιιε τεε·ΙιεΙιε ειιά ιιιιιι.Ιετε εεΙιειιει·ε ρτοριινΙεσιιεειιε

0ιιιιιιιιάοεειι νει·εειιιειιειι ειινεε άειι εΜειι ιιειιετ Βτιιτε.ιιιιιιιι)ιειι

θ) θεάτειι άιε Βιιτινιοιιειιιιις ειπει· ΜεΙει·ιειαιοιιεκιε ιιιι.ιτε άεε

0ιιιιιιιι ιιι άειι ειιιιεινιιιιάιειι Ποεειι ιιειιιε ρι·οριινιιιετιεειιε

ΨιτιιιιιιΕ.

Τ) Πιε νοπι Νεειιιάιειιειε ι'ι·ειειι Ρετεοιιειι ,ςειιειι ειιι ετϋεεε

ι·εε ν., εεειιιιάει· ιιιιά Βει·ιιιεει·εε Ν), ιιτειιιιετ, Με άιε_ιειιιε·ειι

άιο άειι Νεειιτάιειιει ιτιιι;ειι.

κ Η :ι ο ιι ε τ.

Π Νεειιιιιι οιωιιιιιιιωι. Μάτι-άρτι! Με.

Α. Γ. 8 ο ιι ι ο ιιι ε. ιι ο ιν ε ιι ν: «Πειιει· άιο ΒεειειιιιιιΒ·ειι άεε

θειιιιιιυιι ειι τειιιιιιιι ιι. ενιιιρε.ιιιιει εειιι ιιεεε. Ι. Μιιιτοε

ιιοριεειιε Βε ιιιιάε ιιιι θειι€Ιιοιι Βοι θιιιιιεοιιι>›.

Πιε Πιι:ιιιειιιιιιις Μ. ιιιοιιτ ειιΒ·εεειιιοεεειι: ειιι Βειετε!: «ει.

ινειιιι ιιι6ςΙιειι, ειιιι.τετ ΒιεΙιει'ει·ι: ννει·άειι.·

Ιιεεειι ι ιι ε: «Με ειιι νοιι Νεριιτειιιιιιετετειιτ Ιιειιιι Ηειι

εειιειι».

Πει και ινιιτάε, Οιιτοιιει· 1901 ιιι άει· ει. Ρειετειιιιτςει· Διι

ι;ειιιιειΙειιετιιΙτ ιιεοιιιιειιιει.. Πιε 88 ε. ιι. Μειιιι, Ριιετιιιε.εειιι,

ιιιιιιε ω· νετοι·άιιιιιι€ ειπε ΒιιιιιΙειοιι νοιι 5,0 Νεριιιειιιι ειιι

200,0 οι. τιειιιι ιπι Ιιειιιε νοιι 18 Βιιιιιάειι ειι ειοιι ;ξειιοιιιιιιειι.

Πε.ε Μεάιοειιιειιι ινιιτάε ιιι Αιιιεεε ειιιετ Πε.τιιιετιιτειιιιιιιιε (ινεΙ

ειιει· Α" ?) εεεεεειι. Πιε Ρι·ιιρετει ιιεετειιά εεε Νε.ιιιιιιιειιιιιιιιι

ιιοιι άεριιτει.ιιιιι. Ρετ Ιιειιειιρεει μι. εεεειιειι ειι ιιεΙιειι. Νεειι

άετ ιει::τειι (ιιεεε νοιι άει· Βιιιιιιειοιι Με Ριιιιειιι 849 Βιιιιιάειι

ειεεειιιει'ειι. Πτ ετννεειιτε άιιι·ειι ιιειιιι.ιε θειιιιιετεειι ιιι άετ Ηε.τιι

ιιΙ:ιεε ειιά ιιειιιετιιτε ειι εειιιειιι 8ειιτεειιειι, άιιεε ετ «ιιεεε» ειιι'

εεινεειιι εει. θειιε.ιι ιιιιοιι ειιιειιι Μοιιει. "οιιιο ειειι άει· Ρειιειιι:

ιιιι Αιιι.ιειιιιοεριι.ει νοτ. Βιιιι.ιι ε: Πιε Ριι ιΙιειι Ιιειάει· Αιιιιιειι

νοιι ετε.ιι-ννειεειιοιιει· Ιι"ετεε. Πιε 'Ι'τιιιιιιιιε ιι άει· Ι.ιιιεε ιετ νετ

ειιιε.εει. άιιτειι ειπε εΜειι ι'ειιιει.ει· ινειεεει· ΡιιιιιιιεΙιειι ειιά

Κετιιειιειι. Βιιιε εειιιιιε.ιε Βιιιιάεοιιε άει· Ι.ιιιεε ινει· ιιιειιι ιιε

πω. Ιιιι Αιι€ειιιειιιειι ω: άετ 8ι.ε.ε.τ άεε Βιιά ειπει· θετε.τεεω

εοιιιιιε.ι·ιε. Ρε.ι.ιειιτ ειιιιιτε Βειάετεειτε Ε'ιιιεει· ιιι Με Μειετ. Πε.ε

θεειεΙιτειεΙά πετ οοιιεειιτι·ιεεΙι οιιιεεεειιι·ιιιιιιτ. ?εΜειι ννιιι·άειι

τιιιιιιιε· ετιιε.ιιιιτ. Νεειι Αττοριιι ιιοιιιιιε ιεεεεεετεΙιτ ινετάειι. άεεε

άιε τειιιροτειειι Ηιιιιωιι άει· Ρεριιιειι εΜειι ειιιά ειιά άιο Νεα

Ιιειιι€ει“εεεε ειιι; ιιιιά ιιιιι.εε. Πε Μ: άιεεεε εοννειτ ιιιιε ιιειιε.ιιιιι

άει· ει·ειε εειιι νοιι ΝειιιιτιιειιιιιιειετεΜ ):ιειιιι Μειιεοιιειι. Βετειιε

εειιι 1886 ινε.τ άιιι·ειι ῖετειιειιε ειιι Κειιιιιοιιειι άιε Οει:ετειιιιιιι

άειι; ιιεειι ΝεριιτιιεΙιιιιιιιιετιιιις ιιειιειιιιι. Ρετιειιι ννιιι·άε ειι

ιιειάειι ΑιιΕειι ορει·ιτι. Πιιιεει·εειιιιια. Πει· Βιε.ει· ινε.ι· ιεει-ινειειι

οιιΙι:ε έ(ει·ιι. Νεοιι Πιεειειοιι άεε Νεειιετεετεε ννε.ι· άιο 8ειι

εο ει· ε Με.

Βετο νν: «Πιε Μάι νοιι 2ειτ.ινειιι€ειιι ΒιιοριιιιιεΙιιιοε».

Βει ειιιειιι 21 ε.. ιι. Μειιιιε πιει άεε τεοιιι.ε Απε νετ, εοιιεΙά

ετ άειι θιιετιιϋι·ρετ ιιιιά άειι Κορι“ νοτιιιιιιετ ιιειι,ι;τε, εάετ ειιιε
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.πιει πιιτει· ιι1ιγειεε1ιει· Αιιει.ι·ειιΒιιιι . ι·ει·ι·1ε1ι1ειε. Πε 1ιεεεε1ιι

Αενπιειι·ιε άει· Κορίεειι.ειι. Βιιι 11ι·πε “με άεε Απ” π-π.ι 1

άει· Πιιορ1ιτ1ιε1ιποε ιιιεΜ επί. Ρπ1ειιι1οιι άεε Απςερίε1ε ννιι·ά

ιιιε1ιτ 1ιεο1πιε1ιτει. Απι ινε1ιι·εε1ιειπ1ιο1ιετειι επετ. ειιι Οπνει·ποπι

πω" άεπι ΑιιΒ·ε πι άει· 'Ποιο άεε Μιιε1:ε1ιι·ιε1ιιει·ε.

Β π ι· ο ιν : «Με Ονε1ιοετεπε1ι1εεεπ ιπι θΙεεπϋι·ρει· ειιιεε Απεεει.

Α. 8. Ψ ει ιι ε τ ει ιι : «Βειιοιιι. Μιει· Με ΤΙι85.ιι€1κειτ άετ Απε·ειιε 1

ε1Μιει1ιιιιι; ιπι ΒιιννιιΙΚιεεπειι θοιινει·πειιιεπτ». '

Ιπι νετ·1ιιιιίε εινειει· Μοιιιιι.ε 2171 Αιιε·εππι·ιιιι1ιε. Τι·πε1ιοιιι- .

1ιι·επιιε 892 Ξ 20 ρΟι. Ο ειιιι.ιοιιεπ 874. άιιι·ιιιιτει· Πκιι·ειειιοπειι 87

Με άτεἱ νει·1ιιετειι; 1ιι εετοιιι1ειι 47; '1'ι·ιε1ι1ε.ειεορει·εΜοπεπ 115. ι

Πε ετε!1τειι επι 128 ιιιι1ιε111ιιιι· Β11ιιάε νοε, θΙειιοοιιι, Τιπιε1ιοιιι,

Ροεπειι νσει·ειι Με Μιιιὶςειειι Πι·εεε1ιειι άει· Β1ιπά1ιειι. Βιιι ‹

Πε.11 ι·οπ 1ιειάετεεΜεει· Αιι·ορ1ιπι π. οιιι. ιιεε1ι Πε1ι1Μειιεο1ιπεε

Μιά εειιιιιιετ ιιιιτεει.1ιε11ι. ι

Πι. Ρετει·ε1ιιιι·ιςει· Ορ1ιι.1ιε1ιιιο1οςιεε1ιε

θεεε11εο1ιεΗ.

Βιιιιιιιιι· επι 25. Οειο1ιει·.

Βε1ιιιπιιιιει·: «Πειποπειι·ιι·ι ειιιειι Ρει.ιεπτειι ππε ΟοΙο1ιοιιι

άεε ΒεΙιπεινειι».

Ι. ε ι ε ιι ι π ε : «Πε1ιει· Νερ1ι11ιε1ιιιοιιτει·εΜ>>.

Βει·επε ι·είει·ιι·ι.

Β:ιε1ι Με: «Πειιιοπετιιι·Ε ειιιειι Κιιιι1ιειι ειιι ιιι1ιει·επ1ϋεειι

θεεε1ιιν11ι·επ επ άειι Βἱάει·ιι ιιπά άει· Βἱιιά81ιειιιΙ».

 

Κ επ ε ινε 1ι : «Πε1ιει· Με Τ1ιΜια1ιειτ άει· Αιιι;επε1ιι1ιε11ιιιις

ιπι ιιζιει εεο1ιειι Π·οπνει·πειιιειιι:. Κι·ειε θΠεεοιν».

1ιι άει· 1ιιιι·ιιειι Ζει: νοπι 10. Πει Με Π. .Μπι 1901, 4202 Ρε

ι1ειιτειι. νοιι άιεεειι ννιιι·ειι 8895 Τιεο1ιοιιι1ιι·ειι1ιε - 111ιει·ννιε

Βιειιά ν7οι_ιιι1ιειι. Βε1ιι· 1ιε.πΡις ειιιά 1ιει·ε1ιε 1:1ειιιε Κιιιάει· Με·

ε1ιοιιι1ιι·ειιΙι. Ζινιεε1ιειι 150--700 1νει·ει "Με πεπιειι Κι·επ1ιε

ειιι Πι11'ε ιπι ιιιιάειι. Ορει·ιιτιοιιειι ινιιι·άεπ 476 επεε·ει”ά1ιτι.

Βειε1ι: «πιει άει· θεεε11εε1ιει'ι. άεε νοπ ειπεν Οοιιιιιιιεειοιι

ειιεεεει·1ιε1τειε Βε1ιειιιιι ιιι ειπει· Βει.:ιετι·1ι·ιιιιις άει· 'Γιεε1ιοιιι

1ιι·ιιιιπειι νει».

Βιιιιιιιε ειιι 29. Νονειιι1ιει· 1901.

'Γ ε ο 1ι ε ιιι ο 1 ο ε ο ιν: «Πειππιιειι·ει1οιι νοπ Ρι·ερει·ετειι ειιιεε

ΑιιΒιοπιιι εενει·ιιοεπιιι ι·ειι·ο1ιιι11ιει·ε».

Κ1ιιιι ο ινιτ.εε1ι: <‹Πε1ιει· Με νει·11ιιάει·ιιπ επ άει· Βἰερειεἰοιι

ιπι Απ”, νει·ιιιι1εεει άιιι·ε1ι Με Δεεοπιο πω».

Κ ει. 1 ε ε ε 1ι ιι 1 1: ο ιν ; «Πε1ιει· Ονετ1εετειιε ειι1ιι·ειιιιε11ε».

Ν ο 1 ε ε 1ι ε ιν ε 1‹ ν: «Ζινει 11'ιι11ε ορει·ειινετ ΠειΙπιι€ άεε Ποτε.

ιοοοιιιιε».

Ιιιι ει·ετειι Πε1Ιε Με εΙειεΙιεεΜε θετει·εει νοι·. ΠιεεεΙ1ιε ινιιτάε

πωπ ιιιιτειι Με εκτιει1ιιι·ι. Βειιιι ει·ει.επ νει·1ιειιάιιιεε1ιεεΙ πιει:

ε1ε1ι, άιι.εε Με θε1ιιιιιτι·ιιιιάει ιι1ε1ιι ,ε;Ιετι Ιιει;ειι, εοπάει·ιι άιιεε

ειο1ι.άει· ο1ιει·ε Βειιά άεε Ποι·ιι1ιειιιεε1ιιιιι.τεε ϋΙιει· άειι ιιιιτει·επ

Πει Οοι·ιιεε11ιοι·άι ειιι ειπε. 1'/ιι Μπι. 1ιιιιννε,αςεεε1ιο1ιειι πω. 1

(Πεε1ιειεςε1εω11ιιιιε·). 1)1εεει· 8ιι·ειι'ειι ινιιιάε εΒιιεετοεεειι, άει·

ιιιιε1ι @ειιιε ΠειΙιιιιι; ιιπά άειιιιι $ε1ιννιιιιά άεε Κετειοεοιιιιε.

Ιπι εννεἰτειι 11'ε.Ι1ε ιιιιιο1ιτε ειο1ι Ν. Μεεε Βεο1ιεε1ιτιιπιι· επ

Νιιτεειι ιιπά ππε Με άει· Ιτιάεετοιιιιε νοπι ο1ιετοιι Ηοτπ

1ιειιι.εε1ιιιΜτειιάε ειιιειι 1 Μπι. 1ιι·ειτειι Βιι·ειι“επ Μ. Θιιιε ΗΜ

1ιιιιε·, άει· Κει·ειωεοιιπε εεεε1ιινιιιιάειι.

8ιτειιιι€ειι άει· ειιΕειιιιτει1ιε1ιειι δεει:ιοπ επι'

άειιι 8.Οοιηςι·εεεε ι·εεειεε1ιει·Δει·ετε1πΜοε1εει.ιι

νοπι 8.1ιιε1Ο..1ιιιιιιει·19Ο2.

Π. Πο1οινι ιι: «Ζπτ Ο1ιιι·ιιι·ειε άει· ΟιΙιἰιιι ιιιιά άει· 1ιειιεε1ι

επιασε Βϋ1ι1ειι».

Βι·εεΙιτε ΒεΙιειιιιιεε.

Α. 'Ι' ε ο 1ι ε ιιι ο 1 ο ε ε ο ιν: «Πε1ιει· Νοει1ιεπι1ι1ιιιιιιιςειι Ιιει ρεν

ιιιο1ϋεει· Αιιεειιι1ε νει·ειιι1εεει: άπτο1ι Ψιιι·πι1ιι·ιιιι1:1ιε1ι.».

Με εο11ειι ειιιε 1ιεει.1ιιιάιεε Πι·εο1ιειιιιιιιε ιιι εε1ιννει·επ Πι11ειι ι

ειιιε. Με Β1ιιιιιιηιι ειιι.ειεΙιτ ρω· άιερεάεειιι, ννιτά επι ι·εεοι·1ιιι·ι,

ει·ι·εει ιιιε1ιι. Ππι.ιιιιιάιιιιε.

 

  

ιι6., 19 Ιιοιιιι 1902 ε.

Ηει·εεεεε1ιει· Πι·. Βπάο1ϊήΨιιιιΔε1ϊ

Α. Ν ε. ι ε. ιι ε τι ιι : «Πε1ιει· Με θε1ιΜ.2ιιιιε άει· Βεειιιιι·Μιιι1επιπι

άει· Αι·1ιειιεΠι1ιιις1ιειι ιιπε1ι νει·1ειιιιιιιςεπ άει· Α11εωιο_

Μπεν άει· Με1ιειιι;επ Μει.1ιοι1ειι. νετ1ιιει. ιιιιιεε ΑΜΒ

ω. = 10 Με 20 ρΟι. ειιιιιιεε1ιειαεπ.

Α. Μ ει ι Ι ε. 1: ο νν: «Πε1ιει· Με Αι·Ιιειιείε.1ιι€1κειτ Πιιιάιιςιεει»_

Αεί' θι·ιιιιάΙει:ε ιιτε1αιεε1ιει· Πι·1'ε1ιι·ιιιι8·ειι - 1ιεεοιιάειε πω."

άειι Αι·Ιιειιει·ιι άει· ΒεπιιιινοΙΙεπιπειιπωιιπτειι - εοΙιε.ιει ει· άειι

Πιιιιιιιε·ιεειι ειιι' 821: ρΟι.

Π. Βιιι ιι ιιειειιι: «Πε1ιει· Με νει·πιιιιάει·ιιπε άει· Πιινει·1›ε.

Γιι1ιἱ,ε1‹εἱι πωπ νει·1ειειιιι,ι;ειι άει· Αιι8ειιιι.

Με ?τεμ εο11 επι' άειιι ιιιιε1ιει.επ Οοιιενεεεε ινιεάει·ιιιιι τω.

' ;ιε1εςι ινει·άεπ,ιιιιά Με άεπιιι εοΙΙ άιιι·επ Με Πε1ιιι1ι-ιιιπ1

Βε1ιπ11.ι·ειε Μετει·ιιι1 εεεειιιιιιε1ι ιιει·άεπ.

Βιιάιπ: «Πε1ιει· ειιιε ιιειιε Αιι. άει· 1ι·ιάεοιοιιιιε».

Ιει ειιι· άει· ρει·ιρΙιει·ε '1'1ιει1 άει· Ηοι·ιι1ιεπι Μπι, εο ννι|| Η

1 άειι ρι·εεε1ιοιιτ ννιεεειι ιιπά εε1ι14ιε·ι. νει· άιιι·ε1ι άειι ιι·ι11ιειι ΤΙΜ

άει· Ποι·π1ιο.ιιι. ειπεπεε1ιιιειάειι, Με Με ιιπ ίιι11επ ιιπά πω"

ιιϋι1ιιε· νοπι Ο11ιει·11ϋι·ρετ - ε1ιειιι·ειεεεπ! 18ε1ιειιιι ππτ ειιιε

πωπ πεε1ιε1ιιιιεπεννεττ1ιε Πει1ιοάε επ Μπι.

Η ιι 1ι ι ιι ο ιν ι τ ε ε 1ι ι «Πε1ιει· Β1ειιοι·ι·1ιοε άεε 'Ι'1ιιάιιειιεεε1ει

εει Νειιεε1ιοι·ειιειι».

ΗιιιιΠεεε ειιιίε.ε1ιεε Αιιεάι·1ιε1ιειι άει· Πιτει·ειιεεπιιιι1ιιιπι ειι

πιι€ι ειιι· Αιιε1ιειΙιιπ8. Ιιιι δεσει Μιά ειεΙι 1ι11ιιι1Β· Βεει. επι

Β ι· ε. ιι ιι ε τ ε ι ιι : «Πρι·ιο1ιι Μπιτ Με Πιιιϊει·ιι πάει νοιι Πιεειι ιιπ

άειιι Απςειιιιτ άειιι Ηεε1ι'εε1ιειι ιιπά ΗΙι·εο1ι1ιει·8'εε1ιειι ω.

ιιετεπ». . -

Π ιν ε τ ε 1; 1: «Πε1ιει· Με Βε1ιειιιά1πιι€ νοιι Πικειιιιιι;ειι ιπι Αι1εε.

Πι· ειιιρ11ε1ιΙτ Με ΠιιιΠ11ιι·ιιιιρ,· νοπ .Ιοάοιοι·ιπρ1Μιε1ιειι, ω.

Ηιιε.1ι ειιιρι1ι1ι1επ ω.

Ε ο_ῇ ε ι ε ο 1ι ιι Και ιν: «Πε1ιει· νάι·1ιειιΒιιπι.ςειεεε1π μμε '1ιι

Μιοιιι εοινιε επετ Με Βεςιειι·ιι·ιιιι; άει· Τι·εε1ιοπι1ει·ειι1εικ

Πι· Μ. Βιπι11ει. ιιπά ινἰΗ Με εοεςειιιιπιιιεπ Γο11ιειιΜι·ειι Βι

1ιι·επ1ιιιιι€επ άει· Βιιιάε1ιιιιιι. επεεο1ι1ιεεεεπ.

Β ε ιν ι· ε ιι η ε ιν : «Πε1ιει· Με ε;εοει·ερ1ιιεε1ιε νει·1ιι·ειι.ιιιιις άεε

'Ι'ι·ειο1ιοιιι'ε ιιπά Μπιτ άειι Πιπι1ιιεε άει· Τιπρρειι ειιΜπ

'Ι'ινιε1ιοιιινει·Ιιτειιιιιιπ».

Πιο Ποπινει:ει·άε-θοπνει·ιιεπιειιι.ε 1ιιι1ιειι Με ιιιειετειι Ί'ι·ιιο!ιοιι

1ει·ιι.ιι1ιειι. Ππι·ε1ι Με 'Ι'ι·ιιρρεπ ινιι·ά Με 'Ι'ι·ιιε1ιοιιι πιο1ι1ννειπ:

νει·1ιτειιει..

Π. Ριιιιιιτε.: «Ζπι· Τι·ιιε1ιοιιι1ιε1ιειιάΙιιιιις ιιπά εειιιετ Βο

1ι11ιιιιιι'ιιιι8· ιιι ΒιιεεΙειιά».

θιε1ιι άει· ιιιεε1ιειιιεε1ι-οιιιι·πηςιεοπειι Βε1ιε.πά1ιιιιε· άειι νοι·πιι. ·

Πε εο11ειι Κιιι·εε ι;εεε1ιειι ννει·άειι επι Με Μιιάιιι·ετε πι ιπι

Βε1ιιιιιάΙππε ιιι πιιτει·ννειεειι. Αιι Τι·ειεΙιοιιι ει·1ιι·ιιιι1ιτε 801άΔΙειι

εο11ειι πω· ιιε.ε1ι Βεειιά18ιιιιε άει· Κιιι· ειιτΙε.εεεπ ινει·άειι.

Α. ννο11ι: «νει·Ιειιςτ ειιιε ειι·επεε Βεειιιΐειειιιιεπιιε τει

Τι·ιιε1ιοιιι1ιι·ειι1ιειι ιιι άειι νο11ιεεε1ιπ1ειι».

νοιι άειι νει·εε1ι1εάειιεπ Ε' ο ι· πι π Ι ε ι· επ ιν ε 1 ε 1ι ε ε ιι ι· Μ·

ι;ιει.ι·ι ι·ιιιι άει· 'Ι'ι·ιιε1ιοιιι1ετεππειι νοι·ε·ε1εριιιιιι

άειι με Με ει·εε.ιιιιιι1ιιιι€ άειι πωπ άειι νοπι Ποε1ιειιει· πι!

8ι. Ρετει·ε1ιιιι·ι;ει· νειειιι ειπε ειιι1ιεπειειι; άεε Με 'Γαιο1ιοιι

ινιι·ά μι· ιι1ε1ιι. Βε1ιι·ειιιο!ιι.. ε ειιιά ι'ο111οιι11ι.ι·ε Πι·1ι·επιιιιιιιι

Με ιιεε1ι ι1ιι·ειιι θι·ιπ1ε ειιιςειι·ειςειι νι·ει·άειι εο11επ.

 

Βε11ε.ι·ιιιιιι ο ιν: «ΒιιιΜει:ιεεΙιε Αιι€ε1ιειι άειιι· Με Αιιιιιιι

Βι·ιι1ιο1ιε ΗιΙιε1ειετιιιις ιιι ΒιιεεΙειιά».

Πε @ειιι ιιι ΒιιεεΙ:ι.ιιά 909 ερεοιε11ε Αιιι.τειι$ιπιε. 187θ Μ”

1ιειεεεειι ε1ε1ι εοπει ιιοε1ι ιπι: άει· Βε1ιιιιιά!πιιε νοιι .1ιιΕ81°

1ιι·ιιιι1ιειι. Απεειι1ιοεριιεΙει· ιιπά Α1ιτ1ιε11πιικειι νοιι Αεεειι!κιπι1π

@κι εε 210. 1ιι ινειτ.ετειι 1012 Ποεριτϋ.Ιετιι ιὶπάειι ποε1ι Αιιιιοιι

1ιι·ειι1ιε Αιιι'ιιε1ιιιιε ιιπά Βε1ιιιιιά1πιιις. θ ι

'-ιι.

  

ιιεεειιεεεωι ν: Α.



 

Βενιιε ειιι ΙΙιιεεΙει:Ιιειι Μει!ΙεΙιιΙει:Ιιειι ΖεΙΙει:ΙιτΙΙΙειι.

ΜΙΤ.

 

ΒεἱΙεἔε πι· ..δε ΡετειεΙ1ιιι€ει· ΜετΙιοιιιιεοΙιειι ννοοΙιειι5εΙιτιίτ". ΠΠΣ.

 

ΒσδΒΙΒΟΠΕΙ ιιιευιοιΜεοΒε ΖΕΙΙ'Ι'ΒΟΠΒΕΡ'Ι'ΒΠ.

Αι·εΙιΙιν ΨΙεΙιΙετ1·ΙΙ, ιιεΙτεΙοςιΙ Ι εεπάεΙιιιο_Ι ἔεἰεΙιορετοΙοεΙΙ (ΑτεΙιΙν

Πιτ εγεΙιΙπττΙε, ΝεπιιοΙοειε π. εειπε ΙΙ. ΡεγεΙιορεΙΙιοΙο8Ιε)

(ΙΐιεΙπΙτεεΙιππ(Ιε εεεετε) ΒοτιιΙππ (ΒοιΙΙΙιι'ε ΠοεριεπΙ2εΙΙππε).

ιι·ιιι·ειε ιΙι·πι·εΙε.

Ι)_)ειεΙΙιι)ε. $ΙΙε(ΙΜπε (ΡΜΙεει·ΙεεΙιε ΠεάΙΙ:Ιιι).

Ηειορι_ἱεε ι·πεεΙιοΙ εΙιιι·πηις·Ιι ΙΑιιιιε.Ιειι εει· ι·πεεἰεεΙι. ΟΙιΙι·πι·8·Ιε).

εάι2ιιιεΙω)ε οΙ›οει·ειιὶε (ΜεΙΙιεΕπΙεεΙιε Βππάεεπεπ).

Πεει2ΙιιεΙΙι_Ιε ρι·ΙΙιειν1επΙ_)ε ΙΙ ιποι·εΙιοπιπ εΙιοι·ιιΙΙιπ (ΜειΙΙεΙιιΙεεΙιε

ΒεΙιεεεπ επιιι Μετιιιε-ΑτεΙιιν).

Ρι·ε.ΙιτιτεεΙιεεΙΙι_) Ι')”τει.εεΙι (Ρι·ειΙΜεοΙιει· Απε).

ΒπειιΜ_) ΑΙ'ΟΙΙΙΙιν Ρε.τοΙο Π, ΙΙΙιιιΙιεεΙιεεΙΙοι ΜεΙΙΜπγ Ι Βπετει·ιοΙοι:ΙΙ

(Βιιεε. Αι·εΙιΙν Πιτ ειΙΙιοΙοΒΙε, Μιπ. Μεάιειιι π. Βεεεει·ΙεΙοεΙε).

ΙΙιιεεΙ‹ῆ 8Ιιπι·ιιιιΙ ΚεεεΙιιιγεΙι ι ννειιει·ΙΙεεΙιεεΙΙΙεΙι Ιιι)

Ιεειι)εΙ. (1οιιι·ιιεΙ ι·πεεε εεε ιιιεΙειΙιεε επΙειιεεε εΙ

νεπει·Ιειιιιεε). Ι902. Μ. Ι, 2, 3.

ΒιιιΙι· ι ε.ε·Ιιι. «Ζιιι· ?τεμ εει· νει·ΙΙπάει·ιιιιρ;επ άειι ΒΙπτ.εε Ιιει

Βερι·6ιεειιυ.

ΒΙε Πιιιει·επεΙιπιικειι ννιιι·άετι ΙιεΙ 19 Ρετ. πιιι.τεειεΙΙτ. ειε

εϋ.ιππιιΙιεΙι ιπιε ΟΙ. ΟΙιππΙιιιοοει·ιιε ΙιεΙιειιιὶεΙι π·πι·άειι. νει· Βε

ε·Ιιιιι άει· Οιιι· ει·ιςειΙι Με ΒΙπιππιει·επεΙιπιιε ΙιεΙ πεπ εεΙιενει·ειι

ΡΙΙΙΙειι Με ιιιιεεεεεΙιιιτει· ΙΒι·ΙΙι·ειιΙιπιιε; ω· Ηππι: ππι! ΘεΙιΙειιπ

ΙιΙΙπιε ειπεπ ).);εε;ειΙΙΙΙ101° άει· Νοι·ιπ εΜεε νει·ι·ιπ,ςει·Ιειι Βη

ΙΙιι·οεγΙεπεεΙιεΙΙ. (Με.ιιιιει· ιιΙεΙιτ ιιιιι.ει· 4 ΕΜΠ.. Β'ι·επειι 8.5 ΗΜ.),

ΖεΙιΙ πει· Ι.επΙΙοογιειι 10-12 'Ι'επεειιιΙ. ΗπειιιοεΙεΙιιιι€εΙιε.Ιτ.

ιΙπι·εΙιννει; πΙεπι·Ιεει (Με.ιιπει· 85-72 ρθι., Β'ι·ειιιειι 60-70 ρθω.

ΒεΙ άειι ΙεΙεΙιτ.επ ΡΙΙ.ΙΙεπ Ζε.ΙιΙ πει· ΙΞι·γΙΙιι·ο- πιιπ Ι.ειιΙιιοογιειι

ιιοι·ιιιεΙ. Ηε.ειιιοεΙοειιιΒ·εΙιε.Ιτ. ετινπε νει·ιιιΙιιάει·ι. 8οινοΙιΙ Ιιι

εεΙιννει·επ, Με ειπεπ ἰπ ΙεΙεΙιτειι ΓεΙΙΙειι ιππι· πει· Ρι·οοεπι.ι;εΙιεΙΙ

επ _Ιπιι€ειι ιιπά ι·εἱι'επ ΒΙεπιειιιεπ ,ςι·ϋεεει·, Με Με Νοτιιι, πει·

ΙΙΙ)ει·ι·εΙ επ νει·ι·ιπε·ετι. Πει· Ρτοεειιιι;ςεΙιεΙΙ επ εοεΙιιορΙιΙΙεπ ΖεΙ·

Ιειι ιιοτπιπΙ. ΒΙιεπεο ννιιι·άειι εΙπΙιε1·πιιςε ΕεπΙΙοογιειι ιιιΙΙ. εοεΙ

ιιορΙιΙΙεπ Ηι·ει.ππΙει.ιοπειι πιιπ εεΙιι· ΙΙΙεΙπε («Με ΒΙπτΙΙΒι·ρει·

εΙιεπετεεεε) ροΙγππε!επι·ε ΒεπΙΙοεγιειι ε·είππάειι. Ιιι εεΙιννει·ει·επ

ΕΙΙΙΙεπ ΡοιΙΙΙΙο πιιπ ΗΙΙΙι·οεγΙ:επ.

Νε.εΙι ειιιιιιοιιπιΙΙεΙιει· Βεπει.ιιιΙΙππ); ιπιε ΟΙ. ΟΙιε.πΙιιιοοε·τεε

ιιι·πι·πε ΙιεΙ πεπεεΙΙιειι ΡπΙΙειιτ.επ εἱπε ΒτΙιεΙιπιις άει· Ει·ΧΙΙιτοεγ

τειιππΙιΙ πιιιΙ εεε Ηεειιι‹›8·ΙοΙ›ἱπςεΙιπΙιε (Μωιιιιιιιιπ 95 πω.) εσπ

ετει.ιι·τ, ΖπΙιΙ άει· ΙιεπΙΙοεγιειι νειι·Ιιιι.ςετι, ΡοϋΙΙΙΙοεγιοεε εΙιεπ

ίει.ΙΙε ΨΘΠΙἔΒΐ.

ει: ΙΙΙιει·ι·ειΙ'επ εΜεε εεεωιε·εττ. ΟΙεΙεΙιεεΙΝε ιιιιι. άΙειιειιι εειι

ετιεεπ ΙΕΙΤεετ επί' Με ΒΙπτ, Ιιοπιιιε πω. ι1ιιι·εΙι Με ΟΙ. ΟΙιειιΙ

πιοοι.ςι·εε ειπε Βεεεει·πιιρ_· πει-ι εΙΙ€ειιιεΙιιεπ Ζπετεπάεε πει· Ρε.ι.

Ι:εοΙ:ιιεΙιτειι, ΒΣτινεΙεΙιππΒ άει· Ιιει·ι.ειι ΙιιΙΙΙΙ.ιπιε, Ινιεπει·Ιιει·εεεΙ

Ιππι.ς· άει· ΗεπεΙΙ)ΙΙΜΙτ ἰιι ΙΙιπειι, νει·ΙΙιεΙΙιιιιε· ε” πΙεει·Ιι·τεπ Βε

ρι·οιιιε, Ει·ΙεΙεΙιτει·πιιΒ· άειι 8οΙιΙπεΙΙειιε, νει·ι·Ιιιε·ει·πιιε άει· Νεεειι

εεει·ετ.ιοπ ιιπά ΑπΓΙιεΙΙππ;; άει· 8Ι.Ιιπιπε. (Πεκ Ο!. ΟΙιεπΙιιι. νο·ιιι·πε

Ιιιπει·ΙΙεΙι Με ιιι 20 'Π. 8 ΜεΙ τεςΙΙεΙι εεεεΙιειι. ιιπά ενειιτπεΙΙ

ειπεπ 8.πεεει·ΙΙεΙι ερρΙιειι·τ, ΙσεΙ ΠΙοει·πτΙοπεπ ειε). - Ιιιι ΒΙπτ

ΜΙΝΙ νει·Ι'. πιιτει· εεΙιι· ιεΙιΙι·ειεΙιεπ Ρι·ερει·ειεπ ππι· 2 πιπΙ Ιω

ρι·πΙιεεΙΙΙειι.

Η Ι ιιι ιιι ε1. «ΡΙεειιιε2εΙΙειι». ΒΙτει·ειτπι·επεε.Ιιειι πιιπ ΙΙι·Ιειεειιε Βε

ερι·εεΙιπιι8.

ΙΡοι·τεετειιιις ΜΒΜ.

'Ι' ε. ι· π ο π· ε ΙΙ γ. «Με εγρΙιΙΙ. Ε"πιπΙΙΙε πω! ΙΙιι·ε Πεεεειιάεπι».

ΠΙε 'Ι'Ιιεεειι, Με νει·Ι'. ε.πΙΙιτεΙΙΙ, Ιε.πτεπ:

1) Ιιι ειε εΙ.ΜΙΙεεΙιειι ΡειιιΙΙιειι Μιά σε 8ΙξρΙιΙΙΙε εεννϋΙιιιΙΙεΙι

ιΙπι·εΙι Με Μειιιιει· Ι1ιπειιιεεΙιι·ιιεΙιτ, πιε Με ι·πιιΙΙΙιεΙε νει· άει·

Ηειι·ε.ΙΙι νοπ ΡιοετιιιιΙι·ιειι ΙιεΙιοιιιιιιειι.

Με Ει·ΙιΙιεΙιΙΙειΙ πει· θ. ιιιειιιίεει.Ιτι ειεΙι ιιι άι·ειΙ'ε.εΙιει·

ΙΝειεε: ΑιιΓΙι·ετεπ Ιιει·ΙιΙΙιει·ει· Θ., άγεττορΙιιι·ειιιΙε ΒιιιΙ·ΙΙΙεεε πιιπ

ει·ει·Ιιτε ΙιιιιιιππΗΜ.

δ) Ιιι ιιΙΙεπ τΙΙεεειι άι·ει Β.ιεΙιτπιιε;επ Μπιι εΙεΙι Με εγρΙι. Πε

ι·ετΙιΙ:Μ Ι›ει ετννο1·Ι)επει· 8. εει· ΕΙΙΙ:ει·ιι (Ι. θειι.) ιπεπΙΙ'εσπιι·επ.

 

· Πει· Ρι·οοειιΙ.κεΙιε.Ιτ ειιι _Ιππεεπ ιιπά ι·ειΓειι ΒΙε- .

ιιιειιιεπ ιιι άειι πιεΙει.επ ΡΙΙ.ΙΙε11 εΙ›επΙ'ιιΙΙε εεννεε νεττιιιςει·ι, άει· -

 

ΒπεεΙΙι) θοΙιπι·ιιεΙ ΙιεεΙιιιγεΙι Ι πεπει·ΙτεεΙιεεΙΙΙεΙι ΙιοΙεειιε_ἱ. (Επε

ειεΙ:Ιιεε .!οπι·ιιιιΙ άει· Ηιιιιτ- ιιπά νειιει·Ιεεπεπ Κι·ε.ιιΙιΙιεΙ0επ).

Βιιεε!κή ννι·ε.Ι.εεΙι (ΒιιεειεεΙιει· Απο.

ΗΙιπι·ππΙ πΙΙπεεΙιει·ετννπ Ι εΙιεπεΜεΙι ΒοΙεεπε_Ι (δοιιι·ιιεΙ Επι· θε

Ι)πι·ιεΙιΙΙΙ'ε πιιπ ΡωπειιΙΙι·ποΚΙιεΙΙ.επ).

ΨεειπΙΙΙ οΙ“Ι.εΙιιιοΙεεΙΙ (ΖειεεεΙιι·Ιίε Πι· θρΙιΙΙιε.ΙιποΙοε·Ιε). .

Ι'νεει.ιιΙΙΙ ΙΙΙΙιιΙτεεΙιεεΙαο_ξ Ι εειι4εΙιποΙ ρεΙεΙιΙειτι·ΙΙ Ι ιιεΙι·ορπωΙοΕΙι

(ΖεΙτεεΙιι·Πε ΠΠ· ΙΙΙΙιιΙεεΙιε πιιπ ςει·ιεΙιΙ.ΙΙεΙιε ΡεγεΙιΙπΙ:ι·Ιε πω!

Νειιι·ορετΙιοΙοε·Ιε).

ΨεεειιιΙ‹ οΙιεεΙιεεεΙιεει.ννεπιιο_) εἱεἰειιγ. εεπτΙεΙπιο) Ι ρι·ειΙΙΙ:ΙτεοΙιε

πιο) ιπεπιιΙπγ (ΖεΙΙ.εεΙιΓΙΐΕ Ι'πι· 6ΙΙ'ειιτΙΙεΙιε ΙΙγειεπε, ειπ-ιιιεΙιι

ΙΙεΙιε πιιπ! ρι·εΙιτίεεΙιε ΜεάΙειιι).

Ψο_)επιιο-πιεσΙΙιΙπεΙΙΙΙ εΙιπι·ιιε.Ι (ΙΜΙΙππι·-ιιιεειειιιιεεΙιεε .ΤοιιιιιπΙ).

 
/”ε . . εεε-τες τ

4) Πει· ει·ΙιΙΙειιε ΙΒΙιιΙΙπεε άει· ει·ννοι·Ι:επειι θ. :εΜε εΙεΙι ειιι

ε.ΙΙει·εΙΙΙ.ι·Ιιεεεπ Ιιι άει· 2. θειιει·ετΙοιι άει· ειππ. Ι.Ι'πιιιΙΙιε. ιπι1ειιι

ει· ειπε ΙιεπεπιεπτΙε ΖεΙιΙ ΑΙιοι·ιε, 'Ι'οιΙΙ.ι.ςεΙ)οι·ειιε, Ε'ι·ΙΙεΙιτ.ε, ειε

Ιιι άειι ει·ετειι ΕθΙ)ΘΠ8"Ή""".0Π επ θι·πιιιΙε στεΙιειι, ΚΙιι‹Ιει· Με

ΒτεεΙιειιιιιιιςειι εει· Ιιει·εά. 8. οιΙει· Με άεπ νει·εεΙιΙεάεπετειι

ε.ιιειοπιιεεΙιεπ ιιπά ΐιιπεΙ.ΙοιιεΙΙειι Βγειι·ορΙιΙεεπ ειιι· Ε'οΙ);ε πω.

5) ΑΙιεεεεΙιειι νοιι επειιει·ετ. εεΙτειιεπ ΑπειιπΙιιπεπ Με Με ει

ει·Ιπε ΙιιιιιιιιιιιιΜ πει· ΙΙ. Θεπει·πεΙοιι. (Ρι·οϊει.ε.'εεΙιεε θεεετε)

ππι· ειπε ιεΙιννεΙΙΙ.κε. -

θ) Πει· ΒιιιΙΙιιεε πει· εγρΙι. Ηει·εά. επΓ άΙε ΙΙΙ. Θειιει·ειΙοιι ιιπ

άεπτ.ΙΙεΙι εεΙιινε.εΙιει·; άΙεεεε εειεε εΙεΙι πιιι·εΙι νει·πιιιιάει·πιιε άει·

ΖπΙιΙ άει· ΑΙιοι·ιε, )'Ι'οάιε;εΙιοι·επε ιιπά πω· Ιιι άεπ ετειειι ΕεΙπειιε

_ιπΙιτεπ επ θ·ι·πιΜε ε·εΙιειιάειι, Ε”εΙιΙειι άει· Ιιει·εάΙΙ.ΙΙι·. ΒγρΙι. ΙΒι·

εεΙιεΙππιιι.>;ειι ιιει άει· ΙΙΙ. Ηειιει·ειΙοιι Με Ιιεπεπτ.επτΙει·ε νει·ι·Ιπ

εει·πιιε άει· ΖπΙιΙ πιιπ ΩπεΙΙΙΜ άει· Πγετι·ορΙιἰεεπ. . ·

7) Με ειιινοι·Ιιεπε ε. ω· Ι. Θεπετε.ιιοπ ΙΙΙιει·ετει.ς: ειεΙι ιιιεΙιε

επί Με ΙΙΙ. ΙΙειιει·πιΙοπ πιιιει· εειιι ΒΙΙΙΙε άει· Με @Με ΙπεΙιει.ιιιε

ιεπ ΒΙ°8ΩΙιθΙΙ1ΙΙΙ1£8Ϊ0ΓΙΙΙΘΙ1 εει· Ιιει·ειΙ. 8. ΒΙ)επΓε.ΙΙε Ι›ε‹ΙΙιιρ;τ. πιε

ει·ννοι·Ι›ειιε 8. πει· Ι. Θειιει·ειιοπ ΙιεΙ άει· ΙΙΙ. Ι‹εΙι1ε Ιιιιπιππιπε.ι.

@εειι ΝεπιιιΙ'εοτιοιι.

8) ΠειιΙΙιεΙιε Βι·εεΙιειππιιεεπ πει· ερετεπ Ιιει·εάΙΙ:5.ιεπ Η. πει

εΙπειιι ω· ΙιεΙιΙειι ΒΙΙ.ει·ιι επι· ΖεΙΙ. άει· Βιιιρίε.πειιΙεε οεεε ιιιεΙι

ι·ειιι1 άει· 8εΙιι.νεπ.ι.:ει·εεΙιπϊτ ΙιπΙιειι ΙιεΙπε ΙιειειΙιτε.ι·ε ε. πει·

πω" ειιι· ΓοΙ,ε,ε. -

9) Βιε ΠεΙιετιι·π.αιιιιε· πει· Θ. επί' Ιιει·ειΙιτε.ι·ειιι πω” ΙΙΙιει·

εΙιιε θειιετειιοιι ΙιΙιιπιεε·. π. Ιι. Ι›εΙ εεεππόΙιΙεΙΙιεπάεπ ΒΙΙ.ει·π

νοιι εειι θι·οεεεΙιετιι ειιΙ' άΙε ΙΏπΙιεΙ. ννπι·ιΙε Ιιι ναί”. ?ΜΜΜ

ι ΙιεΙιιπιπΙ Ι›εοΙ›πεΙιΙ.εΙ, πιιπ! ει·εεΙιεΙπΙ. εΙπε εοΙεΙιε ΑιιιιεΙιιπε ιιἱεΙιτ.

τεεΙιτ ειιΙΙι.εεις. _ . _

10) Ηει·επ. 8ιγρΙι. άει· Π. ΘεπετπΙ.Ιοιι Με επεεεΙιΙιεεεΙιεΙι ει·

πεπ πγει.ι·ομΙιιτεπάεπ ΕΙιιΙΙιιει-ι επί' ιΙιε ΙΙΙ.

11) Πει· εγεει·ερΙιιι·ειιιΙε Ι)ιιιΙΙπεε πει· 8γρΙιΙΙιε π. Ιι. Με πιι

επιιετιρ,·ε ΒεειιιΙΙπιιεπιιι.ς άει· ΙιεΙιειιε- ππ‹Ι ΡτοΙιτεετιοιιεειιει·ειε

Με ΙιείεΙΙεπεπ ()ι·.ε·π.πΙειπιιε Ιιε.Ιτ εΙεΙι πἱεΙιτ ρει·εΙΙεΙ ιιπά ειιι.

ιηιι·εεΙιειιό άει· ΙπιειιιιιτΜ άει· Κι·ειιΜιεΙιεεπεεει·ππεεπ, εοιποΙιΙ

πει εει· ει·ινοι·πεπεπ Εστω (Ε. Θειιει·ειτιοπ), ε.Ιε ε.πεΙι ΙιεΙ άει· ει·

ει·Ιπειι ΙΙΙ. θειιετε.ιιοπ). . .

12) Ι)ει· άγειι·ορΙιιι·ειιάε ΒΙπΗπεε εει· Π. θειιει·εειοπ επι.ερι·ιεΙιτ

ςειπϋΙιιιΙιεΙι εειιι θι·επε ΙΙιι·ει· ΒεεεπεΙ·πτΙοπ, ε. Ιι. _Ιε εεΙιννει·ει·ε

ιιπά ιεΙιΙι·εΙεΙιετει·ε Πεεεπει·ε.τΙοιιεεειεΙιεπ Με Π. Θειιει·ε.Ι.ιοπ

άπι·ΙιΙετετ., ειιι εε ΙειεΙιτ.ει· ε·ΙεΙιτ. ειε εΜε άγετ.ι·ορΙιΙει·Ιιε Νεοπ

ΙΙοιπιιιεπεεΙιείι.. '

18) ΗεΙΙππρι άει· $γρΙιιΙΙε ειπεε ΙππεΙι·ιειι 0ι·ε·ππιειιιπε ιιει.

ιιΙεΙιτ ΜειιΠεεΙι πω. Ι'νΙεάει·ΙιετεΙεΙΙιιπε εεΙιιει· Ι.εΙ›ειιε- πω!

ΡιιοΙιι·εε.ιιοπεεπει·Βιε. _ -

14) Με ΙΙ. Θεπει·ει.Ιοιι άει· θγρΙιΙΙΙΙΙΙιει· ωεετ εεννϋΙιιιΙιεΙι,

νοι·ππεεεεεκετ, εειεε εΙε ιινεπει· Ιιει·εάπετε θγπιρτοιιιε, πιεσε βγ

ετ.ι·ορΙιιεεπ άει·Ι)Ιειετ, ιιοεΙι επι1ει·ννειιΙε Ιιει·επιτει· ΙιεΙιιιειετ. Με.

εΙπε εεεππάε ΝπεΙιΙ-ιοπιπιειιιιεΙιπΕι. -

15) Πγεει·ορΙπεειι άει· Π. θιειιει·ε.τἱοπ ινετεειι άει· ΠΙ. ιιιεΙιτ.

Ιιι ΙάειιτΙεεπει· Γοι·ιπ νειει·Ι›Ι.

16) Ηει·εάΙεπιε ΒγρΙιιΙιε Ι›ει άει· ΙΙΙ. θειιε1·ε.ειοιι »Με Ι›εοΙι

ε.εΙιτεΙ:, ννεππ εΙεΙι (Με Π. Θεπει·ειΙοπ ιπιε θ). πεπ Μπιι Ιιε.επε.

ΒΙιιε ιΙει·ιιι·ι1ι.τε εκι.ι·ει.πιει·Ιιιε ΝεπιιιΙ'εετΙοιι πει· Π. θιεπει·ετΙοιι

νοιι 'Ε. Θ. Ι)ιιι:ι.ι·Ιε. εειιιιιιιιι: - νιιΙι·ά εοινοΙιΙ ΙΜ πω· εΙΜΙιεεΙιειι.

Με εειιι Ι›εεοιι‹Ιειε Ιιε.ιιΠε· Ιιει άει· ΙειιιΙΙΙεΙιειι ΒενεΙΙΙει·ππ);

ΙιεοΙιεεΙιτετ

17) Με ΙΙΙ. θεπει·ε.τιοπ άει· ΒγρΙιΙΙιτΙΙιει· Μπιι ε.ιιεΙι επιιπι

Ιιει·ειΙΙΙΙιτε ΙιιεΙ:. Βγιπρωιιιε επέ'ννειεεπ, κνειιιι, Με ιιι εεΙιειιειι
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?Μεεε ιιεεειιἱεει, νειιιει:ει πει· Π. θεπειειιοπ. Ρειεοπεπ εεἱ

ι·ειεεπ, Με 8. εεεπιιιιτ Μεεε.

Ι8) [Πε ε) ειπειιε ειετ.ει ειιιιιι€

ΑΜνειεεππε νοιιι ιιενιΜιπΙιεΙιειι ”ει·1επί εοινο)ιΙ πει ει·ννοιεε

πεπ. Με εποε πει εειεΜιειεπ Ι.ιιεε; εε Με 8)· ε. ειπει. πεπι

κινε. Ιενιε ει. ει ·ριεε. 1ιι πει· ΠεειπεεΙ πει· εΠε ιιιιτειεε)ιει

πετ ειπε εεει ιε Ηγρε. ειιιιιι·. ιιι ιει·ει· ΠιιωνιεεεΙιιπε ππιεΙι

πιεΙιτε νοιι πειπ νει·Ιε.πί πει· Κιππεεειτ, "εππ ειε νοιι εεε εε

επιιπι-π Ε'ειπι!ιεπ ετειππιεππειι Ρειεοπεπ πεππιι·ιιτ ειιι·π.

Π) Με θγπε. ειπει. εει: επι' Με ΙΙΙ. Θεπει·ε.ιιοπ Μεεε ΜεΙ

ειιιεπεεπιπΙιεεε 'Ι'γρειι πει

επειπειεΙιεει-ιειι Βιιιπιιεε, Με Με Με. πει Ι. πω.. επι' Με Π;

Μι·εεε πιιπ εεΜεεεπ ππι·εε Με νειεεΙιιιιιεειππεεις εεπεπιεππε

Ει·Ιιειιιιιηι· ε” ΖεεΙ πει εεωω, Τοπιέ·εεοι·επε πππ ε" ει πεπ

ειειεπ.Εεεεπειειιι·ειι επ θιπππε εεεειιπεπ ππιεε πεε Λείπε

τεπ νοιι εει·ειΙΜ.ιεπ 8γπι ιοιπεπ εει πει 'ΙΙΙ. θεπειει.ιοπ, επ·

ἔΙειεε πιιε εεπεπιεππει ει·επειεππει πει Ι) ετιορειεεπ, πιιπ

πιειι νει·ιπιππειππε· πει ΖεεΙ πει ποιπιπΙεπ ιπεειε.

20) Βει πει· Μεεε πει νειιπιιιπει·ππιι πεε Ζπενεεεεεε ιιι ειιιε.

!.¦'ειιιιΙιεπ εριεΠεπ ;.ιεεεεΙεεετΙιεεε Βιετ.ιερειεεπ Πε πει Π. πππ

ΙΙΙ. θεπειει.ιοπ, εοινο)ιΙ επετοιπιεεΙιε, Με εποε εεεεππειε ειιιε

πιοιιεΠε. ειπε πιεεειιι.Ιιεεε Εεεε.

21) 3. ειπει·ιε. ιετ ειπε πει· Βεπρτπιεεεεεπ πεε ιε.εεεειι Απε

ετ.ειεεπε πει· Βενε)Κειππιι εει ειιπειιιιεεεει θ., εεεοιιπειε εει

πεπ ΗΙππΙιεεεπ Βιιιννοεπει·ιι.

22) Ηειιι.επιεε·ε Ιιειιπ Με Απιιε.ιιιπε νεπ ειπει· εεει.εππιει·επ,

εΙΙιιιΜιΙιεεεπ Δεεεεινεοειιπιι πει θγπεΗιε ππι·εε 8ΠιιιιΙιεε.ιι0π

πει· Βενει!ιειππε, ειπει: ιπειιι επίιεεετ. ει·εεΝεπ ινειπειι.

28) Βε! πει ΙΙΙ. θεπει·ε.2.ιοπ Μεεε Με Πγειιοριιιεεπ ινεπει·

επ πιιπ Μι· ειπε εποε ιιι ἱει·ει· θιπ ιιππ;; ιι·Β·ειιπ ινεΙεεε Βε

εοππειεειιεπ, π·ε1εεε ειιιε "με ειεπιι:ετ πιιε πιιΕεεΙεπιει

διπ)ιειεειι πειρ;ποετιειιεπ Ιεεεειι ννπιπειι.

24) Ι)ει εεΙιεπΙιε)ιε, επι' Με Νεε)ιεοπιπιεπ ινιιΙιειιπε ΙΜπεπειι

πει νοπ πει Ι.) θεπειειιοπ εεεπιιιιτεπ 8γιιιΜιε, πει ειιιε επε

εειτ ιπ Αεοι·τεπ, 'Ι'οπιεεεπιειιεπ ιιππ Κιιιπειιι, Με ιπ πεπ ει·

πεπ Εεεεπεπε.Ιιιεπ επ θιπππε εεεεπ,ι'ειπει· πιιιοε Κιππει,

Με εειεπιτειε θγιππιοιπε, ΜιεεεεειεΙιππςεπ Με Ι)γετιορειεεπ

πειεἱεεεπ, Με ειιι πεπτΙιεεει.επ εει πει Π. θεπει·ε.ιιοιι επ

'Μεεε, ειιιε! εει πει· Η!. θειιειειιοπ εεπεπτειιπ πεεεεεΙινιεειιτ,

επ εει πει· ιν. Θεπειετἱοπ @ειπε θ, πππ ιειεει. επε·επεεεειπ

εεε πιππ ιπειτ.ει.

25) Πιπ ειιιε ιιεΙιτιε·ε Ριοε·ποεε εκεΙΙεπ ιιι Ιώππειι πππ ειιεεε·

ιππεεἱε·ε ΒειιεππΙπιιε πει εεεπιιιι·τ.ειι 8γρειΠε ειπ!ειτεπ επ εππ-

πεπ, ειιιπ Πειεπ :ππι ιιιιιιπεειειι πεει πεπ θεεπππεειτειπετε.ππ

πει· ΕΠιειπ πεε Ρετ. ππεεπιπετ πϋτεἱἔ.

26) Πει· ππι.ιππεπιεε Βιιιππεε πει . Μ: ιπεει· ειπ εοΜεΙει·

Με επι' Με Βεεεεππεπε, Με επϊ πεπ 'Ι'ιεε;ει εε1εει: εΙεε ει·

ετιεεΙιειιπει - Με Κιειιεεεἱι εεπι·οετ ννειιιε·ει πεπ Κι·ειιεειι,

Με εειιιε Νεεεεοπιιπεπεο!ιειε

Ειπε Απεε.)ιΙ νοιι 'Ι'εεεΙΙεπ, επεΙ'πει·Ιιεεε Κι·επΙιεπε·εεεΙιἰειι

εεε. πππ ει·ιτ.ιεεΙιε Βει.ιεεει.ιιπ)ιεπ πει· ιπ πει Ιπτειετπι νει

ΜίεπτΙιεειεπ ειιιε ειππ πει· Μοιιοε·ιερειε εειι.ιεεεεεπ.

8 ε Ι ε π ε πι. «Βει ΒἱπΒιιεε πεε 'Γιιρρειε επί πιιε Νει·νεπεγειειιι».

νει·ι'. εετ εεεοπ 1894 επι' Με πειετ.ειε )νιιΙιππε ω- θοε0000·

επι:πΜπε ειιιι.ιεννιεεεπ. Ιιι πεπειει Ζειτ. Μ: Μεεε ΑπειεΙιτ. ππι·εε

Με Ππιειεπεειιιιεειι νοιι Ο ε ι· ι ε τ πι ειε εεειειιι.ιτ ινοιπεπ.

Βειιιι νειεπεε, Με νειεεειεπειιεπ πει·νεεεπ 8ιδιππεειι εεεπ

'Ι'ιιιιρει· επ ειιιιρριιεπ. τεειΙε νειϊ. ειε ιπ ι'οειειι!ε ΒιιειΠιειι:

1) Σει·εππειππε·επ ιιπ πειι εεπειεΙειι Νεινεπ (Απεειεεειε, Ηγ

ρειεειεεειε, Ρει·πετΙιεειε, Νεπιε.Ιε·ιε, Πειιπε.Ιειε, Αι·ιειεΙΒιε,

Μγει.Ιειε, Οιπεποεειιε), 2) νειε.ππειππειεπ επι πεπ νεεοιποτ..

Νεινεπ (Ηγρειεεπιιε, Αππεπιιε, θειε.εερειεεεπ, Πειιιιοςιερειε

πιπε), 8)νειειιπειππειεπ επ πεπ εεειετοιἱεεεεπ Νεινεπ Ήει

ιπεειΦε επει νειπιιππει·τε 8οιιιιιειεεεεειετιοιι, νει·πιεειιει ιε

ιειεΙεεεΙειιπ), π) νειεππειιιπ,ςεπ νοιι δειτεπ πει· πιο ειεεεειι

Νεινεπ, ποππ Με Νεει·ειι.εΙ πει Ηειιτεπεειιοπεπ, Ηο επ- πιιπ

ΜπεεεΙειιορειεειι ι.ιειι6ι·επ. 5) νειε.ππει·ιιιι€επ επ πεπ ιποιοιι

εεεεπ Νεινεπ, Ρε.ι·εεειι, ΡειεΙγεεπ πιιπ Κιε.πιρίε. θ) νειειιπε

ιππε·επ πει Πε.πτ- ιιππ θεεπεπιεπεεε.

Ππτει ε" ειειεπ θιιπρρε εεεεεεετει.ε νει. ιιι νιεΙεπ Ε'ε.Πειι

νοιι ε.επιειπ πππ εειοΜεεεειιι 'Ι'ι·ιπρει ΚορΕεε!ιιπειεειι νοιι

νειεεειεπεπειιι Οεειπετει, εεΙπ εΙ!,=.ςεπιειπε, εε!π Ιοοε.Ιιειιεε, ιιι

ειπειπ Ε'ειΙΙε εει εειιτ.ειιι 'Ι'ι·ιρρει ιιιπ 18. Τεεε εοεπι ππι Βι

ειεεεειι. Πεεεετ Με, ινπιπεπ Κιεπε- πππ Βπεεεπεεεπιειεεπ

εεεεεεειει, εοπε.ιιπ Βοειπειεεπ ιπ πεπ ππιειειι πππ οεειεπ

Βιι.ιειιιιτετεπ, ΒΙε.εε, ιιι ειιιιεΙπεπ ΡεΙΙεπ ιπ ω. Πιειειεπ,

Ηεειιιειεεπ ιππεε πειιι νειειιιίε πεε 3ε.ιιιειιειιειιεεε πππ, πε

ιπεπτ.Ιιεε εει εεπιειπ 'Ι'ιιρρει ιπ πεπ Ηοπεπ. Βει πει· Ιεεει

ειεπειιπτεπ Οε.τειςοιιε Με): ναι'. πει· Αππεειπε νοπ ΕπιιΙεπ

επιιι επτ.,εειςεπ. πεεε εε ειπε πιπ οει·οπιεεεε ειιτιπππΙιεεε

νει·εππειπιιιι;ειι επ πει π. ειπει. εεππεΙτ. (ειιικεΙπε νεπ ναι'.

Β'ε.ΙΙεπ εει:ιει'επ μια ι'ι·ιεεεε νοι·πειε θοεοιιεοεειι). νεπ'. ιετ

Μι· Με Με εεπεππτ.επ 8επειειΙΜτεεεειιιπςεπ πει Μειιιππ,ς,

πεεε εε ειεε πιπ εεπιιεΙε πεινεεε 8ιδιππεειι εε.ιιπεΙτ.

νοιι εππειινειι.ιε·ειι ΒεπεἰειΙἱιπτεετϋιππεεπ εεοεεεΜιει.ε 8.

ΒειιιιεΙΒ·ιε πππ .ΤιιεΙιειι πεε Ηοπειιεεεεε- Μ ειπειπ Β'εΠε πει·

ιιεεΙι ΑεεεεεΙι'ειιιπε πει Βιιιιτ. ΝεπιπΙ,ειεεεε θεεπιει2ειι ιιι πει

Βιιιετ, ιπι Μει;επ ιιππ Πειιιι, ιπι Ρειιπϋ.ιιιιι, ιιι πει Νιει·ειι- πππ

Ιιεεειεεεεππ. - Πιιτει· πεπ Ε'ε.ΙΙεπ νοιι ιιορειεεεειι Βιει·ιιπε·επ

ει·ινεεπτ ναι. ειπεπ ΠΜ πω): εεεεΙεπΓειιει Βοποιιεοἱεεεει

 

ι·εεειει· Οιεεοεριπιπγιιιιιιε, ιιιε π” εειι. Ηοπεπ ιπ 8 'Ι'ιιεειι

εποε πεπ ννοι·ιεπ πεε ΡΜ. μι” νειεεενπεππ πππ πιιι·οε ειιι

ΙιΙειπεε Βιιιπει.ιι·νιεεεειπεε ειεεεει. ινπιπε.

Ιιι 145 Γε.ΙΙεπ ππτει·επεετ.ε νει·ι'. πεε νει·εΜτεπ πει Ειπε.

Βεπεε- πππ Οιειπε.εεει-) Βεπειιε, πιιπ Με, πεεε ιιπ Αιιιιο.ιι.ε·

ει· εεπτεπ, νοιπειεπ ΘοποιιΙιοε Μεεε!εεπ ειιιοει: ειππ. »νεπ

ι·εππ ειε εει πει ειπιειεπ, τοι.εΙεπ πππ επεεεπτεπ ιιππ εεεοιι

πειε εει πει εειοπιεεεεπ Ιιε.ιιπε,·ει ε.εεεεεεινεεει. πω, "Με

νοΙΙΙιοπιιπεπ ΓεεΙειι. Ιιι ειπιΒ·επ Ε'εΙΙεπ ινιιι·επ νοιεε.ππεπ Ιεεει

ιιεΙ- πππ ππτειει Βειιειιιεπειι. ινε;ειεππ πει ()ιειιιεει.ειι·επειι

ι'εεΙτ.ε οπει· νειετει·)ιτ πιει. νοιι'. ίοΙε,·ειτ εεε πιεεεπ Βιει·εει

ιιιιπ επ ειιιεπ ιιιιίειι€ε ιειεεππειι, ερετ.ει· Ιπειιιειιπεπ Βιιιππεε

πεε ιιρρει,Μι'τεε επι' Με επιερι·εεεεππειι Νεινεπεεπτιεπ, ι·εεπ.

Β`ιιεειιι-οε εε εΞεε ειπει πιπ Βιππιιππειι πει· θοπεεεεεειι οπει

πιιι· ππι ν)Πιεπιιε· ιειει· 'Ι'οιιιπε εεππεΙι, Μεεε ει οπ'ειι. Βεωιιι

Με πεε ννειεειειιΜε ενσειι'εΙΙοεε Βεειππιιεεπιιε πεε Νεινειιη·

ετειπε, οεπε ειπε ε!ειεεεειι.ειε Βι·ειεπεππε πει· ΗεΙεπ)ιε. Ιιι Βι

;ιεπειιπι; πει· ενιει 'Ι'γρεπ νοιι Βπεεεπιππιεεει·ειε.πεπιι,ε;επ. πιε

νοιι Βιιιι·ιε εποε 'Γιἱρρει ειιεεεεεεπ ινοιπεπ Με ππιι ε.

ειπε Επιει.εεππε πει· 'Ι'ιιεεε εποε επι' Μεεεπι Ψεεε έ'ει πιιτσιι

ειπε ιιιϋε·ΙιεΙι. _ _

Αιιει”πιιι!ιεεε ν)Πεπειχεεε εππει Με Κιε.πιιεπε·εεεΙιιεετε ειιιεε

25)εειιεεπ Ρετ.. ενο πει· Τιιρρει 19 'Ι'ει;ε Μεεε πειιι Βερε,·ιιιπ

επ πεπιΠεεεπ εριππΙειι ιπειιιιιΒο-ιπγειιιιεεεεπ 8γιιιριοιι:επ

ίπειι:ε; πεεει Ιιειπε ΒετεειΙ)εππι; πει· θεΙεπεε.

Απεε πεε θεειιπ Εεεε νοιπ Τι·ιρρειςΗ'ι εεεἱπππεει. ενει·πειι.

Μεεε ε.ΙΙειπ πε.πιιιεε, πεεε Με Βιιιιππειιπε; Με εοΙοεε ιπι

ΙιδοΙιειειι θιι·επε περιιιπιι·εππ επι” Με Ρεγεεε ενιιει. πιιπ. πε.

ππιπε πεε ΑπΕπιειεπ ειπει· ειειιείεε.ίτ νειεππειτ.επ Βεεειιοπε

ννειεε πεε Νεινειιεγειειπε εεεϋπειιι.ιι. Με πιειι Με Νεπι·ε.ειεε

Με εεεειεεπει. ΒΙπε ερεεἱΓ. Ιπεπιεππε Βιιικνιιεππε· πεε Τι·ιιιρει

@Για επι' Με ιιεινεεειι ΒΙειιιεπτε πει Ριοειε.ιε, εειι εειι'.

εποε Μι πιιε Απεεεειεεεεεειιπε εειιπ Βπιειεεεπ πει εεεπεΙεπ

Νειιιεειεεπιε ιιπε)ι Πεεειει.ειιεπ ειπει Πιει.ειπ. ρεεε.

Β ε ε ι· ε ε ι ε ιι ιι ι ε ο εν. @Με Γε.Η νοιι νοΙΙΙιοπιπιεπει νεινι·εεε

εππ; πει επεεειειι Ηε.ιπιπειεπϋπ'ππιις ιιι Ροι€ε εειοπι

εεεεπ 'Ι'ιιρρει·ε».

θειι. 4 'Γεε·επ εεετε!ιεππε Απιιιιε πιιε ΕΜεεει. Ορειετἰνει Ειπ

Β·ιεϊ. Πεειειε ω” ειιΒιε ότιιετπιεπ νι·πιπειι ,εείπππειι. Πε εε

επιππ εειπε θεεινεοεπιις πει εεε. Εππει.ιοπεπ. Πει ?ΜΙ εππειε

ιπ Ηεπεειιπε.

Κ π π ι εεε. «Ξειεοιπε επειε ιπιορει.ειεππι ριΒιιιιεπτ. Κεροεί».

47_)εει·ι;ιει Ρετ., νει· ειιιειιι εεΙεειι .Τεει Απι'ιι·ετ.επ νοιι πεπε

Ιεπ Κποι.ειι επ ω Μεεε Β'ειεε. Ζπι Ζειι πει Απίπε.ειιιε πεε

ΡΜ. Με Ηπεριι.ε.Ι ι'εππειι ειιιε πιεεεΙεεπ εποε εεεοπ ιιπ ιπεειε

ιειι ειιπειεπ 8ιεΙΙειι.

ΡοερεΙο ε. «Με Απννεππππ,ε πει ΒεπἱοΒιερεἱε επι Βιειειι

ιιππε· πει Κποεεεπει·ρΙιιΙιε>›.

Πιι.τεειΙππε νοπ 5 Ε'εΙΙεπ πιιτει Βειι”ϋι.ιππε πει· ΑεειΙππιι€ειι.

"ο Με Βεπτ8·ειιει:ιεεΙειι πει· Πιεεποεε ινεεειιιΙιεεε Ι)Ξειιεεε ΙΜ

ετ.ειειι.

Ιπ Ε'εΙΙ Ι εεΙιινεπει.ε Με Ι)ιεειιοεε επιἱεεεειι πω. ΟεΝι.ιε

ιεερ. Ρειιπειιειε πιιπ είγοεΜε; - εει Ι)πιεεΙεπεει.πιιε εινιἰεε

ειπε πει Κιιοεεεπ Με εειι: ποιιπεΙ. Ιπι Π. Εεε "ειιιε Με

ΠιιιεΙιΙεπε)ιτιιιιι.ι ειπε ε;πιιιιπϋεε θετεοιπγεΙΜε ω) Ρεπιπι ΐεει..

Ιιιι ΙΙΙ. Ι:"ε.ΙΙ ννπιπε πειεεΙεε Βείπππ ειεοεειι; ιπτειεεεειιι: ιει

πειεεΠιε πεππιεε, πεεε Με Βιι.ιειιιιιει. νει πει Αιιιρπτ.ε.Ποιι

ἰειετεει. ιινπι·πε. Με εεεοπ εππειει·εεπε ιιι πει· Διιιιεειπε ειπει

ποοεειιιιεοπει.ειπε. “ειπει Με εει·ειιε νοιεειειι.ετ. ννει.ι. Ιιιι

Πλ Β'ε.ΙΙε εΙε.ι·ιεπ Με ΒϋπτεεπετιεεΙειι πω» πεπ (πιππ ειπει

νοιεεππεπειι ε·ιιιιιιπεεειι Οεεεερει·Ιοεπιτ.ιε ω. Ιιιι ν. Γε1Ιε Ιιεε·

εεπ ειπε Με ?Μεεε ειπει επιιιιιιεεεπ ΡειιοεεΜε, Με ειιιε

πιιιεε νει·Ιιπιεπιιε πει εειεΙΙειιεπ Ε'ιπι;ει επιιπ8εε, εεει πεπι

Με ιιπ Βειιτςεπο8·ιεπιπι πεπιεπετιιιεπ.

'Ι' ε ε ε ε ι ιι ο πι. «Με Βιιιιεπεππε· πει Ριοετε.τε. εει θοποιιεοε».

ΑΗΒειπειπε Βεπιε.ε)ιτππεειι πεει Με ινιεπιπειειι πει· Πεπι

επειιιιπε; πει· Ριοειεεε. Μειεοπειι πει Αππ“επ,ι.ιπιις πεε 8εειε

Με. πεπ ννειτε πει· Μεεεεεε πππ επιιε Απε·εεε πω» Βεεε.ιιπ

πως. ·

Ρ ειε ι ε ε π. «Πεεει Με Βεπεπιπιιι; πει ιπεειεεεεπ Βεπετπεε

εει ε" Βε!ιεπιριππει πει ε.πετεεΙιειιπεπ Ηεπτειεπεεεπειι».

Με ννιι·Κεεπιετ.εε ΜΜΜ πει ΡιερεγΙειε @εειι ιπίεει. Πει”.

Ιειπειι ιιεπιιι: νει·ι. πιιε Βεεεε ιπ ειπει· Εεεε Με Ξειιεει!ιειι.

Νεειι ειπει οΜειεΙΙεπ ΖπεειπιιιεπειεΙΙππει νοπι Με 1895 πεε

Μεπιειπε!πεπειιειπεπτε πππεπ ειπε νεπ '704 θεεπιεπ ιιι ΙΜ)

)ιειιιε επεπτΙιεεειι Βυ.πει.ιιεειι. Πιιτει πεπ Βτεπτειι πιο εἱεε εοι

εεε νοι·πιιπεπ. Κοιιιιιιεπ Με Ιι!εἱπει·ειι νει·Ιιε.Ιιπιεειπε.εεις εεεεει

νεες Με Με Βιεεεει·επ - ιπι ΒΜτιεΙ εοπιιπτ επι' θ -10,000 ΕΜΔ

ινοεπει ειπε Βεπειπεε. Με ΖεεΙ πει ιιι πεπ ειδεεειειι ΒΗΜ

τεπ νοι!ιε.ππεπεπ Βειιετ.πεεπ ινε.εΙιει Μεεε ρι·οποιτ.ιοπεΙ πει

ΒενεΙΙιει·ππειεπιπει; επ ε. Β. εει:ι·πε· Επι· Ρεεειεεπι); 1812 εει

ειπει· ΒιιιιιοεπειεεεΙ νοιι 835.618 Με Ζε.εΙ πει· Βιι.πεεπεειι Σε



νιιιιιοαα ειο ιθΟι εε αοι.ι·ιιε·ι, αει οιιιει Βονιιιιιοι·αακεειιι”οι· νοα

Ι.248.643. - ια η» α.ιιοι Βι.ιιαιο, ιιαοι νοιεαο εεαιια.ι·ε αιιιιαα

ιααιιοα νοιιιοειοα, οαιεριεεαοα ειε Βεαει.ιιαοα Μια αοα ιιγειιο

αιια-ανα Αιιιαιαοι·ιιααοα. "

ιααοαεο ειεαι εε ια ω· καιω. αει· Βιιιαιο ααιιοααιιοαα αα

ιοε ννα.εεει. Ειιι αοα Ααιιαεε αοε Βεαοναεεει·ε κα: ααι ια αει·

ι;οιιιιιιειεα Ζεα! αει· ειιιε 8οιιιο εοιιααοα.

ι·'οι·ιεοιεααε ι'οιε·ι.

ιι'ανιο. «Πεαοι ααα Βειιιαιοια νεα ιιαιοι·ιει ειιι Κοααιαιεε ω·

ι7ειαιοιιααΕ· νοαει·ιεοαοι Βιιιιααιιαιι,ε,οα ααι.οι· αεα δια

αοαι.οα».

ε. εεαια.ιιι ναι αοεοααειο Για.εοαοεοα ααιοι αοα θιααοαιοα

ια νοιι.αοιιοα, αιο ια ειιεςοαιοια νοιειιιααιιειιοα Ααεαιιιοικοα εα

ςοι'αεει, Νοι.ιιοα ιιαοι Βειιιαα αει· εεε. Βοιιοιιααςειι ααα αιο 8

νοαει·ιεεαοα μεσω. ιειιιοι αοειι Οαε.αιο οαιιαιιιοα; αειιιιι απο

Ααοαγαιιιιιι νοιιιιοιαιαοα εονε.αι·ι. "ω, ειαα αιο Ααινοιιοα

ααι ααιοα Παι.οιειι·εισαοα ια ιαειιιιιοα.

'.ι'εεαοιαον. «Βια Γεια νεα Βιιααα; οιαοε ιεειοα ιαιιιιιειοε

ια ω· Ρειε εει·ειαοεε αιοιιιι·εο, αιοαι Βοαοι·ιιιοιεοιιοα ιιι

εριιιαΕοε».

εοιιιιιι-ιω Ρετ., αιειαειε θααοι·ιαοο ε,·ενεεεα, ιαα.ειαιαειιοα

ια αεαεαιοααεια ιιιιεεο. ιΒιιαοειιοριεεα Ηγρειαοιαιο ααα Βοανοι

ιιιιιι.=ι αοε Οαιιιοιιι. εοιαια. ααα ιαιιιιιει. ιια αιιι.ι.ιοιοα ι)ιιιι.ει αει

ιιιοι:αιο. πι..

ν ι ε ιι ο ι τ.

ειιιειι) αΙιειεειι. ααα. κι. πι. (ιαι:ι.).

θ. Α. Ο α ε ε ο ν: «Βια νοιειιι:ιι αει οιιααιιιαιινοα Βοειιαιιααας

αει· Αιεαιαε ιια Βιαι.εοι·αια εοεαααει ααα ιιι·εαιιοι ιιιοα

ει·ιιοα». (Ντ. 7).

ια αιοεοι νοι·ιιιαιιαοα ιιιι.ι.αειιαα)ι αοιιοατοι νοιι'. ιιαοι ειαιιιο

Βοειιιι.α.ιο, νοιοαο οι Με αοα Ναοιιι”οιεειιιιαςειι ιιαοι αιο @ααα

ααα αει Αιοαιαε ιια Βιαιεοιαια ααα αιο αεαοι αοοααεαιειοιι

θεανααιιαιηιοα ια Αααιιαειςιιοιι. νοιιι ιιοεαααοα ααα αιιιαιιοα

Ζαοι.εααε οιιιαιι.οα αει. Ζια.ιιειοα ιιιειιι. οι ααεα οιαο αιειαοαο

εαι νοιειοιοαοααοα ααεαιιιακινοα Βοειιιαιαιια8 αει Αιοιιαο ια

νοιεεαιι-αοαοα 8ειε ειιι. ιιιοι· εοιοα ιιαι·ι σα. νεα Η. ειιιιιιιο

αοα Βοειιιιαι.ο νιοαειιιοςοαοα: ι) Πιο Ωαειιιιιιιιτ. αοι Αιοειαο

ιπι ιιιοαεειιιιοαοα Βιαιεειαια ιει ειιιε ναιιααιο (ιιιιεεο, αιο εα

ιιοαεεαοιαιιοα εααιιιηιιε ιετ νοια θεεααααοιτ.ε- ααα ιαι·αιιιιιααι.ιε

εαειιιαα αοε Ιααινιαααιαε. Βει θιοεαααοα εειια·ειαιιι. ειο ααι

1.5 ρΟι. αοι·αια; αει Ααεοαιιεεαειι απ. ααα αι·οοοαιιεειιε νοι

ιιιιιιιιιεε ειιι αιοαι·ιε·ειοε. 2) Βει οιαιιιοα Ιαιοοιιοιιειιιααιιιιειιοα

('ι'ααει·ιιιιιαειε ραιαιοαααι) Μαιας αιοεο (ιιιιεεο ιιααοιο νωιιιε

ειε αοιια (ιοεαααοα. 8) Με ιιοαςο νοιιιαααοαει ιιοαεοει·ιοιι ιαι

Βιαιο εοαοιατ ιιοιαοα Βιιιιιιιεε αιιι' αιο Ωαεαιιιιιτ. αει Αιοιιιαο

ιιαειαιιαοα, ακομα εειιοιαι σα. ι'ααοτιοαειιο αε.ιιιειειι αει

ιιοιιεοογιεα αιοεοε ιι`οιαιοαι: πα αιιαοα, α·οιιι οιαε Βεαοαιαα)ι

ιιιι ειε ιζιιο.αι.ιι.ιιι. αει Αιοαιαε ια αεειι.ιεα.

Β. θ. Κοειονειιι: «Με Βοιιαααιααε τααοιιιαιαεοι ιιγαιρα

αιιιεεα». (Ντ. 7).

8οι·οριιιιι6εο, ιοερ. ι.ααοιιιιιιαεο ι.γαιριιαιαεοα αιιαοα ειοιε οι

αοα ιιει·α, αει εαι θοαοιαιιεατιοα αει Κιιιαιιαειι ιιιιιιοα ιιααα,

Με ιαιιεεοα αοεαεια αααοαιαει. οιαει Βοιιαααιιιαιι ααιοι2οςοα

νοιαοα. ιααοια ααα πω. εαι` (ιιααα αει ναα αααοιεα Λατο

ιοα )ιοιαε.ειιι.οα Βιιααιαιιςοα αιο οοαεοι·νιιιινο, αειαοσιαειαροα

ι.ιεεαο Βοαεααιαα;ειαειαοαο ονοαιιιοιι ααι.ιιεαι, ειοιι αει.ιοιιοα

ειιιιιι ε·οοεα οιαο ιιοιιο.ιιιιοια ιο αιεεοε ι.ειαειιε «Με ιαεαιοε

αιοατιιεο ια_ιοειιοαεα εαεεριοε οα ιιιαειιτε, οιιοααε.ιι οι· ειοιι Με

ιιιιοιοεοι ΑαιιιιαΕοι αει ορειειινοα Βοααααιαιιιι ιααοιιιαιαεοι

ι)ιιιεοα. ι)ιιαΕοαα εοι ια ι·αι.ιιοα αιαε;ιιοαει ι·ιαιιωιια, οαε ειοιι

αοι·οιιε ιο8·ιοεεινο οαοι· οατιιιααιιοιιο Ριοεοεεο εια,ιςοει.ειιι αιι

αοα, ααι Οροιειιοιι ατι εοαιοιιοα, νειειιε ια ιιιαα·ιιοιιει νοιιετιι.α

αιμα· Ξαι:ι'οι·αααει αει οιιιιααιιιοιι ι)ι·ιιεοα. αεε ιαιιιι.ι·ιιιοα θο

νοαοε ια αει ιιιαςοααα.ει, οινε.ιι.ιει Ριει.εια:ιι.αςο ααα νοιιιαααο

αοι Ηιιαιαιιοιειιοαοα ια αεει.οιιεα απ. ια αοα Βειιιιιεα νοι

ιιειιοααει ιιιιιιαοιιααε ειοιι: οι· εροειοιι σε ιααοι·ιιιιιαεοιι Ηειε

αιιιεοα, νεα αοαοα οι ια αοα ιοι.ειοα Ο .ιεαιοα 127 Β'ιιιιο ορο·

"και αοαιιααοιι ω. Βοεοααοιε αει·αι·ιιιαι. νει ααα Αιιοι ενι

εειιοα ιΟ Με ΣΟ αεαιοα, ιαιι ?Ο ειιιειι - 55,ι2 μοι. ια ιιαει·

αοι ειιιειι, ια 53 μα. ναι· αει Ριοεεεε Με αειαο Ηειιεεειιοα

ιοιιιιιιειι·ι; ααι ια Ο Γιιιιοα = 7 μια. ναι αοαοα αοια ι·ιαιεο

ιιαοιι αιο Βει;ιο επιιιειιε Β·ιοιειιιοιιις αοι'αιιεα, νιιιιι·οαα ιει.ει.οιε

ειιοια, οααε Πι·ιιεοιι ειιι Ηε.ιεο, αιοιαο.ιε νοια Ριοεεεεε ιααειιι

νει. ιΞε ειοιεαε νοιι ια 80 ειιιειι ιιιιιιιοιι.ιε· οιπο Οροιιιιιοα

νοι·ιααειιιαεα. ααα αει οι ια ααι 19 ιἱ`αιιοα (15 μια.) νεα αει

θοεαιααιιιαιιι οιπ Βοοιαιν αοοααοιιτει. ιιαα ειναι ια οιαοαι Ζεα.

ιιιαια νεα 2 ιιοαειοα αιε ια 5 .Τεαι·οα. ιιιιιιιειιααειιιαιοεο

ιιοααιο Κ. αιειαε.ιε αοοαειεαιεα ια εοιαοα ειιιειι. @Με Κι·ειιιιο,

αει αεαοα αιο Ορειει.ιοαεναααο μοι αιιιααιιι νοιιιιειιι ναι, ικα

 

αι

ιαοα αιιοα Β'.ε πιο . 5 .ιεαιοα ια Βοααεοαι.ααε· αει: $-γιαρι.οιαοιι

νοι·Βοεοαι·ιτιοαοι ααιιοαι:ααοιιιιιιοεο.

Π. Π. Η ιια α Παει: «Βια Για! νεα Κιειαιιιιαι.αιαοι». (τα. 7).

Η. νοιαιαιαειο αει αει 17 ε. α. Ρειιοαιια ικα ιιιιοι· Λαι

αειιιαε ιαε ιιοε αει ε.αι θιααα νοιιιε.ιιαοαει ι·ιγιαριοιαο οιπο

θεεειινιιιει: εα οι Βαειε εοιοαιι οαοι· οιαο ειιιοιιιεοιιο ιιι-πια

.Με ειιι Ηγαι·οοοραειαε ιαι.οι·ααε. ιιία.αιοαα αεε Ααι'εαιααιτε

ιπι Ηοιηαι.ιι ιια.ιιιοα νοιεειιιοαοαο Ααειαιιεει·εοαοιαααε·οα ιιιαια.

νοιειιο ει. νειαιαιιιααε οιαοε Κιειιιιιιιαιαιαοιε νεοιιιιειοα.

ααα Με Ρειιοαιια αει:α ο. Η ιαοαειοα :ια οιαοι· ιαιιαοιιπε οια

ιιιαα, ναιαο σε ιειαιοιε ι)ιεςαοεο αει αει Βοοιιοιι ωειειω.

ιαε ιιιιια ειοιι ιιιιαιιιεα ιια θειεαοιιααι ια αει θιοεεαα αεε ααιο

ιοα νναιαιεε ε.αι αοιαο ιιοπιιεριιαιοα αοε Κιοιαιιιιαε ιιαοιιιο

ιιοαα οιαο επιιιοιται·ιιιιο Θεεειιναιετ. νεα αει θιιιεεο οιαοε εα

αειι·ιιαειιι. ιιιειαεωριεεα ιιοααιο ειο ειε (ιιιοαι, ιαιι. ιαοιινοιεοι

ειιιιιοιιιαιδεοι ΒεΒοαει·ειιοα οιιιαιιαι: νοιαοα.

.ι. ιν. Ζεα ι ααονειιι: «Ποαει ειε Βιαιιοααειιιοιι. νεα Βαα

αεα ειε ιιιεεεεαιο». (Νι·. Τ).

ια αοα ιει:ιοα αειιιεα αει ειοιι Με» Με αει, ια νοιεοαιοαο

αοα Ι..ιιααοια αεε Βοειιοαοα ιιαιιαι.ι·οιιιαα, αοα Βιιααεα ειιιοα

αοαεα ννιιιιιιαε;ειιιειε :α νοιεειιειι`οα ααα ειο ια ιαα.εεεαιοα

εαε:ααιιαοα. Αααα Ζ. αει ειοιι ιιιιι αει Βι·αιιαααε.ιιιειι. αιοεοι

Κιααιιοα 2αι Ααειιιιιιαας αοι ιααεεε.εο αοεειιιιιιαιι, ιααοια οι·

οιαιιιο Βιιααο ροιεϋιιιιοα Μια μια.ιιιιεοιι ειιεςεαιιαει. αει.. .Το

Με οι αιαεε ειοα εαι θιααα νιοιοι Αι·εαιαοαιε εαιεοιιιοαειι

αεεεεεα ειιεερι·εειιοα, »ι·ειι αιο ιιιεεεε;ιο ειε ι·ιειιι.αοι·εριο αο

ιιιεαοα. εια αεα Ααειιαοααεα αοι·αι·ιιεε Ααι`οι·αειααιιοα ειειιι,

νοιεαο ειε Βοαιιιειι αιεατ εαι.αοαιοα ιιιεεοα.

Α. Ι.α ε· ο ν οι: «Ζαι Βιιααοιααα· ιι.α να. Α. ιιιααε.εεεια». (Να Θ).

Ρειειιαιιοαο Βεαιιαιεεεααοα Με, νοιεαο ια Βοαιοααιιε· ειειιοα

ιαιι αεια ναι· .ια.ιιιοειιιει. νοι·ει.οιαοαοα ιαεειεειιεα ιι'αι·ααια.αα

ααα Βοαειιιοιιι· αοε εννι·αιεεα», Ψ. Α. Μεααεεεια.

θ. Ο ι· α ε α ο ν: «Βιο Βεαιι"εοιιε Κιααιιαοιι». (Νι. 8-ι0).

ναι· ειαα.ιεα .Ταιιι·οα αιιιιε θ. Θειοαοαιιοιι ειαοα Κιειιιιιιειιε

πια πα αοοααοαιοα, αοα οι ειοιι αιεατ. εε Μαι ειιιιαι·οα ιιοαατε,

εε αεααειιο ειοιι ααι οιαεα 24 α. α. ιιιααα Με αεια Αιαειι:ει

ει.εααο, νοιοιιοι αιο 8γαιριοιαε οιαοι· οαοιιαεα ιιιιιενειει·αεεο

ι·ιιαε;, αοοιη.ιιααιΒο Ααεοιαιο ααα Αεοιιοε, αοαοααει Νεα ειιιε

Ι.εαει·ιιοι·ιιιοιαοι·ααε αει. Μεσα Βοιιιιααινοιαεα εαοι α” αιι

τιιοιιαας αοε ιι”ιοιειιι.ιαει· (ιειοαι·ιοα, Ρι·οι'. Βε α ω, ιιαοι· οιαο

αοαε Κιααααοιι.ειαιια, αιο Βριοαοιαοι.ιειιιι ειπα ειιιιιοει αειαιτ.ιοα,

ειιιιιαιε νεα. εοιαοα Γε.ιι 2α αιοεοι Κιεαιιιιειωι'οιια ιοεααοα

ια αιιιεεοα. Ναι οιαοι οιαοοιιοααοα Βιαιιαοι·ααε εονοιιι εειαεε

Ραι.ιοαιοα ειε εαεα αοι ια αοα ιειαιοα .ιειιιοα ραιαιειιιεα οια

νεααειιοιοα Ρα.ιιο αει εεε. Βιι αιι'εοιιοα Κιιιαιιαειτ. εειιι.

νοιι'. ια ααειιιιιι·ιιειιει ινωιε Με «α. Βοεριοειιιιαα αεε ιιιοεοαε,

αει Αειιοιοι;ιο, αει θγαιριειαε ααα 'Ι'αειεριο αιοεοι· Κιιιαιιιιειτ.

ειιι. ειοιι αειιιοαιιιοα αα αιο νεα Βεαι.ι ε;ο.<.ιοαεαοα Ααειιιιι

ι ιααεοα αειι.εαα. νεα αιειιοι αααοιιααατοι Αοιιοιοεαο "αι ειιιε

αιεειιοια. αοιαιειοια νοιια.αι, αειιι ειοα ια αεα Ηαιιαιεγαιριο

ιαοα αιο Βαατι'εααο Κι·ιιαααοιτ. Μι. Με 8ριοαοιαοΒ·αιιε ιαιι.

4 ιιοεαει·εαιε·ει Ααεειιιιε ααα εοαεεειιιινει· ιι.αινιοιιιααει οιαοι

· ειιοριιιεειιειι ι.οαοιειιιαοεο ιαιι. αεα Ροιεοει·εοαοιαιιαι>.ιέα απ»

ι ποιοι. 4 ι)αε Ρι·ιιαιιι·ο αει αιο ιιιιανοιειαεεειααε; ειε
αινιοιι

ιααιι αει Ααιιοιαια ααα αοι Οιιιιιοειε ιιοιιαιιε αιιιοιιιο Βιια ιι

ειαοι· οαιοαιει·αειι Τοκιανιιιιιιαα· 2αεοαιοιαοα, αεαιι οιαοι ρε.

ιιιοιοςιεειιοα ιαιιενειαααοιιιαε. ι)εεε εε Με αια ια αοα Και

ρει· ε.αε αει ααα ε;ειααε;ιε ιιιιιειοιιο ιιε.ιιαοια αιιιεειο, αει”αι

εριιι.εαο οιαοιεειιε οιαε .<ιιιαεια;ο Βοοιαιιιιεεααε; αεε Κιε.αιιαοιιε

. αιοεεεεοε ααι·εα ειιιε νοιι.ιοαιιιαιαεαο Βριοαοιιιοιαιο. ιιααοιοι

εοιιε α.αοι· ααιοιι αιο Μαιας αει ω· Βοοιιοα ;ειαααοαο εαιοαι

. εοιιε εειοιοειιεααο Βιιαοραιοαιιιε, αιο αειιιιιαο ειιεεειιιιεεειι··α ια

αει νοαει εριεαιοα ειεα ιοιιαιιειι·ι νοιι'ααα, ειιιε ιιαι' αοαι ινοειο,

ειιι' νοιειιοια αιο Τοιιιαο ααα αοια Οιιο ιαι·ει ιιιιααας ια αεα

ειιε·οαιοιαοα Κιειειεαι Βοιααι.ιιοα. Πιε Πιεε.ειιο αει 'ι'οιιιααιι

αααζ εοι ιι·οιιιαα ιιααειιαααι, οαΒιειοιι Βεα ιι ποια αεαο.ιινοι

Ιιιιρινοιειιοαο ειοα αα- οιαοα ιαιεοιι6εοα ιιιεριααε· ααεεριοεαεα

ιααε το.

Με ε.ιιεεοιοιαοαιιιεα εαει'αιιιιιοαε Βοεριοεαιιαιι αοε οαεα οι

ιιιιοιι Κιεαιιιιοιιεαιιαεε αιοτινιιτ. θ. αειιιιι., αιιεε νειαιαι_ιιιιειι

σε ιιιιι.ιιοιιαιηιοα ιιαοι αεεεειαο ειοιι ιιιι.αι'οιι αιιιεει.εα, νοαα

οιει. ια ε.ιιοιι ε.ιιιιιοαοα Κι·οιεοα αε.ε νοιαοιαιαεα αοιιιι·ι:ιε·οα

ειιεααιιαοαςεααιοααοα $γιααιοαιεαοοιαριοιιοε αειιιι.ααι. εεια νιιι·αε.

Πε.εε ααα Μαιειια αοιιοιο,οιεειι μια: ειιεεαεεαιιοεεοα εοι, νιο

εε Βεα ιι αοιιεαρι.οι, ιιαααιο ια ιαααοαοα Ρα.ιιοα αεοιι_Ααειοαι.

(ι.'ε εοανοι ιαϋΒ·ιιειι νοιαοα.

Π. Ν. 8 ιι α ε α ι ο ν: «Πει Χι. Οοαειιεεε ιαεειεειιοι Να.ιαιιοι

εειιοι ααα Αειαιο ααα ναι. ΡιιοΒον'εοαε Αοι·αιοεοαι;ιεεε».

(Νι·. Ο ααα ΙΟ).

ιααιιιιιιιεεαο Βοιιαειιι.ααιιοα ιιαοι αιο Βοειιοαει'ιοααοαι, ειε

'ι'αιιι.ιςιιειι. αει ιιοαιιαιιιεα Οοαει·οεεο ααα ιιαει ειε νιιιοαιια·

Με αει εαιεονοιιοαεα ιι'ιε.ειοα ααα ι'εειαοεοι.ει.εα Βοεοαιιιεεο.
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Ποε Βοπεπτοππει:ο νοπ πιοεοιι Οοποτοεεοπ Μ. εποιι ιο ποτ επε

18.ππιεοιιοπ Ρι·οεεο οτεοιιιοποπ.

Ψ.Π.Τ. Κτεοιτειιι: «πιο νοτοιοιοιι ποι· νι7ιτιιπιιιτ ποε Ποτ·

ριιιιιε πππ εοιποι· Ι)οτινοιο (Ηοι·οιιι, Ροτοπιιι, Βιοπιπ πππ

Οοποιιι) επι πιο ΑιιιιππιιεειιιιιιιΒιιοιι». (Ντ. θ).

Καπο ΜιιιιιοιΙππε; ποιπ· πιο οπροτιιιιοπιοΙΙοπ νοτειιι·ιιο ιιπ

Κοπιιιοιιοπ. πιοΙοιιο νοπ'. πιπ: ποπ οιιοιι ετοπιιππιοπ Βιιιιετιιπποπ

ιιιιΕοει.οΙΙι: πω., πιπ ιιιιο ννιιιιππιτ επ ιιτιιίοπ _ιο πε.οιι νοι·ιιιι

ιοΙαιοτ Βοειε ιο ιππωι ποτ ΡοιιποΙΙιπικοιτ ποε Βιπιτιιι:ε ποι·

εοΠιοιι, ποτ Βιι.ποτ πππ ποι· Βιιιτιιο ππι' ΖιιιιΙ ποτ Αι.Ιιοιιιιιιςο,

Βγι:ιιιπιιε πππ Απιοιπιιοΐο. ιιι Βοοποι πο! πιο Βοοιπππεειιιιε; ποε

θε.ειιιοοπεοιε πππ ποε ΑΙΙιτοπιοιιιιιοιιπποπε πππ πιο ονοπιποΙΙο

,Βοιεππε; ποε Αιπιοπιοοπτιτπιπε.

νοπ ποπ ιιιιοτοεεεπιοπ Β'ι·οοιιιιιεεοπ εοι Ιιοτνοτιτοιιοιιοπ, πο",

ννιιε οιιιιειωιι. ιιιιοοιτιιι“ι, πεε Βιοιιιιι επ ει·ειοτ 8ιοΗο επ ποπ

ιιοπ ει, ιιΙεπιεπιι ι"οιμοπ Ηοι·οιπ, Ηοτριιιπ, Οοποιιι πππ οππιιοιι

Ροτοτιιη. Νει·ιιοιιεοιι τοερ. ιιι· ιιοι.ιεοιι ιιι·ιι·ιτοπ ποπτιιι·ιι πππ

;Μιοιι πω; ιιπι· Μοι·ριιιπ πππ ιοπιιι; »οι Ροτοπιιι ιιιιπ Οοποιπ

ιεε ποτει·ιιιτο ννιι·Ιιπιιιτ ππι· ιιπιιοποπιοππ, νι·ιιιιτοππ ιιοι Ι·Ιοτοιπ

οιπ ΚιιιεΙορειοπιιπιιοιιοτ Ζπει.εππ οοοιιιι.οιιιοι. πιο. Πιο Βι·τοπ

ιιετιιοιτ ποε Διιιοιποοπι.τπιιιε ινιι·π νοπι Ποτοιπ επι επιι·ιτει.οπ

Ιιοτειιιτοεοτει; ειεπιιππ Μπι. ππε Ποτριιιπ; πεε Ροι·οιιιπ @οιπ

Κοιποτιοι Βοτειιεοτιππιτ ιιππ ποιοι Ι)ιοιιιιι, πιιπ ιιο.ιποπι.Ιιοιι ποπι

Οοποιπ Ιτοιιιιπτι οε οπο" ιπι· ποειοι,ε,·οτιοπ Βττοειιιιι·ιτοιι πιοεοε

0οπιιιππιε.

 

Μ. Ε. Κ τ ορ ε: «ΠτοιοςιεοΙιο Βοοοεοιιι.ππιτοπ». (Ντ. 9 πππ 10).

ΜιιιιιοιΙππο; οιπιο·οτ ?Μο ειπε ποτ Ρι·εκιε·ποε νοι·ι'.'ε, ιιι ποποπ

οι· πιο νοπ ιππι Με ειι·οεεοπι Βτιο18·ο ι.τοιιιιι.ο θγειοει·οριο Μ.

ιτοιιτειιπι πει. πππ οιποπι ΜεΙο ποππ πιο Κιιιιιοι.οτιεειιοπ ποτ

Πι·οιοι·οιι ε.ιιο;οεοιιιοεεοπ πειτε.

Ιιι ποιπ οτειοπ ΡειΙιο ιιιι.ππο!ιο οε ειοΙι ιιοι ποιπ 80 πειιι·ο πι·

ι.οπ Μεππο ππι οιπ Με. «οπΙ!ϋεοε Οοποπι» ποτ Βιιι.εοπεοιιΙοιιιι

πεπι; ειε Πτεει·Ιιο Πιτ πεεεοΙΙιο πωπω Κ.·-οιιιοπ 'Ι'ιιιιιοτ ποτ

Ιιπιιοπ Βιιιποιιιιιο.εο ιιιιποπ. Ρετ. οπιεοιιΙοεε ειοιι ποιπ ειιι· Ορο

τε.ιιοπ Με ποτ Οιιετιιιιιοτ ποτ θοει·ιιινπιει ιιΙιοΙι πιιιιπι'ι,τοΜπι·ι..

ΔΙεπιιπιι ι.ιιοιιι ναι'. παπι οιποπ Γε.Ιι νοπ Οιιτοιποιιιιι. νοειοεο

πππ οιποπ νοπ Βοπιιοριε.ιιιο. νοειοιι.ο ποιο, ποτοπ Πιιιο·ποεο ππι·οΙι

πιο Ογειοεοοιιιο οτιποειιοΙιτ ινπτποπ.

ποιοι ποτε νοι·ι'. οιιιιιτο πιω ιπ πιοιοιιοπ πιο ΚοιΙιοτιεε

ιιοπ ποτ Πτοιοι·οπ επ πιοι·εροπτιεοιιοπ, πιοπιιοετιεοιιοπ πππ

οιπιπει επ ρτοριιγΙοοιιεοποπ Ζπιοοιιοιι νοτε;οποιππιοπ ινπτπο; ι

Ιοτειοτοε τοι οιιιοτ Οροι·ιιιιοπ ειιι Πιοτπε ετοιμο Οιιτοιιιοιιι, ινο ι

πιο Πτοτοτοιι ιπι Οροιειιοιιει'οΙπο Ιιιι.ιοπ ιιιιπ οιπ ΑπεοΙιποιποπ ο

ποτεοιιιοπ εοπει. Ιοιοιιι ιπϋεΙιοιι ε;οινοτποπ ιιι·ιιτο. Βοι ποτ Βο

ιιοππΙπιιο; οιποτ οιιτοιιιεοΙιοπ Ργοιιιιε πιει οε Κ. ειιι' ποιπ ετο- ι

πιι.πιιτοπ ννοΒ·ο ιιιιιοπιοΙι ΒοπιιιοΙιτ ππε Νιοτοπιιοοιιοπ εοΙοετ

οιιιοτ ΙιοΙπι.ιιιιοι·ιι ιο επ πιιι.οι·ειοιιοπ, ιιππ Ιτοππιο πεππτοιι πεε ι

Ι.οιποπ οπο: οι· ειιιιοιι ι.τοΙιοεεοτι ννοι·ποπ. νοι·πιιιιοιει ποε ι

Νιιιο'εοιιοπ Οροι·πιιοπεογειοεοορε @πως οιι ιπ οιιιοιιι ΡεΙιο

Κ. οιπ Ριι.ριιΙοπι ποι· ΒΙεεο επ οπιι“οι·ποπ. ι

 

Ν. Ο. Β ι ο ο τ - θ ο ιι π πι ο π· ε: «Ποιιοτ οιη·πιτοππο Γοτιποπιο».

(Ντ. ΙΟ).

ΕπροτιιιιοιιιοιΙο Ππιοι·επειιιιπποπ. Ζππι Ιειιι·οοιι Βοι'οτει; ιιιιοιιι

ποοιεποι:.

Ν. Α. 0ο

(Μ. ιιι.

Βοπ Πιπει.εππ, πιιεε πωπω ποππ Βιπιιιιιι·ιιιι€ νοιι πωσ· ζ

οι·ιτοπιειιιοπ ιιι πιο ΒιιποιιιιοιιΙο Ιιοιιιο ιππιιιοΙιο Ροτιτοπιι.ιε οπο·

ετοιιοπ επιι, πεε οι· επι· Απι'ειοΙΙιιππ οιιιοτ πιοειιοπιιΒΙιοιιοπ

'Πιοοι·ιο νοτννεππτ Μοτο, πιιιοΙιτ.ο Ο. πειππτοιι οτΙιΙ5.ι·οπ, πιιεε

πιο Οπιτπι·οπ θτιι.πιιιε'ε εοιιινεο!ι νιτπιοπι ποιτοεοπ εοιπ

πιιιεεοπ. νοιπ. πιει. εοιποτεοιι.ε οιτροι·ιπιοπιοΙι ι.6πιιιοιι νοτιιιιι- ·

ιοππο Ροτιιοπιιιποπ πει Μοοτεοιιννοιποιιοπ οτΙιειτοιι ποιοιι Βιο

ι`ιιιιτπππ ιπ πιο ΡοτιιοιιοιιΙΙιϋιιΙο ποι· νοι·εοΙιιοποπετιιεςειοπ ρο

ιιιοι.ιοποπ Μιιιι·οοοιι, πιο ποε 8ι.εριιγΙοιιοΙιππε ιιγοεοποε πιιτοπε,

ποε Βιιοιοτιιιιπ οοιι, ποι· 'ΓγρΙιπειιιιοιΙΙοπ, Γτιιπ!ιοΙ'ε Ρποιιπιο·

ΙιοΕΙιοπ πππ ποε ΟΙιοΙοτονιιιτιο. .Το ιιιιι.οιι οιιι,ιτοι'ιιΙιτι:οτ Ποειε

ιιππ πεοιι ποτ νιτπΙοπε ποτ ιιοιι·οπ'οπποιι ιιτιιπιιιιοιι.ειιοιπιο

Ιιοπιπιι οε πππ επ οιιιοτ ιϋπι.Ιιοιιοπ, τοειι. πιοιιι. ιϋπιιιοΙιοιι Ρο

τιι.οπιιιε, π·οΙιοι εοιιοιιε ποε Οτπεπιεπιπε ετοιε ποΙιοιι οιποτ Ιο

ιιειΙοπ οποιι οιπο ιι.ΙΙι.τοπιοιπο Βοοοιιοπ επι' ππε οιποοιιιΙιττο πιο

επι· Βοοοε.οιιιππιτ Ιτοπιπιτ; πιο εΙΙΒ·οιιιοιιιο ι'ι·'ιτΙτπιιιτ ποιιιιπιοιι

τι”. ειοιι ππι·οιι Τοιπροτειπτεοπινοπεππποπ.

Ο. ινοπποι. ειοΙι ειιοΙι επι' θτιιτιπ πιοειιοπιιΒιιοΙιοτ ΟοιιιτοΠ·

νοτεποιιο οπτεοιιιοποπ @ποπ Ο το. πι” ιπ εοιποτ Βοιιοιιιρι.ππε,

πεεε Βοιποιιιιπτοπ ππε πεπι θτπππο Ιιοιπο Ροτιι:οπιιιε ιιοτνοτ

τιοϊοπ, νοιι πεε Ροτιιοποππι πιο Ε'πιιιοΙτοιε ιιοειτιο Μιιιτοοτςο.

πιειιιοπ επ τοεοτιιιτοιι. Πιοε εοι ιττιο, ποππ ποτ Οτπεπιεπιιιε

πετ οποτε πεε Βοετι·οιιοπ ποπ Ρτοοοεε ιπι Ροτιιοποππι ιιι ΙοιιεΙι

ειτοπ, εκει ειιιοτ πιο ΒεΙαοτιοπ ιπ ποπ εΙΙιτοιποιποπ ΚτοιεΙππι'

,ποΙππποπ :π Ιεεεοπ. Βοτιιττιπο ΒοιιεΙιεο.ιιοπ πιοτπο ππτοΙι οιπο

νοτει.ιιι·ιτιο Ιιοιιιιοογιοποιπιπτειιοπ ΙιοννοτιιετοΙΙιεςι, πππ ιιοπιιιιο

πιο ΡιιπΒοογιοπΙοιιτο Η ο ι ε ο ιι ιι ι ιι οιτ'ε ποτοπο ιιπ οπιιιιππιι

μοι: «ΕκροτιιποπιοιΙο πωπω Μιπτοιιοπροτιι.οπιιιε».

 

οιιοπ Ρτοοοεεοπ επι Ροτιι.οποππι επτ θοιτπιιΕ. Ι)ιοεοπ ·Κιι.πιρι

ποτ ιιι-οππο :οιι πιιι ποπ Μιιιτοοι·ιτπιιιειιιοιι Βοιιπε·ι οε.ιπ νοτ

ειιις!ιοΙιοτ Χ ιοιειο επ ιιιι·.ιιι. οποιοι νοτιοπιοπποπ οτμοι·ιπιο:ΜοΠ

Ιιοινοτοοι·πιοιιοιι Πιιιτοιιοπροι·ιιοπιι:ιποπ επ ειππιτοπ.

πιο οιπο Ροτιτοπιι.ιε Ιοτε.Ι οπποι., πε Μπι. ποι· Τοπ «Μενο

ποτ νοιι οιιιοι· Ιπιοοιιοπ οποτ οιιιοι· Ιιιιοιιιοει.ιιοπ πο. 5ο ιιοΙιοπ

ιιιιιτ ιιοι ποτ 8τεμιιγιοΙιοΜιοπροτιιοπιιιε ππε πω» οιιιο·Ιπεοτι

οιιιιοιι ιι.πιπποΙιιιιοπ, ννοιΙ 1) πιο Κοιιιιτοιι πιοιιι ιπ ποπ :Αφο

πιοιποπ ΚτοιεΜπι' εοΜ.πο·οπ, πιο οι: τω. »οι εοιποπ νοτεποΙιοπ

ιιοπειιιιι.ιι·οπ ιιοιιπιο, Σ) ποιοι· ποτ ειετιιο Τοιπροτειπτοοι'ιιΙΙ Πιτ

οιπο εοιιιινοτο νοτειιιιιπε ερι·ιοιιι. ΡποπιιιοΙτοιιιιοπροι·ιι.οπιειε πιι

πιοεοπ πιοπι Με Βοιεριοι οιποι· Ιπιοοιιοιι, «οι Η πο.ο!ι ποιπ

'Γοπο ιιι ποπ ΙτιιΙΙοιι νοτι.'ε εοννοιιΙ πεε Βιπτ, ειε ποσο πιο

πιο πππ πιο ιιιιι·ιΒ·οιι Οτε·ιιπο ππι: ΒιρΙοιιοιιιιοπ ποοτεοιιττοιππιι:

νιιιιι·οπ πππ 2ι πιο ινε.ιιι·οππ ποτ Ειτιιτεπιιππιτ Βοοιιιιοιιιοτο Τοπι

οτει.πτοι·Ιιιιιιιιπε πιοιιι ππι οιιιοτ ποίιιο·οτοπ νοτο·ιίιπι18_ Π!

ιιιιιιιιπιτ επ ιιιιιιετοιι πω. Ιπ ποτ Μιτιο 2ιτιεοιιοπ ποπ οοιποπ

επποΓιιιιτιοπ ΒοιεριοΙοπ ει.οιιοπ πιο Ροτικοπιιιποιι, Ιιοτι·οτεοι·ιιΕοπ

ππι·οιι Βιιοτοτιππι ποπ, το”. ποιι ΤγριιπειιιιοιΙΙπε. Βοι ιιιιιοπ

νιιτπ ποτ Τοπ ιιιιιοι·ιιιιι!ι ποτ οτει.οπ 24-48 Βιππποπ εοιιτοιιΙ

πιιι·οιι Ιπιοοιιοπ Με οιποπ Ιπιοιιιοιιιιοπ ιιοι·νοτποτπιοπ. - -

Βοτ Ητπιιπ οππιιοιι πιιιιιι·, ιινιετπιπ οιπο Ιοιιιιιο Ροι·ιωπιειε

ποτ ε.ιιςοπιοιιιοπ οπο, ιετ ιπ οιποι· ι·ιγροΙοπιιοογι.οεο τοπ» ΗΣ·

ρορπιιεοογι:οεο :τι εποιιοπ, ιιιποιπ οιιιινοποτ επ νιιοιιιε; Εοπιιοογ

ι.οιι ιιι ποπ Κιι.ιπρι ππι. ποπ Μιιιτοοι·πεπιεπιοιι ι.ι·οτιοπ. σποτ πω”

οτειοι·ο ππτοιι ιοι.ποτο, ποππ ειο εο!ιτ νιι·πΙοπι ειππ, Βοειοει

πππ ριι.ι·ειγειι·ι ινοτποπ.

Ζπιιι 8οιιιπεεο ειιι πε.ι·επι' ιιιπο·οινιοεοιι, πιιεε πω. ποιπ

οτοεεοπ Νοιπ οιπο ιιοττοι·ι·ε.8·οππο ΒοιΙο ειε Βοεοτρι.ιοιιεπιισιιο

ιπι ΒιιιιοΙιτεππιο οιιιι·ιιππιοπ ιποοιιι.ο. Ετ ερτιοιιι. πιο νοι·πιπ

ιιιππξΝιιπε, πει-ιο ποι· Εγιιιριιειτοπι ππε ποτ Ροι·ιτοιιοπιιιοιιιο ειπ

ποπ ος πιιι·οιι πεε Οπιοπιππι Ιππ]118 ιιοιιιιιο, πιοτπιιι ειοιι

εοΙιΙιοεεοπ Ιιιεεο, πεεε ιπ νιοΜπ Γιιιιοπ. πιο ππε Βιεππειι. οποιο

τιοπιι·οι ποτ, ειοιι ιτοιπποπι ΒΙοιι:Ιιεππι οιπ Νιοποι·εοιιιιις τοπ

Ηιιιτοοτρτεπιειιιοιι ειιι' ποιπ ,ε;τοεεοπ Νικο νοτίει.ιιπ. 0ο ποτετιιἔο

Αιιιιιιιιπιο νοτι'.'ε οιπο πτειιι.ιει·ιιο 'Ι'ι·πειτοιω ιιιιιιοπ ιιοπτιι.ο.

ιπποιπ οιπο οροτει.ινο Βιιιιοτπιιππ ποε οι·οεεοπ Νοιεοε πω πι!

ι'ιιεοτ Ροτιτοιιιιιε ποπ νοτΙπιιϊ @πως ποοιπππεεοπ πιιιτπο, πε

πιιππτοιι οιπο ροτιιιειιοπι.ο ΙπΐοΙιιιιοιιεοποΙΙο ιιππ οιπο ιιοπποιιιο

Βιπποπεεριοτιο Πιτ πιο Βιιιιιοι·ιοπ πππ πιω 'Ι'οπιιιο ιιι πιο

Ρ=ιιιιιιιιπ ιιοεοιιιμ «πιο. ΜΒΜ πιο ιπιπιεοιιο Βτι”εΙιτππε

ο τοπ.

πι. Γ. Οι·ΙοννεΙ‹ι: «Ζιιτ Οπεπιειιιι ποι· Οοιπιπππιπε.τιοποπ

ιπ·ιεοΙιοιι Αοτιπ πππ Αι·ι.οτιιι ρπΙιιιοπιιιιε». (Ντ. 11 πππ 12_ι

Πιο ΒτεοΙιοιπιιπιτοπ εοιιοπε ποε Ηοι·2οπε πππ ιιπποτντοιι.ιετοπ

Ιπιπιεοιιοπ Βγιοριοπιο ιιοινοποπ Ο. ιπ ποιπ νοπ ιππι ιιοοοιιοπι.ο

τοπ ιοπιιιοΙι νοι·Μπι'οιιοπ Ε'ε.ΙΙο - οιιιο ?τοπ νοιι 82 .Τεπιτοτι

ιιοιι·οιΙοππ - οιπ Οποποιοιιιοπ ποε πποι.πε ιιτι.οτιοεπε Βοιε.Πι

πππ πιοΙιο·πο πιοοι·πεο Επποοιιι·πιιιε ποτ Ρπιπιοπιι.ΙΒΙιηιροπ ειιι

επποιιπιοιι. Ποτ Βοι'πιιπ επι Ηοι·ιοπ οτΒιιο: Η Ηγροτττοριιιο ποε

ι ι·οοιιιοπ νοπιι·ιιτοιε πππ ιιποιι ιιι ο·οτιιιιτοιιι θτιεπο οιπο εοΙοιιο

ποε Ιιπιιοπ νοιιτι·ιιτοιε. θ) Βοπιιιοπο Ρπιειι.ιιοπ πππ Χταπο

εοιιππττοπ ιπι ιιιιιιοπ :ποιιοπ ΙιιιοτΙτοεπιιτεππι; 8) ιιπειεπιτ.π.ι.ιν

πετ ιιπ ι·οοιιι.οιι Η ΙΕ οιπ εοιιιιιιιοιιοε πιοετοΙιει:Ιιοε Ηοτιι.πεοπ

επ ιιοιιοπ, π·οΙοιιοε ποππ ιιπΙ‹ε επ 8ιιιτ1‹ο επιιιιιιιπ; Μπιτ ποτ

Απ. ιιιιιιιιοπιιΙιε ιι6ι·ιο πιιιπ ποιιοπ ποιπ οι·ΙιεΙι.οποπ οτεεοπ Εποπ

τοπ οιπ ε)·ειοΙιεοιιοε θοι·ι-ιπεοιι πππ οιποπ ιι.οοοπιιιιτιοπ εννοικοιι

Τοπ ιπιι. ιιιι.οιιι'οιεοπποιπ ποπι.ιιοιιοιι πιπειοΙιεοιιοπ Θοτειπεοιι.

Βιιε εγετοΙιεο!ιο, επ Κειι.ποπεοιιππι·τοιι οι·ι·ιπποτππο Θοτιεπεοιι

οι·ειτοοιιιο ειοΙι ειιι” Ιιοιτιι.οιιιιιοιιο Απεπο!ιπππε, εοιινοΙιΙ ποππ

οιιοιι πιο οππο Με ιιειιε. 4) Με ροτοπιοτιεο!ι οιπο οποιο»

πιιπο Βιιιιιριππιτ νοιι πιιι·οιτοΙιππ.εειε νιοτοοιιιποτ Θοει.επι. τοτ

Ιιειιποπ, ινοΙοΙιο νοπ ποτ ΟιιινιοπΙει πιιτ Ηοτιπππιρίππο· ιιοτππ

ιοττοιοιιι.ο, πιο ι·οοιιι.ο θτοππο πιο Ιιιιιιο Ι.ιποιι. ριετοιειοτπε.Ιιε

οππο, ειε Ιιπ!ιο θι·οππο οιπο Ι.ιιιιο, πιο νοιι ποτ νοτιιοι·Β·οποππ

ιοπ πτοι πποιιιπποιοι·οιι ιιιιοιι ιιιιιιε πιιειπππ; ποσο οιποπι νοτ

ιιι·οιιοι.ο ειοιι οιννιιε πιοεο Βιιιιιιιι'πιι8.

Πιο Βοοιιοιι ιιοειετιιτιο ειπε πιο οιιοποιοπιιποιο Πιτιεποεο.

εοιιποτιι εε Γεππ ειοΙι οιπο Οοιιιιππιιιοπιιοιι ιιιτιεοιιοπ ω- .ποππ

ποεοοιιποιιε, 2 (πιο. ππιοι·ιιιιιι;ι ποε Απει.τιιιε ποτ Απ.. ειιοοιεινιιι.

ι ειιι., ιπιι. ποιπ τοοιιιοπ Α” ποτ Απ. ρπΙπιοπιιΙιε ππιπιι.ιοΠπιτ

πω» εοιποτ 'Ι'ιιοιιππεεειοΙιο. Βοιπο θοιιιεεο ννοι·οιι πποιιιοπποτ

οπιιιοΙιεοπ ιιππ οοπιπιππιοιτιοπ ππι·οιι οιπο απο εοπεοτοποτ

Μ! πιοιιο ΟοιΤπππε ππι οιιιιιιιποι·. Πιο Ιπειιιιο. ποι· Αοι·τε. ειναι·

επι' οιιιοπ Πιιιιιι·οιε νοιι 0,75 Οια πιπ πιο 0οππππε ιιοτππι νοτ

πιοικι. Απ ποι· Ατι. ριιΙιιιοπιιΙιε ιππι! ειοιι ππιπιιιοΠιο.ι· πιιιοτ

ποτ Οοιπιπιιπιοειιοπεϋππιιππ· οιπο ει.ποιιττειππ.ιιεοπο ΑιιεΙιποιι

ιιππε νοπ 2.5 Οιιπ. Ι)πι·οιιπιοεεοτ. πιο νοιπ θοΕιιεεΙππιοπ ππε

πιπ Βιπποιτοιιιοιιο επε·οιιιΙΙι που. Βιοεο θοπιιπππιοειιοπ οπο"

θοιιιεεο πιιιεε πιο Ιι'οΙο;ο οιποε ειιιι,τοΙοπιοποπ οππετιοι·ιιτιεοποπ

πιοοτοεοπ Ρι·οοοεεοε επιτοεοιιοπ ινοτποπ, πππ ει.οιιι. πω· Πειι

ππτοιι ποτει·τιεοπ Βοιπιιπ οιπ Πιιιιιππι ποτ.

Πιο πεππίπτιπιιτο Πιιιιιιιιππο·. "πιο οιιιοτ Βι·ινοιιιοτιιιιΒ· ποτ

Απ. ρπΙιποιιεΙιε ειιοοεοπτιοιιοπ οπο. ιιοννοιει. ιιπ Ε8Π8 Ο'ε.

πεεε ειο ππιοιιιιπε πιοΙιτ πιτ Οπ'οπιιΙοιιιοπ ποε Βιιοι.πε ΒοιαΙ1ι

ριιιιιο8ποιποπιεοΙι επ εοιπ ιιτιιποιιτ. Ποε ιπι Π. Ιιπιιοπ ΙΕ. εο

ιιιιτιο ποπτιιοπο πιοετοΙιεο!ιο Ηοτιποι·ιιιιεοιι πι;; πο" εοΙοιιοε

οιποπ ιπιπιοι· οιπο Ιιιεπιιιοιοπε ποτ ΡπιιποπιιιιιΙερροπ :πιο Πτ·
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Ι ερτιιιιιτ Ιιε!ιειι ιιιιιεε - 1ιιι εεεε!ιειιειι Γε.Ι1ε ννει·ειι ι!!εεε!Ιιειι Ι

εκ

ε.Ιιεε!ιιΙ !ιιιιι.!ιτ - εειιι!ετιι ειιε!ι ΗΜ· ε!ιιε Οειιιιιιιιιι!εε.τ.!ειι Με·

εε!ιειι Αει·ιιι. σε!! Ριι!ιιιειιε!!ε εετεεΙιειι ·!τειιιιεε. !Βιιε!!ε!ι Με!!

ειε!ι εεε!! Με! άετ θεε!.!ειι ειπε ιεεεεωειι.ιε ι!ιιι· Αει·Ι.ιι!ι!ερρειι

ιιιπ! ειπε 1ιιειιΠ!ειειιε τ!!εεεε Οε!:!ιιιιιε, ννε!ε!ιε !ιει Ι.εΙι2ε!τειι

ιι!εΙιτ. ειιηττιεει!τ!τι ννετι1ειι νετ. ιιιι!ειιι άεε !ιιι ι·ει·Ιιτειι Ι! !!!

αεΙιει·ιε, !ιι!τειιετε.ιι!ε, εε!ινι·ιιε!ιε όιεειο!!εε!ιε (!ετ!!!ιει·Ιι σε· τετ!.

!τε!ε!!ετ ετειεΙιτει ννιιι·ι!ε, ειιιιιιι! ιιιιεΙι (Με Ι·1ετεε!!ιιιρ!”ιιιια ιιιιε!ι ι

!!ιι!ιε ιι!ε!ιι Ιιεεειιιειιε νει·Ιιτε!ιετ νετ.

Α. Α. Με!ι!ιε!ι οιν: «Ρτε!ι!:!εε!ιε Αιητε!ιειι εετ Ιιεειιιιιτ εετ

Ρι·ε8·ε ιιΙιετ ι!ιε Ηει·ει!ιεετειιιιι.τ εετ Ατεε!τε!!!!ι!ε!ιειτ εετ .

Ειιιιιιιςιεςειι». (Ντ. Ι!).

1)ιιτε!ι Νε.ε!ι!'τε.ι.τειι επί' νετεε!ι!ει!ειιειι Ρε!ιτ!!νειι ιεε εε Μ.

8·ε!ιιιι8·ειι ειπε Βιετ!ετ.!!ι νειι 22 Ε!!ιι!ιιιε·!ιτειι ειι ειιιιιιιιε!ιι, Με

καιω-εε !Ιιτετ Τ!ιΙ!.τ!ιτ!ιεΙι εεε ειπε Αιικε ε!ιιεε!ι!!εει. Ιιεττειι. ι

ιιιπ! ειιεεεττ!ειιι ιιΙΙΙιει·ε !)ετε!!ε !!!ιετ (Η εει·ετε!εε Κι·!!ρρε! ιιι

ετΙιε1τειι. ννε!ε!ιε Ι›ετε!τε ιιιπ ειιιειιι Απε Ιιι Αι·Ιιειε ε·ε!.τετειι ι

Πει· νετε!ε!ε!ι Μ!. εει· 1.ε1ετιιιιιτε!'ε!ιιε!κε!ι θεειιιιεετ ιννετειι.

Με εεειιτι. ότι" εει· νετ!ιιεΙ. ε!ιιεε Αιιιτεε !!ειιιειι Βιιι!!εεε

Αιιι' !ε ΒτννετΙιεΙ'ε.!ι!;!τε!ι. εεε !ιεει·ε!!ειιτ!ειι Ιιιε!ν!τ!ιιιιιιι !ιεε!!:ει.

ιιυά εε ίεει.ε ιι!ε!ιι Πιτ νει·!ιιει. νειι 'Η ΑτΙιε!!.ε!'!!!ι!ε!τε!!. ετ- .

ιιεΙιτε!: ννετεειι !ιε.ιιιι.

Βε. _!ει!εε!ι εετ Απε Με !Βιιρετε ειιεΙι Με Ιιι!ετεεεε εεε

ΟΙ!ειιι.ειι ιιιπ! ειε !ι!.!!!ε!ιειι !ιεΙιειιεςε!ιτ!!ιιε!ιε ιιι ΒεττεεΙιτ. επι

:!ε!ιειι Με. νν!τ‹! εε! εετ πετιεΙιτε!!τιι!!εΙιειι Βιιρει·ι!εε ά!εεε

νετει!!τιιιιιε!ιιιι; ι.νε!ιΙ εε !ιεε!ι Ιειι!ττ ινεττ!ειι ιιι!!ε›ειι. εε !ειιεε

εε ιι!ε!ιε ε!ιΙ!ετεεετ!εε!ιε θεεειιε (Λεει, εε.εε Βιιι!ι!.ιιιειεε !!εει·ιι!!

εΙιιιε Βε!ινν!ει·ιε;!τε!τειι ιιι Αι·Ι›ε!ι εειιειιιιιιειι νι·ετε!ειι ιιι!!εεειι.

Βειιιι ε!”τιιιεΙε !τειιιιιε εεε 1Σ!ιιε.ιιι;!ιτειι εε εεΙιννετ !'ιι!!ειι !!ιιετ

νετιειιιι;ιε!ιιιιι€ ννεεειι ρεεεειιι!ε ιιιιι1 ει·ιι·ε,<τ!ιι·ιιιεειιι·!ε Αι·Ιιε!!.

ιιι ιι εε.

1717. Ρ. Κεεε!ι!ιει!ειιιενν: «Βετ!ε!ι!. !!!ιει· ι!!ε Αε!‹οιιιιιιειι‹!!

πως ιιι (Με Ρεει 1ιιι ΑεττεεΙιειιεε1ιετι θεενετιιειιιειιι».

(Ντ. 11 ιιιπ! Π!.

Με Ιιιιικ1ε!ιε ε!ε!ι ιιιπ ε!ιιε !ιιιτει·!ειιει·ιι‹!ε Βριι!ειιιιε ιπι κε

ιιιιιιιιτειι θειινετιιειιιειιι. 1ιιι Ι)εεειιι!ιετ 1900 υιιά .1ειιιιετ 1901.

Μ. Π. Ιιενεε νε !ι ι: «Πε!ιετ Αιιεετειιιεεειι ειιι·ιεε!ιειι Νετνειι

ιε!!ειι». (Ντ. 12).

 

ιιιπ!Β. Κ. Γιιι!τε!ετειιι: «Πε!ιετ ρειιεττ!ι·ειι‹!ε Βιιε!ι

Βε!ιιιιι.!.ννιιιιτ!ειι άετ ΒιιιιεΙιννειιι!». (Ντ. 12 ιιιπ! 18).

Ιιι ι!!εεειιι οτι-πεε Τ!ιε!!ε εει· Ατ!ιε!τ Ιιεερι·!ε!ιε Γ. πιι! θτιιιιι!

ειιιεε Μει!ετιε!ε νειι 81 Π!!!ειι νειι ;τειιιιιιΜ.ετ νει!ε!ειιιητ,

ε!ιιιε νετννιιιιι!ιιιιε εετ Βειιε!ιετςειιε, εεε Βι.ειιεριιιιΙα άετ Ιιε!ιιι

ΙΙιει·ερειιιιεε!ιειι Ηειιεε!ιι νοιιι Αι·ειε ιιι ετντι·ε!ίειι ιεε. Βιι.ε

ιτι·εεεε ΒεοΙιεε!ιτιιιι8ειιιειετ!ε.! Ρ.'ε ειιιιιιιιιτ εεε ι!ειιι ΒΙ.. Ρετει·ε

!ιιιι·Βει· ει!!ει!εεΙιειι 0!ιιιε!ιενν- Μ!!.ιιεετΙιεερ!τ.ε!, ιιπιά ειιι!ειε

νειι εεε 81 Γει!!ειι ιπιτ ε!ιιει· !ειε!. Ιιι Β`ε!.<εε !!!!!Ζ!!·

εεει·ε!ειιετ Ρετ!!.ειι!!ιε. Ιιι εε.ιιιιιι!!!ε!ιειι Γε!!ειι »νετ Με ΒιιιιεΙι

ννειι‹! ειιτε!ιε!εε!ιειι, τεερ. ‹!ιιτε!ιεε!ιιιιιιειι ιιιπ! ιιι 60 ρΟΙ. πιιι

εε πιιι νετΙ'ει!! εεε ει·εεεειι Νεεεεε, ννε!ε!ιεε ι!ιε Ηειι!ννιιιι‹!ε

τειιιρειιιι·Ιε, ιιεΙιειι!ιει ννετειι Ιιι 38 Γε!!ειι ειιε!ι Πιιι·ιιιεε!ι!!ιιεειι

:ιεε εετ ννιιιιι!ε !ιετειιετ.τεκτετειι. .

νει!. νει·ιτιτ.!; ιιιιιι εεε Βιετιεριιιι!ιτ, ι1εεε Μι· Ιιι ιει1ειιι οιιι

εε!ιιειι Γε1!ε ιιιιε ιιιπ εειιι Αιιεε ρει·ε!!ιι!!εΙι ι1ε.νειι 1ι!ιετεειι€ειι

ιιι!!εεειι, σε εε ε!ε!ι ιιιε!ιτ. ε!ε!ε!ιεε!ι!ε επι ε!ιιε νετ!ειειιιιε· εετ

!ιιιιει·ειι 0τειι.ιιε Μπεν”. πει! ννιι· !‹ε!ιιετ!ε! 8νιιιρωιιιε !ιε- Ν
ε!!.ιειι, ειε εε! εετ Βιιι!ιεΙ'ει·ιιιιε; εετ !ίι·ειι!τειι ιιιιε ι!ει!ιΙιετ ι

ΚΙει·Ιιε!ε νει·εεΙιεΙ'Ι'ειι. Ζιι ι!!εεειτι Ζννεε!ιε ιεε εεε @Με τε.ιιε- ;

ιιε!Ιε «Με Βιιιιε!ιννιιιιάε ιιι νει·ετεεεετιι, ιιιπ ειπε ειιει.;ιε!ι!Βε

1ιιερεετ!ειι εεε Βιι.ιιεΙιτειιιιιε νει·ιιε!ιιιιειι ιιι !εειιιιειι. !Νειιιι ιιιε.ιι !

ειεΙι ιιιιιι νειι ε!ιιετ !ιιτε!ΙΙΙιεΙτ εει· Οτε·ειιε !!!ιει·ιειιεκ Ιιε.!, εε

ιιι!ιεεε ειε Βειιε!ιννιιικ!ε (εει εεεε!ι!εεεειι ννετεειι. Υετι"., εει·

“Με ε!ετεττ!ιτ νετεει.τετιιτειι ω, Με, Με εΙιειι ει·ννε!ιιιτ, ε!ιιε !

ειιεεετετ εετ!ιιΕε Μει·τε!!!ειι. !ιεεεεε!ιιεΙ, 1 : 81; !ιε.!τ. εειιι!ι. ι!ιε

ΡτεΒιιεεε τω· (.>;!!ιιειιε. Νεε!ι σ!ιιτε!ιεεΙιιι!!π!!ε!ι 28 'Ι'εεειι !ιειιιι

πειι ι!!ε Ρει!ειιιειι Με Ηοερ!ιε! Βε!ιε!!τ ειιι!εεεειι.

Α. Μ. Με.ειιι.ενν: @Με νετ!ιε!τειι εεε ιιιειιεε!ι!!ε!ιειι Πρε

ε!ιει·ιεΙιεε!!!ιιε ειιιιι Βιιε!Ι!ιιε εετ νεεε!ά!ρ!ιΙΙιει·ιε». (Ντ. 12)_

Κιι!ιιιτνει·ειιεΙιε υιιά ΙιιιρΙ'ιιιιι.τειι, ειε νετ. ε.ιιεεεΓϋ!ιτι !ιετ,

1ιιιΙιειι (καιει, εεεε εει· Βιιει!1ιιε εετ Πιρ!ιΙ!ιετ!ε εετ νεεε!

Ιπι ε!!ετειιιε!ιιειι ειεΙι ιιιεΙιτ τΙειιι ιιιειιεεΙι!!ε!ιειι Πιιι!ι!!ιετ!εΙιειει1

Με ει!ε ι1ειιι Ρεειιι!ει!!ρ!ιτ.ετ!εΙιεε!!!ιιε ιιε!ιει·ι, ` ιιιπ! Μ." ει.ιιεεετ

άειιι ι!ιε ΓετΙιιιιι€ειιιετΙιεεε ιιεε!ι Νε!εεετ ιι!εΙιτ ε!!ε!ιι τω·

«Με _Κ Ι ε ε ε - Β ιι Γ!! ε ι·'εε!ιετι Βιιε!!!ειι ε!ιετει.!ειετιει.!ει·Ιι ιεε, ιιι

ι!ειιι ετ ειιιεΙι εε! άεπ ιιιιε!ι ά!εεετ ΜειΙιει!ε ιτείει·Ιιτειι Ηιε!ιε!ιειι

άει· νεεε!ειρ!ι!.!ιει·ιε ι!ιε ε!ιετε!‹τετ!ε!:!εε!ιε Πειι!;!!ε!ι!'ει·Ιιιιιιιτ εετ

Κετιιε ει·Ιιε!ι.ειι !!0ιιΜε.

Ν. Α. Βε!.ιιενν: «!!!!ιι Γε!! νειι άερρε!εε!τ!!τετ ιιιινο!!ετε.ιισ!!

ἔετ !ειιεεετετ ε.ιιιτε!ιετειιετ Ηε!ε!!ετε! πω! ι!ιε !ῖ`ι·εεε !ι!ιει·

!ε πως. Κιειιιειιερε!τειι». (Ντ. Π!).

βετ 21 .Τε!ιτε :Με Μειιιι Ιιεεεεε !ιε1άει·εε!!ε εε εει· 1ιιιιειι

εει!.ε εει· Μπι. ει.ετιιε-ε!ε!ΙΙε-ιιιεεωιεε! ιιι _ἱε ε!ιιετ !ΙΙειιιειι, ειιιε

 

8ειιι1ε νειι 1 Μ!!!!ιιιετετ ιπιτ. Μ!!!ιε ι!ιιτε!ι!εεεειιτ!ε Βῖετε!εΙΙ`ιιιιιις,

Με :ιιι άετ ειιεεει·ετι Ηιιιιτ ε!.ννεε ετ!ιε.!ιειιε, !ειεΙιε Βετε

τ.!ιειε Βιιιιι!ετ εε!ε;τ, υιιά τςΙε!ε!ιεειιι πιι!" ειιιετ Ριιε!1!ε ε!εΙι

!ιε!!ιιι!ει. Π!ε τεε..τε Πεντε !ιε!!ιι!!ε!: ε!εΙι 27 Μ!!!ιιιιειει· ε!ιετ·

Ιιε.!!ι εεε Βιετιιιιιιιε. Με !!ιι!τε ιετ 88 Μ!!1!ιιιε!ετ νοτπ Β!ετιιιιιιι

ειι(:('ετιιτ. Απε Ιιε!ι!ειι Ρ!ετε!ε!Ι`ειιιιχειι ειιι!εετε ε!ε!ι ττι'ΙΙιε,

ε‹·Ιι!εἰιιι!ι;ε Γ!!!εε!ε!‹ε!!:. ννε!ε!ιε ν!εΙ Ρ!ειτειιεε!ι!ιε1 νειι νει·

εεΙιιεεειιετ Θτεεεε Ιιεε!ειτ. νειι ε" Β'ιε!.ε!ε!!”τιιιιιε εε!ιειι ιυιε!ι

εεε" ιιιι!ει· εετ Ηειιι !ε!ε!ιΙ. ρε!ρε!ι!ε 8!;τε!.ερτε. Βιιιε !1!!τι!!0

Νειιι!ε, τεερ. Βετετε εε!!ιιε:Ι. εε τεε!ιιετεε!τε εετ' 8.5 Μπι. '1'ιείε,

!ιιι!τε ε.!ιετ ιιπτ ιπιτ' 1,5 (Με. 0!!!2!!Νπι1°ε!!. 1)ετ νει·ειιε!ι Με

8ειιτ!ε ννε!τετ ε!ιιι·τιι!”ιι!ιτειι, τιιΙ'ε Βε!ι!ιιε!ι!ιεννεειιιιε·ειι. Ηιιε!:ειι

από ε!ιιειι ετεε!ιειιι!ειι Βε!ιιιιετε 1ο!τε!- Ιιετνει·. Ιιι Με τεεΙιτε Π·

ειε! ε·ε!ειιιτ εε Ι! Ττερ('ειι 1·"!ιιεεις!τειε ε!ιιεπΙ“ΙΙΙιτειι, εετ (Με:

ννιιι·ιΙε ι!ε!ιε! (τει1ε!ιιιτ, ννεε ρε!ρετετιεεΙι ετ!τε.ιιιιι ννιιτι1ε, !ει1εεΙι

. ι·ιεΙ' ά!εεε Μειι!ριι!ε!!ειι νι·ε‹!ετ θε!ι!ιιε!‹Ι›εννεειιιιε·ειι. ιιεε!ι Ηιι

ετειι Ιιετνοτ ιιιπ! !τειιιιιε !τειιιετ!ε! Οειιιιιιιιιι!!‹ετ!ειι ιιιπ ι!ειιι

Βε!ι!ιιτιάε ετιι!τ!: ννεττ1ειι. Βειιι!ε !ιε.ιιι!ε!τ εε ε!ε!ι Ιι!ετ πιιι ειπε

ιιιινε!Ιε!.!!.ιιι!!εε Β'Ιει.ιι!ε. εε!!! εετιε·ειι!τε.

Ε!. Π. Μ!εΙιιιενν: «Πε!ιει· «Με εΙιιτιιτε;ιεε!ιε Βε-!ιιιιιι!!ιιιι€ νει!

ΠΙιτειιινειιιειι εεε Πιετιιε». (Ντ. 18!.

Ιιι _!ει!ειιι ειιιιε!ιιειι Ρε.!!ε ιιιιιεε ά!ε_!ειι!ε·ε εεετεε!νε ΜετΙιεόε

!ιενεταιιατ. ννετι1ειι, ννε!ε!ιε εε εεετετιετ ιιι6ε!!ε!ιεε εειιεετνιιτἰν

νετιιιιτε!ιειι, ννεΙιε! ιιιιιο!ι νετ!'εεεετε Διιε!ε!ι!:, εε! !ιιιετετ!τἱε!!ειι

. Πιετιιειιιγειιιειι ννεΙι! επι !ιειιΙ!ε;ετειι ειιιε ειιρτενεειιιε!ε Πτετιιε

ε.ιιιριι!:ει!ετι νυτεειιοιιιιιιειι ννει·εειι ντιπ!. Μ. !ιεερτ!ε!ικ ιιιιιι εε

ιιιιιιετ ι!ιε τεε!ιιι!εε!ιετι Βιιιεε!!ιει!:ειι άετ !εεετε;ειιειιιιτειι Με·

ι!ιε‹!ε, Με ε!ε νειι Ρι·εΙ'. Εεε ειιιειιενν ιιι εε!ιιετ Κ!ιιιι!τ το·

εει ννετάειι. ·

Α. Κ. ΡΜ! ε Με ε: «Με ιιειιεεειι ΜεΙ!ιο‹!ειι ιιι τι." ε!ινε!!ιε.11

εεΙιειι Ο!ιειιι!ε ιιιπ! !!ιτε Βεάειιιιιιιιτ τετ ειε Βε!ιιεε!ε8!ε».

(Ντ. 18).

Βεερι·εε!ιιιιιε· εεε ιιειιε!ετι ΙιεΙιτειι ιιιπ! '1'!ιεοι·!ειι ιιι άετ 1η·

ε!!τε!!εεΙιειι Ο!ιειιι!ε, ιιει.ιιιειιΙ!!εΙι άιε .Τειιειιι.!ιεετ!ε !ιεττεΙῖ'ειιι!ἶ

Α. Ρ. Ο ιι Ιιετε νν: «Ζιιτ Γτιι€ε !!!ιετ ι!!ε Βε!ιειιά!ιιιητ εετ ειπ·

ε!!ιιτ!!!ε!ιειι Αειιει:ετ!Ιτειι!ιιιιιε;ειι άεε ΠΙετιιε ιιιπ !ιιιτε.ιιιε·

τιιιειι Ιιι_ιεεειειιειι». (Ντ. 14).

Ο. ννιι.τιιι νετ !ιιιτειιιιετ!ιιετ Ιιι_ῇεετ!ειιετ!ιετερ!ε Ιιι εεε Ρ:111ειι

ννο Με 1)!ει,τιιεεε ειιΙ` ειπε ειιτε!ιιιά!!ε1ιε Αειιεκετ!ιτειιΙΙιιιιε ειε·

ειε!!ι "πο, εε ιιι ι!ετετι!πειι Ρ!!!!ειι, ιιειιιειι!!!εΙι, ινε εε ε!εΙι

ιιιπ Ε!ιετειιεειιιιιι!εεεειι Ιιε.ιιάε!τ, εεε ΒεειιΙΙ.ειτ άετιιτι!εετ Βε

Ιιειιι!!ιιιιρ; ννε!ι! Η!ε!εΙι Νε!! εε!ιι ιιιιιεε. νει!. ΙΙιει1ι. εκει Ε'ε!!!ε

νειι Ρνεεε!ειιι€!!.ιε ιιιπ, άιε !ειιεεειιετιιε ε!ιιιε Βτ!”ε!ε· ι!ιιι·ε!ι

ιιιιτειιτετιιιε 1ιι_ιεετ!ειιειι ιιεε!ι θτειιιιιιετι!τε!;! Ιιε!ιειι‹!εΜ

ἴνεἴἀεΒιι ννετειι, υιιά νειι άειιειι εεε ε!ιιειι, νετ!. ερει·ιι!!ν (τε

ιε!ε ετ.

Ν. Θ. 8ο! εννιε νν: «ΕΜ Ρε!! νειι Ιιιίεετ!ειι εεε Πιε!α!ε.τιιιε

πιιι! εεε Με.ι.>;ειιε ιιιπ Βε.!ειι!!(1ιιιιιι εο!!». (Ντ. Μ).

1ιιι ιιιι!ιεει!ιε!!τετι Γε!!ε Ιιειιι!ε!τε εε_ ε!ε!ι πιιι ειπε 40_!!ε!ιι·ιςε

Γκευ, Μ! εετ Κε!;!ιΙιτεο!ιειι Ιιεετιιιιι1 ιιιπ! εεννε!ι! 1ιιι Μεεειιιιι

ΜΙ!. Με ειιε!ι Ιιι εεε Πε!εετ!ειιειι Βε!ιιιιε!!!!ειι ε!'ιιιιι!ειι ννιιτ·

εεε. Βε Ιιεετειιι! ειε Ρν!ειειε!ττεΙιε. ννε!‹ι!ιετ εει· ει!!ειι ννετ ιιιπ!

άιιτεΙι ειπε ιιιιε!ι επεττ.εε!'ιιιιι!ειιετ νει·!ε!!ιιιιιι; άεε Ρν!ετιιε ιιιπ

εειιι Οε!ειι ειι!.ετειι!!ειιε ΡετΙ'ετει!ειι ιιι Με !ετεεετε, εεε 111ε!!

εε.τιιιιιι!ιε.!τ Ιιι εειι Μεεειι ττετειι !!εεε. ΡΜ. @τις ιιι 14'ε!εε ε!·

εετ Ρετ!ι.εειτ!ε ε!ιι ιιιπ! Με 8εει!ειι Ιιεε!!!.Ι.!(.;τε εεννε!ι! Με εΙιειι

ιιιιἔειιειιιιιιειιε Ι)!ειειιοεε, Με ε.ιιε!ι !'ϋτι!ει·Ιε Ιιι ειπε Με.,ε·ειι

ιιιι Ι)!ε!ι‹!ει·ιιι εε!ινι·ετε νετε!ιιι1ετιιιι8·ειι ειι 'Γεεε, Με ι1ειι Βε·

Ιε.ιικ!ι!!ειι 2ιιεεεε!ιι·!ε!ιειι ννετι1ειι ιιι!!εεειι.

Θ. Ρ. 1. ε. ιιι ρ ε ιι !ι ε νν: «ΠεΙιετ ειε ν!(!τ!ιιιιιιτ εεε Ηεάοιιε!ε Δε!

εει! !.!ι!ετιεε!ιειι ΟτΒειι!ειιιιιε». (Ντ. 14).

Με 'Ι'Ιι!ετνετειιε!ιε εειςτειι, ι!ε.εε άεε ΗεεειιεΙ ετ!ει· ει·

Με!.Ιιν!-Ρτερν!-θει·Ιι!ιιε!-Πι·ετ!ιε.ιι ε!ιι ι;ιιτεε ιιιπ! ιιιιεε!ιεε!!ε!ιεε

Ηνειιετ.!!ιιιιιι άει·ειεΙΙι, ννε!ε!ιεε ε!ιιιε !ιεεειιι!ετε ιπιτ' Ηει·2- ιιιπ!

Αι!ιιιιιιιιι.τ ε!ιι2ιινν!ι·!ιειι, ιιιιεεΓε;!ιι· ν!ετιιιε! ετε.τ!τει·ε εε!ι!εΙ'Ιιτ!ι!·

ι.τειιι!ε Ε!!ε·ειιεε!ιείιειι Με Πι·ειΙιειι Ιιεε!!2Ι. Ιιι ι.ττεεεειι Πεεε!!

!τε.ιιιι ιιιειι εε Με Νετεο!!ειιιιι εε! νετεε!ι!εάειιετΙε! ε!ινε!ε!ε81·

εεΙιειι νει·ειιε!ιειι ειιιννειιι!ειι, Ιιι !Ι!ειιιετ Πεε!ε Μ. εε ειιιε!ι επι

Ρ!ειττε νετ ειιιετ Ο!ι!ει·ε!'ετιιιιιετ!ιεεε, ιιιπ! ιιιειεΙιε ι!ιεεεΙΙιε !ε!ε!ι·

τει· υιιά ιιιι!ι!ει·. [Με Ηεεεεε!, ννε!ε!ιεε ειιτννεεετ εετ εε εε!ετ

εει· ε!νεπιε νετεττ!ιιετ ννιι·‹!, ιι!ε!ι!: ε!ιετ ειι!ιειιτειι, ΜτΙ! Μ·

ιιιειιτ!!ε!ι εει ειιεειιι!ετ!ιειι υιιά εεε ά!νετεειι Πετε!ε!άειι ιιπ·

εε!ιε!!!!!ε!ιετ ννιι·!ιειι Με Με Ο!ι!ει·ιι!Ιιν‹1τει.

Ηεεεετ



44

ΙΙιιεεΙιι) Λι·εΙιΙιιι ΡεΙοΙοοΙΙ, ΙΙΙΙιιΙΙεεΙιεεΙιοΙ ΙΩειΙΙι:Ιιιγ Ι

. 8εεΙει·ιοΙουιΙ.

ΒειιιΙ ΧΙΙΙ, ΙΙΙιΙΙι. Ι, 2 υ. Θ.

Κο ι· ε ο Ιι υ ιι : «Ζιιι· Ιιε.οτει·ΙεΙυεΙεεΙιευ Ι)Ιειςιιοεε εει· ΒιρΙιτ.ΙιετΙεε.

ΑΜ' θι·υιιιΙ εειιιει· ειιΙιΙι·ειεΙιευ ΒεοΙιειεΙιτιιιι);ειι @ειπει .ΑυΙοι·

ειι Ι'οΙε·ειιιΙειιι Βεευιιιε: ΠΙε Ιιεει.ει·ιοΙοειεεΙιε Πιιιει·ευεΙιιιιι ιει εει·

Β'εειειεΙΙιιιιιε άει· Ι.)ιρΙιι.Ιιει·Ιε ιιοΙΙιννειιυιι; υυά ιιι ρνου νΙεει.ι

εεΙιει· ΗιιιειεΙιτ νοιι ει·οεεει· ΒετΙευτιιιιις. Πιε ΡεειιυουιριιιΙιει·ιε

ΙιεεΙΙΙευ (ΗοΙΙ'ιιιειιιι - ννιΙΙειιΙιοΙ) ΙιΙΙιΙειι ειπε :μου Ιιεεοιιυει·ε

ευιεΙι εΙιετιιοτειΙειἱεεΙιε ΙιιοΙοειεεΙιε ΒιεειιεεΙιεΙ'ιευ ΙιειιιιτΙιεΙιε

θι·υροε. Πε.ε ΑυεΙιΙεΙΙιευ άει· εει.υτειι Βειιειιοιι Ιυ ιιει· εεννϋΙιΙΙ·

ΙΙεΙιειι ΙΙ'ΙεΙεεΙι-Ρεο1οιιΙιουΙΙΙου εεΙιΙιεεει. Με Πιιιςοοεε άει· ΜΕ

1ει °εεΙιειι Βιιε1)1ειι ει”. ΒΙιειιεο Μου πιεπι Ιετε)ει·ε ευεεεΙιΙιεεεειι.

νεου Ι›εΙ ιιιεΙιι·ϊεεΙιει·ΠυπειευοΙιυιις ΙιιΒετυιιιευΙιιτειιΙ9-ῆΙετ.ιιιιιΙΙ.

ΑΙιει·ε) Με ιιιιεΙι ΝεΙεεει· εΙεΙι Ι'5.ι·Ιιειιυειι ΡοΙειΙιει·ιιε ιιιεΙιι. ιπε

ΙυυιΙειι ινει·ιΙειι. θεννϋΙιιιΙΙεΙι Μ. Με Πιε.ε·ιιοεε άει· Ι)ιρΙιΙΙιει·Ιε

οΙιιιε 'Ι'ΙιΙει·ειιμει·Ιυιειιιε ιιιϋιςΙΙεΙι; ΙιΙειΙιι: )ευοεΙι ΖννειΙ”εΙ. εε Ιιευιι

ιιιε.ιι Με ΒιιιΒιιοεε εΙυι·εΙι Με Βιιοει·ιυιευτιιιιι 'Ι'ΙιΙει·ε (Οοιιι.ι·οΙΙε

οιιι. ΑιιτισηιιιιΙιει·ιεεειυιιι) ει·Ιιει·ι.ειι. “ΩΙε_ΙειιΙι;ειι Τ..ϋΙΐΙει·'εεΙιευ

ΒΔιειΙΙειι; Με ιΙιτε νΙι·υΙειι2 ειιικεΙιΙιεετ εΜειι) ΙιεΙιειι ΙΙιι·ε Βε

ιὶευἰτιιιιιε· Πιτ Με ΒιιΙάειιιΙο1οςιε ιιει· Ι)ΙμΙιΙΙιει·Ιε Με ιιιιιιιει·

νει οι·ειι.

Μ. ΒΙ Πε: «Βει Ηιροιυε'εεΙιε Αρμε.ι·ει. ειιι ΡυεΙουι·ιεετΙοιι άει·

ΙΜΙεΙι».

Βει·εΙιε ιιιεΙιι·Ι'εεΙι ΙιεεεΙιι·ΙεΙιειι ειιά ει·οι·ιει·τ.

Β. ΚοεΙ οινεΙΙΙ: «Πιο ΓιιΙΙ νου Βει·οΙΙιει·εριε εεε Τειιιιιυε».

·8εΙιννει·ει· ΈεΙΙ. ΒεΙιειιᾶΙυιιε· Μ). ΤΙΖ2ουΙ'εεΙ1εΙυ ΑιιΙιιοιιιυ.

Αυεεειι€ Ιιι ΒειΙυιιις.

ΒΙινε.ιι ο ιιι: «ΠεΙιει· άειι ΒιυΙΙυεε εεε εΙιι·οιιΙει·Ιιειι ΑΙοοΙιοΙΙε

ιε;υΙΙ:ευΙ' Με ΒιιιννΙεΙεΙυιιι.; εεε 0ι·ε·ιιιιιειιιυε υιι:Ι ερεε. Με

ε πω».

ΙυΙει·εεεευτε εερει·Ιυιειιι.εΙΙε ΠυΙει·ειιεΙιυυε·ειι ευ ΚειιΙυεΙιευ;

ιΙει·ειι Ει·εεΙιιιιεεε ΙοΙεειπΙε Μου: 1) Πιε ΒιιιινΙεΙιΙυυε· εεε Οι·

).;ειιιειιιυε υυά Με ΘεΙιΙι·ιιε Μιὰ ιιυι·εΙι Με εΙιι·ουΙεεΙιε ΔΙεοΙιοΙ

ιιιιοιιιεειΙοιι Β·εΙιειιιιιιι. 2) Πει· Ι'ι·ΙΙΙιεεΙΙ:ΙΒε ΑΙεοΙιοΙΙειιιυε ννΙι·Ια

ετειΙιει· ΜΙ' Με ε.ΙΙι:οιιιειιιε ΒυτνιιἱεΙιΙιιιιι.; άεε ΚΒι·ρετε ειιι, ιιΙε

άει· ερε.ιε. δ) Με νειιιιιιιιΙει·υιιι; εεε 6εννΙεΙιιε Ιιετ.ι·ΙΙΒ·τ 85-00

ρθω ννοΙιειεΙει· 8·ι·ϋεεει·ε Ρι·οεειιιεετε Ι›ει ιΙειι_ιειιιεειι 1ιιΜνι

ιΙυειι Ιιεοοικ·Ιιτει Μιά, Με εεΙιοιι Ει·ΙΙΙιεειΙΙ,ε: 8οιι·Ιιιιε ΙιεΙκοιιιιιιειι

ΙιιιΙιειι. 4) Πιε ΒιΜυιη.; υοι ιιιυει·ειι 0ι·ι.>;ιιιιε ει·ίε.Ιιι·τ εΙιιε ΠιιιιΙ

ιιυιΙου νοιι 85 ρ0ι.-25 ρω.. ό) Πιε ΙΙΙΙΙε ει·ί“εΙιι·ι: εΙυε ιιΙιεοΙιιτε

ΟεινιεΙιτενει·ε·ι·ϋεεει·υιι€ Με 30 ρΟι.. θ) [Με Ι.ΙΙ.ιιεςειιννεεΙιεΙΙιιιιυ

ιΙει· Κιιοι·Ιιειι νει·ιιιιιιάει·τ εΙεΙι, εΙ:ιειιεο Μιε Βι·ειτειιννεεΙιειΙιυιιι

Με 18 ρ0ι.). Τ) Με εΙΙιςεπιεΙυε θεΙιἰι·ιιιιιε.εεε νε1·1·Ιιι€ει·Ι: εΙεΙι

νοιι 10-20 ιι0ι.; ινοΙιεΙ άει· Ι'ι·ΙΙΙιεειιιι.;ε ΑΙεοΙιοΙιευιιιε ετε.ι·Ιιει·

ννιιΙΙι., Με εει· ερειε. 8) Πιε Μεεεε εεε θεΙιιι·ιιε εΙυ‹Ι ιιι εΙΙευ

Ι)ιιιιειιεΙουειι ευτ 8-12 Με. νεντΙο επ. θ) Αυ άειι ΗειικάεεΙιευ

υυά ειι άει· ΜυεΙευΙιιιυι· ειππ). εΜειι ιεεΙιε νει·ειιιΙει·υυιι·ειι ΙειεΙιτ
ειι ευιιειειιι·ειι. ο _

Ν. ΜΗ: Ιι ει Ι ο νι: «2υι· ΡεΙ.ΙιοΙοειε άει· ΙΙΙει.εειιΙιΙυΙ.υι1ε,ειι».

Αυτοι· ι·εΙ“ει·Ιι·Ι ιιιιιιιιεΙιετ ΔΗΜ, ινιιξΙΙΙιει· Μεεε Ε'ι·ει;ε Ιιι άει·

Ι.ιτειιιιυι· ΙιεΙιε.ιιιιι Μ., υυά ΙΙΙΙιι·τ. ε.ΙειΙειιιι εινεΙ ΙιοεΙιει ιιιιει·ι>ε

εειιιε Ιθ`ειΙΙε νου Μιι€ειιΙ›ΙυΙυιιε νοι·, Με νοιι ΙΙιιιι ευΓ ορει·ιιιι

νευι νΙ?ειςε ΙιεΙιειιυεΙΙ ννυπΙειι. Γε.ΙΙ Ι. ΙιειιΙΙϊι. εΙιι 18]ΙΙΙιι·Ι,·.:εε

Πιευει.ιιιΜεΙιευ Με του εεΙιννει·ειι Ιιγειει·ΙεεΙιειι 8νιιιριοιιιευ

ΙιεΙιεΙιει. »νει·. Με Κ[8.€ευ ω· ΡεΙ.ιευτ.ιιι ννιεεευ Ζννει.Ι· ευΙ” άεε

ΒεειεΙιευ ειιιεε ι·υιιιΙειι Με.8ευεεεεΙιννϋτεε Ιιιυ, Με εΙιει·, Με

εεε»ιε·ι, Ιινειει·ιεεΙιε 8νιιιριοιιιε νοι·ινεΙιετευ(Ιινετ.ει·ο-ερΙΙεριιεεΙιε

ΑιιίΞιΙΙε). ινε.ι· Αυτοι· ιυιιΙΙ.εΙιετ ε·ευεΙε·Ι. εΙυε ΠιιιεΙ:ΙοιιεΙΙε 5Ι.ϋ

ΠΜ;; ευευυεΙιιιιειι. Νιι.εΙιιΙειιι ει· εειιι· Με Κιε.ιιΙιε ιπι ΗοεριεεΙε

ΙιεοΙιιιεΙιιει. υυά ειεΙι νοπι νοι·Ιιε.ιιυευεειιι ειιιι·Ιιει· 8εΙιιιιει·εευ

οπο. Ιιε.ιιΙΙ ει· Ηειειοετευιεειε ιΙΙιει·ι·ιειιε·Ι; Ιιε.ιιε, ευτεεΙιΙοεε ει·

Με ιιιιεΙι ι·εεΙιουΙΐυιι ιιΙΙει· τΙιει·ερευτ.ιεεΙιει· ΜεεευεΙιιιιειι ειιιιι

ορειε.ιΙνειι ΕΙιιει·ΙΙΙ'. ε ει·ννΙεε εἰεΙι εΙιιε ετει·Ιιε Ρει·ιεΙιοΙεε ΜΙ

ιιε υυά Μευοεε εεε ΠυοιΙειιιιιιιε υυι·εΙι νΙεΙε 8ιι·25.ιιι;ε. Ιεεε

8ιευοεε ΙΙΙΙιι·τε ιιειΙΙΙι·ΙΙεΙι ειιι· Βι·ινειΙει·ιιυε άεε Μει;ευε ιιιΙΙ:

ιεΙΙεετοι·ΙεεΙιειιι ΡνΙοι·οερυειιιυε, ννε.Ιιι·ει·ΙιειιιΙιεΙι ευΙ' Θι·ιιιιυ ει

ιιει· ειιιεωιιυειιευ Ηνρειεε‹ιι·ετιοιι. Βιεεε Β'ε.ειοτειι ιιι ΟοιιιΙιι

ιιε11:Ιοιι Με νυεοιιιοιοτιεεΙιειι Βιοι·υιι€ευ Ιιευιιιε·ιευ )ευειι ειι;·ευ

ιΙιυιυΙΙεΙιειι Ζιιετε.υά ιιει· Με)ζειιεεΙιΙεΙιιιΙιευτ. ινεΙεΙιε νοιι Π Ι ο υ -

Ιιιίο ν Με εΧΙΙΙι:εΙ'υΙΙο ειιιιρΙειπ ΒεεεΙιι·ιεΙιευ ννοι·υειι ω. Αιπιπ

ιει·ννιιι·Ι“ Με ειιιίο.εΙιε ΡνΙοτορΙεεΙΙΙ: υοι! Ι'ϋΙιττ.ε Με θιιειι·οειι

ιει·οειοιιιΙει ειΠΙεοοΙΙΙ:ει ειιτει·Ιοι· ε.υε. 2 'Ι'εεε Με· άει· 0οει·ι.ιτιοιι

ειει.ιΙι Με ΚιειιΙιε υυτει· Βγιιιριοιιιειι ειπει· ευυιευ εεριιεεΙιειι

Ρετιιουιτἰε. ΒεΙ ιιει· θεοτιου (40 Βιιιιιυειι ιιεεε εειιι Τουε) ετ·

ιι·ιεε ειεΙι Με ΙΙΙιιε;ειιεεΙιΙειιιιΙιευι. ειι άει· Ι‹Ιειυειι 0ιιι·νειυι· “οι

ιιοι·ιιιιιΙ; ειι ιιει· ειοεεειι 0υι·νειυι· ἰιι εει· Νε.Ιιε Με ειι;ειιιΙιεΙιειι

Γυιιυιιε ειιι Βιιοεεει· (ΙΟ ειιι. ΙειιΒ· που θ ειιι. Ιιι·ειτ) ε.υε ειπε!

ιιειι ριιυΜΙοι·ιιιιεειι ΒΙυτιιιιε·ειι ευειιιιιιιιευε;εεεκπει· Ηει·‹Ι. Αιι

ιιιΙΙΙι·0εΙωΡΙεεΙιει1 5εΙιιιΙΙ.τειι εεε ΜεεειιΓιιυάιιε εουειε.ΙΙι·τε Αυ

ι.οι· ΝεΚι·οεε ω· 5εΙιΙεΙιιιΙιευε, εΙεΙΙειιννεΙεε Με ειιι· 0ιιΙιιιιιιωιιι:

ΡΙειιιειιιιιΙιΙεει,ει·υιις. Πει· 2. ΙΙ'εΙΙ Ιιει.ι·ιΙ'Η. ειιιειι 88)5.Ιιι·ιρειι Παει,

άει· εεΙΙ: 2 .Ιε.Ιιι·ειι ειι ειιιΙιυτΙειιι.ειι Πει.:ευΙιΙιιιυιιεευ υιιτΙ Μι).

εεε ΘεΙιιιιει·:ειι ε·εΙΙΙ.τειι Με. Βοι άει· Πιιιει·ευεΙιιιιιι; ε0ιΙεΙ.8.ΙΙι·Ι)ι

ειπει· Αυτοι· 8νιιιρΙοιιιε νοιι 8ειιειι άεε θειιτι·ιιΙυει·νειιενεωω

Με ευΙ' ΙιεικιιιιιειιτΙε 'Ι'ιιΙιεε 0·ΙΙει· Με Μεεειιιιυιιι.ε Ηιι·ιι-ΙΙΙιεΙιει

ιιιιιι·ΙιεεΙειοεε Ιιιιιυειιι.ει.ειι, _ιειΙοεΙι Ιιιι-ΙΙ. ει· Με ΗΜΙΙΙΙΙ.Ιειιιεε)ε

Ι'ϋι· ειιιε Αειιεεει·ιιιιε· ειιιεε ΙιεειεΙιειιιΙειι"ΠεεειιεεεεΙιινιιιεε πιο

εεΙιι·Ια ειιι· Ορει·ειΙου, Με εΙεΙι Με ιιιιιιιιιε ει·ινιεε. ε. Με Με

[μου Β·υ.ΙΙ2 ΙιιΙε.ει νοτι;εΐιιιιιΙευ ννυτάει ιιιι·ι:ειιιΙε ΙΙοιιιιΙε ΙΙ°€ευιΙ

εΙιιε ι·εειετειιω ΒΙ.εΙΙε ρεΙριι·τ. ννει·τΙειι; Μιι·ι·Ιι εΙιιειι 8ι:Ιιιιιιι ἱιι

Με νοι·ιΙει·ε Πεε·ειιενειιιΙ. πιο): Αιπιπ· πιιτ. εειιι ΒΙΝΑ· εἱιι ω)

Ιιουιιοε ευ·Ιι νοιι άει· Ιιιτιι.ει.ΙιεΙΙ. εει· ΜιιεειιεεΙιΙειιιιΙιειιι. Με

εειι€ειι. Πει· Κι·ειιιΙιε ε;ειιιιε ι·εΙειΙν ι·ε.ει:Ιι. Πιε Πι·εε.εΙιε Μ)

ΜεεειιΙιΙυτ.υιιεειι ΙιεΙιιι Κι·υυΙιειι ΙιΙΙεΙι ιιιιιιι:Ι`ι,;εΙΙΙϋ.τΙ.

θι·εΙιιιει·: «Με ΙυΙΙιεΙετειιΙευ άει· ΜΙΙιεΙΙ80ΙΙευ ΑΙ.ιιιιΙε Με

Μιτου ΒεΙιευἀΙυιιις που Ρι·ευΙκεΙ».

Αυτοι· Ιιιι.Ι: Ι08 ΙΙ'ΙΙΙΙε νοιι 'Ι'ιιΙιεε ΙιεοΙιεεΙιΙ.ετ υυά νοιι ιΙειιειι

62 Ε'ΙΙ.ΙΙε ιιιΙΙ εεΙιι· ιςΙΙιιειιςειιι _ ΒεευΙυει.ε "Με άει· νου Ι·'ι·ειιΙιεΙ

ε.ιιις·εεεεευειι ΜεΙ:Ιιοιιε ΙιεΙιιιιιάεΙτ. θ. ινεΙει Μιι·ευΙ' .ΙιΙιι. Με

Με Αιειιιε πιιτ εΙιιει· ιιιυεειιΙο-ει·ιΙειιΙεετειι Ηνιιεεει.Ιιεειε Ιιει;ΙιιιιΙ;

εει· Ηι·ιιιΙ υετ Αιπιπ ι·ιεΙιτετ εΙεΙι ιιιιεΙι εειιι θι·ιιιΙε υυυ άει·

Ι.οοεΙιεειΙοιι Μεεει· Ι:Ι ρεεειΙιεειε. Πιε ει·τ.ΙευΙεει·ε Η)'Ι)ΒειιΙΙΙι·εΙΙ)

ΙιεςΙυυΙ: Ιιιιιιιει· ειι ειι ΜειιιΙειι ΝεΙειιΙιειι άει· ΙΙΙιιιειιιΙΙΙΙΙει

υυά εεΙιι·ειτ.ει. εειιι θειιτι·ιιιιι Ιιιιι. ΠΙε Αι·ιιουΙετΙουειι Με Με·

εεε εΙιιυ Ιιιιιιιει· ιιιεΙιι· Με: ινειιΙιςει· Ιιγρει·ει.ΙιεΙ:ιεεΙι, ινΙΙΙιτειιιΙ Με

ΗΙΙΙΙ.ι;εΙειιΙιε ιιοεΙι ιιοι·ιιιιιΙ ΙιΙειΙιειι; Με ΜυοΙα εΙεΙι ειπε ιιιιιιιει·

ιιιι θιιιιε;ε εεε, ιιιιΙειιι Με Ι:Κι·ιιιιΙιειι ιιιειιιιειιν Με Βειιεειιιιεει

ιιι άειι ΙιγριιεετΙιεΙ.ιεεΙιειι ΗεΙειιΙιειι νει·ιιιειιΙειι. Πιε Ι·`ι·ειιΙιεΙ'ιεΙιε

ΜεΙΙιουε εοιιιΙιιιιιιι Αυιοι· ιιιΙΙ: Μεεεειςε εεε ΙΙ.ιιεΙιευε ιιιιΙΙ άει·

υιιιει·ευ Βετι·ειιιἰτειειι, Μιιιυ Βε.υει· νοιι 20-28"' Β.

ΙΙΙ. Μ. Βει· Με: «ΠεΙιει· άειι Νυτ.ιειι εεε 0Ιιιιιιιιε Ι›εΙ Μι

ΒεΙιειιὰΙυυΒ· άεε ΑΜοιιιιιιιιΙτ Ιιιιε ειιά ΙΙειιιειΙιυιιιςειι εειιι

0ΙιΙιιιιι ΙιεΙ ειιιι€ειι ιιιιυει·ευ ι·ε.ιιΙιΙιειιευ>›.

ΑυΙοι·, άει· ΙιεΙαιιιυτΙΙεΙι εειιι. .ΜΙιι·ιεΙιυιειι ΙΙΙιει· ειιι εοΙοεεεΙει

Κι·ει.υΙιειιιιιιιτ.ει·ΙεΙ νει·ΙΙΙε;τ. (Ι)ιι·εΙιτοι· εει· Ρι·ιιυειιιιΙιιΙιεΙΙυιιε Μι

ΟΙιυεΙιονν-Ηοεριιε.Ιε ευ δε. Ρει.ει·εΙιυι·ι;), Ιιεερι·ιεΙιι. ειιεςιε;τ

ιιυι·εΙι Με νει·οιΙευΙΙιεΙιυιια νοιι Πιο, Με ννιι·Ιιυυι; Με 0Ι1ΙυΙΙΙι

ιιι ΟοιιιΙιιιιε.ιιοιι ιιιΙο ΒΜει·ιι ΙιεΙυι ΠιιΙει·ΙειΙιετνιιΙιυε. .Βειειε

ιιι άειι ειεΙιειιι·ει· .ϊεΙιι·ειι ννιιι·τΙε Μεεε ΒευειιιΙΙυιιι;ειιιεΙΙιοιΙε Με

Αυτοι· ι·Ιυι·εΙιιιεΙΙΙΙιι·ι υυά ιιι εειιι ΙιΙΙιιΙεεΙιευ Πυτει·ι·ιεΙιιε ειιι

άειι ννεΙΙιΙιεΙιευ ιιιεάΙεΙιιιεεΙιειι Ουι·εειι 0881-1886) ιιιιιιιει ιιε

ιΙει· Ιιει·νοι·ι:εΙιοΙιειι που Ιιειοιιτ. ΠΙε ΒεΙιιιιηιιυιιι: νοιι Βι·Ιι, Με

ΟΙιἰιιΙιι άειι νει·1ευΙ' εεε 'Ι'νρΙιιιε Ιιι 8·ϋιιει.ιε·ειιι ε)Ιιιιιε ΙιεεΙιιΙΙιιιιι.

Ιιειιιι Κει·ιιι ευΙ' Ηι·ιιιιυ εειιιει· ιςι°0εεειι Βι·ίεΙιι·υιιις ι·οΙΙιιιΙ

Ιιεετε.ι.Ιε;ειι. ε. ΒεΙιειιτΙΙιιιιι: εεε ΤηιΙιυε ιιιι ΟΙιιιεΙιοννΙιοειιιιιΙ

Ιιεει.εΙιι ιιΙιεεεεΙιειι νοιι εει· ΒιιιΙιεΙτιιιιι; εΙυει· ετι·ειιιςειι Με). ιιι

νει·εΙιίοΙειιυε νοιι ΒΜει·ιι (ΠΧ Ι.ΙΙ.ε,·ΙιεΙι, 2θ° Ε.) οιιι! νοιι Ι.0 0Ιιι

:υοι ιιιυι·ιετΙει Ι_ΙειΙειι 2. Τε;; ιιι ιΙευ ΑΙιειιυει.ιιιιι)ειι ιιιιιθ-8 ΙΙΙιι·.

ννειιιι Με 'Ι'ειιιρει·. 89° ΙΙΙιει·ειεΙΒ·ι); υιιυεΙιειι Οοιιιιιι·εεεειι ιιι1Ι Με

ΜΙΒ, ιιεεε Βευει·Ι' 0ιιιιιρΙιει·. ΠοεεΙιυε (8-4 ιιιε.Ι τεΙ.ε·ΙΙεΙι ο 0,2 ιιι

ΡυΙνειιι, εειιι. ιιι ΙΙΙΙΙΙειι ινε Με ΒΙΙ‹Ι εεε εεε.: Β'εΙιι·Ιε ιιετνουι

νει·εετιΙΙε νουΙιει·ι·εεΙιειιυ Μ) ειε.. νου εει· ΕΙιιιετΙε·ευ Ιε'ιι·ΙΙΙΙΙΙΙΙ

ιιει· ΟΙιιιιΙιιυει·ι·ειεΙιυιιε· Με Μου Κ. Με: ιο _)ειΙειιι Γιι.ΙΙε εειιι·

:εΜειι Ι:ϋυιιειι; νει· ΑΙΙειιι εΙιει· Μ. ΙιΙει· ιιιεΙιε ιιυι· εΙυε πιο·

εΜειι που ειιΙιεΙΙ.ειιυε ΒεειιιΙΙυεευιιις άεε ΙΙ'ιεΙιει·ε. εουτΙει·ιι πο)

εειιι. εεε ΡιιΙεεε, ιιει· Ηει·υτΙιειΙε·ΙιεΙΙ ειι Ιιει.οιιειι. Ιυ εειιι Μι

του 189Ι-1900 ινυι·ιΙειι ιπι ΗοερΙΙ.εΙ 8704 ΤνοΙιυεΙιι·ειιΙιε Ιιε

ΙιευιΙεΙτ, εε ει.ειιΙιειι νοιι Μεεειι 288=Τ,6 ο0τ. ΙΙΙίεε Με ενσειτο

Βευιι.ιιιιιυιιι; νου ΕΙι·Ιι ε.ιιΙειιιςτ, Μιεε Με ΟΙιιιιΙιιΙιεΙιευιΙΙιιιις μι)

ΒιιιιιτΙε εει Με Κι·ειιΙΙΙιεΙΙευευει· εΙιιυΙΜι·υειι, εο Ιιειιιι Κ. Μ·

εεΙΙιε ειιιεεΙιΙετΙειι οιιιοτ. ε;εΙΙ.ειι Ιε.εεειι. @Με εΙ.εΙ.ιετιεεΙιε Σε·

εειιιιιιειιειεΙΙυυε· ΙΙΙιει· Με Ι)ευει· εεε 'Ι'νοΙιυε ιιι ΙεΙεΙιτειι πο]

εεΙιινει·ειι ΓΙΙΙΙευ υειιιουεΙ:ι·ιι·Ι: Μεε ευ οευΙοε). - ΑυεΙΙ ει

'Ι'γρΙιυε εκειιΙΙιευιετιευε υυυ ι·εευι·ι·ειιε Με νει·Ι'. Β·υιιευέθ

ΒΙΙ'εοιε νοιι ειπει· 0ΙιιυιιιΙιεΙιειιάΙυιιε εεεεΙιειι; υιι‹Ι εειιι Ιιεε0η·

ιΙει·ε ΙιεΙιτ ει· Με ΒεΙιειιυΙυιιι; εει· ει·ουροεειι Ριιευτιιοιιιε ιιιιΙ

ΙΙ6.εΙΙεΙιευ θιιΙιειι νου 1,0 ΟΙιιυιιι (εεε ΛΙιειιιΙε) Ιιει·νοι·.. ε)!

@εεε ΙιεΙυ Ιιεεεει·εε ΜιιτεΙ Με 1.0 0Ιιιιιίυ, υπο άου ΡιιΙε Ιιει ω·

ει·ουοϋεευ ΡυευυιοιιΙε ευ ει·ΙιιιΙΙειι». ΑιιεΙι Με θουΙ:ι·εΙυειειι.ΙιουεΙΙ

εει· ΟΙιιιιιιιάειι·ειεΙιυυε· ννει·ιΙειι νοπι Αυτοι· Βευυρ,·ευά ΙιετιιοΙι·

ειοΙιιι,ι.μ.

Δ ο ε Ι ιιι ιι ο ΙΙ

Ήι·ιιΙεεΙιεΙιιιε)ε θεεεΙε Ι90Ι Νι·. 40-52.

Β. θ ο ι· ο ε Ιι ο ιν: «Πεοει· Με ·1·ιιεεωωιι άει· θεοει·εΙιΙΙιειΙυιι€

Ιιειιιι Βοε·οτουεΙιεεΙιειι ΙιειιάεεΙιεΙ'ΙεΙιοεριι.εΙ Πιτ 1899» (ΝΙ'-40)·

Θ. Η ο ο ο 1 ε νν: «νει·ευεΙι ω· ΑιιΙιεΙΙυιι.ε· ειιιεε ε.ΙιεεεεΙιιιΙΙιε·

υειι θεεεΙιΙεεΙιΙ.ε;Ιιευεε». '

Βιιιευι 8οΙυετειι. ννεΙεΙιε1· ετεΙιειιτΙ άειι ΟοΙΙυε ευεΙΙΙΙιτειι

ννοΙΙΙ.ε, ννυι·ιΙε νοπι Ρι·ε.υειιεΙυιιιιει· ευε ΒιιοΙιε άει· Ρειιιε ιιπ)

ειιιειιι Βεειι·ιυεεεει· ΡΑ 0ειιτ. ιιιιτει·Ιιε.ΙΙι άει· ΒνιιιρΙινε0 ω"



  

οιππ: άιιι·οιιιι·επιιι, ποι· ειιι άει· ι·εειιιειι δειτε ειιιε ειιιε βε

ινεπεπτιιοιιε νοιι Με θεοι. ιιπ-ιιε, ιιπ-ννειειιει άει· Ρειιιε πω.

Νιιοιι εοι'οτιιεειιι 'Γτιιπεποι·ι άεε Κι·ιιιιιιευ ιυε Ποεπιι.ιιι ιιπά

'Ι'οιιειιε άει· ιιιιιιυάε Μπι-ω θ. άυι·ω άεε ιιπςει.ι·ευπτε Βιιιοικ

ειπευ Οιιι.ιιι·ι.ει· ιπ άιε ι·ιιιτπι·ιιιιι·ε άεε Βιιιιυιιιι'εε. .ιεάετ άει· πει

άειι Ηωινειιιιιιι·ρει· ινιιι·άε οιιι ειπει· άυιω άιε “Με Πιειιε

άειιιειπειι .ι·ειειιεπάειι 8ειάειιπειιι. νει·ειυιει., επ άιε Πι·ετιιι·ιι

εειπει ινοιάε ιιειπε Νιι.ιιι. ιιυεειειςι.. Πιε Ηπιιι. ννυι·άε ι`οι·ιιου·

ι'επά νει Μια, επ πειάειι διεπει: άει· Ηε.υι:πτιιειιε ειπ Πι·ιιιιι ειπ

ςειιιιιιι, ιιπά ειπ νει·πευά ευκεΙεεει. ινοπει ειιιε (ιιπά ποω ιιε

ιει:ειτ ινιιι·άε. 'Ι'ι·οιε ιιιιει· Βοηςιιιιι: ννυιάε άιε Ηειιτ. ειπ 2. Το”

μια πιιιιι, ειιι” άνω επε·εεειιπιιιεπειι επιειω ιιιιιιεπ ειω νιειε

εοιιι.ιιΙ'ε Βιιιεευ εεπιιάει. πιιι. άιιπιιιευι, εεεειωι Ιυιιιιιι. Πε. άεε

θειιιιιι ει·ιιιει·πευ ιπι· ιιπά πειιπ Ειιιεωυιι.ι. ιυ άιε Βιοιιει ειω

ευω ι‹ειπ Βιυι. εειι;ιε, εε ινιιι·άε πεεωιοεεεπ, ειιιε νοιιει.ευάιι:ε

Αυιιιιιιυιιοπ νοι·υππειιυιεπ. Βε ει·ινιεε πει άεπ 2ινιεειιεπ άεπ

πειάευ ιάπάευ άεε ιιυιιευ Βοιιινειιιιοτρει·ε ειω :οοπι άει·πε νει·

ινει·Ιιειιπ8·ευ ιι·επιιάει ιιιι.ιιευ, ινειειιε ιπι: άει· θειιεει·ε άιιι·ω

εειιιιιι.ιι·π ιιει·άευ ιυυεει.ειι; άει· "Με 8ειιινειιιώι·ρει· Πει ποω

Απυιιιιιιιε άει· Νειιι. εοι'οι·ι πιιεειιιιιιιάει·. 8. Βιιιιιπι., άε.εε άιε

Αυιιειιυυς ειυεε επεεεοιιπιιιευευ θιιεάεε ιυπε;ιιειι εει.

Ρ. Ηεπιιιιει «Βιιι Επι! νου 'ι'οιιννιιιιι πειπι Μευεοιιεπ ποω

εισ.ιι·ιιειπ Βοιιι·εω ιυιι. ειυει· Ιποιιπειιουερει·ιοάε νου 10 Πο

ποιου».

Πιο 18_ιιιιιι·ιςεε ιιιυε·εε Πιιάειιευ πιει· επευεο ινιε άει· νιιιει·

ιιπά άιε ειιάει·ε 8επινεετ.ει· νου ειπευι υπειιννειειιειι τοιιευ

Πιιυάε εεπιεεευ ινιιτάεπ ιιπά ιπ ινιιιιιι π" νει·ιουι” νου Η 'Πι

ςεπ π" Ρυειευτ'ε‹·ιιευ ιυειιιιιι πεπεπάειι. ιι·οι·άεπ. Οιιιιε άεεε

πω. ιι·ιζεπά ινειειιε νει·άιιοιιιιι;ε 8νιιιρτοπιε ειιιετειιιεπ, νει·

πιιιοιιιε Ριιιιευιιυ 10 πιοπιιιε ιιπ πεειεπ ιιἴοιιιπειιπάευ, πιε

ιιιιιιιιιειι άιιι·ω ειιιε οοιιοεεπιε ρενοιιιεεπε Αιιειειιου ιιπά

ο-εε ιιπι;ρει·ιιοιιε Απειι·ειιειιπΦ άιε ει·ειευ θνιπρτοιπε άει·

ΐοιιιι·ιιιιι ειυειειιτευ, ινειεπει· ε.ι:ιευιιυ ιπ ειυιε·ευ 'Ι'ειςευ

ει·ιεε.

Π. Κ ε ι· ε υ ο ιν ε ιι ν: «Ζυι· Κεεπιει.ιιι άει· Ππι·ει;ειυιιιεειςιιειτεπ

ιπ άει· Βυιννιωιιιυε· ιιπά Κι·ευιιιιειι άει· Ε'ι·ιιειιι».

Ψ. 8 ιι ιι ιι ο ιν ε ιι

πεειυοι·ι·πιη.;ιεε ειιι Ρειιιριιιςιιε

ιΝι·. ει).

Σε ιιππάειτ ειω επι ειπ Κιυά, ινειοιιεε άεε 4. άει· Επε ννει·;

άει· πω, ειπ Ε'επιιιιει·πειιει·, πειτε ειειι νει· άει· εννειιεπ

Βειιννιιπροτεοποι'ι. άει· Π” 8γριιιιιε επςειοςεπ. Πει: υπευεΒ·ε

ιι·ιεεευε Κιπά ννιιι·άε επ ιιεριινοιιεοιι μπετου, ι.ι·οτπάειιι επεσ

ιπι ιιειιιε θεπυτιεεοιπριιοπιιου νοι·ιιιε, άε.εε άιε ειπε Βιιιπάε

άιιπει·πάειι ιι'ιεάει·πειεπιιπι.;ενει·ειιοπε ωπο Επι” πιιεπεπ.

Με Βειεε ι·ειιι·ε,·ιι·ευά. ιι.ιιιιπειε άεε Χιπά πω· ειυιι;ε ΚΑΙ

ειιι, άιιιοικιε ιπ άεπ Μπυά εει'ιιιιι·ι.επ Γιυι.ςει·, ιιπά πεινει;ιε

Πιιιιάε ιιπά Βιιιυρι'. Πιε Ηει·ειϋιιε ινιιι·επ Βιιι ιιπά άειιτιιοιι επ

πιιιευ, νι·ιιι·άεπ επετ ιιιιυιειιιιι: εειιινεειιετ ιιπά άει· Βνιιιυιιιε

ιιυάει·ιε ειω. νιίιι.πυεπ πωπω εποε Βι·ιοΙει, άιε Αιιιιιιιιιιι:

εει.ιιε υιωι ειπ. Ι.επει· υπά ειιιε ιι·ει·ευ εειιι· νει·ιι·ι·ϋεεει·τ ιιπά

υπτει·πειπ άι·ε Νιι.πειε άιιι·ι·πιιιρειριι·επ. ΑΜ' πειάεπ Β'ιιεε

εοιιΙευ πεπιει·ιιι.ε υιευ Ρειιιριιιςιιεπιεεευ νοπ νει·εοιιιεάι-πει·

θι·πεεε ιιπά ειευ·ιιιεπ άει·πει· Οουειειεπε. Πει· Ιυιιιιιι άει·εειπεπ

πεειιιιιά ειιιε ειπει· άιωεπ, πιει εοιιινιιι·ιεπ πιιιιιιζευ ειιιεεωειι.

Πιε ιιπι·ιι;ε Κπι·ρει·οπει·ιιιι.ειιε πιει· ι·οΙιειειιιάιις ι·ειπ. ιιιε Απ·

υιιιιιπε Βιιι., άε.εε Με Ηευι-ιιιιπάει·πιεε Πιι· άεπ Βιυιιιτι άει·

Αιιιιιιιιυε: ιυ άεπ ΕππΒεπ επ ευειιευ εει, ι“επά άιε ι·ιεεαι.ιιιι·ιιιις

πει άει· θεοτιου, πει ινειεπει· ειω ω”. ά:ιεε άιε ΙιιιπΒου

εεπι· υπιιιιπετειοπ, ιυιιιεει·, νου πιεεε-ι·οεο ?ειπε ινει·επ, άεε

ιυπει·ειιιιειιε θεινεπε ινε.ι· εειιι· ετε.ι·ιι ιιυεεεπιιάει ιιπά ννειεε.

Πιεεε ι'ει·ιιπάει·ιιυρευ πει.ι·ει'επ άιιι·ειιννες ειιιε ιιυυε·ευιε.ορευ:

Εει·ίιπε·ε Βιιιιτευ νοιι Μπι. ινιιι·ευ ποτ ευ άεπ Βιι.πάει·υ επιπ

ιι·ε ευ.

. «Πιο ?Μι νοπ ιιει·ιάιι.ιιι·ει· εγριιιιιε ιιιιι.

(Αειιιινιιιε, Οπάιιοι.ιου)».

Π. Αιειε_ι ενν: «Ειυ ΓειΙ νου εουι.ει· ι;ειπει· Βεπει·ιιιι·οριιιε».

(Ντ 42, 48).

Βοι ειυειπ 22_ιε.ιιι·ι);ευ θοιάιι.ιεπ ιιουπιε πει άει· ει·ειιυειιιι·επ

Ππιειειιωιιπε πω· άιε Πιιιευοεε επιπι·ι·πειιεειιει· Ιοτει·ιιε ειε

πειιι ινει·άευ. Πιε οπει·ε Ι.επει·αι·ευεε ινε.ι· ιυ άει· νοι·άει·επ

Αιιιιιει·ιιιιιε ειιι πυι.ει·ευ Βιιπάε άει· θ. Βιιιρε άιιι·οιιιιιι'ιιιιιευ.

Νοεπάειιι άει· Κι·επιιε άιε ι'οιεευάε Μπιτ που ιιπιιιιιιι; επιζε

ιιι·ιιοιιτ ιιπά άει· Ιειει·πε άειιι.ιιοιι ιτιι;·ευοιιιιυευ ιιιιιιε, ει·νι·ιεε εε

ειω, άεεε άιε οπει·ε Ι.επει·ει·επιε τιειει· ι;ει.ι·ει:ευ ινε.ι· ιιπά

"νει ιυ άει· Αιιιιιιι.ι·ιιυιε ειιι πυι.ει·επ Βουάε άει· 7. Βιρρε, ιπ

άει· νοι·άει·ευ ΑιιιιΙει·ιιπιε Με άει· 8. Βιρρε ιιετιιιιε ευ ρενω

ιιι·ευ ιι·ει·. Πιε πιι.οιιειε Νιιειιι. κει· άει· Κι·ιιιιιιε πεινιιεειιοε;

Πιο Πυι.ει·ευειιυπε; ει·Βιιπ, άειεε νοι·υ άιε ΕεπειάιιιυριιιυΒ πιει

υιειιτ πιει πο ειειιευ ινιιι·, ποι· ειπ εοιιιιιιιιει· διττειιιειι νοπ Με

@υει·ιιυεει·-Βι·ειτε νου άει· 8. Βιιηιε ιπ άει· ΑειΙΙ:ιι·ιιυιε ι.:ιιπ

ειυευ Βεάιιιιηιι“ιευ Ρει·ειιεειουειου.

Πιε βεοι.ιου πεειιι.ιιειε άεπ Βει”ιιυά. Πιο 1.εεω- ννοι· ει·πεπΙιεπ

νει·ιιΙειυε1:ι, άει· ιιυιιε Βιιρρευ ειπ ινευι8· ε.ιιεςε2ορ,·ευ ιιπά νει·

άιιυιιτ. Πιο Πιιειεεε ινιιι·ευ Η, 18 υπά θ θευτ.

 

 

Π. 8 ι ο ι· ιιω«Πεπεε· 8επει·ιεοπτειπειυ».)

ι ει:1λ:"·ι

Κ. Β ιι ι· ο ιν: «Ζει θεειιιειιικ άει· Ριευι·ορει·ιτουιιιε ιιιπει·οιιιοειι.».

Ιπ ε.ιιευ '7 νοπ Β. πεοπιιοπιει.επ Ριιιιευ νου ι·ειπει· οάει· πω”.

ιιιιειι·τει· Ριευι·ορει·ιι.οπιιιε τυπετειιιοευ. ειπά ιπι επάε επει·πιιω

ι·ιειιεωε ΒΙει·ιιιυειε ι'εει.ιπεπεΙιεπ: 1) Π” Σεπ ευ νου άειιι"

ειιευ εππ”εειινευ Βνπιπιοιιιευ (8ειιυιει·Ζευ ιπι Εειπε, ιπ ιιε;

Βι·ιιει, ιιειευ); 2) Πιε νοΙιετιιυάις υυιπει·ιιιιοιιε Βιιάιιπιζ Δε.

ει·ιιουεε.ιευ οάει ριευτιτιεειιειι Ειιιειιάειεε: ειυ πεάειιιεπάει·

ι· ιιεε ιυ άιε ΒιιποιιιιππΙε νει·εειιιιιπιπει·τε ε.ιι€επεεπειπιιοπ

ιιιε τ άεπ Ζυει:ε.υά άεε Κι·ιιυιιεπ.· Ιπ ειοειπ Γειιε, ιπ νοιι-Μπι

ειπε ει·ιιεπιιοπε Βεεειιιεππιειιπε άεε Ριιιεεε πεετε.πά. Μπιτς"

άιεεειπε υιι.ειι Βιιάιιυα άεε Βιιευάιιτεε πεάειιιειιά ιεπεεεωει·

100-95-9Ο ειπα. 110-120-Ι8θ. Πιεεε ιιιτει·εεειιυτε Βι·εωε1.

οπο;; ειιιιιι.ι·τ Β. άιιι·ειι Βειιεικννιι·ιιυπε ειιι άιε Πει·2επάι8·υπε-επ

άεε Ν. νειςιιε ιυ Γοιι;ε νοπ Βειευυ,ε,· άεε Ρει·ιτοπειιιυε άιιι·οπ

Αιιεάεππιιυε· άεεεειπευ άιιιοιι άεε Βιιειιάοι; ιιιε άπεεειπε ευ

εωινιιιάευ πεε·ε.πιι. πιιιιυι άει· Ριιιε ννιεάει· 2ιι. Αυιι`ειιεπά ω"

Με ιιιιιιιι8· άιε Ηιιι·πε άειι Ρπιεεε; 3) Πιε Νειικιιυς άεε Μ".

άιιι.εε ειιι· Βεεοι·ρι:ιοπ, ιιπεεεειιιετ άει· ΐοι·ιεοιιι·ειτοπάευ νει·

εειιιεειιτ.ει·υπι; άεε Αιιεειιιειιιιιιετε.πάεε; ιυ Γοιεε άεεεεπ Μ:

άιεεειπε υιωι Με ειιυετιεεε Βεειιιιει. επιιιιι'ιιεεεπ. Α" (Με

Κι·ειπιιεπε;εεεπιεπτευ ει·ειειιτ ιποπ ειιειι, άιεεε άιε ιοοεΙεπ Βιοπο

ιοιπε ειω πεεεετιευ, ινειε επετ άιε Ι·'ιιιιευτευ υιωτ νοι· άειιι

'Ι'οάε εειιιιι.2τε. ν ”

Α. Πειιυιιιει·: «Πεπει· άιε Ψει·πι·ειιιιυι; άει· Βοπιποοοεουε

ιιι·ιιυππειι. ιπι Αεει·ιιοιιυπ'εοπευ θοιινει·πειπευι.».

Ρ. Ηειι.·ιτ: «Πιο Πυιει·ειιοιιιιπε άεε θεπϋιε. άει· Νιιεε ιιπά

άεε ιιοειιευτειιιπεε »οι άεπ Ζπεςιιυι:επ άει· 8οιιιιιε οι» 'Ι'ειιπ

ειιιιιιυιε ιυ πι. Ρετειεπιιιἔ». (Ντ. 48, 44, 45).

Πιε ιπιει·εεεε.υτεπ νενειιοπε πετ Ε!. ευ ειπει· ις·ι·οεεευ Αιιειιπι

τειιπειιιιυιπει· Κυιιπευ ιιπά Πεάοιιειι ιιιιεε;επιπι·ι.

ιιι πεπιιιιιε ευ άειιεειπευ ειπ ι‹ιιρι'ει·υεε Ποι·ιι, ιιππιιω ινιε

ι=ε άιε 8οιιυιι“πει·· άει· Ρι'ει·άεπιι.ππευ ε·επι·ειιοιιεπ. Πε πει ειπε

Ζιιυ ε υπά ει·ιευκτ. εειινσεωε ιιπά ω" ειιιι·ικε 'Ι'ουε, ννειωε

ειιι· ιειπεπ Οει.ενε εειιοι·ευ Γει·υει· ειπε Ρει€ε, ινιε ειε άιε

θεπειιιιει· :ιπι άεπ Βιεεππιιππευ ιιιι.πευ, ινειειιε εειιι·ειεπάε ιιπά

ειι.ιει·πάε 'Ι'ιιυε ιιει·νοι·πι·ιπειεπ, ι"··ι·πει· ειπε Απεε.ιιΙ νοπ ιιπιπει··

που ΡΓειι'επ, ερεοιειι Πιι· άιεεεπ Ζινεοιι εουει:ι·ιιιι·ι, ινειοιιε 'Γεω

ιιιιπιιειι άευεπ ειυει· θι·εει @που επι:ει'επεευ νου Ο πιε 5 θα·

πινω. 'Ι'ππε άιε υιεάι·ιε·ει· ιιιε Ο ννει·ευ, ινιιι·άευ ιιπει·ιιουρι

πιοιιι νει·ιιιιοιιι; εειιιιι·εειιειι ποω Β Κοιπιυει·τιιυε Ο ιιπά ο' ιιπά

άιε υιεπεοπιιωε Βιιυιυιε ιιυπιιιτειπει· οάει· άιιι·επ ειυ Ποι·ι·οπ1·.

Απε άεπ νετειιωεπ εειιειπι; ειειι ιιι ετε;επεπ, άιιεε άεε θειιιι·υ

ιιπά άει· 8ι.ι·επιι; άεε θειιπι·πει·νευ οιππ· ινειιιεοπειυιιοιιιιειι:

ποω πιε επ ειυευι ι:εινιεεευ (·ιι·ιιάε ειιΒιιπΒιιοιι ειπά άει· ιιπ·

πιιιι.ειπο.ι·επ ιΣι·ι·ειςυυς άιιι·οιι $ιωιιιιινειιευ ιιπά άεεε άιε Ειπ

@πάπια άει· 'Ι'ιι.ιιπειιιιπιυευ πει τιει"επ ιιπά ε:επιι€ευά επει·ιιεπ

ιιυευ επεπεο Με άεε θειιιιιι πιιεευεοιιειπιιοπ ιιιιε ειπει· θε·

ιιιιιεινειιι·υεπιπιιυε πεειειιεπ, ινοπει υπιιιι·ιιοπ ε.υεευυειιιιιεπ

ειιιά 'Ι'ιιιιπε, πει άευεπ άεε θεπϋι·εοεπει·ιιιυ εποε νετπιοιιτει ιετ.

Πει· Νπεευι·οοπευι·ε.ιιιπ ινιιι·άε πει 140 Κιπάει·π ιιυτει·ευεπι. ιιιε

ειινιεε ειειι, άεεε νοπ ιιιυεπ ποι· 27 οάει· 19,2 ροκ. ειυευ ιυεπ1·

οάει· ιινεπιεει· υοι·ιιιιιιευ Νεεεπι·εειιεπι·ειιπι ποποπ. Πε.ι·ευε ει·

ειειιι. ιποπ, άε.εε άιε Τε.υπει.υπιιππειι ειοιι επτννιοικειτ ιιι Β'οιςε

ιέειιιοιο,ε;ιεειιει· Ρι·οεεεεε άεε ιυιαιει·επ ιιπά ιυυει·ευ Οπι·εε ειιι·

ειε άεε εειπεειε.υάιιςειι πεπευε άεε Κιπάεε.

.Τ. Μιιεειε υυιικοιν: «Βιυ εειι.επει· Β'ιιιι νοπ ρι·ιυιιι.ιει· εν·

ρπιιιι.ιεοπετ νει·πιι.ι·ευυ; ιπι Ιειιυπιιε οοιι_ιιιυει:ινιιε πιιιπι ιυιι

πεοπίοιεευάει· Αιι;ευιειπιυι'εοι.ιοπ».

Α. Κε.ι·εε ιιιυ: «Πι·ει πιω νου επι.ι·εκευιι.ειει· Ιυι“εει.ιου ιυιι

θι·ιιιιιιιε».

Βει ειπειπ '7-_ιειιιιιιςευ Κυεπεπ πειιι.υά ειοπ άιε ΒοΙει·οεε πιο

ι·εωτεπ Μιιιιάννιυιιει; πει ειπεπι 18_ιε.ιιι·ιο·ευ Κοεειιιευ ιπι Πιι.ιεε

ιιπά πει ειυειπ 7-_ιιιιιιι ευ Μεάοιιευ υιιτ άειιι.ιιοπευ εεοπυάιιι·ευ

8νιιιιιιοιιιευ νι·ιιι· άει· ι·ιιιιιι.ι·ιι.ιιεοι. Με ίεετιιιετειιευ.

Ο. .Ι ε. π ο ο ι ε ιι ι: «Ζιιι· Οιι.ευιει:ιιι άει· ειιι·ιι.8ευιι:πιευ Ιυι”εει.ιου

ιυιι. Βγρπιιιε».

Ε. Ιιι π ο ιν: «Ειιυιι;ε Βεοπιι.ειιιιιυςεπ ιιπει· άιε Απινευάιιυε νου

Απτιειιερτοοοοεευεει·ιιιπ». (Ντ. Μ).

Πιε Κι·ευιιευ, ινειοιιευ άπε Απιιετι·ε ιοοοεεειιεει·πυι ειπω

εριιτ:τ. ιι·πτάε, - ιιυτει· ιιιπευ ινιιι·ι>π ιι.Ιιε οιιι εεπννει·ευ Βι··

εωειυιιυπευ νοπ 8ερειε - πουεεευ, ειπε, ινειεπει· ειιι' άειι

ετι·ιιιι.ευ ι'νυυεω άει· Αυε·επιιι·ιεευ ιιειπε Ειυερι·ιι.ειιυε· εε·

ιιιε.επι. ινυι·άε, ετππ.

Αιιεεει·άειιι πει εει άεπ Κι·επιτειι, ννεΙοιιε ειοπ ι·εοπωειιιι;· ευ

ιζευ Λεει εεινπυάι. πε.ι.ιευ, εοιοτι. πωπ άει· Ιιιιεοτιου άεε Γιο·

ι·. -
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Τ”. Νει'ει1ε ει: «Ζιιτ ?τεμ εεε» ειε Κεεεεειειιιιεειιεεεε ιιει

Ιειεεειεεεει·εεΜιειιεε (8εετιετιεε)».

Αεε Με εεε;ει“ιιιιι·ιεε ΚτεεΚεεεεεειιιειιιεε ετε,·ιεετ εε εισιι.

Μεε ιε ειιιιεΙεεε εειεε εεειι ΚεειιειιΙειειεειιεεεε ειεε Μετ

1ιειιε Βεεεει·ειιε Με Αιι€ειιιειεεεεεεεεεε εε εεειετιιειι ινε.ι·,

ει.» Πει·ετιιειιεΙιειι. Με ειειι, ι1ιε·Πεειι€1ιειε Με Ρειεεε ειετιιε

ςετιιιεει·, .Με ννετ Με ιιει· ειε εειιι εειιετεεει· Εεεε εειι

εεεεειεειιι ειιε1ι εΜεε ιιεειετ εε εειιετειι.ιτεε. ΔΙιετειεεε

Πιιιι·ιε Ν. ειε ιΣιεερτιιεειιιτεε εετ ιε εειιτ εειιννετεε, Εεεε εειι'

ιιειιεε1εεεε Β'ιι.1ιεε εεε. Βειιιετ Αεειειιι: εειεε εΜεε ιιιεεε11ιεε

νετ Με εγειριεειετιεεεεε ΙΙιτι.ειε 1ιειεεε 1εττ1ιει1 Με. ινιτεεε

ειιειιεε εεειειιετ Με εΜεε. Μ.εει ετιετΜτε ειε ειπε· ιιιεΙιι· θε

ΜΙε νειι 8ειτεε Με Κτε.ε1τεε εεε ειετι νιεΙ εειετιιετιιιε1ιετ.

.Τ. Ο τ ι ε ε ιν ι τ. ε ε ιι: «Με ιει1ιε νειι Ρεετεετε16εεετ, εε1ιιιε

Με ειιτ Δει.ιει.τεριοεοεεεεεετετε».

Ιε εειεεε Ε'ιιΙιεε ετιιιε1τ θ. εεειι Ιε_ιεειιεε ειεει· νετιιιιιτιιιεε

ιιιιιεειε· ιεετιε,ε·εε Μεεε·ε 8ει·εειε ειε εειιτ εειεε ΒεεεΙιει; ειε

-'Ι'ειιιρετιιτει· ιιει εειιι· Με! εειι Μι· εΙιεεειειεε Ζεειεεε εεεεει·ιε

ειε1ι.

Με. Α. Βεειι εε1ιγ (Βετ1ιε): «Πεεετ Βειιει·ιεειιεεεετιιιε».

(Ντ. 45).

Ιιι Με 1ετετεε 5 .1ε1ιτειι εεεεεε1ιτετε Βεειε ει: γ ιιει'

919 Με νοε Βε1ιετιε.ειι 88 Νιει·εεετιιτεεεεεεεε. 34 Ε'ε.ιιε νοε

8οιιει·ιεεε ννιιτσιεε εε εεε τε Με Κι·ε.ειιεεεειιε ,ε.ιεετεειιι, Μ.εε

:εεε εειιεε εεειι 'Ι'εεεε Με Βεις·ιεε Μι· Νιει·ειιετιιτειιιιεεε;

Γεειειειιεε 1ιοεεεε. Βε εει,ε·ι.ε ειειι, Μεε Μι· ι“τιιιιεειε Βιετι·ιιι.

Μι· Νεριιτιειε εε εεεετειιιτεε πετ:

ειιι 6. Τε” 1 ιιει,

:ο 13. » Η »

» 15.-18. 'ΗΜ 8 11481.

· " . » 80. ΈεΒε 8 τω.

Βιε εετιεεε Με τε.ε ιι·εε Με εινιεειιεε Με εεεεεεεε

Μ!! 'ΗΜ. Νεειι εειιι 30. εεε »νετ εειεε Νεριιτιι.ιε ιιιειιτ εε

εεεεεε1ιεεε.

.)Νεε ειε ιιιιιιιεε1ιεε Βτεε1ιειεεεεεε εεεειτι6°τ., εε ει·ε·εε εε

ιι1οιι. εειεε ει.. Νεριιτιι.ιε ιε νετεειιιειιειιεε Ριιιιεεε νειι ιιεεει·

1ιειιεε Τειερετει.ιιτεεινεεεεεεε εεειειωι Με!. ε·εεει.τ1ειειι Με

νετιιε1ιιιιεε εεε ειε Δειιιιε ωεετ εννιεεΙιεε Νεριιτιιιε εειι

Β'ιεεει· εειεε εεεε1ιιτε ειε‹ι. εεεεΙΙιε ιιεειειιι. ειειι εεειι ιιει'

Με Ρε1ε. Με εε εεεειιιεεε Βεειειιεειςεε εειιεειιεε 1)ιει·εεε

Εεεε Βι·ιιι·εειιεει.: ετ Νιετε ειειι Μτειιεεε ιιιειιι. εε εεειιιεεις,

ειε ιεεε εεινεεειιειι εΙειιει:. νοε ετ6εειει· νι”ιειιιιι;ιιειι. Μ.

Με Αεεεεεεε Με Πι·ιιιε. Πει·εε11ιε Με ειεε εε1ιειει.ειεε Κει

20Θΐ81°ϋε εεε ειιτΙιε.Ιτ Πεεειεειοειε. .1εΜ εεεε Ηεεειετετιε πι:

ει! νΘτεε1ι1εειιιει·εεε Μι· Κτειιιιιιειι. ειιι'ειιιεεεεε εειι ειεεεΙι›ε

Μιι) ΒεννδιιεΙιειι νειι ειεειε εεεεε Γ'ιεεετεεεετιιε1ι εεε1ειτει.

59113 Με ΑειιΜτεεε Μι· ιιιειετιεε1ιεε Βεεεεε1εεεεινειεε ειετΜ

Β1ειι1ετε εεεεει.εειι εε1τεεετ 1ιεεεεειιτει:. Βιε Βιετιιιιειιιιειι: εε

Νει>ιιτιιιε εΠειε εεει·ιιε εει· '7 με. Πιε Πειιετιεεεεε εετ Κτεε

[Μ] 8θεεεε, ιε 18 Γιι.ιιεε ειιειι ειεε ειιιεειεε1ιε ΑΙεειειεει·ιε

Πτι1ειι. εειι 5 νοε ειιεεεε εειιι". ιειεεεε ιε ειεε ε1ιι·ειιιεε1ιε

ΝΘΡ11τιτιε ιιιιετ. Ιε ιιετ Βε1ιεειιιεει.ς· Μ. Μι· νειειιτιιςειε Ρειιιιι

ειε 1.)ι·εριιγιει:ιε; ιιει εεετειιεεεετ Νερει·ιι.ιε Μ. εε ειε εεειεε

ΠιθΜ8 εε ιεεειιειι. Ναι· ιιει 1ειι€Μεετεεετ Ηεεειετετιε εειι

βΠ)ι1ειιειιτιε .Με ιιιε.ε ιεεετ1ιε1ι Λεει. Ιε.εειεειε (1,θ:1ΟΟ,θ,

εεεεεειιειι ειε Τιιεειειιει). Βιετετιεε ινετεεε ει·ϋεεεεειιιει1ε ιε

119τει νοε εισε1ιεειιειιΜιεετειι.νε.εεει·ιι νετοτεεει.. Βει Βιει1ιει·ε

Με 818.τ1Ω·1° Ριιιεεεερε.ιιεεει; κι ειε ΑΜι·ιεεε εε εειρίειιΙετι,

(ιιπ εεεννιεειιειι ετειε.ιιε1ιειι Βιιεειιειε Βεεε1τετε ωεετ, εει ειπε

εειει.ει· Α1εεειιεετιε ΚιιιιιενσεεεεεΙ, Ι.ειιεε ιιει Μπι Εεεεε ειε.

Ο. Πιιιειιε ιν: «Ε'ιε Με νειι Β'ειι1εε Με Ρε1εεε Μι· τεε1ιτεε

ΒεάιεΙετι:ει·ιε».

Νε εεετειι‹ι Ιτειε Βρεειεεε, εεεεεε εΜεε; ειε Αεεετγειιιιι Μτ

Δειτε, Αιιεεγειε οΜτ θετοι.ιε. Π. ιει εεεειετ, ειεε εεεεΙιοι·εεε

Αεοιεε1ιε ιιει· Αι·τει·ιε εεεεεειιιεεε.

Η'. Βειιιεει_ιενι: «Ζετ Ρι·εεε ει." σε εεεεετοτΜετΙιειιε

1νειειιιιειτ ιιει· Κεεε1ιεε Με Βεειετι.εε εΜεε ι·ιιειιιι.ιεε1ιεε

Κιεεεε». (Ντ. 46).

11. Ο ιι ε ι Με: «Πεεει· ειε Πτεεειιε, ΑεετεεΙιεεε εεε Βε1ιεεε

Με;; Μι· Εεειι;εεεεεννιεεειιεει». (Ντ. 46, 47).

Βειιιε1τ εΜεε Νειιεε.

Μ. Ποιιι ε: «Ζετ Οειειιιετ.ιιι Μι· ιτε.ειιιετιεε1ιεε νει·Ιειεεεεεε

Μι· Νεεε».

'Ι' ε. Βιιιειτε ε: «Με Βειιειιιι1εεε Μι· 'Ι'τεει:ειιε1ιτ ειιι Ηγε

εεεε». Βιι;εεε Βεοεεεει.ιιιιε;εε (Ντ. 47, 48).

εε Μι· Β6118.Πι111|ΠΒ' Μτ Κτε.ε1ιεε εειπε Ε. ειε ιιγρεει.ιεεΙιεε

Εεεεεεε πε Βε;;ιεε Μτ Οετ Με εΜεε Τα; νετ. Μτεει' 2 ΜεΙ

ιε ιιει· 1'δίοειιε, Μεε 1 Με! ιν6ειιεει.ι1ειι, 2 Με.1 ιτε 1ιιεεει,

  

~°6ῖιἶ, 12 Ιιοεε_19Ο2 τ. ετιἶιἶἔιξεεετ 1)τ. εϊει6ιτ·

  

1 Με! ιπι Μεεει, εειι ιτε Εεει'ε Με .Τειιι·εε εειεε ειε Βειιιιε.

Με; ε11ιεϋ.ιιιις ειιιιτεεεεεε. 1ε Με Γιι.Ιιεε, ντε ειε Πεεειε

εε ειειιτ εεειειτει:εε. ειεεετε Μι· ΡΙεε εεεεεει·τ εεε ε.. Οτε·

νετ Μι· Με εεεεετεειιεε ενετιιειι. δνε εεετ ειε ιιεει.ειε.,,

νει·ιε8, ννιιι·ι1ε ιιετ Ρειιεετ ειε Με· εεεεε.ειιιετ, Μ. Με ,ο

ειεε ιιιιιιτε Ζει: ειεε θετεειιε τετ Με Ηει1εεε εΜε. Μ;

Θιεειι εειεεε τειειιιιειιιεεε Μεεετιειε 1ιειειεε Β. Ζε Μ,

θειιιιιεε. Μεε Μτειι Ηγεεεεε ιειειιειιιιι 20,8 ρΟτ. ιιΙιετ Ηιιιω

ειιε1ιεεΜε εε1ιειιι. ινει·εεε ιιεεεεε; ννεεε εεει· Μι· ετεεεε Με

εεει.εειε εεε Αιεειιοιιιιετε, ενε1οιιετ νετ Αειεει Μι ιεει8·ι>εειι

ι.εε Με (ειι. 46,4 εΟι.) εεε Μπι Ηεειιειιιε1ιτειεε εειιι·εεεει.

εειεε» ιιιιι·ιι, εεε ειεε 11τι1ι'ιε εε Μιι Βιεειεινιειειι, Με ει.

άστε εε Με θεεεεεεεε οάοτ 1 πω· Βει1ιειτεειεεε εει·εειιιιε

Με, εε ετρειεεε ειειι, Μεε ιιιι εΜε εειεε. 45 ρΟι. ει” εεε...

ιιει·ειι Ηγρ.ιεεε ει·ιιειιτ ινετεειι Εεεε. Ιιι Αεεεκτε.ειιι ιιεεεει.

Μεε εε εεεεεεΙιειιιιειι ε. Μι· Μεειειε 1ιειε εειιετεε ΧΜΛ

ι:ιειπ, ειιι·ειι εειεε-ε εε ιςιιεειι€ε Βεειι1ι.ειε ει·ειειι. ενειιιειι.

ιειιεε ειιεεεεεεε ινετ‹ιεε, Μεε ιιει· Ηγρεεεε ιιι εει· Βειιειιι1

ιεεις νειι ΑιεεΙιειιιιετε Μι· ετει.ε Ρ1ετε ειεεετε.εειτ νεται

ιειιεεε.

δ. Β ε ειιε1ε1τι: «Με εειι νοε Ε1ειιτιειιιεες νειι Ριιιτειιιειι

ιε 1ιειιιεε θιιτι1ιερειιεε ειεεε ΜΜειιεεε Με Βιιτειιιιοι

τεεε εει·εε1εεε εεει 'Ι'ι·ειςεε νοε Ο1ιττιεε·εε».

Βει ειεειιι 8-ιειιι·ιεεε Μεάε1ιεε ννε.ι·ειι ειε ΟιιτΙερρεεεε εε

.1ειιτε νοι·1ιει· ειιι. ειεετ Νιι.Μι εει·ε1ιειεειιεε εεε Μτειιιειι

Γεεεε ειιτειιεεεεεεε ειοι·Με. Βε ειικειιεκειωε ειειι εεινειιΙ ιι

άοτ νετιιετεε ειε εεε1ι ιιιειετεε εειεε» εει·εε1εεε ιιιειεε Οι·

εειιννιιιετε, ειε εειιιιεεεΙιειι ειε θι·ιιεεε νοε Ηεεε1εεεεεε ει)

ι·ειειιωε. Βιε "εειεε ιιι θιι1ετει'ετιιιεετεεεε εειίετει.

Ε". ε.. τι; ε Ι: «Με ?ΜΙ νοε ΑεΙϋεεεε Μι· Νεεεεεει». (Νι·.451).

Βετ εεεειιιιιτιε Με! @Με εε Με εε1τεεεε 1ιει·ιιιειι ει:

Νει.ειιεετε.ε1ϋειιε8·. ννε1εεε ειειι ειειςε Ζειτ, - Με ειιι εειιι

4 .1ε.ιιτεε - ιιιιειι Μι· νετιειεεειτ Μι· Βε1ετιι. εειι Μ: (Μει

1ιεει εΜεε. Μ. ε1ε.ιιετ ιιιεεεε εειι εε Με εεεεεΜ.τεε Ροτεειι

τεειιεεε εε 1ιεεεεε.

Μ. Κεειι: «Βιιι Ρε.11 νοε Βιιι1:1εειιεεεε Μτ νει·ιι.εει ιιει Ρε

ειε».

1)ει·ειι ειεεε εεε Με Ρεειε εεεεεεεεε ΠεεειιιετιιιΒειιι

"Με ΠετιινετιιεΙΙ.ειιε, ενειεΙιε εεε1ι Βετιετεεεε Με ιε·,εε

εεεεεειι ιεετΜ. ε)

Ν. Ποειιιτεινε1τι: «Βιε Γε.ι1 νοε εεεεεετεεετΠγροερειιε

ιιει ειεειε νετ1ιειτε.ι:ιιειεε Μειιεε». _

Ε. Ρ ιι ε ε ε ε: «Με Ετιιτε.ειιεεε· Μι· θειεειιε ιιει Μι· ρτοειοι

εινεε ΡετεΙγεε Μτ 1ι·ι·ειι». ιΝτ. 50).

Αεί' θτεειι εειιιει· Βεο1ιεεετιιεςεε 1ιοιτιειε Ρεεεεε Με

Βειιιιιεεε, Μεε 1) ιει νει·Ιεειε Μι· ρτει;τεεεινεε Ρετιιιγεε ιιει

1ττειι Ατιιιι·ερειιιιεε ,·.τεττειιι'εε ι.νει·ιιεε. ινεΙειιε εειπε! νοιι Ετ·

1ιτεε1ιεε,εεε Με θε1ιιτεε ειε Με Με Βιιειιεεειετιιεε ειε

1ιεεεεε. .

2) Βει‹ιε Β'ετιιιειι Μτ Αι·ι1ιτερε.τ1ιιε εετ.ει·εεεειι1εε εειι εε

ειεεεεετ εειεε ιιιιειεειιε Βγιεριειεε. .

8) Αττ1ιτερει.ιιιεε ττει.εε ειε ιιιι.ειιεειεε ιιιι1ετειεε 6τειιιιε

Μτ Κτε.ιιιι1ιειτ τω. "εεε ειειι νετεε1ιιεΜεε 8γιεριειιιε ιι·οριι·

εεΙιετ Βιετεεεεε εει.ε·ιε1ιε1ε.

Β. '1' ε ε ιο τ: «Οεεειειιεε1ιει· Βειι.τε.ε εει· εεεεεεειιιεε.

Ιε ειεεει Β'ε1ι εεετεειι ειε θεεεττειιιεεετειεε .εποε Πιιιοι°

τιιεειιιε εεεεεειτε., Μ Μι· '1'ιιιεετ νοε Με· θτεεεε Με Κοιιε

ειεεε ειε_ιιι.Ιιτιεεε Κιεεεε νετ. Νεειιιιετε ειιττε1ετ ειεεε Τει·

εει·ιε ειιιε ετεεεε 1ιεεεε εττε1ιε,ε1εετ Ε'ιιιεειςιιειτ 1ιετει18ιω"°

εεε Με, 1ιεεειε Με Κιειι Ιειε1ιι εετινιειιεΙτ ινετεειι.

Ιει εεΜι·εε Με. ιιιεεειε ειε Βικιι·ειετ.1εε εινειεεειιε801Μι

εει· Ζινι11ιεεε ιτειεΙιειιεε θεεε1ι1εειιτε εε Με 1Τεεεεε Με

εειεειειι ννετεεε, ννε1ε1ιε ειιι. Με Βτεει.1ιει·εεε 208ε)Π11Βιι'

,εεννεειιεεε ινετεε. Βιε νει·ειεεεεε, εεεεεε ιιει Μι 1:1οιιει10ι

Μεεεετιειε ετ.ετει. εεε εειιετ.ε εειιι ,ειειειιτειιεεις εε ιιει· ειτε

τεε Βι·εετιιετει1ε.ειιε Με εει· θτεεεε Μι· ιιιιετριιοιιεε Με

εειι ειι.ειι εειεε Με εειιι Νεεει εεε. ενε1ειιετ ιιει ιιιιιειι ει·

` ειειεεεει εεττ. διο 1ιεειεε Με ειιι· εειι, Μ ειε Γεω Με

εεειι Β-τεειι.τεει Κι·ειεεεε ειειι εε 'Γ. ενεεετε.

1 Ο. Ι) ι ιι ειιε ει: «Πεεει· ειε Βειιεει.εεε Μι· εεεεε1εεωΕΘΗΡ"'

ειιιεεετινειιετεεε ιιει Μτ Εεεεεεεειειιεεεερ.

Αεεετε;;ι: τιιιτειι ειε εειεε ε ιο ιι ι ο ..Με ετειιτε ε. Με

εεεετειιεεεεε·εε εε εειι ί'εεε, Μεε ειεε ιιει Μτ Βιιεἔθιἴιιἐπ

ειιεεεεε; ειε Ρεριι1εεετινειιετιιεε ειεεειιιι; ειιι' ιιετ ετιιτεε

δειτε ιιιιΜτ.

Περρε1εειιιεε Βτιινειτ.ετεεε Με Ρεριιιεε ι

εεεεεειιτετ ειε ειεεειι.ιεε.

.ει-ε νιεΙ εειιεεετ

Ε' τ. Η ιι ιι Ι ε ε.

  

ε. ιι ε ε ε. Βεεεετεεξετει ν. .ε . Ήιιιεεεε, Κε
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ΒΠ88ΙΒοΗΒ ιιατ.1:ιοιπ18ο11τι ΒΒΙ'Έ'ΒΟΗΒΙΕ"Ι'ΠΝ.

Ατοιιικν ρεισιιιιιιτιι, ιιοιτοΙοειιιτειιιιοΒιιοι ρειαιιοριιιοΙοειι(Ατοιιιν ι Βιιτειιι_ι Βοιιιιτιιιι.Ι Ιιοειιιιγοιι ι ινειιοι·ιιεοιιοει‹ιοιι Βοιοειιο_ι. (Βιιε

Πιτ Ρετοιιιιιιτιο, ΝειιτοΙο;.ιιο ιι. εει·ιοιιιΙ. Ρηοιιοριιιιιοιοειο) ι

ΒοΙτιιτεοιιιιιιἐκ ἔιιεειτιι Βοτιιιιιιι. (Βοιιιιιι'ε Ηοεριι.ιιι2ειι:ιιιι€).

Οιιιτιιτιςιιι ιιιτιιι·ειο).

ΠιειεΙιιι_ιιι Ιειιι2ιιιιι (Ριιιιιωτιωιω Μειιισιιι).

· ειιιειιιειιιο_ιο οιιοετοιιιο (Παιιοιιιιεοιιο ΒιιικιειοΜ.ιι).

Ποιιι2ιιιειιι_ι:ι. ρτιιιιιινιοιιι_ιιι ιι ιιιοι·ει‹οιιιιι ειιοι·ιιιιιιι (τιωιοιιιιωιω

ΒοιιιιΕοιι 2ιιιιι Μιι.τιιιο-Αταιιιν).

Ρωιιιιιωιιωιι; Ψτιιιεοιι (Ρι·ιιιαιιιοιιοτ Απι).Βιιειιιιιιι Ατοιιιιν Ρε.τοιοςιι, Βιιιιιωσιιεειτο Μειιιειιιγ ι Βιιοτοτιοιοςιι ι

(Βιιειι. Αι·ιιιιιν ιιπ ΡειιιιοιοΒιο, Πιο. Μοάιοιιι ιι. Βιιοιοι·ιοιοΒιο).

0ιειεΚιιιε Μεσιιιιια ι902. Ντ. 2.

Α. Π. Η ι ρ ρ ιιι ε: «Βιιιιιτε Ε'ταρτοτι ιιιιετ ιιιε Ριιτιοιιτιειιτιοιι άετ

Μιιοιι».

νοτκιι2ιεΙιειι ιιι Με» Βο2ιοιιιιιιις, ιιιιιι ιιιιιιιοιιιΙιοιι ντιπ ειιιε

θιιτιιιιιιο ιιι Βιιιι·ειϊ ιιοτ Βοειιιιιιω Βιειοι, ιιι ειιιε ιιϋ.ιιιιιιοιιο

Ριι.ιποιιτιειιιιοιι άει· ΜιΙοιι ιιι Ηιιι2οιροτιιοιιοιι, π" ινοΙοιιοιιι

?νσαιτιζε α” νοιιι νοι·ι. οοιιικι·ιιιτω Αρριι.ι·ιιι, τω· ντειι·Ιιειι

Μ0ιι Μι φαω ΜΑΜ κω·ιιιι.ε τθιωτι ινοτιιειι ιετ, ιιι νοι·2ιιςΙι

Μπιτ ννοιεε ειι ιιι·ιι.ιιοιιοιι ιετ.

ΚΨΜ ιιιιιι ιιιε Γτιιςε 8.ιιιιοιι·ιιΐμ οιι ΠιΙοΙι, ιιιε απ: 'Βιμ νοτ

ιιοτ ρκετοιιτιειι·ι. ιινοτιιοιι ιετ, πιο ιιι·ιιιιιΓοικοτιιιετι ιιοοιι πιιπ. μι· ι

ω” θεννιιιιιιιιι ;τοι.τεϋειι ινοι·ιιειι ω”, 80 πιϋοιιιο Η. ιιιεειειιιε Βο

ιιιιιειιτι ιιωιιιιινοι·ιειι, εοΓοι·τι Με νοιι ιιιιιι ι.τοετοΙΙιοιι Αιιίοι·ιιο

τιιιιιτειι ωιιιιι ννοτιιιιιι ειιιιι. τι. ιι. στο Με» οιιιο” 2ινοιιιιιιιι€οιι

Ριιεωιιι·ιειιιιοιι ιιιιτοτεοΒοιι νιιιτιιο.

ΒΜιωιι ΘΡ"ΜΙΠι Η° Μαι] Μι” ΒΡιωΙΓΙΙ"εθΠ Με" 6ιθ Ιω·- ι ιιιπ! ιιιπ;; ππι' άετ Κνιι.ιιιτε. Αιιιιωτ ιιιοεοιιι Βια: ιιιιι.Ιιιιιιε ττειιιιιιιι

ι ιιοιιε νεται ειιι ιιοιιιοιι Χ"ιιιιςοιι ιιιιιτειιιιο
ιιιιιιι·ιιιις ΝοιιιτεΒοτιιιιοτ ιιιπ ριιιιιοιιι·ιτιτωτ .<τιιιι:οι· Μιιοιι. ΨΑΛ

τοιιιι ξινή Ι(ιιιιιετ, ιιιε ειειτιΙιειτω @Με ΜΜΜ οι·ιιιεΙιοιι, ιιπά

ειιι ιΝειι€ειιοτειιοε. ννοιοιιοε ιιιπ ςοιιοοιιτοτ νοΙΙιιιιιοιι οι·ιιιι.Ιιι·ι

ννιιι·ιι9. Μιά ιπι Μιικοιιιιιιι·πιοτεοΙιειιιιιιιςειι ιιι·:ι.ιιιιιιιιιτοι· Νιιιιιτ

ειι Ισιτιοιι,ιι:ιττειι, ιιιιοικιιι ω" ππιι ριιειειιι·ιειι·ιοτ νοιιιιιιΙοιι ετ

ιιιιιιτω ιιιιιιιοτ νοιι @πιο τω, ντιπ Η. ιιιιιιιιτ ιιι Ζι1ειιιιιτιιοιι·

Προ;; ιιτιιη.;οιι ιιι6οιιτο, Μ” τω» τι:ιιοιι ιιι.ιιι;ιιιιιιωτιιιιετ Ριιιιιοιι·

ι·ιειιι;ι‹ιιι τω» ΚιιιιιιιιΙοιι οιιιο Πιιιιΐει·ιιιοιιφει·ιιιιιιιιιΒ (Με θιιεοιιιε

ιιοτιποιοοιι ειιειιιιο εοιιιιειι οτιοΙιτι. πιο ιιει ι·οΙιετ ΜΜΜ, ΝΕΠ·

τοιιιι Με Οιιεειιι ιτοιωτ:ιιιετ το”. Μετιιιειι·ιετ ΜιΙοιι ιιιιτ ιππε

ειιιιι οιιοτ Βιι.τιιι0ιιΒ νοιιι ΜΒ ιιι θετιιιιιιιιις ι:οϋι·ειοιιι Μπι.

ιν. δ. Ο οΙιιτ«Ποϋοτ οιιιο” ΚΑΙ! νοιι ιιι·οιιιικιμι· Αιιιιτιο ιπι

νω·ιωιτε οιποτ Βοιιιι.τΙειοΙιε οιιπο Νοριιτιτιε».

Ποτ 4 .Ϊιιιιτο ειιιε ΚιιιιΒο οι·ιατιιιιιιτιο ιιπ οιιιοπι εισιινιιοι·ειι

8οιιιιτΙ:ιοιι ιιιπ ιιοΓτιΒοτ εοιιτιιιιιιιϋεοτ ιιοετοιιικιιοι· Αιιειιιιι ιιπά

ειιι Βοιιιιιιιιιο ιιιπ 2ινοικειι κνωιω ππιι. Βειιιοτειοιιι€ειιι οιι.τιιι·ειι

ΜπτεΙοιιι·ιωωττιι, »Με ειιιε Βειιιει·ιιοιιι;ο Ρει·ιιοοιιτειιο ιι6ιιιι€

ιιιιιοιιω. Ποτ Ηιιτιι »νετ ιιιε “πιο Ζω οιννοιειειι·ει ιιπά τοιι·Ιι

Ιιοιι. Απι 29. Κτιιιιιιιιει€ετε;ο ΜΒΜ; Με Πι·ιιιιιιιιι.ιιιιιιιι οιτοιι

200 οι1οιιι., ντοικιι άειπ τω. Με ννιιειιοτιιοιιο Γιιτιιο Βοεοιιιιοτε

πιιιιιοΙ; Αιιιιιιπιειι νται· ιιιοιιτ νοτιιιιιιιιοιι. νοιι Μ Μι νοι!ειιιιι

@με .βουτια .ιπι ιιιιιιιο νοιι 82 Βιιιιιιιοτι, ννοιιει Με ννοιιιΒιιιιιι

άειπ οιιι νιιτ2ιιιτΙιοιιοε ιιπά Ιωιιιοι·Ιοι Βγιτιρτοιιιο οιιιοι· ιιτοΙιειιιιοιι

Πι·οοιιιιο ειι:ιι Ηειιιοτιιιιο.τ ιιιιιοιιιοτι. Με 'Ι'οιιι οι·ιιιιιτ πιιι· ιιοι·

ιιιιιΙ, ω· Ριιιε ιιιπ 90 Ιιετιιιιι, Με ΗετιιιιΜιι.ι· οι: νοιιικοιιιιιιοιι

ειιι, ιιιε Ε'ιιεοειι νοιι ιιοτιιιιι.ιετ Οοιιε5εωιι2, οιιπο ΒιιιεειιΒιιειιε

Ιιειιιιοιιςιιιι€ Βοιιιι. ΚατΙιοιοτιειτοιι ειιι ιιτιι.ιειι 'Προ Ικοιιιιιιι θ.

Ιιοιιιωι 'Ι'τοριετι Πτιιι ιι.ιιιι ω ΒΙιιιιο ει·ιιιιιιοιι. Απ: 4. 'Βιμ Μ"

ιιιπ Κιιυ.Μ βΟ οικω. ιιιιιι·οιι, ννιιεεοτιιοιιοτι Πι·ιιιε. Πιο Πιιωτ

ιιιιοιιιιιιρ; :οικω οιιι Ε'ειιΙοιι νοιι Ειιννειειι ιιιιιι ιτι.τοιιιι ειπει-ι Βο

ιιοιιειιτιοε ιιιιιιιι άειπ θειιιτιιιιιΒιι·ειι. ειιιε Βειιιοτιοτι Μπιτ ει:ιιιινιι.οιι

"ΠθΓιβειε ερωιιιωιω θοινιοιιι. Ι002. ιιι άειι ιιιισιιιιτοιι νιοτιιιιιι

ιττνιιιι2ιΒ Βιιιιιιιοτι Βιιτι·ιις Με Πτιιιςιιιι.ιιτιιιιι 800 οιιι:ιτι., ινιιοιιιι

ιιι πιειι Πιστευω 'Μιτου ιιι 800 οικω. απ, ιιιιιι ιιιε ΒοοοιινιιιΙεε

οοιι2 τω" ιιιε ειιι” ιιιιιιιιιιοι·ιιιιο Οιιτευειτοτιιιι€ειι ειιιοπ ιιιημι

ιτιιιιιοιι Ροττειιιιις.

Πα ιιιε €ειιιι.ιιοιι ΑιιιιΙγεειι οιιιο Νεριιτιιιε ει.ιιεοιιιτ ε.ιιεειοιιιιοε

εειι Μεεε”, ιιοιιιιι νωτ, Μ” ειιι ονοιιτιιοΙΙ ιιιϋ8Ιιοιι »Μια ιιιε

ιιῖιοτορι_ῇειι τιιιιειιοι οιιιι·ιιτε;ιι ΙΑτιιιιιιοιι άετ τιιεειοοιι. οιιιωι€ιω. ι

 

ειιιοΙιεε .Ιοιιι·ιιιιι άει· Η8.ιιι5- ιιιιιι νειιοι·ιεοιιοιι Κι·ιι.ιιιιιιοιι.οιι).

Β.ιιειιιιι_ι ινι·ιιτεοιι (Βιιεειεοιιοι· Απο.

' Βιιιιτιιιιι πιιιιειοιιοτειννει ι ειιοιιειΚιοιι ιιοΙοειιο_ι (ιΪοιιτιιιιΙ Μαι

Βιιττειιιιιο ιιπά Ρι·ιιιιοιιιιτιιιιιιιιοιτειι). -

ννοετιιιι: οιιιιιιιιοΙοειι ι2Βιιωιιι-ιτι Πιτ Οριιιιιο.ιιιιοΙος.ιο). Η

ννοιιιιιιΚ ιιιιιιιιωιιωιιο; ι εειιᾶοιιιιοι ριωιιωτιι ι τιοιτρριιτοΙοςιι

(Ζωιωιιι-ιτι ιιπ ιιιιιιιωιω ιιπά εοτιαΜιιοιιο Ρεγοιιιιιιτιο από

Νειιι·οραιΙιοιοἔιοι.

Ν ννοειιιιι‹ οϋεοιιιεοΙιοετ.»νειιιιο_ι .ςιιςιοιιἔ. εειιιιοιιιιοι ι ρτειι-ιτιιωΙιε

ι οειιοι πιοιιιιιιιγ (Ζωιωιιτιτι Πιτ 6 ιιτ.ιιοιιο Ηγιι·ιειιο, ιτοι·ιοιιι

καιω ιιπά ρι·ιιιαιιιοιιο Μικιιοιιι).

Ψοιοιιιιο-ιτιοιιιιιιιειιιι ιιιιιιτιιιιΙ ιιιιιιιιιι·-τωιιοιΠιιωιιω .]οιιτιιιι.Ι).

 
  

Βοοινιοιιτειο Βτεοιιοιιιιιιιιτ πιιπ οιποτ ινιι·ιιιιιιιτ Με 8οιιετιιι.τιι

Βιι“ιοε ειιι!" άιε Νιοι·ετινιιοοιιιοτοι·οτι ιιι Ζιιειιιιιιιιοιιιιιιιη; 2ιι Ιππι

ιχειι: ιιιιιιιοε, Με ειιιοιι ιιιε ιιπ νοτιιι.ιιι οιιιοεβοιιιιτιιιτιιιε Μποϋ

ικιιιοω Πτιιοιιτιιιι ιιιοι:ειτ ινιτιιιιιιε; 2ιιέωι-ιοιιτιοιιοιι ννιτ‹ι. Ιιιι.

ιιι ιιιιιοιι άετ Πτιιι εοννοιιι ειιι 'Βιμ Με Βιιιιτιιιε άετ Αιιιιτιο

ιιιε ιιιιοιι ιιιιιιιι Αιιιιιϋτειι ιιοτεοιΙιειι «!οιι Οιιιιι·ιιοτοι· (Με «εριιιιιι

εο!ιοιι Πτιιιιι» Βεεεεεειι.

ιν. Ρ. ιι ιι Κο ντεκ ι: «Βιιι Μι νοιι εοΙιινει·οτ Κορίνετ

Ιτιιιιιητ άεε Κιιιτιυε ινιιιιι·οιιιι άετ θοιιιιττ».

ιιιη.ςιωωιι .Με Πει:Μειιιιιιιεεκ ιιοι·τιιιιι ννιι.τειι, ιοΒ ειοιι Βοι άειι·

42-_ιιιιιτιςοτι τι ατα ιιιε θοΒιιτι: ιιι Με Μπι” ιιπά εε τιιιιειιτο

ιιιε Εκττειοτιοιι οτι Κιιιιιοε ιιιιττειει. ΖιιιιΒο νοτΒειιοιιιιιιειι ντετ

τω, πιιε ιιιιι; οιιιιαοτ Βοιιινιοι·ιεικοιτ ιιιιοιι εειιιιι,<;τ Πω Μπακ

ειιεεςετι·ιι.εοιιε, ΜΜΜ ειιινι·ιοι‹οιιε Κιιιιι Βοι ειιι εειιιοιιι Κορι`ο

νετεαιιιειιοιιο Βιιοιιιοιιειι. Μο Με ιιιε Ζιιιιςο κιιι·ιιοιιιιιιιιιιι·οιι

ιιιιιιι: άετ ι·οοιιιο Αιιιτει.ριει και· ειιιε άετ οι-ιιιω ιιοι·ιιιιεεοτ.ι·οιοτι

ιιιιιοιισοτιιιτιοιιοπ

νοτιιιιιιάειι ιιπά ειιι νιοιωι δωιιιιιι ιιιειιιετο Πιιειιιοι·τιιιι€ιοτι. Απι

εοοιιι·ιωτι ιιειιοιιιιιιη;ο ετιιτι› Με ετιι.ι·κ οοΙΙιιιιιι·ω Κιιιιι. Βοι :ιετ

Βοοι.ιοιι Γιιιιιιοιι ω» πιι.ιιιτειο!ιο Ηιιοιιιοι·ι·Ιιιι;ιοιι ιιΙοιιιοι·οιι ιιπά

π1°ϋ88ετοιι Πιιιιιιιι8ε ιπι Πιιωι·ιιιι.ιιι:ειιεςονωιο ιιιι‹ι άειι Πυε

τ ω" άετ Ψιιτιρι·ειι, άειι· Βιιτιι ιιπά ιιιιιοι· άειπ Ρωιωι ω- Μπι

Ξ ιιειιιιιοοιιοιι. Αιιι άειπ Βιιτιιιιοιιι τοοιιιοι·εειιε ιιι·ει ιιιεειιι·ειι,

ιιπά ειιι άοι·πειιιοιι Βιιιιο ειιιε οιτου. 2 απ". Βι·οεεο Ζει·τοιεειιιιε

άετ Οοτοιιιι.ι·ιιιιιιτ. θιεισιιιιιιιιι Ιιεειιιιιτι ειιιε Πιιτοιιτοιεειιιις άετ

ΝιιΙιι ιιπά Πιιιιιιιιεθ άετ Κιιοοιιοιι ιινιτοιιοιι άειπ ιιιιιοι·οιι ΤΙΜΜ

Με οι: ριιι·ιετειιο ιιιιιι τοιιηιοι·ιιΙο ι·οοιιιοι·εειιε. Παει τοοιιτο Κιε

Γει·Β·οΙοιιιι Μπιτ ιοιοιιιιι.ιΙε Ζοι·ι·ιιεεωι. Πιιιοι· άετ Πιιτιι ιιιιιιοι· ιπι

νιοιοιι ΒιοΙιειι ΠΙιιτιιιικοιι. ΘΙοιοιιι':ι.ΙΙε ειιιε ιιιιιιειιιςτειοΙιο ΒΙιι

τιιιι.<ζ ιιι ιιοτ ι·οοιιιοπ Οι·Ιιιτ:ι, ιιιε Κιιοοιιιιιιάοοικο Ιοτ2τει·ετ Ζεις:

οιιιο ετοτιιι”ϋι·ιιιιι.το ιι`ιεειιτ ιιιπ! ατι άετ ειιτερτωιιοιιτιοιι ΒιειΙΙο

ιιιπ" άετ Πιιτιι ιιοιιιιιιοτ πιειι ειιιε Βιι.ετιι.ιιειο.ιιιιιιιιιιι€. Βιιι.ερτε·

οιιειιιι άειι ειιιιιτειοιιοιι Ηιιοιτιοι·ι·ιιιιειωι ειιι 8οιιΜοι Με Κω”

ινιιτοιι :Πιο ιιιιιετειι Οτειι.ιιο ε;ιιιι2 Ιιοτνοτι·ιι.εειιιι Μι1ιο.ι·τιι.

Πιο ιιιι ειι.ιιειΙωιι νοτιοι2ιιιιι.τειι οιι6ι·ειι ΓτιιςΙοιι 2ιι άειπ εοι

τοιιοτοιι οτιιοιιιιιιιιιεεοιι Μι άετ -κιικοιιοκιι·ιιοιιοτι, οιιε·,·ιοιι:Ιι

νεπ!. τω· οιιι Μιιτοι·ιιιι νοιι ιιιι€ειιιιιι· 100 1τιιιιωι νοιι Κορι

νστΙοτειιιιε,·οιι Βοι Ζαιιςοιι€οΒιιτωιι νοι·ιιιει, άεε οι· ιΙειιιιι5.οιιετ

νοι·ϋΙΐοιιιιιοιιειι ιιιϋοιιτο.

.Γ Π. .Ι ειι·οιιυ: «ΠεΒει· ιικτιιευ.ιιτο Πιιιτιιειιο Βοι Κιιιἀοι·ιι».

Νιιοιι .Τ.*ιι Αιιεισιιτ ιιιιιιι @Μάο ιπι Κιτιιιοειιιιιοτ ιιι ιιιιεςιοΒι

εοιπ ΜΜΜ Με Βειιιιις_ιιιι€οιι τιτ- οιιι Αιιιιι·εωιι άετ ιιιιτιιω.ιι

του Πιιιτιιεεο ιι;οε;οϋειι, ιι1ιιοιιι Βοι 2ιι τοιοιιΙιι:ιιοτ Πιννοιεειιοει.

ιιιε Βιινοιεενοι·ΒιιιιιιιιιΒοιι ιιιοιιτ ιιι εειιιι8·οιιιιεπι θττιιιιο 2ιιιιι

Ηε.τιιιιιοΙΤ οιιγάιι·ι ινοτιιοιι. εοιιιιιιι·ιι και άετ Μιι:ι.οιει:ιιΐο άετ

Πο.ι·ιιειιιιι·ο επειιοιι Μειιιοιτ Ποιπετο ιιιε ιιιιιι ἀοτ Θτιιιιιι Πιτ ιιιε

νιεΙιτιοιιειι ΚτιιιιιιΙιοιτεοι·εσιιειιιιιιιρ;ειι, ινοΙοΙιο :ιιιπ 8γιιιριοιιιοιι

Κοιιιριεκ άειι· 8ειιιι.ιιιιωτι Κι·ει.ιιιιιιοιτ 8·ειιϋτοτι. νικ. εοιιοιιιι ιιιιιι

εισιι ιιειιιιιιιτ 2ιι ιιιιιιετι ιιιιιοτ εειιιιιιι Κτει.ιιιιοιι ιιιι.οιι ιιιοειστ Με·

τΙιεειο 2ιι ιιιιιιιιιοιι, ιιοιιιι οτ οτικιϋ.ι·ι, άειπ ιιιιτι ειιιο @οιπο

ΜοιιΒο ιιει·ιιτι.ιςοτ ΡΜιοιιτοιι 2ιι θειιοτο εωιιι, νοιι ιιοιιιιιι ετ ιιι

νοι·Ιιο;οιιιιοτ Μιιιιιοιιιιιιε ΙΟ Κτιιιιιιει18ετοιιιοιιτοιι ιιι ιιιιτεει οι

Ντι. ΑΜ ιιιοεεΙΙιειι ιιοΙΙ τω· ιιιοΙιτ ιι8.Ιιετ οιιι€οςαιι€οιι ντετιιειι,
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ποππ ιπεπεΙιεε εο1ιεΙπι ππε Μπιτ εεπ: ε1πννεππείιεΙ ππ Με,

»να νει1”. Ιιι ποπεεΙΙιεπ :ιπιπΙιιι.

Ν. Μ. Βει· ε ε ι.π ε ιν: «Πο1ιει πΙε ΖιιΙιειειιππις· Με.ι·Εεπ Απτ.1

π1ρΙιτΙιοιΙεεει·πιπο».

Πιιι 1ιεεεππει·ε Ει11.1'ιΙΕεε 8ειιιιιι επ οιΙιΜιειι ννπιποπ επι Μπε

Εππει· εποιοιΙο1οΜεοΙιεπ 1πειιιιιι νει·εοΙι1επεπο νειεποΙιε επικο

ει.εΙΙι. ινοΙιεΙ εε ΜεΙι ΙιειοιιεειοΙΙιο, ποοο πιο Ιιεειεπ Βοιιπ1ι.ιιτε

εε! πει Μει.Ιιοπε ει·Ιιε.Ιτειι ννπιπεπ, ννο πιο ΡΓει·πε 8·1ειεΙιπεΙτιΒ·

πιι1: 8ειππι ιιππ 'Γοιιιπ 1ιπιπππιιιιι·ι. ννειπεπ, πιο επ νειει:ΙιΙεπεπεπ

8ι.εΙΙεπ ιπ_11οιιι ννιιιπεπ. Πε.ε 'Γοιιιπ Επιπ Ιπ ΕΙειπει· ΠοεΙε .επι

Απινεππππι.ι, πππ ννπιπεπ πΙο 1π_1εοτιοπεπ Ιι1.1πΙΙΒ· νοι·πεποπιιποπ.

ΠΙεεε Μεπιοπε πετ ποπ νοι·ππι;, ποοο Με ΡΓοιπο πιιεεΙ πΙεΙι1:

1ιιιιπΕ ννειποπ, οΙ“ιπιε.Ιε εοι.ι·πι· Με ΙοΕΜε Βειιοιιοπ νει·πι1εετ

"πο, πεε πΜιε1 ει·1ιΜιεπε 8ει·ππι Μιει· νοπ 1ιεεεππειε ει.ο.ιΕει

ννιιΕεει.ιπΕεΙι ιπτ.

Μ. 1211. ΑεΙιιπε1_ι ονν: «111ιι ?ΜΙ νοιι ετιιι·Εει ΚιιοσΙιεπειινοΙ

οΙιππε 1ιο1 οιπειιι ΒιιοΙιΙτ.ιΕει».

Πιε ΚποοΙιεπ πεε νοι·πειε.ιιπε ΙΙεεεεπ ιποπ ιπεΙιι· Με ἱπ

ε1πειπ ι·εεΙιτεπ ν71πΕοΙ εποπ.ιιιιπεπ1Μεπεπ, ινε.ε νοπι νει!. ππι·ε1ι

ειπε ποιεείπειε ρΙιοτοΒιιιρΙι1εοΙιε ΑΜπ1πππο ΙΙΙιιετιιι·ι ννιιπ.

Δ. Β_ΙεΙοπεεονν: «ΠΜ ?ΜΙ νοπ νειει·1ιιει· 1πΙοενιιΕιπεΙο

ρ;ε8·εππεει 0ιιοεΕεΙΙεει·ρι·προι·ειεπ».

Πε.ε 21/ιι·]81ιι1Βε ΚΙππ 1ιειιε ειε :ιπεριεΙιι·οΙιετεε νεειοερπει:π.

Ιπποε, ΜΜΕ _ιποΕεπποε 1πειεπι ειιι Βιιι:Εοπ πππ ΒιιπεΙι 1ιοΕοιπ

ιποπ πιιι·Ιι ΑρρΙιοΜιοπ οιποτ 8ΜΙιε ιιπε Ηνπι·ιιι·π·. πρ. ΜεΙ 1,0

επι' 80,0 ΥπεεΙιπ, ννεΙεΙιοε ΙΙιιπ νοπ ειπειπ Διακ ;:ει.ιεπ ειπεπ .

20ΕορεΕεπειεεεεπ, πΙεΙιι. _ΙποΕεπποπ ΑπεεεΙιΙπρ,· νειοιππει ποι

πεπ ννε.ι·. Πιε Μπιι.ει πεε ΚπΜιεπ πεΙειε ΒΙειεΙιιεΙΙε οιπ ριιιιτιι

Ιϋεεε Βοιεπι επ πεπ Ριπειειπ πει· ιοι·Ιιτεπ Ηε.ιιπ, Μι. πεπεπ Με

1Ιιι·επι Κιππε πιο εοπιιιιπιε 8πΙΙιε εΙππ·ει·Ιεπεπ Ιιε.ιιε. Αιιι νει

οιππππει οιποτ ΒιιΙΙεγΙρειειε εεΙιννεππεπ πΙε 1Βοποπιο. 1πιοιεε

παπι Μ. ποππ πιο 111πιτει @εκει νει Μισο. 2 .1Μιιεπ, Με

Με ΙΙιιεπι Μιι.ππε είπω ΘεεοΙιννϋιε ποποπ Οοπιρι·εεεεπ ππε

8π1ιΙιπιε.ι νοπ 1:1000 επιιιεΙεπι. Ιιοιιο, οιπ πιιεε·εΙιι·ειιετεε

ι1Ξεπειιι επ ΙιεΙπειι Η11ππεπ πππ νειπει·π.ιπιεπ ει·ΙιιιΙιεπ :π

ππεπ.

ΗΙει Πεμ _ῇοπεπι'ιιΙΙε πει εοΙιειιε ?ΜΙ ειπει νοπ 14ιιττει· επί

πεπ 8οΙιπ νειει·1ποπ 1πΙοενπΕιιι.ειε ποποπ Ηε-πιπππιπιο ναι·

Α. ΚΙε ε εΙ: «ΠΜ ?ΜΙ νοπ ε.επτει 1ιππιοιι·Ιιε.81εοΙιοι· ΝερΙιι·Με

πεί οΙποπι 12_βΙΙιιιο·επ 1(πσ.ι1ιεπ, Με πω. πιιεΙι εΙπεπι Α1ιποπι1

πιιΙτ.νρ1ιιιε ειικινιοΕεΙτ Ιιειιε».

ΝεεΙιπεπι πει Κπε.1ιε πει:Ιι Αιιεεεεειι πει ΒΙιειπ ειπε πεπει

πείτε ΚιππΕΙιειτ. πιο ειπε. 4 ννοοΙιεπ πεπει·ιε, πιιιεΙιεοπιε.οΙιτ

πειτε, νοπ πει· νο1Ιειειιπη.;ε ειππ,ιεπεεΙιεΙπΙιεΙιε ΠειΙππΒ· ει·Γο1ιι·ι

πιει, Μπι οι Με ΒιεοΙιοιιιιιππεπ εοπτει ΝερΙιιιι1ε 1ιι ΗοερΙτε.Ι

1ιεΙιεππΙππιι,, πιο 1ιΜπ πππι Τοπε επ Ηει2ΙΜιιπιιπε ΠΙΙιιιοπ. Πει·

8εειιοπεπειπππ ιπιπει·ιε πεε Ει·ποπιιιεε επ 'Πρ, πε.οε οικοπε

πιιππιε ποΙιει·ΙιΜιε Κι·ιιπΕ1ιοιι οιπ ΑπποιπιπεΙινρ1ιπε εεννεεεπ

Μ. πει· Μιο1ο,ςΙει:1ι Με πει· ΝοπΙιι·ιι1ε 1π ΖιιεειιιπιεπΙιππΒ· Βε

1ιι·ιιεΙιε ννοιπεπ πιιιεε. ·

Η ε ο Ε ε ι·.

Μεπἱ:ἱπεΕἱῇε ΡιιπεννΙεπΙΙιι Ε ιποιεΕπιππ ε1ιοι·πιΕπ

1ιιππει·-ΜΜ 1902.

Κ. 19ΙΙε ιι πο επ: «Πο1ιει· πεπ νειΙιεππιπιιιπ πιι1' πειιι Κιου

πει 1. Β. « εεεΙ_Ιο».

Πει νοι!”ε.επει· Με επ πει· Ηειππ νοπ '1'ει1ιεΙ1οπ πιο Με”.

ειιιππεΕιείτ πει πεπ νει·1σειππι·επιπ ιιιππεπεππεπ 'ΓΙιεΙΙε πεε

8ο1ιιι1"ε 1ιει·εεΙιπει πππ Εοιππιτ. επιπ ΒοειιΙιιιι, πεεε πειεεΙΙιε

πιεΙιι. Με πεπϋπεππ εεεοΙιπ121 20 πετιο.εΙιτειι πει.

Α ιν Η π ο ι ο ιν ε Ε γ: «ΠεΙιει· 1·11ιπεπεεεεεε».

Επι1ιΜι πιο 8εΙι1Ιπει·ππο· εΙπεε εοΙΙιετ πεεεειοΙιτο1οιι,

πΙεπιιοπιιι:1ιιοπ Ε”Μ1επ. Πει πω. ΚιεπΙιε ννοι ιπιε οιιιιε Ιπ

τοιιιπ π". π.ιιι1ε Με ΗοεριιΜ ιιπΙΙ.ιεποπιιπεπ ννοιποπ, πω.. ει·

ΙιϋΙιιε '1'επιρ. πππ Οεπειπ πει· ιεοΙιιοπ θεειεΙιτε1ιΜΓιο. ΝεεΙι1ε

πειιι” Κοπ1εοΙιιποι·ποπ, Ρι·ποιο. Βει πει ΟρειειιΙοπ ςΕπι1ιΙϋε

πω;; πεε Ρι·οπεεειιο πιοετοιπειιε) πεδοτιι·ει· Βείπππ, Ρειιοει Με

Κποι:Ιιοπ ποιιπΜ.

Βι·εοΙιειιιπππεπ '1'ιερεπεποπ οΙιπε Βι·ίεΙες. Π8Μ10Ιι ειει ννιιιπο

8επιιππεεριιρΙΙΙε ίεεη;εειεΙΙι, ππ,ε·ΙειοΙι πιει Ριοειε πειιτιει επι'.

Απι πϋ.ο1ιετεπ 'Πεμ ποιπ ερει·ιιιιοπειπ Με; Ρετ. ιιπ Οοιπο. επ

θιιιππε. Πιε Βει:ι.Ιοπ πεοΕτ. ειιιειι ΑΙιεεεεε πεε ιεοΙιιεπ 8ι:ΙιΙΙΙ.

ιεπΙιιρρεπε νοπ πει θιπειιε ειιιειι 1·ΙΙΙΙιιιει·ειοε ειιι'. ΑΜ' πιο

  

πιεΙιτ .

1Βιννο 2 1'νοο1ιεπ επειτει· πει Γειτππιιει·π πει· Ι

 

ΚιιιπΕεπεεεεΙιΙΜιτε Μπιτ εΙπε Επιπε Βοιηιι·οο1ιππε πει ειιι.

εε1ι18.818επ 1πτειΜπι.

Κ ο 1 1ι ο ι· Ε:

Κινεεε».

Πει Κννεεε Μ. ΙιεΕπ.ιιπεΙ1οΙι ε1π ιιιεε1εοΙιεε ΝετΙοπιι1εοιιιιΠι

πεεεεπ νει·εοΙιννΙπποππ εειιπ;.ιει· ΑΙοοΙιεΙιςεΙιιι1ι πει επτοπι θε.

εεΙιπιποΕ εοιπο νειειοιιππε; :ιποπ ἱπ ειππειεπ Μ.ππειιι (πω.

απο ννϋπεεΙιεπεννοι·1:Ιι πιιιι:1ιτ. ΝειοΙι πεπ Ππιειεπε1ιππεοπ ΚΙ,

επτΙιΜι ε" ιπι Κιοπει.ππι.ει 14ειιποΙιοεριιΜ Βο1ιιπποΙιΙιεΙΝ

Κινεπε ΓοΙο,·εππε ΒοοωιππτΙιοΙΙε:

Α1εοΙιεΙ 0,20,

ΜΙΙπΙιε1$.πιο 0,408,

ΜΜΜ 4,98,

Κο1ιΙεπε14πιο 0,049.

«ΟΙιειπιποΙιε Ππιει·επεΙιππο· πεε Κιε.ιιΕοιιΙππι.

Βεε18·επ.πιε 0,048.

ΖπεΕει 1,18.

ΑεεΙιε 0,14.

1ίοι·οΙοπ Ε ε: «Πο1ιει πιο ΑΙτει·ενειεππειππ,ςεπ πεε νει·πιιιι

ππε·ειιιιοτπο».

Πει· Αυτοι Επι επ 14 1.ειεΙιεπ εοΙιι· εοιπίπ1ι.1,ειε ιιιιΕιο- ιιππ

ιππΕιοεοοριεεΙιε ΠπιειεπεΙιππι.ςεπ πππ Μεεειιπςεπ ιιπεεειεΙΙι.

ιιπε ποποπ Ιιοινοι·πεΙιτ. πειιι πει· ΜΜιεπ- πππ Πιιπππειιιι πει

ετ16.ιΕπιεπ Αιι·ορΙιιε ππιει·ΙΙοποπ, ΙΙιι·ε 14πεεεε πιτ νοπ 1,25 πππ.

επί' 0,86 ιιππ νοπ 0,8-1,2 ειιι' 0,14 ιιπ Πιιι·οπει:1ιπΙιτ νειι1ϊιπιπ

(πιο ειιιιΒεπεππι.επ νει·ε·ΙειοΙιεννει·ι1ιε επι.ερι·εο1ιεπ πει· νοπ ΚΜ·

11Εει· ,ε·εί'ιιππεποπ Νοι·πι).

Β. Βι· επ π 1.: «Ποπ 8τιπππ1ε.πειεπι πει '1'εϊΕειεε.ι·1».

Κ. 1911επ1ιοριεπ: «ΠοΙιει· πιο 8τεΙΙππε,· πει· επεΙΙεοΙιει

Αει:ιε επι· ΓΙ'ε28 πει νοι·1ιπππι·21πιπε πππ πεε Ε`οιιεεΙιιιϊ

Γεω νοιννπππειει·».

Δ. 'Ι' ιι ο Ιι ε πι ο Ι ο ιι ο ο ιν: «ΒειΙεΙιτ πι." πιε ΤΙιΜ;Ιο·1ιεΙτ πιει·

ππο·επ11ιπΙΙεΙιοπ θο1οππε».

11πιοι· πει· 1.ε1ιππ8 πεε Απιπιε πω· ιπι 8οπιιποι· πεε ΜΒΜ

1901 ειπε ΟοΙοππε11ιεετε1ιεππ ιιπε πω. Αιιτοι·, οιπειπ Αεεπιιιειιι

ειπε πππ πινοΙ θιεΙιΙΙΙΙππεπ) Ιπ πΙε 81επτ. θε.πΜεοΙι ιθειινοιιιο

ιπεπι ΡοΙιιιννΜ ιιΜοιππιπ.ππΙιτ ννοιποπ. 1π·ι 11ειιιΓε νοπ Μ. Με

πετεπ ννπι·πεπ 11188088.ΠΙΠώ ΙιεΙιππποΙι 1471 Κιειπ ο. πιο Μ!!

ΗΜ Με Αιιι1ιιιΙεππ 1ιεεπεΙιι.επ Εν·ω»Επειισπ πω' 00.191ΜΜΒ

Νιιι·ποπι ιοοι πιει εεεπιιοπιοι, πιιιππτ.ει· 452 'Ι'ιεεΙιοιπ1ΜΙο; Οσι

ποΜεπεειιοπεπ Επιπειι 888, Επι· πππ ΟΙιοι·ιοΙππ.ΙοιΕιοπΕππμπ

87, 1ππεεπεπεετιεπεπ 181 ΗΜ νει. Δπεπει·πειπ Ορι1οιιι- ιιππ

ΒειΙπεΙΙειπεπ 80, ΚιππΕΙιεΙιεπ πει '1'Ιιι·ϋ.ιιοπινοπε 20, Βοιιιι

πεπεεποπιπΙιεπ 115 ΜΜ επι· Βεο1ιιιοπιππις. Ορει.ιι1οπεπ ιιππ

ΕΙειπειε ορειΜ.1νε Β1Ιπε;ι·ιπε ι.νπιπεπ 874 ΠΜ νοΙΙποςεπ. ΙΜΙ

Ιιιιιε ΒΙἱππΙιεΙτ. Ι'εππ πω. ιπ 27, ππΙιεΙΙΙιει·ε 1π 39 Ι·`πΙ1ειι, εν

ιππιει· Με 11ιεειεΙιεπ πω. πεΙιεπ ο.ππειεπ εεΙτεπεπ θιπιιπΙειπει

Τιιιι:1ιοπι 7 ΗΜ, ΟΙεποοιπ 7, εΙιιοπΙποΙιε ΔΙΙΒοιιιειπΙεΙπεπ θ,

ε1ιι·οπ1ιεεΙιε Νεινεπει·Ει·ιιπΕπππεπ 0 ΗΜ νοι·πε1εΙιπει. πιιποπ.

Ν. 17 ο ιι τ. ε π ι· ν Ε: «Ζπι θεειι1ετΙΕ πει· ΜεπἰεειἱπεΙονετοπ>›.

Ιιπ Ι.Μιοι·πιοι·Ιπιπ πεε Ριο1οπποιε ΟΙι1ει·Ι (Ρι·πι;) Επι. νοτίω

' πει θιεΙε8οπΙιεΙτ ,ε,·εΙιε.1π 2ννει πειει·ι1Βε ΕΜΗ ιιπ ποππ Με πιο

Ρι·14ρει·ειε ιπΙΕι·οεοοριεεΙι :ιιι ππιει·ειιοΙιεπ, ννοΙιεΙ ει: ιποπ οι·

ε ννιεε, πε.εε 1ιεΙπο Ι11Με πιε Πνειεπ Με ΒπιννιοΕΙιιπε·επποιιιεΙΙειι

ε" 8ρειοει6Ιιιε ιιπεεεεΙιπ ννει·πεπ πιπεειεπ. Πει πι1ιτε1”εΙΙ

ει·ννιεε ειοΙι Με εΙπε Ονειε πει 'ΓΙινιιιπε, »νει ε!εε επι επι

, εεΙιοπει Βει'ιιιιπ.

Α. ΙΙΙ ε. ι ιι ε ε ο ιν ε Ε ν: «Ζπι 11'ι·ειΒε πει εΙιειπ1εοΙιεπ 'Ι'ι·ιπΕν·ιι·

εειι·ειπΙριππε νειιιιιιιοΙει 1:`ει·ιππιεεεπιιιοΙιΙοιιπ›ι.

8 Πει· Αιιι.ει ΜεΙιτ ιιπε ειπει· ,ςι·ϋεεει·οπ 1 ει·ειιε1ιειειΙιο Ι'οΙ;;επτ18

εΙιΙΙιεεε:

1. Ποπ εππειιΙιεΙΙιεΙι1οι·1,πε Βιεεπ νει·11ππειτ πιο Ζπιπιπιπιειι

εετιππε πεε 1νειεεει·ε πιοΙιτ, πειειπικ ω.» πιο οιιιιιπιεεΙιειι

Βειιιιειιεπιι,πειι πεεεεΙΙιειι Με 2ιι 82,8 ρΟτ. ιιπ 1ιοετεπ ΓειΙΙε.μ

2. Πιε νειιπιπποι·ππε ποε Βεοτει1επεεΙιιιΙιε Με επι πειιιΙιπι

ετεπ πιιεεεεριοε1ιοπ ιπι 1·`Ιπεεννιιεεει, ννεπιι.ι:ει 1πι0ιιεΙΙ- οπο.

ννοιεεει·.

δ. Πιε νοι·ιιπιειπιε;ππε ποε Ένειεεει·π Με ριι11ιοπεπεπ Βωθ°

, Ποπ Με ννεπιπει· Βοπεπιιιπ8· Ιπ Ιιγ,<.;ιεπΙεεΙιει· Βε2ιεΙιιιπε #10

πιιιπ πεπ·61ιπΙιεΙι εππιιπιιιτ, π·Μιιεππ πει· θε1ιεΙι επ 0191111"

ει:Ιιει· ΕπΙιειεππ ιπ εοιπει· Βεποπτιιιιἔ ιιπτει·εοΙιΜπ Με.

Α. Ρ ο π ' π ι ο ιν ε Ε ν: «πιο ΡΜΙ νοπ πορρεΙοειι1,πει ΑΙΙιε1080

πιι1: επεπιεππει· ΒειΙιεΙΙΙΒιιπ,ει πει· ΒιιπιρΓιππεΕπΙπιπι»

Πει νοπ Ρ. 1ιεε1ιποΙιτειο 21_ιειΙιι·1Βε ΚιειιιΕε Με εεπ. εειπεπι

11. .1Μιιε ιιπ Κιιιιπρϊοπ 1ιεεειιπει·ει· Διι,πι.1ιειοεεπιιι€επ Βενε

,εππει·ιι Ιπ ποπ Ειιτι·ειπΜΙ.ιοπ πππ πει· Ηπιιιρ1'ιππε11019Ι·"τΊΐοϊ

πει ..κι Ιπ ειππεΙπεπ 11ιιεΙιεΙπιπρροπ Ηνρειιι·ορΙιιε Με $

ιπο.ι·Ιιτε. Πιε ειιιεεΙπεπ Βεπ·ε,-;ιιιη.ιεπ νοΙΙπο,ποπ ειοΙι 18ΠΒΕ1(Μ

Αππ”πΙΙοιιπ πει ειπε ετει·Εε 1.οιποεο. ποππ πειιυνειεθ «.

Ι·Ι1πιειΙιο.ιιρι ιιππ ππε 8ε.ειιιπι 1ιειἱιΙιιτ>›, ννεππ πιο κΓ5ωρ10 Μ

πεπ ΒἱιεΕοπιιιπεΕε1π 1ιοεοιιπει·ε ΜΜΕ ννιιιεπ.
ΑΙΙε ιΙΙιπΖω



ΡιιιιοτΙοιιοιι νι·ειι·οιι ιιοτιιιο.Ι, ΙιοΙιιο ειιιιιιιιιοετιεοΙιο Βιι.τοιι ε το

οΙιοιι Πιτ οΙιιο οι·ιτειιΙειιΙιο Βι·ΙιτοιιΙιιιιιο· ιιι άοτ ΚιιιιΙΙιοΙτ. οτί'.

ποιοι. ω» Μεσοι ειιι' άιο ιιο.Ιιο νοι·ιιυιιιιιιεοΙιιι.π άοτ ΙιοεοΙιτιοΙιο

ιιοιι ΑΙΤοοιιοιι Με ΟΙιοι·οο Με. (Έτσι: Με ΓοΙιΙοιιε Ιιγειοι·Ι

εοΙιοι· 8ι·ιπροοιιιο πι1ιοΙιτο ΗΜ. σΙοοΙι οΙιοι· ιι.Ιε ιιιοιιοεγιιιιιιοιιιιιιι

εοΙιο Ηγοτοτἱο ιιιι(Βοιιιεει. ινιεεοιι, Με ΒοειοΙιοιι τω» «Αώο

ι.οεο» ο.Ιε ΚτοιιΙιΙιοιι ειιι ο·οιιοι·Ιε αιιττω ιιοι·Ιι ιιΙοΙιτ Με ΙιοννΙο

εοιι οιι ΙιοττεοΙιιοιι πιο. Μιιιι νοι·ο·ΙοιοΙιο ΙιΙοι·ιιι άιο ΒιοΙΙιιιιέ

ιιοΙιιιιο Οιι ιιοιιΙι οιιιι'ε Ιιι εοΙιιοπι Ι.οΙιτΙιιιοΙι ΙΙΙ. ΑΜΙ. Θ. 41 ι.

Ψ. Ρο ε Ια ο ιν: «Ζιιι· θεειιιειιΙι άοι· ΗΙτιιειΙιεοοοεο».

νοι·Ι'ειεεοτ Ιιπ Ιιπ Πει·ιιιοΙιοεριιο.Ι καιει οιιιεοΙιΙΙιο·ιεο ΓΙΙΙΙο Ιιο

οΙιιιοΙιτοιι εϋιιιιοιι. Ποτ οι·ειο Ιιοι:τιιι' οΙιιοιι 25ΙΙΙΙιτιι;οιι ιιιι Βικι

οιιμιιοτοοιι ΙοιιΙοιιιΙοιι ΙΙΙιι.ιιιι, ιΙοι· ιιιιοΙι απο 2-ιιιοιιειιΙΙοΙιοτ

Βιιιιοι· ιιιι‹Ι ΠοΙιοτιιτοΙιοιι εοιιιιιιιιτοτ ΒτΙιτε.ιιΙιιιιι8· ειιι ΗΙτιιιιΙι

εοοεε ιιι θι·ιιιιιΙο ο;ιιιι;. 8γιιιριοπιο άοι· ΗΙτιιοτΙιι·ειιΙιιιιιε ιι·11τοιι

Κορίει:Ιιιιιοτ2, Βι·ΙιτοοΙιοιι, Αρο.ι.ΙιΙο, ιι·118ο ΡιιιιΙΙΙοιιτοοοιΙοιι,

Ι:ΙοιιιΙρειι·οεο ι·οοΙιτε, ΒτΙιϋΙιιιιιιι άοι· Ρετ.οΙΙεττοΙΙοιτο ΙιοεοιιιΙοτε

ΙΙιιΙιε. ΒιιΙι ΙΙιιοιιι ιιιιΙιοιΙοιιτοιπΙο ΡιιΙενοι·Ιειιιεεειιιιιιι . Νοτιιιοι.Ιο

'Ι'οιιιροι·οοιιι· Με 5 Τε" οιπο ιιιοττοιιι. Βοι άοι· 5οοιιοιι Γατιά

ειοΙι οΙιι ΙιΙΙΙιιιοτοΙοτοεοοι· Αιιιιοοεε ιπι ΙΙιιΙτοιι ΗιιιιοτΙιοιιρι:Ιερ

Βοιι. (ΑΜ' οοιιι.ι·ιιΙο ΒοΙιειϋι·ιιτιΒοιι εοΙιοιιιτ ιιιοΙιτ εοΙειΙιιιιΙοι: ινστ

οιι ιιι εοΙιι).

Βοι· σκοπο Β'εΙΙ Μ. τοοΙιτ ιιιτοτοεεειιιτ, σε οε ειοΙι ιιιιι

οΙιιο ΟοιιιρΙΙοειτιοιι άεε ΤγρΙιιιε οΙιτΙοιιιιιιοΙΙε «Πω Ηιι·ιιοΙιεοτεε

Ιιιι.ιιάοΙτο. Αιιι ΕΙιιιΙο άοι· 8. ΚτοιιιΙιΙιοιτεινοοΙιο αετου ρΙϋι:ΙιοΙιο

ορΙΙορτιεοΙιο, οοι·ιΙοοΙο ΑιιΠΙ.ΙΙο «ω, άιο νοιπ (ΙοειοΙιι. Ιιοοιιιιιιοιι

ιιιιιΙ ειιι Αι·ιιι ιιιι‹Ι Βοιιι άοι· ΙΙιιΙ‹οιι ΒοΙιο ϋΙιοη;τΙΙΙ"οιι, ιιιιιιιιιιοτ

ιιιιτ «Με θοεΙοΙιι οιΙοι· άιο ΙιιιΙιοιι Βιιτι·οιιιιΙ:Μοιι Ιιοιι·οΐοιι.

θΙοιοΙι2οΙΙΙΒ Ριιι·οεο άεε ΙΙιιΙιοιι ΓεοΙιιΙΙε. Ποε ΙΙοινιιεειεοΙιι νι·εΙι·

τοπιο άοτ ΑιιτΙΙΙΙο €οι;τΙΙΙιι. ΚοΙιι Ζιιιιο;οιιΙιιεε. ΒοοΙιτ.εεοΙιΙοο

ΒοιιιΙριιι·οεο. Ειπε οιιιο ννοοΙιο ποιοι· ερΙιειεΙεοΙιο δΙ.ϋιιιι1εοιι,

ΒοΙιοΙεΙιο. ΠοΙειιοΙιοΙιεοΙιοι· Βιιιροι·. ΝοΙιι·ιιιι ενοτινοΙΒοι·ιιιιοι.

ΙΙιιΙιοτι ΡιηιΙΙΙο. Μο 8οοιιοιι ‹ΙοοΙιιο οιποπ ΙιΙΙΙιιιοι·οι€τοεεοιι ΑΙι

ει:οεε ιπι θοιιιι·ιιπι ιΙοε ΙΙιιΙιοιι 8ι.ΙτιιΙορροιιε.

ιιιι οιιιοτ ΒιοΙΙο ιιι άοι· ΙΙιτιο άοτ 2. ννιιιιιιιιις άιο ΒιιιτΙοιιειιΙι

πω: Με νόΙΙΙιτ 2οι·ει.ϋττ Μοτο ιιιιιΙ ιιιιι· νοιι άοτ ΡΜ. ΙιοιΙοοΙιτ

Βιιι·; Ιιιοι· Μιά ειοΙι οιιιο 'Ι'ΙιτοιιιΙιο ΙιΙοΙιιιΙε άοτ ΡΙο.Ινοιιοιι. Ιιπ

“ω” α" ΛΙ······οοεοε ιιπά ιιι άοτ 'ειπά (ιΙΙο ίτιεοΙιεοΙιΙΙ

Μ: τ ιι·ιιτ) ΐοιικΙοιι ειοΙι ιιιιι· οΙ.ΑτιΜ·οσηρρ.ο"_ Με” ΤνΠΙΠ"ΦΒωιμπ

Βοι· τηιΙιοεο Ρι·οοοεε ιπι Ποτιιι και· ΙιοιιιιιΙιο ειΙιΒοιιιιιιοιι.

(Ο ιι τε ο Ιι ιιι ο. ιι ιι οτιι·ΙΙΙιιιιι Ιιι εοιιιοτ 'Ι'γρΙιιιε-Μοιιοει·ερΙιΙο

ΙΝοιΙι ιιιιιςοΙ'ε ΒιιιιιΙΙιιιοΙι Β‹Ι. ΙΙΙ, 'Πι. Η ιιπι· "οι νοιι ιΙιιιι

ΙιοοΙιιιοΙιτοιο Ιι”ΙΙΙΙο νοιι Ηιτιιε.Ιιεοεεε Ιιοι 'ΓγρΙιιιο, άοι· Μια Ιιοἱ‹Ιο

ΠιιΙο πι” ριιτιιΙοιιιοτ ΟοιινοιιΙΙΙιτειιιοιιιιιι.;ιτιο ιιιι‹Ι θορειε νοτΙιιιιι- Ι

Ρ. Πει·Ι‹οιι·εΙ‹γ:
άοιι ενω). Ιιι άοιιι ΙιΙοτ τοϊοι·ιτιοιι ΓιιΙΙ ινοτοιι Ιτοιιιοι·Ιοι ιιιοιιιιι

οπιιιαΙιο ΕτεοΙιοΙιιιιιι€οιι ιιοοΙιινοΙεΙιετ.

Η. Βοτο·οτ. «Βιιι ΚΑΙ εοΙιιιοΙΙοι· ιιιι‹Ι ΒιιιιειΙο;οι· ΨιτΙιιιιιι;

ειιΙιοιιτοιιοι· 8ιτιοΙιιιιιιιιιιοοιιοιιοιι Ιιοι οτιιοΙΙοι· Οιιι.Ιοιιε

οττοιιΙιΙο ιιι Β'οΙΒο οΙιτοιιιεοΙιοι· Βι·Ιτι·ειιιΙΙ

ιιοτνοιιεγετοιιιο».

ΙΞε ΙιοιιόοΙιο ειοΙι ιιιιι οιποπι ΡοΙΙ νοιι ιιιιιΙτ.Ι Ιοι· ΒοΙοτοεο ιιι

ιΙοεεοιι νοι·Ιοιιΐο άιο οΙιοιικοιιιι.ιιιιτο 8οΙιτιοινοιιο οοιιοιι οιιιίιτο.ι.

ΒοιιτοΙΙΙι.ςιο θοεΙοΙιτεΐοΙᾶεοΙιοιιιοΙε Ιιοιτοιεοιι άιο ιιιιΕοιΙΙοιιιΙ ιιι

εοΙιο Βοεοοιιιιι; όεε 8οΙινοι·πι6εοιιε. Ι)οτ Με. οοειιιττοι. εΙοΙι

ιιιιι· άιο ΙΙειιιοτΙιιιιι€. τΙιιεε ειιιο ΙΙοεεοτιιιιι; άοιι 8οΙινοι·ιιι68οιιε

Ιιοι ιι ιιΙΙιτΙοι ΒοΙοτοεο ιιιιτιιιιιοτ ειιιοΙι εροιιτειιι οτίοΙΒοιι Ιαιιιιι.

Μ" ιΙειΙιοι· ‹Ιιο ΙΙΙϊιτΙιιιιιε ιΙοε 8ιη·οΙιιιιιι ΙιΙοι· νιοΙ ινοιιι€οι· `

Μο ειε οε ιιι οιποπι ΓιιΙΙο νοιι Ατι·ορΙιΙε. οι» .ΙΙΙιοι2οιι οιι‹Ι Μ,

ω ΙιοΙ εΙιοε ιιι·Ιιτο.

Βοιιι ινιι.ΙιΙ τ: <‹ΙΙοΙιοι·Β‹ΙΙο ΒοΙιοιιιΙΙιιιιε οΙιτοιιιεοΙιοι· ΒιιιιοΙιίοΙΙ

οιιτειιιιιΙιιιι€ πιπ 8ριτιιιιεοοιιιρτοοεοιι».

'Αυ ιΙιοι Ροιιιοιιιοιι Ιιιιι Η. άιο 2ιιοτοτ νοιι Βιι.ΙεννοάοΙ οπι

(τιιοΙιΙοιιο Βι-ΙιιιιιιΙΙιιιιε οιιενοι·ειιοΙιτ ιιιιιΙ ιεε ιιιιτ άοιιι ΙΞτΐοΙιτο

οι·εοΙΙιοιι εοΙιτ ιιιι”ιιοιΙοιι Βοινοεο1ι; οι· ΗιηιίιοΙιΙΙ: άιο Μοι.Ιιοάο
ιιιιΓε ιι·διιιιοΙο Πιτ οΙιι·οιιΙεοΙιο Ροτιιοιιιιιε ιιπά ινΙΙΙ άιοεοΙΙιο Ι

ιιιιτΙι Πιτ οιιιΙοτο ΡΙΙΙΙο οΙιτοιιιεοΙιοτ ιιιιιοι οι· ΟτΒιιιιοι·Ι‹τοιιΙ‹ιιιι

που ιιι ΑιιννοιιιΙιιιιις ΒιοΙιτοιοΙιτ- εοΙιιι.

νοεε

8Ιιιιι·ιιοΙ οΚυεοΙιοτεινιο Ι εΙιοιιεΚιοΙι ΙιοΙοειιοΙ.

1902. Ν:: Ι-3.

Α. ΝοινΙΙ-ιοιν: «ΠοΙιοι· νοροτιεοιΙοιι». (Ντ. 1.ι

-Ι)οτ νεροιιεοτιοτι άοι· θοΙιοτιιιιιττοι·ΙιοΙιΙο ρίΙοΒΙ: οιπο Μπει

ΙιοΙιο Βτινοιιοτιιιιο·· νοτοιιΙ'2ιιΒοΙιοιι. ΒτΙιι·ιιιιΙειιιι€οιι άοι· Λά

ιιοιιιι οιΙοτ «Με Ροτιιοιιοιιιιιε οοιιττειιιάιοιι·οιι ιΙΙο ΑιιινοιιιΙιιιιο·

άοτ ο

 

Με ή” ΟθΠ"ω- Ϊ Ιιοιι, ΑΙιοτ οτα.

 

Μ!

Με νοιιοι·Ιοετοι·ε, απο” ιΙΙοεοΙΙιοιι οιιτΙΒοιι ΟΙιοιτε.Ιιιοτε ειπά;

οΙιιί'ιιοΙιο οΙιτοιιΙεοΙιο Α1ΐοοτιοιιοιι Ιιιεεοιι άιο ΑιιινοικΙιιιιο· άοιι

νιηιοτιειιτοτε οιι. Πιο ιιοοτοτιεοΙιο ΒοΙιιοΙιτ ΙΙΙΙΙι ειιι 6-10 Τε. ο

πιο, ιΙΙο Βοο·οιιοι·οιΙοιι Ιιο ιιιιιτ ιιιι.οΙι 2-8 ΙΙΙ(οοΙιοιι. ΠοΙιοτ ιο

Ι)ιιιιοι· άοτ ΑιιινοιιιΙιιιιο· οε ΠειιιιιιΙ“ο.ιι ω·ιιι.οε Ιο.εεοιι ειοΙι ΙιοΙιιο

οΙΙιτοιιιοΙιιο ΒοςοΙιι ο.ιιτ'ειοΙΙοιι. Ζινοο ε ΒΙιιτειΙΙΙιιιι8· ιι·ΙτεΙ άιο

νιηιοτιοετΙοιι.Ιιοι άοιι νοτεοΙιιοάοιιοιι Ροτιιιοιι άοι· ΒιιάοιιιοττΙι.Ιε

ειιο_ιοννειιιΙι, Ιιοι ΟειτοΙιιοιιιιι ιιιοροτε.ΙιΙΙο, Ιιοι οοινιεεοιι Μγοιιιοιι.

ΙιοΙ ιιιιοτροτιιΙοιι από οΙΙιιιε.οιοτιεοΙιοιι ΒΙιιι.ιιιιοιοιι.

Ψ. ΒοΙιι·ονν: «ΠοΙιοτ άιο ιιΙΙΒοιιιοιιιοιι ΠτεοοΙιοιι άοι· Ετ

Ιει·ιι.ιιΙειιιη.>;οιι άοι· ννοΙΙιΙΙοΙιοιι ΒοιιιιοΙοι·οιειιο ιιπά άιο ΑιιΙ'

ΒιιΙιοιι άοι· Ρι·ορΙιι·Ιοιιο». (Ντ. 1.)

ΑΙε εΙΙΒο11ιοΙΙιο Πι·ειιοΙιοιι ΒιοΙτοιι ειιαοΙιοτοιιο 8ι.5τιιιιιιοιι. Βοι

άοτ ειιοτιιιιιΙοιι οιιιΙιτγοιιο.Ιοιι ΑιιΙο.ι.το εριοΙε άιο ΑΙιιι·οιοΙιιιιιε

‹Ιοι· ιιειιτΙἔοιι ΑιιΙει.το οΙιιιοΙιιοτ ΑΙιεοΙιιιΜο ιιιι‹Ι άοι· ιιιιιιΒο Σε·

εειιιιιιιοιιΙιειι8· ειιι άοι· ΒΙε.εο οιιιο ΒοΙΙο. ΑΙειΙοιιιιι Ιιϋιιτιοιι οπο.

τοιιιιεοΙιο Ι7οτΙιοι.Ιιιιιεεο ειιι ιιιοιιιοΙιοτ· ΙΒι·ΙιτοιιΙιιιιις ΒοΙιιιΙτΙ "τιμη,

Μο άιο ΝΙΙ.Ιιο ιΙοε Βοοιιιιιιε, Με ΟΙΙ'οιιεοιιι Με Οει.ιιιπι ο.Ιιάοιιι.

τιιΙ›Ι ΓοΙΙορι., ννοάιιτοΙι ΙιιΓοοτΙοιιεΙιοιιιιο Ιιι άιο ΡοτΙτοιιοεΙΙιοΙιΙο

οιτιάι·ιιιο·οιι Ιιϋιιιιοιι οιΙοι· Μο ΑιιινοεοιιΙιοΙι. άοι· ΡοΙΙΙΙιοΙ ιπι Ονο

τιιιιιι, άιο ΙΙιτοτ Νιι.ιιιι· ιιιιοΙι Ιιοἰιιο Οι·ετοιι ιΙει·ει.οΙΙοιι. ΙΒιιιο

ιιτοεεο ΒοΙΙο ειιιοΙτ άιο Ιιιί'οοιιοιι, οιΙειΙειιιι άιο Ρτοοοεεο, (Πο εΙοΙι

ιιι άοιι ΒοιιιιεΙοτειιιιοιι ινο.ΙιτοιιτΙ άοτ ΒοΙιινειι οτεοΙιοΐο ιιιι‹Ι άοιιι

ννοοΙιοιιΙιοττ εΙιοριοΙοιι. Αιιε οιιιοι· νοιπ οτί. ιιιι€οΙΙΙΙιι·αιιι

ΤιιΙιοΙΙο ιτοΙιτ Ιιοτι·οτ, Μ” 50 ΒΟι. ιι.ΙΙοτ Βι·ΙιτειιΙτιιιις ιιιιιοι·

ιΙοιιι νοΙΙι τω· ΠιιτοκοΙιιιΙΙεειο· οιποπ άοι· θοΙιιιτι._ οιΙοι· οιιιοε

ΑΙιοτιοε τιιι·ΙιοΙφοΙΙΙΙιτι.ινοτοοιι ιιιἱιεεοιι.

ι Α. Ο ι· οΙτ'ο: «Ζιιι· ΡτοιιΙιγΙιιιιο άοτ θοιιοτι·Ιιοο>›. (Ντ. Η

Βιιιο ετι·οιιι.ιοτο ΠοΙιετννοοΙιιιιιο· άοι· Ρι·οετΙτιιΙττοιι κι απίστ

. ιιοτΙιοΙι, άιο ιιιιΙιτοεΙιοριεοΙιο ΠιιιοτειιοΙιιιιιο; άοιι Βοστοιοε Μ: οιπο

ΖιιιιοΙιιιιοιιιΙο ΒοιιοιιιιιιοιιΙιοΙτ.. ΖιιΙοτ2τ. ΡιιΙενοτ ιιιη;ειιιιιιιιιιτ Με Ι

55 ιππι ΙΙΙιιιιιο, ιτΙΙΒο ΡιηηιΙΙΙοιιι·οοοιΙοιι ιιιι‹Ι Βτννοικοι·ιιιις άοι· ·

οοιιιΙΙιΙο οιπο οπο ιππι. ΑΙε ρτυρΙη·Ι:ιοιιεοΙιοε ΙΙΙι.τοΙ νοτάιοιιι.

ΡτοποτεοΙ οτινι1Ιιιιι: ιιι-ινοτόοιι. ΒοΙιτ ειτε” εοΙΙ ιιιιιιι οε ειιι:

ιΙοι· ΒιιιννιΙΙΙΒιιιις οιι οιιιοτ ΒΙιοεοΙιΙΙοεειιιιε ιιοΙιιιιοιι.

.Ι. Κο.ΙεΙιιιι: «ΠοΙιοτ ΕτΙιτο.ιιΙιιιιιςοιι «Με Νοτνοιιει·ειοιιιε

άεε ννοΙΙιΙΙι·Ιιοιι (Ιοε0ΙιΙοοΙιΙε Ιιοι θοιιοττΙιοο». (Ντ. 1.)

Κ. ιΙιοΙΙΙ: 2 ΒοοιιοοΙιιιιιιιι;οιι πιπ: οιιιοιι ΓεΙΙ νοιι ΙεοΙιιιιε ιιιιιΙ

Νοιιι·οιΙςΙο ἱιιιοτοοειοΙιε 16 Τομ ιιιι.οΙι οιιιοι· ΜεοΙιοιι 'Ι'τιρροι·

Ιτιί'σοτισιτι και ιιοι·Ιιοιιιι.ΙεοΙιοιι Βοιπι·ιιαΙιοιιιιιιιεοιι ιιπά ΙιιιΙιοτ

Τοιιιροι·οιιιτ. Ποι· οινοΙιο ΓεΙΙ ΙιοττΙΙΙι οιΙιιιΙιοΙιο νοι·Ιιο.Ιτιιιεεο:

ΙεοΙιιιιε Ιιοι ειοιιιοτ ἔοιιοτι·ΙιοιεοΙιοι· ΙιιΓοοιιοιι. Ιιι Ιιοιάοιι Ε'5.ΙΙοιι

ΙΙιιιιτΙΘΙΙο εε εισΙι ιιι:ι @ως νοτιιιιιΙιΙιο Ρτιι.ιιοιι.

ΜεΙιι·οεΙιοι·ιοΙιτ ΙΙΙιοι· άιο '.Ι'ΙιΜιεΙ-ιοΙο άοτ

"ιιιιΙιοΙοειει·Ιιοιι ΑΙιτΙιοΙΙιιιη.; άοιι ειιιιιιιεοΙιοιι ΗοεριιεΙε ιιι

ΚΙονν». (Ντ. 1.)

Ιιι άοτ ΑΙιΕΙιοΙΙιιιιΒ° Ιοεοιι 249 ΚτειιΙιο, 98 Οροι·ειιοιιοιι ιιπι·

ιΙοιι οιιε;;είΙΙΙιτι; ιπι ΠοΙιι·ιεοιι ΖιιεοιιιιιιοιιετοΙΙιιιη; ιιο.οΙι Κι·ιιιιΙ:

8. Ο Ιι ο Ι ιιι ο ε; ο τ ο ιν: ΠοΙιοτ Με ιοιτΙΒιοιι Βιοιιάριιιιοι: άοι·

'Ι"ΙιοτειρΙο άοτ θοειοΙιτεΙει;;οιι». (Ντ. Σ.)

Πιο ΙΙιιιννοιιιΙΙιιιιο; άοτ ΘοειοΙιιεΙοι.τοιι ιιι ΗΙιιτ.οτΙιειιιιιΙιι€οιι Με

άοιιι ε.Ιιιιιο.ττοιιιΙοιι νοτΙιιιΙτοιι άιιτοΙιειιιε ιιιοΙιι. νοττιιειοΙιοιι.

'ΗΜ. ΙιιιΙΙοιιτΙοιι ειιι ιιιη.ι·οιιΙιΙΙοεΙιοΙιοι· ΙΒιιτΙιΙιιιΙιιιιο· ειιι. εο Ιιο.ιιιι

άιο Ζοιη.το 8.ιι€οΙοιςΙ. ονοιιιιιοΙΙ Ιαιιιιι ροτΓοτιτι ινοι·«Ιοιι.

Ο. Α τιο: «Ζιιτ ΟιιειιΙειιΙτ άοτ Βιιιτιιιιιοτιιι€τονιάιτϋ.ι.». (Νι·.2.)

ΙΙ'ειΙΙ 1; 28ΙΙΙιι·ΙΒο Ε'ι·ειιι, 2 ΜιιΙ Β·οΙιοτοιι, νοτειιΜιιιιο· άοτ

Μοιιεοε ιιιιι 1 ΙνοοΙιοιι, θοΙΙειρε Ιιοι ο;οοροιιιιιτοιι ΒιιιιοΙιιΙοοΙτοιι,

ιιιτεοιιιΙε οιπο Βοειειοιιο 2ιι ΗΙΙιΙοιι. Ι.ιερω·οιοιιιιο. ΒιιιΙιεεοΙ

τιμ ΤιιΙιοιιετιινιιΙΙΙΜ Μι. ι“τιεοΙιοιιι Ρϋιιιε ιιι οιιιοι· Αιιιιιἱοιι

ΙιϋΙΙο. νοιι Γι·ιιοΙιιιι·:ιοεοτ ιιιιιο·οΙιοιι, ιιι άοι· ΒιιιιοΙιΙιϋΙιΙο Γι·ΙεοΙιο

ΒΙιιη;οι·ιιιιιεοΙ. ΜοΙιι·οεΙιοριοοΙι ω” ΙιοΙιιο Ροι·Γοι·οτιοιιοϋΠ'ιιιιιι€

2ιι ΒιιιΙοιι.

ΓειΙΙ 2: ΒΙΙΙΙΙΙιι·Ιοιο Γι·ειι, 5 ΜεΙ οοΙιοτοιι, 2 ΜειΙΑΙιοτι. Δυο

. ΙιΙοΙΙιοιι άοι· ΙΙοιιεεε, Βοειειοιιι πιπ ιιιιοοιιιΙιοΙιοιι θι·οιι2οιι οιι

` ίϋΙιΙοιι ΙΙΙιοι· άοτ ΒιιιιιιΙιΙειε. Ροκ. νεοι. ειιοοιιΙοιιτ. Ι.ιορ:ιτοτοιιιιο,

τοοΙιτεεοιτιο;ο ΤιιΙιιιι·Βι·τινιάΜιι ιιι Γοτιιι οιιιοο ΒιιοΙιοονοιι άοτ

θτϋεεο οιιιοε ΒιιιοιιιιιΙιοΙιοιι ΚιιιιιεΙιοιι(οε. ΑιιοΙι Ιιιοτ ινιι.τ

Ιιοιιιο ΡοτίοτοιΙοιιεϋΒ'ιιιιιι€ οιι εε-Ιιοιι Μιά Μιά (Πο Ιιιοι· ειπα·

ι ι;οΙιο5ιο ΒΙιιιιιιη.ε τΙιιτοΙΙ Με Ηιιιοιιιιι·ιιοΙιοι·ιι άοι· Ζοιτοιι ιιι άιο

ΥντιιιιΙ Με ΓτιιοΙιτειιοΙιοε οτΙιΙΙιτι.

.Γ Β νι· οιι: «ΠοΙιοτ ΙΙΙΙεεο;οΙιιιττοιι». (Νι·. Σ.)

Βοι άοι· ΠιιιοτειιοΙιιιιιι.: οιιιει· θοΙιετοιιιΙοιι πιο” άοι· ΓΙιιο·οι·

ειιι οιπο Βοερειιιιιο ΒΙ8.εο - οιι ΡιιιοΙιιΙιΙιιεο πω· Με: ιιι

οιιτ.εοΙιοΙάοιι. - Πιο ΒΙιιεο ΨΗΙΠΙΘ ιιιιιιοιιτΙ:. Τ Ι.Ιτοι· οιπο:

ΓειτΙιΙοεοιι Β”ΙΙιεειο;Ιοοιε οιιτΙοοι·ι, άοιιιιι ιΙοι· ιιοοΙι ΙοΙιοικΙο ΙΙΒιιιε

οιι άοιι ιιιιιοτοιι Ειιιιοιιιιτοιτοιι οιιιτειΙιΙτι. Πιοεοι· ιινΙοετ 8850

θτιιιιιιιι ιιπά ιι·οιει Με Αιιεςο ΓιιΙΙοιι‹Ιο ΑΙιιιοτιιιΜιτοιι ιι.ιιϊ. Πο

8γιιιρΙιγεοιιοιιιΙοτι ινετοιι ιιιιτ θ Ωω. ιιιιεοιιιο.ιιεΙοτ εοινιοΙιοιι



πο

πιιπ (ιο οοιοι·ππι πππ Οοοογιτιο ινοτοπ ποοιι οιιοπ "οπο πιοισοιτι.

Πιο τοοιιτο Νιοτο πι 2,2 (ποπι. ιππο·,. πιο ιιπιτο ιιοοτοιιι: ππο ι‹ιοι

ποπ Ογειιοπ. οπιπ:ιιι ιιοιπο Βρπτ ι'πιιτιισιιοΓιι.ιιιςοπ θοννοοοο,

ποτ ιιπιτο ιιτοιιιοτ ιιπτ ι‹οιπ ι.πιποπ. Πιο Ηπτποιο.οο ιιπτ οπω

ιιοποι·ο Πιιποποιοποπ οποοπσιιιιποπ, οιο ποιο οιιιοπ Βοοιι ποι·,

ποοοοπ οσοτο θτοιιπο πιο ποπι Νοποι τοπιο. Ποτ Βιι.οιτ τοιοιιτ

πιο ιπ πιο θιπιποοοι;οεοππ ιιππ πι. ιισοι· ιπει.πποιτσριοι·οοο. Ποτ

(ιοπικοιορροι·πτ ιοι ποπσι·πι ππιτοιοιττ. Πο ιιοοο οιππ πιοιιτ ι'οοι.

οι.οιιοπ. σο πιο _οτει.ιι ι;οι'ιιιιιο Βιο.οο πιο Ηοτιισιο.οο πι.

Π. Κο.ι.οποιοοιιπ: Ρτοιπποπο

(Ντ. π.)

πιοτι ιιινοτοι οπο πο.ι·ιπ

'Γοιο.ιο Πιοι·πορι·οιπροο ινοτποπ ιπ ιππιοιπππποεοποιοιιοπ ποι

τοπ οοοποοιιιοι, »νοπ πιο ιιοιιιιπο ποτ Νοοιιοοοπτι.οροτιοπο οιπο

ι.τοτοοοιιο πι. ινιτιιιιπι.τ .οι Βοποιηιτοοιιο ιιι οτιιοιιιοι· ινοπο,

Ζω; πο ποτ Νποοιοοιιππτ (ειιιοιι σοι Βτιιι·εςοοπτιοπ πιιτοιι Με;

ποι ΐοιιοπποπ Ε”σοιπο) οιππ νοι·ποιιιπιιοιι πιι ιιοοοιιπιπιιτοπ. πο.

τιιοιιτ οιποπ ποιι πιιι ποι οιποι· ΙΙ-θοιιιι.ι·οιιποπ. ποι ποτ ποσο

2ιοιιιππιΕοτ θοιιιιτιοποποτ οιπ 8.ποποι.ΗΒοποο Κιππ ιτοιιοτοιι

ππτπο. Νο.οιι ποτ θοοπτι ποτοοιιιοπ πωιοω πιο Ριου, ιι·οο πιο

ι·ιοιιο.ιπιπο νοτοπιτιοοιο ποπ Οι·ο‹ιο'οοιιοπ Ηειιιπει·ιπ' ο.ποπννοπποπ.

πιοιιοι πιο Ριποοπτει ππτ ποιο οοιιστοπ ννπτπο. ποιο ποτοπι

ππτπο ιιι·οι;ιιοιιοι·οοιτο ππτ' οιποπ οιοτιτ οποοοιιοιοπ Πτιιοιτ πιιι

ποπ Πιοτπο πιο ι'οιιιοππο Βιιιι“ιο ποτ Ριο.οοπτο. οιιοτιπιιτι, ποσοι

ποτ ριιοτροι·οιο Πιοτπο ιπνοτι.ιτι. ππτπο. - νοτπ ιπππ Ροκ. ιπι

(ισιιπρο νστ πιιι. ι'οποπίπτιπιΒοπι Ριιιο πππ ινποιιοπιοιοιι. νοτ

ποπ ιιοπιτπιιοπ πιο πιο οι·σιιιιιιτιο ιιππ ιπνοιτιτιο θοιιιιι·ιππιτοτ

πιιι. ποπιιιοιι οι·ιτοπποειτοπι ιπνοτοισποιτιοιιτοτ πππ οιποπι οιποπ

'Ι'ιιοιι ποτ Θοποι·ιπιιιιοτ οιτοπο;ιιιιτοπποπ ιπιιιο. νοπ'. τορσπιττο

πιο ιπνοτιιτιο Θοιιιιι·πιπιιοτ οιιπο 8οιιινιοι·ιρ,·ιιοιι. ,οιπο Οσπιτιιο

Ποπ. θοποειππο πποιι ιιοιιοτιιοπ:οπι ννοοιιοπιιοιι..

Α. ἔτι τ82): Ζπτ θειοπιοιιιτ ποι· 'Ι'στοιρι·οιοριιο οπο ροι·ιιι.

τ. .

νοι·ι'. ιιοοοιιτοιιιι. οιποπ Επι, ποι· οιπο 24ιιιιιτιο·ο ιιοι.τιπ'τ.. Πιοιιο

ιιπτιο ποι·πιπι ι.τοιιοτοπ πππ ποι' πιο Αιιπστποι·ππε·; ποι· ιιιπεοπ

?τοπ οποιοι: ΒπτΓοτπππιτ ποι· Νποιιοοιιιιι·ι απτο ιπ πιο Γιιποιο

οιιιπ.οοπ, ινοι·ιιιιι' ιπ ιι'οιι.;ο ποτ ιι.πκοινοππτοπ Βοιιοιιρτοοοο πιο

ιο.οοπι.ο. Μοτο. πιο ινοοποπ ποοιι ποι· οοοπτι οποιο ντο-τ.

ποπ Πιοτποιτϋτροι· ιιι ποτ νο.<;ιπο. ιιοο·οπ ιπνοτιιι·τ, ιιοπιι σιιοιι

οττοιοιιτ ιπππ ποπ Βοππ ποο ιιιιπποι°ιι Μπιι.οι·ιπππποο. Νποιι

πιοιιι·πιο.ιιΒοτ Απννοππιιιιιτ ποο Οοιροιιι·ιιγπιοτο ππτπο ποι· ιικο

τοπ ι·οροπιι·ι..

πι. .Τ ο ιι σ ιι ο ο ιι π : ι.ιρσιιιιτοπιπ οιοτι. (Ντ. π.) Μπι: ποπι

ροτιισιοΒιοσιιοπ Ιποιιι:πι Ο ιιιοι·ι'ο ιπ Ποπ.)

Ποτ 'Ι'πιποτ ετοιιππιπ νοπ οιποι· 88_ιιιιιι·ιιτοπ τω. Πιο Κποι.οπ

νοπ ιτπιτοιι'6ι·πιι€οτ Θοοιοιτ πππ οιποιπ Πιιτοιιιποοοοτ νοπ8(ιτιπ.

ιιι ιπ ποι· νοι·ποτοπ Πτοι·ιιοντο.ιιπ, οιπ ο.πποτοι· ιιιοιποτοτ ις·ιοιοιι

οι ο ιπιτπιπιιτοι. Αιιι' ποπι Πιιτοιιοοιιπιπ. ιιο.ιι:ο πιο θιοοοιιινπιοτ

πιο: Αποοοιιοπ οιποπ Γιοι·οπιο, πιιι· ιπ ποτ ιιπιιτο ννιιτ ιπιτ πιοε

οοιπ Απο ιΞ'οιτοοινοπο πιι οι·ιτοπποπ. ιιιιιιι·οοιιοριοοιι ιιοοιιιιιιςτο

οιοιι πιο Πιοο·ιισοο ιιιγοπι, ποποιιοπ ίιιππ πιο.π πιπιιο νοτοι·οιτοι.

Β'οττοοινοιιο, ννοιοιιοο οιοιιοιιινοιοο ππο ιιιιτσιπο θοινοπο νοτ

πτιιπετο. Ποπ θοννοιιο, οροο. πιο Κοτπο, πιο.ι·οπ ππειοιοιιιπιιο

πιο, οοιιιτιιι, ιοιοτοτοο ορι·ιοιιι πιιοιι Αποιοιιι νοτπ. Μπιτ, πο.οο

οο οιππ πιο οιπο οοοπππειτο ιιππ ι'οι.ιιΒο Ποιτοποτοτ.ιοπ ποο θτπππ

ο;οννοοοο ιιο.πποιι.

Ιπι π ο ο π.

Ήτοιοοιιοοποιο ποοοιιι. ιοσ2. Ντ. ι.

Ρτσι. Ν. Ο π ππο οιπ: «Ποτ Κοποιιιιποτοπ πππ ιιοιπο Βοιιοππ

ιππο».

Πιο ιπ Ε`οτιπ οιποι· ιτιιπιοοιιοπ νοι·ιοοιιπο Βιοιιοιτοπο Αι·ιιοιτ

.ποπι ιιπ θτσοποπ πππ θιιπποπ ποπ ιιοπιι.<;οπ Βιοππ ποτ ι.οιιτο

νοιιι Κοπσιιιιποτοπ ννιοποτ. Με οιπ ιιτισιιιιιτοο δγπιπτσιπ ιιπ διο.

πιππι οοπνιιιοινοπι ποποιοιιποι; Θ. ππο νοπ Ηποριιιο πππ Βιππιοπ

πιο οποιοι οποιοο;οποπο ιισιιο προοιιιοοιιο οννιοιιτ ποο ιιτιπο,

ιοι·ιιοτ οιποπ πιο νοπ Ετιιιιιιοιι οοοοιιτιοποπο Ηγροτιοποοογτοοο.

Πιο Πιπι.τπσοο ιπι Ρτοπτσιποιοτοπιππι πο οιοιιοπ Μ. ππτ ιιι ποι

ι.οποπ Αιιοπ:ιιιιποπιιιοπ πιπΒιιοιι, ιπι θτοπιιιπι οσπνπιοινππι πιο ιιι

Βοττο.σιιτ ιιι πιοιιοπ: πιο Απο.ιιιποοο, οιπο ονοπιιιοιι ιιοτι·οοιιοππο

Βριποπιιο ιιππ ποτ νωπιτ ποτ Κι·ππιτιιοιι: ππιιοπιπι;Ι. ποιιιινοπ

πιο· πι; οιπο Βοοιιο.οιιτιιπε ποο Απτ'οιιοο οοισοτ, πιιπ πιοιιι: ποπ

Αιιἔπποπ ποτ Ππιο;οιιππιτ :ο οι:ι.ποοπ. ιπιπο-ι.τοινιοπο Αποιο,ιτιο

ποο Κοποιιιιποιοπο ιπιτ. ποι· Πιπιιι:ιιοτιο ιοι. πιοιιι ιπ Αιιτοπο το

ετοιιοιι, πο. ποι ιιοιποπ οιπο ιπτιιι·π.πιιιιπι.τ ποι· Βοιιιοιπιιιοπι ποτ

σιιοτοπ Ατιιιπιιπο,·οινοοο ιιοετοιιι; ιπ ι›οιποπ τοι1οπ ιοιποι ποι·

 

0ι·,<το.πιοπιπο ππι·οιι πιο Οιι'τινιτιτππιι,· ποτ Τσιιπο. Πιο ισοοιοιιι

Βγιιιρτοπιο οπιορτοοιιοπ πιοιιι ποι· ποτ Βοιιινοτο ποτ κωππποιι.

πιιπ οοιιιιοοοιιοιι ιτϋπποπ ιΞ'οιοοοι·ιττοπιιππεοπ ιπ Ροτιπ νοπ

Ρποπιποπιοπ, Οτιτιποπ πιιπ Νοι·νοποποοιιοποπ οιοΠτοιοπ. Βοι

ποτ Ππι.οιοοοιιιιπιτ ποιι Βοπι.πιπο νοπ ιίιπποτπ ιπι $ω.πιπιπ οοο

νπιοινπιπ ιιοοιιο.οιιτοτο θ. ποιο: οοοιποριιιιο Ζοιιοπ; σο πιοοοι

ιιοπ πιτ πιο Πιπ'οτοποιο.ιπιοι;πσοο νοπ θτιρπο σποτ Ριιισ.τγπετιι.ιο

νοπ ινιοιιιιιτιιοιι: οιππ, πιοιοι ποιιιπἔοοιοιιι;.

Βοι ο" Βοιιοππιππε ιιπ πιιι οοι'οι·ιιιτο Ιοσιοι.ιοπ ποτ Κτοπιιοπ

επ πτιπιτοπ, οοεπτ ννοπιι οποιι ππτ ΐ'οτποοιιτ απ! Κοποιιιιποοοπ

ιιοοιοιιια, ιπιτ. νοιιοιιιππιο: οποτιττοιπ ννοτιοποτοσπο.ι. ιιπ Ρι·οπτο

πιοιοτειπιιιιπ οιππ οπιπννοιιποπ οοιιιοιπιιχο Ποοοοιο (8ο.ιορ, .οι

ιιιο.οπ.ο) πιιι. Βοπο ιιππ Απ. ιοπτσοοτοοι, πιο οιποπ ννοοοοι·πο.ιπρίο

ιπιτ. οοιιιιο;οπι Ζιιοοτ2 νοπ 'Ι'οτροπιιπ ποι οπιι.ιοπποιπ. ττοοιτοποπι

Ηπετοπ; υνιιι·πιο πιοπιιοτιιο ννοιιοοι· πππ Ιροοο.οιιππιιοιπΓιιο σποτ

Ποινοι·οοιιο Ρπινοι· ποι ίοιιοιιι.οπ σποτ πΓοιΓοπποπ Βοοοοιο,οτιιπ

οοιιοπ ιπ ποπ ιιππεοπ. ιιπ Πιο.πιππι οσπνπιοινπιπ κι ιιι ο"

'Ποιο ιο οιπ Ππιοτοοιιιοπ ιπποοιιοπ Βι·ιιοι:ιτιπποτιι πιιπ Κιιιποτπ

πι1.οιι οιπ ει. ι.οποποιοιιι·ο :ο ιποιοιιοπ. Βοι οτοιοτοπ νοτστπποπ

θ. ιποοπο. πιιι; Απ. ιο.πι·οοοι·σοι οποτ οιπ Ιπίπο νοπ Ηοτιιτι

ιιιγπιι πιιι: Ηγι·ιηι. ιιοιιιι·ιιιοο ποππ Β.ιισιισιιι .το ιιιιτοπ οιππ,

ι'οιιιοπ πιοοοιιιοπ οιιιοτ - Οιιιστοι; ποι ιοιοι.οτοπ ποι ιτοοιποποιπ

Ηιιοτοπ 'Γιιποοι, ποι τοιοιιιιοιιοιπ Βρπι:πιπ Απιιπσπιππι στσιποι.πιπ

πιιι. Ποινοτ'οοιιοπ Ρπινοι·π. Βοι π.ιιοι·οπ Κιπποι·π πο.οιι ποπι 4.

.ιιιιιτο ιιοιιιοπ ποι οιιιι·ιτοπ Απιιι.ιιοπ ιιιστοιιιπιπ ιιππ Βτοπιοιοτιπ

πιο οιοιιοι·οτοπ. Αιο ιιιποιιιιιιππο; οιππ πιι οιπριοιιιοπ Νο.ριιιο.ιιπ

@τοπιο (8-10 τ. πιιι' οιπο ιιοιοοο Ριπππο, οιπιιιοι.ιιιιιοπ 1-3

ιιιππιοπ 2-4 οι ιιιπ Τομ) σποτ ποπιιιοι, ποι” νιΪοοι:ο εοοοιι

εοιι.

Ν. Θοιπο.ο: «Νοποιπ, πιο Οστροι·ιι. πιιοπο ιπι πιοποοιιιιοιιοπ

Κιιτροι·».

ιιι οιποτ Βοιιιο νοπ Γιιιιοπ ιζοιο.ιιε οο θ. ππτοιι οιπ οιπΐοοιιοο

νοτιπιιι·οπ οιπο Νοποι ππι·οιιοπιιιιιιοπ, πιο οο 2ποτει. πιιιπϋ.ςιιοιι

πω: οι· τιοιι ιπιτ Ποιο σποτ ιπιτ. 8οιι'οποοιιοπιιι ο·τιιιιπιιοιι πιο

οιππ οιπ, πιο πιο Νοποι νοττιποςοοοι.π ππτπο, ιιππ @πιο

ιοιοιιιο 8ιτοιοιιπποοπ ποι· Βιοιιο οπο. Ποπιιι·οιι ιιοππιο οι· ιιππ

ιιιο; οοιιτ ιιοιιιοςοππο Νοποιπ ιιοτοιιοΐπιιιοπ.

Α_ Μ ιιππ ο κι· ι οι". «ΕΠΕ πιο”

ιι·ο.ιιιιιιιτιοοιιοιι Πτοπι·πιιεο>›.

νοπ Αππο οτιιτοτπο.επτοιιο

Βιπ 9-_ιο.ιιτιιι:οι· ιίπο.οο πω· νοπ οιποπι Βιιοι·ο πιιι: ποπ ποι

ποι·π νοτινιιπποτ ινοτποπ, ινσιιοι ιιππ ιιππ ποτ ποιο πι1Ποοι·ιο

οοο, πππ ποτ Πιοιτπο.τπι νοτιοποι; ινοτποπ ινοι·. Ποπ 8·οοπποπο

Ππτιιιοιιισιτ οπο· μι” πιπποποπ νοοι Νοτε, π·οιοιιοο 2ννιΕπιιο.π

ποιποοιιιοπ ιιππ ποιιι Βιιιιπο ποι· ιιιιιοικοιννιιππο πιο. Απο ποτ

οιποπ οπιιοοτι:ο οιππ ιίσιιι. Ποτ νοι·ιοιιι' ποτ Κτππιτιιοιι: ειναι·

οιπ ειιποιιιτοι·.

Ε". Β ιι πιι ο π 2ο πι: «Ζννοι ποιο νοπ Αιιοοπτο». (Ντ. 2).

Ποτ οιπο Κι·ππιτο ποτ οιπ ιοπιιιιι·ιω Κπιιιιο ιπιτ Πορι·ει

οπο, ποτ ππποτο Β'οιι ι›οτι·οι' οιπο .5ομιπτιπο Βοιιιοτιπ, πιο

οιιιιι:ο Ζοιι. πιο νντπωτιιι ιιπ Ηοοριιοι πο Ιι·ιτιιιοιτ Βοπιοπι. πππ

ποοοιιιοτ οιοιι νιοιιοιοιιτ ιπποπι ππτπο, πο ποτι. ι.ορτποο ιο.Βοπ.

Ν. Ψιο;ποι·ι.οοιιιιτ:

(Νι·.3,4).

να ιτοιοιιοτ οιπ .πιο ιπι $οι·ο.ιοννοοιιοπ θσιινοτποιιιοπι: ιιι

οιποπι Ποτιο οποοιιτο.οιιι: ιιοι.ιο, οοποιοιιι·ιο ποοοιοιπ οιπ οιο:

ιτοο νοι·ιιοι·ι·οοιιοπ πο» ιππιο.ι·ιο; νοπ 7 Κτππιτοπ πιι οιιιοτ .ιιπ

ποτοοιοοιι. Πιο Ηο.ιιριππποιιι ποι· ιτιοοιιοπ Βτιτι·οπιτππι.>ςοπ ποι ιο

ποπ Ρτιιιιιιπ,<τ, που ννοιιι ππτπο? οπτιισιτοπιιιιιτοπ πι, ποοο ποο

_ιποοππιιοιιο Αιτοτ ιιι ποτ Ζοιι; πιοιιτ επι· Αποιοοιτοπο-ποιω.,

πππ ποππ ιιιιοτιιοιιρι. ποτοοιιιο ιοιοιιιοι· ιποιοιιοπ ννιτπ. (πιο επιπ

25. .ιπ.ιιι·ο 6,8 πω. ιιπ νοι·ιοπιο ποο ,ιτο.πιοπ πο.ιιτοο, ποππ ποπι

25. .ιπιιτ 4,5 ροι.).

πιο πιο ιιπιπππιιιιι ιτο,ιτοπ πιο πιοιοτιπ π.ποοιιιπ'τ. επ ιτοππτο

ιν. οσποτπιιτοπ, πποο Κιπποτ, ιτοιοιιο ιπ οιποτ Μπιπτιποο8οππ

νοπ Ειιιοτπ Βοιιοι·οπ ννπτποπ. πιο ννιοποτιιοιι ιιπ ποι· Κι ο.πιτιιοιι.

€οιιιτοπ ιιποοπ, πιοοιιοιιοτ Κνοιεο οιπιιτο. ιιι _ιοποιπ ?Μο ιισοι·

ππτ ,ι.τοι·ιππ8τοπιο·ο ιπιιπππιτιιτ Βοο,τοπ πιοοοιιιο ιιοοιποπ. ιιππ?

Επιιτ πιο ππτ ιπιιπο ποο οι·οιοπ Ποποππ_ιοιιτοο οι·ιιτοπικοπ οιο

ιιοοι·ιιοπ ι: ιιιοιιι, πο.τοπί ππιοι·ιιοι;οπ πιο οιιιοτ ιποιοτοπο ιπιτ. επ

ποιπποπ οπι Αιιοτ. Πιο τετοιο Βι·ιιτοπιιιιπ,ς νοτιοιιιι;. ι6οιπο ιπι

ιππιιιιοι, οοπποτιι οο οι·ιοιιτι οιπο Αποοιιι νοπ ιποοιπινοιι. "Επι.

ορτοοιιοππ ποι· ιλιιοποτιιοιιιπιτ ποτ Αποιιιο, ιιο,ι,τιππι. ποτ Κοτοο_τ

πιοιι οιιιιιιιιιιιε ιιπ πιο Κι·οπιιιιοιι. πιι ιζοντοιιιιοπ. νοτπ 10.-ιο.

Ι.οοοιιο_ιοιιι·ο ινοτποπ πιο Βοοιπινο οοιιοπ οοιι:οποτ. Νιοιιι:ο ποετο

ννοπικοτ ιοι. πιο ιιππιπιιιιο.τ ποοιι οο ι.τοι·ιιιο·, πο”. ποι ππ,<;πποτι

οοο Βοπιπεππεοπ οιπο ιιοτι.πποιιι€ο ιιππ ιοποπτιιιοι·ππο Βτιιτοπ

ιιππ8 Γοιοοπ ποππ. Ποιιιτ πιω οιππ πιιοι··πειππ οιπο πιοεοτ

ποποι·ππο, ννοιιιι€ιοιοιι ιισοι· οιποπ ππτ ποιιννοιιιΒο ιιππ πιινσιι

οιιιιιπιι;ο Ιιπιπιιιιιιο.ι. οπο.

«πιο πιο· ιο οιποιπ ιποιο.ι·ιο.οττο».
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Ξ Μἴεει! Με! 0!κεε!ε!ει!ε - !!ε!!!!! ει! εε!!ινε!ε !!!!!!·εε!!!ιει; .Τ. Βιιει!ε.Ι!!!: «Οο!!'ε!ε εε!! εε!εε !ι!!!!!εε!!ε Δεινεει!εεε !ι!

Μι!ε!!Βε!εεε!!! !!ε!!, εε !οΙε! Με!! !!ε!εε !!!!!ι!εεε!ει!ε !!!!!ε!!!!!

ει!. Γε! εο!ε!!ε!! ΙεΜν!ι!εεε !ι!!! Με ΜΜΜ!!! !ε ε!ε!!! εε!!! !!!

!εεε!νε!· Γο!·ιε 1-2 Με! !!ε .!Μ!!ε εε!. ε!!!!ε Με θεειιεΜιε!!

!!!ε: :σε εε!!·!!!!ε!!. Βο!ε!!ε Κ!ε!!!‹ε !!!!!`!. !ειιε !ε ΜΙε!! Α!!ε!ε

ειιι!'εε, !!!ε ει! θί!-_!ε!!!!εεε θ!ε!εεε.

Π. !!!!!οιν: «Ζι!! Γ!·εεε εεε! Με Βε!!ε!·Ιεε!!!ϋ!!!ε!!!, Με ε!εε

!!εεοει!ε!·ε Κ!ι!ε!!!!ε!!ε!ε!ε!».

Ι!!! !νεεει!!!!ε!!εε Με Κι·εε!!ε!!!!εεε!!!ε!!!.εε ε!εεε 2 Μ!!!

3-!!!οειι!!!ε!!εε !(εΜ!εε εε!! ε!!!εε 8_!ε!!!!!;ε!! Π!!!!ε!!εεε ει!!

Βιι!!εο!ε εεε!·!ε!!εοε!!, ινε!ε!!ε Γ!!! Με εε!!!εε!!ει!!!!Βε Γο!ε! Μεεε!

Κι·εε!!!!ει! ερ!εε!!ε!!. Π!ε 0!!!!εει!!ε!ει!!ε!! εεε !!!!!!!εε!!εε Β!!

ι:!εε ιν!ε ειιε!! Με ννεε!ε ε!!ε!ε!!!ε!·!ε!!εε!!ε 'Γεω ε!ε!ι!!ει!!νε

!!!!εεεε !ε!ε!!! εε ι!!ειςεοε!!εε!!εε Ι!·!!!!!!!!!ε!·ε ε!!!.ε!εεεεεε

ει! εε.

Ν. Μιε!!ε!Ιο ιν: @Με !!ε!!!!! νοε ει!εεει·!!ε!!ε! 0εεει!!!!!εο!ο

!!!!ε». Ν!. 4.

Β!!!ε 28-_!ε!!!!Βε Βει!ε!!!! ε!!!ρίεειΙ εεε!! ι!ειε θεειιεε νεε

Γ!ε!εε!! ε!εεε ε!εε!!εει!!-ε 8ε!!!εε!ε !!ε ο!!ε!εε '!'!!ε!! Μ!!

θρε!εε!ϋ!!!ε. Π!ε 8ε!!ιεε!εε!! !!ε!!!εεε !!εε!εει!!!; ει!. ει! Μ."

Ρε!. εε!!!!εεε!!ε!! ε!ε!!! ε!ε!!! νν!!εεε!· εε!!!!!ε!!εε !ιο!!!!!ε. ΒοεΜ

!!!ε;; !!!ε!! ο!!εε !!!!”ε!!-;. Π!ε Ηε!!!!!ει·εεε ινε!εε ειε !ετε!!ε!ν·

πεε !ε Μ!! ΗΜ!!! εεε Βιι!!!!ιει!!ρε!ε. Ε!!! ὰε!`Ζι!ε!εει! Με!

Κ!·!ι!!!!εε ε!ε!! εεεε!!εει! νε!εε!!!!ε!!εε!!ε, ε!!εο!!ι!ε Πι!!!!ι!ε!!Βε.ε

ι!!!!!!ιε!! Με· Βρε!εε!ϋ!!!·ε !!εε!ε!!!! εε!! ε!ε!! Γ!ε!!ε! ε!!!ειεΙ!!ει

εε!εε!!!εεε Με!! Π. ει!! Οεεερ!!!!!!ειοε!!ε. Πε! Βο!!ε!!.! νι·ει·ι!ε

Ι!ε!ιε ι;ε!εεε!!!. εε!! Με 8ρε!εε!ϋ!!!·ε ει!! Με Ο!. ε!!!!Τεε!. Π!ε

νιι!ι!εεεε!ει!ε8· !!εε!!!!!!;!ε ε!ε!!, ι!εεε Με ερ!!εεε Κεοε!!εεε!!!ε!!

Με !!!ει!ε!ε!εε ννε!·, ννε!ε!!εε ει!! ω!! ;!!οεεε! Με!!! εε!!'ε!·ε!

ινε!!!ε!! !ιοεε!ε. Ινεεεε Μ!! 'Ι"!εΓε ει!!! Ηεεε Μ!! !'νι!ει!ε. εε!

Ιε!!!!!·ε!!οε εε!! ε!ε!!ι!εε !!!!εε!οε εεε θεεορ!!ε8εε ιν!!!·ι!ε νεε

ε!εε!ε νει·ε!!!!εε Λ!!ειεε!! ι!εεο!!!!εε!!, εε!! Με !'νι!!!ι!ε !ει!!ρο

ε!!!. Νεκ!!! !!ει.ιε!!!!!! ΓΔ Μεεε!εε νε!!!εεε Με !(!εε!!ε εε!!ε!!!

Μ!!! Ι·Ιοερ!!Μ.

Πε! ε!!!!ε!ε Γε!! ΜΜΜ ε!!!ε!! 4-!!!!!!·!ε·εε Κεε!!ε!!, ινε!ε!!εε!

2 .!!!!!!ε νο!!!ε!· εεε νι·!εε!!εε Γεε!ε;εεεεεε ε!εεεεεεειι νιε!·ι!εε

ινι!!, ινοι!ι!!ε!! ε!ε!! ε!!!ε !!εε!!!;!ει!!ςε 8!!·!ε!ιι! Με!! 0εεορ!!!!ε;ι!ε-

Μ σε! Ι·Ιϋ!!ε εεε ο!!ε!εε !!εε!!εε εεε Μ!!!!ι!!!!!εε!ε ε!ε!!!! !!ε!!!!

ι!ε! !!ε!!.ε. Νεε!!!!ει!! Με! Κε!!!!ε ιν!!!!!εεε ε!εε! Με!!!εε!! Με

8!!!ε!! Βε!!εε!!!εε Γ!ε!εε!!εε !!ε!εε!ε!ςεεε!!!εε!‹! !!ε!!ε, !!ε!!ε

ι!ε!·εε!!!ε Με ΟεΠε!!ει! !ο!ε! νε!·ειορ!'ι. ει! Με!! Με!!! ε!ε!εΜ

ε!ε!!! Ψεεεε! !!ε!ε!!!!!εεεεε !ιο!!ε!ε. !!!ε Ορε!ει!οε. Με !ε!ε!!!.

εεεει!!!!!!!εε ννε!, ι!;ε!εει! ει!εεεεε!ε!!!!ε!, !!!ε 8ρε!εε!ϋ!!!ε

ννειιΙε ι.ςεϋ!!'εε!, εεε Γ!ε!εε!!ε!ἱ!ε!‹ ει!!!'ε!!!!, εε!! ε!ε Νε!!!

!οε”εε!!ε! Ο!!!!!ε!ε! Ν!. !Β ε!ειςεΓ!!!!!!, !!ε!!!! ινε!‹·!!εε εεε!!

ε!ε!εε! Ζε!! ε!ινε.ε ννεεεε!· !ι! εεε Πεεεε εει;οεεεε ννιι!!!ε.

Π!ε !νι!!!ι!ε ινι!!ι!ε ε!!! 4 Νε!!!.εε εεεε!!!!!!ε!!εειο,εε!! ει!!! Μ!!

εει!ε!ε !!!ε!! !ε!εροε!!!. Πε!ε!! Πενο!ε!ε!!!!ε!!ε!! Μ!! Με!!ε>!,

Με "Με εεε ε!!εεεεε Βε!`ε!!!ε. !!ε!!! Κ!!!ι!ε !ε ι!ε!· Νεο!!! ε!εε

'Ι'εεεε 'Ι'!!εε ει! ι!!ε!!εε ι!εςε!!ε!! !!ε!!ε, ινι!!ι!ε Με! Ζεε!εει!

εε!!!εε!!!, Μ!!! ΚΜ!! εο!!ε!!!!!.ε !!ε!! νε!εε!!!ειΙ εεε!! ε!ε!!!εε

8!ιιει!ε!!. !νε!!!·εε!!ε!ε!!ε!! ννι!! εε ειπε!! Με Γ!!!εε!ε!!ε!!ε!εε!!εε

ε!ε!!ε!!!. Π!ε Βεε!!ο!! ννιι!!!ε νε!·ννε!Βε!!.

Ι... Ε! ο!!ο!ειν: «Ζι!! Γ!ει.ςε νο!! Μ!! Βνε!!!!!ε εεε !!ει!,·εει!!!!ε!

!!εε!εε. !!!ε Γε!! νο!! Βνρ!!!!!ε εεε Π!ε!ε!ει·ιεεε». (Ν!·. 4. 5).

θεε!!!!ε! ει!! Με Γε.!!ε !ε Μ!! !!!!ε!ε!.ιι! !!ε!! ε!εε!ε εε!!!ε!

!!εο!!εε!!!ε!εε Γι!!! !ιο!ε!!!! Η. ειι!!! Βε!!!ι!εε. !!εεε Με ει! !!!!!!!

.εε!!ε!! Ρ!!!ι!εε!!ι!εεεε άεε Μεεεει!!ι!·ει!!εε!εε-!!ειιρ!ε!!!!! ω!! !ε

εε! !ε!!!ει·εε, ι!ε:ιν!εε!!εε ε!!ι·ι· εεε!! !ε εε! εεεεεΜ!.!·εε Ρε

!!οι!ε ει!!!!ε!εε; ε!ε !!ϋεεεε !ε!εε! ρ!!ε!!!!εε !!ε!! εεεεει!ε!εε

0!εμ!!!εεεε εε!ε, ι!. Ι!. ε!!!!ε!!ε!ε· νεε ειρ!!!!!!!εε!!ε! Πι!!!εε

Εεεε εει!ε!ε! 0ι·ις!!.!!ε. Βεε!!!ει!!!!ε 8νιεριο!εε ε!ε!!!!! Α!'!“εε!!εε

ε!ε!! ε!ε!!!ε Βε!!!!!ε!·ιεε, ε!·οεεε Βε!!!!ε!!ιιε,ς ο!!εε 'Ι'ε!εεε!ε!ι!!

ε!ε!εε!!!!!!!εε. ινε!ε!!ε εε! Γ)!εε!!ε!ει!!!εεε !!εε!ε!!εει!ε! Με!

ι!ι!!ε!!εε!εεε!!!ε!· 8ι·ρ!!!!!ε Με!!! (!!!ε ννε!!!ε !'νεεει! Μ!! Κ!εε!!

!!ε!! ε!!!εεεεε !εεεεε.

ν!. Κ ε ιι! ! !εε Ι! ! ε ε Ι! γ: «Ζι!! 0εει!!ει!!! Με! Γ!εε!‹!!!ϋ!ρε!· !ε

(Ιε! Τ!εε!!εε›!.

!!!ε 54-!!!!!!!εε! !!!εεε !ιε!.!ε, ιν!!!!!ε!!!! ε! Με Με!!! εεε

ε!εε!ε !(!!οε!!εε εεεεεεεεε ννο!!!ε. Με!! ε!!!!!!ε Ιεερ!!·Μ!οεε

!!εννει;ει!ε· ι.!ει!!!!ε!!!, ννο!!ε! ε! ι!!ϋιε!!ε!! νε!ερ!!!!ε. Με!!! !!!!ε

ε!ε θε,εε!!ε!εει! !ε Με Ι.ε!!!ε!!!ε ι!!εεε. Νεε!! ΙΙ 'Ι'ει;εε !!ε!ε

Ρε!. ε!ε! !ε Με Κ!!ε!!‹, ινε ι!ε!εε!!!ε εε!!”ε!ε!. ινε!!!ε!! !!οε!!!ε,

εε!! ε!ε!! Με δ-εε!!!εεε Κεεεεεερ!ε!!ε!!ε!! ε!·ιν!εε νοε Ι7-10 !ειε.

Πε!ε!!ε!εεεε!.

Δ Ε!. Β τε!! ιε ε ε ε: «Π!ε ειι!!!!εί!!εε Βο!!ε εε! εΧρε!·!!εεε!ε!!εε

ΜεΜε!!! Γ!!! Με 8!ι!Μεε! Μ!! ρ!!νε!ο!οε!εε!!εε εε!! μετεο

!οι!,!!εε!!εε 'Ι'Ι!ε!!ι;!!ε!! Με !!ε!ιεεε».

νε!!!!ει!εεε !ε!! ε!!ι!ε!·εε Ηε!ε!ε!!!ε!ε». (Ν!. 0- ΙΟ).

_ Βε!!!!!!! ε!ε!!!.ε Νεεεε.

ν!. Μ ε ε!ο ν!!! «Με Γι!!! νεε Αρ!!εε!ε !!ει!!εε! !!ε!!!!! !Ιε!ε!·!ε».

Μ. Κε!ε εε ιν: «Με Γε!! νεε Πεε!νοει·ε!!!!ε εοεεεε!!ε».

Βε! ε!!!ειε !(!ει!ε !!ε!!!ε!!!!ε ε!ε!! 2-3 Τεεε !!ε!!!!! ‹!ε!· (!ε!!ι!!!

ε!εε Αεεε!ε!ε!εεε; ε!εε! εε!!!ε!!ε!εε!!!!εεε Γ!!!εε!ε!!ε!! ι!!! !!ε

!ιε!! !εεειεε Αιι.εεει!ν!ε!!ε!. Α!!ε εει!ει!τεε!!!ε!! Ε!!!!ε! !!!!ε!!εε

ιιεεε !!!!ο!!!. Π!ε Π!εςεοεε ιν!!!ι!ε ε!ε! εεε!! Β Μεεε!εε νοε

Με! !!ε!!!! εε!!!ε!, ε!εε! Ηε!!εε!!εε, εεετε!!!, ινε!ε!!ε !!ε!ε! Αεε

ννεεε!!εε εεε Αι!!!εε εε!!!!!!ι.τ ει!! Με 8!ε!!ε !!!!!ε!!!ε, ινε ε!ε!!

Μ!! 'Ι'!!!·εεεεεεε!! !!ε!!ει!ε!, ννο!!ει ειε !!!!ε!ε!!εεεε εεε ι!εε!εε!

εεε !!ε!εε!!!!ε. Πε!ε!! Ιε!ε!!!ε !!!!εεει;ε εε!! Αει.!!εει!!ιεε!!εε

εε!!ινε!!!! Με !!!!εε!!ε!εεεε; ε!!!!!ε!!!!ε, ινεεει;!ε!ε!! εεε!! Με!

ε!!! .!Μ!!· (!!!ε Αι!Βε ε!ε!! !ε!ε!!! εε!ε!!!!ι!ε!!-!.

Α ! !! ε ! τ. Γ ! ε ιι ι! ε ε !! ε ι· ε: «Β!ε!ε;ε Γ!!!!ε νεε ε!!ο!ς!ε!ε!!ε!

Αι!ε!!!!!!·ι!ε.ε Μ!! Βο!!!ε!εε!!ε!! Ορε!ει!οε εε! νοΙ!ε!εει!!!!ε!

!!!!ε!ειεε!!οε νο!! !!.εεεε!ε! Πιες!!! Πειιε!·».

Π!ε εινε! νοε Γ. εε!!!ε! !ι! άει· Ι(!!ε!!! Βε!ςε!ε!!ε'ε ορε!·!!

!εε Γε!!ε, ‹!εεεε ε! εοε!! ε!εεε !!!!!!εε ε!!εε!ε!!ε νοε !!!ε! !!ε

οΒε‹·Ι!!ε!εε ε!!εε!!!!εεε!, ε!ε!! ε!ε άει!!!!ε!!ε! Βεννε!ε τ!!! Με Ζ!!

νε!!εεε!ε!ιε!! ει!! Βσ!!!ε!'εεΙ!εε 0ρε!ει!εε ει!! Βιετιι!!ι!εε Μ!!

Π!!εεε!!εε!ιιες. !!εεΙε!τε! νο!! νε!!.!!ϋεεε!ι!εε εε! νο!ε!ε!!ε!

ι!!!!εε. !.ε!ετε!·ε π!! ε!εε!!εε!εε!! Με Π!!ε!ε!εε!!οε !!ε!νε!,

ε!ε!!! Μ!ε! Μ!! ρε!!!ο!ορ;!εε!!ε Ζι!ε!!ιει! Μ!! Β!!ιεε.

Ιε! ε!·ε!εε Γε!!ε !!εε!!ε!! εε.ε!ε!! ειε ε!ε!!!! 05!!·_!ε!!!!8εε

Α!!!ε!!ε!. εε! !!ε!!! ιιεεε!! !02/ο..!ε!!!·ε νε!!ε!εει!!!;ε Π!!ενε!!!Μ

!!!ε!!! !ιεεειει!, εε ι!εεε ε! Με @ιιεεε Ζε!! !!ε!εεε ε!ει!,ε·εε

Τ!·ερΓε!! Πι!!! εε!!!ε!ε!!!.ε!!!ι.! ε!!!!εε!ε!! !ιοεε!ε. Πιε Ρ!·οε!ε!ε

ί!!!!!!ε ε!ε!! ι!ιι!ε!! Μ!!! !!!εε!ιιε! νεε Μ! (!!!ϋεεε ε!ε!!! Αρ!ε!ε!εε

εε, !!ε!!!! Με Πε!!εεε!!!ε!!!!!!ε!!! νετ, !ε! νο!! ι;!ε!!ε!· 0!!ε!!!!!ε!!ε

εε!! !!!!!!!ε!·ε! Οοεε!ε!εεε. Π!ε 0ρε!ε!!εε !!!!!!ιε Γ. ε! Ο!!!ο!ο·

ίο!ε!εε!εοεε εεε, !!ε!! ι;ε!!!·ειιε!!!ε ι!εε νοε !!!!ε νε!νοΙ!ε!!!ει!!8

!εε !εε!εοι· ει!!! Αεει!!!!ι!!ειο!; ε! !!!!!!!ε 4 Βε!!!!!!!ε εεε: ε!ε!!!!

νεε 4,2 0!!ε. !ε Μ!! Β!ε!ι!ι!ει: εεε!! !!!ε!εε, _!ε ε!εεε Βε!!!!!!!

νεε 4,0 Πιε!. εεε!! !εε!!ιε !!!!!!εε εε!! !!!!!!ε !!!ε!ε!!, !!ε!!

εε!!!!εεε!!ε!! ε!εεε Βε!!ε!!! νοε 2,0 Πιε!. !!!!,!!εε Με!! !!ε!!!!!

Π!ε Β!ι!ιι!!!ε νν!!! 8·ε!!ες; Μ!! !$!ίο!!; ε!ε ι!ιι!ε!!ει!ε !!ε!”!·!ει!!

εεει!ε!·.

Πει· 2. Κ!!!ε!!ε ιν!!! Με 82-_!ε!!!!εε! 0!!ε!ε. Μ»! 28 .!ε!!!ε εε

Ηε!ενε!!ιε!!ι!ει; Πι!. Π!ε Ρ!οε!ε!ε ινε! νεε ι!ε! Θ!εεεε ε!ε!!!

0!!!οεε ει!!! εε!!! !!ε!!.. Π!ε Ορε!·ι!!!οε ινι!!ι!ε !!ε!!!! Ο!!!ει·ο

Με! νο!!;ε!!οε!!εεε. εε!! 3 θε!!!!!!!ε ειιεε·ε!'ϋ!!!·ι; νε!! 4.5 Οτε!.

εεε!! !!!ετεε εε!! 4 (!!!ε. εεε!! !εε!!!ε ει!!! !!ε!ιε. Π!ε ΒΙιι!.ιιες

ιν!!! ι;!ε!ε!! Νι!!!. Πε! νει!εε!` Με ειιιε!· εεά Μ!! !!!ίο!ε Με

ε!!!!ε!!ι:ε!·, Βεε!ι!εε!!!ε!ε Π! 0ε!!!!.

Βει·-Β. Κ!ι!ε!ιε ινε! 68 .!ε!!!ε Μ!. εε!! Ι!!! 5 .!ε!!!ε ει! Π!!ε

ι·ε!ε!!!!οε. !!ε!!!!! Με Βο!!!ε!εε!!ε 0!ε!ι!!ιο!! !ι!!! νε!!ει!!ει!!!;ε

Ηε!!ι!!!ε Με, _!ει!εε!`ε!!ε ινε! εεε!! 4 .!ε!!!·εε εε!! 2 Μοεε!εε

!ιε!ε !!!εε!!!!ν ειι !!εο!!εε!!!εε.

Ν. 5!!!!!ε! ει!!! Ο. 'Ι'εε!!ε!εε!!ο!!: <<Ζι!!·Γ!·ερ;ε εεε! Με

!‹ζ¦εε!‹ἐ)Βε!!!ειε!ε!!ε!!εει!!εεε; ε! !!ε!! !!εε!!εε!εε!!εε Βει!ε!ει.

. !. .

Πε Μ!! ε!·!!!!ε!ε 8ε!!!εε!!!! ι!!! νε!!ει.!!ε νεε 15 Μ!ι!ε!εε εε!εε

'Ι:ε!!ιρε!ε!ι!!· ι!ενε!!!ει!ε!! !!ε!!!ε!!!!!!, ,ς!ε!ε!!ι·!εΙ τ!!! !εεε !!!ε !!!

ε!εε ν!ζεε!!ε νεε Μ" Η. Με! 85" Ε. !!ε!!, εε ινε!·ι!εε !ε Ρ_!ε!!

ειπε!! ιειει. !!ει!!!ι.: !εεε!ε Βε!!!ε!ε!ε!!!!!!ε! ε! Μ!! Δ!! νε!ε!!!οΙ!!!.

ι!εεε ε!ε!! ΜεεεΙ!!εε νοε ε!!!ε! Τε!!! ε!ε!!!! νεε 80-44! Η.. !ε

ε!εε!· !!'εεεε ει!! Β·εινε!!ε!!ε!!ε!ε εεεε! νεε !ει!!!!ε!εε!ει·

'Με!ερε!ι!!!!! ό. ε. 27-28' Β. εε!!!εεε !!!.εε!. Πε! !Σ!!”ο!ε ινε!

ειε ι!ε!·ε!!!!!ιε εε!!!ει!εεε!ε!!εε!!ε! εε!! !ε Μ!! 8ε!εοε 100! !!ε!!!!!

ν! Με!! Ηε!!!ε!ε!εεε.ι!ε! εεε!! Μεεε!!! εεεεε 'Ι'νειιε νε!ο!ι!εε!..

Βε!!!!·Ι!!εε!!ι!εε ω! Κε!ε- ω!!! Γεεει!ε!ε!!!!ε ε!ιν!εεεε ε!ε!! Με

εεει!εεει! !-2 Πιε!!! Βε!!!ε!ε!ε. ι!ε!·εε!!!ε Μ!!! !!!ε Με ε!

!!!εε!!!ε $!ε!!ε εεεε!!ε!!ε!! !!ε!! ινεεε εϋ!!!!ι.!, ω!! Β!!!ε!!εε νεε

!!ε!εεινε!!ι! Γεε!εε!!ιιει!εε. Γ!!! ενεεε!!οΙοι!!εε!!ε Κ!·εε!‹ε !ε! νοε

Ρε!νεε!!ενι· ε!!! Ηο!ε!ιεε!εε εεεε!!ι!!!!, !ε ννε!ε!ιεε εε! Βε!!!εε!ε!

ι!!!.ε ι!ε.εεε Βεε!ωε ε!εε!ε!!!, Με ἱ!!!!·!ι!·εε Κό!·ρε!!!!ε!!ε εεε!

!!ε!! !εεεεειΙ. !)ε!ε!!!!!ε Ιοεε!ε 8ε!!!!!!ει!!ννεεεε!! ε!ε!!ε!! !ι! !!ε!

!!ε! Με!!! !!!ε!ε! εεε ε!!,ε!ε!εε!!!εε ει!!!!ε!!, ννε!!!εε νεε εεε

Ι(!εε!ιε!! εεεςεεε!ε!!εε! νε!ι!εεε!!. !!ε!!εε !ιε!εεε Ε!!ε!!εεε ει!!

εεε Κε!ρε!!!;ειι!!ε!!!. εεε! Με Ηε!·ει.!!!!!!ε!ιε!!, εε!! !!ϋεεεε !ε

Μ!! 8ε.ιεο!! Με 40 εε!! εεε!! !εε!!! νε!ο!·ι!εε! ινε!!!εε.

ΓΓ. ΗεεΚοννεΒἔ:

(2 Πει!!! νοε ε

Νε!!εε Μ!! Ηεε!!εερ!!ε!!ε !!εε!!!.ει!ε!! ε!ιε!! εεε!! εει!ε!ε Α!!

!ιο!!ε!!ε!εε νν!ε Αε!ρε!ιι!!εεεε εε!! ι!ενοΙ!ε!εει!!!;!ε Αεεε!!ε!!

!ιιει;εε Μ!! Γ!!!!.!ε!·, Βνει!εε!!!!ε ε. ε. ω., Με Κϋ!ρε!!εειρειε

«Πε!!!!εερ!!ε!!ε εε!! !!ε!εΜ!!!!ε 8νρ!!!!!ε».

!!!!εει!!!ε!!ε εε! Κ!ε‹!ε!ε).
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ειιι· πω· εεπει πεοπετειιιε πετεπεεεεωτ (πιε 26,4° ιπ ειπε). Βιιι

ΚιπτΙ Ιεπτε 15, εεε επιιετε 28 8ιππιιεπ.

Με ΙΝ. Ο π ι· ε ε ε ο ιν: «Πεπετ εεε Ι)ιιτοπτεετεπ εεε ΡγΙετπε».

Βει 900 ΚτειπΙιεπ πειτε Με. Οπτεειειν 9 Με άεπ ΡγΙετιιε

άπτοΙιιςεΙ'ππΙι, εεε πεεπ ιιιεεετ ΒιετιετΙΙι ειιι· ΡΑ» ει·ε·ιεπε; ετ

Με επετ ιτειπιειπ ε." Μειπππι;, ιιεεε εε πιιπίιε·ετ πιεεΙιεπ ιει.

Απε άεπ 9 επεεΙ`ιιπι·τεπ ΚτεππεπεεεοπιοΙιτεπ ετειεπι εε ειοπ,

εΙεεε πετ ΡγΙοιιιειπειΙ εεε ΙΙιεεεπε ειοπ ,ειεινειιιιΙιοπ επι'ιΙΙιΙι

Με ειπ ΟγΙιπιιει·, ινοΙοπετ πετιιεπτε.Ι εάει· εοπιει' νεπ επεπ

πεοΙι επτεπ επετ νοιι ιεοΙιτ.ε πεεπ ΙιπΙ-ιε 2. θ, ε, 7 (Με. επετ

ΙιεΙπ εεε ΝεπεΙε, Μ.πιιεει· ιπι θεπιετ άεε τεοπτεπ Μπεο. τεοτιιε,

νεπ πει· ΠιοΙ‹ε ειπεε Ζει.<.ςειιπε·ετε πάει· Βεπιπεπε νει·ΙΙιπΙ'ε. Με

Βιι:επΙιειτ ιιιεεεε θγΙιιιτιετε πεει.εΙιτ ιιε.τιπ, ιιεεε ιιετεεΙπε εεΙιπεΙΙ

εειιιε Οεπειειειιε ει.πεει·τ, εειεινειΙιε πιει Κπετρειπετιε ιιιιιιεΙι

πιεπεΙ, εειε.πι' ινιετιετ ππι.ετ άεπ ΡιπΒετπ νετεοπινιπάεπιι. Βιε

εεε ρετιει.εΙτιεοπε θριεΙ εεε ΡγΙει·ιιετπεΙΙεε εεε Με.8·επε Ιιπει·

Μπι ιπ εειπειπ ιιειιιΙιοπεπ Απεεεετε.ετεειπ επ.ιιιιπτιιοΙιε επιιει·ε.

ποπι ρεΙριτεπεεπ Ριπιζει· επι.>;ΙΙπειΒ·επ Απεοπιιιι.ιε εεε Πεε·επ

ιιει·πιιι·εοιπε.

Αιιεεει·‹ιεπι ειιιε ιπεπ ιπιΙ: άεπ ΙΞ'ιπιςει·π ππε πει·Ι. επι' ειιιιι.:ε

Βπτιετπιιπε ειπ πεεεπεετεε Ιιεπεε Ι'ειπεε (ιΙιιττοιι ειιι' ιιιεεετ

ΒιεΙιε, ινεΙοΙιεε ει·ιιιπει·ι. ιιπ εεε ΡΙ'ειι“επ εει· Με.πεε. Πιεεεε

πετππι επι.ινειιετ ειιι' θεεεπ επετ Μπι ιιιιτοπ άεπ ΡγΙετιιε

ρεεειτοπτιεπ Οπγιππε πειιιπιχτ.

Με άεπ Ιειιπιεοπε πνεττπ ιιιεεει· ΒτεοΙιειπιιπ,<;επ πεττιιι'Ι,

εε Ιει;ι Οπτ. ιΙιπεπ Ιιειπε Βοιιειιιιιπε πει, ννειιετ ιπ εππ)εοτινετ

πεοπ ιπ επιει·τινοτ ΗιπειεΙιε. Ετ ειεΙΙτ ιιιοΙιε ιπ Απτειιε, εεεε

πει Ιεπεεεπετπιιεπ εριι.ε_ιιεοπεπ Οεπττεοτιεπεπ ειοπ 8οπιιιει·ε

πειτ.ιιςΙιοιτ ειιιετεΙΙεπ πωπ, ενεππεΙειεπ ει· εειεπε ?ειιιε πιεπτι

πεεπεοπιετ πετ.

Π. Βε.πεεΙΙειν: «Ζε άεπ Ε'τεεεπ ιιπετ Αεερειε πω! Απτι

εερειε». (Ντ. 53-15).

Αεί' θτππά εοιπετ νιεΙοπ ιιπά ιπτετεεεεπωπ νετειιοπε Ιιεπιπιτ

θ. 2ππι $οπιιιεε, άεεε Αεερειε ιπ ετππ;; πε.οιετιοΙοειεοπειπ

Βιππε ε. π. νε1Ιειε.πιιιι:ε Κειιιιιτειπειτ., επτεπειιε ιπει.=.·ΙιοΙι ει,

εεινεπΙ ιπ Βεπτειι ω· Επι; ειε ιιπε ιιιπε;ιεπε, Με ειιοπ ιπ Βε

ττεΙΙ' εει· Ιπετι·πιπεπιε, ινειοπε ιιι άετ οπιτπτειεοπεπ Ρι·ειιιε .ειε

πτεποΙιτ. ενει·ιΙεπ, εεε νει·πε.πειππτετιε.Ιε ετε. Ι7εΙΙει.ειιιιιιι;ε Λεορ·

ειε επ εττειοπεπ, πιτ πει.ιιιις ιπιτ ε·τεεεεπ Βοπννιει·ιεπειι.επ νει·

πεπιιεπ, ιιεεπε.Ιπ ειπε ιιιε ςεινεΙιπΙιοπεπ Βειπι,ςιιπαειπειπεεεπ,

Με ειε ιπ πετ οπιτπτειεοπεπ Ρτε.ειε εειιπτ. ενει·ιιειι, πιοπτ ιιπ

ιπει· εεπιι€επιι; εεπιιετπ πεπιπΕεπ ειιι· ειπε πειιεπτεπιιε νει·τιπ

ει·ππε άει· Κειιιιε, επετ Ιιειπε επεεΙπτε Ιζειπιιτειπειι, να” πιο

ππιιΙιειΙππε πεειπτ.τε.οπιιετ. ε. Με: πεεεπεετεε (5εννιοπι επι'

ειιιε Ι)εειπποιεπε (Βππιιιπετ, ΟετπεΙ, Γει·ιπιιΙιπ), ννεΙοΙιεε εειπετ

Πειπππε πιιοΙι ποι ννιειιετπεΙτετ Βεειπίεοπιεπ νεπ πιιαΙει·ετ, πει

ειππιεΙιι;ει· νεπ εεε.τποι· Οεποεπττε.τιεπ εειπ πιπεε.

ΡτεΙ'. ΙΝ. Τεοπιεπ: «ΡΙ_ιπεοππιπ, ειε ειπ 'Ι'γριιε νεπ Αποτε

εοπννποΙιε». (Νι·. ΙΟ).

Ιπ ειπετ Ζειτ, ινε εεε εΙΙΒ·επιειπε Ιπτετεεεε ειοπ ιπ πεεεπιιε

τειπ Μπε.εεε άεπ ΙΝει·Ιιεπ Ν. Ψ. θεε;εΙε επννεπιιετ, ιετ εε πε

ιιιι·ΙιοΙι νεπ ετεεεει·ΙΝιοπιι πει: όιε πιεπετ Ιιει·τεοΙιεπιιε ΓιιΙεοπε

πίειιιιιπ,ε· ιιπει· ειπε τγριεο ε Ρετεϋπιιοπιιειτ ειιιε άειι «τ.ετιιεπ

θεεΙειι» πειιιιιοπ ΡΙ_ιιιεοΙιπιπ επτεοπΙ.2πειεΙΙεπ. Πετεειπε ιεε

πεοπ ποτ Μειπιιπε νεπ ΡτεΙ'. Τ. Ιιειπ θειεπειε, εεπιιετπ Ιει(Ιετ.

επ ΑΙτετεεοπννεοπε

Ι). Ο επ τι Ι ε π· Ι ε ε ο π: «Κιιπιγεε ιιπά εειπε Βειιεπτ.ιιπε ιπ

πγειεπιεεπ-ιιιΜετιεοπετ Βοειεπιιπ8·».

Νεοπ ω» Μειπππε θ. πιπεε Με Κιιπιγεεπιιτεττ νετ εΙΙεπ

Βιπεεπ πεοΙι ποπι Μπετει· οιπεε ενεεπεπτερε.ιεοπεπ Βε.πετετιπιπε

ειπε;ετιοΙιτει: ενετιιεπ. Πιε ΚιιιιιγεεπεπεπεΙππε πει ππτ ειπεπ

8ιππ πει νει·πεπιιεπεειπ ειπετ ;ιτε.πεειι Βειπε νεπ ΒειΙιιιΒιιπ

Βεπ πγειειιιεοπ-ειει.ετιεοπεπ Οπετεπτ.ετε, ιιιε εποε πεοΙι πιει·

νεΙΙει.επιιι€ Ι'εΙιΙεπ, ινοιιπτεπ ιιιε οιιι· ιπειει.επι.ΙιειΙε επιιε _ιει;Ιι

οΙιειι ΙΒι·Ι'ειε πΙειπτ.

Α. Κεπεετ; «Μειει·ιε.Ι επι· Γτεεε ιιπει· 6.ιε επεπιιεοπε Ζε

εειπιπεπεετεππι.; ππε ρπει·πιεΙιεΙεςιεοπε Ινιι·Ιιππε .με Ρτειεε· . . .. .

εεΙπεει·ε (νε.οοιπιππι ειιιε ιιιεεε.)».

Με ννεεεπτΙιεπεπ ΙΣι·ιζεππιεεε πετ Ππτετεποπππε· πετ ΡτειεεεΙ

πεετε, ννειεΙιε ιιπ νεΙΙιε πε.ιιιιις @ποπ ΒΙιειιιπετιειιιπε επε·ε

ννεπιιετ. επτά, ννετεπ Ι'ειςεπτΙε: Ιπ άεπ ΒΙϋ.ττετπ εποε Κ. πιιοΙι

Δτππτιπ, Ηγει·εοπιιιεπ ππε τειπε θετπεεπτε, ιιετεπ ΡετπιεΙ ει·

επι Οε«Η2:=Οιε πεετιιπιπτε. Πιο Βιιιιππ8 ιιιεεει· 8 ΗΙ.επε ;.;·επτ επι

πιειειεπ νετ ειοπ ννεπτεπιι ειπεε ιι·εοπεπεπ ππε πειεεεπ 8ειπ

ιιιει·ε ππε ετι·ειοπι εειπ Με.ιιιιιιπιπ ιιπ Ηετπετ.. ιιπ Ιιιιιιε πω·

]ζ[εείπεεε. (πω, 23 Αιετγο·τεί 1902 τ.

  

Ι
ι

ΒΙΙΙ.Ι.ιετ Γειπά ειοΙι Βι·ιεεΙιπ, Βι·ΙιεπεΙ, Οπιπεεεπτε, Αι·ππτ.ιπ,

ΗγάτεοΙιιπεπ ιιπά θετπεπετε. Απεεει·άειπ Ιιεεε ειοπ πεοπ θει

Ιιιεεεπτε ΓεεΙ:ει.εΙΙεπ. .

. Ι7ετεποπε επ Κε.Ι.ιεπ ετ8·ε.πεπ, ιιιιεε ειε Μειιιςε πετ επεχε

εοπιειΙεπεπ Ηετπειιιιτε Με θεπτεποπε εει· ΡτοιεεεΙπεετπΙειτοτ

ειοπ νεττιπι:ετι., νεε ενεπτεοπειιιΙιοπ νεπ ειπετ ι.:ετιπεετεπ Βιι

τΙππι; ω· Ι·Ιετιιεππτε ιπι Κετρει· εππιιιι€τ. Ι)ιεεειπ Ππιετ.ειιειε

ιιπά άειιι θεπειιε εει· ΒΙΜι.ει· επ.ΠγιΙτεεπιπεπ ιετ ενεΙιτεοπειπ

Ποπ ιιιε ρ;ιιπεειΒε ννιτΙιιιπε; πειιιι ΒΙιεπιιιετιειππε επεπεοπτειπεπ.

Ρτεί. Ρ. ΝιΙιεΙε Ιιι: «Ι)ιε θτπερε εεε Ρεπιρπι8·ιιε».

ννεπτεπτΙ εειπετ Ι'7-_ιππι·ιι;επ άει·πιει:εΙεε·ιεοπεπ Ρτεχιε πεεπ

εοπτετε Ν. 11 ?Με νεπ Ρειπππιεςπε ι'εΙιεοεπε, 3 - Ρεπηιπιεπε

νει.τετε.πε, 2-Ρεπιρπ. νιιΙ€ει·Ιε ιιιε.Ιιε·επε ππε 1 Ρειιιππ. επιμ

1·ιε ΙεοεΙιε πεπιεπιιε.

ΟπεΙειοπ ΙΙΙ.πι:ετ πιοΙιι: ιπ ε.ΙΙεπ Γ.ΙΙΙΙεπ, - Με ιπ εεε εεπετ

πεοΙι ιιι πιει· πιπετε.τιιτ επεειππι·ιεπ -, ιι.ΙΙε ρετιεπετεπ 'Ι'πεΙΙε

εεε Νει·νεπεγετεπιε ππτετειιοΙιε ενει·ιιεπ ειπε, εε πε.πεπ πωπ

ιιιε νει·πιιπάεπεπ ρει.ΙιεΙεειεοπ-ειιειειπιεοΙιεπ Βι·Βεππιεεε ειιιε

8·τεεεο Βεεεπιππε. Με εππεεπτειιπετετ ΠειιιιιοπΙιειι: ερτεοπεπ

ειε Μπιτ, ιιεεε εεε Νετνεπεγετεπι πιοπΙ: πππετ.πειιιμ πΙειπι.

πειτε Ρεπιρπι,ε;ιιε, ππε ιιιεεε Βει.πειιιςππε εεεεεΙπεπ ιιπ ;ζε.πιοπ

Ρτεοεεε εεειιιιιεπΙ.ιττ εει ιιιοΙιτ πει· ιπ άεπ ίπποΙ:ιεπεΙΙεπ 81.6

τιιπ8·επ. εεπεει·π ιιι νεΙΙει.επιιιε· ιΙεπΙΙιεπεπ πιειιεΙε8ιεοπεπ

νετεπάετιιπΒεπ. Βιεεεε Ε'ιιοεπιπ επ ππε τετ ειοπ ιετ. εο!ιοπ

νεπ οπετιπετ ΒετΙεπιππε ει» ιιιε ΡετπεΙοε·ιε ειπετ πεοπ εε επιε

πιε ετΙ'ει·εεπτ.επ Κι·επιιπειτ. επεπεε ιιποπ ειιι ιιιε Αετ.ιεΙεςιε.

ννεππεΙειοπ ειε πετπεΙοετιεοπ-επετεπιιεοΙιεπ Βτεοπειππιι€επ

πιοπτ νεπ επεεΙπτ επτεοπειιιεπάει· Βειιειινιιπε ειπε, εε επιε

οΙιεπ ειε ιιεοπ ιιι νετπιπιιιιπε; πιΙΙ; άεπ πεπεππτεπ ΙιΙιπιεοΙιεπ

8γιπρτειπεπ ιιπ ειε Αππεπιπε εεε π ε ι· ν ε εε π Πτερτππεε εεε

Ρειπρπιεεε.

Ο. Ε ι τ ι π ε ι ι: «θειεοτειιιοωτ».

99. ΚεεΙιΙιε.εε.ιπειν: «ΙΒιπε εεππεΙΙε ΜετΙιειιε ειιι· Βεεπιπι

ειιιε;; εεε ΚειιΙεπεπιιτει;επε.Ιτεε άετ Ι.ιιΙ'Ι.».

δ. Ρε π τω:: «ΟΙιειπιεοπ-εεπιτει·ε Ππιει·επεπππε· εεε τπεει

εεΙιεπ ΤιιπεΙιεε. (Ντ. Μ).

π. ΜεπιεπτεπιΙι: «Με εει νεπ ΠτιΙΙιπεςεπ ιιιιΙ. ειπεπι

Γεετιιε-περγτεοεπε>>.

Ι)ετ Ε'εοτιιε- εεε τεοειιε επτ.ερτεοπ ειπει· 4-ιπεπειΙιοπεπ

Ρτποπτ, ΘεννιοΙιτ. ει.. Μ.πεε 29 Οεπτ.; πιο πεπιεπ ειιι1ει·επ

Κιπιιει· ενει·επ πετιπε.Ι.

Ρι·οι'. Β π ε ε· ι τ ε πι: «Με Γε.ΙΙ νεπ Ηγιιι·ε·. Νερπτε-, Ογειο-πεε

ετοιπιε». (Ντ. 15).

Πιο νεπ ΡΜ. Βιιεε·ιτενν επ εΙπετ 19-_ιΙΙΙιτιιςεπ ΚτειιΙιεπ επε

ε·ειιιπτιεπ Οπετε.τιεπ ππτει·εοπεισΙετ. ειεπ νεπ πιει· ΙΒ99 νεπ Βιιι

ειιιε·ει· ΒειπεοΙιτεπ ΡγεΙεογετεπεεειεπιιε ννεεεπτ.Ιιοπ, ιιεππ πιει·

πει'επεΙ ειεΙι άιε Νιετε επ άετ πετιπεΙεπ 9κεΙΙε, άει· Ιιγάι·επερπ

ι·ει.ιεοπε θεεΙι ιιε.εεεεπ τειοπιε πιε ιπ ιιιε ΒεοΙιεπΙιεπΙε, ενεπ

ι·επιι εεττ ειε Νιετε ιιπποννε8·1ιοΙι επι' άειιι Ρτειπεπιετιιιπι ιιπά

πετ νετιιετεπ ΚτεπεπειπΙιε.οπε επι-ι νετ. Βιε Οπετε.τιεπ εε·

Ιειιε νει·ειιε·ΙιοΙι ππε πει· Βι·Ι'εΙε· και· ειπ άπτεπειιε ειιπετ.ιεετ.

Πε. πε.οπ Θ. ΑπειοΙιε νεπ ετεεει.ετ ννιοπιιεΙιειτ ειιιε πετιιιε1ε

νετΙιεΙΙ.επ εεε Πτιπε πω, εε ι·ΙΙ.ΙΙι ετ πει ιεεει· Ηγιιτεπεριιτεεε,

εε Με ει· εε εποπ πιει· αετ.πεπ Με, νει·πει· ειπε Κτειιι·ιιιει.εΙ

επεπΙειςεπ. Ι)πτεπ τιιοεοΙπε ειιιιεετΙ. ειεπ ετεπειιε άετ ΙππεΙΙ.

εεε πγετεπερπτειιεοΙιεπ ΒιιοΙεεε, ιιε.ππ ετΙιε.ΙΙ ειιιε ειπε τιεπιιι

οπο νει·ετ.εΙΙππε· νεπ εει· Αιι. ππε ννειεε εει· ιππετιεπεΙΙεπ

Τπε.τιεπειτ πετ ετπτεπΙιτειι Νιει·ε, Ι”ετπετ ειτε άει· ΙετεπΙ;Ιιείτε

Ζιιετεπ‹ι εεε θεοπεε ππε άει· Νιει·ε εεΙπει; πεεειτιει, εει· Απ

ιιιιεε ειιιε άειπ Θεοπε νει·πιπ‹ιει·τ πε.οπ πετ Ορει·ειιεπ ειπε θρεπ

πιιιι€ ιιπά Ι)ι·ιιοπ ιιπά ε;επε.Ιιτι; άεπ επ ειπειιιιετ εεπιιπΙ.επ

θεοι; ππε Βιεεε ΒιιΙιε ππε δοπεπιιιι . ππε εοπΙιεεειιοπ πετ. ειιιε

πει Βιι:ετππε· ειε Μεε·ΙιοΙιΙιει: ετππ ΙιοΙι ειιτοπεπεριιΙεπ.

Α. 1Ι_ιιεοΙι; «Πεπει· τιιε Νε.τΙεεεε πει άετ Βπειει·πιιπε· ε”

άτιΜ.επ ΜεπεεΙ».

Ι. τπιπ πει ιιιεεοτ Ορει·ειιεπ επ Βτειπιιετπγι, ιιε εειπε πειτ

πιιιιε εεΙιπεΙΙ ειιιτι·ιι.ι, ίετπετ πε.ππ πιεπ άεπ ΚτεπΙιειι ιιι ειτ

ε εεπιιετ ΒτεΙΙιιπε ερετιτεπ, ενειιιιτοΙι ειε ΒΙπι.ππε εετιπ ει· ιιπ.

ππε ιιπι·επ ΒτπεΙπππε εεε ΒεοΙιεπτεΙΙεεεε Πεμ Ιιειπε εΓειΙιτ

νετ, εεεε εεε ΒΙει ιπ ιιιε Δεπιιιιιπε;εννει;ε εεΙεπει..

Γ τ. Η ιι π Ι ε π.
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ΒειΙει€ε ειιι· ,,5τ. Ρειετεοπτ8·ετ ΜεπιειιιιεοΙιειι ννοειιετιεοιιτιίι". ιεο2.

 

ΕΠ88Ι8θΒΕ ινιιιιιιιοιιι1εοΒιι ΒΒΙ'.ί'8θΒΒΙΕ"ΓΒΠ.

πωπω Βιιιιιιιειιιι, πειι·οιοι;ιι ι εεππειιπο_ι Βειοιιορει.οΙοιτιι (Ατοιιιν

τω· επιτιιιει.ι·ιε. ΝεπτοΙοι;ιε ιι. ιτει·ιο π. ΡεγοιιορειιιοΙο,ςιε).

Βοιιιιιεειιιιιι_ιε ε·ιιεει.ιι Βοι.ιιιιιιι (Βοι.ιιιιι'ε ΗοεριιεΙπειιιιππ).

θιιιι·ιιι·ειε θιιιι·πι·ειε).

ΠιειεΙιε_ιπ επιιιιιε (Ριιπιεκτιεοιιε Πεπιειπ).

Ηειοοιιεε τπεειιοι ειιιι·ιιτιιτιι (Αιιιιειεπ πει· ι·πεειεοιι. θιιιτπι·ειε).

επιιιιιειιο_ιε οιιοει·επ_ιε (Πεπιειιιιεειιε Βιιιιπεοιιιι.ιι).

Ηεπιιιιιειιι_ιε ρτιοεννΙειιι_ιε ιι ιιιοτειιοιιιπ ειιοτιιιιιπ (ΜεπιοιπιεοΙιε

Βειιεςεπ ιππι Πει·ιιιε-Αι·οιιιν).

Ρτιιιιιιι.εοιιεειιιι νιίτιιτεοιι (Ρι·ειιιιεειιει· Απε).

Βπεειιι_ι Αι·οιιινν Ριιι.οιοι;ιι, ιιιιιιιιεοΙιεειιοι Μεπιιιιιγ ι ΒιιοτετιοΙοςιι

(Βιιεε. Ατοιιιν πιτ Ρειιιοιοςιε| Μιπ. Πεπιειπ ιι. ΒιιοιετιοΙοε;ιε).

Μεπισιοειιοιε 0ιιοετειιιε. ε_ιο. ιεο2.

Π. Β.εεεετ: «Πεοετ πιιε θιιοΙεει.ειι.ιοιπε ποε ΜιιιεΙοιιτεε».

(Ντ. θ)

Απιοτ οεεοιιτειιιι: 2 ΗΜ. πιε νοπ ιππι πο! ορετε.ι.ινειπ Ψει;ε

ιιειιιιππειι. ιππτπειι. Ιιι πεπι ειπεπ πιιπ. ιιει ειιιεπι Ι7_ιιιιιτιιςεπ

Βιιιιει·, ιιιιππειιε εε ειοιι ππι ειιι θιιοιεειοει.οιιιε νει·ππι, πεεεειι

Επιπ·ιοΙιειιιπ,ε,· ιιι πετ ι“τιιιιεειεπ Κιιιπιιειτ οειι·ιιιιπ πππ πεεεεπ

Ψεειιετιιππι επι· πιιιιιπειι Ζετειοι·ιιιιε πεε θιιπππι ι.γιιιρειιι

εειπε" ιιει: Αιιπιιιπεει.ιεειι ιιοιιπεε ειπε ιιιιιιι;πε.ιιει·ππε θιοι·

τιιε πιοιιι οτιιιτι. ννει·πειι. - ιιπ ιπνειιεπ Ε'πιιε, ιιει ειιιεπι

26_ιπιιι·ιι;ειι Μειιεοιιειι, ειιεπ·ιειαεΙιεπ που πιε θιιοΙεειεειοιιι

ιιιε.εεεπ πεππι·οιι, πεεε πιιι·οιι ειπε Ρει·ι'οι·ειιοπε6ιιππιιιι· ποε

'Ι'τοιπιιιειιειιεε πιε εριιιιιειιιιΙεπ Βοιιιιιιρεπ πεε ιιιιεεει·ειι οπο».

Βιιιιεεε ιπε θιινιιιιι ιγιιιρειιι 8·εΙππ8·ιειι; ιιιετ ιιιι.ιιπειιε εε ειι:ιι

ππι πιιε εως. θιιοιεει.εειοιιιιι ('ε.Ιεπιιι. Απι:οι· "κι πιιιτιιι ειιι

ειπε τι-ιιιιπειιι€ε Με επεπιειιι€ε ορετιιτιπε Βειιιιππιιιιιε ειιι.

Ψ. ΒοιιοΙοπι: «Επι εειι νοιι ιιιιιιιι;πετ θεεειιπ·ιιΙει ιιι πει·

(Βιςεἐιπ πεε ννει·πειιι'οτιειιιιεε Με πεε θειιιιτειιπεεε».

( ι·. .ι

ιι. Βεπιρει: «Ζπι· θιιιι.ιιιοεε πεε Βιιτιιιιιοι·ιτιε ιπιε ειπε

πει· ν. Βιειιι'εοιιεπ Με». (Ντ. θ.)

Π. Β.επιιεπ·ιτεοΙι: «Πιο Βεπεπιιιιι8· νοιι θεεεπι.πεγ Με

θιιι·οι·ε ιιει Βειιεππιπιιιιτ ιπιιετει· Κι·ιιιιιιιιειιειι». (Ντ. δ.)

Απιοτ ιιει. ειπε ι·ειοιιε Βτι”ε.ιιι·ιιιιι: ιπ Βεεεπιπιιγ ιιεεεπιπιειι

Με επι θτιιιιπ πεεεεπ ειιι" ετ ι'οι8·ειιπεε απ: 1)Βιε Βε

ιιιιιιπΙιιιιι.ς· πετιειιιιζειι Βιιει;ειιιιι·ιιιιιιιιειτειι. πιεΙειιε πιιπ νει·ιιιιιι

πετιει· ωεετ, νει·ιιιειιι·τει· ΒειιιειιιιιιιΙπππε πππ ειιπετεπ πγε

ρειιι.ιεοΙιειι Βιιιι·ιιιιε·ειι ειιιιιει·μειιειι. ει·ιι·ιεοι. ιιι Βεεειιιπιιγ

(ιιιειει αποψε Ντ. Π) νοι·ιιιι;Ιιι·ιιε Βεειιιιιιιε; σε επιιιεοιινεπ

8_γιιιριοπιε εοιιπιιιιπειι τεεειι, σε θεεειιιιπι.εοιπιιΜ ε‹ιπιιε πιο

Ιπειι€ε πετ ίι·ειεπ 8ειεειιιιι·ε π·ετπειι νει·ειιιι·ιιι. ει Βιιιιεε·επ

ετιιο1επ ειειι Ρειιεπτειι πιιι ει·ιιιιιιιετ Αοιπιιιι.ε ι·εειιι ινειιιι;, ιιπ

ιιιειιιιιοιι πιεπιι πιιε ινιιεεει· ιππι Με ιιι πιειιιΙιοΙι ιετοεεεπ

Ποεειι (πω-ποθ θειιι.ι ειιι' ιιιιοιιιει·ιιειιι Με.εειι πει·ιιιιι'οιε·ι. πιιπ.

8οιοιιειι Κι·ειιιιειι νει·οι·πιιετ Αιιιοι· ε·εννϋιιιιιιοιι ειπε πει·νεπ

ειιιτιιεππε Βειιειιπιιιιι8·: Βοπειιειι, Βεπει·, Αι·εεπ; πεε Βεεειι

ι:ιιιιΙ-ινιιεεει· ππι· ιπ ιιΙειπεπ Μειιιτειι, π·ιιι·πι πιιπ ειιι οεετεπ

1- 'Χι Βιπιιπειι εποε πειιι Εεεεπ. Πιιιει· εοΙοιι' ειιιετ Βειιε.ιιπ

Ιππ8· ετιιεΙι. ιιιιι.ιι Με ιιει Ηγρετεειπιιπε Β·ιιτε Βεεπιι.ιιιε.

δ) Βει εεει·ιι επεεεερι·οοιιειιοι· Αεοιιιε Με ιιει Αιι·οοιιιε πει·

Βειιιειιιιιιε.ιιι Μ. ειιι Επι" Βι·ι'ο1ι; ιιιοιιι επ ει·ιπετιεπ. ννιι.ε

πιο ΒειιιιιιπΙππε· πει· θει·ιιιι‹ι·ειιιιιιειιεπ ειιιεπει, εε Μεσοι

νειι'. Με Βεοιιι: πιε ιιιι2ιιιιιι.ιιιιΒε ΒειΙιειΙιε·πιιε· πεε Νει·νειι

ει·ειειιιε. ποι·ιιπϊ ιιιε.ιι ειι.ιι2 ιιι·εοιιπει·εε (ιεπιιοιιι ιε,ε·επ ιιιιιεεε;

πιο» ιιιπεε πε.ε (;ιι.ιι:ε ΑτεειιιιΙ νοπ Ηειιιιιεειιοπειι, ειε ιιει Νεπ

τοεειι Ιειειππιτειιιιιιι; ειππ, νει·νιιιιιιπι πιετπειι. .Ϊεποοιι εοιιιιεεει:

εποε ιιιει· Β. ειπε ειιιιετι,ε;ε Βεειιιπιιεεπιιε· πεε Βεεεπι.πιιγ

ννεεεει·ε πιοιιι. εεε. Μπι ινε.εεει· πιιι·π πιιιι·ιιι νοι·οι·πιιει πιιπ

ιιει εοιιπ·ποιιιιοιιεπ Κι·ιιππεπ πιι·ιιι ειιι' ιιιιοιιιει·τιεπ Με.ε·ειι.

Βειιι· εΜε Βεειιιιιιιε ιιει Αυτοι· ιιει θιιοΙεΙιιιιιεειε επ νετιιιετ

εειι, ι'ει·ιιει· ιιει πει· Β'ειιεπειιι πιιπ πει· ειπε πιε ςιειιιιεοΙιεπ

Αιιιιιι.ιετπιιι;ειι εειιπ·ιιιιιειι ι·εοιιι. ι·ιιεειι, ιιιι.πιειιι.Ιιοιι ιιει εΙειοιι
εειιιεει· νει·εοτειοιιπιι8· νοπ Μοοι·ι›ππει·π; πεε ερεοιιιεοιιε θε· η

 

Β.πεειιι_ι θειιιιι·ιιεΙ ιιοειιπγειι ι ινεπει·ιιεοιιεειιιοιι ιιοιεειιε_ι. (Επε

ειεοιιεε .Ιοοι·ιιιιι πετ Ηυ.ιιι- πππ νεπει·ιεοιιεπ Κι·ειιιιιιειεεπ).

Βιιεειιι_ι ιπι-πιω (Β.ιιεειεειιει· Απο. ' Η

Βιιπτπιιι ιιιιπεοιιετειπι·π ι ειιεπειιιειι οοιεεπει (ποπτιιιιι Επι· (ιιε

Ιιπι·ι.ειιιΠε ιιππ Ρτειιειιιιτππιιιιειιεπ).

Ψεειιιιιι οιι.ε.ιιιιοιοπιι (Ζειτεοιιτιιι. ζπι· Οριιτιιιιιιποιοςιε).

Ψεειιιιιι ιιιιιιιιεειιειιιιο_ι ι εεππειιιιοι ρειειιιιι.ι.τιι ι πειτορειοΙοειι

(Ζειι.εειιι·ιιτ. ειιι- ιιιιιιιεειιε πππ πετιοιιιιιοιιε Ρεγοιιιει.τιε πππ

Νεπτορετιιοιο8·ιει. · _ _

Ψεειιιιιι οοεοιιι.εειιεεωνεπποι ειειεπἔ. εειιπειιποι ι οι·ειιι:ιιεειιε·

ειιοι πιεπιιιιιγ (Ζειωειιιια τιπ- ει ειιιιιοιιε Ηγειεπε, ιςετιειιιι

ιιοΙιε Με ιιτειιιιεειιε Μεπιειπ). . '

Ψο_ιεπιιο-ιιιεπιιιπειιιι ειιιιι·πε.Ι (Μιιιι.ιιι·-ιπεπιειιιιεειιεε ιΤοιιι·πιιι).

   

"Μιι ποε Ηει·πε νει·ιιιιππεττ ειοιι πιιπ πιε Βειιοιιοπ ιιιιιιπ εο·

Επι· εοιιιππειι ιιιιιιιιιεοιι πιετιιειι. Απειι ιιει θιιιοειεε, ιιιιπιειιι.

Ποπ ιιει πει· εορ;. Πιιι.οειε ειπε, ειειιι ιιιιιιι ειπε Βι·ιοιι;ε ιοιπ

Ιεπ Νι·. 4 πππ Γ! ιιε.ιι); ιιι. ιιιιιιειι νοιι Πιιιιιειε ιπειεττε ειππ

πιε Βεεπιιιι.ιε ννεπιιιει· ειιιι·ιεπειιετειιεππ; πιει· νετννειιπετ ιιιπιι

Ντ. 18 πιει·ιιι, ιιιιπιι8· επι· εειπε ιπιε ιιιιειι.

π. Β ο ε τ. ο π· ε ε π: «Πιο Ρει·ιιγριιιιιιε ιιι πετ 8οιιιπιιιιιι;ει··

εοιιιιίι». (Ντ. ε.)

Απιοι· :ειιι-ι Η ι·εοιιι ιιιειι·πετινε Κι·επιιεπεεεοιιιειιτεπ πω·

(Βεοοιι.ειιιιιιιιι·επ ειπε πειιι Οοιιοιιοπ·-Ηοεριιειι; εε ιιιι.ιιπεΙιε ειειι

πιιι Ρει·ιη·ριιιιιιε ιπ πεπ Ρειιοπεπ πει· θι·ενιπιι.πι Με πεε

Ριιετρει·ιππιε; ιιι πει· ιιιιιιιε πει· ΡειΙε πι" πιε Ρει·ιι.πιΒιιΙιτιε

οει.;τεπει. ιιι πει· “πω” Ηιιιιιε ιιεειιιιιπ ειπε πιπ'πεε ειπω

ιιιιιε. νοιι πεπ Ι? Κι·ιιιιιιειι ειιιτιιειι θ (50 ρθω; ιιει θ Ρε

τιειιιιιιιιειι ειιιινιοιιεΙιε ειειι πιε ΡετιιγριιΙιειε νπιιιιτειιπ πει·

θτιινιπιιιιι. Με νοιι πιεεειι επιι·ιιεπ 5 (πιω 55 ρθω; ιιει πεπ

ιιιιπετειι ιιππ: πιε Κτπιιιιιιειι. ειει. ιιπ Ρπει·ρετιιιιιι ειιι, νοιι

πιεεε·π ειιιι·ιι ππι· ειπε. νοιι θ Κι·ειιι-ιειι, πιε ορει·ιιιιπ ιιειιειι

πειτ πιοι·πειι π·ιιι·ειι, ειιιι·οεπ 2; πιεεε ιιιιιι.ιειι οετειιε ποτ πει·

Ορετιιιιοιι επεεεερτοειιειιε ιιιι€ειιιειιιε Ρετιιοιιιιιε; νοιι 5 ειππ

Ορετιι·ιοπ ειιιι·οειι (80 (πω, ειιειιιειιε επ πΙιε·ειιιειιιει· Ρει·ι

ι.οιιιι.ιε. Βει πεπ 9 εειινιιιιιε·ει·επ Ε'ι·ιιπειι ι'ιιιιι·ιε πιε Ρει·ιιγριιΙι

Με επτ Β'ι·ιιιιεειιπι·ι ι·εερ. ιππι Αοοι·ι ιιι 4 Ε'πΙΙεπ (44 ρθω;

ιιει πιειιετεπ 4 Γιι.ΙΙεπ ννιιι·πε πιο 8ειινπεπεει·εοιιειτ οπο: ππτει·

οι·οειιειι; ιιι ι Ε'ιιΠε ιιοιιιιιε ιιιΒιι ειππ πειιιιπ ιεεεει.ειΙεπ, οιι

ειε θεοπτι ΐι·ιιιι2ειι.ιε οποτ ειπ ιιοι·ιιιιιΙεπ ?ειι. ειιιεει.ετε.

Ν. Ριεεπιεπ ιι γ: «ιιππ Επι! νοιι Αι.ι·οριιιε οιιιιε ιπιορετιιιοε.

ιιεοπιειιε». (Νι·. θ.)

Μ. 'Η ι ε πι:

πιο ιπ_ιεοιιοπειι».

«Ζπτ Βειιεππιιιιιιι· πει· Βιεριιε.ιιιιε.ειε ιιιιι θειο

(Ντ. Θ.)

Απ πει· Ηιιιιπ ειιιεε ι·εοιιι ιιιειτπειινειι Ριι.ιΙεε πεπιοιιειι·ιι·ι.

Δπι.οι· πιο ι.ιιιιιειι ε Βεειιιιιιιεεπιιις πετ Βιειιιιειιιιπειε πιιι·οιι

ιπι.ι·ιι.ιιιιιειιιιιιιι·ε ειοιιιειιπ_ιεοιιοπεπ (8περειιειοπ ιιι νιιεειιπϋι,

πιο πιε 0,05 ιιι ιιιιει·ι·ιιΙΙειι νοπ 2-4 Τε.ιιτειι). Πει· Βιι”εοι: πιω

ε·εννοιιπιιοιι ιιει· Ιειιιςεπιιι ειιι, πι. _ιεποειι επιει.ει. ειιι ιιππ

εοΙει.επτετ. Πιο Βεειιιππεεππε; πεε ειε ιιιιιιιιεετιεειιειι το

εεεεεε πιιι·ειι θειιοιιιει και εποε ιιι πεπ ιι.ιιεπ ειιι, πιο ιπ πει·

Αιιειιιιιεεε Βπεε ιιιιεοιπι. πιιεεεεοιιιοεεεπ πι.

Ν. Βιιι.Ιοοεο!ιεειιγ:

πετ Αιορεοιε». (Ντ. Θ.)

Αιιιοι· πει· ιιιιι πεπ ιιιιιιοιιειι ΒειιπππΙπππειπει:ιιοπεπ°ιιιοιιι πι·

ι'τιεπειι: ινεπει· πιε ιιειιιιππι.επ Πε.πιτειειιιιιιει, ποπο ειε Νετνιππι

πιο Αι·εωι, Βτοιιι ιιι·ιιειιι.ειι ιιει πει· Αιορεειιι ετειιι.ιι ιτιςεππ

ειπεπ οεπιετιιειιεννετιιιειι Νιιιιειι; πεειεςειι Με ει· πεπ ΡΙιοε

ιιοι· ει» εειιι· ινιτιιεειιι. Βι· νετοι·πιιει πιιε ιιιιωι ιιι νει·οιιι

πο; πιιπ Αι·εειι ιπ ιοΙε;ειιπει· Γοι·ιιιεΙ: Ριιοεριιοι· 0,08 εοιπε ιιι

«Ριιοεριιοι· ιιει πει· Βειιεππιππιι·

οι. πιιπ., πειιιπε πιο Λοιπι ει·εεπιοοει 0,1; Ριιιν. ει: Θεοο.

ειπεπ. π. ε. Ε. ιιει. Ντ. 120. Οοπ. οοΙιοπιο. Θ. Ι-4 Ριιιεπ

' ιιι.αΙιειι. Βει πιεεει· Βειιπιιπιπιις ιιεοοε.ειιι.ει ιιιιιπ εεννϋιιιιΙιοιι

Β'οι8·επποε: εοιιοπ πεοιι ειιιειιι Μοιιιι.ιε ιιιιπειι ειοιι ιιειιιε ιιεπε
π ιιιιιιιε ΒιειΙειι; επ πει· Ρει·ιριιει·ιε πετ ιιιιιοιι·ι.επ Ρεττιεπ ίεΙιειι

πιε Βιιιιι·ε ειππ ιιιεΙιι· Με, ιιι 2-4 Μοιιιιτειι ιετ. πιο ΑΙορεοιε

“εειπε εεεοΙιπ·πιιπειι.
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«Ι)ιε ΓοτιιιειιΙεΙιγετιει·ινειε Βει ωΨεΙ_ιειιιονιιιεεΒι

ιιιιιι ειιιι€ετΒειιιιιιτΙΙιιιιε· εει· ιιιιετιιι,εο. ΠγρετΙιιιιτοιιιε

Ποιειιιιοτιιι0ιι». (Νι·. θ.) _ (

Αιιιοτ τω" ιιιιιιι.εΙιει. ειιι ιιιε ΒετεΙιε νοιι ειιιιετειι Αιιιοτειι

ΙιετνοτιτεΙιοΒειιε τ.τιιιιειιι,ι·ε ιΝιι·Ιιιιιιε,· (Με 'Τιιιιιιοιοι·ιιι Βει (ιετ

ΒεΙιειιιιΙιιιιιτ εεε Ιιιιεττι·ιιιο. ιιιιιτειιιΙιεΙι ιπι ΚιιιιιεειιΙιει· Ιιιιι.

Ιιτ ιτει·οι·ιιιιει ειιι: ιιιιιωι ιιι νειΒιιιιιιιιις οιιι ΑιιιγΙιιιιι οιιετ

'Ι'ε.Ιειιιιι (ΜΒ) ιιιι‹ι και. Ιιιι.ιιιιι; ΒιειιιιιιΙι οιιετ ΖΙιιΙι Ιιιιιιιι;

Ιει.ειει·εε εει ιειΙοεΙι ιιιεΙιι. ιιοιΙιινειιτιις. Ι)ιε ΒεττεΠειιιιειι ΒιεΙ

Ιειι ινει·ιιετι 8-4 1ιει ειΒιιωι ειιιιτεριιιιει·ι.; ΗειΙιιιιε πιει εεΙιοιι

ιιιι.εΙι ειιιιιιτειι 'Ι'ιιι.τειι ειιι; ιιιι·Ιιτ ινειιι.ε;ετ ειι'εοινοΙΙ ιει. ιιιε Με

τω: ιιιεεεε Ηιι·ειιριιΙνετε Βει ιιιιεεειιιΙειιι ΙΒεεειιι, ι'ετιιετ Βει

άετ Ηγρει·Ιιιιιτοειε εει· ΓΙιεεε ειιι! ιιε.ιιιειιιΙιοΙι Βει άειπ Βε

ΡτειιΙΙιεοΙιεεΙιιι νιτεΙει:Ιι. Με. Ντ. ιο-ει μπει

Ε.. Ν. Ρομονν: «Ιιιειιιιιειειιι.ιε νεΙνιιιιιτιιιτι εειιιιΙιιιιετιιιιιι

εοτειιε τεΙε.ιινιι τειιιροτιιτιο». (Νι·. ιο-ιει.

Βειι Αιιειςιιιι€εριιιιιιι ιετ ΒεπτεοΙιιιιιιιτ ιιΒετ ιιιε οΒειιρ,·ειιιι.ιιιι

τειι Κι·ιιιιΙιΙιειιιιετεεΒειιιιιιιιτειι Βιιιιει.ε ιιιε ιιΙιιιιεεΙιε Βειιιοιιετ.τιι

ι.ιωι ειπει: 44ἔΙιΙιι·ιςειι Μιιιιιιεε, ινεΙεΙιει· ιιιε τγριεεΙιειι 8ΪΙΠΡ·

ιοτιιε ΙιοεΙι8·τε. ιεετ ΑττετιοεεΙετοεε ιιιι‹Ι ειπει· ειιειιτιειιιιιι.ιιιεΙιειι

Βι·ινειιει·ιιιιε· εετ Αοτιιι ε.εεειιιιειιε ιιιιιι εειι Αοτι:ιιΒοιτειιε Βοι:.

Πιο ει·ειειι Πιιιει·ειιεΙιιιιιςειι ιιιοιιεε Ρετ. εειιειιιι Ρ.'ιι Ζειει.ειι

(Με νοτιιο.ιιιιειιεειιι ειιιεε ιιειιι.ΙιεΙιειι ιιιιιετοΙιεεΙιειι θετιιιιει:Ιιεε

ιι.ιι ιΙετ Βιι.ειε ιιιπ! άετ Ηετιεριιπε ιιιπ! ιιεΒειιΒει ιιιε ιιΒτι8·ειι οιι

ΙιειιιΙΙιιιιιτειιιετΙιοιιε, ειιιιιιε.Ιιεε Βεειι·ειεΙιιιιιε;

Β ΤΙιειΙε

ειιι; άει· Βεει ΒεεΙειιι: ιιιοΙι ειιι Ί'ιιΒει·ΙιιιΙοιιε άετ ιι.ιιιιετειι Οι·

θ. θοιιι.εεΙιιιι·ονι·:

Ιιιιιιιιτειι εινιεεΙιειι εειι Ζειιειι ο.ιιιιτειειιιιειι Εεεειιι. 8ιε.τι

'Ι'ιιιιιιειοι·ιιι Ιιε.ι. Αυτοι εΒειιιιιΙΙε ιιιπ ετιιτειιι Βεειιιιειε Πι·οιι·ο

ιιι ιιιιι:εινιιιιιιι.: Πτοι.ι·οριιιι, των" Βοι·ιει. 'ΓειιιιεΙΒιιιι, ιιΙειρ;ιει.

ιειιιιιι;Ιιι;Ε. Βει ω· ΗγρετΙιιιιι·οειε :ιετ ?ιιπε εεΒι·ιιιιοΙιτε

Αυτοι· πιιιι5.οΙιει. ιιιε ιιι άει· ιΙειιιεοΙιειι Ατιιιεε ειιιιτειιιΙιι·ιε Βε

ιιετ ΡιιιιεεεΙιΙειι

ειιι. 5-ΙΟ ρτο‹:. ΟΙιι·ειιιε:ι.ιιι·ειιιειιιιε; ιιιεεε ΜετΙιοιιε εει ιειΙοεΙι

ιιιεΙ:ι ιιιιιιιει· ιιιιιι·ειιιιΒιιτ; νιεΙ ιιιιιτειιιΙιτΙιεΙιει· οιιι! ειιιιιιεΙιει·

ιετ ιιιε Ι·Ιε ιιιεεΙιιιι€ ειιι. Νοτιιιο.ΙιιιΙϋειιιιε: (1 ΤΙιεΙΙ Ε'οτιιιιιιιιι και”

ε.εεετι; Βοι ειιιτΙιειι θεΙιννειεεειι ιιι ιιετ ΑεΙιεεΙΙιοΙιΙε

νετινετιιιει. Αιιι.οτ εεΙιινιιεΙιε Β'οτιιιιιΙιιιΙ6ειιιι€ειι, 5-'7 'Ι'ι·οριετι

ειιι Πι (ιιπε νΙιεειιει·: ιιοι·Ιι νει·ιΙιιιιιιιετ νετοι·ιιιιει: ετ ιιιε 1.6

ειιιιε;ειι Βοι άει· ιιΙιεειιιειιιειι ΗγρετΙιιιιι·οεΙε (ιετ 'Ι'ιιΒει·ΙιιιΙΒεειι.

Πιιιι Ρ'οτιιιιιΙιιι εετ εε αεΒι·ιιιιι:Ιιι. Αιιιοτ ειιτ Αει:ιιιιιιι· νοιι

εεΒιιιιιιιιιτειι, ιιιιιοιι·ιειι νι7ιιιιιΙειι.

ω. θετε οιιι: «Ζιιτ ΒεΙιειιιΙΙιιιι,ε· εει· ΙοΙ‹ιιΙειι ΤιιΒει·ΙιιιΙοεε».

(Ντ. ΙΟ.) ·

Ιιιι νετΙιιιιι*ε άετ Ιειπειι 15 .ΙιιΙιτε ιιιπ: Αυτοι· ειιι ιιιιιιιιτ

ΒοεριτιιΙ ευ ΜοεΙιειιι ειιιι,ιτε Ιιιιιιιιει·ι ?Με νοιι ΙοιιιιΙετ 'Ι'ιιΒει·

ΙιιιΙοεε ιιι ΒεΙιειιιΙΙιιιιιτ ΒεΙιεΒι: ιιιεΙιτ ιιιε ιιιε ΠιιΙι'ι.ε ε.ΙΙετ

ΚτειιΙιειι Ιιιι ειιι ι.ιιΒετΙιιιΙϋεετ ΙιγιιιρΙιάι·ιιεειιε.Πεειιοιι; ειιι Ντιτ

τεΙ ε.ΙΙει· Ι·'ιιΙΙε ννιεε 'ΓιιΒετΙιιιΙοεε άει· ΚιιοεΙιειι ιιιιιι θεΙειιΙιε

ειιιιε. Ιιιι ΑΙΙιτειιιειιιειι ιιΒετπειιμε ειιιε Αιιιοτ, ιιιιεε ιο

εειιιιτειοΙιει· ιιιε Κι·ιιιιΙιειι ινιιτειι ιιιι‹ι _ιε ιιιιετι;εΒτειιειετ ε" ιιι

ΒετΙιιιΙοεε Ρτεεεεε νετ, _ιε ΙΙιιιιι·ετ ιιιε Κτε.ιιιιειι Ιιιι Ηοεριι.ε.Ιε

Ιιιττειι ιιιιιι _ιε "τω" ι·ιιιιιειιΙ ιιιε Οιιει·ιιιιοιι ειιι: ει”ιιΙιτι ινστ

άειι ιντιι·, ιιιιι εο εεΙιΙεειιιετ ιιιε Κι·8.ιιιιΙιειτ νετΙιε ιιιπ! ιιιιι εε

τεεειιει· ιι·ιιι·ειι Βεειάινε ειι ετινιιτιειι. Κι·ιιιιΙιε ειιι ΙεΙιεΙει·

ΤιιΒει·ΙιιιΙοεε εειι πιειι ιιιιτ ιιιιτεε Ζειτ ιπι Ποεριιιιιε ΒειιιιΙι.ειι,

ιιιε ειιιε Ορετει.ιειι ιιιιιιειτι, ιιιιιιιι εειι εοι'οτι: ειιιε;εε·τιιΤειι νετ

ιΙειι. ινοΒει ιιΙΙεε ΚτειιιιΙιε.ιτε ειιιιετιιι ινει·ιιειι ιιιιιεεε; ιετ πιειι

εεειι·ιιιι,ι.τειι ειοΙι πιιε άει· ΑιιεεοΙιιιΒιιιιε; :τι Βεςιιιιιτειι, ιιιιιιιι

εειι ιιιε ννιιιιιΙε ιιιε εεεεΙιΙοεεειι. εοιιεΙετιι ιιιιτ ιιιιιηιοιιιτι (.Ιοιιο- ί

ιοι·ιιιιιιτι.ι·Ιγ) νι·ετάειι. θεΙιι· ινιεΙιιιε ιετ. ιιο.Βει ειιιε ιιΙΙειειιιειιιε

τοΒοι·ιι·ειι‹Ιε Βιιιι, ειιιε ΒιιΙΙ:, τω Βοιιιιε. Βιιε ειιιε ιιιε ιιι-

ιιιΙιι·ιιιιιτειι, ιιιε Αιιτοτ ειιιε ιιειιιειι ΒεοΒιιοΙιιιιιιι.τειι €ειιιε.ειιι Ιιιιι.

«ο ιιιιιςεινϋΙιιιΙιεΙιε ΓειΙΙε νοιι ΙΞοΙιιιιο

ΙιοΙιιιειιιιι·ε.ιιΙιΒεια. (Ντ. 10.)

Ιιιι ετει.ειι Ρε.ΙΙε ΙιειιιιιεΙιε εε ειεΙι ιιιε ειιιειι νετειι.ετιειι

ΙΞειιιιιοΙιιιΙιΙιιιε Ιιιι ΙιιιΙιειι Ι..εΒετΙιιιιρειι ειιι Ρετίοι·ιιιιοιι ιιι άειι

 

Πιι.<.τειι, ιιιιι ιΙειιι ΕΙτΒτεεΙιειι νι·ιιι·ιιετι ιιι·ει ΒΙ:ιεειι πι Τιι.8ε Βε

ιοτιιεττ. Πει· Κιιι.ιιιιε εειι”. ΓειΙΙ2: ΒειιιιιοΙιοΙιΙιιιε τεΙΙειε

εεΙΙιιΙοιιιιε ρτε.ερει·ιιοιιειιΙιε. ιΤεΙΙ 8: ΕεΙιιιιοΙιοΙιΙιιιε νε,ιτιιιιι.ε

ιιιιιεειιΙΙ τεειι εΒοοιιιιιιιε ειιιιειι·ι. 4. ΙιεΙιιιιοΙιοΙιΙιιιιι ιιιιιεειιΙι

νοπι ιιπ. ειναι. ό. ΕοΙιιιιοΙιοΙιΙιιιε οειιιιιιιι εεετι ει. πει

ειιιιειτ.

Ν. ΙΙΙιεΙι ιιιΙειιν: «Ζιιτ Ι.εΙιτε νοιι άειι Τι·ορΙιοιιειιι·οεειι εετ

Ε.ιιιτειιιιιιιτειι». (Ντ. 10.)

Αιιιοτ Με 11 Κι·ειιΙιειιττεεοΙιιεΙιτειι ειι. ιιιε τεεΙιτ νιεΙ ιιιιετ

εεειιιιι.εε Βιετειι; ιιι άει· ΜεΙιι·πε.ΙιΙ εετ ?Με πω· ιιιε θτιιιιιΙ

ΙιτειιΙιΙιειτ 8ι·ι·γιιἔοιιιγεΙιε.

«ΠεΒετ ιιιε ΒεΙιειιιιΙιιιιε· άετ ΒοΙιιιτΙεοΙι

ιι.ιιε·ιιιιι ιιιιιιεΙει Οει.ι·ΙιοΙιιι_ιεει.ιετι». (Ντ. 10.)

Πιο νοιι Ηειι Β τι ει· ειιιριοΒΙειιε Οε.τΒοιιιιιεειιοιι Με Αυτοι·

επι εετ ΜοεΙιειιετ Κιιιὰει·Ι‹ΙιιιιΙι ετρι·οΒι ιιιιιΙ τΙιειΙι ιιιιιι εειιιε

Ει·ιεΙιτιιιιι;ειι ειιι. Ζιι εειι ιιι_ιεειιοιιειι εεΒιιιιιεΙιτ Ρ. ειιιε

ΒρτιιΖε, ιιιε Β θι·ιιιιιιιι ΡΙιιεειςΙιειι. Μεεε ιιιιιι ιιει·ειι ΝιιιιεΙ ιιιιιετ

ετιιιιιριειιι ννιιιΙιεΙ 8εΒο.<.ι;ειι ει; εε ιιιπ! ιιιιιιιει· ειιιε Βρι·οο.

Ι.ϋειιιιε; ε.ιιεειι·ε.ιιιιι: ιιΙειιιε Κιιιιιει· ει·Ιιε.Ιτειι Η: άετ Βρτιι2ε,

ιιΙεο 0,08 Οιιι·ΒοΙε8.ιιιε; ιιιεΙιτ ετινο.εΙιεειιε Κιιιιιει· νι Βρι·ιιΖε.

ΝιιεΙι άειι ΒεοΒεεΙιιιιιιιτειι άεε Αιιιοτε εοΙΙειι ιιιε ιιι_ιεετιιιιιειι

εεΙιοιι ειιι 2. Ιζι·ειιιιΙιειιειειςε νοτε:ειιοιιιιιιειι πιιε ιιι ιιιιιτεΙ

εεΙιννει·ειι ΡιιΙΙειι Με :ιιιπ θ. ΚτιιιιΙιΙιειιετιιιτε ι'οι·ιεεεει2ι: ντετ

‹ιειι. ειιιε Με 2ιιιιι ΑΒιιιΙΙειι εεε ΓιεΒετε. Ιιι εεΙιινετειι ιι'ΙιΙΙειι

Ιιιιιιιι πιειι ιιιε Βιιιερι·ιιιιιιιιτειι 8 'Γεριε Ιιιιιιειειιιιιιιάετ ιιιιιετ

ιιεΙιιιιειι, εοιτειτ εινει Πει ειιι 'Πηγε. ιιε.ιιιι·ΙιεΙι ιιιιιεεε ιιιιι.ιι ιιπΒει

ιιιε ΒεεεΙιεΙΤειιΙιειτ άειι Πι·ιιιε νειι'οΙ8ειι. Βιε ιιιιτεΙι ιιιεεε Βε

ΙιιιιιιΙΙιιιι€ειιιειΙιοιΙε ει·2ιεΙιειι ΒεειιΙτετε ιινιιι·ειι εεΙιτ ιιιιι·ιειιειι

επεΙΙειιιι. Α Β ε Ι ιιι ει ιι ιι.

Α. ΡοΙιι-ιιΙιτονιι:

_ιεειινειι ΜετΙιιιιιιΙε ειιιετ Αοτι.ειιιιιειιιιιειειι:. ΙΒιιιε Βεεεει·ιιιιε

ιΙει· ε.ιιιιιτιεΙιεΙι ΒεειεΙιειιιιειι Ιιειι:ιεειι Βι·οιιεΙιιιιε ιιιπ! άει· επειτ

Ιιειι ΗιιετειιιιιιιεΙΙε ιιιΙιι·ιε ειιι· ΒεεεετιιιιΒ· «ιετ Ηετ2ιΙιειιΒ·Ιιειτ

ιιιιτΙ 2ιιεΙειεΙι 2ιιιιι θειιιιιιιιιειι άεε ει·ινιι.Ιιιιι.ειι θει·ιιιιει:Ιιεε. νετΓ.

ει·ΙιΙΙιι·τ Με ΖιιειειιεεΙιοιιιιιιειι Με Ιει2τετειι ιιιιι·εΙι ειιιε ποτηριο

τιιτε ι)εΙιιιιιιιιτ άεε εειιιε ΒΙεετΙοιΙ.Μ ειιιε·εΒιιειιι.ειι ΒιιΙΒιιε εστ

τε.ε, εεε Β'ιιιι28ΙΙ ειιειιτιειιιιι.ι.ιεεΙιειι ΒιιεΙιειι ιιιπ! ιιιιεΙι ε” Οει.ιιιιιι

εοτιιι.ε, εε Μ" ιιιετ ειιι ιγριεεΙιει· ΡεΙΙ τοΙε.κινετ. εειι.ινειΙ.ι

εετ Αοι·ιειιιιιειιιι'ιειειι: νοι·Ιιει.ττ. Ιιι εειιιετ Ρι·ειιιε ειιιε νεπ.

ιιοεΙι ιιιεΙιι·ει·ε πιιε νοτεεΙιοιιιιιιειι ιιιιιι ετινιιΙιιιι. ει· :ιιι Βεεεε

ι·ειι ΟΙιειι·ε.Ιιιει·ιειιΙι άεε εειιιοιιεττιι·ιειι Ρειιειιι;ειι ιιιε Βιιι2εΙΙιει

τω. ιτεΙεΙιε ιιι ιιειιιειι ΓιιΙΙειι ιιειιιιειιεννει·ιΙι ειιιι: ΝιιιιιΙιεΒ,

νετ!. Ιιιι.ι. ειιιε τεΙυ.ιινε. ιειιιροτιιτε Λεττειιιιιειιιι'ιειειιι ΒεοΒιιαΙι

ιειι Ιιειιιιειι Βει Ιιειιιετι νοτιςει·ιιοΙ‹ιειι ΑΙΙ:ετε. ιιιπ ι·εεΙιι πηξε

ει:Ιιι·ιττειιει· ιιΙΙι.τειιιειιιει· Αττει·ιοεεΙει·οεε. ινοΒει Βει εε.ιιιιιιιΙιεΙιειι

· Ριιι.ιειιιειι ειιιε ιιιεΙιτ οι·Ιετ ννειιι€ετ ιιειιι;ΙιεΙι ιιιιεεερτε.8·ιε επεσ

ι·ιειιιιι.ιιεεΙιε Βι·ννειιει·ιιιιιτ εει· Αοι·ιε. ιι.εεειιιΙειιε ιιιιιι Με Αοι·τιιι·

Βο;;ειιε νοτΙιιιιιιιειι ινο.τ. Πειιι Αιιιιτετειι Βειιιιιιιιιετ ΙιιειιιΠεΙειι2

ειιιε· ιτειι·ϋΙιιιΙιεΙι ιι·8·ειιιΙ ειιι ΙιτιιιιιιΙιιιιιει· Ζιιετιι.ιιιι νοτΙιετ. πιε

Κιι.τετι·Ιιε εετ Ι.ιιιι.ιιιεε·ε, ΟΒειιρετιοιιειι, ΙιιιτρετΙιεΙιε ΠεΒετειι

ιιιτειι(.τιιιι€ετι ειε., ντιπ ιιιε ΠετιιΙιειι.ιεΙιειτ ιιιιε;ι·ιιι”, (Με Ι·Ιει·2

· ιοτειττετ, ΒεεεΙιΙειιιιιΒιετ ετΒειι.ειι Πειτε ιιιπ! ειιτ Βι·ιιιι”ιιιιιι1ε

ιΙεεεεΙΒετι ιιιιιι·ιε. Με ΒτεοΙιειιιιιιι€ειι άετ Ιιιειιιιιειειι: ιιιιιεΙιειι,

εοΒεΙ‹Ι ειε Ηετ2ιΙιε.ι.ιιτΙιειι ειιι· Νοι·ιιι :ιιτιιεΙιΙιεΙιι·Ι.ε ιιιιιι ειε ιιπε

Πειτε ιιιιιςτειιειιιιειι Μοιιιειιτε ιτεΙιοΒειι ντιι.τειι. Βειιιι Αιιι“ι.ι·ειειι

άετ Ιιιειιιιιειειιι Ιιοιιιιιε ειιιε Ζιιιιισ.Ιιιιιε εεε οΙιιιεΙιιιι ετινειτ.ετιειι

ΤΙΜΜ άει· Αοι·ιιι ΒεοΒιιοΙιτει. πετάω, από ιιεΒειιΒει ειιιε τω.

ἔι·ϋεεει·ιιιιε· εετ Βιιιιειιειοιιειι άεε Ηει·ιειιε. Ι)ιε ιιΙιτιιεεΙιειι

'γιιιρι.οιιιε άειι Βιιιτι·ιτιε ειιιετ Ιιιειιιιιειειι2 ειιιιιεετιι ειι:Ιι ιπι

ειιιιεΙιιειι ?Με νετεεΒιειΙειι. ιιιιΙετιι ΒεΙ‹ι Ι)γεριιοε, ΒιιΙιι Οειιειιιε,

Βει·2ΙιΙοριειι, ΒτιιετιιεΙιιιιει·ιειι οιΙει· εει. ειιι· ΒεοΒειεΙιιιιιιε

οιιιιιιι;.

Ι. Ε). Ηε.€ειι-Τοτιι: «ΠεΒει· άιε Βειιειιιιιιιε· εει· ΟγειιοιιΙιε·

ριε ιιιιιι ΚειΙιειετιειιιιοιι άετ Πι·ετετειι ειιι· ΠιιιΒιιοειι‹·.ι-_

ι·ιιιιε`ειιιιρ;ετ Βιιιεειι- ειιι! Νιει·ειιΙειιιειι». (Ντ. ΙΙΙ.

Βει ιιειιι Ιιειιιιι.ι·ειι Βιιιιιιιιε άει· Αεερειε ειιιε ιτ,ε.τειιιι ινεΙεΙιε

ιιιιειιιτειιεΙιιιιε ΓοΙιτειι ιιιεεει· Πιιτει·ειιεΙιιιιιιτειιιετΙιοιιειι νοιιι

,ι.τιιι.ιι2 ιιιιε;τεεεΙιΙοεεειι, ινει·ιΙειι ιιΒετ ιιιι (ιει;ειιιΙιειΙ οι`ιιιιε.Ι ειιιε

τειιιιειΙάιεετιιοειιεεΙιε 8εΙιινιει·ιεΙιειτειι ιιιιιιεΙετ άετεεΙΒειι Βεεει

Πει: ντι-πιειι Ιιιιιιιιειι.

Β. Α. Ρ ι· ειιι ι ιι : «Ι)ετ ιιιιἔειιΒΙιεΙιΙιεΙιε ΒιιιιιιΙ ιιΒει· ιιιο ?τησ

άετ Αιιννειιιιιιιιε· νοιι ΟΖοιι ειιτ Βτει·ΙΙιειιι.ιοιι άεε Ψυ.εεετε».

(Ντ. 12, 14 απο 15).

[Πε νετεετε;ιιιις ω· ΙΣιιιινοΙιιιει· ιττοεεετ Βιιιιιιε ιιιπ ε·ιιτειιι

Τι·ιιιιιινιιεεετ ιετ ΒιεΙιετ νιεΙει· Οι·ιε ειιι ριιιιιι εεειάει·ιιιιιι ἔτι

ΒΙιεΒειι; ιιιιιι Με ιιιιιεει.ε εοΙεΙιεε νοιι άειι Βειι·ειι'ειιιιειι Βιιιιιτ

νετινιιιτιιιι;τειι ιιιιι'_ιειιε ννειιιε ιι.ιιεεεττεΒι. ιιιπετιιειι Γ. ιιιπ ειι:Ιι

ιιιιιι ιιιπ ‹Ιετ Ι.ιιετιιιιιι· ιιεΒετ ιιιε Πειτε ιιιιιτεΙει (Μου ειιιε

νιιιιεεει· Ιιειιιιιτει ιιιιιι ιιιιεεΙιιιιιΙιεΙι 2ιι ιιιιιεΙιειι ΒεΙιιιιιιιι ιτειιιει.ι:Ιιτ.

πιιε ιΙιειΙι. ιιι ΚιιτΖε εεε ειιι' εοΙεΙιεε Βεειιιτ Ιιιι.Βειιιιε ιιιπ. ΑΙΙεε

ιιεΙιειιιι ιιε.τειιι' Ιιιιι2ιιινειεειι. άπε τετ ιττοεεε ειιιιιιε. νι·εΙεΒε

ιιι ειιει·ειεΙιειιάειιι Μειεεε ιιΒετ εΙεειι·ιεεΙιε Βιιει·Β·ιε νει·Ι'ιι,ε;ειι,

ιιιε Βιιιι·ιεΙιιιιιιε ειπει 8τετιΙιεειιοιι άεε ιΙΙιεεεει·ε ιιιιτεΙι (που

εετ ΒιΙΙιεειε ιιιπ! Βειιιιειι1ετε ΙΙΙΙοιιιιε εει ιιιπ ιιΒετ ετειιιιιιιιεε ιιιιιι

ε:ιιτεε ΤτιιιΙιινε.εεει· νει·ι'ιιχειι κιι Ιιοιιιιειι.

Β. Α. Κ ιι ι ε ε ιι ε τ ε ιι η: «Ειπε νετειιιιιιεΙιτε ΟΙιτειιερι·ιιεε».

(Ντ. Π).

Βει εετ ΒεΙιιιιιιιΙιιιιε; νοιι Οτετι·Ιιοειι ιετ εε ιιιιι·εΙιιιιιε ινιιτι

εοΙιειιει·νει·ΙΙι, ι·Ιε.εε άει· ε.ιιεΙι ιιι ιιειιι Βιειετειι 'Ι'ΙιειΙε άεε Κυπε

τειι θεΙιϋτεειιεε ειιιΒιιιτειιιιε Βιιετ Ιιετειιει.τεεριιΙι Μπι: ότι. εοι

εΙιεε ιιιιτεΙι ιιιε ιιΙΙιτειιιειιι εεΒι·ιιιιεΙιΙιεΙιειι (ιιιιιιιιιιΒε.ΙΙοιιερι·ιι:ειι

ιιιεΙιι: ιιι 8ειιιιε·ειιιιειιι ΙΙΙιε.εεε εττειεΙιι. Μια, ιιιουοιιιι·ι Κ.

ειιιε θοιιιΒιιιε.ιιοιι ιιιι άει· Βρτιιιε, ιιιε ειιι-ι ειιιει· σιιιεριρειιε,

Με εοΙεΙιε ιετ Αιιιτειιιτοριειι Βειιιιιει ινιι·ιι, ιιιιιι ιΙειιι ιιΒΙιεΙιειι

ε. 15 (ιιτιιιιιιιι ΓΙΙιεειεΙιειι. ιεεεειιιιειι ΗιιιιιιιιιΒιιΙΙοιι ΒεεεεΙιι: Βιιε

θιιιιιιιιιειιιιε άετ Ριρετιε ι.·ι·ιττΙ ειιι.ιετιιι ιιιιιι οιιι' όιεεεΙΒε άετ

θιιιιιιιιιΒειΙΙοιι ετεεοςειι. ιιιιεΙιιΙειιι ιιι Ιεικιει·ειι ιιιε Ιιι_ιεειιοιιε

Βιιεει.ε;Ιιειι ιιιιι`εεεοι;ειι νιοτιιειι ιιιπ.. Με νοι·ιιιεε ειιιε: ιιιιιιιιει·,

ι·ει.τεΙιιιιι.εειεει·, ιιι εειιιει· Βιιιι·ΙιεΙ ειεΙιι ιιιοἀιιὶειτΒετετ ΒιτειΙιΙ; ιιι:

εοΙιιιε Αεερειε ιΙεειιι·ιιειι θεΙιϋι·ειιιιι.τ ειιι2ιιι”ιιΙιι·ειιιΙειι ΒιιάειιιεΙιε

εετ ΒρτιιΖε. ννοΒει ειιεΙι ιιιε ΙιιιεειιοιιειΙΙιεειΒΙιειι Πω". Βε

εοΒιιιιιιιιε ειτε, »ι·ειι άετ ΒιιΙΙοιι ειιιε Αιιι'ειιιιεειι νοιι άετ Ρι
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Ρε ινετε !ε!εει ι!!ιτ‹·εει!!!!!ι!·ει!. άεεε !ιι!ει· Ρει!ει!ι τι!!! 0ετε!!

!!ι!εε. εετ ιιι·ε.!ιτει!ι! ε!ι!ει· !ει!Βετιιι Βε!ιε!!ι!!ι!!ηε ε!!!ε Απ!! !!!

ι!!ε Βιιτεε!!ει!!ιιι!ε !ιειιιιι!τ, εε!πιε ε!Β·ε!!ε ει!! εεε!!εεεει!!!τε Με!!!

!!ιιρι·εν!ε!ι·ιε 0!ιτει!ειιτ!ιεε !ι!!!ετ!!!ει.

Ν. Π Τ!ιει!·: «Π!ε π!ε!!ε!· ε!!!ε!! ειιι· ε!!!ε!·!!ι!ειιιε!!ει! Αι!εετ

εε!ιιι!!!!· άει· Τ!!ει·:ιρ!ε νοιι !ι!!εο!!ο!!ε!ιτει!!ι!!ε!ιε!!».(Ντ. Ν!!

Πει· Ψεε·, ινε!εεεπι Με Βε!ιιι!!ι!!!!ι!ς ει!! !!!!εει!εεε!ιτει!!ιεε!

τι!!! ε!!!ειιεε!!!ιι€ει! ειιι, !ει ειιιε!! ε!ε εετιιι!!!!!ει·ερ!ε εετ ε!!!ε.

ιεετ!ε ε!ιεει!ει!τει. πιει! νν!πι! ι!ι!ε ει!!! Εἱερετ!ιι!επ!ι. !!!!!! άει·

Ζε!! ειι !ε!!τεπι εεεε!!, νν!ε τω!!! εε! !ει!ει· εετ !ι!!εει!ει!ε!ιτει!!ι

!!ε!τει! νετε!!εε!!ε!! !!ει.. Πε !!ιιπ! !ετε!!εεε νει! Βεε!·!ιιΒ· ιιππ!

Κιιο!·τ ,ι.εεεε!ει !!εττε!!, εεε!! νεα!!! θει!!!εεεε νει! 'Ρο!ι!!!ει! πι!!!

Αιι!!!ε!ι!!!ει!, !ετε!ε!·ε !πι! Πεεει·εε!!!!εεε. ε!ε θ!!! επε!ιει ιιι·ετάει!,

άεε Τει!!! εετε!ετι νι!ι·ι!. ε" Λι!!!ιο!!!π! _!ει!ει:!! !!!!νετει!ι!ετι

ε!ε!ει. !!!!ι! ι!!ι-·εεε .θεπ!!!ει·!! Τ!!!ε!·ει! !!!_!!ι·!τι ε!!!ε ει!ι!ιε!!!εεεε

ν!!!τ!ιπ!ι!ες ει!ε!!εειι εειιι!. !!!ε!!!ι νε!·!”., Με” ι!!εεεε εε! εετ Βε

εει!ι!!ι!!ιε !!!!ω!!ο!!ε!ι!επιεε!· ετρτεει ι!νι·ιι!ει! !ιεπιι!τε. νν'ε!ιι!

ιιιειι !ε!ε!ετε!ι 50-70 εεε!!!. ει!!! ε!!ι!!!!!!ι!!τ, εεε Ριε!·ι!!!! νε!!!

Ρ!ι!ιε!!!ε ι!·επ!!!!, ειιι! ε!·ει.ει·εε ε!εετ Ρτε!!ε!!ι!ε ε!ε θ5° ειιεεειετ.

εε !ιε!!ι!!ε !εε!! ι!εεε!!ετ ι!ε!ετ!!!.πεε εετ 'Γι-ε!!!ε νει·!ι!ει!ε 2828!!

ει!εε εειιι!!! ι!ε!!!εε!ει-!! Κ!·ι!!!!ιεπ! εἱεερ!·!!εει!. ιι!!! εε!π!ε !ιι!

!!ι·ρετ εει·ε!ιε νετ!!ε!!‹!ε!!επ! Α!!ι!τε!ι!!!ε ει! νετιιιεετει!. ιν!!! εε

!ιι. εε!ιιιι!!ιι !εε. Με!! εο!ε!ι' ε!!!ε νει! Ζε!! ειι Ζε!! νοτεε!!ο!!!

ιι!επ!ε Β!ι!ιε!!ιι!εει!!ε !!! !!ιεεε!εει! Ωι!επιι!!ετεπ! εε!!ει! νει! ε!ε!!

εεε !ε!·ι!ετ!!ι! ει!! τι!!! Εε!!εεεντεπ!ε!!ει!!!ις ειιι! ι!ει!!!!!εε ει!! ε!ε

Ε!!τετε!!!!πιε άει· Αι!!!ιε!!!!!ε ιν!τ!ιειι. νει! !ν!ε!!!!ρ.·εε!!. ει:!ιε!π!ι.

εε ει! εειιι, άεεε άεε ει!ι!ιε!ι!εεε εε!ι!εε!!ιε εειιι!!! νοιι! πιε!εε!!

Ιι!ι!!ν!ι!ι!ι!ιιι ειιιιι!!!!ε.

Ν. Ρ. 'Ι'τ!!!!ι!ει·: «Βε! εε!ιεπ!ε!· Ρε!! νε!! ιι!εετ!ι!ι!εεετ

!'ετε!!!.ςετι!ι!ε εεε !!!!ι!π!ι!ιιτπι!ε». (Ντ. Μ ιι. 15).

Βει· 2°2-!!!!ι!!εε, ειι!π!ι εεεειι:εεε!·ιε Ρε!. εε! !!!·εεεε!!!ι!πι€ει!

νοπ! Πε!!!!νε!·εεε!!ιεε, ειιι! ιι!!!ι!ε νει! Τ., ι!νε!ε!!ετ Ρετ!ιει!!ι!ε

ιι!εειει!!ει-ε ε!ει·ε ε!ε Πιει!ε!!ε ιι!!!!!ιιιιεεειε. !ερει·ετε!!!!ιι. Ρε

Με!! ε!εε ε!!!ε ε!!ι·ι!!!!!ε 8ι!·!ει!!!· !.ι!εετει!!εεετ ι!!εε!·ει!νε!· Ν!!

ι!!!· !!!! .!ε!!!πιι!ιπ!: 'Γ. εεε!!! ε!ε Βεεεει!ε!! εεε εε!ε!Ιει!επ! Πει!!!

ει!!ε!ιεε νετ, ε!!!!ετννυ!ι!εε 8ιτ!ειι!!·ει!, ι!!ε ι!!ε!ειει!ε πι!ι!!ι!ρε!

ει!!!τειει!. ινε!ει! !!!εει. νοι!!!ιιιι!ει!, ει!!! ετεε!!ε ε!ε!! εετ Ρε!.

ειπε εετ Ορι-τε!!ει! ε!!!ε νε!·ε!!ε!!ε!!, ει· εεε!!! !!! θ !!!!ε!!!!!ε!!

48 Ρ!!!ιιι! ει!. ει! !ιε!!!ετ!ε! ε!!ι!ετεε!!!8ε Εεεε!!ειιι!ει!ειι ι.!!!σει·

!!!!!εεει· Ρτιιι·εεεε εεε!! Ρε!. νει·εεπιι!ει! ινιιτειι ειιι! ι!ειι!επιι!!ε!ι

ε!ε Ε!!ι!εει! ιιεεε!ι!!. εεει!!!ι! ννει·επ!.

Εεε ν!!! 'Γ. !!! ειι!!ιειιι Ρε!!ε ε!ει!εει!ι! ετε!ε!τε Βεε!!!ιει,

εεε!! ι!ε!!ι!!ε!!, ιν!ε νν!ε!!!!,ε· εε !ει !!!εε!!εεεπ. !!!!!!εε!!!ε,· ε!!!ε

ειιπιε!ιε !)!!!ει!εεε ει! ετε!!ει!, τ!!! εεε!! ε!ε Β!!!!ε!·!!!!!!ε ε!!!ε!!

ει! ε!ε!! ιι!ιεει!ει!ιε!!ι!ε!! ιιιει·τ!ιιι!ϋεε!! Ηι·ιι!ει! εεει!ε!! ει!!! Α!!

εε!!!ε!!!εεε!!ι!ε!ι !!εεεε!·!! εειιι!.

Α. Ρ. θε! ι! ει! εετ!!! ΠΣ!!! Ρε!! νει! εει!ιετ 0ετεο!εει!τε

νει€!!ι!!π!,ι.;». (Ν!·. Μ).

Βετο!! ε!!! νε!·εε!!επι εειιι! άει· 82 ε. ι!. Ρε!. !!ι!ε·ε!!!!!!· 15,0

Δε!!! εετεο!!ε! !!!!εε!ιει!π!!ει· Οε!!εει!ττει!επ!,_!ει!οε!! ει!!!·!ιει ε!ε

5 ρΟι. ρ;ειτι!!!!ιει!. Α!!! Η. ε!ε!! Κιεπ!!ιει! εεε, ει;; ι!ειεε!εε εε

ννι!εει!εε, ιι!!! !·εεει!οι!ε!εεει! Ρι!Ε!!ε!! !!!!!! εειιι! !!!ε!εε!·ε!! Ρ!ι!ε,

!ε!!!.εε Αιειι!ει! τι!!! ιι·ει·εεε!ειι! εεεε!!!; ε!ε ε!!!εεεεεειε Ρ!!!ε

ε!!;!ιε!ι ιν!!ι·ι!ε ε!εετ. νετιιε!!!ι!ε!ιι. Νεο!! Ρ!!!!!!!!τ!!ι!ε· εετ Μεε·επι

εειιι!ε ει·!ο!ειε τε!ε!ι!!εεεε Ει·ει·εε!ιε!! νει! Βρε!εε, ειιι!!! ιι·ι!τι!ε

εειιι! Ρε!. ε!ε ε!εεει!ερε!!!!!!.ς ν0!°ςεπ!0π!!!!!επ!, Με ει! ειιιειι !ει·ι

εεεε!ει ιν!!!·ι:!ε,ε!ε εεεε!!!ι εετιιε!!!εεεε !!!!!!εεετ ιν!ει!ε!· εε!·ιιι!ε··

!!εεε. Ζει!! 8ε!!!!!εε ι!!ι>εετ !!ε!!!ρι!!ει!οι! ειιι!! ω· Ρετ. ει! ε!εε.

Νεο!! ε. 10 .'Γεεει! ννει· ι!ει· Κτει!!ιε νε!!ειει!ι!!Η !!ετεεετε!!ι

ε!ε ει!! ,ι,ιετ!ι!εεε ε!!εεπ!!ε!ι!εε Βε!ιιι·εε!!ειςε!!!!!! !!!!! ι!!!εει!ει!

τε!!ι!ε θ‹·!!!!!ε!·εει! !!! άει· Μιιεεεεεεεπ!‹!. .!ει!ει!!ε!!ε !!!!! Ρε!.

εε!!! Πιι!ε!ε.π!ι!ε εεε Εεεε!! ει! νε!ι!ει!!ιειι. άεεε ει! Οιιτεο!εειιι·ε

!!! ε!!!ε!! νο!! Βρε!εε εεει!ι!!!!ει! !!!!ειεειι ι;ε!!!.πη.ττ ννετ; ε!!ι!ει·ει!

ει!!! εειιι! ε!ε πι!ετ!!ε!ι!!εε!!ε Η!!!ε. ε!ε ι!ε!· !!!.ει!!!εεει! Βιιι!ετ

ειιι!!! ιι·ε,ιζει! ε!ε!. ι!εεε Β!!! Βτι!!!‹!ε!! ε!!!ι!·ε!, ι!!ε!!τε ιιιιεπ·ἱε!ι

τε!! !ιει!!!ε!!.

Η !. Βε πιο ν!π!: «Πεεει·ΙιτγριοΒ·ει!ε $νρε!!!ε.» (Ντ. !ε-!'7)

Ε!!! Ρετ. νοιι 24 .!εε!·ει!, ινε!εεε!· ι!ει!!!!εεε ενι!!ριο!!!ε ε!εετ

Εεεε εοι!ι!ν!ει!!ειεεε ρ!!!!!!!!νε εετ, ε!εετ εε! εε!!! !ιε!!!ε !πι!!!

ε!εε!ετεεε εοπιειε.ι!τ!! ινειι!επι !ιοπ!ι!ιε,εεινεΒ !!ετ!.ε!εε ;!·ει!ει!ετ

ει!! εετ Ρ!·ιιΒε !!εει· ι!!ε !ι!·νριεεπεπιε Εεεε ει! εεεε!!!!!ι!εεπ!;

ειε ει!! θτι!!!ι! νοπ! Ε!!.ετειι!!·!ει·εε!!ι!!!ε ,εεννει!!!ει!επ! Βεει!!!ετε

!!!εε!ιι. πιιιπι νει!. !!! ι·ετ!!εεεπ!ι!ε!·!!!!!!!!ε!!ι!π!ει εε!ιε!!!!ι ιιι!!!

ερτ!ε!!ι: ε!ε!! ει!εεετι!ε!!! ει!! θιι!!!ι! ε!εςει!ετ ρετεε!!!!ε!!ε!· Επ

!ε!!!·ι!!!ε. ε!εε!!! εεε, άεεε ε!!ι!!!εετ. ε!ε πει!!! ειιιιι!!ι!ιι!ι.. ε!!!ε

!!!·νριοεε!ιε Εεεε νοι·ει!!ιοι!ιιιιε!ι ρεεε!. Βι· εεεεε ει!! άειι!

Με!!ι!ρι!π!!ιι, ε!ε ε!!!ε Απι!!ε!!!!!ε ε!!!!ιεει, άεεε Με!!! !ιιιιπ!ετ ει!!

0τιε εετ Ι!!νεε!ει! ει!!! ενρε!!!!!εεεεπι (!!!!ιεε !!! εε!!! Κετρετ

ε!!!ε Ιι!!!.!ε!ε!!!ει·οεε ε!!!ετε!!ε!! !!!!!εεε.

Κ. νν ο ε !ι ι· ε ε ε ε ι! ε ι! !_!: «Πεεει· 5ιε!ι!ε!!‹!!!!!ε ει! !!!!!

εεπιι!ιιι·ιιι!ιει!ε!». (Ντ. ΜΜΜ!.

δ!!!

! Κορτο!!ιε!εε!ε. ιν!ε ει! !!! άειι! νει! νι!. εεεεεεειει:ε!! ει!! εε·

εο!ιτ!εεε!ιει! Ρε!Ιε !ιι εε !!ε!ιε!!! θ!·ει!ε νε!·εει!ι!ει! ει!!! εε!!ει·ι.

ει! εε!! τεεεετει! Βε!!ει!εε!ιε!!. ιιπ!!! εε!ε!!εε ειπε.: εποε νετ!

ι!!εεει· τη!! !!!!!!ε!· ει! ιτειει!. Βἱε εειι·ε!!ε!!ι!ε Ε!ιετιιιιιτ ει!

ει!εε !!εεε !!!!εε!!σε!ιε!ι !!!!!!ειιε!·ε!εε εε! τ!!! Αι·εε!ι. εε!!!ιτει

ινιΗ:!ε!!, ιοι!!εει· εεε ειιειεετ!!ε!!ε Ε!ιετει!!ι·ι·ετεε!ε!!!!!ε !!ι!ε

ει! ειιι.

Πει· Ρε!! ιν!!! εειι·!!!ι. ε!!!ε!! 32 ει. π!. ε!!!!!!ι!, εετ νει! Κ!ι!ι!

!!ε!ι ει!! ει! !ιετιι!εε!ι!εε!! 0εει!ρει!ει!ε!! εε!!ιιε!! ειιιιε, ε!ε ε!ε

ινε!!ε!! !!!εττεεει! !!!!! Βε!!!ε!πι! ι!ι!ι! 'Γει!εε!!!επι Ρ!ειε ιι!εεειει!.

Βει εετ Α!!!!ιε!!!!!ε !εε Ηεεριιε! !ιει!!!τε !εε!! !!!! Αε‹!ο!!!ε!!

εινε! !!!!!·ιε. ι.τ!ειιε, εεειι!ετε!εεε θεεεειν!!!ειε ε!·ιιει!π!επ!, ε!ε

ε!!!ε 1! κ!! θει!ι!!!!. ε!εε!! !πι! τεεειεπι Ηνρο,ε·εεττ!ι!!!!, ι!!ε επι

ι!ειε ει!!! εε!!! !!!ε!!!ειι Βεε!!ει! !ιει·ι!ι!ει!·ετε!!ι!. Βε!‹!ε θεεε!!νν!!!

ειε ννετει! ει!εεε!·ει εειι·ει!;!!εε ειιι! !!εεεει! ε!ε!! Με!!!

νει·εεε!εεει!. Π!ε ννε!!ετε Βεεεεεειιιπ!ε !!‹>εε ε!!!ε Ζιι- τεερ.

Αειιε!!!!!ε ι!!εεετ (!!εεεεννε!ειε !!! Αε!!ει!Β-!ε!ιε!!: νοπ! εετ εεττ

εεεε!!ι!ει! Οεει:!ρε!!ει!ε!!!!ει!ε!!ει ε!·!ιε!!ι!ε!ι ει!!! ινε! ε!!!ε Αε

ιιεειι!ε εεε!ε!ιει νε!!! Επ·εεεε!!!ει! !!ει·ιετ, ειιπ!ι!!εετ Βτεο!ιε! !ιι

ι!ι·ι! Ρεει·εε. Εειε!ειεε εεετειι.ετε, εειν!ε ει!εε εεε Ρεε!ει! άετ

!!ε!·!!!ε!ι Η!! ι!!ε!!ει!ε 'Ι'ιιιι!ετει! ερι·εεεε!!ι!ει! θνιι!ριο!!!ε ε!!!ε

Κερι·ε!!ι!!!ι!ε!ε ε!!ειι!!εει!ιε!!. ειιι· ινε! εε ι!!!!ι!ε,ς!!ε!! εε!! Πει!!!

εεει·ει!!ιι. !πι ννε!ε!!ε!ιι ε!ε !ει·ει! εεε !!ειιεπι πι!!! ε!ι!!!;ετ $!ι!!!ετ

ει!!! ει! εεει!!!!ιι!ει!. !)!εεεε εε!ε!!!.!; ειε! ει!! ει!!! νοτεε!!ει!!π!!ε

εε!! 0ρετε!!ε!!, ει!! ννε!εεετ !ιι ι!ε!··επει!ι·ει!τεπ! ιιππ! ει! !!ιι·ε!!

Βε!!εε!·ι! νε!·ι!!ε!ιιε!! Ρ!ε!ιι!τε ε!ε;π!!ο!!!εε εννε! 8ιε!!!ε !!!! Θε

νι·!ε!ιιε νοπ! 825,0 ειιι! 120,0 0τε!ι!!ιι ε!!!εε!!!!!ι!επι ινι!τι!ειι. Π!ε

θιε!ι!ε !!εεεει! ε!εε εεε!!ει!! !!! άει· Εε.!!,εεεεε εετ Ρ!ε!ιιιτ νετ

ει:ε!εεεπ!. ει!! Πτεεε!!ε ει! ι!ετιιιι!εετ $!.ε!!!ε!!ι!!ι!!ε ει!. ινε!!! !ιι!

εεεεεε!!ει! Ρε!!ε !!! ε!!!ε!· Με!!! ει! διεπει! !!ε!!!ι!!ε!!ι!επι Κ!!!ε!ι

ιιπε· άει· Ρ!ε!ιιιτ ει! ει!ε!!ει!, ω! ιι·ε!ε!!ετ εεε Πιιτ!!!!ι!!!!ε!! νε!·

!εε! νι·!τι! ει!!! ε!!!ε Κε!εε!ει!!!!!ε ε!!!ι!·!!ι: εεε !!!εεει!ιετ!ι!πι!

άει· Ρ!ειιι!!· ειιι· ιιιι.ι!!!!εε ι!ε!ε!ε· εεεε!!ι·ι!!!ιρ!ι. !!*εεει· Με! ει!

ε!!!ε !εεε!ε Μεεε!!!ε!·!ι!ε ενε!!!ο!ι!εε. ε!ε!! εεεεερ!ε!! !ιε!ιε, ο!!

ι!!εεει· Με!!! ρε!·!ιοι!!ι!εεεε Ρτει:εεε Ρε!Βε άει· Αιει!!!ε ινε!! ει!ετ

εεεεπ! !ιι! !οει.ε!ει! Εεεε!! εε!νετεε!·ι!!ε!! ινε!ι!ει! ινε!. ε!εε!!

ε!ε!! !!ε!!!εε ε!εε!! ει!ιεεεε!ι!ε!!.

!!! ε!!ιιι!!εε!!ετ Βεε!εει!!!ε; εεειει!ι!ει! ε!ε Βιε!ι!ε ε!!!ε ε!εε!!!

εε!ιει! Βρειεετεειει!.

Ν. Ν. Ρ!!! ρ ροιν: «Με Ρε!! νει! !·εεετεεε!!!εει!! !ι!ιτει!ει!ει!!!

ε!!!ε!!! ειιερ!!!ε!!!εε!ιεπι Αεεεεεε ει!! ε!!!ε!!! ?·_!ε!!!·!εεπ! ε!!!ε

ε!!ε·ιι. Ορει·ε!!ε!!. Ηε!!ι!!!8». (Ντ. 17 ιι. 18).

Π!ε Ρειεοι;ει!εεε_ι!ει· ε!!ερ!!τει!!εεεε!!! Αεεεεεεε, ι!ι·ε!εεε Με!!

τε!ε.ι!ν εε!τει! νετεειι!ι!!ει!. ετ!εει·ι ι!ι!!·εε εε!! νοιι Ρ. εεεεεο!!

ιειει! Ρε!! ε!!!ε Βετε!ι·εετι!ι!Β·, ειιι! εινει· !!ει!ι!ε!ι. εε ε!ε!! !ιι!!

ειιιειι ει!εεε!·ε·εννϋει!!!ε!!εε. Πει!! Τ .Ει!!τε ε!!ει! Μει!εεε!! ινιι!·ι!ε

ε!!! !!ε!!!!!ε!ιο!ι!ιι!ε άει· Εεεετ ορετε!!ν ειιι!ε!·ι!!. ε!ε Ηε!!!ι!!ε

ετ!ε!!.ειε ,ρτο!!!ρι. ειιι! ν!ε!!ε!εει ετννεε ει! εεε!ιε!!. εειιι! τω!!!

ιι!ει:ειε δε!! ενει!ιι!ε!! εεε Ζιιειει!ι!ε!!ει!!!!!ει! εεε ει!!η!!!!·ει!!

εε!!ε!! Αεεεεεει!ε, !!!!!! ινε!ε!!ειι! Ρε!. Β ε!ει!ειε ερε.ιει· !εε Ηο

ει!!!ει! ιιιι!εει!ει!!!ι!ει! ννι!τι!ε, !!! Ζι!εε!!!π!ιε!!εει!ε ετ!πιε;ει!. !πι τ!"

Εεεετ ινετ ειιι!! Τει!!! Με Πει!! άει· Βε!!!!!ε!ιε!!!ι!ιεε!!ιεε ε!!

ι·!!ε!ιεετ!·!εεειι, εο!εεεε ει!!! ε!!!ε ι!ιε!.;!!εεε !!!!εε!ιο!ι Δε! ννι!!!ι!ε

ω!!! Τει!ιρε!!ιεεεεεε1 !!ειιε ειιι!! Εεεε·τεεεεεεε εε!!!ετι, ινε!εεε!·

εε!ι!ε!·εε!ιε ι!!!τεε ι!!ε Εεεετ!ιιιερε ειιι! άεε Ζννετε!!!'ε!! !ιι ε!ε

Ρ!ει!τι!εε!ι!ε ι!!ιτε!!εεετεεεε!! ινετ. Με ει!ε!·ιιι!νε !Στε!!'ι!ι!!!ε εεε

ει!ερε!·ε!!!εε!!επι Αεεεεεεεε, ινε!ε!!ε ε!ε Ηε!!!!!!ε ει!! Ρε!!;ιε !ιιιιιε,

!ετι!ετιε ε!!! Ηει!!.ει!!ε!ι ε!ε Βε!!!!!ο!ιο!ι!!!!εε!εεε ει! !εε!! ει!!!

!!εεε ε!!!ε Οο!ι!!!!ι!!!!ειιι!οι! ιι!!! ει!! Εεεετ 8.!!!!!!!ι.!ειι.

Μ. Α. 'Ι' ε ε!!!ε ι ! ιι ε ε νν: «Πεει-τ ι!!ε !!!!εει!ε!! !!!!!! Βνε!!!!!ε

ε!!!ε!! ι!εε Ζι!!!!!ιετι! !τειι!ι!ει· Νει!!.!;εεο!!ει!ετ !!! ει!!! θεεει·

εεν!ει!». (Ντ. Η!).

!!! νε!·!!εε·ει!ι!ετ Ατεε!τ επ!π!!;ι γι!!! ε!!!ε θεε!!ε νει! !!ι!εε

!!ει!ετετ !ν!ε!!ι!ε!ιε!ι ειιι· Βρι·ε.ε!!ε, πιε.!!!!!ε!! ε!ε θε!'εε!·, ννε!εεειι

,εεε!!!!ι!ε Ρτει!ει! ε!!!ει·εε!ιε ειιε,εεεειει ε!!!ε ειιιε!! εεε Αιι1εε·ει!

ει! ε!ε Βι·ι!ει !τειπ!ι!ει· Βει!ει!!ι!!!;ε, ειιι!ει·ε!·εε!ιε ι!εετ ε!ε ε!ε

ε!!.!!!!!.ι·, ννε!!ι! ε!ε ενιιε!!!!!εε!! ε!!!ε, εεε!!!ιι!ει! Κ!!!ι!ει·!! ετ!ιι€ειι

!ι!!!!!!ει!. Β!ε!!ει· Μ. ει!! ε!ε ι.τε!!ει!ι!ιε !!!!ε!!πε ει! ινεπ!!ε Α!!!

πι!επ!ιεε!!!!ιε!ι νει·ινιιι!ι!ι. ινο!·ι!ε!! ειιι! ε! εε !!ειιε εεννο!!! !!! Ρ!!!

ι!ε!!ιε.ι!εετιι, ε!ε ει!εε θεεετεεν!επι ιι!!ι! Αιει!!ε!!εεν!ει!, άεεε

Ρτει!ει!, ινε!εεε ν!εΙ Με!!! εεεε!! ει!εεει· !ετε!!! Κ!!!ι!ε πιει!!!

ει!! εειιι· ιιιε!!ι·ετε ει!ι!ετε νε!! Ζε!! ει! Ζε!! ει! ε!ε Βι·ιιε!. !εεει!.

!εε ε!!! τω!!! ενρε!!!!!εεε, εε !εε ε!ε θε!ε!!!· ε!!!ε!! νειετε!!!!!!8

άει· !!!!ει:ι!ει! εν!ι!ε!!!. Πει! ε!ειει! ι!;ετει!ε ι!!ε Α!!ιι!!ει!ι!εν!ε, !!!

ινε!ε!!ε!ι ι!!ε Α!!!!ιιει! ε!ε ειιι!! Βιιςει.ζειι!ει!π. ει!! ε!!!ε Ρ!·!νι!!ι

επε!!ε ο!! !!!ι!8·ετε Ζε!! ει! ινετιειι, ιιππ! άεεε! !!!!! !!ιι·ε ε!!!ε!!

Με!!! ει! νετ!!ε!·επ!, ε!ε Κ!π!ι!ε!·. ννε!ε!!ε ειιι· Βιιιε!!τι!ι!ε !!! εε!

ε!!ε Αππ!πι!ει!εεν!ε εεεεεεεει! ιι·εττ!ει!, ιι!!! !ετετ Νε!!!·ι!!!ε· νει·

εο!·ι:επ!, !!!ιιι!ετ ε!ε Μεε!!ε!!!ιε!τ, άεεε άει·ε!! ε!ε Βνε!!!!!ε !!! ε!ε

Ρεπ!!!!!επ!, ννο!!!!! ε!ε εεε!!εεε!!εε !ιειιιι!!επι, εεετεε!!!. ιν!!ε!. ν!!!

€τεεεειε δεεεπ! ινει·ε ε!!!ε!! ε!!!ε Αεεεεε!·ι!εε· !πι ι!!ι>εετ !!!!!

ε!ε!!ι, ινε! εε ε!!!ε!! εετε!ιε !!!! Μει!!ε!π!ε!εο!!εε!! ιεεε!ει!! ιν!ι·ι!.

Η!ε!· ιιιεεειεπ! ειι·ε!!!!ε (!!εεετεε ει!! Ρ!ε!εε εε!!!, ει!!! ι!!!!!!ε ννε

ι!ετ !!! Αεν!επι εεε!! Ρ!ι!ι!ε!εε!!εετ!! !!!!!ετ !‹ε!π!ε!!! νοτιιπε!!ι!ε

ε!!!ε Ρτε!! ε!!! !τειιιι!εε Χ!!!ι! ει! !!!τε Βτι!ετ Ιει;ε!!.



δθ

Α. 'Γ. Βοε·ει ενν ε ιι ι: «Κιιι·πε Πεπει·ειοπι ιιπει· 48 Νιει·ειι

ορειε.ιιοπεπ ιιι πεπι Κι·ειιιεπΙ.εοπιιΕοι· βειιτ1εοΙιει'πεποερι

ν πι». (Ντ. ει».

Ιιπ 1.επιε πει· Ιειει.ειι 18 .Τεπι·ε Με νει. 48 πιει ειιι πει·

Νιει·ε ορει·ιι·ι ιιπά εννε.ι· 11 πιει νι·πι·ι1επ ρει·επερπι·ιοιεοπε Απ

εεεεεε ει·ϋπ'ιιεΙ.. 1 πιει Με Νερπι·ει:οπιιε ινεςεπ Νιει·επεπεοεεε

επεπειιιιιι·ι; 8 πιει ιιιιιεει.ε Με Νεριιι·οιοιπιε ινεε·ειι ργοπερπι·ο

ειε οΜοπ1οεε ε;ειιιεοΙιτ ννει·ιιειι, Β ιππι πεπι εε επι· Νεριιι·οιοιπιε

ππά επάιιοΙι 28 πιει ινπι‹ιε Με Νιει·επι1επιιοπ ννεεεπ πεινεςΙι

οπο: Νιει·ε νοηεεποπιπιεπ. Ιιιι1ειιι νοιι'. ππι· ιιπι·: Με ΙπΜοεπι

οπεπ ιπ εειπεπ 1·"ΜΙεπ ειιι· Ορει·ειιοπ πει πεπ ει·ειεπ Θι·ιιρρειι

ει·ινιΙΙιπι, νει·ννειΙΙ. ει· 11ιπε·ει· εει πεπ 8νιιιρι.οπιεπ πει· πωπω;

Ιιοπειι Νιει·ε ιιπά πεπ Β·ιιπει.ιπεπ Ηει1ει·ίοΙπεπ Μεεεε ΠεπεΙε

πειιιι π1πΙΙι;επ νειι'επι·ειι.

Α. Ψ. ΝιΙιοΙειιι: «Βιιι επι νοιι οιιι·οιιιεοπει· ι.ιιπει·Ιιπ1ϋεει·

νει·ειιε·ει·ππι.ι· πεε 1)ιιιιιιι1ε.ι·ιιιε». (Νι·. 21).

Ρετ., 40 ε. π., ννιτιννε, ννεΙοΙιε θ ιπει ε·επει·επ πειτε, εειιιεε

ιιπ Ι.ειάειι, πιπ ι.νειοπειιι ειε ππτει· Βεοπεοπτππε· Ν.'ε πειπ,

ιεε 27. 1.επεπειειιι· πιιι·ιιοΙΙ. Βιπε εοι·ε·ι'ειιιπε ΑιιΜνεε πει· νει·

Ιιεπιιεπεπ 8νιιιρι:οιπε πιποΙιτε εε ιιι". Μιεε πιειι εε ειιι: ειπει·

ΒΙ.ι·ιΙΙιπι· ιιπ οπει·ειι 'Ι'ΙιειΙε πεε Πιιππι1ει·ιπε επ τπεπ Ιιπιπ.ε, ιιπι·

π1ιεπ πει· εει.ιοΙοε;ιεοπε Οπει·εΙΙιει· πει·ει·ΙΙι;ει· νει·επεει·ιιιιε·

εννειΐεΙΙιιιιπ. Ι)ιε νοι·πειιοιππιεπε ι.επει·οιοιιιιε, πει πει· πεε νει·

ειιςΙε 1)πι·ιιιετιιοΙΙ ι·εεεοιι·ι. ννιιτι1ε, 1ιεεε πεπ Ι.ππει·ΙιπΙϋεεπ Οπε

εειιιεε πεε Ιεειπεπε ει·ΙΙεπιιεπ. ΝεοΙι πει· Ορει·ε.ιιοιι ει·Ι'ο1ειε

νοΙΙει:ΙΙιιιιιι:ιε 1·Ιει1ππει πει· Ρετ.

1πι.ει·εεεε.ιιι. πι πει· Ρε11ιιεπιιι·οιι, εποε καιει· Αιιπιππεεε,

ιιοοπ Πει·επιτΜ, Με εποπ πεε ιΣι·,ε·επιιιεε ειπει· εοι·Β·Γειτιιι·ειι

1ι1ιιιιεοΙιεπ Πιιτει·ειιοΙιππε· Αιι1ιΜιερππιαε Επι· ειπ τππει·Ιιπ1πεεε

Ιιειιιεπ ει·ε·επεπ. ππά εοΙι1ιεεει ειοπ Ν. ι1εειιιι1π νοΙΙ πεπι Απε

ε ι·ποπο Νοιππε..ε;ε1'ε επ· ννε1οπει· εε πει.οπτε, ι1εεε ιιι ΜΙειι

ειπε νοπ 8τειιοεε πεε ΐΙεπιπε, »νο πιε.ιι πιοΙιι; πεπ ε.ιιε.τοιπι

εοιιεπ ΟΙιετιιιιιει· πεε 1.ειι1επε πεειιιππιεπ 1ιιιππε, ιιιεπ ιιι ει·

ετει· @Με επ ιππει·Ιιπ16εε Νει·πεπειι·ιΙιιιιι· επ ι1ειιΙΙεπ πω,

ινεππ ειιοπ ιπι 8·επεειι θι·πεπιειππε 1ιειιιε ννειιει·επ ΑπιιΜτε

ριιπΙιτε επ 'Γιιπειιιιι1οεε νοι·πε.ιιι1ειι ειπά. Η Ε

εε ει.

Οποει·επιε ΡειοπιεΙι·ιι, Νονι·οιοπιι ι εκροι·ιπιεπΙειποι

ρειοιιοΙοειι. (ιιιιιιιιεοπειι "πει Ρεγοιιιειι·ιε, Νεπι·οιο;ιιε,

εκρει·ιπιεπΙεΙιε Ρεγοποιο;ιιε). Ηει·επεποπεπειι νοιι

πω. νι. ν. Βεοιιιει·ενν. 1902. Μ. ι.

Ο ε τ ε π ιι ο π: «Α. ΚοεπεννιιιΙιονι·».

Βιιιε 1ιιιι·εε πιορ;ι·ερπιεοΙιε Βιιιεεε πεε Ιιει·νοι·ι·επεππειι επι

10. .Τεππει· 1902 νει·ειει·πεπεπ ι·ιιεειεοΙιειι Νεπι·ο1οε·οπ.

Θι·ειιιεππει·ε·: «Πιε ρι·οει·εεεινε Ρει·ειγεε πει· 1ι·ι·επ πε.οπ

άοιι Ι)Μεπ πει· Οπει·1ιονν'εο1ιεπ (Μενει·πειιιεπτε-Ιτι·επεπετε.1ι.

1890-1902.

νεα. ι·εειιιιιιι·π ιο1εειιι1ει·πιεεεεπ:

1. ννιι.ιιι·επι1 Με ΖιιΙιΙ πει· Απι'πΜιιιιεπ ιιι πει· εννειτειι ΗΜΙ'Ιε

πεε πιιιει·ειιοπιεπ Ζειιι·ιιιιπιε ιπι νειΙιει.1ι.ιιιεε επι· ει·ει.ειι Ηειιιι.ε

ειοΙι ιιικ·ιιπ εε.πε πιιιε 1'.|ε-1εοΙιε νει·πιεΙιι·ι. Με, Μ: Με ΖπΙι1 πει·

ειιι'ε;ειιοπιπιεπεπ ρι·οειεεεινειι Ρειι·εινεεπ πιπ ιπειιι· Με πεε

11/ε-ι”ε.οΙιε ιςεεπιεπεπ.

2. Πιε ΖΜιΙ πει· Μππιιει·επιπειιιιιειι ιιπ θε.ιιεεπ πι ιιπι· πορ

Με εε Β·ι·οεε, Με Με ε.» 14"ι·ε.πεπ, ννΜιι·ειιι1 πιιι.ει· πεπ Ρε.ι·ιι.1γ

εεε εεοΙιειπΜ Με 11Μιπιιει· ιιπει·ινιεε·επ.

8. Πιιτει· πεπ πιιεεπιιπετεπ Ε'ι·επεπ ιεε Με Ρει·ε.1νεε πει.πιιι-;ει·

Με ππτει· πεπ θεπι1ι1ειεπ.

Β ε ο π ι ε ι· ε ιν ππά Ν ιι ι· π ιι τ ε «Οπιεοπινε ΚειιπεειοΙιεπ εεε·

πει·ιι·ιει· 8επειπι1ιτει:εειιιι·πιιεειι».

Με πω. πεοπειοπιειεπ πεπ Βιιεοι: ε1εοι;ι·ιεοπει Β.ειεππε ιιι

ινει01ιεπι Ζιιει.επιιε ιιπά πει επεπειιι·ιει· Αππειπεειε ιπ πιει·

Ηγρπεεε. Με Ιιειπειι ιππι ΒοιιΙπεε. Μιεε Με ΑΙ.Ιιιππιιρ; ιιοι·ιιιπ

ιει·ννειεε ιπ πει· Ηγριιοεε ετννεε νει·1ε.ιιεειιιπτ Με (ππι οιποπ.

1-8 Αιιιειπειι,εε ιπ πω· 1ιιπιιιει ιιπά πεεε Με ιπι 1'νιιοιιειι

εΙειιιι1ε πεοπε.οΙιΙειε Βεεοπ1ειιπιπππκ πιπ! νει·ι.ιει'ππε Μιι·ειι

ειει:Ιι·ιεοπε Πειεπιιε· πει ειι€πει·ιι·Ιει· Απεεειπεειε ιιιοΙιτ επω

πιιι1ει. 1)ειιει· «ιεε Με ειι%·ει·ιι·ι:ε ΑπεεειΙιεειε 14ειπε ειιιεεπι1

ποτε. εοπι1ει·π ι'ποιιεοπε Ππειιιριιιιι1ΙιοΙιπειτ.».

Ι.. Β 1 π πι ε π ε ιι: «Ζει θεεπειρετΙιο1οε;ιε».

Βιιι.ΙιειΙΙ Με Βεει·ιιι·ειπιιιιε· ειιιεε νοιπ Αυτοι· πεοπεοπτειεπ

ΡΜιεε νοιι Ρι·εεπγριιιΙιε Ιιετει·οεειιιιεΙιε. Ιιπ Αιιεοπιπεε ιιιειεπ

πεερι·ιοΙιπ πω. Με Ρεν‹εΙιο1οἔιε πει· Βιεπε _ιιιιιεει· Μπι1οΙιειι επ

ιιΙιεπ Μιιιιιιι-ι·ιι (Β.'ε Ρ.ιι:ιεπτ ιιιιΙιε ιιιιιε·εΙιεΙιι·ι Με Με.ππ ειπε

νοι·1ιεπε Με Γτεπεπ πιπ. εοππεεννειεεειπ Ηπει· Απππ.πεεννειεε

 

ειιεΙνειι·ι. Β. πεπ ΟΙιει·ιιοι:ει· πει· «Πει·ιε.» ιπ ΡπεεΙιιιιπ'ε Ροειπ

«Ροιτε.ε·π» ιιπά ει·Ιι1ε.ι·ι: ιΙιι·ε Κι·επιιιιειι Με «ρι·οιι·Μιιι·τ.εε ε"

πει·ιεοπεε 1ι·ι·εεειιι».

Ε. Ρ πεεερ: «Πεπει· Με Οπιι·πι·ιιιε ιπ ΙτιεπειιειεΙΙεπ>›.

νει·ι'. νει·ιειιει: Με θ·ι·ιιπΜιπ8· οπιι·πι·ε·ιεοπει· Αιιι.ιιειιιιππεπ

επ πεπ ΑιιεΙΜτεπ πιπ. Ιιεεοιιπειε ε·εεοΙιτι1ι.ειπ Ρει·εοιιει.

Ε. Ο ι· 1 ε ε. ιι ε 1ι ι: «Πεπει· 8γιιπποιπνε1ιε».

Απ πει· Ηε.πτ1 ειιιεε ειις·ειιεπ Ε`Μιεε ι·είει·ιι·ι πω. ιιπει· πιο

ιιει·πε Απεοπειιπιιπειι πω! ι·εεππιιι·ι: εειιιε Βιε1Ιππεπεπιπε του

ε·ειιι1ει·ιιιεεεεπ: Πιο ΗΒιιΙειιπι1Μιπ8· ιιπ ΒιιοΙπειιππιιιι ιεε Με

?ειπε εεΙιι· νει·εο1ιιεπειιει· Ρι·οοεεεε επ πει.ι·ε.οιιι.επ. Πειι πεπι»

ΙΙΙιιιιιιοπε Βι1ι1 πει·ιιΙιι. ειιι πει· νει·εοιιιειιεπει·ιιεεπ βοι·ειιεπ°ιοπ

πππ Ηειιεεε π” ρει.ποΙο.Μεοπεπ Ριοοεεεε. Με 11ιεεποιετ.ιοπ πει·

8επειπιιιτει Μπι' πιοιιι. Με ει.1ιοε·ποιποπιεοΙι Επι· Ηγι·ιπασπινε

ιιε πεεειο1ιιιει. ννει·‹ιεπ. Πιε ιε.ε;ποεε πει· πεπιεπειιιπιιπ ιιιιι·ε

νιΙειιι Μ: ειει.ε εοπνιιοι·ιε;, οιι: ππιπόε·1ιοπ ιππι ΖπίεΙιε-$ποΙιε.

Α. Κει·ριπ επ ν: «Με Απιοιιιιοιιιοε.ιιοπ Με Πι·εε.οΙιε νοιι

Νει·νειι- πππ θειειεεπτειιΙΙΙιειι.επ».

Β.ειπ ι·ειει·ιι·επι1 ιιςεπε1ι.ειι.

Ψ. .Τ ε ιι ο ιν ε π ιι ο: «Αεππε ΙιεΙΙιιοιιιΜ:οι·ιεοΙιε νει·πιι·ι·ι.Ιιειτ Με

?ειπε ειπει· Αιι·οριπνει·π·ιιι.πππ».

ΙΒιπε 51-_ιππιιι;ε ?πεπ (ΝΒ. ΡοιΜ:ι·ιπ) Με. θ 'Ι'ι·ορΙ'επ Λετο

ριπ16επιιι.ι ιιι Με Αππεπ πεποπιιπεπ (εποε. 0,008), νι·οι·επΐ πω.

ειπ πιιε·ειΙιοΙιει· Απιι·εε·ιιπεεεπεπεπά πιιτ. εεπιτειο1ιειι πωπω

πειιοιιειι ππά επ.ιιιΙιεπει· νει·ννοι·ιεπΙιειτ ειπειεΙ1ιε, πεπει

Βεπ1ειιοειε,·1κειτ. Νεοπ ιιι·ει 'Ι'επεπ πει.>;ιιιπεποε Βεεεει·πιιες ιιπά

πεοΙι ειπει· ινωιιε Β.ιιοΙΙΙιεΙιι· επι· Νοι·ιιι.

Ρ. Οει:επ1ιοιν: «ΒεΙιπεΙιι».

Ειπε πιοε;ι·ε.ριιιει·πε Νοιιε, Με ιιιι.ει·εεεεπτε Π.ιι.ειι ειπε πεπι

πεπειι άεε επι 11. Πειτε π. δ. νει·ειοι·πεπεπ Ρι·οιεεεοι· .Τ. Βε

Ιιιιε1ιι Ιιι·ιπει. Β. πω· πει· Βεε·ι·ιιπι1ει· ιιει· δε. Ρει.ει·επιιι·ε·ει·

ρενοΙιιε.τι·ιεοποπ ΚΙιιιιΙΙ, πει·επ πειπ· ει· νοιι 1859-1874 να”.

Ν. Ψ ει1επειιι: «Πεπει· Βπιει.εππιιε· πω! Απ. πει· Νει·νεπ

Νιι.ι·ιιοεε». `

Πιε Αιπειο ιιπ επι πειπ ν. ιππει·ιιειιοπιι1επ Ριιγειο1οπεποοιι

ει·εεε 1901 ιιι 'Γπι·ιιι θεεειιετειιι1 ειιιεε νοι·ιι·ε.ε·ε ,εςεννεεειι.

θ. Ρο ρ ο πι: «ΑοιιΙε οει·επεΙ1ιιι·ε ΑΙ.ιιιιιε επι' οι·8·ε.ιιιεοπει

θι·ιιπάΙε.,ε·ε οοπιριιοιι·Ι Μιι·οπ Ηγετειιε>›.

1)ε1· πεεοπτιεπεπε ?ΜΙ πειοπποτ ειοπ Μιι·επ ΜΜεΙιο1ιεε Επι·

ιι·ειειι πει· Δωπιε ειπε πππ Ιει·πει· Μιι·οπ Με ΗειΙππε· Μεεει·

Αιε.κιε νει·πιιιιεΙει. ΙιγριιοιιεοΙιει· Βιιεεεειιοπ; ειπε 1ει.πιτει·ειι

Ρεοιπιιι εοπ1ιεεει; πει· πω, Μιεε Με Αιειιιε Ιινει;ει·ιεεπει· Νε

τιιι· πεννεεειι εει, ννεε ει." ιιιοιιι πεπι ειιοιιιιε1ιιε ιεε, Με. εποπ

Με Ατειιιε πει 'Ι'επειιΙιει·ιι ειιι' πεπι πω» πει· Βιι8·ε·εειιοι:ι εοπι·

πιπ πεειιιιιιιεει ννει·ι1επ ιιειιιι. πΜιιι·1ιο1ι εειιινει1ις.1)ει· Κι·ε.ιιΙιε

ειειπ επ Πειπιποοιπειοπ ππά Με θι·πιιιι1ε;;ε πει· Αιιιπιο :Με

ειο1ι ειιιε Ονειε ιπ πει· Ιιπ1ιεπ 'ΚΙειπιιιι·ππειπιερΙιεετε.

Κι·επιιε πιει· Α11ιοΙιοΙιΙιει·.

Ψ. Β ε ο π τ ε ι· ε ιν: «Πεπει· πεπ Αοι·οιπιεΙι·επεπε.

νει. πεεοπτειππ ειπεπ ιιεπειι Β.ει1ειι, πει· ε1ο1ι ιιιιι·οπ πε

ΙΙιοριεπ πεε Αοι·οπιιοπ ππά άεε Ρι·οο. οοι·εοοιπεπε 1ιει·νοι·ι·πιεπ

18.εετ ππά ιπ Οοπιι·ε.ειιοπεπ :ιεε Μ. πιοερε πω! οοιεοοπτιιοιιιΜιε

πεετεπι;. Βει ΙΒι·ΙιεΙιιιπι; ιιεεεε1πεπ Με εε1πει Β"Ιειιιοιι πει· Ειπ

.<.κει· επι'. Βεπε·ιιτππε· πω.. ιιιεεει· Β.ει1ειι ππι· επι· Πιιι“ει·επειεΙ

Μεπποεε «οι·πειιιεοΙιε πάει· ιπποτιοιιεΙΙε 1·1επιιριεε,ιε» επ πεπε

ερι·ιιοΙιειι.

.1. Κεριεπ: «Πεπει· ιιε.ε πνεεειι άεε θν·ιπρτ.οιιιε πεε 1ϊε.ει·ε·

Ζπρι“επε πει θειετεε1ει·ειι1ιεπε.

πω. πεειι·ειι.ει Με Βιοπι.ιε·ιιειι πεε ΒεειεΙιεπε ειπει· Με.

'Ι'ι·ιοποτι11οιπε.ιιιε (Η.ΠΠΠρθι·Ι.Π) Με ειιι;ιιε ιποι·πιιιε πππ ειεπι:

πιπ ειπ ι·εοπι Ιιειιιιε·εε Αιιεειοποιι νοπ Ι)ειπεπε ιιπά πιο

ι.οι·ιεοΙιει· Πιιι·ππε Μι.ι·ιιι. Πε.ε πειιιιιιιιι.ε θγπιιιι.οιιι ιιιπεε

πεπ νει·εοιιιεπειι8.ι·πιπειι επει·εοΙ.γρεπ ΗεπεΙΙιιιιεειι Πεπιειι

Ιει· επεε2Μιιι ννει·ι1ειι.

Ν. ινγι·ιιπονν: «11επει· Με νει·ιι.ιιπει·ππεεπ ιιπ ΘεΙιιι·π πιω

Βιιο1ιεπιιιει·ιι πει πει· ροιγπεπι·ιι.ιεοιιειι ΡενοΙιοεε (Χοι·εεε

Βονν).

1. Ε.ε ειιι‹Ι ει·πι·ιιι“ειι: εοννοιι1 πει· ρει·ιρΙιει·ε Αρρει·εε (Νει·ι·

ππά Μπειιε1) Με εποΙι πει· οεπι.ι·ιιιε ΑπεοΙιπιΙ.Ι (Βιιεπειιιιιει·Ιε

πππ ΘεΙιιι·π).

2. Ιπ πεπ Νει·νειι ππά Μιιε1ιεΙιι πεσει ειοΙι Ι.Ιιει1ε ειιι

ΓεοΙιε Αιι·ορ1ιιε, ιιιει1ε υι·ιιιι5.ι·ε Πεε;ειιει·ε.ιιοπ.

8. Ιιι άοιι $οιιιπΙππιιρ;Ιιεπεει1επ πι1ι1ετ Οπι·οιπειεΙνεε πππ ιιι;

πιεπι.ϋε-Εει.τιπε Βιιτει·ιπιιι.ς· άοιι πεπιιε·ετεπ Βει'ιιιικ1.

Πει·



4.-1ο @ο ΗΙοιοιοι.ιιιοεοο· (1οιιοοοιιι·οιι (Πο οιιοιι·οοοο 1ιιιι€οιι

Βο!ιοοιι ιιοι'οιοιιςοο(1 ιιιπ! Ποιοι. οιο1ι ω· Ριοοοοο Με ιιι οιο

Κοιιιο άοτ Πιοιοι·ιιιι·οοΒο νοι·ιο18οο.

Θ. Πιο Υοι·οοιιιοιοΒοοοΝοιο1Ιοο οπο .ποιοι (1οοιιιιιι·ι οοο

ιοοιοι. ιιι οιιιοιιιοιοΙγιιοο1ιοιιι οι1οι· ι'οιιιο,ιοιιι Ζοι·Γο1Ι οοει·ιο'οο.

Θ. ΠΜ ι1οιιοοοι·ιι·ι.ο Ργιο.ιοι:1οοοιιοοοΙ Μπι οιο1ι οιιι·οιι οιο
ιιιιιοι·ο Κοροο1 Με (ο οιο θοι·τοι ιιιιιοιιι νοι·ιο18·οο. ο

7._Αιιο1ι ιπι ΚΙοἰιιιιἱι·ο Μάιο. οιοο Ποεοοοιιιιιοιι, ιιι οοο

οιοοιιοιι οπο Ροι1ιίιιιο'οο1ιοιι ΖοΙΙοο. (οι ιο11ιοο Κοιιι οιο.

8. 1ιιι θι·οοο1ιιιο ιιιιι1οιι οοο οιο οιοι1ιοιοο νοι·οοάοιοοΒοο

οιι άοοΒοοΙΜοοΙορροο. .
ο ο

θ. Βοιιι ο< Βοο1οοινιοιιι «Ζοι· Μοτο νοιι ι1οι· Διι1ιιιοιο».

Οοοοιοιιοο1ιοι· Βοιιι·ο8·. .

Α. .Ι ο ο ι ο ο 1ι ο ο· ο ιι ι: «Στή '1'οο1ιιιιιι άοτ Βιι1!ιοοάοι·οιιοοοιιοο

«ποο Μ! οιιμοιΙοιοοιοι!οο Ποιοι·οοοιιιιοΒοο».

1)οι· Αιιιοι· οι» οιο 1ιοοοοάοι·οο Μοοοοι· ιιι οιιιοτ ΗΠ11ο οοο

οιιιιιιι, οοο: οι· ιςοοοιιίιοπ οιοι'ιι1ιιι, οιο ιιοο1ι Μϋο11οο1ιο1τ Βιο

ιιιιιΒοο2ο νοι·ιιιοΙοοιι. ' ` · - °

1”. Βοο1ι ποιον: «Ποοοι Βι.6ι·ιιοεοο ιο άοτ Αρροι·οοριιοο

τ1οι·ο1ι οιο Βιοοοοοι·οοιιο 1ιοι θοιοιοο1ιιο.ο1ιοο».

11οιιοο1τ νοιι 8ο1ιιοοι·ι1ιο11ιιοιοο.Μοοοο θοιοτοο1ιιοο1ιοι; (1οι·

Ποιοι·οοιιιο(1 ενσιοοιιοο οο1ο11οιι 1ιο11ιιοιοΙι·ιοο Βιοι·ιιοιςοο οοο

ιιοοιο.Ιοιοο1ιοιι Βοιιιιιοι·οοιι οοιιοιοι. ιιι (1ιιι ει·οοοοιι Αοιιοοοιιο;

1ιοιι άοτ οιοιοι·οο νοιιι ρο)·οοιοο1ιοιι Ζιιοιο.οι1ο, ι'οι·οοι· 11ιι·οι·

οι·οοιιοο Μοοοιείο.1ι.ιε1ιοιι. οοο νοιο.οοοιιιο1ι!ιοπ :ο 1ιοοιο1ιοο.

Ψ.1)_ι ο ι Ι ο ο· ο Πι ι: «ΡοιοιιιγοοΙοιιιιο ιοο1τιρ1οιι (ΡιιοάιοΙο1ι)».
π Οιιοοιιιιιοοιιοι Βοιιι·οο·.

Β. Β.ο.ι11ιι: «Πο ρογο1ιοροι1ιο1οςιοο1ιο Ποι1ιοάο ιιι άοτ Ρογο1ιο

1ιι€ιο ιιι 11ιι·οι Αιιινοιιι1οιιι; πο( νοι·οοιιιοοοιιο Ποεοοοιο·

ιιοιιο- οοο ΒοΒοοοιοιιοιιο-ΖοοΜοοο ω· Ροι·οϋο!ιοιιιιοιι».

' Ει·ϋιιοι·οοοοιι :οι (:1οιιοοο άοτ Ηγετοιιο. Ζιιιο Ηοι'οι·οι οἰ‹·Μ : ΒὶΠΒΒΓΜ'Μ "Θωθ" Μϋ!"Μ.

8οοικιιοι. ν ο ο ει.

· ..Νιοιοοιιοοοοῇο Βοοοιο. 1902. Πι·. 18-28. Π

'Ι'1ι. Βιιι ο 1ι (Μ: «Πιο Ριιοοιριοιι άοτ 8οοοοινοιιιςοο Βο

-1ιοιιι1Ιοοο; άει· Α11ιο1ιο111ιοι·». (Ντ. 16.)

11. 1ιιι άοτ Αιιοιο1ιτ, Μ" οιπο οιοΙιτ άοτ ιιοΒ·οοπο.ι·1ιο·οο 'Πιο

προ» οο :οιο νοι·ινιιιι' ιοιιο1ιοιι 1ιο.ιιο, ινοοιι ιιιο1ιι ιιι οΠοο

11'ιι11οιι οιιιο ιοάιοο1ο ΗοΠοιιο· οιοιοΙι οπο: ιιο1ιοο οιο εοιιοι.ιοο

Βοοο!ιοιο. ινοΙο1ιο ι1οιοιι οιο οιπο οι1οι οιο οιιιιοι·ο Βο!ιοοι11οιιι.ιο

ιιιοι1ιοοο οιι·οιοιιι ννοι·‹1οιι, ιιιπ! Μοτο ννο1οιιο σ1οι '1'ι·ιο1ι 2ιιιιι

ΑΠιο1ιο! νοι·ιιοοοι;ι οπο, ριοοιηιοο νο1Ποιοοοιο, οιο ιο ΑΜΜ

τιιιο1ιι. ο1οιοο11ιοο νοι·οοιιιοι1οιιο Μο.οοιοΕοΙο ιιι οηιιοιι'οο οοο

8ροοιοΙοοοιο1ιοο ιιι οι·οοι1οιι. Βοιοριοο1ιοιιο τ1οιιι ο·οοοιιννοι·ιι

οοο Βιιιιιι1ο άοτ 'Ποιο ιο άοτ Τι·οιι1ιοιιο1ιι οοΙΙ οοο Ρι·ιιιοιρ

άοτ ιιιοιιι ιινο.οι.ιιιιοιοοιι 1ιο.ιι(11οιη; νοι·ϊοΙοτ ινοι·ιιοιι. Πιο οιο·

1ιο1ο.ιοιιοο1ιο Βο1ιοοι1ΙοιιΕ Πιο! Αιιυνοοι1οιιε άοτ Ηγροοοο οι

(1ιιι 1οιοι·οιιοοε (ο οιοο Αιιο(.οΙι νοι·οοειο1ιοο, ιοι1οιιι'οΙο οπο!

όσοι· 1οι2τοιοο οιο οι·οτοι·ο νοι·ο.οο·ο1ιοιι, οοο ιιιπ ιο ιιο1ιι οιιιοτοιι

Ε”Μ1οιι ω!! οιο 1ιιιοιιιιι·ιιο οι·(υ1ι.>;οο; οιιι.ιοιιο1ιο1ι1ιο1ι ιιιιιοο

Πι: οιιιο ιιι·ϋοοοιο Αιικο1ιΙ ἔροοι:ιΙιιοοιοΙι.οιι πο· '1'ι·ιο1ιοι· εο

ιιοι·οι. 4ννοιοοιι. οι" Ηοοριιο.οτοι Μι (1ιιι ειιο1ιοΙιιι.οι·ιοο1ιοο Βο

1ιοοι11ιιιιο; ΜΜΜ οιο Αιινι·οοοοοο; ‹1οι· Ηγροοοο, ννο1ιοι οιιιοτ

Ηο1ιοιοιοοοοιοο Αι·οοοιιιιιτιο1 οιο1ιι Βοοπ νοιοο.οο11ιοειο·ι »νοι

οο ιιοι οιι.

θ. Κ ο ο ο. ο: «Ζιιι· Β'ι·ιιεο ϋ1ιοι· οιο νοινο111ιοιιιιοιιοιιε τ1οι·

ι·ιτοοΙ1οιι Οιιοοιιιοἰοιοιι›.

1ο ΑιιοοιιιιοΙιι. άοτ νιοΙοιι θο(ο.1ιι·οιι, ννοΙο1ιο οοο _(ϋι1ιοο1ιοο

Κιιιι1οι·ο 1ιοι άοτ Οιι·οιιιιιοιοιοο οι·ο1ιοο, πιο Κ. οιο Μοοοο1ιοιι,

ινοΙο1ιο οιοοο11ιο οιιο(οοιοιι, οιοοιο Βιιιι.ιιιοο :ο ιιοιοι·οιο!ιοο.

θ. '1'ιιιο οι: «Πο1ιοι· οιο Ποοιιιΐοοιιοο άοτ Η51ιιι1ο υιιά οιπο

οιο ΜοΠιοτ1οιι άοτ νοι·1ιοοιιοιιε οιιιοι· 1οϊοοιιοιι (1οι·οιι οοο

ΟΙιιιιιτεοο οο11ιοι.». (Ντ. Π.)

Βοι1ιο.1ι οοι· Βο1ιοοοιοο.

Α. ΡοοροΙο οι: «Ζοι· Οο.οιιιοτι1ι ω· ιιοοιιιοτιοο1ιοο ΞὅΩΜΙᾶοΙ

νοι1οιιιιιιἔοιι».

` οι" 1ιοι·2οι· οοοιιιοιιοο1ιοι· Βοιοι·ο8·.

Α. Βοοι ιι ο Μ: «ΚιοοΙοινοάο1ι Πω οοο Βοο1ιοοοιιιιι€οιι ιο

άοτ Οοιο:ι.ιοοο 1901».

Πιιο;οοοιιιοι άει· 1ιο1ιοιι 1ιοεο, 2700 Γιιοο ϋ1ιοι· οοιιι Μοοιοο

οριοο;οι, 1ιοιι·οοιιι ιο ΚιοοΙοινοιιο1ι :Με οοιιιο.οοιειο ΚΗιοιι. νοι·!

6ο οιι ιιι οιποπι Τ1ιο1ο ιιοΙοοοο οι. οο "ο οο νοο οΙΞοο Βοι

ιοιι, πιιι. Αιιοοο1ιιιιο νοιι Νοιι1ινοοι.οο, @πιο 1ιο1ιο Βοι·ι.ιο “οοο

1ιο.1ιο οοο ιιοο1ιοοο 1Υιοι1ο κοιιο1ιοι.2ι.. Ποτ 1ΒιιιΠιιοο ω Βοο

8οοιιιοο1ι1ιοιιοιι οι οιο νοι·οϋι;Ιιο1ιοι, Ρ1ι1:1ιιοι!ιοι· 1ιοοοιιιιοιο οι·

(Η

1ιο1οιι ιιιο1ι ιο 1ιιιι·οοι· Ζω οοο ιιο1ιιιιοιι ιιο Οοιινιο1ι(: :οι ΑΜΗΝ

ΗοιιΙιι·οο!ιο @οι Βοο1ιοοιιι.οο8· ιιοΙοοο·ιοο Ε'ο.11ο νοιι Μ οσοι-μ

(ΗΜ. Ηοι·ινοι·ιοιι.ιιοι.ι, Ηιοιιοοιο οοο 1ιιοιιιι1οιοοι άοτ . οιι

ιιο.Ιιοι τοιιιωιι οιο1ι ιο Κιοο1οινο(1οιι 1ιοι1οιιτοοι1 ινο1ιΙοι· Με ιιι

Πιι·οο 1ιοοτ21.οοιι.ιοο 1νο1ιοοιτοο οοο οιιο1ι 1ιοι ιιιοοο ιιο.1ιιιι (Με

Χοι·ροι·οοινιοιιι 2ο· ιςϋοιιιιοι οιο‹1 ο.ιιο1ι οιο νοιιιιι.1ιοιεοο Πιτ

οιιιο ΟοιιοΙοοι·. Ήλιο (Πο Βιοινιι1ιοο,ς άοι· 1ιο1ιΙοοοο.οι·ο1ιο!ιοςοιο

ννιιιιιιοο οοο Νοιοοο οιι1ιοιιι(1'ι.. οο Μ. ι1ιοοο11ιο οιιτοο1ιιο(1οιι

οιιιο οιπο. ιιι(1οιο ι1οι Ριι1ο οιο1ι 1ιο1ιο; (Πο 1ιοιι.ιοΓϋειοιι θιιι·νοιι

νοιι Κιοιι1ιοο "οι Μιοτο1οιοοοοο 2οιςοιι κ1οιιιΙιο1ι, τ1οοιι ιιιιο1ι.

οιιιοτ ννοοοο νοο 27° άοτ ιιο(οιοιο·οοάοΒο1ιοιι1ιοΙ ?οι ΜοΙ

ιιδ1ιοι· Ποτ Με νοι·1ιοι·,οιιο ο.ιιι' ι1οιιι οοοι.οιςοοτ1οιι οοο 2Ζοο1ιοιι

:ο 1ιοιοοι1ιοο,ι1ιο νοι·1ιοι· ι'οοι: νο11οιο.ιιτ1ιε ι'ο1ι1ιοιι.

Ρ: 13ο 1ι Ι ο ο ο νι: «Ζω Ρ1ιοι·ιιιο.1ιοΙοειο οοο Ποι1οιιοΙο».

[Πο ΠοιοιοιιοΙιιιοεοο Β. 1ιο1ιοιι οιρ,·οοοιι. Μ” (Μο' Ηοι1οιιο1

ι”ι·ιη;Ιοο 2ο οοο οιιιι·1ιοο οο1ι1ο.Γιιιοο1ιοοι1οιι ΜιιτοΙοοοιιΒιι. νι1οιιιι

οιι οιιιοτ 2ιι1ιοιιιΠε ο·οο·οοοο πο. Βιο Ηοι·οι_1ιοιιοΙιοιι ννιι·‹1

ινοιιιε 1ιοοιιιΠιιοοι; οιπο 1ιοιοιι·οιοοοάο 1(νιι·1ιοοε οοο οει οιοιο,

ο.ιιο!ι απο οιο Αιιιιοιιιη; ιιιο1ιι εοιποπ. Βοι οιιιοτ Βο1ιΙΜ' 1ιοι·

νοιι·οιοιι.οοιι Βοοιο (ΜΗ 1ιοΓΙ'1ιιοι·οιι άΠο '1'οιιιροι·οιιιι οιο Β-Β°.

Α. Βιιο 1ιοι·: «Ζιιι· Οο.ιιιιοιι1ι οοο 1)ιοριοοοιι1ι °οοε Ηοιροι1ο
ι·γοςιο». (Ντ. 19, 5.311.) ο

Ι)ιοοο οποιοι. οσοι, οο1τοοοι ο1ιιοιιιοο11 ο.ιιΠι·οιοιιόο Βι·1ιι·ο.ιιΙιιιιις

οοο Βιι.οΙιοοο οι·ι'οι·οοιι οιπο ςοιιο.ιιο Κοοιιιοιοο νοο Βοιοοιι άοτ

Βροοιο!ιοιοιι, Μ. οιο Μ.ιιιιι; :ιι ι.ιι·οοοοιι οιοο;οοοιιοο1ιοιι οοο

ριοΒοοοιιοι·1ιοιι Β'οΙι1οιιι νοι·ο.οΙοοοιιοε @οιπ οοο 1οιο1ιι. ιιιπ.

οοιιοι·οιι Κι·οο1ι1ιοιιοιι, Ιιοορι.οοο1ι1ιο1ι ιιιπ ΗγριιιΙιο. Οιοιιρ οοο

Βοοιιοιιι1ιροι!ιοι·ιο νοι·ννοοΙιοοΙτ Μιά. Θ. Μαιο Θο1οιιοο1ιοιι 2

οοΙοΙιοι· ΡειΙΙο 2ο οοιιοο.οιιιοο; άοτ οιοο Μοτο( οιοοο 53(οοι·ιι.ιοιι

Ηοι·ι·ιι. άει· οοιιοιο οιπο 81(Μιιιςο Πο.ιιιο; 1ιοιι1ο 1ιιιιιοιι 1ιο1ιοο

Ρ'ιο1ιοι υιιά άοτ Βιιο!ιοιι »οι οιο ο1ιοι·ιιιιτοιιοιιοο1ιοο νοιοοι1ο

ι·οιιρ;οο άοτ. 1ο 9-12 'Ρορ;οο πιο νο11οι.ιι.οοιΒο Ηοι1οιιο· οιο.

δ. πι· ιιοι· Μοιοιιο,ο. ιιιιοο, (Η. οιο 1Σι·1σιο.ιιιιοορ,· ιιοο1ι ινοοίο

1ιο!ιοιιιιι Μ, Πιτ ιο οοο 1ιο1ιι·Βοοιιοιο οιο εροοιο1Ιοο Οιι.ριιοΙ

·ΑΝοι· 1νο1ιιοο1ιοιο!ιοιιΚοιι οιιο1ι οι οιο ο1ιοι· ιιἰοΙιτ οο εο!ι.οο

Με πο· ιι;οινοΙιο1ιο1ι οιιοοιιοιοιιιοιι ποιο. Ποτ Ηοι·ροο Ιο.ι·γιιειο

1ιιι οοιιιοι Αοοιο!ιι οιιο1ι οιο 1.οοοΙίοοιιοο άοτ Ρο1ιιιο 1ιοιροι.Μι

1ιιι Βοοιιοιι. Πιο :ιοοτοιοιο‹:1ιοιι 1'οι·οοάοι·ιιιι(.ιοο οιιοι·ιι1ιιοιιοιι·οιι

οοο ιιοι·οΙι ΑοοοΙιινο11οιιις ι1ο1° Βοο1οιιο1ιοοι ιιιι‹1 Αιιιιι·οιοιινοιι

Ηοηιοο11Μοο!ιοιι ιιιπ οιοοιιι νοιιι οοιο.ιιι1οιιοο ΗΜ, πιο 1ιο.ιιιιο·

οιοιι οοϊ ι!ιιι· Βρι,οιοι.ιιο οοο 1ιιι (ιοοιοι ιιοι· (μπει. οι·γιιιοιιοΙά.,

Μιοιοο!ι άο1ιιιιιιοοιιι·ι. ο1οιι οιο Πι·1ιιοιι1ιοοι; ι1ιιι·ο1ι οΙιιιοιιιοἰιιο

11οιιιι.:1ιοιι:, Ριο1ιοι·, οι.οι·1ιο Βο1ιιοοι·2οο 1ιοιιιι Ηο1ιΙιιο1ιοο, ι;οιιιι

ι;οι Αι1ιοιιιιιοι1ι ιιιιά1ο1οιιιοι Ηοιοοι·1ιοιτ. ινοΙο1ιο άοοινιοοιιοιι

2ο νοΙΙοιοιιοιεοι· Αρ1ιοιιιο (ϋ1ιιι. Πιο Κι·οο1ι1ιοΗ. 1ιο,ο;ιοιιι. Μοτο.

πω. ιιο.οοι·ι οιιιιιιο '1'ιι€ο Με ιι 1νοο1ιοο, @οι οιπο οιπο Ριο

ιιιιοοο υιιά οιιοοι ιιιπ νο1ιοιοοἀἰἔοι·θοιιοεοος. Βοοἱάιγο οιιιά οοΙιοιι .

ιν. Ο ο ο ο ιι ο ο ιν ο Κ ι: «Ζοι· Ε'ι·οο,ο ϋ1ιοι· οιο νοιο.οοοιιιος οοο

ΒΙιιτοο 1ιοι θγριιιΙιιι!ιοι·ο οιιιοι· Βιιιί1ιιοο άοτ (Ιου.

Πιο οΙΙΒ·οοιοιιιο 1νιι1ιιιοο άοτ Βο1ιοικ11ιιιι€, ιι.1ιεοοο1ιοο νοιι

. οιιιοτ 1ιοοιιιιιιιιιοο 11οιιιοάο Μ. οιο, άεπε Με ΒΙοι (Μι θγριιιΙι

ιι!ιοι· 1ιιι οοιιογ1οιιιοιϋοοο πιο! ςιιιοιιιϋοοιι Βιοι1ιοιιι ι·οιο1ιοι :ιιι

Ηοιιιοο_1ο1ιιιι οοο ι·οιΙιοο Β1ιιι1ιϋιροιο1ιοιι Μιά; οιο 1ιοιιοοογτοιι

οο!ιιιιοιι οιι Ζο1ιΙ πιο; οιο Μοιη.;ο άοτ 1.γοιρ1ιοιεγιοιι ιιιιιιιιιι ιιι

ω· Μο1ιι2οΙιΙ άοτ 11'(ΣΠο 2ο; οιο πιο άοτ οιιι1ιοιιιιοοο 1ιοιιοο

ομοο. οιο Ποοοι·οοοΒοίοιοιοο, οιο ιιιο1ιιΚοι·ιιἱεοιι ΖοΙΙοο οοο

οιο οοοιιιορ1ιι1οο οοι8οιι ιοο!ιι· πι· Α1ιιιο1ιιιιο.

Ε. Ρ ο ο ο ο ιν ο τ: «Πο Κο!! νοιι ιιιιν‹›ΙΙοι.51ιιιιἱεοι Βιιτννιο1ιο1οιιο·ι

οοο 81°οοοοιι Βιοετοιιιο1ιοΙο».

Πιοοοι· Ε'ο11 Μ ιιο.οο οοο1οι; ι1οιιι νοο Η γι·ι.ο1 Βοοο1ιι·ιοοο

οοο, ννοΙο1ιοιι οοιοο11ιο ιιι οἱιιοι· ,ιςι·οοοοιι Βο1τοιιιιοιΙ: ι·οο1ιιιοι.

Πιο 1ιοοι1ο!ι οιο1ι οιο οιιιο οιινοΙΙειοιιάιςο Βιιι.ινιο1ιο1οοε ι1οι·

Ροι·ιιο οοοτοΙιο οοο οΜοιοιιιο.!ιο οοο ι·οο1ιτοο Βι·οοοοιι Βι·οοι

ιοοοιιοΙο Με! νοΙΙειιιιιι1ιοοιο Ρο!ι1οιι οοο 1ιΙοιοοο Βιιιοτιιιιιο1ιοΙο

1ιοι οιποπι (ιιιιεςοιι 8οΙάο.ιοιι.

Ριοι'. .1. ο Ι: οι ο ι· ο ο οι: «Πο1ιοι· οιο Βιιτοιο1ιιιιιο· (1οι· ο·οι'οιιιιιοπι

ΒΙοοιοοιο (Με 1.οοοιιο». (Ντ. 2θ-·28.)

Ζιι οιοοιο Βοι'οι·ιιι.ο ιιιηιοο1οιιοι.

Μ. Η οιο ο ιι π· ε: «Ζοι· Οοοοιοτι1ι άοτ ιιιιι1ειρ1οιι Βιιι·οοιιιο».

Βιι (οιο οιο Κιο.ο1ιοο8·οοο1ιιοΙιτο οιοοο 21_ιο1ιι·ιεοο Βιιιι1οιιτοο

ιοιικοιιιο11ι. 1ιοι (1οιο Η. οιοο θοοο1ιννο1οι. άοτ 11γιοριιοιοοοο

οοο Βιιιοτιοοοιοο, ι1οι· Που: οοο οοο Μοοοιιιοιιἱιιιιιο ι1ιιι.ιςιιοοιι

οιπο. Ιοιοι·οοεοοι οιοι1 οιο οοιοιιο1ιο!ιοο Βιοο1ιοιιιιιο,·.ςοο άοτ

Κι·οο1ιΙιο1τ, ινοΙο1ιο οιο1ι ιπιι· Με οιιο_ιοοιινο ΒοιιΙιο,ο·1ιοεο1ιννοιόοο

άοοιιιιιοιιιιι·ιοιι οοο οι·ιιι οριιιοι· ι.ι·ο.τοο 1οιοιιοινο 8‹:1ιιοοι·ιοιι ιιι

άοτ Μοι,ιοο;.ςιο1ιο Μο”. ΟοςΙοιο1ι ιιι 1ιιιι2οι· Ζοιο άοτ Τσι!

οιοι;ι·οτ, οο νυο.ι·οο οοο1ι ιιιο1ιτ οιο εοιιιη;οτοιι Βιδιοι1Βοο νοο

8οιιοο οοι Αι1ιιοοο; οοο ι1οι· ΒΙοιοιι·οιιιιιιιοιι 2ο οοοειτο.ιιι·οο.

Μ. ΖΗΝ ιι: «Ζιιι· Γιιι€ο ἱΠιοι· Νοιοο1οροἰο».

Πιο 82_ιο1ιι·ιο·οι '11οιιι.ι· ιπι :ιιι οιιιοτ οο1ιοοινιιιο1ιο.τοο :Μοι

οοοιιι. Πιο Κι·οοΜιοπ 1ιοοιιιιο ρΙοτο11οιι οιοιοο .1ειΙιι·ο νοτι1οιο,
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πει εειιιετ Επειι1ιε1ιι· εεε εειιι Μι112ιττ1ιεπει.. Απέ'επεε εειιιιετ

ει· ππι· Μιππ ειιι, ινεππ εε πιπ ιπε πει·ιιπι ει.ι11 Με· πιιπ ει·

πιει: πιεπι πεεειιιιιιι€ιε, ε1ιιιιιι1ιΙιειι ειειρει·ι.επ ειππ Με Αιιι'ε11ε

νοπ Βεπιει'ειιεπι: κιει·εττιπ. ιιεεε ει· πιεπι ππι· ΜΜΜ ιιει· Αι·

πειτ Με: ειπεε θεεριιιε1ιεε, εεπάει·π ινιιιιι·επά πεε Εεεειιε πάει·

θε1ιεπε ειιιεεπ1ιει' ιπιπ πιειιι ε1ιει· ε.ιιϊωπεπιε. πιε ετ πιειιι: πε

ννεσιικι. ενιιι·ι1ε. 0π_ιεει.ιν ειπεπ ιπειπε 1ιι·πιι1επε.ιι:επ νει·ππάε

ι·ιιππειι πε.ειιιιιιννειεεπ.

Π. 01ι ει Με: «Βιιι ?ειι νοπ εειιννει·ει· 11ιιιιπι·επειιππ1ιειι. εεε

Πει·ιιιεε πιιτ Μιτειιι' ι'ε18επι1ει· νο11ειιιιιτ1ιςετ 0επεειιιι);».

Πε 1ιειπι1ε1τ πει επι ειπεπ 55_ιιι.πτιπεπ 1ιΙπππ πιιτ ΑπεπΜ·ε

πιιπ;; πεε ε. ι·οπιιιπιιιπ, ννεΙε1ιει· εειιι”. σε. Μ” Με Βει

ειε1ιππε Μεεει· Δι1“εειιοπ επι εειιι· ειει·1ιε Βιεεπιιτιει·ιιπρ; πιι

πιει πει ειπει· 11'πιιι·ι; νοιι 25 ννει·ει. ειιι' ιιει· 0ιιιιιιεεεε πιιτ

πει·πι·οεπεπειπ Εεεε.

δ. Α π ι'ιιπενν: «Βιιιι€·ε 1ινει·ιε πιο» Με εοπ·επεππιεπ «ιιπει·

ειππ1ιεπεη» Βτεεπειπππε·επ πει Ηγειει·ιεεπειι». (ει. 22.)

δ, Ξεπε.πε.0: «Βεπε.ι·1ιιε1ιάιρ1ιτιιει·οιε νοπι Βιππι1ριιπ1πε ε”

0επιρΙιειιι:ιεπ πεε 8επει·1ε.επε πιιτ. Πιρ!ιι.ιιει·ιε».

Νπειι Βεερι·εε1ιππε· Με· Βεειι1ι.π.ιε, επε1ε1ιε Με 11πιι.ει·ιειειι

πππ Με Βεριιτιειειι ει·πιειι πω, ιςΙπππτ ω. πππεπιιιεπ επ

πιιιεεειι, ιιεεε Με ιιεει·οπιεεπε Γει·ιιι ιιει· Βε1ιει·ιπε1ιεπι.ειιιε. πιε1ιτε

πιιι ιιει· Πιριιι1ιει·ιε Β·ι>ιπειπ πετ. Βει· Πιιιεπεπε, Μιεε ιιι ειπει·

1ι1ειπεπ ΑπΖεπι νοπ Γιιιιεπ νοπ Βε1ιει·ιεε1ι ειπε 0οιπρ1ιεειιεπ

πιιτ 1)ιριιτπει·ιε πεοπεε1ιιει. Μπι, ειπεπ: πιεπιε ιιει·ππ, Μι Μεεε

0οπιπιιεειιοπιπ2ιππιππιιιιιι 12 ρ0ι..πει·θεεεπιππι.ιππ1 νοπ θε1ιε.ι·

ιεε1ι πιιτ ιιει· πειιι·ετιεοπεπ π'οι·ιιι άει· Αιιι;ιπε. επεειτοι'Εειι ενικό.

Ιπ Αππειι·ε.ειιι άεεεεπ ννιιτε εε επεεει·οι·‹ιεπι1ιε1ι ινιοπιιε Με

Βεπειεππππα Βε1ιει·1ε.ειιι1ηιπι.πετιε ιιπ‹ι εειιεπιεπεωιιιιιωπι

επ- Με πεκι·οιιεειιε ει” ιιει· Βεπε.τ1ε.επεπειπε. νο11ει.π.πειε;

επιιιιι:επεπ. ότι ΜεεεΙπεπ ππι· επ Ιτι·ιπιιιιιει·π νετεπ1εεεπιιρ,·

;;επεπ 11ϋιιπεπ.

δ. 'Γι ιοπ: «Ζει Β'ι·ει.8·ε ιιπει· Με 11'ι·επ·ιπεπιεπιοπ άεε ιιει·:

πιπειιε1ε». (Ντ. 28. 24.)

ΑΜ' άεε ιπιιιι·εει‹οριεεπε Βιι‹ι πιπ Με ιιιεπ 1ιειπεπ 0ι·ιιππ

νοιι πιει· 11'ι·επιπειιτειιοπ Με ειπειιι επαιιιιΜιειιεπ Ζπετε.πι1ε

πεε Πει·επιιιειαε1ε πε ερι·εειιεπ. Με νει·1ι.πάει·πιικεπ ι:ι·ειεπ

ιπιπ. νιτε.ιπ ειιι' πππ ειιιι1 πιεπι Με ?ειπε νοπ Ριιιι1ιιιεε πάει·

Βεπεπιιιιιπε; εεε Ρι·π.ρει·πιε; ννιι1ιι·εε1ιειιι1ιεπ πιιι1επ ειε πο»

κνι11ιι·επιι πει Α.<εοπιε. Παει Ρειι1επ ιιι1ει· ειιτειιπΜιε1ιει· Βι

εε1ιειπππε·επ "Με πεε Με Ρι·πειπεπιετιεπ Με 1:"οι8·ε ειπει·

πεεοπι1ει·ειι Βι·ιιτεπιιιιπε· εεε Μιιειιε1ε·εινεπεε πππ ιιει· Κιτι

εππειεπε ειιι'επι'εεεεπ; Με Πι·εεε1ι.επ ειπει ιι6ιιπεπ νει·εεπιει1επ

εειιι, εοινοιι1 ειιεπιιεεπε πιε ιιιεειιιιπιεε1ιε, Με Με ιπειιιιιεειιε

Βει2ε. 1)εεππιπ Μπι ιιιε.π Με Γι·πΒ·τπεπιπιιοπ ιιι π1ιειι ΑΙιει·ε

ειιιι'επ ειιι, πιπ ιιιειει;επ ε11επιιιιπε πει θι·ειεεπ, ι1ει·επ Ηει·πεπ

πε.επι·πεπιεεε νετεεπιεπειιε νετε.ιιι1ει·ιιπςεπ επιπ·ειεεπ.

Ρι·οι'. Α. 8ο1ονν_ιενν:

. πεεπ ιιει· θεππι·ι».

Βε 1ιε.πτιε1τ. ειειι ειιι ειπε 8 θεπιιι·επι1ε. Ροει: ρει·ιιιιιι ειιι

ευιιι‹1 ιιπι· ειπε Βιιιιιιππ, ννοπει Με Ε'ι·π.ιι ειιι πιεπιε· ιπειιι· Με

Με πιιιιιειε Μειιιζε Με: νει·ιοι·. Οπειειειι Μεεε1πε ε.πι1ιπι·ιε,

επ νει·εε1ι1ιιππιει·ιε ειε1ι ω· Ζιιετιιιι‹ι πεειππειρ; πιιπ Με 4

Βιιιιιιιεπ ιπιπ ε" Βιιιι.ιιε ειιι. Με 5εειι‹›ιι ει·Βιιπ”: πιεπιε.

ετ πγρει·ιι·οιιπιπ νεπιι·ιειιΙι ιιεκι.ι·ι ετ πεε·επει·πι.ιο μεταποιη

ιιιε.τοεε 1ενιε οοι·Με.

«Ζει Ιιεπτε νοπι ρ16ιπ1ιεπεπ 'Ι'ετ1ε

δ. Νεπειιιπ: «Ζιιτ ?ιιεεε ιιπει· Με πεεει·ιιε·επ Ε'οι·πιειι άει·

Με1ιι.ι·ιιι.». (Μ. 24, 25.)

Νεεπ ρεπεπει· Β.εοπε‹:1ιτιιπς νοιι 11 Ρ'ιιι1επ ιαεπιπιι: Ν. 2ιιιπ

8επιιιεε, πο." ιιει· ΟΙιει·πιιι:ει· ιιει· πϋεειι·ιιΒ·επ Ροι·πιειι νοπ νιε

1ειι01ι·ιιιιάεπ επιιιιιι;;ιε· ιετ. ειπει· ειπάετειι νοιι ιπάινιιιιιεΙΙεπ

Βεεοπιιετιιειιεπ πεε Κι·επι‹επ εε1πει; Γει·πει· Μινοπ, ιιεεε ιιι

εειιι πιιτ Με.ιε.ι·ιιι ιιιιιοιι·ιεπ Οη;ςειιιε ειε1ι ιτιιπει· ειιι ε.πάει·ει·

επωιιπιι1ιεπει· Ρι·εεεεε .ιπειπε 1ιε.τ.τε. ννοΜιι·επ ειεπ ιιι πεπι

εεΙπεπ ειπ Ιοειιε ιπιποι·ιε ι·εειει1επτιειε Βεπι1άει. πειτε. Πει·

Οιιιιι·ει.Μετ πεε Ρι·οεεεεεε εεΙπει πιιιι€ι: πιεπι νοπ ιιει· Βεεεπει

ιειιιιειι. ιιει· Μεπι1°ιπιπΐεειι0ιι απ.

Πιε Βε1ιε.πά1ιιιι,ε· Μεεει· πϋεει·ιιε·επ Ροι·ιπεπ εο11 επεπεο :ιπε

€ειιιιι1·τ ννει·ιιεπ Με Με άει· ;;ειν01ιπ1ιεΙιεπ.

Μ. Κε.οπ επι: «Ε)ιπ Ε”ει11 νοιι »ιπειπε 1ιιιιιοινιει».

Ιιι Μεεειιι Ε'ειΙε τι·ε.ιειι νει· εειιι 'Ι'οιιε εειιι· 1ιει'ιιι;ε ιΒι·εειιει

πιιπεειι νοιι Ξειιε·ιι πεε Νει·νειιεγει.επιε ειιι, Ρει:ιειιτ Με επ '

πει·ιπιιε1ειςει· θεπΙεποειπ·πειτ.

εεπι· επιπει·επτεπ Ζιιειεπεε.

Ιπιιϊεπ π. ε. ιν.

Κ. @πεπΙ Μεεεε πιι

πε.1ιεπ ειι 1ιπιιιιεπ.

πεΓειι‹1 πεπ πεεπιπάιι; ιιι ειπειιι

ινο11ι:ε ειεπ ει·εειιιεεεειι, ιστι

ειπεπ ΕΜΠ νοιι 1)εΙιι·ιιιιπ πει·νοειιιπ
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Π. Κ ε τ ε π ο ιν ε ιι 1: «πι» πει νοπ Ρι·ο1πρεπε 1111111102” "ΜΡ

ιιιε.ι.ιεπε». -.

Ν. ιν 1ἐιθὰιιιιιτοιν: «0γειε πετ Ε1ειιιεπ 8εππιπ1ιρρε>>. (Νι

25, · κ

Ιπ Αππει.ι·ιιε1ιτ ιιει· ει·οεεειι θε1τειιπειι: Μεεετ ?Μπι - ιι"

1Π.'εεπε Με άει· 12., πει· ριιπ1ιειι·τ. ιιπ - πιο άει·εε1πε εειιι· βε

πειπ πεεεπι·ιεπεπ. Ι1ιι·ει· ιιιειειεεςιεειιεπ Βιι·ιιειιιι·

Με θεεεπινπιετ. ειπ ιγριεεπεε Ατ1ιει·οιιι.

11. Ο π ιι π ε ε. ε ε ε; «2 Πωσ νοπ Με.1ει·ιεεοπιιιπετινιι:ιε».

Πιτ Με πιεπιε Βε1ι.επ1ιειτ κ1ιεεει·.ΑιΤεειιοπ ερι·ιεπι άει· Πιε·

ιπειπε, ιιεεε (Πι. ενειπι·επιι εειπει· .3ιππι·ιςεπ ιιι·πι1ιειιεπ 'Ι'1ι€πη.ς

1‹ειι ιιιιτ.ει· 2800 Μειει·ιιιιπ·επιιειι πιιτ 2 Μπι πειιι.ε επιπι·ι·1ιε

1ιεεπε 0οιιιιιπει.ινιιιε ειι πεεπεε1ιτεπ θε1ει:εππειι: πειτε.

Ε' ι·. Η ιι π 1 ε π.

Νεειιιιιι 0ιιειιπειεπιι. πει-ιεει. 1902.

Α. π. 8ε1ι ι πιππ επι ειι γ: «Πιε Βειιιε1ιιιπ επ «Με θε.πε·1ιοπ

8ιηιι·ειιιιιιιι π. Βγιπερι1ει :πιπ Αιιι.ςε». ι οι·ι.εειιιιπε).

1) Μι1ει·οε1ιοριεεπε Βείππάε ιπι θειις1ιοπ πει θιε.πεοπι ει·

Β·ειπειι ιπι Ψεεειιιιιε1ιεπ: ινεπι€ ννειεεε Βιπι.1επι·ρει·επεπ. Ει

π·ειτει·ιιιιις πει· Βιιιιιιιε πιπ Με ει”ει.εεε, θε1ιτιιιπριππς ιιει· Βιετ

νειιιειΙεπ. __

2) Με Ππιει·επε1ιππε Με θε.πι.:1ιοπ ειιπι·ειπιιπι νοπ Κε.πιπ

επεπ. Πεεεπ, Κιιτιεπ. Ηιιπάεπ, Ρει·ε1ιε1π ει· επ ιιπ 12Ψεεεπι

1ιε1ιειι: ειπε θι·επιπιεπιπι·επ, ινειειιε ιπειπε Γ' επ ιιι πεπ Κω·

πεπ ιιιπειιι ε.πεειιιειιι;, ειπε ιιιεει·ιζεν Νει·νεπεππει.επι πιιτ εειιι

ι·ειεπεπ Κει·ιιεπ ιιιιι·ε1ιεεπιπ; Με επιιιιπεεπ πετ θειιιεεε ιπι

1ζποι.επ πεεεε1ιεπ ππι· εεε ειπει· Βπποιε1εε1ιιεπτ. Πιε Νει·νεπ

ίπεει·ιι ιπι Κποιεπ πεπειι @Με Με.τιεεειιειάεπ.

θ) 1)πε θεπι:1ιοιι νοιι θ Μειιεε1ιεπ ννειεπε ειι νει·εε1ιιεπεπεπ

Κι·ιιιιιιπειτεπ εεεεει·πεπ ννειι·επ ινιιι·ι1ε ππιει·ειιεπτ. Ρπι.1ιιειιιιει·.

Ι.επει·ειιι·ποεε, Βιετνει·ι.=;ιι'ιππε·. Μεπιπειιιε, Β.ιι.πιεε επ.πιπει:

Πιε Ρι·ιι.ρει·ετε ννπι·πειι νει·εεπιεπεπ πεει·πειτει. πι" Βείετπιο

ιιπει· πεε πιο ννειε1ιεε Με νει·εε1ιιεπεπεπ Ρι·ιιρετιιιε ποιειι,

πιεπι ειειι πιειιι: ε·επειι.

Πει· Αιπιπ· νει·ις1ειειιι. εειπε Βειιιιιιιε Με πεπειι, ννε1επε «Με

θεπειιοπ εεειιπάει· Μειιεεπεπ ιιιιι·πετ (θι·ε.πρπει·, Πει·πει. Επι·

απο) πω! 1:επιπιτ Μπι $ειιιιιεεε, ιιεεε ετ ιιιειιιεΠει ινε.ιεπι1ιε1ιε

Πιιιει·εεπιεπε πεεπννειεεπ 1ωππτε. Βικιωιι.ςε ρπιιιο1οΒιεεπε Βε

ι'πιιιιε Με 1ιγε1ιπε 1)εεεπει·ε.ιιεπ, Αι:ι·ορπιε, ειππ ο1ιιιε Βιιιιιιιεε

επί εεε »ιιεεε πιιπ πιεπι ιπι 8ι;επι1ε θπιπεειιι πει·νοι·2ιιτείεπ.

Ειιπει· ειπεπ;; επειιιιεπεπ ιιεεε 1ιε1τεπ Με πιε1ιει· ε1ε «ειπεπ

Με» πεπειειιπετεπ 15'16.11ε ιιι άεπεπ πει ΟΙπποοιιι Με Επιίετπιιπε

εεε θε.πε1ιοπ νοη;επειπιπεπ ινιιι·ειε - πω θτ.επι1. Πιε Πιπι

εε1ιε Βεοπεειιι:ι.ιπε εοινιε Με ρειποιοπιεεπ-επετειπιεειιεπ Βε·

ι'επιιε 1ε.εεεπ Με Επιετεπιιιιε πεε 01ειιεοπιε κ1ιιιε1ι Βι·1ιι·επ1ιππε

εεε θιιιι81ιοπ πιεπιε ει1ι15.ι·επ; Με Επιι'ει·ιιπιιε· Με θε.πε1ιεπ

πει θιεπεειιι ει·εεπειιιι επ·εε1:1οε. Πιιι·επ 1Βιρει·ιπιεπτε επ πω»

ι·επ Με νει·Γεεεει· ειι ει·ιιιιιι·επ. ννει·ππι Με 11'.πιιει·πιιπε πεε

0ιιπε·1ιοπ ν ο ι· ιι π ε ι· ε· ε π ε ιι ά ειπε Βεεεει·ιιπε, ιιι ΗειΙππε

εεει'01πιιεοιπε νει·πετε.ιιεειιτ πω. 1)ετ 8επιι:εε ιιει· Αι·πειτ. ει.επι

ποε εεε.

1. Ρ ε ε ο ι· ο εν : «Ιειιι.1ιγο1 πει Βι·Ιει·ε.ππιιππεπ ιιει· Ηοι·π1ιπ.πι».

ΙΜ· ειιιΚι|ιιε1ιΙτ. εε πεετεπε ιπ ιιει· 1ι'ει·ιιιει: 1επιπγο1 0,1, Οοεπιπι

πι. 0,15. εεειιπι 5,0) Με ειπει· Απ: νοπ Ηει·πιιεπιει·ιιι·ε.ππππεεπ.

νι·ε1επε πεε 1ΣριιΙιει πει·ει:ϋι·ι: 1ιεπειι.

1ι. Ν. Ριι·οεοπ1ι ο ιν: «Με Γι·επε ιιει· Βεπε.πάιππΒ· ειπει·ιε·ει·

Ποι·Βιιι.πτει·1κιππ1ιιιππεπ πιιτ. επεπιιεεπ ινιι·Ιιεπι·Ιεπ Βοππειι

ειτε. ειι».

ΙΜ Με πιιτ εειιι Αρπει·πιε Νεειιειποιν'ε εεει·πειτ.επ (1901 Με

εει· Ζειιεειιι·ιιι - Με ι·ει`ει·ιι·ι π·οι·‹ιεπ) υπό ιετ πιιτ. πεπ Βε·

ειι1τε.ιειι Ζιιιι·ιει1επ.

Μ. Α. .1ιιεπρο ιν: «Βει·ιεπι ιιπει· Με Αππεπεπι1ιει1ιιπις

Βιιιιιει·ιιιοπειι·ει:1ιεπ Μι1ιαιι·1ιεεριπεΙε π» Με δε.ιιι· 1001».

8τε.τιοπε.τε Ρει.ιειιι.επ 599. Αιιιπιι1επιε Ρετ. 2410. Ππ1ιει1πει·

'Ι'ι·ε.ε1ιοιππι·επ1ιε πεπ εε 515 Σ 21,2 πω. ΜΒΜ"

ει·ιιι·επ1ιιιππεπ 889 = 17,7 πω. Κιιι·πειειιιι€Ιιειι. "ιιεεε ππι·

20 πιει ποππ.

Ο ρ ε ι· ε. ι ιο π ε π: 062. Βιιιι·ε.ειιοπεπ 196. 1ι·ιι1εειοιιιιεπ 257”

- ‹ιει·ιιιιιει· 219 ρτεερει·πιοι·ιεειιε Ιτιάεειοπιιεπ! Μπορει·πτ.ιοπεπ

δω

' 08 -- Μιι·ιιπιει· ιιιιιΤε11επιιει· 1νειεε πεειι 88 Ρ! ε νει·.

117. Α. Β ο 1: τ ε ιν: «Βει·ιεπι

ιιι1ιι·ιεπ Ορει·ε.ιιοιιεπ».

π ιετ ιπ 8επιτοπιιι· ιιεεε,

ιιπει· Με ιιπ .1ειιι·ε 1001 επεφ

επι Ηοεριι:π1 πεε ι·οι1ιεπ Κτειι

π πεε. Μπορετε.ι.ιοπεπ 18, Ιι·ιεεετοιιιιεπ 8. Πιεειειοιιειι 5, Επετειο

(1-π.
ιιοπειι 8.

  

πε.ε1ι ει”



Νο ΒοιΙπἔο ππτ "δι Ροτοτειππτ8οτ Μοπἰοιπἰεοιιοπ Ψοοιιοπεοιιτιίι".

 

Ποιοι: πο· Βιιεειει:1ιειιποπιι:ιπιει:1ιοιι Ζιιιιοπιιιιιιιιι. ~

1902.

  

ΒΠ82ΙΒΟΗΕ 1ΠΒΒΙΟ11ΊΊδοΗΒ ΒΒΙ'Ι'ΒόΒΒ1ΈΤΒΝ.

Ατο1ιιιιν οιο1ι1οιτι1,ποιτοΙοειι1οοππο1ιποιποιο1ιοριιτο1οο·ιι(Ατο1ιιν 3 Βιιοο1ιι_ι 8ο1ιπτπο1 1ιοο1ιπγο1ι ι ννοποι·ι(.οο1ιοο1‹ιο1ι 1ιο1οιιποι. (Β.ιιιι- .

πιτ ογο1ιιο.τι·ιο, Νοπτο1οοιο π. Βοτιο1ιι1. Ρογο1ιπρο.τ.1ιοΙοειο)

8ΐι1πιτοο1·ιποδο.[Βοοοιπ)Βοτιιιππ (Βοι1ιιπ'ο Ποοριτο.12ο1τιιπο).

ιιτιιτο;ιο ιτπτειο .

Πιοι.ο1ιιιι(ιο. πωπω (Ρ8.πιοττιιιο1ιο Μοπιοιπ). τ

ἐιοι.οιιι_ιοο ι·ιιοο1τοι ο1ιιτπτις11 (Αππο.1οπ ποτ τποοιοο1ι.Ο1ιιτιιτ8ιο).

οπιιιπο1ιο_ιο ο1ιοοτοπ_ιο (1ποπιοιπιοο1ιο Βππποο1ιοπ).

Ποπιπιπο1:ι_ιο ρι·ι1ιονσ1οπιιο 1: πιοτο1ιοπιιι ο1ιοτπι1ιπ(Μοπιοιπιοο1ιο

Βο11ο8·οπ οοπι Μο.ι·ιποοΑτο1ιιν).

Ρι·ο1ιιιτοοιιοο1τιι Ψτοτεο1ι (Ρι·ιι1αιιιο1ιοι· Ατοι).

πωπω) Αι·ο1ιιιν Ρο.ιο1οιι·ιι, 1:1ιπιιοο1ιοο1ιο ιωιωτη ι ΒοοιοτιοΙο).τιι

(Βιιιιο. Αι·οιιιν πιτ Ροι1ιο1ο81ο, 1ι1ιπ. 1ποπιοιπ π. Βοουοτιο1οςιο).

ι οιοο1ιοο ποποπ! ποι· Ηιιπι- πππ νοποι·ιοοιιοπ Κτοπ1ι1ιο1τοπ).

ι Β.ιιοο1ιι_ι Ψι·ιι.ι.οο1ι (Βιιοοιοο1ιοι· Αι·ιι).

81ιιιτππ1 ο1ιποο1ιοτοτννο. ι ο1ιοπε1ιιο1ι 1ιοΙοοποι (ποιιτπο.1 Γιιι·θο

1ιιιι·ιο1ιι1ι'ο πππ Ε'το.ιιοιι1ιτοπ1ι1ιοιιοπ).

ννοοιιιι1ι οιιοΙιποιοειι (Ζοιτοο1ιτιι'ι. πιτ Ορ1ιτ1ιο1ιποιοςιο).

1νοετπι1ι 1:1ιπιτοο1ιοιι1ιο_ι ι οοππο1ιποι ρειο1ιιο.τι·ιι ι ποιτοριποΙοειι

(Ζοιιοο1ιτιΓι. Πιι· 1ι1ιπιοο1ιο πππ ςοτιοιιι1ιο1ιο Ρογο1ιιιιττ1ο πππ

Νοιιτοποτ.1ιο1οΒιο) ·

ννοιιπιιτ υποοιιτοο1ιοοιινοπποπ ςιςιοπἔ,

πω; ιποπιπιπγ (Ζοιιοο1ιτι1'τ. ιιπ ο οπτ.Ιιο1ιο Ηγ).ς·ιοπο, οοι·ιο1ιτ

Ιιο1ιο πππ πτει1ει.ιιιο1ιο ιωιιοιπ). .

ννοιοιιπο-ιποπιπιπο1ιιι ο1ιπι·πο.1 (Πιιιι.1(.ι··ιποπιοιπιοο1ιοο .1οιιτπκ1).

οοιιποιιιιοι ι ρτο1ει:ιτοο1ιο

 

Βοιπ11εο1ιποιο φωτο Βο11‹ιπο.

1οπιιοι·-1ιιπι οπο.) 1902.

Α. Ποιοποιοιν: «Ζπτ ρο.11ιο1οςιοο1ιοπ Αποι.οιιιιο ποτ

Ζτι1ιι·οέι Βιι1ι1οπιιιοπϋποπ (8ιτοριοοοοοοπ-) Ιππτοι·ιτιποπ.

ιιπ .)

Βο1ι1ιιποι'οιο·οι·ιιπεοπ :

1) Πιο ρτιιιιιιτο (ιπιορπι1ιιοο1ιο) ριι1οςιποπϋπο Βπιιιιππππ8· ποπι

ι)οι·πιοπ 1ιιιππ οιππ ειπε οιποτ οπτιιι·ι·1ιο1ιοο1ιοπ Βπιιιιππππε ποο

οο11ιοπ οπιννιο1ιοιπ ιπ Ρ'ο18·ο νοτ1ιτοιιιιπ8 ποτ 1πιοοιιοπ οιιι' πιο

8π1ιιπποοοπ ο1ιπο οιο1ι11ιοιο ιπο1ιτοο1ιοριοο1ιο νοτιιπποτπποοπ

ποι· Ιπποει·ιιοι ποτ Βο1ι1οιιπ1ιππι. 1)πτοιι Η11ιιιοττ1ιο.8·ιοπ πππ

' Νοοι·οοο ποι· Βο1ι1οιπι1ιοιιτ 1ιππποπ πο1›οι οοοιιππ11το ο1ιοι·ποιο1ι

1ιο1ιο ΠΙοοι·οτιοποπ οπτειο1ιοπ.

2) ιπι ΑπΕ”οπιτ ποι οιο ριι1ο);πιοπϋπο Ποτιποπτειιππππιτ ποπ

Ο1ιοτο1ιτοτ οιποτ 11)·ιππ1ιοπ8·οιι1ε, πιο ιιπ('επιτο ππτ Οοποπι ποι:

Βιπποεοινο1ιοο ποτ Οπτιπινοππ οιπ1ιοτεο1ιτ πππ ποιου( 1π οιιτ·ικο

Ιππ11τιιιιοπ ποτοο11ιοπ ι11ιοι·ιτο1ιτ. Απι ιπο1οιοπ οιππ 1ιοιπο Ρω

οοοοο ιπ ποι· Βιι1ιπιποοπο πππ 11πε1ιιιΙοτιο οποιτοορι·οοποπ.

3)1)ιο ρ1ι1οο·ιποπδοο Ππτιποπτι1ιππππ); οοιπρ1ιοιττ. που οοπι·

Γτ1ι1ι τπιι οιτι·ι οι· Ροι·ιτοπιι.ιο ιπ 1ιο1εο τοοο1ιοι· Απειιι11ιιπ)τ ποι·

οΜ'ι11ιτοπποπ γπιρ1ιςοΐ1ιοοο, Βιο.πππιτ ποτ ιππωωπ Εγιπρ1ιο

πππ Βιιο1ιπποιιοο ποτοο11ιοπ ιπ πιο Βοιιο1ι1ιϋ1ιΙο.

4) Ηοτνοτοοι·πίοπ οπο πιο ιι1ι1οπιποποοο Πιιτιποπιοιιππιιπε

ππτοιι οιποπ 8ιτοριοοοοοιιο, ποι· ιπιτ ποπι ιη·οποποπ ιποιιιιοο1ι

ιιι ιιοιπ οο1ιοιπτ..

8212

Π. Α. Βο1ιοΙοιν: «Πο1ιοι· Βο1ιειππιππ).τ ποε Ηοτροει ισπ

οιιι·ππο πππ Ε'ο.νπο ποι ·Κιπποι·π :πιο Β.ϋπη;οποττο1ι1οπ».

(Ντ. 5.) ··

- νοτ1'. οιπΡπο1ι1τ ποπι ινοι·ιπ πιοιο Βο1ιοιππ1ππ).ι·οιποτ1ιοπο, πιο

"ιιπ ιπ οιπι οτι Ρ:ι.11οπ ο.ιιπ'ο.11οππ πιο Βοοιι1ιοτο οτο·ο1ιοπ πω.

Βιο Βο1οιιο ωπο ποι· ο.Πιοιτιοπ ο.πηιοτιιοπ ινιιτπο 11ιο1ιο1ι

οποεοΠιιιι·τ. Πιο 11οιιοι· ποι· ΒιιιππΒοπ πω· νοι·οο1ιιοποπ, οιπ

οιπιο·οπ '1'οποπ 10 Μιππιοπ. ιιπ ο.πποτοπ ιπο1ιτ πππ :πιπο11οπ

οοιι.·ο.τ 45 1(1ιππιοπ, π1›οι· ιπ1τ 8-4 Ππιοτ1ιτοο1ιππο·οπ :ιπι ιο 3

πιο 5 111ιππωπ. 'Ποιο ποτ Απννοππππε ποτ 8τι·ο1ι1οπ 15τμι

ιποππ ποι νοτι.1ιοιποπ οιποιεοπ Ε'ο11νοπ ιιιιςι1ποτιεοπι Βιπ11ποπο

ποτοο11ιοπ 1ιοοιιιιο1ιιοι.

11. 8ο ο ο 1 εινα: «Ζιιι· 1ποτρ1ιο1οπτιο ποι· ιπποι·οπ Βοοτοτιοιι πιο

ποι· Βτιιοοπ». (Ντ. Θ.)

ιν. Η πιο ποι ω: «Πο1ιοτ ποπ Βιππποε ποτ Ε'πποιιοποοτϋι·ππ

οπ ποι· Νιοτο οιιι' πιο Βοοτοιιοπ πππ Ζποοιπιποποοτιππ8·

οι· θο.11ο». (Ντ. 7 πππ 8.)

Ε. Πι πιο οιιοιιιω: «Ζιιτ Για” ποι· Απινοππππο ποε Αιτο

ριπο ποι Πππιιι·ο1ι;1ιπο·ιο·1κοιτ ποε Ποτιποο». (Ντ. 8 πππ θ.)

Ε. Ψ. Ρορονι·: «Πο1ιοι· Αιιι.1ιιπο οοτπιιι1ο πππ πιο :πιτ

ι1ιπι νοι·ιιιοππτοπ Κτο.π1ι1ιοιιο(ιι11ο». (Ντ. 10-16.)

ΑΜ' θι·πιιπ οοιποτ Βι·1'π1ιτππ);οπ 1ιοπιιπτ νοπ'. επ ίο1εοπποπ

8ο1ι11ιοιοπ:

1) Πιο π11εοπιοιπ 1ιοι·ι·οο1ιοππο Αποιο1ιι. 111ιοτ πιο Επι.οτο1ιππε,·

πππ ποπ 1ι1ιπιιιο1ιοπ νοι·1οπΐ ποι· Δπι'1ι11ο ποε Ηοι·οποι1ιπιοο πιο

ππτόπιιτο1ι Ηοι·ιοοιιινιιο1ιο 1ιοι·νοι·1τοι·πι'οπ,

οπ ο.Η 2) Ποπ Απι1ιιιιο οο.τπιπ1ο ιπι: 1ιοιπο οπου ποί1πιττο Κτο.π1:1ιοιτ

πππ 1ιοιπ ποποπ ('οοητοοτο11ιοο Οοιπρ οκ νοπ Κτοπ1ι1ιοιτοογιπρ

τοιποπ. 19ο οιιιοτιτοπ νιο1πιο1ιτ νιο1ο Πι·οποποπ ποι· Βπιοιο1ιππ8

ποτ Αοι1ιπιο.οπΓ1ι.11οπιιινοτοοιι1οποποπι 1ιΙιπιοο1ιοπ νοι·1ο.πι'ο, οιπο

νοτοο1ιιοποπο Γοι·ιποπ ποτοο11ιοπ.

δ) (ιο οπνι·11ι·τιΒ πιο1π οι: ποιοι θι·ιηιροπ νοιι Δοι1ιιπιιοπι1111οπ,

πιο πιο οι1ιιιιο. οιι.ι·πιοΙο 1ιοττοο1ιτοι ινοτποπ: ο) Αοιιιπιποπίοι.11ο,

πιο νοπ ποι· νοτ1ι.πποι·τοπ Ηοτ2τ1ιιιιι).τ1ιοιτ οπ1ιιιπο·οπ πππ πιο

οιιτοπι1ιο1ιοιι Αοι:1ιπιοι οπτπιο.Ιο 1ιοι.τοοιιιοι: νιοι·ποπ 1εϋιιποιι, ιιππ

π) Απί1111ο νοπ 1Ιοτιοοι.1ιιιιο ιιι Ε'ο1εο νοπ θο111οονοι·ο.πποτππ

οπ Βοιπο θι·πρροπ 1πειιοπ ιιιι·οι·οοιιο πιο1ιτοτο νοτοο1ιιοποπο

οι·ιποπ ππιοι·οο1ιοιποπ.

4) Πιο Αοι1ιιποοπι11ΙΙο οπ.ι·πιοΙοπ Πι·ορτππο·ο 1ιοπποπ ενοι

Βιο1ιοτ Νοιπι· οοιπ: 1) διο 1οϋπποπ οπιννοποι· ππτο1ι Α1ιοο1ιιν1$.

οπο" ποτ Ηοι·ιο1ιιιι.ις1ιοιι οπτοτο1ιοπ; πιοοο 1('οτπιοπ ποι: Ηοτπ

οιοι1ιιποο οιππ πιοιοπιιτοπ, πιο πιο οιιτοπι11ο1ιοιι Αιιτ1ιιππ οπτπιο.1ο

1ιο1αιππτ. οιππ πππ πιο οο1ο1ιοο 1ιοοο1ιτιο1ιοπ ννοι·ποπ, πππ 2)

Δοτ1ιιπποππι1ιο. ινοΙο1ιο ιπ Γο1)ι;ο νοτοι.ιιτ1ιτοτ Ηοτπι1ιιιιιο,·1ιοιτ

οπτιιιο1ιοπ. 1)ιοοο Εστω 1ιοιππιι. εοννο1ι1 1ιοιΠοι·οίο1ιιοτπ, πιο

ποι οο11›οιοτ1ιππιἔοπ Ηοτο1ιγροτιτορ1ιιοιι π1ιπο Αποοτιοιι ποι·

Ηοτο1:1πρροπ ιιπ Οοιιοπ νοτ, πιο ιποπ πιιι·ο1ι ιιοτινοπ Βιιιιοιι

πι·οπο· επ ποπ ΙΛ.ιπεοπ ο1ιοι·ο1αοτιοιτοπ; πιοοο Εστω πιο ινοπι)τ

οιππιτι ινοι·ποπ, ο1ιινοιι1 πιο ιπ ο" Ρτοικιο νοι·1ιοπιπιι.

5) 1Βιπο θι·πρρο νοπ Αοτ1ιπιιιοπιιι11οπ, πιο ποπι Ηοτιοοι1ιιππ

οποοι·οο1ιιιοι ινοτποπ πππ πιιι·ο1ι θοιποονοι·ιιπποι·ιιπἔοπ 1ιοτνοτ

ο·οι·πίοπ ννοτποπ. Βιο 1ιι1ποτ πιο ετποοιο Οπτοιτοι·ιο πππ πιο οιιι

1ι11ιιιιο·ιιι.οπ νοτικοιιιιποππο Ροι·πι ποε Ηοτπο.ειιιτπειο. διο 15881:

ο.ιιο1ι οιππ” 1ιοοοπποι·ο Β'οτιιιοπ ιιπι.οτοο1ιοιποπ. Ηιοτ1ιοτ πο

1ιπτοπ 1ιοοοπποτο _ιοπο Απί1111ο νοπ Ηοτοοιιι:1ιπιπ. πιο πιιτο1ι

Αποιιι·γοπιοπ ποι· Αοτι.ο. ιιοοοπποπι πππ ποιο Αοι·ιο1ιοποπο ποτ

νοητοτπιοπ ινοτποπ.

θ) Βπτορτοο1ιοππ ω] νοι·οο1ιιοποποπ Πι·οο.ο1ιοπ ποι· Αετ1ιιπο.

οπ111.11ο πππ ι1ιι·οπι οιιι·οπιοο1ιοπ νοτ1οιιιΐο πιιιοποπ οπο1ι πιο Μο

πιοο.ιποπ(ιο οιιι· 8ιιποοι).τοπ Βοοιπι1ποοιιπε ποτοο11ιοπ νοι·οο1ιιοποπ

οοιπ πππ οπο” ιππινιπππ1ιοιτο ινοι·ποπ.

117. Β ιι τι ιι ο ιν ο Μ: «νιοτ Γ111Ιο ο.πιτο1ιοι·οποτ Ηοι·πιοπ ποιο θο

1ιιι·πο». (Ντ. 12, 14, 15 πππ 16.)

Β. Ο1ιοΙιοιν: «Βιιι Β'ιι11 νοπ Ηποιποιπτιο,

πιιτο1ι Ττοπιιιο ποτ Ηοι·π1›1οοο». (Ντ. 18.)

Ε. Βο1ιο1ονι·: «Πο1ιοι· πιο Ε'οΙοοπ ποτ Ειιιοιιτροιιοπ οιποι·

Νιοτο πιτ ποπ Οτποπιοπιπο». (Ντ. 15-20.)

Β. ΡιπΚο1οι.οιπ: «Πο1ιοτ πιιτο1ιπι·ιπΒοππο Βιιο1ι

8ο1ιπιτιννιιπποπ ποτ Βτιιοτπϋ1ι1ο». (Ντ. 19-28.)

1)ιο Ατ1ιοιτ 1ιιι.οιι·τ οιιι 98 Ε'1111οπ απο ποι· οιιιτιιτο·ιοο1ιοπ Α1)

11ιοιΙππο· ποε θ1ιπο1ιονν'οο1ιοπ Μ1ιπποτ-Ηοεριιιιιο, ινο1ο1ιο ιπ ποπ

πιι1ιτοιι 1890 πππ 1891 Βοο1ιοο1ιτοτ ννιιτποπ. 1)ιοοο Βοο1ιιιο1ιιιιιι

(τοπ ινοτποπ ιπ 2 Οτο ποπ οιποιο11ιοι1τ. Βιο οι·οτο θι·ιηηιο ππι

(ιποπ πιο Γ11.1Ιο νοπ πιιποπ ποε Ηοι·ποπο πππ Ποτο1ιοιιιο1ο,

πιο ενι·οιτο - πιο ?Μο πιιτ ννιιπποπ ποτ Τιππο;οπ πππ ΡΙοπτο.

να!. 1ιοοο1ιτο11ιτ. ποι·πιιι' οιποτο1ιοππ πιο 1(τοπ1ιοπ.<.τοοο1ιιο1ιτοπ

πππ Βο1ιοππ1ππ8 ο.1Ιοι· 98 Β'ει11ο. Πι.11ο νοπ νοι·ννιιππιιπε ποε

Ποτποπο πππ Ηοτι1ιοπιο1ο ινοτοπ 2, 1ιοιπο οπποιοπ 1οτ.οιΙ. Ιιι 2

1ιο.1Ιοπ ννο.ι· ποτ Ηοι·21ιοιιτο1 ο11οιπ νοι·νιππποι; νοιι πιοοοπ ιπι

πι οιπο ππ).τοπιι

1ιοι·νοι·οοι·ιι ιο π

πππ



(Π)

! Ρει!εε! εεεεεειι ιιε(! 1 εεειο!!ιεε. νο!! (!ε!! θ!. Πι!!ε!!, !ε

(!εεεε (Με Ηετ.ιι εε(! (!ετ Ηετε!!ειι(.ε! Με!!! νετινιι!!(!ε!.

ιι·(!.τεε, ε!ε(! 86 εεεεεε!ι εε!! 8 εεε!.οτ!ιεε.

Β. Βε τεε!!!εε!(!: «Βροετε.!!ε Ηετε!·εριετ». (Ν!·. 2! ε. 22.)

Ρ. Κ(!τε(:!!: «Ζετ Αε!!ο!ος!ε (!εε Ψεεεετ!(ι·ε!!εεε». (Ντ. 24.)

Β. Ε' ε (! ο τ ο ιν: «Ζετ Π!ιιεεοει!!( άει· Β:(ιτε.ειετ!ε!;τεν!(!!!!!.τ».

(Ντ. 24.)

ε τ ε ε Ι! ε ε !ι ο: ((Α!τορ!!!εε!ιε Βε!!ετε!!·τ!!(!εε (!ι!!·(:!! ε!εεε

(Ντ. 25.)

.Τ. Ζ!(οιν! εεε!! : «Πε!!ετ (!εε !!Πε!!ιιεε εεε Ρ!!ο(τετε!εε ει!!!

(Πε θεετε!!!(!ε (!ετ Πεετεε(!τ!!εεε», (Ντ. 26 ε. 27.)

Α. Β ε.ε!!ε τ.

Ε!. Π'
'Ιξιι!εο!· εει· Βεεε!ιινεε(! (:οειρ!!ε!ττ».

!!ι!εε!(!! 0!!!τιιτε!!ε(:!ιεε!(!! Ατ(:!!!ν. ει!. !!!!! Πε!! ι-4.

Ε!. Π ει· (τε ε ε: «Ζινε! ?Με νοε Βιιρ!ε!· (Μ: Αι·ιετ!ε (:ει·ο!.!ε

!!!!ετ!!ε εε! Μ!!!ε!(!!!τε!·!!τεε!(ι!εεεε». (Ηε!( 1).

- Π. (εΜε (Πε Κτε!!!(εεεεε(·Ιι!ε!!!(>ε εινε!ετ εε!!!· ε!!!!!!(!!!ετ Γ!!!!ε,

Π! (!(-ε(>!! !ει νε!·!ιιε!'ε ε!εετ Ο!!(!ε ι!!ε(!!ε. !!ε!`ι!Βε ΒΙιιιιιε!.(εε

εεε (Ντ ε!!·(ιι!!τ!εε ('ει·(!!!ε !!!!(>ι·εε ει!!τ!·ειεε. (Με ε!εε Μ!!! 2,

(:!εε ιι.ε(!τε Με! Β ).!!!(!ε!ιε!! εεε!! Βε !ιι!! εει· Βτ!(τει.ιι!(ει!!;. Βε!ι!ε

!!!!!.!ε ει!'(!!ειε (!ετ Τα! !!.!! ε!!!·!εετ εε!!!(;!!!ε. Αεε!! ε.ι!ο!οε!εε!!

ετε!!εε ε!(5!! (Πε Γε!!ε εε!!ε: !!ε!(!ε Με.!ε ννι!!·(:!(= !!!.ιιε!!(!!! - εε

!!ε.ε(!ε!!ε Πε!! εε! Βο!(!ειεε - (Πε !(!!εει!!ε!ιε Βτεει!Βιιι!ε εει·

θι!ι!ε (!ιιτ(:!! Ε!ε!”!!!ιτιιε(:ς !!ιεεε(!ε!· Βιι!!ειεεεεε !ιι (Με Ο!!τ νετ·

εειεε!. Ε!εε (!ετ Ατ!ιε!!. !!ε!εεε;ε!!εεε Τε!“ε! !!!εειτ!!·τ (!!ε εεε

εε(!ε!!ε!.εε Ζετε!!!!·εεεεε ει!! Ε'ε!εεε!ιε!!!.

Π!. 1) ο Ι! τ ο ε ε ιε ν ιι ! ο νν: ((Ζετ Ρειι!!ο!οε!ε ει!!! 'Γ!!ετιιρ!ε (!ετ

εε!!!!(:!!ει! Κ!εειεεἔει!Β!!ε!.ε!ε εε! Ηιι!εε». (Ηε!”ι Ι).

Βεεε!!!ε!!!ιιεε ε!εεε νοε Ρτ(!!'. Βει!Πε(:!!!ε(:!!ειν ερε!·!!·!ε!! Π!!!

Με. Πει· 38-_!!!.!!τ!ετε Ρει!εε!. !!ε.!.ιε (:!εε εε!!.!!ε!ιε Πε!ε!!ετε!, εεε

(!ετ Με!! !ιεει!!ε(!!ε· 8(:!!!ε!ιε εε!!εετιε. Με !εεετε Οε!Τει!εε

(!ετ Ρ!ε!ε! εεεε !!!ετε!· (!εε! ν(ιτ(!ετεε θεε!εεε!ιο(τε!! ειε (!!!ετεε

Ρο! (!ετ Πεε(!ε!. Με Ο ετι!!.!οε !!εετεε(! !ε (!ετ Ε!(ε!!ι·ρε.Ποε

εεε θιεεεεε εεε Νε!.!!τ ετ )λ(ιιε(!ε; εεε!! ε!εεειει! (Πε Ν!!!!ιε

ινεε;εε ΙΕ!τετιιιη.τ !!ε!(! εει!”ετετ ινετ(!εε. Ηε!!εεις. !)ετ ε!!!(ι·ο

ε!(ορ!ε(:!!ε Βε.ε (!ετ Πεκ! ιν!!·(! άειι!!! !!!ε!!τετε εε!!τ εεε!!ετ

εεεεε!!!!!!·(.ε Λ!!!!!!(!εε!;ει! !!!ιιεττ!τι.

Ν. θετεινιεεε!!: «Πε!!ετ (Πε Βε!!εεείε!!!ει!(ε!!. (!εε Οο!οε

(Βεεεε(!εεε εε! Α5(τε!!!!εεε; νο!! εε!εεε! Πεεεε!ετ!ε!!!».

( ε! Ι).

θ. Με! ει! Ηιιε(!εε ε!(ρε!·!!εεε(!τ!. Ιε ε!!!ε!· νετεεε!!ετε!!!ε

εετε!·!!εε(! ετ (Πε Απ. εο!!(ιε ε!!!!ει!·ε ιιει! (.τε!!εεε (!ε!! ΠΜ!!!

(!ε!!ε (!ε!ει·τ νοε! Πεεεειετ!ι!ε!, εειεε (!εε εεε. Βεε(!,εε!εεε ετ·

!!ε!ιεε !!!ἱε!!. Α!!ε 'Γ!!!ετε !!!!ετε!εε(!ε!! (!εε ΕΠε!;τ!!ΐ. Ι!! 5 εε(!ε

τεε ΒΧ ετ!!!!ε!!ιεε ννιιτ(!ε (!ε!· !)ιιτι!!ε!ιε!!εο ιι!η;ε!ϋε!;, ε!!ετ (!!!!.ι!!ι

(!εε!· ε!·ε!!εε!!ε!!.!:εε, νν(!!!ε! εεε Βεε(!εε!!!εε εε(ετ!!εε(!εε

ινει(!ε. Πετ !)ετιε ινετ(!ε (:!!·οε!!!.τ ετεεε.!!τ. Α!!ε 'Γ!!!ετε ε(ετ!!εε

ει! Ρε!·!(οε!ι!ε !ε Ε'ο!τ;ε νο!! Θεεετεε (!εε ρετ!μ!ιετ νοε εει·

Νε!!τ ε!εεε!ιεε Βε.τι!!ει!!ε!(εε. !!!ε(!!!ε!ι ε!ειο!πε θ!. (Πε Βετο!!

εε!!εε! εεε ιιε(! )ν!ει!ετνει·ι!!!!!εεε εεε !.)ετε!εε ε!!ετ ε!!!

Η(!!!οει!ε!.ι; (!εε Πεε(!εε!'εεεεε. Αε(:!! (Πεεε 'Γ!!!ει·ε !!!!ει·ε!.εε(!εε

(!εε Ε!!!ε·τ!!!“. Με Βει!ειι(ε!!ε (!εε Βε.ει!εεΓ!!.εεεε ΠΠ· (Πε Ι.ε!!εεε

!!!.!!!!;!(ε!!. εεε !)εττεεε !ει. (Πιτε!τ (!ειιι!!(:!! ετνν!εεεε.

Ρ. Βεο!ο ιν ο ιν: «Πε!!ει· !)ετ!ε!!!ιι(εεεεε ει!! !εεε.ι·εετ!τ!.εε

Ηετε!εε». (Ηείτ Ι).

48-_)!!!!τ!.(ει· Ρε.(!εε(. ιε!ε ε!!ετ εε!!! 24 θεεε(!εε !εεε.τεετ!ττε!·

Ι!!εε!εε!!!ετε!ε, Ε'.τ!!τεε!!εε ιιε(! !!!!!Πεεε! Πετε!!!ε!! !(οε!!ε(.

ειιι· Ορετε!!(!ε. εε! (!ε!· (Πε !(!!!εεε!!!!!!ε;εε !εεει·εετ!τωε !)!!εε

(!ετε!ε(:!!!!εεεε τεΕοε!!!. ινετ(!εε !(ϋε!!εε. Νεο!! εει· Ορετε!:!οε

ει·ϊ(!!!.ςτ εεε!! ε!ε Π!! ε!ι!ε !Βε!!εετιιε!; τε!ε Με!! ετ !(!εεεεε.

Ρτε(!!εροι!!!·εε(! ει! εο!(!!!ε!! Β!ιιι.ιιεεεε ε!ε(! θεί!!εεετ ε!!!(εεεεε.

(Αι!!ει·οτεεωεε, Εεεε).

Ν. Ρ ε τ τ ο ιν: «Πε Γι!!! νοε Αει!ε νεε!!!ιιι!ε!·!ε ορετ!!·!. !ιε Π.

Ι.ε!!ει!ε_!ε!!τ». (Ηε!ι Ι).

Βε! ε!εετ 17-_!ε!!!·ιεεε Ρει!εει!ε (ιιε(! ε!(·!! εε 8τε!!ε (!ετ

!!(!!·ι!!ε!εε Αεε!(!!!!!ε!ιε ε!εε !!!!ε(! εε(!ειι(!ε !!·!(:!!τει·!ϋ!·ε!!ε;ε

Β!εε!ε!!!!!!ἔ. !)εε Ε!ε(:τε!!! ε!!!ε(!ειε !ε εεε νεε!!!!!ι!ε!ε νιι.ε!!!!ιε

εε!ετ!!ε!!! εεε Ηιε!εεε!!εε!εεε. Με Ορε!·ε!!οε !!εει.εε(! Π! Α!!

τ!·ει!ειιι!ς εεε Εεε!ε!!! νο!!! νεε!!!ιιι!εε! ει!(! Ε!!!ρ!!ε.εεεεε ε!!

(Πε εει.!!τ!!ε!!ε 5ιε!!ε. Βε! (!ετ Ορετε!!οε ννι!!·(!εε ε.ιι·ορ!!!εε!!ε

8ε!!!ε(:ι.ε!·Γεεετε Βιείει!(!ειι. Ηε!!ι!!!ς !!!!!. Βιι(ετ !)(!ε!;!εεεε, (Πε

(!ιιτεί!! Β!εειτ!ε!!·εε ιιε(! ε!!!ε !(!ε!εε Νεε!!ορε!ε!.!οε ε!·ε!ε!(

ιν!!! ε.

Α. Η ε( τ !( ο ιν Μ! ε: «Πε!!ετ (Πε Πείοτ(!!ε!!(!!! (!εε ι·εεε!εε!!ε!!

Πεε!ε!!ςεεε!!οεεεε». (Ηε!'( Ι).

Π. !!!ε.(:!!ιε εε!εε Βεο!!ε(:!!!.εεεειι εε! Θε!εε·ει!!!ε!ι (!ετ Ε!.

ε(:!!!εεειι!!ε; εε!ε 'Ι'ο(!ε νει·ιιι·(!!ε!!!.ετ !)!!!!ιεεεε νν!!!!τεε(! (!εε οι!.

ε.ε!ε!!ε(:!!εε Γε!(!εεεεε. Πι· !!εε(.!!.!!ετ (Πε εε(!ετννετιε εεε!ε(!!!.

τε!! Βτ!!ε!!τιιεεεε, (!εεε ει! !ε.εεε εει· Μεειε! (!εε θεεε!!(!εεεε

εενει·εε!!τι (!(!ετ ννεε!ε· νε!·ε.ε(!ε!·!: !ε!. εεε θεεε!!(!ει! εειι!"

!(ε.ιιε! εε!εε Ποτε! νετεε(!εττ. Αε(!τετεε!ιε Με (Πε Πε!οτι!!!!!!ωι

εεε θεεε!!οεεεε ε!εε εε!!!· (;!·(!εεε. ινεεε εε εεε Μεε!ε!ε νετ!!!.

Με; εεεε.ε8εε Μ.. !Σ!εε Βε!!!ε νοε Ρ!ιο!.(!!;τειεεε (!ει!!(!εει!!!ι

(Πεεε Βε!'(!τιεε!!οεεε.

Ν.Δ ΠΠ (!!!((!νν ! (ε (: !! .· «Πε!ιετ ιεε!εε Βε!!!-ιει!!ι!!!!;ει!ιε!!!ο(!ε

(!ε!· Γ!·εε(ε!·εε εει· (;!·οεεεε Βι(ιτε!ε!τε.(.εε!(εοε!!εε ιιει! Π!

Θέε!εε!ΐεεεει!εεειι ιιε(! (Πε Βεειι!ιε!.ε (Πεεετ Πει!!ο.!ε».

( ε τ. ).

Α!!! (Πε Πε!.ε!!ε (Πεεετ εε!!τ ειιε!!!!!!·!!ε!!εε Ατ!!ε!! ε!ιιει!ρε!!ε!!.

(!ετ (Πε Βτ!'ε!!!·εεεεε εε ε!εειε ε·τεεεεε Πε(ετ!ιι! εε θτι!!!!!ε

!!ει;εε, νν!!τ(!ε εε!! Βε.!!ιεεε ε!!!εε Βείετει.εε !!!!(·τε(!!!ι·ε!!εε. Πε!!

εε! εει· (!ετει!ϊ !ι!!!Βενι!!εεεε, (!εεε Π!. Μ! Βτ!!(!!!εε (!ετ (!!!ετε!!

Βιιτεε!!!!!.! ε!ϋς!!(:!!ε!. ε!ε!ε.ε!!ε 8ε!!!εεεενετ!!εε(!ε !!εε!ι!ε!; ει!!!

εε !!ε!(! Με ιε($!;!!(!!!, !!!ει!!!ε ε!ε!!ιι!(! ιιε(!!! (!ετ Νετ!ειειιες, ε!!!

!!!!εεεεεε !!ει;!εει. Γ!!τ (Πε ι!εεετε !!!(ιτεε!!(Μ ει!!ρει!!!!! ετ (Πε

(!ε!!νει·!!!!ε(!ε. Ι)ετε!ι εε!!!τε!ε!!ε Α!!!!!!(!ιιεεεε ε!ε(! (Πε νοε ε.

!ιει!ει.ι!.εε Βε!!!εεεενετ!ιεε(!ε ε!!(! θε!!ερ!!ε.!·εω νετεεεε!!ειι!!ε!!ι

Με Ηε!!εεεε(!ειιετ ιν!ιι·(!ε ε!!! εεε νο!! Π!. εεεει.πιει! Πε!!!ο(!ει!

 

ινεεεει!!ε!! ε!!,εε!(!!τει.. νν!ε νετε!ε!ε!!εε(!ε Βιετ!ε(!ι(εε εεε (Με

Ε!!ετιιιει· ετα ε!εεε. νετετε!!'ι!εςε!ι εει· (!ε!εε!(ε !((!(ιειε!! ε!ε!!(

ι·(!!!ειεε(!!!; νετ!!!!ε(!εε ινετ(!ε!!. Αε!!ε!!ε!!ε Ρτ!ε(:!ρ!εε ιν!ε Με!

(!ετ Βε!!ε!!(!!εερ; (!ετ Ρ!·εετιιτε!! νετ(ο!.·;!: Π!. εεε!! Μ! (!εε θε

!ει!!(τεεεει!οεει!.

Α. Βο(ει!! ε ινε!( ν: «Ζ!ι!· Κεεε!ει!!( (!ετ Βε!!!!!ο(:οεεει! (Με

Ε!ε!·ειο(:!(εε». Με!! 2)

Βε! ε!εετ 89-_!!!!!!·!,ςεε Ρ(ι!.!ε!!!.!ε !'ει!(! ε!(:!! !ε! Πιιιετ!ε!!! ει(

!(!ε(!ε!(ορ!'ετοεεε ρι·ε.!!-ε!εεΠεε!!ε Θεε(:!!ινιι!ει, (Πε ε!ε Βε!!!!!ο·

εοεεεεειιι·!( (!!ιι(τε(!ε(!ε!!·!! ννιιτ(!ε, ντε!! νετ ε!ε!!;εε .!ε!!τε!! πιο!!

ε!εε!· Βε!.!!!ε(!ε!!!; ε!ε Βεε!!!εο(:οεεεεεε(!!( Π! (!εε Πιετιιε με!!!

τ!τ!. ινετ. Π!ε !.ερει·οιοε!!ε !!εε!ει!με (Πε Π!εε·εοεε. Π!!! Οτε!!!

(.;!εε νοιε !!ι!!(ε!! Ονε!·!ιιε! εεε. Β!!!ε Π!! !)οεε!εεεε!!ει! Βιιιιιιιιι

(;;ε!εεεεε εινε!ιε Ονετε ννετ(!ε ε!ε!ε;ε ννωιι(!!! εε!!!ετ με· νες!

ειπε (η!ετ!!·(. Ηε!!ε!!,ε·.

Α. Ψ!εος!·ι!.(Ιο ιν: «Ζιιτ Βο(!ειι!:ειιε (!ετ !!ει.ε!.ετ!(ι!ο:ς!εο!!ε!!

Πἱε!!!ο(ἐεε εε! (!ετ !)!εεεοεε εει· Ι!!ίεε(!οεε!(τει!!(!!ε!ιε!!».

( ε!'( ). · .

Π!. !ιοι!ετε (!ετε!! (:!εε Βε!!!ε νοε Βερει·!ειεε(εε εεε!!ινε!εε!!.

(!!ιεε Βεε!:ε!·!εε εε! (Πε νει·ε(:!!!ε(!εεε!.εε Ατ(ιεε !ε !.(!(Πε !!εινε!!ε

!!!εε!εεε!!τε(!!!!. ννετ(!εε !((!εεει! ιιε(! ε!(:!ι εεε!! !ε εε!! Οτειι!!ειι

@εειι ε(! νε!·!!τε!ιει!. ε!ε ιν!!.ι·εε ε!ε ει! Ι2θ!!!28!ΕΕ!! !!!!!ε!ιιεε

!!τεε!!(. Πε. (Πεεεε νετ!ιε!ιεε εε!ετ Πι!!ε!.ϋ.ε(!ει! ει! Ττιιιχεε!!!ι!ε

εεε νε!·ε.ε!εεειι!!8 εε!ιεε !((5εετε. ε!! εε!ρ!!ε!ι!( Π!. (Με !!ει!ι!!

εεεεε!!!ε!·!( (!ετ !!!!(ετει!(!!!ιιες ει!! (!!ε Πτι! ε εε τ!(:!!!εε.' ο!!

ε!ε!! Βεστε!·1εε ιιε(!!! !ε εε !·!! (ι ! !! εει· Ζε! ε τι !!ε(!ε!!. Πει!!!

(Με εει· Γι!!! !ει, εε ε!!!εεεε (Πε Βε.εεετ!εε _!ει!εε!ε!!ε ει! Με·

εε!ιεε εεε Οτεεε!ειειιε !ε (Πε Οτετε!!ε εε!ε.εει εε!ε.

Ν. νν ο! Ι( ο ιν ! τε ε!! : «Πε!!ετ (Πε ιιι!εε(!!!!!εεε!!ε!! νοε Πιιε!ιε!·

τεερ. Νετνει!!ε!(!εε ε!!!!ε.ες!εεε νετΙ(τ!!ει!!!ιιεςεε ι!ετ Πιτ·

!!ε!ει!ε!ε!ι. (Ηε!'ι 2).

ιν. !ιεερτ!(!!!!. εε (!ετ Ηεε(! 5 ε!(εεεε!· !!”ε!!ε (Πε εεε. θεο!!ο

ε!ε !εε!ι!ει!!(ιε, (!ετεε Βε!!ε!!(!!ι!ες Μ!. θγρε(:οτεειτ ετ Μ!!!)

ε!!!ρ!!ε!!!!:. Α!!! Βε!!!εεεε !!!!!ι·!! ει· ειτε! Γε.!!ε εε, νοε (!ε!!ει! ε!!!

ε!!!ε ε!εε νετ)(τ!!!!!!!!ιιεε εει· )ν!τ!!ε!ε!!.ε!ε (!ετ(:!! !.!!.!!!ιιιιιιΕ

(!ετ Με!. εεετο!ιιιε!!ε!!ε (!οτ(!εεε ρετε!ν!!(ιιιε Πιι(:!!εεεε). (Μ'

ίει!!(!ετΐε ε!εε εο!ε!!ε !ε ?εΜε εει· Βεε!!!ετεινεο!!ε!! Κτε!!!(!!ει!

ε!.τε. .

.Τ. Η ε! 8 ε ε - 'Ι' ο τ ε : «Πε!ιετ (Πε θεεε!!ιν!!!ε!.ε άει· Β(!!!!!(!ε!!!ειε

ιιε(! !!!τε Βε!!ε.ε(!!εε;». (Ηε!'ι. 2!.

[Με Ατ!›ε!!: !ιτ!ες!. (Πε Κτε!!!(ει!εεεε!!!(ι!!!ε!! νοε ε! !ε ει!!!

!ει.ει;ε!! 5 .!ε!!!·ει! ει!! (!ετ !(!!ε!!( )νε!_!ειε!εειν'ε ορετ!!°ω!! Ε!!!)

!εε. Ι!! (!τε!εε !!εε(!ε!!.ε εε Με!! ει!! _!εεεε(!!!(:!!ε !!!(Πνι(!ιιει! ε!!!

τε!!!εε Β`!!!τοε!εε (!ετ 8(:!!!!(!ε!!!εε!ε. (!ει· 4. Μ!! !!ε!!·εί ει!!!

Επι!! νοε Τ!! .!ε!!τεε, ε!!! (!ετ (Πε Β"!!!τοιι(!εεοε! Πε!!ετ(.(εεε"0"""Ι

:ειε θετε!εο!ε επεσε. νοιι (!εε ειι!!!τε!(:!!εε Ορετε!!οι!ειεε!!!ε·

εεε ε!ερ!!ε!!!! Η. ειε ιεε!ε!εε (Πε εε.ε!!!εε ιιε(! Με!. (Πε ιι!!

('ε!!τεε νει! Βτε!!ε-Ο!ιεεεε!ε!!ε.(: !!:!τ εεε εινεε!(ει!!ερτεε!!ει!(!ειε

Νιιτ !ε ε!εεε! εε!εετ !!"ει!!ε τεεεειε ε!εε 0!!ετ!(!ε!εττεεεειδο!!

(τε!εεε!!ι ι!νετ(!εε. Με!!! ιν!ι·(! ειε(ε (Πε νε!·!!!·ε!!!!ι!εεννε!εε ((18

'!`ε!ε(!τε (!ει! Αεεε(:!!!ε.ε ει!! (!ετ ινε!!! εεε Ορετει!(›!ιενετε! ·

τεεε εε!!εε.

Θ. Ο ο !(! Ι! ε τ ε: «Πε!!ει· (Πε θεειτοε!.ο!ε!ε». (Πε!”ι 2!

Α!! (!ετ Βιιε(! (!τε!ετ !ε !ετε!ετ Ζε!!: !!ει!!!εο!!!.ε!ετ Ρ!ι.!!ε (π

ρ!!ε!!!!. Η. ινε!·!!! (Με νε!·!'ε!ιτει! νοε !!!!!ιτννε(!ε!, (Με ω!!!)

 



Ι μ θ!

ΐοιπει·ιιπ).ιεπ 8·εππει., !ε!‹·!ιτ ιιππ ι·ιι.εε!ι ιιιιει”!!!ιι·Ιιει· !εε πιιπ ε!ιιειι ι

ειιιειι 8ε!ι!ιιεε πει· Γ!ει.ε! σει·ιιιιτ!ι·ι.

Ψ. Η !! Μ: ε ιι ε τ. : «Ζιιι· Κεειι!ει!!ι πει· !ιιπει·ειι Πει·ιιι!πειιι·οειιι

!!οπειι». (Ηεί!. 2).

Η. !)εο!ιιιε!ι!ει.ε π!ε Ιπειιιεετε!!οιι ε!πει· !)!!πιιπιιι·ιπεε!ι!!ιι8·ε

!π πει· εο€. Μεεε ειι!ιεοεειι!!ε !!.πεο!ι!ιιι). Βε! πει· Βερει·ειοιιι!ε

ιιιιιεετε πει· εε!ιπ!!ι·ειιπε Ειπε· ε!πεεεε!ιιι!ι!επ ινει·πεπ, ε!ιε π!ε

8ε!ι!!πειε ε!ε!ι ειιινι!ε!ιε!π !!εεε. νΨεειεπ θεπε·ιε!π πει·εε!!ιεπ

ιιιιιεει.ε ειιιε Βεεεει!οιι επεσε: πνει·πεπ ιπ!ι Γο!πειιπει· εποπ

!!!τει· Νιι!ιι. θε!ι!ιιεε ε" ιιιιε!ιι·ειιππε. Ηε!!ιιπε·.

Β. Κ ο ε!ε νεπ γ: «!Ϊε!›ει· π!ε νες!πε!ε Πει!ιοπε !ιε! Βεο!ιιιπ

ορει·ει!οπειι». (Ηει'ι 2).

1. 83-_)!$.!ιι·!ε·ε Ριιι.!ειιι.!π πιιε ε·ι·οεεειπ ιι!ιει· ποε!ι !ιεινε.ε!!ι·!ιεπι

Οιιι·ε!ποιιι πεε ιιπ!ει·ειι Βεοιππιε Με πει· Αιιιι!ϋππιιπι;. πει· ειιι'

π!ε !ι!ιι!)ει·ε νιιις!πε!ινεππ ἰ!!ιει·ςεἔι·!π'ειι πω. Ορει·ιιι!οιι πει· νει.

).ι!πιιιιι ιιπε Εεεεει!οπ πει· !ι!ιιτει·επ πωσ πειεε!!›ειι. !Βι·ϋπιιππε·

πεε Ρει·!τοιιειιπιε. Ιιιι θιιιιεεπ ινιιι·πεπ 12 ειιι. !)ει·πι ι·εεεε!ι·ι,

πιιε εεπιι·ιι!ε Εππε ιιπ πει· !ι!ιιιει·ειι Ρει·ιρ!ιει·ιε πεε !ιιιεεει·επ ι

Ηειι!.εε!ιιι!ιι.εε !ιιηι!ιιπι!ι·ι. Μπιτ πει· 8ε!ιε!πε ιιππ πεε !)ειιιπιεε

Βιιιιε!ι ποιπ Ρι!ιιε!ρ !.εννεοπ-Τιιιι.) Ηε!!ιιιιιι· ειινε.ε ρι·ο!.τει!!!Η

ιιι·ε!ι ε!πε Βεειονιιε;!πιι!!!ειο!, π!ε ε!ε!ι ο!ιιιε Οπει·πι!οιι εε!ι!οεε.

2. 28·!!ι!ιι·!.ε·ε -Ριιι!επ!!π. Πε!ιει· πειιι $ρ!ι!πετει· επ! ε!π ι·!πι·;- =

!”πι·πι!ε;εε ιι!εει·!ιιεε θει·ε!ιιοιπ. Βεριιιιπ νε !ιιοι·εε!ιι!ε !ιι!ὶ!τι·!ι·!·.

Ορειε!!οπ 5.!ιπ!!ε!ι Με !πι ειειεπ Γε!). ' οι·ε!οπ πεε Πειι·ιπεε

πεε!ι θι>ι·ειιπγ ιιππ Αππ!!.!ιιιπε !π π!ε Ηειιιννιιιιπε. Βεπεεειιιε

Ηε!!ιιπ); νιιεςεπ Ε'ιετε!!ι!!πιιιιε·. Νεε!ι 8 .Τιι!ιι·ειι !πεε!π!ν, πεε!ι

πεπι νει· Μι .Ιιι!ιι·ειι ε!ιιε ποιπιε!ε Θε!ιιιι·τ ο!ιιιε !)ιιιιιιιιι·!εε. Βει·

πεπε 'Γιιιιιιιι· π!ιπιιιι. πεε εεριπιπ ι·εετο-νιι€!πε!ε ειιι. Οοπι!πειιε

ειιι. Ορει·ε.ι!οπ εε!ιι· εεππ·!ει·!):, Με ε!ιειιεο Με πιιε ει·ειε Με!

επεπε!“!!!ιι·ι. Νιιε!ι Βι·ϋπιιιιπι; πεε Ρει·ιτοιιειιιιιε !!εεε ε!ε!ι πει·

Βιιι·ιιι !επ ειιιπ !ι!πε!ιε!ε!ιεπ. Τοπ επ Ρει!ιοιι!ι!ε ειιι 8. Τειι·ε

πεε!ι πω· ρει·πι:!οιι.

Α.!π!ιι!πι «Ε!π Γε!! νεπ !ιιορει·ιι!ι!ει· Η!ι·πι;εεε!ιννπ!ει».

!Ηει`ι. 2).

2Ο-_!πι·!εει· Ριι!!ειι!.. Κε!πε Εεεε. νει· 2 πε!ιι·επ ιι!ιε!ιι!!ε!ιε

Κι·ε!πιρίε. Βρι!ιει· ε!π Απ!“ε!! ιπ!τ Βειι·ιιεετεε!πεε!ϋι·ππε ιιππ Ζε

ι·!!ε!‹!ι!ε!!ιειι νοιι Βο!ινν!!ε!ιε ιιπ !!ιι!ιεπ Ριιεε. Με Κι·πιπρίε !ιε

ιι!ππεπ !ιπ !!π!‹επ !!'ιιεε.
8ι. Ηε!”ι!ειε Κορ!'εε!ιιιιει·εεπ. !.!π!ιε Β·εει.ε!ιχει·ιε Βεπειιε.Διιιιπ

Ε`ιιεεε!υπιιε. Ι.!ιι!ιει· ?πεε Με !!ιιιιπ εε!ινν!!ε!ιει· ε!ε ι·εε!ιτε.

8!ειιιιιι,ςε!ιγρειειπ!ε ω! Απε·εππ!ιιι.ει·ει·πιιπεε. Νεο!! νει·8ε!)!!

ε!ιει· Ιπιιπει!οπεειιι·'Ι'τερεπε!!οιι !!!ιει· πεπ ιιιοιοι·!εε!ιεπ θεπιι·επ

ι·εε!ιιε. Ηιι.π!-Ρει·!οετ!ιποε!ιεπ!ερπεπ ειιι·!!ε!ι εεε!ι!ιιΒιειι. !)ιιι·ε!ι

π!ε νει·πι!ιιιιιε !ι!ι·πι·!ιιπε εε!ειππε ιπιιπ ειιἔ ε!πε πιιιι!ιε! πε

Πιι·Με θεεε!ιιππ!ετ, π!ε ε!πειεε!τε πι!ι πειιι Η!ιιιιε !οιια!ιιιπ!πε

!ιε νει·ινιιε!ιεεπ ννε.ι· ιιππ ιιππι·ειεε!ιε !ιι Τ!εΓε Με επ π!ε Η!ι·ιι

!ιεε!ε τε!ε!ιιε. Βει!ιει· ινιιιπε ιιιπ. πειιι )'ο!)ιπιιι.ιιπεο!ιεπ πω! επ

ν!ε! Με πι!! !!ε!ι νεπ ω· θεεε!ιννιι!ει ειιτ.!”ει·ιιι Με π!ε Η6!ι!ε

ιιιιιιροπ!ι·ι. εειι νοι·Ε!!ιει·πε!ιειιπει· Βεεεει·ιιπ,<ς σειιεπ π!ε ε!!:ειι

Βεεε!ινει·πειι νν!επει· επί

Ψ. Μ γ εε !ι: «Οεειι!ει!εο!ιεε ειιι· Πεεεπε!ι!ι·ιιι·ε!ε». (Ηε!ι 2).

Ι) 28-_!!ι!ιι·!ιιει· Ρει!ειιτ ππι !ιιιι·ι.πεε!ι!εειι Π!ιιιιε!›εεε!ιννει·πεπ,

ιπε!ιι·ιιιει!!εειπ Β!ιι!!ιι·εε!ιεπ ειιι. νν!ι·π ννεεειι Βι·Γο!ς!οε!);!ιε!!:

πει· !ππειειι Ήιει·ειρ!ε οιιει·!ι·ι. Οιιιειι·οειι!ει·οειοπιιε ε.πιεεο!!ειι.

επτει!οι·. Θε πιππ ε!ε!ι ε!π πι!! πει· Εε!ιει· νει!ιιιε!ιειιεε Π!ειιε

ε" !ι!ε!πειι Οιιι·ι·ετιιι·. Ηε!!ιιιιΕ.

2) Ιιιι ειιιε!τεπ Πι!!ε !ιεππε!ιε εε ε!ε!ι ιιιπ εε!ιινει·ε θεειι·ιι!

!επ, πεπεπ πιιι·ε!ι ειιιειι ε·επεειι !ποπιι.ι. !ι!ππιιιο!ι ιει;!!ε!ιεε

ι·!ιι·εε!ιεπ νοι·!ιει·ιςειι·επε·ειι νι·ει·. Οες!ε!ε!ι !ιε! πει· Ορει·ιιι!οπ

ιι!ε!ιτε Ρει!ιο!οε!εε!ιεε εεϊιιιιπεπ ιιππ ειε Βιιιιο!ι!ι6!ι!ε εο!'οι·ι

ιν!επει· Κεεε!ι!οεεειι ννιιι·πε ο!ιιιε ειπει! !π!ιιιι·ι!!! ιιιπ Με.8ειι. εε

ει·ι'ο!ειε ποππ ι·ιιεε!ιε Βεεεει·ιιιιε Με εε!ι!!εεε!!ε!ι Ηε!!ιιπε.

Ο. Βοιιιιιι: «Β!π Γε!! νοιι Βιιιι·ε.ε!:!οιι ε!ιιεε ιιπ ιιπιει·π Α!)

εε!ιιι!!ι πει· Βρε!εει·ϋ!ιι·ε ει.εε!ιειιπεπ ε!!!ιειπεπ !ι!εε!ϋπε!ε

πιιι·ε!ι Μεε·επεε!ιιι!ι!:». Με!! 2).

Βε! ε!ιιειιι 28-_!ε!ιι·!εεπ !!ε!ειιε!ιο!!!ιει·, πετ ε!ιιειι ε!!!ιει·πεπ

Βεε!ϋπε! νει·εε!ι!πε)ιι !ιε!:ιε, ινιιι·πε πει· 8!!.ε πεε ρι·επιπ!ιει·ρει·ε

ιιι!ιτε!ε Βϋιι!;εεπετι·ε!ι!επ π!ε!ιι ο!ιει·!ιιι!Ιι πει· ωεπ !ιεε!!πιιπι.

θεειι·οειοιπ!ε Με Βιιιιιιει!οιι πεε Ι.ϋπε!ε πιιι·ε!ι πιε Οιιι·ππι πιπ;

πεπ Ρ!πε·ειιι. Ηε!!ιιιιιι·.

.ι Β ε ιι π ε. ιι ε) ε πι: «Ζιιιιε! ορει·πι!ν ε·ε!ιε!!τε ?Με νεπ πει!ι!;;ει·

Κ!ει'ει·!ι!ειπιπε>>. (Ηε!'ι 2).

Ι) Βε! ε!πειπ 8-!ε!ιι·!ε·ειι Κπιι!ιεπ !ιεειεππ ιπ Γο!εε νοιι

Νοιπει ε!ιιε εε!ιινειε Νειπεπι·ειι·εει!οπ ειιι πει· ι·εε!ι!επ ννεπε·ε.

Με Ηιιιιι πω· ε!πε·ει·ο!!ι ιιππ Εεεε ιπ!ι πεπ !!!ε!ει·π νει·ιικιε!ιεεπ.

Ζνν!εε!ιειι π!ε Ζ!!!ιιιε !ιοιιπτε πιιι· επι Β!ιιι!: Ρερ!ει· ε!πρ;εεε!ιο!›επ

ννει·πεπ. !!!ιιε Πιιι·ε!ιεεειιπε πεε Πιιιει·)ι!ε!'ει·ε επι Κ!ε!“ειιν!ιι!‹ε!

πειτε πιιι· νοι·!!!ιειεε!ιεππειι !πι·ίο!ε, Με ει·ετ ε!ε ε!π!,εε Μ0!12!.ε

 

ερει.ει· π!ε Βεπιιιι·ε!ιεε!ιε Ορειει!οπ επεεε!!!!ι1·τ ινιιτπε, !ιοπιιτε

ειιι μια Βεει!!ιιιι ει·ε!ε!τ ινετπεπ.

` 2) 14-!ε!!ιι·!ἔει· Κιιει!ιε ιιιπ: πει·ε!ε;ει· Κ!ει”ει·!ι!ειιιιιιε !π Ρο!ε°ε

ειπει· νει· 10 πε!ιι·ειι πιιι·ε!ιεειιιιιε!ιτειι Ρει!οει.!ι!ε ε!νεο!ει·!ε, π!ε

ορει·ειι!ν !ιε!ιε.ππε!ι ννοι·πεπ ιι·ειι·. Με Ζε.!ιιιε !ιϋιιπειι πιιι· Με ειι

Πι ειιι. νεπ ειιιιιππει· ειιι!'ει·πι ι.νει·πειι. Ρετ.. !ιιιιι!; πι!!! ει·ϋεετει·

!!π!!!ιε μπε !ι!ε!πε Β!εεειι. Βοι· !!πιει·!ι!εΐει·, !ι!ε!ιιει· Με ιιοι·ιιιιιΙ

εε!ι;!: επι !!π!ιεπ Κ!είειιν!ιι!ιε! ιιππ ειιι'ει.ε!ςεππειι Αει ειιιε

επιιι!ιε νει·π!ε!ιιιιια. Ο ει·ιιτ!οπ ιιε.ε!ι !!!ειιιει·ε!ι (Β!!πιιπ8· ε!ιιεε

ιιειιειι θε!επ)ιεε πιππ!! Επεεεει!οιι ιιπε πει· Οοπ:!ιι!επω πει: ειιι

ειπει: Β.εειι!ιιιι..

Κ. θ ε ε ι·ιι ρ ! π: «Πε!ιει· Νερ!ιι·οπειι!ε». (Ηείι. 2).

Απ! θι·ιιππ νο!! 8 Ρι!!!επ !ιοπιπιι. Β. ει! ποιπ 8ε!ι!ιιεεε, πεεε

π!ε Νερ!ιι·ορειι!ε !!!ιει·ει!! ποι·: ρ;ιι!ε ιιππ πε.ιιει·ππε Βεεπ!τετ.ε

ι.ι!ε!ιι, πιο πιο !ιι·επ!ι!ιιιι'ιεπ θγπιρι:οπιε νν!ι·!‹!!ε!ι νοπ πει· Βειιι·ει;

!!ε!ι!ιε!ι πει· Ν!ει·ε ε.!ι!ιε.ιιε·επ. !!π!εεει·ι'ο!εε πι!! πιειι !εποε!ι

ει·!ε!ιεπ ννεπιι πιο Νερ!ιι·ορειι!ε επειεςε!!!!ιι·ι πιππ ιιι !!'ι!!!ειι. πιο

πεε !ι!ι·ιιππ!ε!πειι (ιιιιε!ι δ. ιιι·τ!ιι·!!.!εε!ιε Π!εεεεε, ε!!εεπιε!πε Ε!π

ιει·οριεεε, Ηγει.ει!ε) πεπ 8γπιριοιιιειιεοπιπ!ειι !ιε!ιει·ι·εε!ιι..

Ψ. Έ!ε!ε: «Βε!ι!πεε!”ο!ςει·πιιιςεπ ειιιε πεπ Βετ!ε!ιΙ:επ !!!ιει·

πεπ Ο!ιει·ε.!ιιει· πει· νει·!ειεππι;ειι πιιι·ε!ι πιιε !ι!ε!π!ιιι.!!!ιι·ιεε

Μεπτε!ι.ιεεε!ιοεε». (!πεΓ!. 2).

Απ! (ιι·ιιππ πει· πειιει·επ Βεο!ιε.ε!ιιιιιιιζεπ εεε πεπ !ετε!ειι

Κτ!επειι !ιοπιιιι!. Τ. ειιιιι θε!ι!ιιεε. πεεε π!ε ε!!,<.>;ειιιε!π νει·!ιι·ε!

τοτε Απε!ε!ιι, πιιε ιποπει·πε Πεπιε!εεεε!ιοεε εε! «!ιιιιπε.ιι», ε!ιιε

!ι·ι·!ιιε !εε, νεε!! !ιε! πει· Βειιιι!ιε!!ιιπε; πει· νν!ι·!ιιιπ πεε θε

εε!ιοεεεε πεε !ιο!ιε Ποι·τε!!τε.ιερι·οεεπι ειιι' πεπι πε !ιιε!ι!:!'ε!πε

εε!!)ει π!ε!ιι !π Βεε!ιιιιιιιες ρ;εε!ε!!!;, εοιιπει·ιι πεε Ηιιιιριεενν!ε!ι!:

ειιι” π!ε ι·ε!ιιτ!νε θιιτει·ι!ε!‹ε!ι πει· )νιιππε 8·ε!εε!ε νι·ει·πε, ινε!

ε!ιε σε Πεπει·!ε!›εππειι πε.νοπ,εειι·ε.ε·επ !ιε!ιειι.

.ι Τ!ε!ιο ιιι: «Ζιιι· ε!ι!ιιιι·ε!εε!ιεπ Ρε!!ιο!ορ;!ε πει Βειιο!ιννεππ.

(Αει!ιιοιιιγεοεε, θπερ!ι!εε·πιοπε, Πι·ιιε!ιιιε)». (Ηεΐι 2).

1) '7Ο-!!!.!ιι!ε·ει· πω." ιιιπ. !ιε.ι·!επι νοιι Ρ!ει.ε!ι;!!πε·ειι πιιι·ε!ι

εειειειπ Ιππ!τιπτ πει· ι·εε!ιιεπ ΗΒ.!!!:ε πει· νοι·πει·επ Βειιο!ιννιιππ.

Αει!ποπιγεεε πεε!ιε·ενν!εεειι. Βριι.!!.ιιπε· ιι!Ιει θππι.:ε ιιππ Απε

!ειε.!ειιιιιι πει·εε!!ιειι ιπ!!: πιιε!ι!'ο!ι.·;εππει· 'Ι'επιροπε.πε !!!!ιιιε ειιι·

Ηε!!ιιιιε·. !ιιιιει·!!ε!ι ει·ϋεεει·ε Θε.!ιεπ πεπΙαι!!.

2) Βε!ιιεει· εερι!εε!ιε θιιερ!ι!επιιιοπε πει· νοι·πει·ειι Βιιιιο!ιννεππ

πιπ Νιιι·οοεε ε” Πιιιει·!ιε.ιιιεε!!ιιεινε!›εε. Α!ε Βι·ι·ει;,·ει· ιι·ιιι·πε

Βιιετ.ει!ιιιιι ω!! !ιι Βε!πειι!ειιι· πειε!ιε;ενι·!εεειι. Βρε!!.ιιιιἔ, !ε.π.ιι·

ειιπιε Ηε!!!1ιιΒ·.

θ) 5-!!!.!ιι!εει· Κιιε!›ε πι!ι Πιιιιο!ιιιει!ετε! επι Νιι!ιε!. ιιπε πει·

ε!ε!ι ιι!ι.ει· Πι·!ιι ειιτ!εει·ιε Πι·ει!ιι·ιι πω. Αερι·ερει!ι·επ, Απω

εε!ιιιπες ιιππ νει·ιι!ι!ιιιπε πεε ?!ετε!ε·ιιιιςεε ι!!!ιι·ιε ι·ε.εο!ιε Πε!

!ιιπε· !ιει·!›ε!. ·

Ν. Τι!π!ι!ει·: «Πε!ιει· π!ε ε!ι!ι·ιιι·ε!εε!ιε Βε!ιιιππ!ιιιιε· πεε

Ηγπι·οοερ!ιπ!ιιε !ιι!ει·ιιιιε». (!!ε!): 2).

!π!ιι Γι!!! νεπ Ηγπι·οεερ!ιε.!πε !πτει·ιιιιε ιιοπιι!ε!ιιιε !ιε! ε!πεπι

θ-_!ε!ιι·!,εειι Κπιι!ιεπ ινιιι·πε νοιι Τ. πιπ. 'Ι'ι·ερεπειι!οπ πιιπ Ρεπο

ι!οπ πεε νεπι.ι!!ιε!ε !ιε!ιιιιιπε!!. Βεπειιι.εππε Βεεεει·ιιιιι.π ιι·ιιι·πε

ειε!ε!ι. ποε!ι ιπιιεειειι π!ε Ρπιιει!οπειι νν!επει·!ιο!ι. ννει·πεπ. Ε!π

Βιιιιειι·εειι!τετ !ιοπιιιε π!ε!ιι ει·ι·ε!ο!ιι. ννει·πεπ.

Μ!. !ι"οιπ!!!ε.π Ε: «Πε!ιει π!ε Βεπειι!.ιιιιε· πει· Βιι·ιι.ππεεπετο

ι·!ειι». (Πει). 2).

Ε!π Βει!ε!ιτ !!!ιει· π!ε ει·ιπιιι!ι!ε·ειιπειι Βεειι!ιιι!:ε πει· εε!τ. πεπ!

πρι!! 1900 !ιεετε!ιειιπειι θεεετει!οιι !ιε! )ν!ιιπε.ιι πιι- τιι!)ει·ειι!ϋεε

Με ι·!ιεε!ιἱι!εε!ιε !(!ιιπει·.

Β. Ε' ι·ιι.!:!ι ! π: «Κι·ε!ιε πει· 5!.ιιεεει·ειι θιειι!!.ε!!επ». (Ηε!”!; 2).

1) 45;!ε!ιι·!εε Ριι!!ειι!;!ιι ιιιπ 'Γιιιποι· πει· νιι!νιι, πει· !π πει· Πιπ

ε;ε!ιιιπ); πει· ΚΙ!!.οι!ε εε!ιιε Ηπιιρτειιιεπε!ιιιιιιι,ες !ιιιτ,ε!ιει· ειιι! π!ε

!ι!ε!πεπ Ιιε.!ι!επ ιιππ π!ε !ιιπειιππε!ιε πει· ι·εε!ι!.επ ε;ι·οεεεπ !!!ιει·

εεε;ι!πεπ πω. !)ει· Έιιιιιοι· !ε!; εκιι!εει·!ι·ι. Οιιει·ιιι!ειι. Ηε!!ιιιιις.

Βεε!π!ν ιιιιε!ι 8 Μεπιιι:επ, πεε ε!)επι'ει!!ε ειιε!;!ιρ!ι·τ. ινιιι·πε. !π!

!ιι·οε!ιορ!εε!ι: Οει·ε!ποιιι.

2) Ιιπ εινε!ιεπ Ρ'ιι!!ε !ιιιππε!!ε εε ε!ε!ι ππι ε!ιι Οε.ι·ε!ποιιι, πεε

π!ε Πι·ει.!ιι·ει πιιπ πιιε Ζε!!εεινε!ιε πει· νοι·πει·π Βε!ιε!πεινε.ππ

πειτε!. Βε! πει· Ορει·ει!ιιιι ιπιιεειε π!ε ε·ιιπεε Πι·ετ!ιι·ε Με ει!!

πεπ 5ρ!ι!ιιε!ει· ιςεορ!”ει·ι ινει·πειι, ννοπιιι·ε!ι π!ε Οππι!πεπε πιειι

ε;ε!!ιιι!!ι ινιιι·πε Ε!ε !”ο!ετεπ ι·ιιεε!ιε !εεε!π!ι·ε, π!ε εε!ιι· εε!ιπιει·ε

Με ιιιε.ιειι. νεπ πειιειι πιιε επι-ιτε ποι:!ι ορετ!ι·ι. ννι1ι·πε. !)!ε !ιε!

ι!π·ειι 8ε!ιιπει·εεπ, π!ε επι Π.εε!π!ν επι $ε!ιιιιπ!ιε!π νει·ιιι·εεεΜε,

!”!!!ιι·ιεπ π!ε Ρε!!!επι!ιι ειιιιι Βε!!)ετιιιοι·π.

.Π

Ν. Ο!ιο ι·ινε.!;: «Πε!ιει· π!ε !ιεεει·τ!ε·ειι θιεεε!ινν!!!ετε πει· Μεε

πε!π». (ΕΜΠ 2).

(Πι. ε!ε!ιτ π!ε Κι·ε.π!ιειιε·εεε!ι!ε!ι!επ πι·ε!ει· νεπ ννε!_!ππι!ποιν

ορει!ιτεπ ?Με νοιι ιπε!!επεπ Μεππε!ε·εεε!ινν!!!ετεπ. !πε ππιι

πε!ιε ε!ε!ι ιιιπ 1 Οπι·ε!ιιοιπ, ! Βιιππεε!!επειιι·εοιιι Με ε!ιι Βγαι

ρ!ιοεει·εοιπ. Πει· ει·ετε Γε!! ινιιι·πε πιιε !)πι·ε!ιε!!ειιιιε· πεε Ηπ

ιει!ι!είει·ε ιιππ ριον!εοι·!εε!ιει· Ιι!ειιιιιι· ε" Οει·οι.!πειι ορει·ιι·ι.

!π πεπ !ιε!πειι εππει·επ Γε!!ειι ννιιι·πε νεπ ε!ιιειιι νν!ιι!ιε!

εο!ιπ!ι!; νοι·εεεεπεειι, πεεεειι ειπει· 8ε!ιειι!ιε! ρει·ε!!ε! πειιι επει
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ιιοο1οιΜιιιεει:οιι1οιιε Με ειιιε Βι:Μ1Μιιοι·ρεΙ, ι1οεεειι ειιι1οι·οι· νιιιιι

Κιοίοι·ινιιι1ιο1 ριιι·ιιΙΙο1 ι1οιιι1ζιοΓοπο.ιιιιο Με ειιι· Μπα: Μεεο11ιοιι

νοτ1ιοι'. Ριον1εοΜεο1ιο Ιιι,ι;ετιιι· Μι· Οιιι·οΜι1οιι. νοιι Μοεοιιι

Υνο1οιιι1ιοι1εο1ιιιιιι ειιιε 1ιοιιιιι.ο ο1ιιιο νοι·Ιοι.ιιιιιιε Με Κιοίοιε

Με Οροτειιοιιετοι·ι·ιιιιι εο1ιι· ειιι; ιι·οιεο1οετ ιιιιιι Με θοεο1ιννιι1ει.

ιιιιιοι· Οοιιτι·οΙΙο Με Αιιιιοε οιιι:1'οι·ιιι..ννοιάοιι. νοιι άειι 8 ορο

ι·ιι·ιοιι ΡΜΙοιι ινο.ι· ειιιειι· ιιιιο1ι Με .1ιι.Ιιτοιι ιιοο1ι .ειοειιιιά, Μι

οιιιειιι ιι.ιιΜι·οιι ει.οΙΙιο ειο1ι ιιιι.ο1ι θ!» .Τε1ιι·οιι ειιι Β.οο1Μν ιιιι

Βιιο1ιοιι Με, νιιι1Ιιι·οιι‹1 Μι· Ιοι.ειο ιιι ιιιιι·ιοι· Με ειιι Μετιιει.ο.εοιι

οιιιιο Βοοιι1ι·οοιι1ιν ιιι θι·ιιιιιΙο ειιιε. Ιιιι Αιιεο1ι1ιιεε ιι.ιι Μοεο

ΓεΙΙο ειοΠι (Πι. ιιοο1ι 200 Κι·ε.ιι1ιοιιειοεοΜοΙιτοιι ειιιε Με Πιο·

ι·ιιιιιι· ειιειιιιιιιιοιι ειιι! 1ιοερι·ιοΙιτ ιιιιεΓι11ιι·ΙιοΙι Με οροι·ιι.τινο Βο

Ιιειιιι1Ιιιιιει Μι· Μειιι1ο1εοεο1ιννϋΙειο. Βιιι Βἱιοιιιιιιινοτεοἱοιιιιιεε

νοιι 236 Νιιιιιιιιοτι:ι 1ιοεο1ιΙιοεει Μο Ιοεοιιεννοι·ι1ιο Δ1ι1ιιιιιο1ιιιιε·.

Η. ΖοιιΠοι·ι «ΟΙιο1οογειιιιε εαυτο. ριιι·ιι1οιιτιι». @Με 2.)

Ζ. Μι πινει οιιιεειιΙιιεἱἔο Γε11Ιο ιιροι·ιι·τ. Ιιιι οι·ει;οιι 1ιοιιΜΙι.ο

εε εἱοΙι ιιιιι ιιοιιιο ΟιιοΙοογετιιιε ιιιι Αιιεο1ι1ιιεε ιιιι ΟΙιοΙοι·ιι ειιι:

Ροι·ίοι·ιιιιοιι Με θει1οιιΜεεε ιιιιι1 ιιΙΙιςοιιιοιιιοι· Ροι·ιιοιιιιιε. Ιιει

ροι·οιοιιιιο, 'Ι'ο.ιιιροιιιιι1ο Μι· Βο.ιιοΜιΜι1ο. 'Ι'οι1 οΜο ιιεο1ι ι1οι·Ορο

ιο.ιιοιι. 1ιιι Βιι.οι· Βιιοτοι·ιιιιιι οο1ιοοιιιιιιιιιιο. Πει· εννοιτο ΕΜΠ ιιο

πιι1' οιιιο εο-ιειιι·ι ο Ριιτιοιιιιιι, Με ιιιιο1ι ιιιο1ιι·Γεο!ιοιι Βο1ιιιιοι·2

οι:ι.ο.ιιιιοιι νοι· 2 ε.Βοιι ρ1ϋωΙιο1ι ιιιιι Ρ`ἰο1ιοι·, Βι·1ιι·οο1ιοιι ειιι!

Ιιε11ιεο1ιιιιοιιοιι οιιιι·ιιιιΜ: κατ. Βει Με Ι1ερει·οτοιιιιο Μιά ειο1ι

οιπο ι1ι11'ιιεο εοι·ο-ριιι·ιι1οιιι:. Ροι·ιτοιιιι.ιε, Με νοιι Μι· θιιΙΙοιιΜε.εο·

ι1ιτοιι Αιιειςιιιιι; εοιιοιιιιιιοιι 1ιιιιι.ο. Πιο 1'νιιιιιιο Με θο.11οιιΜε.εο

ννιιι·οιι οιιι·18· ιιιίιΙιιιι·ι. Οιιο1οονει.ιτιε ριι1οςιιιοιιοεει. 1ιι Με θιο.ΙΙοιι

Μει.εο, Με οιιειιι·ριτι "ειιιε, ι”ο.ιιιιοιι ειοιι 552 Βτο1ιιο. εειιι".

Π. 'Ι' ε ο Η ε. ι· ιι ο ιιι ε Ιι οι ει: «Θοιιιι ι·οοιιι·νιιιι.ιιιι ι:οιιΕοιιιτιιιιι».

(ΠοΗ; 2).

ι 'Γ. Με ειιιειι οιιιει:1ι11ιςιι.ιοιι Ρε.ΙΙ Με οιιιοιιι 1'7-_ιε.1ιι·ικοιι ΜΜ

οιιοιι 1ιοοιιιιοΙιιοι. 1)ιιε 1ΜΜΙιοιι ει.ιιιιι1 οιιτννοι!οι· ειιι Μι· ΕΜΒ

Μι:1ιο Μι· Πιιιοι·εο1ιοιι1ιοΙοι1οι· ειιι Ηι11'ο οιιιοε Βιοο1ιοε ειιι'

Με Γϋεεοιι, ννο1ιοι ιοιιοο1ι Ο1ιοι·- ειιι! Πιιιοι·εοΙιοιι!ιο1 ιιιιιιιοι·1ιιιι

ιιοαΙι ειιιειι ννιιι1ιοΙ νοιι 7Ο--'75° θεια!. ιιοο1ι νοι·ιιο οΜο, ΜΙ

Μιι. Αιιεεοι· ι1ιοεοι· ΠιεεΜΜιιιιΒι 1ιοετιιιιι1 ιιοο1ι ι·οο1ιιε Με

οιιιιιιιο-ιιοΙι.ιιιε, Ιιιιιιε Με οιιιιιιιο-νει·ιιε. Αιιε Μι· Μιοτειιιι· Με

'Ε. 118 Ρει1ε ειιεειιιιιιοιιειοειοΙΙι (59 ΜιιεοΜεο ιιοά ό! Μρρο1

εοιτὶμο).

Γ. ΒοΙιΙϋεε: «Πο1ιοτ Με νν1ι·Ιιιιιι,ε Με Πιιι.11ιοεοιι ειιι' Με

1Νιιιιι11ιοιΙιιιιο·». (Ποπ 2). -

4 Ιιιιι·2ο Κι·ιιιιΙιοιιχεεο1ιιο1ιτοιι. Μο Με ΕΣιιιι1ιιεε Μι· Με. Πιε

ι1ιοεοιι ειιι' Με 1ινιιιιι11ιοιΙιιιιε ι11ιιετι·ιι·οιι εο11οιι.

Αι·Ειο1τοιιιιιιε ι1οι·ριιοι:οι:1ιοι·εροιιτιεο!ιοιι Αιι

ε1ιοιΙιιιιε; άει· οιιιτιιι·8ιεο1ιοιι ΚΙιιι11ι Ρι·οϊοε

ειιι· Ν. ννοΙ_ιιιιιιιιιονν'ε.

Βει· ιιιει 500 Βο1τοιι ειιιι·1ιο Βιιιιι1 ΜΙΜι ειιιε Βει1εςο ειιιιι 2.

Πο” Με «Βιιεειεο1ιοιι οΙιιιιιιε;ιεο1ιοιι Αι·οιιινε» νοιιι ι1Μιι·ε 1902

ιιιιι1 Βει πιο Μοεοε εοΙ1ιει. Ρι·οι'. ΨοΙ_ιο.ιιιιιιονι :ειιι 25-_ιειιι·ιι;οιι

.ΤιιΙιι1ϋ.ιιιιι εειιιοι· ινιεεοιιεο1ιιι.Ε:Ιιο1ιοιι ειιι! ε.ι·πι.1ιι:1ιοιι 'Ι'ιιιιιι;!ιοιτ

Βοινιι1ιιιετ. Πει· Βιιιιι1 οιιι1ι5.Ιτ. ίοΙιι;οιιιιο Αι·ι›ειι.οιι:

1) Κ. θεοι·ιε ριιι: «Πο1ιοι· Με 1Βιιτινιο1ιο1ιιιι€ Με Μο1ιιι!ιοι·ο

Μο ιιιιοΙι Ριιιεοιι Με ειιιε .1ιι1ιι·ο 1900».

2) Ν. 'Ι' ο ιιι ιι ε ο 1ι ο ιν ε ιι ν: «Πο1ιοι· Με 1νιι·Ιιιιιιι; Με Βιι·ιι1ι

1οιιοιιοι·ε·ιο ειιι' Βε.οιοι·ιοιι ιιιιι1 οιιιιι;ο οιιΜτο ιιιοΜι·ο Οι·

εει.ιιιειιιοιι».

8) Α. ΟΙο1ι ο ιν ε Β ν: «Πο1ιοι· Μο Ψιι·1ιιιιιε Με οοιιοοιιτι·ιτιοιι

[ΜΜΜ Με νο1τεεο1ιοιιΒομιιε Με 1ιιιιιιιε νιιΙειιιι·ιε».

Β. Θοιεο1ι ιι ιι ν: «Πο1ιοι· ΠΙοιιε ι·οΜιιε ιιιιι1 ιι1ιοι· Με

111ιι·Ιιιιιιι.ι Με οοιιοοιιιι·ιι·ι.οιι ΙιιοΙιτοε Με νοΙιεεο1ιοιι Βο

Βιοιιε ειιι Μεεο1ι›ο>›.

4)

ό) Α. 8 Μι ο ιι Ε: «Ποιιοι· Μο ννιι·1ιιιιις Με οοιιοοιιιι·ιι·τοιι ΙΜΗ

τοε Με νο1τε.εο1ιοιι Βοςοιιε ιιιιί Μο εοειιιιιιο Ηε.ιιι».

61 Α. Θ10110 ννεΚγ; «Ποοοι· Με 1νιι·1ιιιιιε Με 1Μιιεοιι-ΜΜι

ιοε ειιι” Νειονιιε νιι.εοιιΙιιτιε ρΙο.ιιιιε, Αιι,ι;ιοιιιιι ειιιιρ1οιι,

'Γο1οιι.ιιιι;ιοοιο.ειο.».

Β ο ο ι· ο ε ε ιιι γ ε 1 ο νν: «Ζει Ιιο1ιι·ο νοιι Με τοτοτυιι1οιι

θοεο1ιννϋΙει.οιι Μι· Κτοιι21ιοιιιςοΒοιιά». (ΠοΗ Β).

1). 1ιοει:1ιιοι1ιι.'ί8 ?Με 1ιιι οι·ειοιι 1ιιιιιι1οιιο εε ειιιε ιιιιι ειιι

8-ιιιοιιικ1ιο1ιοε πιω ιιιιτ οιποτ 8 ειιι. Ιιιιιε;οιι, ό ειιι. 1ιι·οιι.οιι ιιιι‹1

21/ι ειιι. Ιιο1ιοιι θοεο1ιινιιΙει, Με 1,5 ειιι. ο1ιοι1ιο.11ι Με Αιιιιε Βο

Βιι11ι1 ιιιιιι ειο1ι 1ιι Μι· ΜΜ.οΙΙιιιιο ιιιιο1ι ιι.ιιΓινιιι·ι:ε οι·ειτοο1ιτο.

Πιο οροι·ει1ν ειο1ιο11το ΘοιιοΙιννιιΙετ οιιι:1ιιο1τ ιιιοιιι·οι·ο Ογειοιι ιιιιι

Μει·οιιι Ιιι1ιιι1ι. ιιιιι1 ι`ϋΙιι·ι.ο Νοιιι·οο11ε.Κοινοοο.

- Ι)οι· 2ννοιιο ΡΜ! 1ιοι;τιιι' Με Ιιοιοιιιιιι.ιιι οιιιοε Νοιιιζο1ιοι·οιιοιι.

1εο1 Μιιι οιιιο ςιοεεο Βιιοι·οΙΒοεο1ιννιι1ει. οι" θο1ιιιι·τε1ιιιιι1οιιιιεε

ιι.1ιεο.<.ιο1ιοιι Μαιο. ΠΙοεο Μιά Με ν01°1ε;ο Θοεο1ιννιι1ει. ΜΜΕ Π.

ε.-ΜΜΜ-Μι -1

πιι1' Με θε.ιιιι11ε ιιιιιι·ειιιοι·ιοιιε ειιι·1ιο1ιι, ννι11ιτοιιι1 ιπι 8. Πιε

1ιοι οιιιοιιι 54-1511ιι·1Βοιι Ριι.ιιοιιι.οιι ειιι '1'οτικοιιι νοτ1ιες, Με Με

νοι·ει:1ιιοι1οιιει.οιι Κϋι·ροτειοννοιιο ιιιιι1 ΟιΕο.ιιι1ιοιΙο οιιι.Μοιι. ιι

ειιοΜ. οιιιο ἔΒΒΒΙΙΒ Βοεο1ιι·οι1ιιιιις Με ιιιι τοεΙιοριεο1ιοιι Βοιιιιι

Με, Μι· ι1ιιιο1ι 4 ΙιΜιεο1ιο ΙΙΙιιετι·ο.Μοιιοιι νοι·ιι.ιιεο1ιιιιι1ιεινιιιο_

111. Ι)ο1ι το ω” ι·ε1‹ν: «Πο1ιοι· Μο 'Ι'οι:1ιιιι1ι Μι θδΒΜ'02ιι.

8ι·οετοέιιιο ιιιιιΙ Μοι· Μο ιιε.οΙιτ'ο1ιιιοιιοοιι ΟοιιιρΙιοετιοιιοιιι.

Με 1.

Π. 1ιοι·ιο1ιτοτ Μιοι· Με Ε1ι·ίο.1ιι·ιιιιι;οιι ειιι Με ΚΙιιιι1ι Ρι·οΓεεειιι

Βο1ιι·οιιν'ε ιιι Μοε1ιιιιι. Θε Και» ειιεεο1ιΙιοεειιο1ι Με 1νϋΙΠοιεοΙιε

Ποι.1ιοι;ιο ιιι Αιιννοιιι1ιιιιις. Βοἱ Με» ΠοτΙιοιιο Με Π. ι'οΙζειιι1ε

Ποιιιοιιιο Με 1ιοεοιιΜιε πειιι. Πιο Πιιι·ιιιεο1ιΙιιι8·ο ιιιιιεε ιιιι Μι·

ιιο1ιτΞεοιι ΒτοΙΙο ειιι Με Ποεοιι ι.ιο1ιοΓι.οι. ιινοι·Μιι, Με Αιιεεω.

ιιιοεο ιιιιιεε 8οιιιι;οιιι1 ινο1ι. εειιι ιιιιι1 Με 8οΙιοιιιιοΙ Μι· ιιιιι·1οιι

Βιιι·ιιιεο!ιΙιιιι;ο ιιιιιεεοιι ι·ιοΙιι.1ε Ιιοε·οιι. Με ΗΜ ινιιι·ι1ο Οιι·οιιΙιιι

ιιοοΒο.ο1ιιοι: (ιιιιτοι· 40 Γε.11οιι). Αιιε Με Οιιειιιειιι!ι ιιπ ο1ιι Μι

ιιιτοιοεεειιι., ννο ιιι Πήρε ο.1ιιιοι·ιιιοι··Μι.,ε,ιο Με 0080111118 Με

ΡΙιοιι. ιΙοοοοοοε.Ιιε Μι· Μο ΡΙιοιι. €111οάοιιο-1ο]ιιι18.11ε 2ο1ιοι1181ι "Με

 

Αιιι' Με ι·οιο1ι1ιο.1Μειοιι οιιειιιεΜεο1ιοιι ΠοιειἱΙε Μι· Αι·1›οἱι Ιιειιιι

Νοε "Με οιιιιιιοειιιιςοιι ινοτι1οιι.

Α. Ρο Ι ο ιι ο ιν : «Πο1ιοι· οιρει·ιιιιοιιιο!Ιο Αρροιιι1ιοΜειι. (Ποπ Μ.

Ρ. ιιιιιο1ιι.ο εοιιιο νοι·ειιο1ιο ειιι Κιιιιιιιο1ιοιι Με 1ιοεο1ιι·οιΜ 10

Μιεο11ιοιι ι;οιιιιιιοι·. Πιο Βιιροι·1ιιιοιιιο ινιιι·Μιι ιιι Μι· νοι·εο1ιιο

σ1οιιει.οιι Αιι οιιςοετοΙΙ:. Βει· Ψιιι·ιιιιοι·ι.ειιιι ινιιιΜ ΟΠΣΜΘΜΓ

ιιι ιιΜιοιιιιοι· @Με Πει”. Με: ιιιιιοι·1ιιιιιι1οιι, οΜι· ειι·ιοιιιημ

ι1ιιι·ι:1ι ιιιινοΙΙετο.ιιόιςοε ΑιιΜο!ιοιι Μι· Μςο.τιιι·. Απε Με 17ει·ειι

ι:1ιοιι ςο1ιτ 1ιοινοι·, άεεε :Με 1ιοιιιι Πειιει:1ιοιι ΜιοΜι.οΙιτειειι

Ε'οι·ιιιοιι Με Αρροιιιιιοιι.ιε οεροιιιιιοιιι.οΙΙ 1ιοιιιι Κιιιιι_ιιο1ιοιι οικω

ννοι·ι1οιι ιι6ιιιιοιι, εοΒιιι· Με εο1ι.οιιοιι Γοι·ιιιοιι, ννο Βιι.οι·ειιειιιιιιιι

Ιιιιι€οιι ννοιτ Μι νοιιι Οοοοιιιιι ι;οιιιιιι1οιι ννιιι·Μιι. Πιο Μαι Διι

εο1ιιιιιι·ιιιιε Με 11'οι·ι;ειι.Μεε Η11ιιιετοι.ε ειιι· Ροι·Γοιιιτιοιι ειιι

Ροι·ιι.οιιιιιε. Μο Βιι·ιοιιιιιι·ιιιιι; ιιι ειι1ιιιεινειι Ειιι.ιιιιιιιιιιιΕοιι.

1. 1ι1οι ο ι· ο νν ι ι ε ο ιι: «Πιο οροι·ιιιινο Βο1ιε.ιιΜιιιιε Μι Αεροε

ΜοιΜε ιιιι 8τει1ι.1ιι·ιι.ιι!ιοιι1ιιιιιε ειι Μ1ιειοι·ιιιιιι1ει·». (ΕΜΗ 31.

Ιιιι ιςοιιιι.ιιιιι.οιι Κι·ιι.ιι1ιοιι1ιιιιιε ννιιι·ι1οιι νοιι 1892 Με 1901ιιιοΙ.

ιιιι θιιιιιοιι 106 Βιι.ρει·ιποιιιιοιι ιιι 102 Κι·ιι.ιι1ιοιι ννοι;οιι Αιηιοιι·

ι1ιοιι.ιε ειιεεοΓιιιιι·ι. Α11ε ιιιι 1ιιι.οι·νιι.ΙΙ Οροι·ιι·ιοιι ννιιι·ι1οιι ιεεειιιιι1.

νοιι Με 18 Πι11οιι. Με ειιι. ιιιο1ιι· οΜι· ννοιιιΕοι· Μ1ϊιιεοι· Ρι

ι·ιιοΜΜε οοιιιρΙιοιι·ι. ννιι.ι·οιι, ειιι.ι·1ιοιι θ ιιιιιι 1ιοιιι.οιι ε. ΒοειιΕΙιοΙι

Μι· Ιιιιιιοει:ιοιιεειο11ιιιιι; οιιιρι1οιιΙι Μ. ε1Ιο ΙοιοΙιτοι· οιιιεετιειιιιιιι

1ε'ιιΙΙο ινοιιιϋεΙιοΙι ιιιιι·Ιι ΜΜΜ Με Λετοιιιιο ιπι 1ιιι.οι·νεΙΙ 2ιι

οροι·ιι·οιι, ιιοἰ Με εο!ιι· εειιι. ιιιιι1 εο!ιννοι· ιιοικιιιιιοιιι1οιι καει

ειιι. Μι· Οροι·ει.ι.ιοιι ιιιο1ιι. ειι ινοι·ι.οιι.

Β. ΡοιΙοι·ο ιν: «Πιο Βοι1οιιιιιιι€ Με ΐιιιιοι.1οιιο11οιι Β'ιιΜι;Κοιι

Με Νιει·ο ει» Με Πιοειιιοεο ι1οι·οΜτιιτςιεο1ιοιι Βι·1ιι·.ιιιιιιιιι- ι

ειοιι Μοεοε θι·ρμιιιε». ιιιειι 3).

Ρ. 1ιοιιιιιιι. 1ιοι Μι· Βεεριοο1ιιιιιο· Μι· ιιοιιοι·οιι Πιιιιοιειιο1ιιιιιιιι- ι

ιιιοι.1ιοι1οιι Μι· ιιιιιοιιοιιο11οιι Ρειιις1ιοιτειι Με Νιοι·οιι -- 11ο·

ιιιν1οιιΜειι, ΡΙιΙοι·ιΜιιι Κι·νοεΙιοριο. - εειιι 8ο1ιΙιιεε, άεεε Με

Μοτ.1ιοΜιι 1ιοιιιοιι ειο1ιοι·οιι Βο1ι|ιιεε ιι1ιοι· Με ΓιιιιοτιοιιειΠεΙιιις

Χοπ 1ιοιι1οι· Νιοι·οιι Βοετιιτιοιι, ινοιιΙ εειιι· νο1Ιο Βοάοιιιιιιιε; ειοιι

οιΙιι.ιι€οιι, ννο οε ειοιι Μ.ι·ιιιιι ιιιιιιΜ11: Μο ίιιιιοΜοιιο11ο '1'ιιιιιιι- ι

Με Μι· ειιιειι Νιοι·ο ιιιι νοι·ΒΙοιοΙι ειιι· ειιι1οι·οιι ιοειειιει.ιιΙΙειι

Ηιοι· @Με Με Πι·οτοι·οιι1ιοι1ιοι.οτιειιιιιειιπ νοτοιιι ειιι Με ειιιειι

ιοιι Πιιιοτειιο1ιιιιιςειιιοτιιοάοιι ννιοΙιιιιζο ιιοά εο1ιτ ριε.οιεο Πειειι.

Ν. Β.οειιιιιοννε1ιν: «ΟΜι·ιιι·ιΜει:1ιο Βοοϋ;ιο1ιτιιιιε;οιι>›. (Ντι

εοτειιιιις). (ΕΜΠ: 8).

10. Πο1ιοι· 'Ι'ι·ορο.ιιιιι:1οιι Βει Βιιιι1οιιορι1ορειε

Β.1ιο.ι: 9 ΜεΙ Μι Βιιιι1οιιορι1ορειε οροι·ιι·ι, Μνοιι 7 Με ι

ιιιιο1ι Ηοι·εΙογ ειιι Βιιετιι·ροτιοιι Μι· Οοιιιι·οιι. Ιιι Μοεοιι 1οιιιιι·

του Ρ'ΜΙοιι 1ιειοι· πινει ι;·ιιι.ο Ο.ιιιοι·ι·οειιΙιει.ο (ιιιιιιι1οειοιιε 3-ιιι1η

. Νεο ΒοοοιιοΙιιιιιιω ειιιε ιΙοιιιΙιο1ιο Βοεεει·ιιιιε·, ιιιιο·οοειι Με

' εννοιι'οΙΙιο.Ει.ο ιιιιιι εννοι ιιο!ειειινο Βοειι1τιι.ιο ειιιειι. Πιο ιιιιειιιιιι

11Μιοιι Κι·ιιιι1ιοιιςοεοΜοΜοιι ι1ιοεοτ Β'21ΙΙο 1ιοεο1ιΙιεεεοιι Με Ιοεοιιε·ινοτιιιο Α1ιιιιιιιι11ιιιι,ε.ι.

11. Πιιιο ιιοιιο οοι1εοι·νοι:ινο Οροτειιοιι Με

Ηοι1οιι.

Βεειιιιιοινε1ιν'ε Βοειι·οοοιι ;ςο1ιτ. Μ1ιιιι ιιιιοΙι Βοεοοιιοιι Με

Νο1ιειι1ιοι1οιιε ι1ιιι·ι:1ι ειιιε Αιιοετοιιιοεο εινιεο1ιοιι νοε Μιοτειιι

ιιιιι1 Με ΗοιιοιιοιιιιΜοιι άειιι ΗοιΙοιιεοοι·οιο Με ιιοι·ιιιεΙοιι Μ·

11ιιεε ειι νοι·εοιιιιΐοιι. Ζιι Μπι Ζιννοο1ε Με πιο ειοιι .ιικ
κ άοιιιιιιιι,ε; Μι· Βοεοοιιοιι ΕοΙΒοιιιΙο εννοι νοτι”ε1ιι·οιι οι·εοιιιιοιι:

ε) Βει Βοεοοιιοιι Με ε;ιιιιποιι Νοιιοιι!ιοι1οιιε Γιι1ιιι οι· Με

Αιιοετοιιιοεο 2ινιεο11οιι ν:ιε ιιοΓοι·οιιε απο Μιιι Βιιιο τοειιε (Η

ιιιιιι;ο Μι· οσοι νεεειιΙοει) ειιιε.

1ιι Βει Βοεοοιιοιι Με ιιιιιοι·οιι 'Ι'1ιοΠε Με Νοοειιιιοι1οιιιιιιιιιιιι

Β. ειιιε Αιιεεεοιιιοεο 2ινιεοΙιειι Μπι νοε εριιΜΥιιιιάιε ειιι! [Μ]

νοε άοΐοι·οιιε.

Με εεωιιιιιω Βοεο1ιτοι1ιιιιιε· Μι· Οροι·ιιιιοιι Πει ιπι 11ι·ΙΒΜ

 

ιιιιοΙιειιεο1ιοιι.



88

.1.Ηεεεπ-Τενπ πω! Ε. 8ΙιεΙιι·εινε!ινι «Π··Ιιει· Ιν

ρ!ιεεε Οειεοπινε!ιι.1ε». (Ηε(τ 3).

1)Ιε νει·(°. ΙιετΙε!ιτεπ ΙΙΙιει· Με! Ρ8.!!ε νεπ εεΙιενει·ειπ ΤνπΙιιιε,

εει· εΙε!ι πιπ ΚιιοεΙιεπιιι!εειΙειιεπ εεπιρΙΙειι·τεζ Ιπ ιιΙ!επ 3 Γε.)

!επ ινε.νεπ ιπε!ιι·ετε Κπεε!ιεπ ιιΙΐΙειι·ι, πεε!ι Με;; εει· Ρι·εεεεε

πιε!ει 2ιιιΙ!ε!ι ππά πιπ 2 Με! ιπιιεειε εει· Κπεε!ιεπ (ΤΜΑ) ιτε

ρεἱιΙι·τ ι·νετΙ!επ. Ιιπ ΕΠΙ" (επι1επ ειοΙι 'Ι'νρ!ιπεΙιεειΙ!ειι Ιπ !Ζειιι

ειι Βιιι·.

εν. ΤΙε!ε: «Με Βε!ιεπΜιιιιε· ω· 8εΙιπεενει·Ιεωιπε;επ ιιι πεπ

Ιετετεπ Ι(ιιιεεεπ ππι! εΙππ,ςε θι·ιιιιερι·ιπειριειι εει· πιοτΙει·πεπ

ΚτιεεεεΙιιι·ιιι·ειεε. (ΗεΓι 4).

Με ΑτΙιεΙΙ. πω” Με ΟΙιει·ε!ιΙει· ειπει· Ρε!επιἱΙ‹ 8ει;επ ε.!!πιι

επετε!εε!ιεε ερει·ειιινεε νει·ςεΙιειι Ι›εἰ 8εΙιιιεενει·!ειπιιιιεειι. 8ιε

ι·Ιε!ιτει ε!εΙι Ιιπ !!εεεπε!ει·ειι ε;εεεπ ε·ιιιεπ Αι·τι!ιι·Ι νοπ Ιν.8ννεπ

Μπεν (Ο!ιιι·ιιι·ει_Ιει 1901 .Η ω), εει· ειιι ιιιϋες!Ιε!ιεΙ: ι·ιιεε!ιεε επι

(ει·ιιεπ εει· ΙΙιι€ε! ιιπ! !εεςε!εετει ΚποεΙιεπερ1Μετ επιπ!!ε!ι!ι.

Ζιιιπ 8ε!ι!ιιι-ιεε (,;ιεΙιτ 'Γ. Ιπ !επειρρει· ?Μπι Με θιππερι1πειριεπ

ω· ιπει!ειτιεπ ννιιπό!ιειΙππΒ ΙιεΙ 8εΙιιιεενει!εωιιπ,<.ςεπ

Με ει: Με ΙιεΙαιππτ νετειιεεειιεπ εΙΙΙι·Γεπ.

Μ. Μ ε τις ιι ! ι ε ε: «Με 1)!ιιεπεεε ε" ΝΙει·επειε!πε». (ΗΜ 4). ·

Απ εει· Πεπά ιννειει· ΓΙι!!ε, Με !ι!ΙπιεεΙι ειιεεει·ει·ι!επΙΙΙε!ι

ε.Ιιπ!ιεΙι νιειι·ειι ππι! πει (Ιειιειι Με ΒΙεςπεεε επί Νιετεπεπε!πε

!ειιΙετε ειπει· πιπ· ίπ ι1επι ει·ειεπ Ε'ει!!ε 2πιτεί, εεερτιε!ιι. Μ. Με

ειιεεετει·ι!επι!!ε!ιεπ 8‹·!ιε·ἰει·ιε!ιειτειι εει· Πιεεπεεε εει· ΝΙει·επ

εΙειπε. Βιιπιιπι!!ε!ιε ΙιιεΙιει ι.ιεΙΙΙιτεπ Ι1ιιΙει·ειιε!ιππεειιιειΙιει!επ

80!ιΙ1Ι2ειι ιιΙε!ιτ. νει· ά!εεπεειιεεΙιεπ Ιι·ι·Ι.ΙιΙΙιπει·π.

Μ. 'Γιο !ι ε π ε ε: «Με ΒΙιιηε;είεεεε εει· Ιειιςεπ 8εΙιπεπ επ εει·

ΒειιεεεεΙτε εεε νειι!ει·ε.ι·πιε ππι! εει· Ηεπι1». (Με 4).

Γ. ενει!ω: «ΠεΙιει· Με ερει·πιινε Βε!ιεπΜιιπ8· νει·ε!τεΙει· ι

ΒΙ!επ!ιεςεπ!πΧετ.!επ». (Μάι. 4).

Βεεε!ιι·ι·ιπιιπρ ιενειει· ?Με εει ι1επεπ ειπ Με! Με Βεεεετιειι.

εεε ειιιΜ·ιε Με! Με ΑτΙΙιι·ετεπιιε ιπ Απννεπειιπις Επι. Πειι

!εΙιΙετε νει·Γιι!ιιεπ πεπ Μ!. (Μ ειπρΐεΙι!επεννει·ι!ιει· ιιπ‹! Μ!!

Με Βεεει·ιιεπ ππι· Με ΠΙΙΙιπππι τείιιε;ιιιιπ Βε!Ιει1 !εεεεπ.

Ε. Θ Ιε!‹ ε!: «Με Γε!!ε ρει·τΙε!!επ ΒΙεεεπννιιε!ιεεε εει· Εικ

Ιι·επιΙιεΙεπ». (Ηει”τ 4).

1) Βει ε!πεπι 2ε·ει_(ε.Ιιι·ιεεπ εεπει εεειιπι!επ ΜΜε!ιεπ ννει·

Με εννειιε Ζε!ιε εεε ΙΙιιΙιεπ Γεεεεε επει·ιπ νει·ει·ϋεεετι (ΑΙΜΙ

τ!ιιπς) Με Κιιεε!ιεπ ινει·επ εππε!ιειπι! πει·ιπει!, Με νεηςι·εεεε

ι·ππει !ιεπι Μιτε!ι ΑπΙιεπΓιιπε νοπ ΓειτεεννεΙιε :ιι 8ιειιι!ε. Απι

ριιτε.τιεπ. ΗεΙ!ιιπρ;.

2) Ιιπ εινεΙιεπ Ριι!!ε !ιεπάε!τε εε ειε!ι πιπ ΒιεεεπννιιεΙιε Με·

ι·εεΙιτεπ ιιπιει·επ ΙΞειι·επιι(Μ. Ιιεεεπεει·ε εΙιει· άεε Ρπεεεε. Απι

επιει.ιεπ ιιπ Βει·ειεΙιε (Με ΠπιετεεΙιεπΙιε!ε. Πιο ΚπεεΙιεπ επι

ιπιιειπ Βεπι1ε εεε Ε'πεεεε Μπι! νει·ειεεεει·ι, εεε ΙνεεεπΙΙΙε!ιε

επε!ι ιπ Μεεεπι ?Με Μ. εΙιει Με επει·ιπε Ρ'ει;τεεννεΙιεπεε!ι!!

@Με Με Με νεηςι·εεεει·ιιπε (Με Ριιεεεε ιιι 8ιιιπ‹!ε Ιιειιιιιιεπ

εετ.

ΙνεΙΙΙ. Για.

ΒιιεεΙ(ι) ΙΥι·εΙεοΙι. 1902. Νι·. 15-23 (ιιιεΙ.).

Ε. Ο. Π ε. ι· Η ε ε !ι ε ιν Ι τ ε ε π: «Πε!ιει· Με Βε!ιεπτ!Ιππε εει·

ΤιιΙιεε (1ετεε!ιε». (Ν): 15 ιιπά 18).

Ιιπ επεε!ιΙιιεε επ ειπεπ Ρε!! νειι 'Γεεεε ι!ει·εει.!Ιε εει ε!πεπι

44·)ΙΙΙιτι,ι.ι;επ Μεππε, ινε!ε!ιετ νει· 9 .1ε!ιι·επ ειιι Π!ειιε Μιι·ιιιπ

ε;ε!ιιιΙιτ. πειτε ιιπά εει πειπ ειεΙι

ΖεΙΙ, ιππετΙιει!!ι εει· Ιειιιεπ 2-8 .!ε.Ιιι·ε, ε!!ε 8νιππΙ.ειπε εετ

'Ι'ε.Ιιεε Με ιπι· νε!!ει.ε.ιιιΙΙ,ςεπ Αιε.ιιΙε ιιπά εειιιΙτ θεει·επε!ιειιπ- ,

Ι”ε!ιι);!κειτ εει· ΒκιτειιιιιΙΙΙ:επ ειιιεε;εΙιΙΙιΙει εειιιεε, Ιι!ε!Ι Π., Ρι·ε- 1

Γεεεει· επ εει· Κιιειι.πει· ΠπΙνειεΙΙΙΙ.ι, ειπε νετ!εειιιι,ε· ΙΙΙιει· Με `

Τ!ιει·εριε εει· 'ΈεΙιεε. ινε Ιιιιεε, Με Με ιινειι.ειπε !ιειιΗΒιετε Πι·

ειιε!ιε, Με Με ΤπΙιεε νετεπιννετιΙΙεΙι αεπιιιε!ιτ ινει·άεπ ιπιιεε,

Με. εε!! πιεπ ιιιι€εεΙΙιιιπι ειπε επεη;ιεεΙιε επτιενρ!ιι!ιιιεεΙιε Βε- Ι

!ιεπΜιιιικ ειπΙειτ.επ. νει·ι'. ΗΙιιιιιΕ πιει· άεπ ει·ειεπ Πει: πεπι ; _
ι εεεΙιτιιπε; 15 πιει! νει·!ετιιιπ,εεπ εεε Πει·ιπε, (θ 'Γει!εεΙΙ(Ι!ε), 18

Ωιιεε!ιε!!Ιιει· ειιι,-ιιιιι! 2ννει· επιπ·ει!ει· Ιπ ?Μπι ειπει· θεΙιπιιει·

ειιι, ννοΙιει τεΙις!ιεΙι ε!ιπε !ιιιει·νε!Ιε 2,0 ι:ςτειιιει· 8ε.ΙΙιε

80 'Γεεε Μπα (ει·ιεεεετιτ ννει·ι!επ ιιιιιεε: οάετ εΙιει· !ιε.ιιπ ιιιε.ιι .

ι!επεε!Ιιεπ ΕτίεΙε· νοιι εἰπεπι Τιιι·πιιε νοπ 40-50, τεις!!ειι ειιι- ι

Με! νι·ἰει!ει·Ιιι›!Ιεπ, 1π_)εει!επειι νεπ 1 ρθι. 1ιεειιπε; εεε ΙινΜε.ι·- ἔ

ενι·ιιιιι εεΙιενΙΙειιιιι πειιΙ.ι·ει!ε ετννει·εειι. Ι). ετΜπιπ πιο Με! πιπ: (

0.8-!.0 (;επειιιιτει· Ι.εειιιις ειιι(ε.πεεειιε. Με :ιι 1,5-2,0 π!!

ιπϋ.!ιΙΙ,ι: ιιτει,ε;επε. !)Ιε ει·ννΙΙΙιπτεπ Ηι.ς-ειιι·ειι πιίΙεειειι Ιπ εεεΙιε- 1

ιπεπειΙιεΙιεπ !πιει·νε!!ειι ιιπεςεΠι!ιι· 4 πιει! νει·ςειιεπιπιεπ ννει·‹Ιεπ. ι

νοιπ Η:: !ΙΙεει. ε!ε!ι ιιιιιϋι·!ΙεΙι ιιπι· ειπε Βεειιι!!ιιεειιπε ι!ει·)ειιι- Ι

πεπ επεσε 8νεΙιΙΙιε ΙιειιΙΙιιςιεπ 8ϊ··ιπρωιιιε ει·ννει·ιεπ, ννεΙεΙιεπ ι

ιιιε!ιι. Ιιει·ειτε ειπε επετεπιιεε!ιε εεειεπ εει· Νεινεπε!ειπεπιε (

επ, Ξ

ιΒ. Κ. Ριπ!ιεΙει.ειπ:

ι·ε!ετιν εεε ιιπά ιπ !ι · · ι"Πω ' εεπιπ!ιειι·τ ιινιι.ι·επ Μιι·ε!ι ειπε νει·ινεπεππε Ιππει·ει· 0ι·;ειιιε εεε

. . . 8Γ!!"11° ι

!ιε!ι, ε. 45 Μιπιιι.επ, ειπςει·ιεΙιεπ ννει·ι!ειι ιπΙΙεεεπ ειιι! εε!εΙιεε ι

επ θι·ιιιιι!ε Περι. .1ε (ι·ΙΙΙιπε!τΙε;ει· ειπε Ηις-Ι.Ιιετεριε εΙπιπε!ε!Ι.ετ

Μιὰ, εεΜε ,ει·εεεει· πε.ι.πι·ΙιεΙι εει· Ει·ίε!ε· πω! !ιεπιι πιει· πε.

ιιιεπΙ!Ιε!ι Με! ρι·ερ!ιγΙειει!εε!ι ει·ι·ε!ε!ιτ ννετε!επ, ινεπιι ε. Β. Με

Η;; Ιιει;εππεπ Μπι, εεΙιιιΙΙΙ πει ειπειπ ΙιιΜν1Μιπιπ, ινε!εΙιεε

νοιι .1ε!ιι·επ Εεεε εσειιιι·ιι·Ι !ιει:ιε, 8γιπρτειιιε ιιιι(τι·ει:επ, ννε!ιι:Ιιε

άεπ' Μεικ1εε!ιι Ιιεε,Ιπιιεπεει· 'Ι'ει.Ιιεε ννεε!ιι·ιι(επ πιίιεεεπ; επ ει·

ετει· 8τεΙΙε ειπά !ι!ει· Με ειιιΙπεεεπ !επειπιτεπι1επ Βε!ιιιιετεεπ

επ ιιεππεπ. Ειπε θεπει·ιιιπεΙεειιεπ, ι·εερ. ΜεΙιπιιπικ ειιι· νει·ειεΙιτ

ιπ Βειιι8· ειιϊ Απιινεπτ!ιιιιε εεε Η; ).;επειι Με 'Ι'εΙιεε('ε.ΙΙε εε,

εει ννε!εΙιεπ ειπ Ρι·εεεεε ειιι 8εΙιπει·νεπ, ι·εεε. ΑΙ:ι·ερΙι1ε Μεεεε

ΙΝει·νειι ν0Γ!ιεΙΝ!(Ηι εΙπ‹Ι. Ιπ τ!ει·ε.ι·ιιςεπ ΙΙΙΙΙΙεπ Ιιειιπ νει·

ειιε!ιεννεΙεε πεε Μ; Ιπ Απιινεπειιπε !ιειππιεπ, ιιπιει· Ιιεειεπι1ι

εει· θεπτι·εΙΙε ππι ι!επι Αιιε;επεμΙεε;εΙ, ππι εείοι·ι, ινεππ ειιιε

νει·εεΙι!ιπιπιειιιπε ειπιι·ειεπ εεΙΙιε. ιπιι τ1ειιι Π; επ ειετιι·επ.

Νιι0!ι ε!;;επει· Βι·Ι”ιι!ιι·ιιπε; Ιιεππ Π. Ι)εΙιειιριεπ, Με". ννεπιι

ιππει·Ιιε!Ιι Με: Β ει·ετεπ ΨεεΙιεπ ειπε Ηε-ειιι· νει·τι·ει;επ Μπι

πω! πεπ Αιιεειιρι·εεεεε πιεΙιτ ιιπεΙΙιιετις Ιιεε!π!!ιιεετ, ειπε

εΐιΙεο!ιι.ε !νιι·!ιιιπι.ς (Με 118· εποε Γει·πει·Ιιιιι ε.ιιεειι!ι!ει!ιεπ

. ρ εει.

Μπι· Με ΤεΙιεεΙιι·επΙιεπ ιππι Ορι.ιεπεειι·ο Με ιπϋεΙιτε νετΓ. Με

Νειι·ιιιπιπΙΙ.τεειιπι, ννεΙε!ιεε εεΜε). νοιι

ι !ιιιειιιιι ιιπε;εννιιιιι!ι; ννει·ι!επ Μ, ειιι' θι·ιιπι! ε!εεπει· ΒεοΙιεε!ι

τπιιςεπ ννειιιι ειπε!”ε!ιΙεπ. ΠΙεεεε ΜΜΜ Ιιεειιι!!εεεε ΙΙιιει!ε;

Ι εεννε!ιΙ (!ειι Ρι·εεεεε ειιι Αιι€ε, Με Με ΙΙΙιτ!;;ειι άιιι·ε!ι 'ν !ι!!!ε

; ΙιεΜπειειι 8νιπριειιιε εει· ΤιιΙιεε, ππι! Με ειπ εειιιεε Ιιι ει·πι

νοπ ιεει!!εΙι ενΙεάει·Ιιε!τεπ ειιεειιιεπεπ 1π_)εει.ιεπεπ ε.ρε!ιε!ι·τ.

Με Οπι· εε!! εεε 80-Ιω Ιιι)εετιεπεπ Ιιεει.εΙιεπ, ππε! ιιιιπιπτ.

ιιιε.π _)ε 1,0 ειπει· 8-12 ποτ. 1.ϋεππε εεε Νει;ι·Ιιιιπ ιιΙΙ.ιεεππι;

ι Με ειειεπ 3 Με 4 νΙ(εε!ιεπ ειειετ. πιεπ ιι!!ε Β Με 5 'Γεε·ε ιπι:

εει· Οεπεεπττει!επ πω! (Μπι άεπ Εεεε εει Οια· ππι. εει· 00ιι

εεπι.ι·ιττεει.επ Μ5ειιπε Μιι·ε!ι. Πειι Νειι·Ιιιιπ ιιιττεειιπι Μιά επι

ι νιιεεει· Με '1'Ιιει·ερεπτΙΙιππι ει·Μπ1ι·ι, Με: ντιπ! εεΙεΙι ειπε Οιιι·

ι ειπει· επι1ενρ!ιΙΙΙΙΙεεΙιεπ ι·ει·επεεεεειιιε!ιτ, ει!ει· επι1ΙΙε!ι νιι!ι·ι! εε

πεΙ›επ πειπ ΗΒ (;!ειεΙιιτε!Ι.Ιε ειι€ειινεπάτ.

ΝεΙιεπ πει· εειιεε!επ. εει· επιιενεΙιιΙΜεεΙιεπ 'ΓΙιετεριε Ι‹ειπιπτ

πει εει· 'ΓεΙιεε ιιεειι ειπε ενιπρωιπειιεεΙιε ιιι Ε'ι·εε;ε ιιπι·! Με

επι· Βεεεει·ιιπε; πει· Ατπειε ννε!ιΙ πιεΙιτε εε ει·εεεεπ νΙ(ει·ι.Ιι, ννιε

Με ΓιεπΙιε!'εεΙιε ΠεΙιππειει!ιει·ερΙε. θερ,·επ Με νετεεΙιιειΙεπειι

, 8ε!ιπιει·2επ ννει·τ!επ Με Απιιιιειιι·ε!ε;Ιεε ε!ε!ι Ιιειινε.!ιτειι, ννεΙτεΙ

Ι Ιιεπι1ε ππι. τ!επι ΜΜΜ εεννεεΙιεε!τ νιιει·ι!επ πιιιεε, Μι ΙειεΙιτ.

θεννϋ!ιπιιπε ειιιτι·ιιτ. Με Με,ε·επ ιιπά Βει·πι!ιι·ιεειι ινει·ι!επ επι

Ιιεετειι ΙΙιιι·ε!ι Μετρ!ιιιιιιι ειιΙιειιιειι Ιιεε!π(1ιιεετ.

Ν. Μ. ΒΙ!ιε κιν: «Κπιεεε!επ!ιι·εεεειιεπ εΙιπε νει·ΙιΙΙι·ιιιπ(.ι; εει·

Βιιιι·ειιιιιει». (Με. 15).

Νεε!ι ΒπτΙ'ετπππα ε!Ιει· ιιιΙιειι!ιιι!εεεπ θεννεΙιε ειιι 1(πΙε, πεΙιιπ

Θ. εει ιΙειπ νοπ ι!ιιπ ερει·ιι·τειι Γε!! νοπ Θεπιτ.Ιε (πΙιετ!ιιιΙεεε.

εΙπε Αιιτερ!ιιει!Ι‹ νετ, ε. !ι. ει· ιτειιερ!επιἱι·ιε ειπ εεε ι1επι Γε

πιιιι· !ιετειιεεεΙιει·ιεε, 4 ειιπ. Ιιτειιεε ππι! 2'/ε ει:πι. Με!ιεε Κεσ

εΙιεπεΙΙΙεΙι ειινιεεΙιειι Με εεεειιϋΙιει·Ιιεςεπεεπ ΕριπΙιγεεπί1εεΙιεπ

πεε Γεπιπι ιιπά ε" 'ΓιΙιιε, ιιιπειπ ει· ΙΙΙιει· ι!ειιι Κπεε!ιεπει,ΙΙε!ι

(Με Ρει·Ιεει. εειιιεε ΚπεεΙιεπ :ιιεειιιπιεπιιεΙιτε. 1)ιιε ΒεειιΙΙ.ιιι. »νετ

εΙιι νετ:ΜεΙιεΙιεε: (Με ννιε!ιιι€ειε εΙιει· πι, Μιεε ΡΜ. Με πιπ

ειεΙΙ'ειπ Κιιιε ειιι εεΙιειι Ιιεππιε, ενεΙιει πεε!ι ε!πεπι .!ε.!ιι·ε Με

εειιιεε νει·ΙιΙΙι·πιιιις πει· Ιει·ιιπ!ιεπ Βιαι·ειιιΜ.τ ππι· 1,5 πεπι. εε

τι·ιιι.:. ει!εε μπε ιπιιιιπι πιει· ππι! εε ν!ε! ΙιεττπΒ·, Με ν!ε! εε

πειπ! πι. ππι πιπ ειπεπι εκει(επ Βειιι Ιιεεπειιι ειε!ιεπ επ Κεπ

πεπ. ιε Αιιιερ!εειΙΙι, Με Πεπειρι!επιιιπρ,· !εΙιεπεεπ Κπεε!ιεπε

ιεε _)ε‹!ειιι`ιι!Ιε εεε Ιάειι!ει:ε, ννεΙιει επ ΙιεεεΙιτεπ Μ, Μιεε ειπει·

ιιε;ει· ΚπεεΙιειι εεννεΙιΙ Ρει·Ιεει., ε.Ιε ειιε!ι Χπεε!ιεπιπει·Ιι Ιιεε!τει..

βειιιιετεε Μεπι. ειιι· Ιιεειιεπιει·επ Β!ιιτνει·εει·ειιπε πεε ει·επεε!επ

τιι·ιεπ εΙΙ.ΙΙεΙιεε.

«ΠεΙιει· πεπετι·Ιτεπκ!ε 8τιεΙι- ππι!

Βε!ιπιιι:ννιιπάεπ άεε Αει1ειπεπεε. (Ντ. 15-18 π. 20).

Ιιι Μεεεπι :ννειΙεπ 'Ι'ΙιεΙΙ εει· (.:ι·εεεεπ Αι·!εε!Ε Β'.'ε !ιειιιιιιειι

!π ε!πεε!ιιεπ ΑΙιεε!ιπ!τιεπ :ιιι ΑΙι!ιε.πι!!ιιπε Με Β'ΙΙ.!!ε, ννε!ε!ιε

 

ΑΙιι!επιεπε. νοπ ε!!επ 132 ΙιεεΙιε.εΙιτετεπ Ι·`Ι1!!επ νοπ ρεπετι·Ιι·ειι

άεπ Ινιιπάειι πεε ΑΜειιιεπε ινε!. ειιιοΙι Νι·. 7 άετ Βενιιε Με·

ειεεΙι. Ζειι.εε!ιι·ιΙΈεπ 1902) νει· ιιπι· Με Βε.ιιε!ιενε.ιιι! ιπ 83 ΓεΙ!!ειι,

τ!. Ι. 1π 70,4 ρΟι.. νει·!ετ2Ι. Πιιτε!ι άεε Μει.ιει·ιε! ?Με ννΙι·‹1 νε!!

!ιεπιιπειι εεε θεεετε πεειε.ιΙει, Μιεε εε ειπε εεννιεεε Ρι·εροι·ι1ε

ιιεΙΙΙ.ει. εννἱεεΙιεπ πει· Ιει·εεεε εἱπεε Οι·Βειιε ιιπά εει· Ηει.πί!;!ιε!ι:

νοπ νει·Ιετειιιιε· εεεεε!Ιιεπ (πω, εε !ιεπιεπ ιιειιι!ιεΙι ειιι· Βεε

 

ιεε! Ψιιπι!επ εει !ιεΙιει· (5 ιεΜΙιεΙι).Β ιεε! άεε Μιι.8επε (4 των

!ιε!ι), 8 ιπε.Ι νει!εεειιπεεπ Με Νει.εεε (2 τϋΜ;!ιεΙι), 1 ιεε! εει·

ΜιΙι πω! ιπ ειιιειπ Γε!! ννει· Με Ι'ει·ννεπι1ιιπ,ιι; ειπε ιιιπΙειρ!ε.

Βιε Μει·ιεΙΙιε.ι Ιιειι·π ιπι Βεπεειι 18 πω.: 28 ΕΙ6.!!ε ε.ιιΕ 182.

ι.νεΙιει ιιιιεειπρΙιειι·τ.ε ν ιιιι:Ιειι 5,8. Με άιιι·ε!ι νει·!ειειιπε πιπε

τει· Οτ,ε;επε εειπρ!ιειι·ι.ε 58,8 μοι.. Μει·τε.!Ιιει ε.ιι(ννειεεπ. 18 Με!

ιιπι· Με 'Γει!εειιτεεε!ιε ειπε Ρει·ΙΙ.επιι.ιε, 8 ιπε18ε!ιεε!ι, 2 ιιιει!

Ρπειιιπεπιε, 2 Με! εεΜε Απιι.ειπιε πω! ειιιπιε! Ι)ε!ιι·ιπιπ ιτε

πιεπε.

Πε. ΜΜΜ: πιεΙιι. πιιι· ιιι άεπ ει·ετεπ 8ειιπι1επ, εεπάει·π ειιεΙι

άεπ ει·ειεπ '1'εςεπ ειπε νει!ειπιιιιιςεπ ιπιιει·ει· θι·ςεπε Μιι·εΙι

Ιιειπει·Ιει Ιιεεεπι1ει·ε 8νιπρι.ειπε νοπ άεπ ειπίεε!ι ρεπετιιιτειιι!επ

ετι·επε Με Αιιι.1ενρΙιΙ- '



οι

. ιιοακιιαά,

.Ι

Βοαοακααάοα αααάτααιι, ασ ιιιααα ια_ιο·1οια οια2οΙαοα Ε'αΙΙο

Μιά αιιοα άοι· Βαα!ιοΐοι·ααπ αοα Κι·ιιααοα πι· Ιιαραι·οτοιαιο

ΒοαοΙιι·ιποα κοι·άοα, αια αιοΙι ααοι· άοα Βιοταα νοΠαοιαιαοα 2ο

οι·ιοατα·οα, ααά οιαοι·ονοαταο!Ιοα Βο.αοαίοΙΙοαιιααάιιαΕ άει

άαι·οα νοι·ιιιαοαα;οιι, νοα κοΙοαοι· μ, και οαοα 2α αοαοα Μο

”Μοι·1:αΙιια.τ αα.ιαοαιΠοα οααααςιι.

Μ. Ε!. ΡιΙ_ξ α ο κ: «Ποαοι· Μο αταοΙοα·ιαοα-α!ατοΙοο;ιαοαοα ναι·

. Μάαι·ααεοα. κοΙοαο αοΙ αραα ναΙ;αι·ια αατοι· άοαι Βια

Πααα άοι· Γιααοα'αοαοα Μοατιαοι·αριο :αν Βοοααοαι.αας

αοαιαιοα». (Ντ. 15).

Πιο αιαΙιοι· ίι·οιΙιοα αοοα κοαιο ααΙιΙι·οΙοαοα Παι.οι·αιιοαιιαα·οα

- Μο ιιιιοι·οαοοριαοαοα Ρταοραιιαιο ατοαιαιτοα ααι· νοα 8 Καπα

αοα - εοαοιαοα άοοα άοαιΙιοα άαι·οαΓ αιαοακοιαοα, άοαα αιαα

αοἱ άοτ εααοϋποαλληι·αααε άοτ Γιααοα-'Γαοταμο άοα Ι.αραα οα

τα” οιαοι· Ρααςοογαοαο πα ιααιι Μι. ΘοκοαΙ ια άοτ Παω: Μα

ααοα άοια Βιιραοααοιοα ι'ααά οιαο ΑααοιιΕιια,ς νοα Βοιιαοογιοα

Μια, κο1οαο ιιαοα 2αΙιΙι·οιοΙι ια Μο Βιοαοα- ιιαά οριαΙιοΙοιάοα

ΖοΙΙοα οιο οκααάοΝ. και·οα, ααά ια Ιοιατοι·οα εααι Ρι·οτορΙααιαα

ιιααοΙοααιΙάααε, θαι·οαιαιοΙγαο ιιαά ΖοΙΙοααατοι·οο.αο·

“ται” 2ο αιιαοιι αοαιοαοα.

δ. Ψ. 'Ι'ι·οια2αγ: 4:Ζαι· ?τοπιο πιο" Μο ΕτατοααιιαΕ άοτ

Οναι·ιοα αει άει· Ρατοιἱτἱα οριάοαιΙοο.». (Νι·. 15).

θοΙοια·οαιΙιοα οιαοι· Πααηιαο ιάοιαιο ια οιαοαι Κιοκοι· ΗΜ

οαοααοααιοαατ αοααιο 'Γ. Μο ι ααι·αοαιιιααε ιιιαο!ιοα, Μαιο αοι

13 Παάο!ιοιι νοα άοα 38 Βι·ατααατοα Μα ο·Ιοιοααοιιαςοα Βο

ιΜΙοααοια άοτ Οναι·ιοα αοοαο.οατοτ. κοι·άοα αοαιιτο, κοΙοαοα

άαιοα οιιιο ΕαιρααάΙιοααοια, ι·οαρ. Βοααιοτοααίτιααοιι α.αϊ

Πι·αοα άει· οαιαρι·οοαοιιάοα Βααοααοςοαάοα αιοα άοααιιιοαιιι·ιο.

νοα οιαοι· αιιααααοΙΙοα Παιοι·αιιοαιιαι; κακάο ααααοι·οι· Παι

αια.αάο Μιά άοα_ιιιαοαάΙιοΙιοα ΑΙαοι·α καμια - Μο Ροτιοααα

αοα αοι'ααάοα αιοα ιαι Α1ιοι· νοα θ Μα ιαα ιο Μιαι·οα - Αα

ατααά Βοαοιιιιαοα.

νοα άοα Βοαααιαιτοα 13 Μαάοαοα ιαοιιαι.ι·αιι·ιοιι αοι·οιτα 8.

νοα Ιατοι·οααο οι οα, Μαιο οιαο αοἱάοταοἱιιαο Ροι·οιιιια ααοα

νοα οιαοια Βοια11οααοια αοιάοι· Οναι·ιοα αοαΙοιτοτ και·άο; αοι

οιααοιτα.τοι· Ραι·οιαιια και· ιιαι· Μο αΙοιοΙιιιααιιαο Ονοι·ιαααο8οιιά

οιαιιααάΙιοα. ΒαΙά ααοα άοτ ΒοακοΙΙιιιιο· άοτ Ροι·οιια και·άοιι

ιιαοα Μο Ονοι·ιοιι αο!ιιαοαΜιο.Γι ααα αοακααάοιι Μαιο $γιαριοιιιο

Μοαι1ιοα ο. τοαιρο. Ια οιαοια Ε'οΙΙο ΙιιοΙτ. Με θοακοΙΙιιιιι.=; άοτ

οι" οΙοαοΙάι·ααοα 26 'Ι'αε;ο ο.α. κα.αι·οαά Μο ΒααραιιάΙιοααοπ

3ο: Ενοι·ιαΙα·οο·οαά αοαοα πιιι 10. Κι·οααΙιοιιαιαςο :απο Βοακια

οα Μα.

Α. Ξ. Ιι_ιιιαα: «Ποαοι· οιαο Ποατοι·αι·ααααα8, κοΙοΙιο άαι·οα ι

οιαιο·ο Ρι·ιαιοΙιιιιι·αοα αοι·νοι·Β·οταϊοα κα·ά». (Να Μ).

νού. αοι·οιο!ιοι·τ Μο αιααοι· Μοατ ,ο·ι·οοαο Πιοι·οται· άαι·οα 4

οιαοαα αοοααοατοτο Γα.ΙΙο νοα Ηοαιοι·αι·ο.αΙιαας, νοι·ιιι·οοο!ια

άαι·οα Βοι·ααι·αας ιαἱι άοι· Ρι·ιιααΙο οΙοοαιοο.. Βοια ια άοα Βαα

αοαΙιοαι·οα άοτ Ράιιααο οααααΙτοαάοα Θεια» αιαά αοι κοικοαι

αιοατ. Μαι Ποααοαοα αακααΕΙιοιι, οιαο ιαοκιααο Ρι·αοάια οααιοα

Μ. Μπα οι·ίοι·άοι·Ιιοα. Βοι αα.ιαιααΙιοαοα 4 Ρατιοατοα Ε. α ααα

άοΙαοοο ααα ααι αοι·νοαο, Ιοιοαι. οαιρααάαααιο Ροι·αοαοα.

Πιο άατοα ΡτιιααΙαοι·τοα Ιιοι·νοι·,;οι·αι'οαο Ηαιιτοι·αι·οααααα·

αιοΙΙι αιοα Μα· Μα οιαο ι·οοαι. ρΙϋταΙιοα οιιταιοΙιοαάο ΗααιοαΙ:

ιααάααε αα άοα Ηααάοιι ιιαά άοαι θοαιοιιτ, κοΙοαο απο οιαοι·

1ι!ϋιαααο· ιιαά ΒοΙικοΙΙααρ; άοι· Ηαιιι αοαιοΙιτ, Μι άοτ αιοα αοί

τις ιαοαοαάο Βιααοαοα ααά ΡαροΙα !ιιαααα;οαοΙΙοα. 8οΙοαοα

Ιιοιιιαιι: ιαοι·ραοΙοαιαοΙι εΙοιοα αοαι αοατοα Βοαοαι. ΘοκοααΙιοΙι

νοηαοΙιτ α·οαααατο Ηαιιιοι·αταααααι.ς ααΙά ιιαοα Βοαοιιαι·ααε

άοτ Πι·οαοΙιο; ια άοα αοΙιοαοι·οα Β'αΙΙοα απο αιοα ιιιιιιιοαιΙιοα

αοἱ άοααα·οαοϋ,ςτοα Ιαάινιάαοα ιια Μοαο αοαι:ο Ποι·αιο.ιΜα οιο

οατοαιαοαοα Βοαοια αααοΙιαοααοα.

Α. Β. Α νερο κ: «Ζαι· Ρι·α,ςο ααοι· Μο αγριιϋαο Βιιοτιιαα· ααα

Μο νιάο1-θι·ααοτ'αοΙιο Βοαοαοα». (Να 181

Α. αοοααοατοιο 4 Μια νοα τγοαϋαοα Αααοοααοα. 2 ια άοτ

ΜΙΙα ιιαά 2 ια άοια Μ. ι·οοι.αα ααάοιιιιαια, Μο οροι·ιιιιιν ι.κοαοιΙτ

και·άοα, ιιαά αει κοΙοαοα ιαι Βίαια· Μο Βαοι·1:Ιι”οο!ιοα Βο.οιΙΙοιι

α·οΐααάοα κιιι·άοα. Πιο τγραϋαοα Αααοοααο ααοοταοΙιοἰάοα αιοΙα

κιο Α. οα αοαατατιτοα αοιιαιο, κοαοατιιοα νοα άοα άαι·οα Μο

ςοκαααΠοαοα Βιιοι·οι·ι·οροι· Ιιοτνοι·α·οι·ιιΐοιιοα. ιαάοαι οιο α·Ιοιαα

αο.αι 2οι·ιαΙΙοαο Ποιοιιιαιοαιο άαι·ατοΙΙοα, ι·οιαατιιαα Με οαοαοΙα

άοααι·ιιιιαο Β'αι·αο αοαΜοα ααα ιαοι·τιαοιι·το θοκοαατΙιοιΙο ΒΙαι·

τ:οιη;αΙα οατ.ααΙτοα. Μιοι·οαοοριαοα οιιααιοΙιοα ο·οαααατο Αααοοααο

ααι· α αι·Ποα Ιιοαοοογιοα, αοαατ. τοιαο ΒΙαταϋηιοι·οαοα νοι·29.α

Με”, οιι·ιιαα ααά Κι·γαιοΙΙο νοα 'Ι'γι·οαια (ια άοτ Μια) ιιαά

Βαοαιοιοιάια (ια άοα ΜιιααοαιααοοααοαΙ. Ψοαα ικα άοα Μιαο

αοα Αααοοααοα Κοιαο αοοιιαάα.το Ιαι'οοιιοα αιαεαΙιοαιιιιι., αοαοα

οιο αοίαοι·Ιοι Βατ2ἱιαάαιιςοοι·αοαοἰαααο·οα ια άοι· Ηαιιι ααά

ιατοι· Παιαοαααο·, αοιααιοα αοι ιααοα αιοαι. ϊιγαιρ!ιαιιιααοτιάοα

ιιαά Βι·ακοΙΙαιιΒοα άοι· αοααοΙιαοι·ιοιι Ιιγιιιραάτααοα νοα. 8ο!

οαοα ατοα.:οι·τ αοοα ιαι·ο ΑοΙια!ιο!ιαοιτ ιαιτ ιιι Ζοι·ΓαΙΙ αοαι·ιίΐοαοα

Ηαοαιο.τοαιοα.

Ια άοα Μαι. "Με ααάοιαιαια αοιαιαι. οα Μαι Αααοοαα Πα

θοαιοιο οιαοι· νοι·αοι·ο,·οαοαάοα Ζοααοι·'αοαοα ΜιιααοΙάοα·οαοι·α

 
Μου. ιαάοιιι Μπι οιαο Ιανααιοα Με 'Ι'γριιαααο.οιΙΙοα αταιιααω

Ποτ ιαιτο·οι:αοιΙαο Βοι'ααά οο!ιοιιιι: α.αααοι·άοια άατιιαι` Ιιιαιιικο

αοα, άααα Μο Βαοι·ια'αοαοα Βο.οιΙΙοα Μαιο οααοαιοτιιαααοαο Μ·

ΒοααοΙιοΐτοα άοα κοιαοοα ΒΙατ.αϋηιοτοαοα Βοοςοαααοι· αοαιιιοα_

Πιο ΑαοΙαιιαατιοααρι·οαοα. Μο νοα!. ααΒοαιοΙα αιιτιο Μ(

Εα.αοι·ιιι.οι·ιιιιιιαααΙιαι·οα οἱαοταοἰτα ιιαά πιιι. αοα απο άοαι απο"

άοι· Κι·ιιααοα οκοααοαοα Βοοτοι·ιοακαΙται·οα οαάοι·οι·αοια,

οοιι;ι:οιι ια 8 Για οα αοἰ άοι· Ιοται.οι·οα νοιααοαατοιαο οιο τοοαι

ι·ο.αο!ιοα ΙΜαι.ι·οιοα άοτ νιάοΙ'αο!ιοα Βοαοαιοα, καατοαά αι ω]

οιαοα ΓοΙΙο "ο αΙΜαααοοαα Μοοο Ρι·οαο αοςακιν Μαιο. Και

άοι·αι·τιο,·οα Νιοατοο!ιαι;οα άοτ Α; Ιιιι:ιαοιτιοα νοα 'Πα!ιαιιαα.

ΜΙΙοα άαιοΙι Μια Βοι·αια άοααοΙαοα ι·8·ο.αιαιιιαα ιαι αοι·οαα αο

αιιααι, ααά ιιιααα οιαοι· ονοαταοΙΙοα νοιααάοι·αας άοτ ΒαοἱΙιοα,

ινοΙοΙιο οιο αοιτα νοικοἱΙοα Πιο Καιρου οι·Ιιτ1:οα αοαοα, απο.

αοαι·ιοαοα κοτάοα. 7

Ι.. Β. ΡοροΙαα ι: «Πιο Πι·αιιοαοα οιαοι· αιαααιιςίοΙτιαοιι κα

αααι;ακοιαο άοα Ρο.ααι·οο.αααίτ.οα ια ΔααΙια,Μεαοιτ. νοιι Μ·

αοαι ιΜκοΠααΐοι·αιοατα. (Ντ. 18).

Πιιι·οα νοι·οιιοαο αα Ραααι·οαααααοΙαααάοα αοα Ρ. οα νοι·ααοαι

αΙαι·οααι.οΙΙοα. κοΙοαο Βοάιαο·αααοα Μπα οι·ϊοι·άοι·Ιιοα οιο, απο

οιαο νοι·αοαιοάοαο Γοι·αιοαιο.ιινο Κιιιι'ι άοα Ροααι·οιιαααίιοα α»

νοι·ιαι·αΐοα, αιιιαοαιΙιοα ιιι Βοααι; Με Μια Βικοιααι”οι·αιοαι. Παά

πω· ίοι·αοατο οι· αα.οα άοτ Αααϋ.ααιο·αοιι: άιοαοι· Β18οααοααιτ

ι 1) νοα άοτ ΧααιιιααιοααοιιααΒάοι· Βροιαοα ααά 2) νοα άοτ Ζαα

ραοαο άοτ νοι·άο.αιιαα;.

Βοιαο ιατοι·οααοαιοα νοι·ααοαο οι·8·ααοα, άοαα αιοι· Με αα

εοΙιοιιοι·ο Μαααι,οίαΙτιοαοιτ. πι· Βοοαοοαι.ιιαι.ς αοιαιαι. Μια

αοΙαατ Πω άοααοΙαοα Βροιαοα ααά :ο Βαοιοαοιι Μιαο

αιοατοα αειοα άοτ Νο.ΙιτιιαςοααΓααΙιιιιο αιιια αει άοα να·

αοαιοάοαοα νοι·ααοαοα απο νοι·αοαιοάοαο ΒοααΙιαι:ο αοαοαιαιι.

ΒιιΙά αοϊιιαά αιοα ια άοαι πι· Παι.οι·ααοαιιαε ιαοα·οααοαοα Ραο

αι·οο.αααΠ Μια Βικοιααίοι·ιαοαι Ιιοι·νοι·ι·αςοαά ια οιαοαι μοτοπ

ιιαΙοα Ζαατιιαάο, ια Ποια νοα ·Ζγαιοαοα άοα 'Ι'ι·γραιαα, ααα

οαιαιοΙι άοτ ααα ςΙοιοα νοοι ΑαΓαα;ς πα νιοΙ Γοι·τιιαοα Τηιιιιιι.

και· οΙαο άοτ «Μιιοιἰαοαο» Ζαοτιιαά νοι·Ιιοαάοα. Πιοαοι· αιοατ

κοαιςοι· κιι·ααοαιο Ραααι·οο.ααο.ι'α και· ααα ια οιαοι· αοαιιαιαιτοιι

Αααααα;ΙΒαοια νοα άοα Βι·τοςοι·α άοι· Ραιιαι·οοοααΜοοτοαοα

Μο αοααααιΙιοα νοα άοτ ΒοαΙοιιιιιιαατ. άοα Παααάαι·ιιια ααα πι(

Μο Νοανοαοαάιααααοα κιι·αοα ιιαά ιαιτιο!αι οοατι·ιροιαΙοι· Βια·

αοα Μο Ραααι·οοαααι“ιαοοι·οιιοα αοτνοι·ι·αι'οα. Με άοιοι·αςιιτ

Βι·ι·οεοι· οι. ααα Μο ΒιιΙ2ααιιι·ο αοα Μοοοαααΐτοα, κοΙοαα Μ:

άοιιι Νικαια ια άοα Ι)αι·αι αοΙαα8·α, οιαΜα ααά αΠοια ιιααιι

Γαααοα, αΙΙο ιιαάοι·οα Βι·ι·οι.τοι· !ιοιαιαοα Μαι· αιοΙιτ. ια Βοιιιιοατ

Μια Βαάοι·,ο;οααιαα άοι· Ε'οι·αοαιιαα·οα Ρ.'α απο: ααα Μινι

Γοαιοαάοι·ιαο.ααοα ι·οααιαιτοα: Μο οοααιιιιιι αοα Ραααι·οοαααΓιοι

ιιαά άοι·αοΙαο ια αοιαοι· οαοιιτιτοαινοα ΑαοαοΙιοιάααι: ααααοα

νοα άοια Βι·ι·οεοι·, ιιαά ακου· νοα αοιαοτ οαΙιταιινοα Βοιιο!ιιιαοα

αοα απο Ωαοατ.ιι.α.ι: Μι. Ζιοατ αιοα ια Βοι.ι·αοαι, άααιι άει· Μαι·

μι· αοακοο!ι οάοι· ατ.ο.ι·α αοια αο.αα, :ια Ωιιοαι.ιται Επι” Μαι

αοι·ιιια·, αο ΙοαοΜοι: οα οιο, άααα αιαα οιαο @απο αοα νοιι

Ριιαατοααααΐτοα οι-αιιιι, Μο ια ιαι·οι· ἴοιιαοααατἱνοα Χνααααα

ιιαά Ωαααιααι ναι·ιιι·οα.

ο

Θ. Θ. Β α ο ά α ο κ α α ι : «Χαι Ρ!ιοι·ιαοαοΙοαιο αοα Ργτοιαιάιιαα

(Ντ. 18).

Πααα άοα ΒιαρίοΙι!ιιααοα νοι·αοαιοάοαοι· Αατοι·Ιααιοα' και

Κοαοι·ιι, οιο. Μ.: Μια Ργι·ιιιιιιάοα, Μα Ποι·ινοτ αοα Αααργ·

ι·ιαα, κοιιο νοιατοιι:ααι; Με Ααταιγι·οτιοααι ααά _Ααιιααιαα!·

ι;ιοαια Βοϊ'ααάοα. Πα Ιοαιοι· νοι·αοι· αιοαι. αααςιοαΜο ΤΙιιοι·ορα·

αι·οΙΙνοταιιοαο ααι;οαιοΙΙτ. κοι·άοα κοι·οα, ασ αιααι οα αιοΙα

καιιάοιααι· οι·αοαοιαοα, άααα αΙΙιαααΙια; άοτ Παιιιιααιιιααιαι Παει·

Μοαοα ΜΜΜ, άοααοα αοαοαάοι·οι· νοι·ιαα· ια αοιαοι· Πακιι·ααιια

και ααι'α Ποια αοατοαοα αοΙΙΙ:ο. ιαα 8οακιαάοα Μαι.

Ι)ιο Βιηιοι·ιιαοατο :ια Ηααάοα, ααι:οααοΙΙα νοαι ναι-ι.. Πω

ααιι ιαοαοικι Μια νοι·αααιαιο ααοααααο1οα, ααά αιοαοα άοιιααΙα

αι·οααοα Ιαιοι·οααο. Βοι ιααοι·οι· νοι·οαι·οιοιιααε νοα Ργι·ιιιιιι-ιοα

2α 0.5 άι·οιιααΙ 15.αςΙιοα ιι·αι.οα αιιΙά νοι·Βιι'ιααοαοι·αοαοιαααμα

οιο ια Ιι"οι·ιιι νοα Βται·οοαοα. ΡαΙααοαοαΙοαιιἰαααα. Θοκιοαα

νοι·Ιαοι ιιαά Ααταιι.ο·οι·ιιαα ω. Ααι άι·ιτ.ι.οα Το” αοΙαιια άτα

Ηαι·α οιαο άοαιΙιοαο Βοιιιιαταααο·, ιπι Βοοοιι·ιιαι άοα ΒΙαΙ88

αοαααι ιαο.α 2 Αααοι·ριιοααατι·οιΓοα αοα ΟιιγααοιαοςΙοαιαα, Μ;

Επι! ααα;; Μο θοιιαιιαοι·αοπ Μια ΒΙαιοο οι·αεαΙιοα. Βια

ιαιτο.νοαϋαοι· νοι·οαΓοαζααο; νοα Ργι·ιιιαιάοα καιω Ιοταιοι·οο οι

ι·οςοαά ιιαά” Μια θοαιι·α, Μο ιιιοαοι·ιαοαοα Ηἱιιάοιιοοαιι·οα (ϊθω°

Μαοαο Κι·αιιιρίο, οι·αΜιτο Βι·ι·οοααι·αοια άοι· Νοι·νοα), Με να·

αοοοααιι·ιοτοι·οιι ιιαά Μο Να. α.οοοΙοι·αοαοα άοα Ι·Ιοι·οοαο Βια

ΒΙαιάι·αοα ατοηα·ι. αιιά Μο Ρα!αίι·οοαοα2 α;Ιοιοαΐο.ΙΙα. Πιο Δια

ιααας κιι·ά αιακοὶΙοα νοι·Ιααοααιατ, ια ΑαΙιααΜοαοι: νοα Μα

Κι·α.ιαρι'οα.

Πιο αατιργτοτιοοαο ανιταιιαες πιω αιοα ααα ααα άοκαθοαα8·

αοα ΓοΙαοααοι·ιααααοα οι·Ι‹Ιαι·οα: Μο θιοΐαααο άοα Κοτροι·ιααοι·οα

κοτάοα οοατι·ααιι·ι ιιαά Μιάιιι·οα Μο αναταιορτοάιιατιοα Ιιοι·οα·

,α·οαοαιτ, άιιαοαοιι ααι·ϋιατ Μπα άοαι οι·ιι6ατοα ΒΙαοάι·αοα Με

ΒΙατ ια άοα ροι·ιραοι·οα θοΐα.ααοα, κοάαι·οα Μο νναι·αιοααΒά·Μ

νοι·ιαοαι·ι. κιι·ά.

Πιο Ιαάιοαιιοαοα ια- Ργιαιιαιάοα ιααααοιι οιαο Βιιιαο!ιαια·

ααα;; οταιαι·οα. Μι οα οιαο αιο.ι·Ιιο ννιι·αιιαα· ω· Μια Ποιο ααα
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ά1ο θουτ.εεο υττευυ(.. Με θου(τ·ο.τττάτουιτοττοττ άτουου: (τυο 8ο

1ιοτ·υο.ττου Κτεττυ!ιοτιου, ννουυ υοι τυυου υοεου1οιτυ1ο;τοτ· υυά

εοερευυιοτ ΡυΙε νοτυο.ττάοτι τετ. Ηοτ·ι- υυά θοΓεεεοι·υτοιτυυυ

εεττ, Κτευυυοττου άοτ Ντοτο υυά ουάΙιο1τ Ί'υυοτ·υυΙοεο; υοι

Ιοτιτοτοτ υοου άοε Ρντοττττάου άυτ·ου εοτυο ΒΙυιάτ·υουετοιοοτ·υυς

υυτ Πεουτορτοο 1111ττου.

Ν. Ρ. Κτο τνυ ονν; «Πουοτ· Β·τι1Ιοττ.οτττοου Ηο.τυ». (Ντ. 19).

Πιο Βοο1τυο1ττυυε, άτυπο άοτ 11υτττ νου Κουτυουου, τιττ.-|

τυουτ11ου τυι Ηυυο·οτουετουάο, οτττυοΙε εττΙΙοττοτττοο Ε'τοουου

ουτυου. υυά 1τοτυι Μυττοτου 8τ.ο1του :τι οτυοτ (ιυτ1Ιοτ·το ο;οι·τυυτ..

του Μουτ υου υυά ντττά ννου! νου )οάοτυ 11'οτεουοτ·, άοτ εοτυο

Βητοττυτουιο ευ άτοεοτ Τυτοτεροο1οε ευετοΙΙτ., τντοάοτΙτου. (το

υτυουι τνοτάου εοτυ. Κ. υυτ οε υυυ στο( ο1τοιυτεουοτυ ννο).ι;ο

υττοΙιεονντοεου, άο.εε εε ετου υτοτυοτ Μουτ. οιιι οτυο 18τινοτεενοι·- '

1ιτυάυυε ΙιευάοΙτ. εουάοτυ οιοοο θε1τοττο Ρ!τοερυετου, υυά "νει·.

άουτ ρυοεουοτεουτου Κουκ ουςοεουτ·τουου ννοι·άου τυυεε.

Ε. Ε. ννι·οάου: «ΒτΙάυυο; άοτ Νοεο ο.υε οτυοτυ 13'τυο·οτ».

(Ντ. 19).

Βοι άοτ ΒτυορΙο.εττυ 1ιουιττττοε υυυ: 1τοεουάοτε άεττττιτ' ου

οτυο ουυο Ιτυοουοτ·υο 81.ϋ1.2ο άοτυ ευ υτΙάουάοιτ Οτττο.υ 2υ νοτ

εο!ιο.1ΐου, υυά, ου άτο 1ιτευοτ εουτ·ο.υου1τουου Μοτ1τοάου άουι

Μουτ υουυττου, ρτο)ιουτττ 11'. 1τ1οτυτττ οτυο υουο, άιο άτττ·τυ υο

ετουτ. άεεε άοτ Μουτ. ευ υτ1εεουάο ντοττο 1(τυ)τοτ άοτ 1τυ1τοττ

Ηττττά άοε Ρετ. υυτ ΒτΙάυυε άοτ Νοεο νοτννευάτ ννττά.

Πιο Οροτ·ετ.του οτΓοΙΒιο εννοιτιοτιτο·. Ζυυ11ουετ ινττ·ά άοτ (τουτο

Ιοετο Κυοουου άοε ΝττεοΙςΙτοάοε υυτ Νοεου('οττ.ευτι άοε ευτυ

1τοτυτι υυτ Βτυ1τοτΙυυ).>; ).τουτυουτ., ννοε οιιιοτ. ντοτ 1τνοουοτι τυ Αυ

ερι·υου ττττττττττ. Αυεάτιυυ άοτ ?το οτ ο;Ιοτο1τ ουοτυοΗτ άοε Μο

τοοετ·ρο.Ιοο1ουυε ουτρυιτττ. υυά οι·υτττε υυτ υοιτοττ Βοεττυι

τυυυ8εοττ οΙο.ο1ττ, άε.ττε άιο 1 Ρ1τουτυττ άιο Β.ο1Ιοάοτ Νο.εουεουετ

άοινουά ΐτυοτ·ττττυιυτ, τνΜιτουά άιο 11υυά 111 Ρυο.Ιο.υεου άου

Νεεουτ1τουου άττ.τετο11ου. Πιο Νεεουετιιτιο 1το);τ. υυοτ άοτυ θο- _

Ιοιτυ υιντεο1του άοτ Ι υυά 11 Ρυο.1ευιτ. 1)τοεουτ Ητιυριτ.τους άοτ

Οροτυττου εου1τοττεου ετου υοο1τ ο1τνττ.τ ο υΙοτυοτο υοευτουεουο

Ετυεττυ'ο τω, νντο ά1ο Βι1άυυΒ· άοτ ε.εουάυςο1, ινοΓυτ τυττυ

εἱου άοτ ννουΒου1τυυτ υυά ευου άοτ· Πιτυτάοουοιτ άοε ττο.ιτε- τ

οΙουτ.1ττου Γιυ);οτε υοάτουου Κουτι.

Βοτυο 11οτυοάο άοτ ΒτυουΙοε(.τυ υυτ Ν. ευ οπο) Κτ·ο.υυου Δ

υυτ 15ι·τ”οΙε οτρτ·ουτ.

Ν. Γ. 8 ο υ ιν ο τ; ο τ - Β ο τι ο υ υ τ: «Ζυτ Ουειττεττυ νου Ιυυ);οτυ

νοτινοτΙου νου Β'τοτιτάυοτ·ροτυ τυ άου Ευΐιτνεςου». (Ντ. 19).

Ποτ 29 τι. υ. Ρετ. οιτροοκοττττο ννυυτουά οτυοε 1τοϊττ,ο;οιτ

Ηυετουο.υτ'ο.ΙΙε οιο 1,8 υυυ. υτυο;οε υττά 1 αυτ. υτοττοε Κυοουου

ΜΜΕ. ννοΙο1τοε οτ ιτυυοτυοτυτ υερττ·ττ·τ υυά ιτυ.<το(Μττ· 1 άουτ ὶυ

εοτυου 1τττττννοςου 1τοτ·υυττ.τοττ·ο.)του υττττο. τνετττοττο άοτ Ιοτυτοττ

11/τ 11ουο.το. άιο άουι Μουτοτττ. άοτ Βιτροοτοτε.ττοτι νοτ·υυε,ττ;τυτςου,

1τοτ'ε.ττά ετου Ρετ. οιποτ 1:Ιτυτεουοτ Βοουεουτυτι€ υυά υτττττ ιιι

άτοεοτ Ζο1τ 1το1 τυυτ ποτε). οτυο Ρυοιτυιουτο άοε τ·οο1ιτου Ουοτ

Ιο.ρρουε υυά ε1εάευτι οτυο εοΙουο άοτ Μιάου υυάοτου 1τττττε;ου·

1ττττρου τοο1ττοτ·εοττε υυτ Βοουεουτιιυο. Βτετ. υυο1τ άοτ Βοίτ·οτττυο

νοτυ Ρτοτυάυοτροτ, ιιεεε τυυοτ·υο1υ οινοτοτ Ψοουου ιυτ νϋΙΙιττοιι

θουοευυο· ί'υυττο, ι.νυτάο άτο Με άε1ιτυ υοτ1ο!οτ.ττεου άυυυΙο

1.υυΒουοτυτουιτυο· ευίο·ου11τττ.

Α. Ν. ιντττο οΙυτο.υ ά: «Πουοτ άιο Ιεο1ττττου νου '1'νρ1ιυε

1το.οτ1Ιου ειτε άοιυ 91(ετττεοτ». (Ντ·. 19).

1ο οτυοτ νοτ15.ιιυ;του Μιττ.1το11υυτο τυοο1ττ. Ν. εε υουυττυτ, άεεε

οι: υυυ Βο1υυ);ου τετ 'Ι'νουυευεο11Ιου 1υ ο1υοτ νοι·άυυυυυ;; νου

Ι 'Μου ΟυΙτυτ υυτ' 10 Με 80 ΜΗΙτουου '1'ΙτοτΙο )νεεεοτ·Ιοτουττοε

ντε.εεοτ ιο τεο1ττου, υυά 1το1ιττΙτ ετου νοτ άυτου( το οτυοτ ουάοτυ

Ατυοττ τ·ττττυουευ1τουιτυου

.1. Α. 8ο1το1τ εά: «Πο1τοτ Βτρυτ.υοτ·Ιο υυά άοε νοτυοττττττου

άοε 1)τρ1ιτυοττουττοτ1Ιυε υοττττ Βουο.τΙο.ου. Ζυτ ?τετοιο 1τυοτ

άτο θοτυυτυοττου νου 1)τρ1ττυοττο υυά ΒουυτΙεο1ι». (Ντ. 19,

:το 22, 24 υυά 27.)

Μο νου υυ,οουουτετιι 1·"Ιοτεε υυά Αυεάουοτ υου.<τουάου Ου·

τοτευο1τυυ ου 8.°ε (Μιτου εουτ τυποτ·οεετττττου Βι·οουυτεε, άο.εε

άιο 1τουιτ οΙιετΙττου ετοΙι νοτττυάουάου Πτουτ1τοττουο.οτΙΙου τυ άοτ

Μο11τ2ου1 άοτ ?Μο νοΙ1ο νττ·υΙοτιο υοετοιου, υυά άεεε εε 1ιο.ττυ,ο

οτυο Οουι1ιτυο.ττου υοιάοτ Κτου1:1το1του ο;τουτ.. άοτ 1)τουτ1τοττο

υυά άοε $ουττ.τ·υτο1τε, υυά εοτου' οτυο Οουτ1ττυοτιου Μουτ: υυτ υοι

Βουετ·ΙοουτοοουνεΙοεοουυ οιιι· Βοουττοτττυυς @τουτο εουάοτυ

υοου τοι Β!υτοετοάΙυτυ άοε 8ουετ·1ο.ουε, οάοτ ε.υοτ υοου ερτοΙου

ετου 1το1άο Ρι·οοοεεο νουτ Μιτου;; ευ υουουυοτ ευ.

ΖτοΙτ1: τττου το Βοτττιο1ττ., ά:τεε υοἱ ττυο;οΐο.υτ 8 ρθτ.. ε.Ποτ

8ουετΙεο1τυτευυου 1)τρυτ1τοττουε.ο11Ιου ετου 8υάου, ευ τετ. εο1

ουοε οἱυο άουτ1τουο Αιτυοτάοτιιυ); Φτου, _τοάου οτυ2ο1ττου υι άιο

8ο1ιοτ·υιο1τευτ1τοτΙυυο· οιυττοτουάου Κτο.υυου άοτευ(1ιτυ ου υυ

τοτευουου. υτυ άυτου εττουο;ο 1εοΙο.1του άοτ·υττ.τοοτ Κτττυυου

ο1υο ννοιτοτ·νοτυτοττυυ άοτ ΠτρΙιτυοττο το νοτ·Ιιυτου.

Με τουΙτνΙουτ.τεο1το εεετ·ο,τ.το1 ννυτάο νοτυ ναί. το εοτυοτ

Α1ττ1τοτ ους τουο;ουάοε ευεοννευάτ: ετυοτεουε ννυτάου άτο Ρο

ι1ουτου, υοι άουου ετου τοι Βοο1του 1)Ερ1ττυοι·τουο.ο11Ιοτι Βοιωτι

'ουυτ υυά Ρτοο.

 
άου υο.ττου νου άου υυττοου ο;οοι·οιττττ, υττάοι·οτ·εοττε υττυυτ

κουτι: το 2-8-ννοουουτ1το1ιου 1υτοτνο11ου οτυο ρτ·ορ1τ·Ιουι1εο1το

1ττητΓιτυοτ του. Αυιτάτο1ττυοττοεοττττυ νοτ. 1)ο.εε :που . (τω. άοτ

Κτ·υυ1τουττ·οτι Ρτ·ονοττττνιτυρτ'ιιυ,ο ιιι άοτ· ΒοοουνοΙοεοουο ευ

ΠυτΙιτυοι·το οτυτ·ειιυτου, υοινοτετ νου Νοιτουτ, άοεε το άοτεο11του

Βετο ο.υεοΙυτοτ Βουυτο νοτ Ε.τ1ττευυιιυς του ειιουου τετ..

Α. Β. Μου υτ1ονν: «Ότο Κτ·ουευτοτ·τ.οΙΜ.τ το άου 8ο. Ροτ.οι·ε

υυι·.<τοτ Βτοάο1τοερτΙ.υΙοτ·τι τυτ Ζοίοτευτττ νοττ 1898 Με 1900».

(Ντ. 19.)

Ιυ άου Βτοάτ1ιοερτ(.υ1οτυ ετο.τυοτι

11 .Ιο.υτο ευ Κι·ουε 1952 Μευυετ υυά 2788 11"το.υου. νν8υτουά

το άοτυεοτυου Ζοτττ·ευυτ ε.υ Τιτυοτ·υττΙοεο 18,5Ο2 Μο.υυοτ υυά

8880 Ε'ι·ττυου ου θτιτυάο @Κουκου ε1υά. Με Μοτ·τ.ε1ττ.Μ. ευ

Κτουε ν·οτ·1το1τ εἱο1τ υυτ '1'υ1τοτυιτ1οεουιοττε1τΙ:Μ Με 1 :5. Ποτε

Ρτοοουτνοι·1τ2.1τυτεε άοτ '1"οάοετοΙΙο ο.υ Κτουε 1τοττυο τυι νοτ

1τττΙτ.υτεε ου άοτ Θοεο.τυτυτ:2ττ1τ1 άοτ '1'οάτου υοι 111ευυοτυ 8,98

Οι. υυά υο1 άου Ε'τ·ευου 8,88 ρΟτ. Ι)τιε Ρ1υε υοι άου Ε'τεττου

οτττιυτ άυτου άτο Οοτοτυοτυο άοτ (10)1112.10τ88.υο ου Βιο.υάο.

τυττοτ1τεΙυ άοτ )τουο.υυιου

Ν. Α. 13ο το) ο τν: «Πουοτ οτυ υιτοττυε1οε υοτάοτ·εο1ττςοε Ηγο

τ1ιντοοιάοο1οττυ υυά εοτυο Αυυϋ.υςτ,ο1τοττ νου άοτ· Βυτ·

τντο1το1υυο άοε Κο1τΙυορτ'οε». (Ντ. 20.)

Α!ε οττυ111τοτου Βοΐιτττά υοτ άοτ τι.υοτοτυτεο1τοτι Ρτετρο.τοιτου

οτυοτ ΜυττυοεΙοτο1το τυοουιο Β. ετυο ΑυοτυττΙΠο υτυ Κου!υορτ,

ννο1ουο άτττ·τυ υοετουά, άυεε υετάοτεοττε 2ιντεουοιτ άοτττ ο1τοτοττ

Β.ττυάο άοε ΒουιΙάυυοτρο1ε το οτυοτ Μ.υ).το νου 14 Ποτ. υυά

άτοεουτ ουτερτοο!ιουά υυτ υυιοτ·ου Βε.υάο άοτ ετ·οεεου Ηοτιτοτ

άοε Ζυυ);ουυοτυε _)ο 2 υυϋο1τοτυο. ο1τνντι 5 υυυ. υο1το νοτεοτ1τυο·ο

Μου τ'ουάειι, άιο ο·οΙουυτττ νοτ·υυυάου ννο.του. Βοι· Κοτοοτ

άοε Ζττυαουυοτυε που· τυο.ουττεοτ Με υοττιτ:τ1 ουτνντουο1τ. υυά

' τουτο ννοττοτ Με άοτ θο1ττΙάυυοτρο1 υοου νοτυο υοτνοτ. νου

Ιυτοτοεεο στο άουτ Ρτορετο.το ιντττ υοου υοου τ”ο18·ουάοε, άε.εε

ττ11ιιι1το1τ εοννουΙ άοτ Β.τττε1τυοτρο1 τυ εοτυοτ· ο1τοτου ΗΒ18.ο, Με

υοου ουτυ τττϋεετου Τυοτ1 άοτ Βουτ1άυυοτρο1 νοτυυ8ο1τοτ1.

ννοι·οττ.

Μ. .Ι. Ηοετοννοοιν:

(Ντ. 20 υυά 22.)

Πετττ1τ άου ουοτοττ ουο.τοτυτεοΙιοττ Βουτο1τιτυοου υνν1εουου Οοο·

νοττυττοττυτε οτυοτεοττ.ε υυά άου »πτυ

1τουου 8οιιττε1οτ);τιυου υυά υττιτιουτ1το1τ άου Αάττοικο .τττιάοτ·οτ

εοἱτε, υιοτοττ οτιτιἱτυάΙἱοΙτο Ρτ·οοοεεο υτοτ οάοτ άστο τουτου ιτυ

Βουοιττ·ο άττΤοτουττοΙ-άτοςυοεττεουο Βο1τνντοττοτυο1του. Πυτου

τυο1ττ·οτο άτοευοιτη.τ1το1το Κτειιυουεοεο1ττο1ττου τ1τυεττττο νοτ·τΖ

άτοεο οουτρ11ο1ττ.ου νοτυ1Ητ.υτεεο.

‹Πουοτ· Ροι·τιγρ1τ1τττε υοι Ρτευουι›.

Α. .1. 8εοΙο ν) ο τον: «Βτυ υουοε 'Γοτευτοενυιο(οτυ - άεε

ΡΙττοτιτουε-Ρυυυοτυου». (Ντ. 20.)

Βετά υε.ο1τοτυο.υάοτ υοουεουτ.οτο θ. υοι 2 'Ι'οιουτουτουυου

υυ Βτοάτυτυ άοτ Βιτεοοτυεττου τυτ·οτ 'Γουιυτο .οιο 8γτυροουτ.

ννο1ουοε οτ τυ ΑυττΙοο·το υττυοου ιιτοο!τιο :ο άου υτο1τοτ υο

υττυυπου Βτ·εο1τοτυυυο·οιτ νου τττοο1τευτεο1τοτ Πο1τοτοττοΕυοτυοττ

άοτ Νοτνου υοι 'Ι'οτυυτο. 18ο υουάο1το ετου υτυ οτυο ττοτττοΙΙο

1τυυεεοτττοτο Οουττε.οττου άοε Πτυουτ·οοτυεε, ννο1ουοε νοττττυου

Που άυτου άοε άυτου( ττοεουάο Ποπ υυά άυτου άοεεου Βο1τ1τητο

το ΙΒτ·τεουυιτ νοτεοτ2τ ττνοτάο. 1)τοεοε «Ρυτουτουε-Ρυευοτυου»

οτΐουυυττο ετου άυτου Γο1ςουάο Μοτ·υυτοΙο, 81ο 1το1τττ ΑυευΙοἱάου

άοτ Ρετἱουτου τυ άτο Αφου ετ.ειο1του: άιο 1ιυυο Βττιειυο1τ'το

ννυτάο εγιτουτ·ου άουτ Ηοτπεο1τ1τιτ;το οτ·κτοτ.οτ·1, εοννου1 τυτ Βοτ

,οεετττυυτ Με υοου οιιιοτ άουτ 131 ρουυοΒου 1τυυε οτ·ίοΙοτο οἰυτο

Οοτιτι·οοττου, ινο1τοτ άιο υυτοτου τυρου το άιο 1181το ο·οοοΒου

νντιτάου υυά άιο Ιιτ1οτοοεΙο1τυιττυο υυτ Β1υ:τουυυες εοΙο.υετου.

Με Ηοτ2;ζοεουά Δήμο άττυοτ ιττο1ττ.ε ο1τυοτυτοε. Βοι· Βρυ:του

ετοεε τντττ νου υοττττττΙοτ Βτοι·υο τοι Γι. Ιυτοτοοετο.1το.υτυ ου

τυυΙοιτ. ττουτττ ευ 1υτουεττε.τ υοου υυτ:ου οιιυττ.ουετ ου. υυτ υυτ

Βιρροτι1τοτ.τ,ου οοΙοεε:τΙο νο1τουιουο ευουυουυτου. Πιο ευ( άου

Βο.υο1τ ετυ Βιρρουυο).του Ιτυ1τε άετο.υτΒ·οΙομο 1·Ιουά οάοτ· υοου

υοτυτ ΡυΙρττου άοτ· Μ): ννυτάο υυτ. @άουτ Ηοι·.οεου1ο.·.ςο (υποο

εουΙουάοττ. Βοτοττε το οιιιοτ ο·οιντεεου Βυττοτυυττο· νουτ Κτευ

1του οάοτ υοου 1τοτυι Αυεου1τττου άοε Ηοτεουε υουυτο οτυ1τΙο.

εουάοε θοτε.υεου ννο.υτ·οουοττιτυου τνοτ·άου. ννο1ουοε ἱυ άου Αου

ιιιυιι εννο,τ,ου ου οιιτειο1του εουτου. Βο1το.Ιά άοτ Κι·ουυο άιο

Βττυο ρι·οεεο το Αυννουάτιυἔ υι·ε.ο1ττο, νοτεουννουά εοννουΙ ά1ε

Ρυ1εο.ττου τυ άοτ· Ιτυυου Κοτροτ·Ιτε!Γιο Με υοου άοε θοτουεου

υυτ Ηοτυου. ΒοοΙιτ.οτεοττε »νετ άιο Βτεουυτ:τοτυυε άοτ Βο.υου

νουά ουυο υτι1ιοάουτουά. 1

Πιο 1ιοεουττουουου Οουττ·οο).τουου άοτ 1υιυου Ζτιτοτ·οΙιτοΙ11τυΙτιο

ννυτάου ου οτυοτυ άοτ Ρεττουτοιτ υτττοο1ετ Β8υτοουειτου1ου

οουττοΙτι·ο. τνο1τοτ νοττ'. οουετο1τττου υουυυο, άττεε άἱοεο1υου

ετττ2 άοτ ΡυΙεννο11ο το άοτ Βο.άτοΙτε ουτ:ευτοουου. Μο τοουιο

Δννοτο1τίο11υ5.1ττο νντττάο ο1οτουεε.τττ ττττεετν άυτου άτο Ιἱυ1το Βοττο

το εο1ττνεουο Οου(:τ·εοιτου ο·ουτ·τιουτ, εο ου εο8·ου υττΙ:οοεουΙουρτ,

Μο τττο.υ (σε το.άτο(ο;τεουτεου 1τοουττ.ουτευ Ιτουυτο. `

Π. Π. Ρορ ονν: «Ζυτ Ευτετο1τυυ(.τ άοτ ρορτ11ϋ.του Ονετ.ουάο·

υοτυο υυά ττευοτ·ο Μιτου ου θττυετου άοτ ρο.τοορ1τοτο1οτι

1.ουτο». (Ντ. 21 τι. 22.)



Μ)

Πιε ειιιεο1επ·ιεε1ι-επιιωιιι1εε1ιεπ Βιππἱειι νει·ι'ιιεεειε Με πω"

θε1ι1ειε πει· Πιει·ετεε1ιεπ·εεε1ιννπ1ετε ίπ1ιι·ιειι πε ίε1ε;ειιπειπ Πι·

εε1ιπ1εε: 1) Πιιιει· επιιει.ιιζειι Βεπιπιι·πιι€ειι 1ιιιππ ππε ιι1ιει··

πι1ε1ι1ιε1ιε Ονει·ιπιπερΜιε1 ρι·ε11Γει·ιι·επ πππ επι· Βπιειειιιιιιπ νεπ

Επιτ1ιε11ιι1πεεε1ιννιι1ειεπ ι'111ιι·ειι; 2) Με Με." πει· 1111πιιππ νεπ

ιιπρ1111ι.ι·ειι Ονειειιπεπεπιεπ :ιιιε πεπ Γε11ι1ιε1ιι πειι Ονει·1πιπειετ

ιι1ε1ιτ ρεεΜν ετινιεεειι. π) 1)ιε Απιιι·εεεπ1ιε1τ πει· Βεει.ε πεε

νιίε1π*εε1ιεπ Κει·ρειε, πει· ιιιιιπιι.ι·ειι Ηε.ι·ιι1ιεπε1ε1ιειι ιπι Ονε

ι·1ιιιιι ιιιπεε Με ε1ε1ιει· επεεποπιιιιεπ νι·ει·πεπ. 4) 1πε πιπεε

Επι· ε1ε1ιει· ει·ε.ε1ιτει: ννει·πειι, πεεε Με επρι11ε.ι·ειι Ονει.οεπε

πεπιε πεε Ονει·ιιιπιε ιιι ι1ιι·ει· Επι.ειεΙιππε επΓ Με Βιιι-ιτε πεε

Ένε1ιΤ“εε1ιειι Κει·ρει·ε ειιιι1ε1ιειιι”π1ιι·επ Μινι.

Ψ. Θ. Κ ο ι· ε ιι ι ε ε 1ι ε νν ε 1‹ 1 : - ανει·π1ειεΙιειιπ-ρ1ιει·ιιιιι.1ιε1οιχ1

εε1ιε Ππτει·ειιε1ιιιιιεειι π1ιει· Με )νιι·1ιππε· νεπ θἱΓιεπ :ιιιΐ ·

ειππε111,πε ΟιΕπιιιειιιειι». (Μ. 21 π. 22.) .

Β1ε Πιιεει·επε1ιιιε,ςεπ νειι'ιιεεει·ε, ννε1ε1ιε ιιπ Ιιιι”πεει·ιεπ. πππ

1ιεπρεεεε1ι1ιε1ι ειιι Ριιι·ειιιεεε1ιιπι ειιππειιιιιι πππ νει·ιιεε11ε. ιπι

ειεεεεπιε ιιιιπ·εετε111:ινιιι·πειι, ι'111ιι·ιειι επ ι·εε1ιι. ιιιτει·εεεειιτειι

Βι·ε·ε1ιπιεεεπ, Με 1ειπει· ιιι Κπι·2ε πίε1ιι ι·ει`ει·1ι·τ ινει·πεπ

1ιειιιιεπ.

θ. Α. Μει·1‹: «Βεε1ιεε1ιιιιππειι π1ιει· Με 11ιι1ε.ι·ιε ἱπ'1'ιιι·1‹ε

ειιιε». (Ντ. 21 π. 25.)

Με Βεε1ιιιε1ιιπππεπ Μ.'ε ει·ειι·εε1ιεπ ειε1ι πππ 161 Μπ1ιιι·ιε

1ιι·ιιπ1ιε Με 1ιειιιιτε νει·ι°. πειι Βιιιπι·πε1ι ε·εινιιιιιεπ. πιιεε πιει

νει·εε1ιιεπειιε Αι·τειι νοιι Ρ1εειιιεΜεπ ετιεπΒ· επ πιιτειεεπειπειι

ε1ππ, νιε1ε1ιειπ πνι·ει θιπρρεπ ειππει:1ιει1τ ιινει·πειι 1ιεπιιιεπ:

π) Με Ρει·πειιειι πεε 1ιειεεειι Κ1ιιιιεε, π1ε)ειι1,·.πειι ε" εεε·ειι.

ιι·εριεε1ιεπ Γιε1ιει·ε. ιιιιπ π) Με Ριιι·εειιειι πεε εειιιεεειε;τει·επ

Χ11ιπεε, πει· εεπιεπ. Ισ. επειιπιε.ιιε Με πει· ιει·ι1ειιιι. Ψε1ε1ιε

Αιι πππ νεπ Ρ1εειιιεπιεπ πει πειι Κι·ιιιι1ιειι ιι·ι.ιεππ ε1πει· θε

ε;ειιπ Με νει1ιει·ι·εε1ιειιπε Μ. Μπι νεπ πειι 'Ι'ειπρει·ειπι·νει·

1ιε1τιιιεεεπ πει· πετι·ειϊειιπεπ θε,ςεππ ειιι. 1ιι Τπι·1ιεειεπ 1ιεπι

πππ ππε τιιοριεε1ιε Ε'ιε1ιειι, Με ε. ιιιειιπιιιππ επεεΓε.1ιι· 8 Με.1

1ιιιπι18·ει· νει· ιπ πεπ πιεπει·ειι Βεε·1επειι ειιι 1ιει·ι·εε1ιεππει· 1ιε1ιει·

Τεπιρει·πιπι·,ε1ε 1π 1ιεε1ιπε1εε·επεπ θεε·εππειι ιιι1εννειιιιι·ει· 1ιο1ιειι

Τειπρει·ειπι·ειι.

νεπ 1πιει·εεεε ειιιπ ειιιιιιε Πι11ε νει·ίεεεει·ε νεπ Μιεε1ιιιιϊεε

ιποπ, πππ εννιιι· Μπι 2 ΜεΙ ειιι Α1ιπειπιππ1ηρ1ιπε πει πίεΙει·ιιι

ει·1ιι·επ1ιιιιηι·επ ειιι· Βεε1ιπε1ιιιιπε·, 1 Με! ειπ Θε1ειι1ιι·1ιεππιει1ε

ειπε πππ 2 ΗΜ 1ιειιιιιε Μ. ειπε 111ε1ιιι·ιιι εει Ρ1ιι1ι1ει1ιει·π ειιι

Μι·ειι. Πει· Αεπειπιπιι1ιγρ1ιπε εε1ιιειι ειιιε πειι Μιι1ε.ι·πιριεεεεε

1ιειιιιιιεππε 1ν1ι·1ιπιιι.ε επ 1ιεειιεειι, ίππειιι νι·ει1ιι·εππ πεε Ηϋ1ιε

ει.εΜπιιιε πεε Τηι1ιιιε εε π1ε1ιτ επ πειι Μπ1ε.ι·ιερει·οιιιειιιεπ 1ιε.ιιι,

ινε.1ιι·ειιπ εεννε1ι11ιπ1πιιιιι1ειππιππι ποε Τι·ιι1ιιιε Ιειπιει·ε νει

1ιιιιιιεπ, ιι1ε εε εποε 1π πει· Βεεεπνε.1εεεεπε :επι ει·πειιτειι

Αιιιι1ε.ε1ιει·π πει· ΜεΙει·ιεεπι'π11ε Μπι. Ι)πεεε11ιε 11ι.εει: ιποπ :ιποπ

νεπ πειιι Μ. ιιι εε1πει· Ρι·ιι.ιι1ε νει·πε1ιειππιεπεπ 1:"π11 νεπ ιιειιιεπι

θε1εε1‹ι·1ιειιιιιιιι.1ειιιιιε επιιειι. Με ε.1ιπΙιε1ιε ΒπεΜπ11ε νεπ Πει

Με νοιι'. Με πει Μιι1ει·ιπ1ιι·ιιιι1ιειι 1ιεε1ιε.ε1ιτει πω, ννε1ε1ιε

1ιι 1ιπ1ιει· €ε1εε;επε Βειιιιοιιειι πεει·ε·εειεπε1ι ννε.ι·ειι, ννε 1ιε1ιειιιιι

πειι Με Β πτ.1ιι1ππιις ειιιε επει·ειεε1ιει·ε ιει, εε πιπε1ιτε ει· Με

εεετε1ιεει·ιε Τ1ιπ.ιις1ιειτ πει· 1ι1ιιι.1ιι1πεππεπ 0ι·ιε;πιιε, Με ειε

ε1ειε1ιιε11ε ιπ πετ Βεεειινε1εεεειιπ νει·1ιειιιπιι, ιιι Βεπιε1ιπιιις

1ιι·1πςεπ πιιι πει· Ρε.ι1ιεπ·επεεε πει· Βρπιι·εε1πινε πει· Μπ1ει·1ε.

Ν” πππ εππ11ε1ι Με Τπ1ιει·1ιιι1εεε 1ιετι·1π'ι, εε εε1ιειιιτ Με

«Με ειπε Με1ει·ιε. ιιι ειπ ιι.επιει·εε 8ιειπιπιπ ι;ε1ιιπε1ιι επ πιει·

πεπ, πιιι 1ιιι1π πει νει·1ιπππεπει· Οειιι1ιιιιει1επ 1ιεἰπει· 1ιιί”εει.1επεπ

ιπι θι·Βιιπιειιιπε Με πειπιπιτειιπε Βιε11ιιιιε ειπεππε1ιιπεπ.

Ρ. 'Ι'ιε1ιε νι: «Πε1ιει 8εει1ε ε1τε ιιπ Κ1ιιπεεε.1ιει·». (Ντ. 22

Με 28.)

Ιπ Ιει.πιει· Ζειτ Μ.: 'Γ. επ 12 Κιππει·π ιιπ Α1ι.ει· νοπ 2 Με

επ 14 .1π1ιι·επ Με 8εειιο ε.Ιιε νει·ε·επειπιπεπ Με πιι1ιει ιπ ε.11ειι

Ε'Ι6.11επ Με νεπ ΡΜ. Βε.επιιιεινε1ιι επηιι'επ1ειιε Μεε1ιεπε πε

ννε1ι1ι. ννε1ε1ιε πε.ι·ιιι 1ιεειε1ιι, ιπιι.τε1ει. Μει.π1Ιππ1ιτεπ Με Β1ιιεεπ

·ννπππε νο11εεεεπιιι· επ νει·εε1ι1ιεεεεπ Με επε·1ε1ε1ι ειιι Με

Βεπε1ιννιιππ επ πιιιι·επ. Βιιι ιΝπ1ιΦε ννει·πεπ νεπ ειιεεεπ πε

Επ11ρίτ, εποε ειπε θ--10 'Γεεειι επιι'ει·πι, Με εεειε1ιι 1ι1ει·ιπ

πει νει·επε, πεεε Με Νιι.1ιτε "Με ππτε1ιεε1ιπε1πεπ πππ ιιιε

Β1εεεπιππει·ε ίε11επ 1ιϋπιιεπ, ννε.ε εειιιει·εειιε ειιι· ει·πειιιεπ

ΒιΙπππιι· νεπ 8τειιιεπ ΑπΙεεε ε·ε1ιειι 1ιειιπιε. Ιπ 8 Ρ15.11επ

1ιε11ιε Με Β1εεε πει· ει·ιιππιπ, 4 Με11ιπιπ εε επ 1ι1ε1πειι Β1ιιεεπ

πει:ε1π. ννε1ε1ιε ὶπ 2-8 )'νοε1ιεπ ειιι· Ηε11ππε 1ιε.ιιιειι. Ιιειπιει·ε

νν111 Με. ππι·ε1ι 1ι1ε1πε ειιι·επε Ε'ε1ι1ει· πει πει· Ορει·ιιιιεπ ει·

1ι11ιι·επ πππ πιιι·επεπε ιιιε1ιτ πιε·Μει1ιεπε πε.ΐπι νει·ε.πιννοιτ1ιε1ι

ιιιε.ε1ιειι, πππ Με πι” εε1ε1ι εἱπεπ 11πιεεει·ι“ε1ε επ νει·2ε1ε1ιπεπ,

εε Μ; εε εποε 1ιειπ Ππε1ϋε1ι, πε. Με 1ι1ε1ιει· επεςεννειιπτε Με

ι1ιεπε ε1ιεπ επι' εε1ε1ιεπι επ'επεπ νειίε1ιι·επ πει· Ηει1ππε πει·

Β1ιιεεπινπππε 1ιει·ιι1ιτε. 1)1εεε πιεπιπειι·ιε Μετ1ιεπε Εεε π -

πο”. πεπε. ϋπ6.
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ιιιεινε1ιι'ιι νει·πιειιι _ιεπειιι'ε11ε ιιεε1ι πειι Βι·Γε.1ιι·ιιιιπ·επ 'Ι'.'ε

ιιι ω- Κιππει·ρτειιιε ει.ειε επε·εννειιπε επ ννει·πειι, πππ Μειιειι

Με θεπιι·ιι.ιιιπ1εε.ιιειι απ· Μεεε11ιε 1ιπε1ιετειιε ειιι· ειπ εε1ι1εε1ι

τει· Α11ι:ειπειιιιιιειιιιιπ ποε Κιιιπεε πππ ππε νει·1ιιιππειιεεἱπ νοιι

Νειι1ιι·1τ.ιε, ιι·ει1ιι·εππ Βπειιειεινε1ι1 Πιι· 15'ι·ννιιε1ιεειιε Με

ειι.ι·ιεε Ο ειιιιε, ει·πεεειε Ηγρει·τι·ειι1ιιε πει· Β1ιιεεπντειιπππ8,

1εἰε1ιτεε .ιιειεππε1ιεπιιιιεπ νεπ Β1ιιιιιιιιι·επ π. ε. νν. Με Οοιιτι·ιι

ιπΜεπι1ειι 1ιιιηεεεεε11ι: πω. 1)ει· 1ιιππ1ιε1ιε θι·π·ε.πιειππε ειιι

εε1ιιειιι ππεε1ιειιι·επ Ηε11ππειενει·πιεπ·επ ει·ννειει. επε1ι πει πει

Β1ιιεεπ1ιει1ιιππ πιτεεεε 1)1επετε.

Ν. Α. ννιιωιιιιιω «1)ιε Εεει·π. ιιι πει· δι.ε.πτ Κι·ιι.εεπ1_)

πει· πεε Αεει·ε.ε1ιειιεε1ιειι θεπνειιιειιιεπτει›. (Ντ. 28.)

Κιιι·πε νει·15.πιι€ε Μιτ.τ1ιει1ππε πει· Βεεπ1ιιιιε, ννε1ε1ιε 117. ει·

1ιιι1ιεπ 1ιειεειπεπ Β`ει·εε1ιπππεπ πε.ε1ι πει· 1.ιερι·π ιπ ε1ιειικε·

ιιειιιιτει· 8ιππι.. Ιιιι νει·ι.ι·ιιιιεςειιειι .Τιιιιι·1ιππ·1ειιι. Με Βεειετιι·ιτ

ι·ιιιιρ,·επ πετιι·επ Με ἱπε .1π1ιι· 1815 2ιιι·πε1ι, Με εε ιιι Κι·π.εειιι_ι

.1ει·108 Εεει·ιι1ιι·επ1ιε ε·επεπειι, εενει·επε·ι. ννιιι·πε πι:: Α1ι.ει·

πιν1εε1ιειι 20--4θ .1ιι.1ιι·επ. Απε πει· Αντ πει· 1Νειιει·νει·ει·ειπππε·

πει· Κι·ιιπ1ι1ιειι πι; ει·ε1ε1ιτ1ιε1ι πιε ε.1ι1ιε1ιε.ππιε 'ΓΙιετ.επε!ι.Θ. πεεε

Με 1επεει1εε Μ; επι· Αεεεεε1ιππε ειιιπ π1ιει· ιει·12Με επιι·εππε

Μεπιεπιε ει·ιει·πει·1>ιε1ι πππ εε1ιεἱπι: ειιιε Πεεει·ειιειι ει· Πεπτ

πεε1ιεπ, ι·εερ. ειπε Βεεε1ιι5.Γτιπιιιιε·εννειεε. ννε1ε1ιε Μεεε11ιε πει·

νει·ι·ιιϊτ, ειιιε 1ιει·νει·ι·ε.8εππε Βε11ε πει πει· Ρι·εεπιερεειι1επ επ

ειιιε1επ, νει·ϊ. πει εε νει·επε1ιι:, ιιι ιι11επ 11ιιπ νει· ε1ιειιιιιιεπεπ

Ε'ε11επ Με Ι)1ειςιιεεε εεε1ι πιιι·ε1ι ειιιε ιπ11ιι·εε1ιεριεε1ιε 11ιιτει·

επε1ιπιις πππ Πιι·1ιπιι,ε· πει· Ρι·πρει·ιιτε πιιε1ι Ζ1ε1 πιι εεε

ιι·ε111ι·επ.

Ηεεεεπ

Βιιεε1ιι) 81ιετιιιι1 Κεεε1ιιιγε1ι ι ννεπει·ι1εεπεε1ιιε1ι ιιε

1εειι)ει.

νεπει·ιειιιιεε). 1902. Με 111, Μ. Θ π. 5.

Βει·ε1ιι π: «πιικε Βρἰπειιιἱε νεπ Ρειπρ1ιιπ·ιιε ιι.ειιΒιιε».

Ιπ 8 Γιιιιιι11ειι, ινε Με Κιππει· ειιι ειιιε.ιιπει· ερἱε1πειι, ει·

1ιι·ειπ1ιτεπ 7' πει·εε11ιεπ (ε11ε εε1ι0ιι ιπιει·ε Κἱιιπει·) $πιπιππ11ε1ιε

Π5.11ε Με ειι ιιι θεπεεππ,ε·, εεε, επι· 1ι1πι.ει·1ι11εεειι ει.πι·1ερι_ς

ιιιειιιιι·ιε 1εε1ιειι.

Βεεϋε11ε1ι πει· Αειπε1ιι81ε πειι Ιιειπεπε νει·τι·ἰει. νει·1”. Με

Αιιιιι01ιτι πεεε εε ειπε ειιι ειπειι ιππεει:ιεεειι Ρι·οεεεε πειι

πε1ι. πππ 1ιεΠιι·ννει·ιετ ε1ιιε 1εε1ιι·ιιπε πει· Ρετ.

Η ε ε 1ι Με νι: «Ζει Ρ`ι·ε.πε πεε Βιιιπιιεεεε πει· 8νιι1ι11ιε επι' ππε

Ζπεπειιπε1ιεπιιπειι πει· Ρεειιπε1επ1ιππι1ε».

Βεεε1ιι·ε11ιιιπε ειπεε 11'π11εε ιιι ννε1ε1ιετιι 2 .1ιι1ιτε πωπ ει·Γο1ιι

ιει· ΙιιΓεειιεπ ππιει· ιι11ε;ειιιειιιει· θε1ινι·ε.ε1ιε εεπε1ιιιιειιπε νει·

Β·ι·εεεει·ιιιιε ιι11ει· 1.γιιιρ1ιπι·11εεπ, 1ιππριεπε1ι11ε1ι πει· ειιι Ηιι1εε

ειπε ειππτε11ι. πω: νει·ςι·εεεει·ι. Β1πιππιει·επε1ιππ8· ει·ιζε.1ι ΟΠ

ι.ιεενι1ιιιειπιε Με Ροι1ιι1εενωεε. Πιιι.ει· πω, ιν·επιπ· νει·πιε1ιττειι

(10000:31θΕΟΟΟ). Βεπ1ιεεγιειι 1ιει·ι·εε1ιεεπ ρε1νιιιιε1ειιι·ε, ει·εεεε

ειιι1ιει·πιπε πππ εεεἱπορ1ι11ε νει·. Κειιιε νει·ιιιε1ιι·ππς πει· [ιππι

ρ1ιεεγιειι.

Πει· ΡΜ! πω· Γιπ1ιει· πιιιι·επι1ιςεππ 1ιε1ιε.ιιπε1ι. ννει·πει.ι; πιιι.ει·

πεπει·11ε1ιει· ειιει·επιε1ιει· Η8-Αιιννειιπιιιιε πει ι·ιιεε1ιε Βεεεει·ιιππ

πεε Α11πειιιειπ1ιεπππεπε ειιι. Μι12, 1)ι·πεεπ Με Β1ιιι1ιει'ιιππ

1ιε1ιι·ιεπ επι· Νει·πι επιπε1ι. .

'Γ ε ε 1ι ει· ιι ε νι: «Ρι·ιπειριεπ πει θειιει·ι·1ιεε1ιε1ιειιπ1πιιι;».

Επι1ιιι.1ι ιιιε1ιιε Νεπεε.

'Γε επ ε ι· π ενν: «ινωι 1ιπππ ιιιε.π ειιιε θεπει·ι·1ιεε Με πω.

1ιε11τ εετιεεπτεπ»?

Πε ιππεεεπ εεννεπ1 θειιεεεεεεπ Με 1Μιει·1ιει·ρει·ε1ιεπ ειπε πωπ

θεει·ειε πει· Πι·ει1ιι·ε.. Πι·ετ1ιι·ε.1πι·πεεπ πππ Ρι·εεεει.π νεεεε1ινν·ππ

πειι εε1πι Ρι·οεΕπιπ πππ Βιι.πιεπε1ιιεεπ ιπ11εεεπ ε1ε1ι πει·ιππ1 επ

ί111ι1ειι πππ ιπ πει· Πι·ει1ιι·ε ππι·ιειι 1ιειπε Ιππ1ι.ι·π.πε πιε1ιι· εειιι.

)ν1ε1ιει·π.

Εδι·ειν.δ. ννιεεειε;ιιιιιιι-ιωιπ. ι·. .Η 15

(1επι·ιιε1 ιιιεεε πεε ιιιιιιιιπ1εε ειι1επεεε ει
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Αι·ο!!!εν ε!ε!!!ε!.ι·!!, εε!ι·ο!ος!!!εεεεεεεε_! Εε!ε!!ορετο!ορ;!!(Δι·ο!!!ν 1 Βεεε!ε!! Βο!!ε!·εεΙ !‹εε!!εγε!! ι εεεε!·!!.εε!!εε!!!εΙ! εο!εεεε_! (Β08·
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Μεά!ε!εε!!!!_!ε ετ!!!εννΙεε!_!ε !ε ιιιο!·ε!ω!ει! εεο!·ε!!ιε (Μεε!ο!ε!εε!!ε &"ε?ι;:':3 2έΒιουεθ) "Πω 'θ Η 80τι€“ω'0 ο ε” Μ" θ Μ]

Βε!!εεεε εεε! Μετιεε-Α1·ε!!!ν). ! Ρ ἔ '

 

_ __ ' Ψεεεε!!‹ εεεο!!εεε!!εεεειεεεο) ις!!;!εεγ. εεεεε!!εο] ! ρ!·ε!α!τεε!ιε

ΡΓ8Μ!!εω!ωω.! ΝΙ“εωδώ (Ρ1°8Μ!80!ιθΓ ΑΜΠ ! Με!! !εεε!ε!εγ (Ζε!εεε!!!·!Η Με 6!!'εετ!!ε!!ε Ηγ.=.=;!εεε, !;ετ!ε!ιτ

Βεεεε!_! Αι·ε!!!!ν Ρετο!ο!,;!!, !ι!!ε!τεε!!εε!ιο! Μεά!ε!εγ!Βεστεε!ε!ες!! ξ !!ε!!ε εεε ρ!·ε!ιε!εε!ιε Μεά!ε!ε).

(Βεεε. Αι·ε!!!ν Με Ρεε!!ο!οε!ε.!!!!ε. ΗεΜε!ε ιι.Βεετει·ὶο!οε!ε). ! Ψνο_!εεεο-!εεε!ι!εε!εϋ ε!!ει·εε.Ι (Μ!!!!:5.!·-!εεό!ε!ε!εε!ιεε .!οιι!·εε!).

 
 

. .. 3 εεε!.ποεεε!! Βιε!εεε νοε 1! Θτε.ε!ει Οε!ν!ε!!!.: Τεειρεεεεε. νετ0."Ν!ΓΩ!]8» Μ! χ', ΗΡ. 8!-88. '902. !ε.εί μι. Αεε εει· ΥΨι!εεεύεε!.Ιεει·ιε Με!! !!!ε!ε [Με.

Β. Κοε!εννε!!γ: «Με Γι!!! νοε ε;!ε!ε!!πε!!!;ει· Βεεεε!ιοε ! Β' ΡΒΒΙΞἔξΞιΐζἔ# *Ήθη «Πάω. “Πω οωθοωμιωε (Με 138.

εεε ενε!!εε εεε ΜΜε!! Τι!ρε!ε!εεεεεΕΘε ννεε·εε Νεει·ε.1- ° ' ' °

Ε!θ··- (Ν!'- 61)- ι Ρ. εεεε!ιτε!!!τ ε!εεε Π!!! νοε εεετεε Οετεο!εγε!!τ!ε εεε Πε

Πε θεεεεεε Με πω· ω· ιΜ·ι···ιε ει! “Με ! Σ::..8:2:ε!ει:ε·..:.ε:.!;ωε!°εεεε..21°2:.:°ε!...8:ε:.Μ:

“"$50ϊ"Μ"' Ηθ"Μιε μ” 'ΜΙΠΒ ΜΒΜ'. Μ"ΜυοΓΠά' ' Μι·τε Κεεο!!εε εει· ει” εε!!! εε!!ετ!εε εεεει εε!·ε!ε!Βε. Βεεε!!ε

Ηει1εει.ς. Ζννε! ε!!ε!!ε!ιε Ρε!!ε νοε Ο!!!ε!· ει!!! Β!!!!εετ νσει·!·!εε

ει!ε!'!!!!!·!!ε!! ιε!!.χετ.!ιε!!ι.Ε. Κε!! πω: «Με ορει·ετ!νε Βε!!ει!!!!εερ; Με!! Αεο!εεε εε! ετ

τορ!!!εο!!ει· Ι!εεε!·ε!!·!·!!οεε». (Ντ. θ!).

Κ. ω!!! Με Κ!·εε!!εεεεεε!!!ε!!εεε εννε!ει· Ρε!!ε. Ι!!! ει·ετεε ἐ Α· Αεε!!0": ΜΜΜ? @Η Μ” Μω]0!π Μ! Ηωπη8·Μ»·

!!ειιε Με 'Ι'ε!!!!εεε!!ε Ορει·ετ.!οε νο!!ε!! Ε!·ίο!ς. !ετ!ε!ε εεε!ι 4 η (Μ“· ω!

Μ""ΜΜ “Πω νν!"80"Π88ωω!""δ Π!! ΒΜώθ !!!ωω!νθ!εω" Βε !!ε.εάε!!. Με!! εε! Με εεεε!·ε!!!εε !ε θεε!·ει!ε!! ε;ε!ιοε!!εε
"ΡΕ [Μ. Η Μ!. Μ!! "ἔ"8".-!ἔἶἀ‹)Φ εεειε=ιιε Ρ""'ΜοΠω! Ν εεε εει·!·εε !!εεε, Με ειε νοε Ρ. !!!!ε!!ε! εεεεεεεεε εΜε.

ιιυ!!!18; Με εειεε! εει!εεττε Ε!ιιεεη;!ιε!τ εειι· εε! άειι ει·ετεε

Ρεεετ!οεεε. Με εει· Ορει·ει!οε !ο!ειεε, !!!ει!!ε!!τ!ις, ερετε!· _!ε- _ _ _ _

άσε!! Με:: Με Ηε.ι!ινεεεε ε!!! Βε.!!ε!!ε ει!!!·ει! 4 Μοι!ετε εεε!! δ· Ε' 9ά_!"9": «ΟΠ .Βιμω" α!" ΠΓιιοΒ8ο“Ψ8ΠΒ"ΠΒ0" Π"

άει· Ορει·ετ!οε εεει!!ε!! εσω!!80!!- Βε!!!!!!ε!ιεεει·εε ε!!! Με Βετετε!!ι!ε8· ερι!ερ!.ιεε!!ετΑείε!!ε».

(Νικ Μ).

Ι!ε εννε!ιεε Ε'ε!!ε !!εεεε!ιε εε ε!ε!ι ε!!! ε!εεε 28_!ε!!!·εεεε ' _ __ _ _ . . _ _

Ρε!!ει!τει!, εει· !!νεε,·εε νε!εω!! ει!! ιε!!ετ!ω!6εε Ρε!!εοει!:ιε ! Α!! Β!ΠΘ!Π_1Θ·.!Μ!!`!ΒΡΠ ΒΡ!!θΡΠΜ!' Ψ!!!τξΙθ ω!!θ Χ!'Μ!!ωΐο"!!θ

εει· Ορει·ει!οε Με!. Βε! Με· Ιιερει·οιοε!!ε Με!! ε!ε!! ε!εε εε·- ! Π!!! νθεε!!!)!!!!002 (ΜΟΗ ΚΟώθΡ_! Ε!!88θ!!!ω'Β- Πει!" (Με ΚΜ·

τ!!ε!!εε!!ε Ιιε!!ε!·. ννεε!!ε!!! Με Τε!!εεεε!!ε Ορετε!!οε εεεεεί!!!!!·ε Ν 0!!εΠάωθω ν!'Μ'(ω! ΜΠ"__Πω Η|Πθ Μ! Μ0Γ!'ΘΗΟΜΠ ΟΜ'ι!!0·

ννιι!·‹!ε. Το!! Β 'Ι'ει.εε εεε!! Με· Ορει·ετ!εε ει! !ιερτ.εε!εε!!!ε·ιι!ε ε!'ε!)!!θε .ΒΘε!ιεε!!!Λ!"ΗΘΠ "Μ" (Με 8ο!!ννΜ!!ω!! θ!! Μ! ΗΠέΠ·

ρ!Η·ΠιθΠελ Α!! @Με Αι!!!ε!”ςΠοεεεεω!θ ι!θε Νω.288 Ηθεεωι Με!! (ΙΓΠω(θΒ Π!! δωΙ!!.άθι εεεεετε!!τ.. 88 !(ΟΠ!!!.θ ό!! Με!! .ΟΟΠΕ!Β!.Π'δ

ε!! ρε!·!ειε!εε Ρετ!ιοεειιε! Ζε!!!!·ε!ε!!ε θεί!!.εεεεεε!!όεεεεε οοε- Ψθ!”ά00- ω!" "ΜΜΒά "Μ Μ!!! Μο!! ΜΜΒ ΘΡ!ΙΘΡωθηεΠ Δω·

8ω!!"Π_ ω!! Με· Ι!!!!εει!!·εο!ε εεεει!ιεεε εεεεει!;ευ!. Με. Βε! !ι!ιεε!:!!ε!!

βεετε!εε!·Ιιε!εΌΙεεεεε!·!!ἴ:!‹ι εθοε!ρεεεΐιεε άει· ν(ε!!ειι Μιὰ Πε.!εε)

: · . ιε ε ·Ζθει18 ἔἀἴ- ε!ειδ3ιε εθΠε!: «Με ΑΡΡωά!ω"8 Μ!! Μ!!! 130' ει8ἶἔε:ἑ!!Ι ΓΤιιΞ!!εΞθ'Ιε;ε2!εε!!!ι, 08!! ε!ε"'ΒΓτΞε:]:εεξ;έ)ετ!!ε:Ζ ξ!!

ε εεε». ι . . Βε!!Με! εε! Με· ρ!!ερε!ε Μ!ο!ος!εε!! ε!εε Με εε!ε!τ.: ε!!!

Ζ. ν. Μ. εετε!·εε!!ε!!!εε εε!!ε!εε!.!εε!! Β Ρο!·ιεεε Με· Α εει!Μ- ΜΜμ88 Μ!. .θηκω -ιήθΓιβ Ε' “Π” @Η Θ. Π' (Μ' . ΚΨωΐ

εΜε, ε!εε οετετ!·!ιε!!εε!!ε, ε!τ!·!ἔε ει!!! Βει!ει·ε.εϋεε. Βε! Βει· ει·- Ρ'τοϊ' ἰΒΟΌΠΝ 8 ορθΠΓω "Πω ν” ΕΕ”ΜΜΒ' εονηθ πω!

Με!! Ποτ!!! ε!!!ρ!!ε!!!τ ει· Με θρε!·ει.!οε Π!! ει·ετεε !ετει·νι!!!. Π!ε "Η θ ”ωω°

εννε!!.ε ?εειιι !!ε!!!!!!!!ε!τ Ζ. ν. Μ. !!!π !!ε!εεεε Οοε!ρι·εεεεε ιιει!

νε!·!ν!!·!°τ εεε Β!ε. Με ε!·ϋεεω Με!!τεε!!! εει· Ε`ε!!ε !!ε!!ε εε- .Ι. Ν' γεκ:ινν!‹!ε: «Με Μ!! νοε Κι·εε!εειοε!!ε». (Ντ. Μ!).

!ε!· ε!εεε!· Βε!!ε!!!!!εει.ς εεε ε!εε !‹εεε Μ!εε !!ε Ιειει·νε!! εεε _ _ _ , _

Ψετ!ε!επεε!2 εει!ε!·εεε. Κοε!!!!ι εε ει! Αεεεεε!!·εες, εε πω! Ε!!! 14·.Ι!!!!!°!€θ!° ΙΧ!!!!!!θ ΜωΘ_ά"Γοϋ ΦΠ” να!! ΡΜ'άθ Θωθ

(Με Βπω-Μιηθ (ΗΜΠω Με (χω. ΕπΠεϊεΠεεοπ ρθω] ω; (Πο !!τεει!!ι· Μ!!! !!ε!!εε εε!!!!!!ε!!εειεεε ετ!!!τε!!. Νεο!! Με!! Πε!'ε!!

Ει·ϋ!!ερει·ει!οι! εεετε.τιεε, εεε!! πε!!εειε εε εεννε!!ει! Μπιι!! Δε· ΜΗ θ" 4 Πι” ΨΜ!!5ω08· Νθ·ω!_ Μ!!! ΒΓΜ!·ω!ΘΠ Μ" ω' ΡἔΥ°

ρ!!εε!!ο!! νοε Η!!2ε ει!! εεε Με!!! ε!εε Αε!ιερεε!!ιεε εεε !Έεε- ω!!εω! νωΙΒΜΦΕ νω'Μιά"!!_ΦωιΜΜΙ!08ι β'ω!'Π!-'Μ! ΒΡΙΝ'ΗΕ

ΖῇΠὰΠΠΒ8ρΓ0οθ888Β εθΓεώΒιιεεεω0_ εε!ε. Δε! !!ε!ιεε 8ε!!!ε!εε!!ειε Με!! ειε!! ε!εε Ι!ερ!·εεε!οε ε!

εεε σε. 14 Ωεεετε.εεεει!!!!ειετ ς!·οεεεε Κεοε!!ει!ετεο!ιεε. 808·

Β. 13808" (δ) ΗθΓΠἰοτ0'"ὶθΠ» (Μ'- 6η ε!!!!ε εεε ε!οτοι·!εε!!ε 8τε!·εεεεε ε!ε!!τ νε!·Ιιεεεεε. Βε! άει··

Ορει·ετ!οε ννει·τ!ε Με ε!εεεε!·ι!ε!αε Κεοε!!εερει·ειε εετΓει·ε!..

Α!!! Ηε!!ιι·ε !!!ε!ι!·οεεορ!εε!! !εε!εε νετεεεετ!!εεεε. Πει· Βε'εο!.

Α. Α !!!·εε!! ε!! ο ει; «!!ε!!ε!· !νεε‹!ει·ε!ετε ει!!! Ι.!!!!!!εε!ε εει·· (Μ' ΟΡΘΜ"0" Μ" ωΙΜ^Π!!_ π!!! .ΜΜΜ ΤΜ!!! Μ88"ω π!!!

88Π)ΘΠ»- (Μ. Θ” άει· ρεγε!!!εε!!ε Ζεετεεε ε!ε!!!!ιε!! εεε εεε!! εΜεε ε!εειε εΜεε!.

!!εεε Με!! !ιε!εε Αεεοι·ιε!!ετ ε!ε!!!· εε Με!! Κεε.εεε εεε!ιννε!εεε.

Β!ε 42-ῇε!!!·!8ει· Ρετ!εετ !!!ε;!.ε εεε· ε!!!ε Θεεε!!ε·ε!ετ ιιει!

Θε!!ε!ει·εεε !ε! Εε!!!ε Με εειι. Σ!) .!ε!!!·εε !›εετε!!εε. Π!ε Ηε- . -
εε!!ενε!ετ Με; εειεε Με!! Βεειεε ει!!! Με!! κ·ει!!ς εεειε;!!ε!ι. Ι!ε Β° "θ" ΒΙΟ "ΒΚ γ' <(ΜΒΒΓ (Με ΒΒΜΠάιι"18 (Ιω Μ88ωπτω

Πτ!ε Εεεε. Πει· ι·εε!!!ε Ηοεεε νε!·ει·63εεε!·ι. εειιι εεε εο!!ε!ε!·ι- ν(πω!8))' (Μ. Θ”

Με. !!ρε!·ε.τ.!οε ι!·εεερε!·!ιοεεε! !!!π ΜΜΜ ε!!! ε.εεεει·ει! Β.εεεε Η!. εειεε Με βι·088ε Ρι·ο!ερεε ειε νετε!!!!·εε ει!. εεε ει·

εεε τεε!!εεε Βεεεεε. Ε'ι·ε!!εε·ι!εε εεε Ν!ει·ε εεε Τει!ι!ροε:ιεε. Με ΜεΙε!!!: Βε!'ο!!.=ς ε!!εεννεεεε!!ει:Νεε!! Εκε!!ιἔ›ε€!οε εεε Ρι·ο!ερ

10 'Ι'ε.8ε ερετει· Νερ!!ι·ετο!!!!ε εεε !δετίε!·εεες εΜεε ετνι! Βο!!- εεε εεε!! !!!!ειι!!οε !ειειε ει· νοιι ε!εεει Με εε! εε Τεεετε Με!!
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νετΙιιτιτΙεττάετι ΒοΙιτιιτ(: Με Ι)τερΙιτεΒιιιε ιιτοετετιττε.Ιε ιιτιτΙ Με

ΜιιεοτιΙΙ Ιενε.τ6τεε ειιι τω. ΖνντεοΙιετι ττετι ττιτιεττι Βε.τιτΙετιι Με

εετ ΜτιετιεΙτι »Με Με ΒετιοΙιΙιϋΙιΙε ετ6τΙ'τιετ Μιά _Ιετει Με

τιιιτοΙι ΚεεεειΙοττ άεε ΡτοΙτιρεεε νετΙΝιι·ετε Βεοτιτττι τιι6ΕΙιοΙτετ

ΙιοοΙι Ιιτιιε.ιιτ ε.τι Με ΜτιεΙτεΙτειιτιετ τιιι€εΙιεΙ'τει. Με Ηε.τιτνντιτιτΙε

πετά νεττιε.Ιιτ.

Μ. ΒοΙιεΙεοΙιο τν: «Με Β'ε.ΙΙ νοιι άτεΙττιεΙΙΒτετ ΙιερετοτοιιιΙε

ετι ετττετ ΚτετιΙτετι. ΠετΙτττιε;». (Ντ. 62).

Με ετετε Ιιερετοιοιιιιε ειιι άετ 85-“ϋ.Ιιττττετι Ρει.ιετττττι τττττττΙε

τνεττετι ετττετ €ερΙε.τετετι 'Ι'ιιΙιεττ.ττενΙ Με ειιεεεΓτιΙιτι. Ιιιι Ατι

εοΙιΙτιεε ε.τι Μεεε Ορετε.τ.Ιοτι ετιτνττοΙτεΙιε ετοΙτ ειιι Πειτε. Με ιιι

ΑιιΙιεττεοΙιτ άετ ετε.τΙιετι Ρτοετ.ει;Ιοτι άετ Κι·Μι.ε 6τιτοΙι ΑτιΙε·

ε;τιιιΒ· Μεεε Ατιτιε ρτεειεττιεττιτεΙιε ΙιεεεΙτττ.ττ. νντιι·τΙε. Με Μιττ.ε

Ιιερετοωττιτε ννττι·‹Ιε ειιΜτοΙι ετνεοΙτε ΗεΙΙιιττ8 άεε Α.ιιιτε ρτ·τιετετ

ττε.ττιτεΙτε τ70τ8ετιοττιτ1ιετι.

.Τ. Ρ τ ε. Ι: ε τ τι τ «Ορετεττνε ΒεΙιετιτΙΙτττιρ: «ιετ ΜετιιΙε. τεοτοτιτε

ἔΙιτ·εΙἐτἑτΙτιτεΙι εεεοτιτιεττε ΝεΙιτ. Με Βεοτιιττι τιτιτΙ (ιετ ΠτειΙιτε>›.

Ντ. ).

Ρ. Με "νει ΡΙιΙΙε ιιε.οΙι ειτιεττι νεττ'ε.Ιιτετι ορετὶττ., Με ετοΙι

ειιι ττιεΙετετι ειιι Με Μετ.ΙιοτΙε νοιι Ιιετττιετι ετιΙεΙιτιτ, τιιὶτ τΙετιι

ΠιιτετεοΙιτετιε, τΙεεε Με ΙΙνετττΙε ειιι Πετιιτιι τττοΙιτ νοΙΙετετιτΙΞε;

νεττιεΙιτ, εοτιτιεττι Πτι άετ ΙΙΜιτε τετττροτιιτι ντιιι·τιετι. ειιι Ιιιι Β"ε.ΙΙε

(ιετ ΙτιετιΜοιεττε άετ ΝτιΙιτ.ε ε.τι εετ ΗτιττττϋΙττε άετ ΠτττιττιΙΙΙ

ττεττοτι νοτττιΙιειιεετι. Μιε ΠειετΙ (ιετ Ορεττττ.Ιοτι τετ. ιπι Οττει

τιεΙε τιειοΙιεττεεΙιεττ.

Α. Κ τ γ ττι ο τν: «ΠεΙιετ ΒιτττεοτΙοτι ετιΙιτιιιτεοτιΙϋ.τ ττεΙετ,ςετιετ Κιτ·

τι;εΙτι». (Ντ. 68).

Κ. Ιιετοτιτ Με 8εΙιτνΙει·ιετΙτεττ.ετι, Με εἰοΙι άετ ΙΒ:τττε.ειτοτι ετιΙι

ττιτιεοτιΙει· 8εΙεεετιετ ΚτιετεΙτι ετιιττε.<ι;ετιετεΙΙειι Ιτ6τιτιεττ. Ιετ Με

ΗεεοΙιοεε τιτιοΙι ΙΙιτητετειιι νεττνετΙετι Ιιιι Κϋι·τιετ Ι›εννετ.τΙΙοΙι ετε

ινοττΙετι, εε ντιπ! εε τΙτττ·τ:Ιτ Με ΜιτεΙτεΙοοτιττετ:ΙΙοτιεττ ΙιεετετιτΙις

νετεεΙτοΙιετι, εε τΙεεε εε ετοΙι εετ άετ Εττττ·εοτ.ἱοτι ττεττιετττ:ΙτεΙι

τττττετ Ι.οοεΙτιτιτιετ.Ιιεειε ειοΙιετετ ετι ετττετιι Οττε ιιιτττετι Μεεε Κ.

εττιρ6εΙιΙο ειιι ει:ιτ'εοΙιεε Ιτιεττιιττιετττ, επι Μεεει· 8οΙινντετιεΙιεΙο

εΙιειιΙιεΙίετι.

Α. Τ τ ο Ιι ο τι ο τι· τ τε ο Ιι: «ΠεΙιετ οΙιΙττιττττεοΙιε Ρτιετττιιοοοοοετι

ιτι(εοτιοτιειι». (Ντ. 68).

Ιιι εΙτιεττι ΓεΙΙ (πετ τιε.οΙι Ορετειιοτι άετ Βττιοριε νεεΙοε.ε ιιε.εΙι

ΜΜΜ ειιι 5. 'Εεεε τιε.οΙτ άετ ()ρετεττοτι ειιιε ΡτιετιιιιοτιΙε ειιι

ιιτι ερε.ιετ Ιτεεεετι Με ειτε άετ ΨτιτιτΙε Με ειτε εττιεττι Βετο

τὶετιΙιεοεεε Με ΡττιτιΙτεΙ·Ινεττ:ΙιεεΙΙιειιτττεοΙιεττ Οοοοετι ετιοΙιτ.ειι.

Ι)ετ ΚτετιΙτε ειιιε· ετι Μεεετ ΑΙΙεετιιεττιἰτιϊεοτΙοτι ετι θτ·τιτιτΙε.

Μιιι€ε Τεττε τιτιοΙι εετ Ορετειτοτι τντιττΙε ειιιε Ηει·τιτε τιτιοΙτ

Βε.εεττιΙ ορεττττ. Βε (πει: ΙιεΙτΙ τιιιτ.ετ ΡιεΙιετ εΙτιε ειΒετιτΙιΙιττιΙΙοΙιε

Ιτι6ΙιτετΙοτι ιιτιοΙι Αττ άετ ΗοΙερΙιΙεεττιοττε Ιιι άετ ννττωε τω(

ιιτιτΙ Με επι 9.Ί'τι..<.τε Με ΑΙιεοεεε εεερε.Ιτετι τντιι·τιε. ΙΙεεεετι εἰεΙι

Ιιιι ΕΙιτετ ιντετιετ ΜεεεΙΙιετι Ρττετιτιιοοοοοετι το θεεεΙΙεοΙιεϊτ ερτ”

ΙΙοΙιετ 8ττερτοοοοοετι ττε.οΙιτττετεετι.

Β. 11888ΐθΥν: «ΠεΙ)ετ ρετττεΙΙε ΝεεετιεΙεεΙΙΙτ (ΙΣτετιι.ε άεε

ΓΙΙιεεΙε. άετ Βρττπε ιιιιτΙ Με Ιιειιιι€ειτ Βεριιιτττττ)». (Ντ. 68).

Με Ρ1εεττΙτ ττεεοΙιεΙι ειιι ΙΙΙΙ('ε ειττεε ΨετιεετιΙτιρτιετιε, άετ

ε6.ττττιιτΙΙεΙιε θτ:ΙιτοΙττ.ειι άετ Ι'Ι7τιτιττε ττιοΙιτεινε Με 8οΙιΙειτττΙιττττι

ιιτιτίεεετε. Μεεε ΟττεττιεΙ.

8. Γ' ε τΙ ο τ ο τν : «ΤτετιερΙετττεΙε ΒοΙιὶτιοοοεοοτοττιἰε τιε.οΙι Βο

Ι›τοντι›. (Ντ. 68).

Ατι +Ιτιετ 89)εΙιττττετι Ρτιτ.τετιιττι τνττττΙε τττΙτ Βεεεοτἰοτι άετ

Ο Βιρρε τεοΙιτ.ε ιτε.ττερΙειιτ·ε.Ι εΙτι ΜεΙιετεοΙττιτοοοεοιτε ετΜΙ`τιετ

ιιιπ! Με ΙιτττάεεετνεΙιτεε Η6ΙιΙε τιτιοΙι Ι6τιτΙεεττιτιε εεε Ρετττιεττειι

Με ετττιιτιιτ εεττιετ ΟΙιτιττιτττεττΙιτετι τΙτττεΙι ΝΑΙτιε (εετ νεττιεΙιτ..

Με ΡΙειιι·ε. ιιι τω- ετοΙι ΙττΙετ·εε ΕΙτειιτΙετ (ειιι) ννυτ·τΙε Μεττιιττ.

(Πειτε ΗετΙττττττ. Ιτττ ΑτιεοΙιΙττεε ε." Μεεετι Ι6τιΙΙ τω." Γ. εΙτιετι

τνι·ττετετι ε", ΙΜ τιεττι ττεοΙτ πτττιε.οΙιετ. ττοττιιττΙεττι νετ·Ιειιί”ε, οΙΤετι

Ιιτιτ ΜιτεΙι θεετιιιτιετττιτεοτιοτι Μτετιιτιε Ιιιι ε.Ι),ιτεεοΙιΙοεεετιετι ΒιιοΙτε

ειιιττε.τ.

Π. Ο ο τοοΙιο ετ: «ΠεΙιει· ορετει.Ινε ΒεΙιετιἀΙιττιε; άετ ΑρρετιΜ

ετιιε εετ τΙΙΙϊιιεει· Βτιτ:Ιιτιάτιτιττ Με Ρετττοτιετιττιε». (Ντ. 68).

Ο. εττιρ6εΙιΙτ Πιτ· Μεεε Γοττττετι Με ΡττιΙιορετεττοττ.

ΙΙΙ. Ι) ο Ιι τ ο τ ιν ο τ ε Ια γ: «Με τιεττετ ΠτττιτεοΙριετιτ ει» ειιρτε.

εγττιρΙιγετιτε ΒΙεεεττΙιειε1». (Ντ. 68).

ΒιιτοΙι ΑΙιετΙτιιιιιτ: νετετιεοΙιεττΙιεΙιτ.

Ρ. Τ γ τ· ιιι ο ε: «ΠεΙιετ· Βι·Ιιτ·τιιιΙτιτττΒετι άετ τεττορετΙτοτιεε.Ιειι

[)ιΙΙεετ1>>. (Ντ. 68).

 

ΟτιειιΙεττεοΙιε ΠτττΙιεΙΙτιτις (Μετ- Ε'ε.ΙΙε. Πε ΙιετιτΙεΙιε ετοΙι ειιι

νετετιετιιτιτς άετ τεττορετιτοττεε.Ιετι Πτϋεετι ιττι ΙτΙεττιετι ΒΘΦΙΦΙΙ:

ΑΙΙε ΑΙιεοεεεε ννττι·τΙετι τΙτιτοΙτ ΒοΙιτιΙτ.τ ΙΙΙιει· τΙεττι Με. ροτιρετιιι

ει·6τῖτιετ. Ιτι εἱτιετιι Ε'εΙΙ Ιιιι; Οτιτοττιοτιι νοτ·, ττι τΙετι Ιιεττιετι ετιάε

τειι τντιττΙετι Βτιοτετιιιτιι οοΙτ τιτιτΙ ετ.τερτοοοοοετι Με ΙΕΙτετεττεε_τετ

τιεοΙι.ςεττττεεετι.

Β. θ ο τ 6ο τι - Κ ΙΙ ετε ο Ιι Ιτ ο: «8τε.ττετΙΙτ άετ Αττιτ)ιτΙ:ΜΙοπεπ

ττι ΒιιεεΙτιτιτΙ». (Ντ. 64).

νετετΙιεττετ. τετ ειιι ΙΙΙ:ιτει·ΙεΙ νοιι ΜΙΒ ΙΞ'Ιτ.ΙΙετι ειτε άεπ .ΠΜ

τετι ΙΒΕ)Ο Με 1899 ιτιοΙ. Νε ιετ. ττε.οΙι νετεεΙιΙοάετιετι θεετοΙιτ.ε

ρτιτιΙττετι ε·εοττΙτιεΙ: ιιτιτΙ Με ΒεεττΙτ.ε.τ.ε τετ Ιιεεεετετι ΠεΙιετ·ετοΙιι:

τττε.ρΙιτεοΙτ 6ετεεετεΙΙι. Με Μοι·τεΙΜτ. εοΙτντε.ιιΙττ; ττιτιετΙιε.ΙΙι

εεΙιτ ινεττετ εΙτετιττετι ενντεοΙιετι 6.8 ρΟι. 19,8 (Με. τε τιιιοΙι άετιι

ΛΙιετ· άετ ΚττιτιΙτετι τιτττ1 τε τιιιεΙι τιετττ ΙιεττΙετι, τΙεεεετιεινε,ε·ετι Με

Αττιρτττετ.ιοτι ετιεεεΠΙΙιτι. νττιττιε.

Α. Ο τΙο τιν τι Ιτ γ: «ΟεετιἰετΙεοΙιεε ειιι· θεεττοετιι.ετοεΙ:οτιιτε τιτιτι

ΡγΙοτορΙεειιΙο. (Ντ. 64).

ΒεττοΙιτ.ϋΙιετ ειπει θεει.τοετττετοετ.οτιιΙετι τττιτι ειιιε ΡγΙοτο

ρΙε.ετ.τΙτ ιιιπ ςΙιτιετ:τε·επτ Αιιεεε.τι.ε·ε.

δ. Κιτ Μεεε τν: «ΠεΙτετ ιιιιεεει·ε τιτιά ττιτιετε ΠτετΙιτοτ.οττιΙε Ιιετ

6ιττοΙτττττετι τΙετ Ητιττιτ6Ιιτε». (Ντ. 64).

Κ. Ιιετ·τοΙιτει ΙΙΙιετ Ιιιι θετιεετι 42 Γε.ΙΙε, νοιι άετιετι 19 ττιἰτ:

Ιτιττετετ Πτετ.Ιττ·οτ.οτιιτε. 22 ττιττ Ιιτιεεετετ ΠτειΙιτοτοττιἰε ιιτιτι 1

πιτ: τιιιεεετετ ΠτετΙιτο(.οτιιτε τττιτι εεοτἰο εΙτε. Μεεε” τεττοςτ·ε.

άειι ΟετΙιετ.ετιετιιιιε ΙιεΙιε.τιάεΙτ τ.ττοττΙετι τττε.τετι. Με ΒεετιΙτετε

(ιετ ἰτιτιεττι ΠτετΙττοτοτττΙο ννετετι :τιτιτιοΙιετ. εεΙιτ ΙιεΐτιετΙΙ:ετιτι,

τΙοοΙι τ'εΙιΙετι Ατιε·ε.Ιτετι Μπιτ Μιτιεττ·εειιΙτετε. Με Ορετετ.Ιοτιετι

τντιτ·τιετι "πιο άειπ ΜεΙεοτιττειιτ·εεοΙιετι Ιτιεττττττιετιτε εττεετεΓΙιΙιττ.

Πτιτιετ τΙετι τιτἰτ ε.ιιεεετετ Πτετ.Ιιτοι.οτιιΙε ΙιεΙιε.τιτΙεΙτετι ΡΑΙΙετι, Πτι

τΙετι εἰεΙι τιιεΙιτετε εεΙιτ εεΙιντΙετ·ΙΒε νοιι νοΙΙετετιτΙτε· τττιρετττιε

ε.ΙιΙει· 8τττοτ.τιτ·. ΑττοΙτ Ιιἰετ ττνετετι Με ΒεεττΙΙ.εψε τιτττεΙιτι.ειε Βε

ίτιετιι€ετι(Ι.

Μ. ΜεττττιΙιεε: «206 ΙΞ'ΙΙ.ΙΙε νοτι Πτ·εωι·εττοετΙτετετιεττισε».

(Ντ. 64).

Μ. 8τιτνντιιι: «Με ΒΙτιτ.νετ·εοτετττητ (Με ΗΙΙΓτἔεΙετιΙτει>.

(Ντ. 64).

Ν. ΜιοΙιετΙονν: «ΠεΙιετ Βιιιτ'εττιιιτιττ (ιετ ιιτιτει·ετι ΒιεττετιιΙ

τετ πιιε τΙεττι ΒεεΙτετιΙττιοοΙιετι». (Ντ. 64).

Με ετινε.Ιιτιτε Ορετετ.ιοτι Ιιτιτ ΙιεΙτε.τιτιτ:ΙτοΙτ ειιιε εεΙιτ Ι:τΙΙΙιε

Ρτο,ςτιοεε. νοιι ετ.νντι Ιδ ΜΣΙΙετι επει·Ιιετι 8 ΜΗ· τιεοΙι άετ Ορε

ττιττοττ, ττιεΙιτετε ειττεετι Ιιι Ιτἰἱτεετετ οτιετ Ι8.τιεςετετ Ζεἱτ τιε.οΙι

άετ Ορετε.τ.τοτι ετι θτιιτττΙε τιτιτι τιιιτ 4 Ε'εΙΙε (θε.τττττττεε·ε. Νε.τιτι.

ΒετιιεττΙιεττετ τιτιτι Β'τεεττιειττ) ΙΙΙιετΙεΙπετι Με Ορει·τιττοτι Ιτιτι..τετε

Ζειτ. Μ. νεττ”Ιται ΙΙΙιετ· εΙτιετι ΚΑΙ, άειι ετ ιιι ειττεττεο ττιΙ(πΙιετΙτ.

Νε ΙιετττιεΙτε ειοΙι ειιι ειπε (ΜΜΜ Με τνεττττεΙιετιιΙετ Μεεε

τ.ΙιετΙΙ).τιιτιε άεε ΒεοΙτετιτττι,«.τεε. Πετ ΚτετιΙτε ετ.ε.τ·Ιτ Μ ΒιιιιιτΙετι

τιε.οΙι Βεετιτιιιτι(τ άετ Ορετιιτιοτι.

Κ. Ι.<.ττιετοινττεοΙι: «ΠεΙιετ Με Μτεττ.τοιιΙεττοττ Ιιιι ΗΒΗ.

ττ13ΙεττΙ3τέ Με Β'ε.ΙΙ νοιι 8τιτοοιιι Με θΙιετ·εοΙτετιΙτεΙε».

( τ. ).

Ι. ΙιεττοΙιτετ. ΙΙΙιετ εττιετι νοιι ΠετιιιεΙιττιεΙιγ ορεττττετι Β"ε.ΙΙ

νοιι 8ετοοτιι Ιιιι οΙιετετι Ι)τιτ.ιεΙ Με ΟΙιετεο)ιετι)τε1ε. Νε ιντιττιε

Με Βιει·τιοττΙε.ττοττ τιε.οΙι ΒιετΙτοιτττ .ττετιιτιοΙιτ. Ι)ετ Κτ8ΕιΙ£ε @τις

Με Μοττε.τε ττεοΙι άετ Ορετειτοτι ετι Μετε.ετε.εετι ιιιπ! Ι.εοεΙτοοτ

Μν τα θττιτιτΙε.

Α. Α ε τ ε ε Ιι ε. τι ο ντ: «Με ΒΙεεετττιεΙιτ. τιτιοΙτ Ρτοτ. ΒοττιΙιετιρτ.».

(Ντ. 65).

Με ΝεΙιτ, ειιιε Απ Μετ.τετεεττττεΙιτ Με Με τΙορρεΙτ ει·τιιιι·

τεττ Ρε‹Ιετι νετ Βτ·6ιϊτιιιτη.τ άετ Μεεε ετιεεΙεττι, εε τω". Με

ΓετΙετι τνεΙιτετιτι εετ ΜετιΙ ττΙτιτιοτιετι Ιιιι ΒΙε.εετιιτιτιεττι Με Μι

ΒεΙ ειιιε ΠοοΙιΙιεΙτ.ετι άεε ττ.τε.τιε Ιιετιιι(Μτ. τνετάετι Ιτ6τιτιετι. Μι.

τττι Πεμ ειιιε Ιιετ.τεοΙιτΙιοΙιε Ζειτιετερει·τιιεε. Με ΝεΙιι ετϋΙρτ Με

Ινττιτάτε.τττΙετ ετοΙιετ ειιι τττιτΙ Ιτε.τιτι τΙτιτοΙι εἰτιΙτεε ΒετιιΙιει·τιιεΙιτε

νετετετΙττ τνεττΙετι. 8 Κι·εττΙτετιεεεοΙιΙεΙιτετι. Με Με Ι.ειετ.τιτικε

ίεΙιτε)τειτ: άετ ΝεΙιτ ΙΙΙτιεττιτετι εοΙΙετι, ειιιε άετ ΑτΙιεττ. ειιι

ττει”τιτττ.

Α. Βοε;οτετΙ: «Ζτιτ θε.ειιιετΙΙτ άετ ΡτετιιτΙΙι6τρετ ττι άειι

ΒτοτιοΙιειι». (Ντ. 65).

ΜταΙιεΙΙιττητ εννετετ εττιεοΙιΙε.ετττετ ΙΙ'τιΙΙε. Ιιιι ετετετι Ιιε.τττΙεΙιε

εε εΙοΙι τιττι ειτιοτι 8-_ΙειΙιτΙ8·ετι ΚτιτιΙιετι, άετ Με Μετ.εΙΙΙιΙΙΙεε Μεεε

ΒΙειετ.Πτεε ε.εριττττ Ιιετ:τε, Με ΙΙιττι Ιιιι ΙΙτιΙτετι ΒτοττοΙιτιε ετεοΙττετι
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ΙιΙΙεΙ). 'Ι'τε.εΙιεοτειιιιε. Πιι·εΙ(ι:ε Ειτ(ι·εει.ιοιιενετειιεΙιε νετ)ε·εΙ:Ιι(:Ιι.

(ιΙιςΙειεΙι (ιετ ?ι·ειιι(ιΙ(ϋτρει· ειιι. Ιιιεττιιιιιειιτειι εείιιΙιΙτ. ινιιτ(ιε.

Πιιι·(ιΙι ειιιειι ει.ετΙιειι Ηιιει.ειιειοεε γνιιτ(ιε (Ιιε ΠιιΙεε ερε.τ.ει· ερωτ

Ιειι ειιε(τεννοτιειι.

Πει· εννει(ε ?ε11 ΙιεττιιΙ' ειιιειι 24;ιεΙιτιςειι Μειιιι, (Ιετ νετ

ιιιεΙιτ Με 116 ..1(1ΙιΓ811 ειιιειι ΠειεΙΙΙιειιι(ιΙ(ιιορί εεριτιτ(. Ιιειι;ε.

Βιιι·ιρε Βτ(ιιι(·Ιιιιιε ιιιι(Ι Ι.ιιιιεειιεΙιεεεεε ιιιι !ιιιΙ(ειι Πιιτει·Ιερρειι

ννιιτ(Ιειι (ιι(ιε;ιιεειι(:ιτι. Ζννειεειιι€ε Ριιειιιιιοτειιιιε. ΙΙ)ε εεΙειι(τ

)ε(ιεεΙι ιιι(:Ιιι. άειι ?ι·ειιι(ιιι6τρετ ειι ιιιι(1ειι. οΙιεΙειεΙι (Με 8(:Ιιννιιι

(1ειι (ιεε Βριιιιιιιιε εειΒ·ι:ε( άεεε (1ιε Η6ΙιΙε τιεΙιιιε· (ετ6ΙΤιιει πετ.

ΡΙό(εΙιεΙιει· τω (ιιιι·εΙι (ιΙιιιιι(ιειιιε νειι6εε Ι.ιιιιςειιΙιιιιτ(ιιιε εἰ

ιιι(γε ΖεΙΙ; ιιε.(:Ιι (Ιετ Ορετειιο(ι. Πετ Κερί' ειι.εε ιιι ειιιειιι Βι·(ιιι- κ

οΙιιιει'εε(. Πιε ΒΙιιτιιιις ετιοΙ8·ιε ειιιε ειιιετ Ιιει (ιετ Ορετε.ιιοιι

νετΙετ:τειι (.ττϋεεει·ειι νειιε.

(Ι. Βοιι(ιετε ει: «Βεεεειιοιι άετ νεεει (ΙεΙ”ετειιτικ Ιιει ?ταπε

ιεΙιγρει·ιι·(ιρΙιιε». (Ντ. 65).

ΒετιεΙιτ ιιΙιετ 17' ?Με 18 ΗεΙΙιιιιΒειι,2 ΒεεεετιιιιΒειι, 2 οΙιιιε ῖ

Βι·Ι'οΙ(τ.

θ. Β γ ε ιι ο ιν ε 1( γ : «Ζιιτ Βεεεειιοιι άει· Ιειιεειι Β6Ιιι·ειιΙιιιο- γ

(:Ιιειι ΙιεΙ ιιιιτετετ θετεοιιιγεΙι(ιε». (Ντ. 65).

Ζννει ?ε.ΙΙε, ειιιε θετεειιιγεΙιτἰε (ιεε ?επιιιτ ιιιι(1 ειιιε (ιεε Ιιε

ιιιει·ιιε γν(ιι·(Ιειι τω( Το(..·(Ιτεεεειιοιι (ιετ ΠιιιρΙιγεε ΙιεΙιειι(ιεΙΙ.. 1ιι: ν

ει·ει.ειι ?εΙΙ ννετ.(ιεε Β88ΙΙΙΙ.2ΙΙ. -Ιιείι·ιε(ιι€ειι(ι ιπι εννειιειι εεΙιι·

θα (Μι (Ιιε Βεει.ιιιιιιοιι νοιι 8ειτειι (ιεε Ρετιοει:εε εεΙιτ ειιεε;ιε

ιε· ννει·.

Ε. Ι'νοΙΙ(εινιι.εεΙι: ((ΟΙιιτ(ιτ(τιεεΙιε Β(ιΙιε(ι(ιΙιιιιε (Με 'Πε.

εΙιειιιε». (Ντ. 65).

Ν. ΨεΙΙ(οινιι.εεΙι: «Ζιιι·

ΙίεΙιΙΙ(εριετειιοεειι». (Ντ. 65)

ιν. Ι›εΙιειι(ιεΙ( (ιιε 1.ειτγιικειειιοεειι, (Μ, (ιιπ ινεΙεΙιετ ΠτειιεΙιε

ειε ειιιειι ειιτ.ετειι(Ιειι ννετειι. (Με ΠεεειιιιΙειιιειιι ιιιιιιι6);ΙιεΙι

ιιι(ιιεΙιτειι ιιιι(ι (Ιιε 8(ειι(ιεειι, (ΙΙε (ιιιτεΙι (ιιιε 1.(ιτγιιεεεειετοιιι,

(1ε.ε.ιιι Ψεεετ(ιεεΙειι(Ι Ιιιιιιιις νοτΙ(οιιιιιιτ.. Μάιος): ειιιά. Ζιιτ Βε

εειιιε·(ιιιε (ιιεεετ $τειιεεειι ΙΙ(ιιιιειι νει·εεΙιἰε(Ιειιε νετΓεΙιτειι ιιι

Αιινι·ειι(ιιιιιε.ι 1. (Πε ΙιιιιιΙ)ειιοιι, θ. (Πε Βιετγιιεο1ιεειιτ. δ. ΡΙε.ει.ι

εεΙιε Ορειειιοιιειι (κι (ιετ νετ(ιετειι ννω(ι άεε Κε1ιΙ1ιορίε ιιιι(ι

(ιετ 'Ι`τε.εΙιειι. 4 Βτειιτρ(πιοιι (ιετ ετειι(ιεΙτιειι ΒιεΙΙε (ιιι: ιιιιεΙι

ΓοΙ(τειι(Ιετ ΝεΙιι.

Β(εΙι(ιιι(ΙΙιιιιε· (ιετ εΙιτοιιιε(:Ιιειι

Η. Β ε11( ο ννε τ: «Η ?Με νοιι (.οιεΙετ Βεεε(:ιιοιι (Με ΟΙιει·

Ι(ιείετε». (Ντ. 65).

?ε Ιιειι(ΙεΙι. ειοιι ιιιιι 6 θετειιι(ιιιιε (ιιι(1 6 Βετ(:οιιιε, (Με νοιι

1ιοτιιΙιειιρεορετιι·Ι. ινιιι·(ιειι Α11ε ?ε.ΙΙε ννιιι·(ιειι (Μ' ιι(ιτε(πιεΙτι;

(Με Ιεεεεει.ιοιι ιιιτι·Ιιειι€ειι(ιειι Κοριε ε(ιερ;είιιΙιτι. 1ιι ειιιειιι ννε

(τειι 5ε.τ(:οιιι ορετιτι.ειι ?ειιιε ΙιεειεΙιτ εεπ 7'/·ι .1(ιΙιτειι ΗειΙιιιητ.

Ρ. Ι( τι τ ε ε Ιι ΙΕ ονν ε Ι( γ: «Πιε ?εΙ1νοιι (ιιι)ι;εΙιοτειιετ θεεεΙιινιιΙει.

(1ετ ΚτειιεΙιειιι(τεςειι(ι. Ορει·ειιοιι. Ηειιιιιι€». (Ντ. 65).

1'/=·)$ιΙιτι).=;ετ 1(ιιεΙιε ιιιι( Ι(ιιι(ιεΙ(οριει·(ιεεετ θεε(:ΙιννιιΙει, (ιιε

νοιιι 8. Ι..ειι(ιειιννιι·ΙιεΙ Με εειιι Αιιιιε τει(:Ιιτ. Πιε ΨιτΙιεΙειι.ιιΙε

ννετ ιιοι·ιιιεΙ. Βει (ιει· Ορει·(ιιιοπ Ιιεεε ει(:Ιι (ιιε θεεεΙιννιιΙει. Ιιετ

ειιεεεΙιε.Ιειι, ιιιιτ ειιι εε εεεεγειε εεεε ειε ι'εεεετ ω( ιιιι(1 (ιιε

Βριτ:ε (1ιεεεε Κιιο(:Ιιετιε νν(ιτ(ιε (Με ειιιΙ'ετιιτ.. Αεί (ιειιι ΠιιτεΙι

ε(:Ιιιιιιτ. ετινιεε ει(ιΙι (ιιε θεεεΙιινιιΙει. εεε εεΙιΙτειεΙιειι τιιιι(ΙΙι(:Ιιετι

ΒιιΙιΙειι. ΙιεειεΙιειι(ι, (Πε τω( ειιιειι(ιετ εοιιιιιιιιιιι(ιιττειι ειιιά ειιι.

ΙΙΙιιτετ ?ΙιιεειΕΙ(ειι: (.τειιιΙΙι ννετειι. Πιε ννειι(ιιιιι€ειι (ιετ Η()ΙιΙειι

Ιιεει.(ιιι(ιειι ειιιε ('εειειιι, ει·16.ιιΙιεΙιειιι ΗεννεΙιε, (Με ιιιιΙ(τοεΙιοριεεΙι

(Πε θττιιει.ιιτ (ιει· Νειιι·οεΙιε ιειςτε.

Β. Κ ο ειο νν ε Ι( γ: «Πετιιιιιιι(ιιιτεΙιεϋ.ιιειεΙ(εΙτ ιιι ?ε!εε νοιι

ΑεΙιεειι(ιτεΙι(ιιι8 (ιετ ?1ετιιτε. ει.ειιιοι(1ευ.». (Ντ. 65).

Κ. ΙιετιεΙιτετζιιΙιετ 7 ?Με νοιι Αιτειι(ιτεΙιιιιιε άει· ?Ιει(ιιτ. Ιιι

4 ?ειιιειι (τει ιι(ιεΙι (ιετ ειιιι'ε(:Ιιειι Βετοτειοιι @ειιιε ΠειΙιιιιε; ειιι.

1ιι ειιιεπι 5. ?ε1Ιε ιτε( ειιι 8. Τεἔε ιιε(:Ιι ΒΙε.ιτειιι νετΙειιΙ' ειιι

εωι(ιιν ειιι. Πετ ετιιειι(ειι Ορετε.ιιοιι ετΙεε; (ιιε Ρετιειιι:ιιι. ?νε

(τειι (Ιιεεετ ΒτΓεΙιτ(ιιιε Με Κ. ιιι εννει ινειι.ετειι ?ιιΙΙειι (ιιε Ιιε

ι(ιιτ τεεεειττ. νοιι (ιιεεειι ?ΙΙΙΙειι ΙιεΙΙτε ειιιετ, (1ετιι.ιι(ιετε ειιι.τΙι

(ιιι ΟοΙΙερε.

Μ. 1ιειριιιεΙτ γ: «Ζιιτ Αετ.ιοΙοειε (ιετ θειιι.εεΙει(Ιειι». (Ντ. 65).

Αιι (1ετ Ηι(ιι(ι εινειετ ΒεοΙιεεΙιιιιιιε;ειι Ιιεερτι(:Ιιι; Π. (ιιε Βε

(ιειι((ιιι(τ (Ιετ ΕτΙ(τειιΙ(ιιιι€ειι νοιι ρετι 1ιετειι Νει·νειι Πιτ (ιιε

ΑετιοΙο,ε·ιε άετ θεειιιεεετΙ(τε.ιιΙ(ιιιιε;ειι. ιι ειιιειιι ?Με ννετ ει

ιιειιι 51-_ιεΙιτιε·ειι Ρε.ιιειιτειι ειιι 11ιροιιι ειιι ΟΙ)ετεεΙιειιΙ(εΙ (ιρετιι·(

γν(ιτ(ιειι. Ειπε (Ι(ι.Ιιει ει(ΜεεΙιεΙιτε νετΙει.ειιιι(τ (1εε Νει·νιιε ιεεΙιι

ε(Ιιειιε Ιι(ιι.ιε ζθειε.εενετειι(1ετιιιι€ειι ειιι Β(ειιιε ειιι· ?εΙιτε. Πιε

Απ. ιιΙιιιιΙιε ροετιεπ πω· οΙιΙιιετιττ., (ιιε Απ. ρε(ιιε.(:(ι ετε.τΙ( νετ

(πιει ειιι. νει·(ΙιεΙ(ι(·ιι ΙΝειι(ιιιιι€ειι. Ιιι ειιιεπι ειι(ιει·ειι τωιε

ν(·ιιτ(Ιε ιιιι ΑιιεεΙιΙιιεε (ιιι Νειιτει1(τιε ειιι ν(ιτ(ιει.τιιι Με( νοΙΙει:ι.ιιι

@με εεΙιννιιι(ιειι (ιεε Ριι1εεε ιιι άει· Αι·ιει·ιιι τιι(ΙιεΙιε Ιιεο

ΙιεεεΙι(.ει.

.1. Β (ι ιι (1ε ιι Ιι πειιι «Βιιι(ι ςειιε.(ιε (ιιιειιτ.ιτε.(.ινε Ηϋ.ιιιεεΙοΙ›ιιι

Ιιεει.ιιιιιιιιιιι)τειι (ιιπ άειιι 8ρεΙ(ι.τορΙιοιοι1ιετετ Βει θιεΙΙιειι(:Ιιτ

ιιι6ΒΙιεΙι?» (Ντ. 65).

Ν. ΝειεΙενν: «ΠεΙιετ (Πε ιιι(:ΙιΙ. ορετει:ινε Β(εΙιειι(1Ιιιιητ άει·

Βκιτε((τετιιιςτενι(ιι(Μ». (Ντ. 65).

Ν. ΙιετιεΙιΙ.ετ ιιΙιει· θ ?Με νοιι Βειτειιτει·ιιι€τενι(1ιιΜ, Βει

(ιειιειι ειιιε νετεεΙιιε(Ιειιειι θτιιιι(ιειι ?ειιιε Ορει·ειιοιι ειιεε;ει'ΙΙΙιτι

ινιιι·(Ιε. Πει· (τω ετΙ'εΙε;Ι.ε ιιι ειιιεπι ?ε1Ιε, (ΙοεΙι ινετειι Α11ε

?τε.(ιειι ιιιιτ. ΑιιειιεΙιιιιε ειιιει· Ι(ιιιε·ε Ζει: Ιει(ιειι(ι. Ν. ειιιριιεΙιΙτ

(ιεΙιετ ω( Οτ(ιιι(Ι (ιιεεετ Ι11τ('εΙιι·ιιιι(τειι εΙ.ειε ειιι ερετειινεε

νετίεΙιτειι.

Ε. Β ο (Ι ε ε ιν ι τ. ε ε ιι: «ΠεΙ›ετ 28 ?ιιΙΙε νοιι Βεει.ιιιιι(:ετειιιοιιι».

(Ντ. 65).

Β. ΙιετιεΙιτει ιιΙιετ 28 ?Με (1ιειιι (ιειι .1εΙιτειι 1885-1902

ν(ιιι ΒετιιΙιειιρε (ιρετιι·τ ννιιτ(ιειι. Αιι (ιιεεειι 28 Ρ(ιιιειιιειι

ννιιτ(ιειι 32 Ορει·ειιοιιειι ειιε(τειιιΙιτι. 3 '1'ο(ιεεΓΙιΙΙε ννετειι ευ Ιιε

ΙΙΙεεειι, 2 ειιι Ρετιι.οιιι(ιε, 1ειι Αιιι).ιιιιε. Βει ειιιειιι Κι·ιιιιΙ(ειι

ΜΙ( (Πε ΗειΙιιιι(τ Ι›ιεΙιει· 9 .1(ι.Ιιτε (πι. ΜεΙιι·ετε ετΙε.εειι ιιι Ι(ιιτ

εετετ ο(ιετ Ι5.ιιεετετ Ζειτ Ι-3 .1εΙιτε ειιιειιι Βεει(ιιν, νοιι ειιιι

εειι Ι'εΙιΙειι ερε.ι.ετε ΝειεΙιτιεΙιεειι.

Β. 'Ι' ε ο Ιι ε τ ιι) (ε ο Ιι ο ε· ε Ι( γ: ((10 ?Με νοιι ΒεεΙιειιΙ'τει(ιιιιτ».

(Ντ. 65).

1ιι 4 νοιι (ιιεεειι ?ιι.ΙΙειι Ιιειι(ιεΙΙ.ε εε ει(ιΙι ιιττι ?τεει:ιιτειι άει·

8(:Ιιειιι'εΙ (Ιεε θε Πει ιιι ω( ΝειΙιε ω” ετιετε. Πιεεε ?ειιιε νει·

ΙΙεΙ'ειι (Με τεε(:Ιι ,ε·ιιιιετιετ. νοιι (Με ιιΙιτιι.τειι6 ε(ετΙ›ειι 2,'ειιιετ

επι εΙΙΒειιιειιιει· 8ερειε ιιιι(ι ειιιετ (ιιι ε(ιΙιγνετειι ειι(ιετινειιιρ;ειι

νετΙει.ειιιιιε;ειι. Πιε ιιΙιτι.ε·ειι 4 (τειι(ιεειι ιι(ι.(:Ιι 1ιι.ιη.=;ει·ειιι Ντεπ

Ιτειιιιι8ετ.

Μ_ (1) Ε( ο η ο (- Π.) Β ο [γ ο (ν ε ι; γ: «ΙΒιιιΙειτιιιιΕ ειιι· ΑΙΙε;ειιιειιιειι

ΟΙιιτιιτειο». (Ντ. 65).

Αιι(τιι:ι.ενει·1εειιιι€. )νετεεΙιειι. 27. ?εΙιτιιετ 1902.

Μ. .1ιιΙ(εΙεοΙιιι:

ιιιοττΙιει(ιεΙΙ(ιιοτειι». (Ντ. 65).

δ. ειιιριιεΙι1ι ιιιι(:Ιι άειι Βτ('ε.Ιιτιιιι(.τειι εε 62 ?ειΙΙειι ννιιτιιι ειε

ΨΙιιιεΙιεε(Ι'εοΙιε Ορετ(ιτιοιι.

«ΠεΙιει· (Ιιε ειτειιΙετε ΕΙιτει.ιτρει.ιοιι άετ 115

Α. Μ ε. τ Ι( ο (ιν Ι τ ι τι: «ΠεΙιετ 8εΙιιιεενετΙειειιιι(τειι (ιιι(ι (Με εει

τιιτε;ιεεΙιε '1'Ιι5.τιεΙ(ειτ ιπι ?ε1(ιΙεεετεΙ.Ιι ιιι (1ετ ΙΙιι(ιιι(1εεΙιιιτει».

(Ντ. 66).

Μ. εεΙιιΙ(1ει·ι ιπι Βεειιιιιε εειιιεε ΑιιΕεετεεε (Πε νετΙιιιΙιιιιεεε,

ιιιιι:ετ (ιειιετι ει· εειιιε εΙιιι·ιιι·ειεεΙιε 'ΓΙιΜιεΙ(ειε ννεΙιι·ειι(Ι άεε

ιιικιι(Ιε(:ΙιιιτιεεΙιετι ?εΙ(ιιιιρ;εε ειιι('ε.Ιι.ειι ιιι(1εει.ε. νιεΙΓε(:Ιι ιιιιιεετε

ει· ει(:Ιι (ιιπ άειιι ΝοεΙιινειι(ιι(.τετειι ΙιεΙιεΙ('ειι. Πιε (τι·(ιεετε ΜεΙιτ

εε.ΙιΙ (ιετ νει·νν(ιιι(Ιειειι Ι(ιιιιιιειι τω( ειτει·ιι·ιειι Ιν(ιιι(ιειι ιιι εειιιε

Βειιιιιι(ιΙιιιι8·. Πιε νΙ(ιιιι(Ιειι »νεται εεΙιτ νετεεΙιιε(ιειιει·εις, (Μ.

(Πε ΟΙιιιιεεειι )νεΠειι νετεεΙιιε(ιειιετει· Μο(ιεΙΙε τιιΙιττειι. 1ιι

(.τεινιιΙιιιΙιεΙιει· ΒεοΙιε.(:Ιιτιιιις Ιιει. Μ. 46 8(:Ιιιιεεννιιιι(Ιειι (ιιι 57

1ιι(ιινι(ιιιειι (τεΙιεΙιι:. νοιι (ιιεεειι νετΙει.ειιιι(τειι ννετ(Ιειι ειιιιεε

ιιιτετεεεε.ιιι.ετε :ιιττι 8(:ΙιΙιιεε (ιει· ΑτΙιειι ειιεΓιιΙιι·ΙιεΙιει· ιιιιιεε·

(ΙιειΙτ..

Ρ. Π) ε. Ι( ο ιιο ιν: (‹ΠεΙ›ετ ΙΩτΙ(τειιΙτιιιιεειι άεε Β1ιιι(ι(ιετιιιε ε.ιι

Ρετεοιιειι ω( ειι(ΐετιιτειτι (πω. νει·ιιιιΙ'οτιιιιε>>. (Ντ. 66).

Π. Ιιτιιι.(ττ. (ιιε Κι·ειιιΙτειιι.τεεεΙιιεΙιι.ειι εννειετ ?Με 1ιι άειιι

ετειειι τι·ε.ιειι ΙιειΙ(ι ιιεεΙι (ιετ ΙΒιτειιτρειιοιι (1εε ρτο(ι. νετιιιι(οτ

(Με ΒεεεΙιννετ(1ειι ιιι (ιετ ΒΙιιι(ι(ιιιτιιι(.τεε·ειι(1 (ω. τι·ει:(ιετιι, άεεε

(Πε γνιιιι(Ιε εετ ρτιιιιειιι ΙιειΙτ.ε. Οιιιε(πιν ννιιι·ειιι ΙιιΙΙΙιι·ε.τ ιιΙιετ

(ιετ Πε.ι·ιιιΙιειιιεεΙιειιιεΙ ιιεεΙιινειεΙιετ. Πιε 'Ι'ειιιρει·ε.(ιιι· ννε.τ

πω( ετΙιϋΙι(. Ιιτι εννειιειι ?Με ι:τειειι ειιι .1ειΙιι· ιι(ι(:Ιι άει·

Ορετε.(.ιοιι _ειι('εΙΙεννειεε ΒεεεΙιννετ(ιειι ειιι, (ιιε (ιιιτεΙιε(ιε ειιιε

ΙιεΙιειι θΙιετεΙ(τετε γνιιι·ειι ννιε ειιιε Αρρειι(Ιι(:ιτιε. ΒοΙεΙιε ?(1Ι1ε

(ιετειι ΖεΙιΙ ειοιι( εεΙιτ ετοεε Μ, @εειιι Π. ειι(ννε(ιει· (ιιιτεΙι

Α(ιΙιιιειοιιειι (ι(ιετ (ιιιτ(:Ιι Βιιι;ειιιι(ιιιιι(τειι επι εειιι ιιι άεε θοεειιιιι

ειιιεεειιιΙρτ.ειι Αρρειι(ιιιτειιιιιιρΙ' ετΙ(Ιιιτειι ειι ιιιιιεεειι.

«Ζιιτ Πιιι8·ιιοεε ιιιι(1 θεε(ιιει:ιΙε(ιει· εΙιιτιιτ

ΒιεεΙιειι ΝιετειιετΙ(τειιΙιιιιιεειι». (Ντ. 66).

Π. Ιιεερτι(ιΙιτ ιιι ειιιετ Ιετιεετειι ΑτΙ›εἱΙ. (1Ιε 8εΙιννιετι(.ςΙ(ει(ειι

ειιιετ ει((ιετ.ειι Πιερ;ιιεεε άετ εΙιιτιιτε·ιεεΙιειι ΝιετειιΙιτειιΙ(Ιιειι.ειι

ιιιι(Ι Ιιει.οιιτ (ιιε 8·τοεεειι ?οτι.εεΙιτιττε. (1ιε ιιι 1ετει:ει· Ζει( (1ιιι·(:Ιι

ΙΒιιιι'ιιΙιτι1ιιε ιιιι(ι ΑιιεΙιιΙ(ιιιιιε (ιεε Πτετει·ειιΙ(ετΙιειετιεπι(ιε Βε

Η.11ετειιΙιεε:
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πιεεΙιτ ποι·ιΙειι ειπά. Ζει· ΙΙΙιιετιετΙοπ εεἰπει· ΑιιεΓϋΙιτεπεεπ

πιω πι άεπ Τα( 28.ΙιΙτεΙ13Ιιε σεειι1ετιεοΙιε Βειιι·11).τε ιιι ?οτιπ

Ιειιτεετ ΚτεπΙιεπεεεεΙι1επτειι εΙπεεεττειιτ.

Ψ. 8ε πι ε ιι ο π Ι τ ε ο π: «Με ?εΙΙ νοιι ΙΕΙερΙιεπι1εειε άετ

11111318. 1118_)01°ε.». (Ντ. 88).

θεειιιει1εοΙιε ΙΙΙΙιτΙιεΙΙιιιι;;.

Π. 'Ι' ε (.ε τ) π ο π: «Ζιιτ Βεπειι(ΙΙιιπε ιιπά Ι)πιεποεε άετ πω.

εεε Ρει·ἱεετᾶΙτιε». (Νι·. 87).

8Ο)εΙιι·Ιε;ει· 8ιπάετιτ πιιτ‹Ιε πε.ε;επ ειιτΙιτει· ΙΙιιεεεεΙιι1Ξετ ΡΙειι

τ11Ιε πεεΙι ΡπειιιιιοπΙε ιΙιοι·ειεοιοπι1ι·1: Ιιπ ?πετ 1)ιρΙοεοεσεπ.

νετ1πιιτ' ειιι(“επ,εε εΙε.τι, επιιιι (τετ πιει1ει· ΙιϋΙιετεε ?ιεΙιετ ιιπά

ΑτΙιειιιτιο1Ιι αυτ', 111ε επί” ε1ττ1;τε ΡετΕεε.τ(ΙΜε Ιιεε‹›τ;επ πετάτε.

ΟρετετΙοπ ιιεοΙι ΠεΙοτιιιε. Βε1Ει·6ι1'ιιιιπε εεε Ρει·ιειιτ(Ιε ('ε.ιιι1επ

εἰεΙι ειιι εει· νοτι:Ιετεπ ιππι εε τω) νει·π·εεΙιειιπε;επ Με (Ιεπι

Ηετεειι, (Ιεεε ειπε ειε;επι11οΙιε ΗϋΙιΙε ιι1εΙιι Γτε1ε·ε1εει πιιτι1ε.

'Με επ επιιεΙιιπειιιΙετ 8εππεεΙιε. Βει εει· 8ετ·11οπ Με ε1εΙι

εεΜε άετ Ψ1τϋεΙεπιιΙε εἱπε ΙιτεΙ1ε Οοιππιππι1εε.11οιι επΙεεΙιειι

ΡΙειιτε ιιπά Ρετιεετ‹1.

Ο. .Ι 11 ε ε π Ι τ. ε ε Ιι. «ΠεΙοετ ΙΙειιε». (Ντ. (57).

Β'. ΙιετΙεΙιτει. 11Ιιετ 15 ?εΙΙε νοιι Πετιιιιιππεεεππιπειι.: 6?ειΙΙε

πει·ειι Ιιε(11ιι€ι. άιιτεΙι 8ττεπειιΙπποπεπ ιιπά Ιιεττείειι 4 ΜιιΙ 111ε

?Μπιτ ιιπά επεΙ ΜεΙ(Ιεε Πειιιιι. νοιι ι11εεειι θ ?11ΙΙειι, 61ο

ιιΙΙε ορρετΙτι πιιτι1ετι,εεΙειιε εε ππι· ειιιειι ιιι τετιεπ. Βειι

8ττεπειι1ετΙοτιειΙειιε Ιιεεε1ε1ιπετ .Ι. Με πω.» πιιειιε. π·εΙιεπά ει·

(Πε ΟΜπτετΙωιειι Με πω). Ιιιπιιιιιε Ι)ε2ε11:Ιιπε12 πιεεετι πΙΙΙ.

νοπ άεπ 9 ?Μινι νοιι ΟΜιιτε.ποιιεΙΙειιε πιιι·‹Ιειι Ε) πιιι·εΙι πιο

Ορετειιοπ εει·ει.τει. Πε. Με (Πε Ρεεεειιζε Μπάει·πάεπ Ρτοεεεεε

πιει" εκει (ΙΙι·εΙιι ορετει.1ν επετεΠεετ πιι.ιειι, εο πιιτ‹Ιε πιεΙει

εΙιιε Βιιτει·οεπεε1οιιιοεε ειιεεΙεει. ο(Ιει· 111ε 8111180118 ΙΞπτετοετο

ππε ειιε)τε(1ΙΙιτι. 1

Μ. ΑΙεεεπει·οπι «Πε1)ετ ΙΙεπε

(Ντ. 87).

Ιιι εΙιιειιι ?εΙΙε (πι. ιιεεΙι ειιιίειι€ε (;ΙεΙ.1ειιι νει·Ιιιιι(' εἱιιει·

ΟνετΙο1οιιιιε ειιι 8. 'Ι'ει).τε πεοΙι ω· Ορετιι1ιοπ ΙΙειιε επι. Βει

άετ ΒεΙερετοωιιιΙε Γε.ιιά εΙεΙι ε.Ιε ΠτειιεΙιε (Πε νειπε.εΙιειιπ).τ

ιιπά ΑΙιΙιιιιεΙτιιιιρ; ε1πετ Π11ιιπάετιπεεΙιΙ1τιμε επ (Μπι 8τιιπιρ('ε.

Ττειιπιιιητ άΙεεετ νετπιιοΙιειιπ).ς 111Ιιι·ιε ΗεΙΙιιιι).τ Ιιει·Ιιε1. Ιπ

εΙιιεπι επειτειι ?εΙΙε πω· ειπε Μτοιιιοιοιιιιε ε·ειιιιιε1ιι ποι·ἀεπ.

Απι δ. 'Βιμ ρεεε ορει·ετΙοιιειιι ΙΙεπε. Με Πτεε.εΙιε πω· εΙιιε

νετπεεΙιειιπε ε1πει· ΠϋιιπάπτπιεσΙιΙΙιιεε πω) (Με Νει:εε επι

8ιιιιιι))(ε. 'Ι'τειιπιιιιε εει·

).τεΙιετιι·Ιε Βεεεετιιιι€. Ι)επτι ιι·ειτειι ε1ιετ πιεεετ ΙΙειιεετεεΙιεΙ·

πετηται ειιι'. Με ιππι 'Γο‹Ιε 1ί1Ιιι·ιεπ. 8εοιΙοπ πιιιι1ε πιεΙιτ

εειιιεεΙιτ.

ιιιιεΙι Βερει·ο1οιιιἰε».

Ψ. θεσ1ι·οΙε:

(Ντ. 67).

Ο. επι (ΙεΙιΙΙ όεε Υει·('εΙιτεπ Με επι εΙιι(εεΙιεε ππιΙ εΙεΙιετεε.

ΕΙιιειι πως τοι· ειιιιΙει·ειι νετΓεΙιτειι εΙεΙιι. Θ. ι1ετιιι, τΙεεε Με

πιιιιιοπιιει·Ιιειι νετΙιεΙτπιεεε εεε 1ιιΒ·ιιιιιεΙεειιπΙε ιιιο)ιι εεειι(Ιετι

πετ1Ιετι ππά 1Ιεεε άιε νοτι1ετε ΙΙειι‹:Ιιπειι‹Ι ιιιοΙι1. 11ιιιι·Ιι 8ρε.Ι

ιππι: εει· ο1ιειίΙε.οΙιΙΙεΙιειι ΜιιεΙτεΙεεΙιιεΙιτειι 8·εεοΙιπεοΙιτ. πετά.

ΒεεΙάινε ΠΕΠ) Η. πΙεΙιτ. ΙιεοΙπιοΙιτ.ετ; νοπ άεπ 22 ?ε.ΙΙεπ ΙιεΙΙιειι

19 πετ ρτΙιιιε.ιιι.

«22 ?εΙΙε νοιι ΗετιιΙοτοπιι1ε 1111011 Βοιιιτ».

Β. θ ο τ έ! ο ιι- Κ Ι Ι τι 1: ε ο Ιι Ι: ο 1 «Ζπτ θεειι1ε1ιΙτ άετ Ηειι·ιιτϋΙι

τειιτ1ηι1.ιιτεπ>. (Νι·. (37).

θεειι1ετιεεΙιε ΜιττΙιεΙΙιιιιε; ειπει· Ηετιιι·ϋΙιι·επι·ιιπιιιι·, (Ιιεόιιι·εΙι

?ε.ΙΙ επί άεπ Πε11Ι11π επτετειιάειι πετ.

Ε. Ψ ε τι

τοπ

Ιο πε 1η: «ΠεΙιετ άιε Ορετει1οτι ιιεεΙι ΨΙιι61ιπ1

ΙειιΙΙει». (Ντ. (57).

Ψ. Με ειπε άετ τιιεε1εοπεπ Ητετειιιτ 29 ?Με ειιεε.πιπιεπ

εεειεΙΙτ, 111ε πεεΙι ‹Ιειπ οΙιειι εεπειιιιιιετι νετ('εΙιτειι ορειΙτι

ποτ(Ιειι πετειι. Ι.)1εεεπ τω Ψ. Β ΒεοΙπιεΙιιππεειι Ιιιιιιιι. Επι

11ε11 πιιτιΙε πεεειι 'ΓιιΙιετοιιΙοεε, επ·ει ΙΙιιΙ πεεειι νει·Ιε1ειιπ€επ

άετ ?ετεε ορει·ιττ.

«Βε1ττεε,·ε εετ

(Ντ. (58).

Ν. εεΜε (Με νοιι Βε1ιι ριι1ιπειτιεπι ΒεοΙιε.ε1ιτππε·επ ἰΙΙιετ 111ε

ει·πεΙιπτε Νετεοεε (οτε. ΙΙιπι ετεΙιειι Ιιπ θειιι2επ 559 ΒεοΙ)πεΙι

τιιιι€επ ειιι· νετΓἱἱευιιἔ. Πιιιει· 61εεεπ πιιτ‹Ιε 149 ΜειΙ (Ι. Ιι. Ιιι

27,1 πω. ΕΙιτει1ετΙοπ πεοΙιεεΙιτει. νοπ ειικΙετιι πιιΠεΙιεεπιειι Ετ

εΙειι1εεετι πιιι·άετι οοπετει1.1τι: Βτει·ει·Ιιειι 151 11ε11 (27.ρ(1ι.),

Ν. Ν ε. ρ ε Ι ε ο π :

ΟΙιΙοτοίοτιπιιετεοεε».

,=;ειιιιεεΙι1επ Βι·οιιιεε1ΙιγΙ

νετπιιεΙιε1ιπεεπ Ιιι·ιι‹·Ιιιε νοτ1ΙΙιει·- ·

ΖιιτϋεΙιεΙππεπ εετ Ζιιιιςε 193 ΗΜ (84,5 μια.), ΑερΙιτεΙε 25 Με)

(4,5 πω.), ΡιιΙεεεΙιπεοΙιε 18 ΗΜ (2.9 (τω. 'Ι'οι1εείϋ.ΙΙε πιιι·(Ιειι

πιοΙιτ Ι)εοΙσπεΙιτετ.

Α. Ο τ Ι ο π ε Ιιι γ :

πεπι άετ 1ιι(1ιιεπεε.».

«ΠεΙιετ εεΙτειιε εΙιΙτιιτε·ΙεεΙιε θοπιρΙΙοετΙο

(Ντ. 88).

Ο. ΙιεοΙιε.εΙιτετε Ιιπ νετΙεπ(·`ε επιετ ΙιιΙΙιιειιΖε. ΙιεΙ εἰπετ ε())ειι.

τΙ8ειι ΡετΙεπ1.1π «Με Αιι(τι·ετειι εΙιιεε 1.:τοεεεπ Ηειι1ε.τοιπεε 11Ιιετ

1Ιεπι ΡοιιρετιεεΙιεπ ΒιιιιτΙε. Ιιι όει· ΜεΙπιιπε·, (ΜΗ εε ειεΙι ειιι

ε1ιιεπ ΑΙ)εεεεε Ιιε.ιιεεΙ1,π·ιιι·άε ειπε ει·ΐοΙιε;Ιοεε 1πεΙεΙοπ ).τετιιεεΙιι,

ει). 11ιιτεΙι ΡππειΙοπ πεπι ?πετ ),τεΐιιιι(Ιεπ πιιτάε. 4 Βιιιιιι1επ

ερ(1.1ετ πω· όει· νει·Ι›ειι‹Ι Μπι; (ΙιιτοΙιττειιΙιτ ιιπά εε Ιιεεε ε1εΙι

επι ;;τοεεεε εκττερετΙτοιιεεΙεε Ηειιιειοιιι εεπετειιτειι. Ιιπ πει

τετεπ νετΙειι(ε πεπι εε ειπει· ΙιοΙιεπι ?ιεΙιετ 211 Ηει11πεετοεειι

ιιπά ιιιιτετ άεπ 81ιπρτοιπεπ _(Ιετ Ι·Ιει·2εοΙιπ·(1εΙιε, τω» (Πε Ρε.

τιεπι11ι. Πε επι τιιπιπε. επεεεεεΙιΙοεεεπ πετ. 11εεε ε1εΙι (Με

ΒΙιιτιιιιε· πετ (Ιιιι·εΙι εεΙιπετε ΑΙτετετἱοπ άετ ΗεΠ7.εεπ·επε (τω...

ΙΙιεεε)) (ΙιιτεΙι άιε ΙπΙΙιιειιιεΙπτεοποπ ετ1τΙε.τειι. ο

ΙΙ. Ι)ειιι ρεΙ: «ΒΙιι ?εΙΙ νοιι ΨΙεἀετΙιετετεΙΙιιπΒ· άετ 8ιιιιιιιιε

πεεΙι Βπιίετιιιιπε εΙιιεε ?ΙΙιτοιιιε πιιι.ετ άεπ 8τιιιιιιιΙιειι

ι1ετιι Ιιει 'Ι'ιιΙιετειιΙοεε άεε Κε1ιΙΙ:ορτ'εε». (Ντ. 68).

Ε. ΒΙπεπΙπ: ΠεΙιετ Με ορει·ειινε Βε1ιειιιΙΙιιπ,ε· ω- Οτε

τεεεεΙιειι ΚτπιιΙιΙιε11.». (Νι·. 88).

Π. ΙιετΙεΙιτετ ϋΙιει· 4 ?εΙΙε θι·ενεεεεΙιετ (Βτι.εεάεπεεΙιει·)

ΚτειιιΜ·ιεπ. άιε ορετιιι)ν 1ιεΙιεπόε11: πιιτι1ειι. Ιπ ε.1Ιειι ?εΙΙειι

πω· (Με ΒεειιΙτειτ. ειπ ε:1ιτεε, ιιι επεΙεπ πω. π.ιι(ΐπΙΙεπά πιεσε

ειπε ΙιετΙεπιεπόε Βεεεετιιιι€ επι. 1). Μ): 111ε ορετετΙοιι πι

εΙΙεπ εεΙιπετεπ ?ε.ΙΙεπ ίϋτ1πτΙ)εΙι·τ, πειιιι Με Ιιιιετπε 'Ι'Ιιει·εριε

τετεεει. Με Ορετειιοπ πι ε1ιετ ειιτοΙ:ιειιε ιι1εΙιε ιιπαε(8.Ιιτ1ιεΙι

ιιπά εοΙΙ πωπω» ιιιι1ετ Ι.οεεΙε.πεειΙιεεΙε ειιε;-.τε(1ΙΙιτ1:π·ετάεπ.

Ψ. 'Ι'το 11111011): Μπι· Οεειι1ετΙΙι όει· ρτιτιιει·επ ΓΙιρρειιεε

εεΙιπ11Ιετε». (Ντ. 88).

?Ιιι θΟ_)ϋ.Ιιι·ιεετ Μετιιι Ιιεττε επ άετ ΙΙιιΙοεπ 8εΙτε (Με 'Ι'Ιιοτεε

Πτι ΒετεΙεΙιε άετ· 7., 8. ιιπά 9. Βιρρε ε1πε Ιιετιε Με άετ Πειι(

τπεπ: νει·ΙιεεΙιειιε ιιιινετεεΙι1ε1)ΙΙεΙιε θεεεΙιπιιΙετ. ΒεΙ άετ του

Ζοεεε νοπ ΜεπτειιΙΤεΙ ειιε).τει'11)ιττεπ Ορετετιοπ πιιτ1Ιε πειτε

ΙΙεεεετΙοπ άετ ε(Πειτ1επ ΒΙρρεπ 111ε ΡΙειιτε ετϋΙΐπετ, νι·ο1ιεΙ εε

εἱεΙι ετπιεε, (Ιεεε είε θεεεΙιπιιΙει. τιιιοΙι ειιι( άιε Επιι,ε·ε 111ιει·

εεε·τΙΙΙ'επ εεΜε. ΝεεΙι Εεεεετ1οιι άετ ει·Ιτι·ειιΙ:τ.ετι ΙΙιιιι€επρετιιε

ππά ΑΒΙϋειιπε άεε ιιιιτετεπ ΡτιΙεε εετ θεεεΙιπ·πΙει τοπ

Ζπει·εΙιίεΙΙ πι:τ‹Ιε Με )νιιιι‹Ιε επ άετ ΙΙιιπιτε (ΙιιτεΙι Νε1ιιε εε

εεΙιΙοεεεπ ππε εΙιεπεο 111ε ΡΙειιτε νετιιεΙιτ. Ηειιτπε.Ιιτ πι):

Τε.ιιιροιιετΙε επ ›:πει 8τεΠειι. ΟΙεττετ 1'ετΙειιΓ. [Πε θε

εεΙιππΙει πετ επι νοιι εει· επειτ.επ Βιρρε ειιιεεεεειιεειιεε Με

Ιειιοεο.τεοπι.

Ψ. 8 ε πι ε τι ο π 1 ι ε ε π: «ΠεΙιετ Με άει·τποπ1επ θεεεΙιπϋΙετε

άετ νοτι1ει·επ ΒειιεΙιπειι(Ι». (Ντ. (38).

8. Ιιετ1εΙιτετ 111)ετ (οΙιτεπι1ειι ?εΙΙ: ΒεΙ ειιιειιι 8Ο)εΙιι·1,πειι

ΙΙάεππ πετ ειι;τεΙιΙιεΙι εεΙιτ· ι·ιιεεΙι εΙιιε (ΐτεεεΙιιτπΙει 111)ετ άεπ

Ι1πΙιειι Ροπρε.ττεεΙιεπ Βειι(Ιε επτειεπάειι. Βει εετ ΟρετειΙοιι

ετπἱεε εε ειεΙι, 1Ιεεε (Πε θεεεΙπνιιΙει ε.ΙΙε 8εΙιἱεΙι1επ άετ· Βει1εΙι·

πππά Με επί' Με Ηε.ιιι άιιι·οΙιεε1ετ πειτε. Πετ πεεΙι ΕΜΜ

πιιπ); άετ θεεεΙπνιιΙετ επτετεπεεπε ετοεεε ΠεΓεει. πιιτι1ετ“οΙ·

εεπι1ετπιεεεεπ εειΙεεετ. ΖιιπεεΙιετ πιιτι1ε (Με Νετε :ιιι (Μ)

?εεΜε άεε ΟΙιετεεΙιεπΙιεΙε ιιιιε·ειιΜιτ, ει). ειιεΙι :Με Με. Ρ011·

ρπ.ι·ιιι ειιι('ει·πι πει·‹Ιεπ ιιιιιεετε. Ι)ιιιιιι πιιι·‹Ιε εεε (Με 1·ε011111

εἱπ1ε1ετ επι 4 επι. Ι›ι·ειτει· 8ττειΓειι επε,ειι·εππτ, ω· :Με 11118·

ΙιεΙεε1ι1εΙιτ. ϋπετ άεπ Ι)ε(“εεε .<.ςεεο);;επ πιιτεε. Ι)ιε Ηειιτ 1ιεεε

εΙεΙι Ιιι ει·οεεετ ΑιιειΙε)ιππιιε 1ΙΙι·εΙα τετειτι18·επ. ΗειΙπιι€. Π?)

- θεεοΙιπιιΙετ πετ επι ?11›ι·οειιτεοπι. Απε ω· ι·ιιεειεεΙιεπ Επε

( ι·ειιιι· Με 21 ?Με νοιι άετπιοΙ(Ιειι θεεο)ιπϋΙει.επ άετ τω·

εετειι ΒιιιιεΙιπε.πτΙ επειιιπιπεπεεετ.εΙΙτ.

Π. Ο οι·οο1ι ο π : «Απιριι1ετΙοιι άεε 1ιιιΙ1επ Ατιιιεε πι): άοιιι

8εΙιιιΙτει·.εϋτιεΙ πεεειι Οετεοεε.τεοιπε εεε ΟΙιεττιι·ιπεε 111111

8εΙιιιΙιετεεΙειιΙιεε». (Ντ. 88).

Με εεπεπιιτε Ορει·ετ1οιι ινιιτι1ειιιιεΙπεπι εεΙιι· ΚεεΙιεπιπεεΙιε11

18)1ε.ΙιτΙε,·ειι Κπ1ιΙιειι ε;ειπεεΙι1. Απι 8. Τε” ιιετ:Ιι άετ (Μετε

τΙοπ ετι”ωΙετε εἱπε Ιιε(1:18ε ΝεεΙιεΙιιτιιιι); ειπε άετ ετιετπι ειι11·

ε1ετιει. Βεἱ ΙιοΙιειι Τειιιρετεπιτειι ιιπά ειετΙιει· ΕΙιετιιιι): 111·

(Νέα) Ιειιεεε.ιπε ΗειΙιιιιε·. ΠΙε θεεε1ιπιιΙετ πω· ειιι οεπιπι1εε

8ει·οοιπ άεε ΟΙιει·ει·ιιιΙιιιοεΙιεπε.

ΨοΜ. ?Με



Ρι·ειιιιιεο!ιεε!ιιι Ήι·ειει:ιι. 1902. Μ. 22-37 (ω.)

1. Ο. Βειι·ιιε: «Ζει Ε'ιιιεε ιιιιει· ιιιε Πειιιινει·ειιιιειιιιε; ιιιι.ε!ι

άει· Βιιετ!ιοιιε νοιι Ιιειιτιει·ει·». (Ντ. 22 ιιιιιι 28).

Οιτε·1ειο!ι !ιει·ει€ε ε!!ιιιειιιειιι ειε Νεειιι!ιει!ε άει· Πιιι·ιιινει·

ειιιιε;ιιιιι.>; ιιιιι.τε!ει ι!εε 11ιιι·ρ!ιγ'εε!ιειι Μειιι!1!ιιιοριεε ιιε!ιειιιιι

ειπε. εε Με ιιοι:‹ιειιι ιιιεεε Μετιιοιιε εει ε!!,<;ειιιειιι επιμ

ννιιιιιιι. ιιιπ! ιιιπ Ειιιιιιει·ει·ε Ρι·οιιοειιιοιι. άιε Πει·ιιιειιιιειι ιιε.ε!ι

νοι·,ε·ειιοιιιιιιειιει· Βεεεειιιιιι ιιιιει· ειιιειιι ι·εεειε!ιι!ιεε!ιειι

!ιιι‹ιει· ιιι νει·ειιιιςειι. !ιιε!ιει· ικιειιιε Νεειιιι1ιιιιει· ε·ειιιιιιιειι. 1).

1ιει ιιιιιι άιε 11ει!ιοιιε !.ιι.ιιιιει·ει·. νι·ε!ε!.εε ιιιεεει· :ιιι Ι.ιειο!ιειι

ιιιιιι Ηιιιιιιειι ειιρει·ιιιιειιιε!! ειιιιο!ιι, Με ει·ει.ει· ιιι ιιειι .1ιι!ιι·ειι

1895 υιιά 18% ειιι !ειιειιιιειι Μειιεε!ιειι ιιιιειειιιιε.ιιιιτ.

νοι·!ιεε·ειι‹ιειι Ηιιι!ιει!ιιιιε πειάεπ ειε ειιι Η! άει·ιιι·ιιε· ορε

πω" Κι·ιιιι1ιειι ;.ιειιιε.ε!ιι.ειι Βι·ϊε!ιι·ιιιιεειι νοιι Π. ιιε!ιειιιιτ .εε

ιιιεε!ιιι: 7 νοιι ιιειι Ρετιειιτειι ιιιιιι·ι·1ειι ι;ε!ιει!ι, οιιι.ς!ειειι εε

εε!ιι· εε!ιιινει·ε Γε.!!ε ννει·ειι, ιιιε θ ιι!ιι·ιι.ιειι ννιιιιιειι

ιιιιιε ορει·ιι·ι. Με Βιιει!ιοιιε ω. 1ιειιιιειιι. »νειι άει· νεε,·ειιιιιι

1ιεειιε Ογ!ιιι‹ιει· ιε!ειιτ 2ιι !ιεεε!ιε.Πειι ιει: ει· Μπι νει· άει·

(ιχ- Ξ

Ιιι εει· 1

ιιι ειιιι·ε· 1

Ορειιιιιοιι :ι!ιε ειιιει· Κειι:οιι”ε! Πιερ. Βιιι·1ιειιε ειιει.ιεεε1ιιιιιιειι, ·

εο!Ι !ιοιιιεε!ιο, ειιιιιιρίειιςεεε1ιιιιιιειιε Βιιτιειι !ιιι!ιειι, ειιειι!ει·

ειιιε Βιιιιιε νοιι 1 Με 1'|ι ειιιι. Βι·ειι.ε; Με !.ιιιιιειι !ιιιιιιι Μ·

!ιε!›ιε; Με πιι Με ειιιι. νειι !ιει·ειιεεειιο!ιι·ι ννει·ι1ειι. 1)”

ει·οεεε Υειιι1ιει1 ιιειιιι·ιιιτει· νεεει.ει.ιι!ιεειιει· Βο11ειι ιιεει.ε!ιι.

ιιιιι·ιιι, τιιιεε ιιιεεε!ιιε ιιιιε·ειιι!ιτ 5 Με θ Τε”, ειι ινε!ειιει· Ζειι.

!ιει·ε!ιε ιιει·1)ιιι·ιιι ειιιε ιιιιιιει!ιε.!'ιε 'ν'ει1ϋιιιιιιιε; ει·ιει!ιι·ειι, ιιι:

νει·ιιιιιιει·ι ι›!ι-ιιιειι, ερειει1ιιιι ω” Β·ιιιιι1ιε!ι νει·εε1ιννιιιι1ειι υιιά

εει )'ει·‹ιειιιιιιι; ειι!ιειιιιιε!!ειι.

Ψ. Κ ιι κι ι: ε ο !ι ι ιι ε ιι γ: «Με Κιιοο!ιειιεεειιεεεει·, ειε 1ιι·ειιιιι

1ι6ιρει· ιιιι ιι.ιιεεει·ειι ιιειιϋι·εειιε>›. (Ντ. 22).

Πει· θ .1ιι!ιιε ε!ιε Ι(ιιε.!ιε !ιιιιτε νει· 2 .1ε!ιι·ειι ειπεπ εειιινει·ειι

$ειιιιι·!ιιε!ι ιιιιι !ιιι!ιεεειιι8·ι-ι· Οιιι·ειιειιειιιιις ιιιιιι ετει·1ιει· 8ειιιι·ε!·

ιιιιιἔ ιιιιιιει· ι1ειιι Ο!ιι· ιιιιι·ε!ιχειιιεε!ιι.; !ειΖιει·ε ειιι' ειιιει θε

ι·ιεε μισο. ιιικειοιιιει !ιειιι!ιειιιι, !ιειτιε ειι ειιιετ Γιετε!ϋΠιιιιιιΕ ,ιεε-

ιιιιιιι. ιιιιε ννεΙειιει· ειε!ι ιειιιιιε Ζειι ειιιι!ιειιι!ει· Βιιει· ειιι1εει·ιε

Με Γιειε! ειιι· ιιιιιει·ιιεεεειι νει·!ιει!ι, άιε Βιιει·ιιιι€ Με ιιειιι

Ο!ιι· ειιει· ειιι-ιιι "Με ειιι'. Κ. ειαι·ε!ιιι·ιε ιιιιιι Με τιειιι Διιπε

ι·ειι Ηε!ιΒι·εειις ειιιειι Κιιοε!ιειιεεειιεειει· νοιι Ργι·ειιιιιιειιιιιι·ιιι,

ινε!ειιει· 18 ιιιιιι. !ειιε·, 10 ιιιιιι. ιιι·ειι ιιιπ!. 8 ιιιιιι. Με νι·ει·.

Πιε !ιιιιιει·ε Ε'!!ιε!ιε πιιι· @ειιι ιιιι‹ι πιιι· ι·ιιιιιειιι15ι·ιιιιε νει·ιιειι.

άιε ιιιιι·ιεειι Γ!ιιε!ιειι 1ιεειε.ιιιιειι :Με εροιιι.ιι6εειιι 1Κιιοε!ιειι.

Βιιιειι ιιιιιι1ιειιειι Ρε!! !ιε.ιτε νει· 8 .1ε!ιιειι Ροιιιειε.ιι:ειν ριι

ΜΜΜ.. Βει‹ιε Πι!!ε άειιιοιιειιιιειι ιιιιιι. Με Βροιιτειι!ιειιιιιιε;

εει ι:!ειιι ιςειιε.ιιιιιειι Ρι·οεεεεε ιι!!ιιιιι!ι‹·!ι 2ιι 8ι.ιιιιιιε ιιοιιιιιιειι ιιιιιιιι.

Α. Α. Ζινε τ εε ιν: «Ζει Ρ'ι·ε8·ε άει· Βειιιιιιιι!ιιιιΒ· νοιι Βιγ

ειρε!εε ιιιπ Αιιιιιιιρ!ιιιιει·ιεεειιιιιι». (Ντ. 22).

Βιιιιιιιειιιιιιε; εινειει· ?Με νειι εε!ινι·ειειιι Βι·γειρει: 1) ειιιε

ΕΟ .1ε.!ιτε ειτε ?πιι ιιιιι Βι·χειρε!εε νεειειι!οειιιιι ιιιιιι 2) ειιι

3!_ιιιιιι·ιε·ει Μειιιι πιιι ιιιει!ννειεε ειιιιΒιιιιιι)εει·, ι!ιειινιιειεε νεει

!ιιι!ϋεει· Βοεε - ιιιι‹ι 1ιειιιε 1ιιι! ειιι ειειιι!ιε.ι·ει· Πιιιεε1ιννιιιιε·

ιιι ι1ειιι θιιιιιςε άει· Βι·ιιι·ειιιιιιιιε; ειιι! Βεειιιιι εει· Βεεοιινε!ειι

σε" ιιιιειι ειι!ιειιιειιει· 1ιι_ιεειιοιι νοιι Πιρ!ιιιιει·ιεεειιιιιι.

Ρωι·. Ροειιει· ιΒει·!ιιι): «Ζει Οιιειι!ειι!ι άει· Ρι·ειιι‹1!‹6ιρει·

ιιι άετ ιιιιιιιιι!ιε!ιειι Ηει·ιιι·ϋ!ιιε-›. (Ντ. 23).

Ιιι «Με !ειειειι 10 .1ιιιιι·ειι Με νειι. !θ Ρ'ε!!ε νοιι Βιεε!ι·

ιιιιιιε!ιι ιιι άει· ιιιιιιιιι!ιε!ιειι Πι·ει!ιι·ε ιιι άει· Ιιιιει·ειιιι· ειιιιιιιιε1ιι

ιιϋιιιιειι ιιιπ! “Μ” άει· νοιι Ρ. ιιιιι€ει!ιει!τε Γε!! :ιι

Μιιιι088ι1 νοι·ικοιιιιιιιιιεεειι, ινε ειιιειιι 25 .1ε.!ιι·ε ε!τειι Μειιιιε

νοιι ειιιει· Ρι·οειιι.ιιιι·ιειι ειπε Βιεε1ιιιε.ιιει ιιι άιε Πι·ειιιι·ε

!ιει·ειιη.ιεειεε!ιι. ινοι·ιιειι εει·. Αιιιειιι:ε νιιει·ειι Ιιειιιε Βεεε!ινι·ι-ι·

άεπ νοιιιιιιιιιειι ιιιιιι ει·ει. εε. 4 ννο‹·!ιειι ι1ει·ειιι' ιιι·ιιιειι !ιειτι:ε

Βε!ιιιιει·εειι ειιι, ιιειιιι νει·ειιε1ι ι1εεΡει.ιιιε Νεόε1 ιιι ειιιι·ιι!ιιιιειι

ει·ιο!ειε ειιιε ειει·!‹ει·ε Β!ιιιιιιιΒ·, ι!ιε ι!ιιι Μεινε;; άεπ Αι·ει: ειιι'

ειιειιειιειι. Πε. άιε Νιιτιε! πιιι. Μ" Βριιεε ιιεειι ι1ειιι Οιιιι

ειιιιιι ιιιπ );ει·ιε!ιιει ννιιι·, άειιει ιιιιτ άει· Βριι2ε ιιι άει· Βε!ι1ειιιι

1ιειιι. ετεε!ιιε, εεΙειιι.τ εε ιιιοιιι. ιιιεεε!!ιε :ιι ειιιι·ιιιιιι·ειι, οιιε;!ειειι

άεε διεε!ιιιειιε!1ιόριειιειι ειιι· 6 ετσι. νοιιι Οιιιιειιιιιι ειιτι'ει·ιιτ

ινει·. πω. 1ιειιιιι2ιε ιιειι ιιιιτει· «Τι·ιιιιει·ιιιιιτιοιι» νοιι ιιειιιιιιι,ε

1ιιιιιιει·ιι ριοροιιιι·ιειι Ηιιιιι1ει·ιΠ', ιιιιιειιι ει· ειε ΒιιιιΖε ιιιιι·ι·ιι

.Με θοι·ριιε ειιι·ειιιοειιιιι ιιιιε!ι ειιεεειι ειιεεε. ινοιιεειι εε ιιιιιι

πιιι Ι.ειειιιιε!ιειτ ε·ε!ειις Με Κόριι·ιιειι Ζιι ιιιεεειι ιιιιιι ‹ιιε

Νιιι1εΙ ειι ειιιι·ε!ιιι·ειι. Βιε Βιιιιιιιιε ειιιιιιι εο!'οι·ι ιιεε!ι εει·

Ειιιιεειιοιι. ιι·);ειιι! ειιιε Εεεειιοιι εειιειιε άεε ιιιιιι;ε!ιειιιιοιι

θειι·ειιεε ννει· ιιιειιι. ιιι !ιειιιει·Ιιειι υιιά ιιε.ε!ι ειιιειιι 'Ι'εεε ιιοιιιιιε

Ρετ. ιιιι- Βε!ιει!ι: ,=ιειιε1ιειι πειάεπ.

Θ. Ν. Βειιιι ει: «Ζιιι· Βειιιιιιιι!ιιιιε· άεε Α!ιοι·ιε ιιιπ ιιειιι Γ!ιιιιι

ειιιι·εει εεε νιιιιιι·ιιιιιιι ρι·ιιιιιιο!ιιιιιι>>. (Ντ. 28).

Β. 1ιοιιιιιε εισ1ι ιιι ιιιε!ιι·ειειι 1:"ει!!ειι - νοιι νιει·ειι »πιο Με

Κιε.ιιιιειιεεεειιιε!ιιε ειι€ειιι!ιι·ι - νοιι πιει· ιιει·ιιιιιβειιάετι ιιιπ!

 

εοιιιιιι·ειιάειι 1ινιι·1ιιιιιι.ι· ιιιεεεε Αιιτιε!ιοι·ιινιιιιιε ρει·εϋιι!ιε!ι ιιιιει·

ιειιε·ειι. Βει άι·οιιειιάειιι Α1ιειιιιιε, ννο Βιιιιιιιιεειι ιιιπ! ννε!ιειι

εε!ιοιι 1ιεειειιιιειι!ιεεε εει· θειιι·ιιιιε!ι νοιι 25 '1'ι·ορίειι Με.

ιιιιιιιι νιιιιιι·ιιι ρι·ιιιιιιο!ιι ιιειιειι ειιιεριεε!ιειιι1ει· Πιιιι υιιά Βεα

ι·ιι!ιε άει· Ρει.. ιιι ι1ειι ιιιειειειι Ε'ϋ.Ι1ειι άιε θειε.!ιι· νοι·ιιιιει·

"Δε". »Με εςεπειι Βγειιιειιοι·ι·ιιοεει ιιιιιεςει· Μϋ.άειιειι !πειιιιι

Β. ειιι θι·ιιιιιι ειςεεει· Πι·ιε!ιι·ιιιιε· Με Μιιιε! ειιιριε!ι!ειι. -1Βε

εε!ιειιιι. ει›ειι ειιι ε·ιιιεε Αιιιιεριιειιιοιιιι·ιιιιι πι εειιι ειιι εειιιε

ννιι·ιιιιιιε Με Αιιιιιιιιοι·ιινιιιιι 8·ι·ειι2ι ιιειιιιι!ιε Με Βρεειιιεειιε.

Μ. Α. 'Γε ειι! ε ιι ο ει: «Ζει θεειιιετι!ι άεε Ρειιιρ!ιιειιε νε!

ειιιιιε. (Ρειιιρ!ιιειιε νιι!εει·ιε ειι·ειιιιιιιιε εει·ριε·ιιιοειιε»).

!Νι·. 24 υιιά 25).

Βει ιιει· 25_ιι!!ιι·ιεειι ?Με ιιε.ιι.ε ιιιε!ι ειιι Κϋι·ρει· ιιυά .εεε

Βιιτι·ειιιιι€ιτειι νει· ει”. 5 .1ιιιιι·ειι ειιι Ρειιιρ!ιιιιιιιει εειιι!άει

άει· ιιιι ε;ειινιεεειι 8ιιιιιε νοιι άει· (ιειιιτ.ιι!ερ!ιειι·ε ιιι Αιι

Ιιειιε;ις1ιειι ιιι εειιι εε!ιιειι; ιιε.ε!ι ειννιι 8 .ιειιτειι Βεειε!ιειιε

πω· ιινε!ιι·ειιιι ειιιει· Βε!ιννειι€ει·εε!ιιιιι ω· Αιιεεε!ι!ε.ε; @ιιι-2

!ιειι ι·ει·εειιννιιιιάειι. ιιιιι 6 Μοιιιιιε ιιιιε!ι άει· (ΜΜΜ. εεε 1ιιιι

εεε, ειε ‹ι.ιεεε!ιιε εεειοι!ιειι. νοιι Νειιειιι ε.ιιιιιιι!εε!ιει·ιι.

Αιιε!ι ιινιι!ιι·ειιιι εει· Βεο!ιεειιιιιιιιι; εειι:ειιε εεε νει·.ι. εεε ει· ειιι·

Ζω, ινε Με Ρει·ιοι1ε ειιιιιειειι ιιιιιειιι.ε, ιιιιιι Μο!ιιιιιιιε.- ιιιειι·

ειιιιιιιιιι ιιεειειιιιει·ι ειιιε νει·εε!ι!ιιιιιιιει·ιιιιε; εεε Κιιιιι!ι!ιειιεριο

εεεεεε, ννε!ε!ιε πιιι !ιειιιει· ειιιιει·ειι Πι·ειιε!ιε ιιι Ζιιειιιιιιιιειιιιιιιι

;.ιε!ιι·κε!ιι ινει·ιιειι ιιοιιιιιε. Ηιε εγιιιι!ιο!ο);ιεειιε ιιειιιειι 1ιεει.ιι.ιι .

ειπε ειιιει· Βιιρει·ιιινο!ιιτιο ιιτει·ι, Βει:ιοιιεκιο ει: Βειι·ενει·ειο ιι ιει·ι

ιιιιιι Αιιιειιοι·ι!ιοειι.

νοιι ειιιι'εειιειιι Π!ειιιι εει·

ω. 24).

Κ. οοιιετειιι·ιε οιιιιχειι θεειιοιιε!ιε!”ιιιιιι πιιι'ε;!!ις εει ειιιει· 41

.1ιι!ιι·ε ιι!ιειι ΡΜ, άιε 14 'Ι'ε;;ε ιιιιε1ι Βιιι:ιει·ιιιιιιε: ειιιεε Πιε

τιιερο!)ρε ιιιιιι πειιιεειιιει· Αιιιεειο, ιιιιιει· Ε`ιε!ιειει·εε!ιειιιιιιιι.ιειι

υιιά Ηει·:εο!ιΜ!ειιε 2ιι θι·ιιιιιιε ε·εεε.ιιε;ειι ιπιι·. ω· σε. 2 Μο

ιιιιτειι !ιειιε ειε ιιιι εε!ιιειι Ηο`εριιει! ειιιειι 'Ι'γρ!ιιιε ιεεειιιτειιε

ιιιιι·ειιεειιιεε!ιι, ιιιιι1 ειιι' ιι!εεειι ιιιϋε!ιτε Κ. εονιιο!ι! άιε εει άει·

Αιιιερειε νοι·εειιιιιιιειιε εε!ικνειε Πειει!εεειιετειιοιι ειιι·ιιε!ι

ιιι!ιι·ειι, Με ε.ιιε1ι ιιιεεε Μιο!οειεε!ι ιιιιι εοιι 1ιειεειι ιι!οει·ε.

ιιι Ζιιειιιιιιιιιειι!ιειιε ιιι·ιιιιιειι. Αιι άει· !ιι!ειιιειι Οιιι·νειι.ιιι· εεε

Μεςειιε ιιπιά ειε!ι ειιι ονε!εε (ιεεειιιινιιι·, νοιι 1 ι·ι.ιιι. 1)ιιι·ε!ι

ιιιεεεει·, πιιι !ιιι.ιειι Βιιιιιι!ει·ιι ιιιι‹ι ιιιι εει· ιιιιιιει·ειι Β!εεειι

ννειιιι, ιιιιιιε ει· Βριιιε. ειιιε ειναι. 4-5 ιιιιιι. ε;ιοειιε Οειιιιιιιιι.ς,

ειιι. );!ειιειι εειιιειει·ετειιειι Βιιιιιιετιι ιιιι‹ι ειιιειιι 1ζι·ειιιε νειι ει·

νσειιει·τειι θει'εεεειι. Ι.ειειειε Οειιιιιιιιι; ιιιιιιιε ιιι ειιιε 1ι!ειιιε,

Ε. Ε. Κε.ινετ.2!ει: «Με Ρε!!

Β!ε.εε ιιιιιι Π1ειιε ι·οιιιιιιιιιιιι άεε Μειχειιε».

ι ειπε. 1ιιιιιιιει·ειει·οεεε Πϋ!ι1ε. ιινε1ε!ιε ιιιπ Ειιει· ειιιςει”ιι!!ι »νει

υιιά ειε!ι εννιεε!ιειι Πιει·ιιε ιιιι‹1 Β!εεε ιιειιιιιιι. 1)ιε-εε ννε.ι·

ιιιιεεει·ι1ειιι ιιιιι.ιε1ε ι'ι·ιεε1ιει· ιιιιι·ϋεει· Βιι·ιιιιΒε ιιιιε Ρει·ιιοιιειιιιι

ιεει νει·Ιϋι.!ιει.

.1. νΨοι·οεο1ιι!ε1‹ι: «Πιο Αιινιειιιιιιιις νοιι Βιι!ι`ιιι ιιειιιι

ι·ιιτιιιιι εει ΑΒιιοιιιιιιιι!η·ρ!ιιιε». (Ντ 24).

Βει εο!ινι·ει·ει· 1)γεειιτειιε ιιιπ. ιν. μια ι·οι·ιιιε!ιειιε Βεειι1ιειε

νοιιι ιιιιει·ιιειι Ηειιιιιιιειι νοιι Βο1ινι·ει'ε1 εεεε!ιειι ιιιπ! ιιιπ. ι!ιε

ι·ει·ειιοιιεπειεε ειιειι ιιε!Π! ΑΜοιιιιιιιι!ιγρ!ιιιε ειιιι;ειπειιιιι. Αιιι

θι·ιιιιιι εειιιει· Βει›!ιιιε!ιιιιιιεειι, ιιιε ιιι ει!!ειι Γει1!ειι εε!ιοιι Με

2 Με 8, εει εε!ινι·ειειι Κι·ειι!‹ειι ιιε.ε1ι θ 'Γεεειι ειιιε Βεεεει·ιιιιε·

ειιιιιιιιι.!ιε!ιει· ΒΣι·εε!ιειιιιιε8·ειι εε.!ιειι, ειιιιιιιειι!ι ει· '11γρ!ιεεειι

8ειιινει'ε! ειι νει·οι·ιιιιειι. Με 2"8.1' εο!!ειι Β)ι·ιι·ιιε!ιεειιε πιει

ετιιιιιι1ιειι 1,25 ειιιι. Βιι!ι'ιιι ι1εριιι·ειιιιιι ε. Ε'1οι·εε ειι1ιιιι·ιε !οιι

ει·!ιεΙι.ειι, Κιιιιιει· 0,8 Με 0,5 ιςι·ιιι. Βιε ειιιιει.ιεε ννιι·!‹ιιιι;; εεε

θειιιινεΐε!ε ιιπτ »νοιιι εειιιει· 131ιε·ειιεειιιιιτ ειιιιιεειιι·ει!ιειι. ιιεεε ει·

Με πιι θ (Η. (ιεε Πει·ιιι ιιιινει·ιιιιιιει·ι: ρε.εειι·ι, ειιι ‹ιειι μεεε!ιινιι

ι·ιι;ειι Βτε !ειι ι'εειιιει`ιειιιι ιιιεεε!ιιειι νει· ιιειιι ιιιεε!ιιιιιιεε1ιειι ιιιιιι

ε!ιειιιιεε!ιειι ιιειε εει· Ρεεεεε εε!ιιιι2ι; ιιιι‹1 εο ειιι· εε!ιιιε!Ιειειι

ιεειιιιιιιο ει! ιιιτει;ιιιιιι Με.

ιν. ει. Βιι·οι;· επ οιν: «Με ιιειιει· Ρε!! νοιι θειιιιι·ι; ιιει

ειιιει· Π”, ειε Ειιι1ιει·ιιιιι1 ειιιε Πιειιιει·ιιμιιιι· ιιιιι·ειι€ειιιεε!ιι;

Μπι». (Ντ. 25).

θ. ιιπτ ειε Ρειιειιιιιι, ειιιε Π-ρει·ε. πιιι: ειιιει· Πιει·ιιει·ιιρτιιι·

ιιιιει· ριιι·ιεε :ιιι Βειιιιιιά!ιιιι).ς 1ιε1ιοιιιιιιειι. άιε Βιιριιιι· νει·ιιιιιιι:

ιιιπ! άιε Ρετ. εειιει!ι ειιι1ειεεειι. Βει·ειιε 5 1!ι1οιιε.ιε εριιτει·

πιιι ειπε ιιειιε Βε!ιννειιεειεειιε.ι'τ ειιι. ιιι·ειειιε ιιοι·ιιιιι! νει·Ιιει'.

[1ιιι ι1ειιι Πτει·ιιε ιιιε!ιι ννιειιει· ειι ει·οεεε Αιιεττειιιιιιιιι€ :ιπιι·

τιιιιι!ιειι, ννιιι·τιε ειι Βιιιιε άεε ν1Π.8ι·ιιιιιειιι€ει·εειιΜτειιιοιιετε

ειπε 1ιιιιιει!ιε1ιε Γιιιιιεε!ιιιιι ειιιιιε!ειτει, ινε!ε!ιε ειιι εεειιιιιιεε

Κιιιιι ιιι Τε.8ε ίϋι·ιιει·ιε ιιιι‹1 ιιειιι Πιει·ιιε 1ιειιιε Μιειοι1 ω

!ιι·εο!ιιε.

Μ. Ε”. ιν ε!_ι ιι ιιι ο νι ι ι ε ο ιι : «Ζιιι· Ρι·ε.,ε;ε ιιιιει· άιε «ορροι·

ιιιιιιετιεε!ιε» Μει!ιοιιε άει· 5γριιι!ιειιε!ιειιιι1ιιιι€». (Ντ. 26-28).

Με θγριιιιιιιεΙοεειι ιι·ειιιιειι ειο!ι _ιε ιιιι.ε!ι ι1ειιι θτε.ιιάριιιι!ιτ,

ινε!ε!ιειι ειε εει ε" Βειιιιιιιι!ιιιιε εει· 8γρ!ιι!ιε ειιιιιειιιιιειι ιιι
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ωεετ ε·τοεεε Ιιεεετ: ετιιετεεττε Με Αειιειιεετ άει· ειιτοριιγιεε

ττεειιεε Μετιιοτιε εεε εετιετετεεττε τιτετεετι.τειι, ενειειιε εγιτιετο

ειεττεειι, εΜε. «ερ εττιιετεττεειι» (εΜεε Με θεριιτιτε νετεειιειι

ιεεειιτεε. Με Ζειν ιιει· ετετετειι τετ ειε ιιει ννεττεει ,ετεεεετε.

Ιε νοτιτε8·εεεετ Αιιιιτιετιιεειτ Βειιτ εεε Ν. εειιι· ειεεειιεε‹ι

εετ' Με ετο εεε εεεττε ιιετιιετ Αεεειιε.εεεεεε ειε, εειι νετ

εεειιτ εε εετ θτεε‹ι ειιεεεετ Αττ.ι;εειεετε Με Ρτεριιγιεικτιιτετ

εε ιιεινετεεε, Μ" ετεεειιιεε ειετετ ετειιτ εττειιιιε.ιττε· ετεει, εειι

ετειιτ ειει ετεετ εεειιετειιττεεε Κττττιτ $τε.ετι ιιειτεε. Με, ντε.ε

ειε Ρι·εειιγιειιττι:ετ, ιιιττ Ρ ο ε τετετ εε Με 8εττεε, τετ ιιε

ιινειεεε‹ιε 'ι'ιιεετιεε εειΤιτιιτεε, ιιει. ετειι εε τεετο τε εει· Ρτειττε

ειειιτ εεννειιττ. Πτε ρι·εριιγιειεττεειιε Μετιιε‹τε νει·ιεεε;τ ειιτετ

εετιει·ειε εε εειιειιιοεεειεε.εετεεε νοτεειιεε εεε τετ εττιιετριειι

ετειιτ τεττ Με θτεεετοτειετεεεεε άοτ ενιεεεεεειιείτιιειιειι Με

τιτετε -- ετεετ ετι·εεεειι ιεετντεεειτειτεεις τε _τειιεει ετεεειεεε

Γειιε -'τε Βτει:ιεε8· εε ιιττεεεε.

νεττ. ιτειιιιετ εειε Βειιιεεε, εειεε (ιτε «ορροι·τεετεττεειιε» Βε

ιιεεειεεεετεετιιετιε Με 8)·ριιτιτε, επειειιε τε Με ιιεττιεε ιετετεε

.Τειιτεειιετεε νοε ντειεε ιε 8ττειι ε;ειεεεεε ε·οτεεε τετ, ιντεειετ

εε τιιτεει ιιτετοττεειιετι Β.εειιτε εε ιτοειιεεε ιιετ. Πτεεε Με

τιιοιιε εετε ι·ιειιτ νοιι εειι ιιτειιει· ειιετε εειε ιετετεεεε εει·

Κτεειτεε, ετ ννττττιε εει· Αετετε, εεεετεε νντεεεεεειιεττιτειιεε

εεε εειεεετιτειι ετε.ιτιιεειιεε Βττ'ειιτεεεεε.

(τι. Α. θειεεειτγ: «Ζετ ιθ`τεεε ττιιετ Ιετιεεεεεεοτειιιτεε·

ττοεεε. Βιετειτειιεεε· ε” ΕΙιε;ιιειοτεειιεε Ηϋιιιε ιιει Ιε

ιιεεεεε». (Ντ. 26).

Ιε εεε ιετετεε 4 .ιειιτεε ιιει. δ. θειεςεειιεττ ,ετειιε.ιιτ 12 εειι

ετεε Βετεττετιεεε ιιει· Ητε;ιιειοτιι6ιιιε τει Αεεειιιεεε εε ετεε

ιετιεεεεε. εε ιιεειιεειιτεε. Βτετεε Κτε.ειτεεεεεειιτειιτεε ννει·ιιεε

νοε τιιει ιτετε εεεετεειιεε.

νεττ. Βιεειιτ, ντειιετειιτ ετετεεε ρτεριιγιειτττεειι ιιετειι Βε

ιιεεειεες Με ιιει τω» Ιετιεεεεε νοι·ιιιιτειεεεε 8ειιεερτεεε ετ

τετειιεε εε ιώεεεε. Απε εεετεεετετεε ννει·ειι Ριιινετετεειε

εεεε·εε τε ειτε Νικο. Ετεε εειιι· ΒττεειτΒε Βεειετιεεεεει;, _τιι

ωεετ ιιτευτετιεε ετεε θοερττεεε· Με 8οιιεερτ'εεε ιιειιε ε. Μτειι

Με Αεριιεε.τιοε τ'οιεεεεεε Ρεινετε ετεεειιεε: Οοοε.τετ ειιιττετ.,

ιιιιεετιιοιτ εε 0,12, Λατώ ιιοττετ, Αεττ γττετ εε 0,8; ετεεεε

Ρειτέετ ειττεετε 3 Με 4 ειει τε,·;ιτειι ιιι το Νε.εε ετεεειιιεεεε

ννε εε.

θ. Γ. Πε τετεετ ε τ: «Με εεεεετεε Αεετειιτεε ειπε· Με

νετιιειιτεε Με ιιεετιτειιιε.ετιιεε νοε Κεειι εε Με Ρεεετιο

τειιετιτειεεετιιεε εεε ττιιετ Με Κειερτ` ειιτ εει· 'Ι'ειιετιιε

ιεεε». (Ντ. 27).

Ζιντεειιεε Με ΡεεεΜτειιετιιειεεειιιεε. ινειειιε ετοιι :τετ

ειετεεε Ριιεεεεε, τε «τετ Βεττετ εειι ειιει., τε Με Ι)ετεεε

ττοεεε τεε.εειιετ 'Ι'ιιτετε. ειιτιιτειι ε.εειι τει διεεε;ειε, τε Με

Ζεττ'ειιε τοιιεετεε άοτ ι:ιεετ ενντεειιεε Με Ι·ιεεττ'ειτεε, νεφε

τ'εεεεε ειιεε Με Με Πετετεεειιεεεεε ττειετ Β'οτεειιετ εεε

εειε εειιτεε 'Ι'ειιετιτειιιεετιιεε νοε Με ττιττεεεε τ'τε,ι.ειοε νετ

ενεεετεειιετ”τιτειιε Βεετειιεεεεε επτετ.ττεε. ι)ετ εειπε 'ι'ειιετ

ιτειιιε.ειιιιιε εειεε εετ εεττ εε ετεετ ιΏεττ'ειτεεε ικοειειεε, ενο

ει· ετεεε εττεεττετεε Νειιτιιοεεε τει Οτεε.ετειεεε νοτττετιετ, εεε

τιεειιειιι ιτοιετεε εετ Ρι·ιτιιτεροετττοε εειι ετιιιτειιεε νετεειε.

τω” (ιτε ετετε Βεεεετεεε; εε τε ιιετ Λεττοιο,ετε άοτ Βι·ιτι·εε

ιτεει.ι· εε Τειιετιτειοεε.

Ετε νοιε νεττεεεετ εεοιιε.ειιτετει· εεε τε Κττι·εε ετττττετ εειι

ιιεννειετ νντεεετ. Μεε τετ ειε ι)ιειΒ·εοεε ιιει· Ριιττετε εειτεοεεει

μετεεεετε Βεσιεετεεε τι" ιτιτετεειιε Βετεετι εεε Με νοτιιε.ε

εειιεετε νοε ειεεττεοιιειι Ρεεετε εεε Αινεοιιιτε ττιιειτεε τει

ειρετετε Με, ειε ?εειεε ιετετετετ εεε Με Αειιτε εε νοε 'Γε

ιιετεειιιεετιιεε. Βειιιετεεε τει εεειι ειε Βτεττεττιτεε Με ειιεε

θεεεετε: τε Με Βεεετεττεε Πεετεειιιεεεε ε. Β. ι.νετεεε ιιετ

80-85 εθτ. νοε θειινντεεεττειιττεεε_ετειεε.ιε Βιιετιιεε τει Βρε

τειε ε·ετεεεεε.

Βεε εττειΒ·τειειιετεε Κεειρί πετ Με 'Γειιετιτειοεε ινττ‹ι »νοιιι

Με εεεειε.ειιεε, εΜε ιινττ εεεετ εεεεεε ι.ειιεε εεττ εεετεετεε

εεεετετ Ρετιεετεε ιε258·ιτειιετ ιιγετεετεειι ειεττειιτεε: εκει".

εεττ, Ηγτιτοτιιετερτε εεε εεετεςεετε ειτε ννττιι ιττε.ττιμ εεε

ἱεεεεεε Ιετιτντεεεε Με εετνντοιτειε ιεεεεε. Βειιοε εεεετε

ιιδιετετειιεε εειιεε, εε εε εεετεε, ιιε.εειτειιε Βεεετοι·τεε Μτ

ετε εε.

νν Ρ. .Τειτοιιεεε: «Πε εειιιν (Μ. ι.

Πτε 32 ε.. ε. Ρετ. εειιι ειττ Κιεεεε ττιιετ ρετιοετεειιε θειιιεει·

εεε ιτε Πετετιετιι εεε Κτεεε εει· Βεεεεειιτεεε. Ντειεειε

ειεεεττετττ; εεττ 18 .ιειιτεε νετιιεττετιιετ. .Τ. τεε‹ι ετεε Ατι·εετε

ιιγειεετε, επειειιε ορετετιν ;τειιετιτ εειεε. Βειε Μτε.ιιτ τ.τε.τ

Βειιενεεεετεειιεττ ειε.

νοε Δττεετιι. ιιγιεεετε».

Α. Ε. Ητρριεε: «Αερετετ εει· Ρεετεεττεεττοε εει· ΜτΙειι

τετ ι·ιοερττειετ, Κτιρρεε, Κιετιετε.εγιε, Αιιιιιιιιετοττεε εειι

ω. Ιεετττετε». (Ντ. 28).

Νεειιιιειε ιιτειι εετ Ρεετεεττεε.ττοεεεεεετετ εεειι ιιι τω.

εεεεττετττ τι» Με Ηεεεεειιτεεειι. ιιεετειιττ ιιετ, Με 'ει.

εεειι Μτεεειιιετι Ρττεειρ ειτοεεε Αερε.τε.τε εεε Κεετετ νεττετ

τητεε ιεεεεε, ε·ειειιε εε ει·ειϋςιτειιεε 50, ι·εεε. ιοοειεεεω

ττοεετι εετ' Ειτειιιε.ι εε εει.ετειιττεττεε. Ιεεεει εεε τιιεεετ :ιερε

τε.τ 2 Με 8 πεσει εει· Βετιιε εεειι ιιι 'Ι'ιιεττειτειτ εειιτε.ειιτ Με.

ιτε.ετι ειε.ε ωττ Μειεειιιεε επι 'Με ειε εε 300 Γιεεειιεε εε

ετεεττεττεε, εειεε. εεειι ετεετε ,=.ττεεεετεε ΒεΜτΓε εεεεεειι

Ζε ιιεετειιεε ειεει ιιιεεε Αερετετε νοε Τε. θειιινειιε τε ιιοειιιει.

«Ζετ Οει.εειεττιτ Με

(Ντ. 28).

Ν. Ε”. Βοτειιτοννειτι:

θιεεεοειε τ'ειειτεεεε».

εοεεεειιιιτειι

Βετ ‹ιειε 87 ε. ε. Ρε.ττεετεε ιιεττε ετειι εειετττειιιετ τω.

ετεετ ιΞιτιτειτιιες - Ρετ. »νετ εεειι τετειιιτειιειε Αιιτειιειεε

εεεε εειεε ιιεεεε (τειτοειειεε εεε ιιεττε τω., Μ ετ (Με Με

τιιτττ νετεειιιεεεεε τεεε, πετ Με ιτειτεε Βοτιεε ιιτεεειετττ, ντε

ετ ιιιειιι·ετε Βτεειιεε εειιιετ'εεά εεεεετε.ειιτ ιιει.ττε - ειεε Ρε

εοειιτιιειιετττε εεετε. Με τεειιτεε Αει.εεε εειι ιιειτετεεττε ειιι

θιεειτοιειι εετνττειτειτ.. 8ο ννετ Μι· Βετ'εεε, Με Π. ιιει εετεεε

ιίτεειτεεεεεεειι ε.ετεειιειεε ιτοεετε. Ι)ε.ε τεειιτε Δειτε ειε

νετιετεε, Με Πειτε εεειι άει·ειι ετεεε ερετεττνεε ειιιτωε ιιι

τεττεε. .Τεεεειι (ιτε εεεειιιιιιετε Πτεεειιεεε· Με Ρετ. ετω.ε

ιιιε ετειιτ εειε Ατετε εετ Ορετεττοε εεε ειε Π. Με Κτειιιιειι

ειιειι 2 ννοειιεε τντε·ιετεειι, εεττ εεειι Με ιιει-τε Αεεε τει

Ιοτεε.

νεττ. ειειετ, σε ετειιτ ιιιεεετ εειι

τιεειτιε Λεττοιο τε Με θιεειτοιεε Μεετε εε ετιτιετεε. Με

εε εειιι ιιετιε ιε.ειτοιε ειε ετεε τείειτττϋεε -- Βτιτειτεεεειιτ

εεειιε ιιε.ετιειε Εεεε, Με εΜεε εετει εεετεε Θειεειττιιεεετι

ττειειιε. εεεεεε Νετετ τε ε.εοιι ιεεεε εεειι ετειιτ εττ'οτειιιιτ ει.

ξεετεεετ εειεε (ιτε εε

ιν. Ε. Ρ τ ε ε τε τ ε ε ιι τ ε ε ιτ τ ' : «ι)ετ θειεειιτιιεειεετιειειιε

εειεε Αετιειοετε εεε εετε ετιιττιτετεε εε ετι(ιετε θειειιιι

ετιιτεειτεεεεε». (Ντ. 29-34).

Βε ιιει·τεειιτ εοειι ετεε ειειειτειιε νετνντττεεε εειεεετιτοιι τε

«τετ Νοειεεειετει· εει· νετεειιτετιεεεε θειεειιιειεεε εοινοιιι

εεετετ ειε Με ειιτοετεειιετ Αττ εειι σιτε Βεεειειιεεεε «Κιε

ιεειττιιεειιιετιειεεε» ειιτερττειιτ εειιτ εΜεε ιιιειιτ Με νοτιιε

εεεεεε ιιετεεε. νεττ'. νετεεειιτ εεε εετ' τετει σε» Ιιιτετετιιτ

εεε εεει 'Ι'ιιετι ε.ιιειι εετεετ ετεεεεε ειτοεεεε Ειττειιτεεε ειπε

τεΐοεειιετε θιεεετττοε.ττοε ει» ειτε ιεειττριεε θειεειιιετεεε ιιι

εε εε.

ννεε εεεε.ειιετ (ιτε ιι.εετεε θειεειιετιττεειτεεεεε ε.ειιετττει.

εε τετ εε ειιι ει·ει.εττεειιετεε εεειι Μπι νοι·εειιιεςε (.))ετεειιεε

ετεεε Νε.ιεεε εε ινετιιιεε, ενειειιετ ετεετεειτ.ε εεττ Με επικι

ιοετεειι-ε.εε.τοιετεειιεε Βιιεε, εετιετετεεττε ωττ εεει ετιειοειεειιετ

Ποιεεετ Με Ιιετιιεεε τε Βιειιιιι.ε,ι; εε ιιτιειεεε τετ. Πε εειεε

ε.ιεο εε ιιετει·εειιετιιεε: Ροιγε.ττιιττττε εεετε εο

τιοττιιοιεε., ετγετρειετοεε, εεεειεοεοεειωι.

η ειιεεε ε. ε. νετ, εεε ιιει· ετεε ιτιετεετε θιερεε ετιττοιε (του

εεετεε θειεειτι·ιιειιιεεττειεεε τιε εε8·ετεε θτεεε εεετεεειιειι,

ειε Ροιγε.ττιιττττε εεετει τιιεειεε.τ Με. Πεεετ Με

εττοιοετεειιε Ποιεεετ ιετειει·ετ Βτιετεειτεει.τ εικτετττεε ειειιτετε

'Ι'ιιεοττεε: ειτε ετεεε εειιεε ειε Ειττεε;ετ Με 8τειριιγΙοεσεειε

εε, (ιτε εεεετεε Με 8ττερτοεοεειιε, εεσιετε εττει·ιετ ειε το"

Αειιειειε εετεεειττεε ειεεειωε. εεε τετ εε »νοιιι ιεϋ8ιτειι, εειεε

τε ειιεειιεετετ Ζεττ εεειι τιτεεε θτερεε Με Ρειγεττιιτιιιε

νντεάετ τε τεειιτετε Πετετετωρεε εεττ'ε.ιιεε Με, )ε Με εειιι

ιιετνοττετεεεεε ιιιοειεετ.. εεε ιιιεε ειιεε ετιειειιεεττιε (Με

ιιεετει·τειιε Πετει·εεειιεεε εειι Με ιιιτετεειιειι νετιειιτ' Με

εετε;τειττΒ· Με Ρττττιιερε εετετετειιεε, εο »ειτε εε εεε ιιετειιε·

ετειιεε ιεττεεεε, εε ειε Ρειγε.ι·τιιττττε εεετε τιιεεειετιεε-ειιιε

Κτεειτιιεττ ειιι ε·εεεττε τετ, οεεε ειιει· σε Μτεετετ (εειεε

Κτεειτιιεττετοτειεε εε νετετειιεε εεε, ιιιτετεειι εετετ ετεεε(ιετ

ειιειτειι, ιιεετεττειι ε.ιιετ νοε ετεεεεετ νετεειιτεεεε.

Με εεε ειε ειιτεετεειιεε ειειττριεε θειεειιετιετε.ειτεεεειι

εειιετι·ττττ, εε τετ ιιτετ τιιεεε Ιντερ: ιιοειι εοιιηιιιειττετ εειι

εειινντεττςετ εε ιεεεε.

Ποτ Νειειε ειιτοετεειιει· θειεειττιιειιιεεττεειεε εΜεε εει·-Πιτ

εοιειιε Γε.ιιε, ννο ετεε εειιτε Ρειγε.ττιιττττε τιιεετεετιοει εειιι

νοιιετε.εάι,ε τε Ι·ιετιεεε; ειιετ8·ει.>;εεεεε τετ, εειιεετε τε εεινιεεειι

Ιετετνειιεε ειιεεετιιτι·τ. 8ειτ άετ Αεετεεεεε,ς Με ερεειιιεθι

ετττιιεεεεε δειτογιρι·ε.ρει·ετε τετ ετεεε Βι·ιττε.ειτεεε τεειιτ εειτειι.

Βτε Ροιγεττιιττττε ειιτοετεε. ι·ιιεειεε.ττεε εεειτει

τοεεε Νετεεεετ εεει θττιιετε.ειι εεε Εεεε εετει· (.ς·τιιιετιεεε

εάτε,εεεεεε νοιιετι.τεετε· (τειιετιτ πετάω.

8οννοιιι ιτιτετεειι, ειε Με. εετεεετιτειι εε.τιιοιοετεειι-εεειο

τοειτεοιι τετ νοε τιετ εεεε.εετεε Κτεειιιιεττ Με Αττιιι·ιτιε ε

τοττεε.εε εε εετετεειιεττιεε; ιετετετε, ννειειιε ιτετεε Νει(.τειι€

εετ Πετιεεε εετ,ετ, εεε τειιεετ ννεττει· τοττεειιτεττετ, ιεττοιιτε

νεττ'. επι ιιεετεε Ροιγεττιιττττε τιετοι·ειεε ε Με·

ει·εεεινε. ιιεεετοιιεεε. Νιι.ειι Με ιιεεεετεε Ε'οτεειιιιεεειι ει
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ειε εΙ›ειιΙ`ιιΙΙε ιιιιεειΙΙιεετ Νιιιιιτ; σε ?τεμ ΙΙΙιει· άειι ειιεειιι

εοΙιειι ΚτιιιιΙΙΙιειΙ:εει·ι·εεετ Μεεε πεσει· ΙιιεΙιει· οιΙειι.

ειιι.ιιΙιε ιιιιιετειιΙιτιιι;ειι. Με Μ ε Ι ιι ιιι ο σε εε εε τι ι Ι ε ιιιιιι

ΒροιιιινΙΙΙιε ειε (οτιιιε.ιι ε. Πιι‹ι Ιειπετε ννϋ.τε Μεεε

νετΙ'.'ε ΑιιειεΙιτ ιιιειιιιεεΙι ειιι άειι ΚτειιΙΙΙιειιεΙιιΙΙΙετιι, Με ειε

νοιι θττιιιιιρεΙΙ-Μετιε Με 8 ροιιΙΙ νΙοειε τΙιι2ο ιιιεΙ ισιι.

ιιιι‹ι νοιι ΒεεΙιιετειν Με «Β τ ε ι τ ιν ε τ ΙΙ ο ιι ε τ

ειιιιΙε ειιι ΙΙνεΙιοΙ:ιεεΙιετ νει·Ιιτιιιι: πιειι; άετ

Ι ε ι ε τ. ε ι· ε ιι» ΙιεεεΙιτιεΙιειι ννοτόειι ειιιιι. ιιιιοΙι ιιιε νοιι

ΒοΙιιιΙΙετ Με ΙιεεοιιτΙετε Κι·:ι.ιιΙΙΙιειτείετιιι ΙιεεεΙιτιεΙιειιειι Γε.ΙΙε

νοιι Ροινιιτι.Ιιτιτιε ε. ενιιοι·ιτιε εΙιτοιιιοε νιΙ·

Ι ο ε ει ιι ν ρ ε τ ιι Ι ει ε ι ι ο ε ιιιΙιεΙιι.ε νωτ. ειπει· ΡοινιιτΙ:Ιιτιιιε

ιΙείοι·ιιιειιε ρι·οετεεεινει ιιιιιετ,ςεΙιτεοΙιτ ννιεεειι. ΙΒιιιερτιοΙιι

(Με άεε Ιιει ε;ειιιιιιιιιετ ΒτΙιτιι.ιιΙιιιιι,ε ε,·ειιιιιιιειιε έιειΙιοΙοειεεΙιε

ΒιΙ‹ι νοΙΙΙιοιιιιιιειι άειι ιιιιιιι.ιιεΙιεΙιειι θεΙειιΙινετιιιι ει·ιιιιεειι άετ

Ρ. 8εΐοτιιιειιε.

Με εειι άειι Νιιιιιειι «ΒΙιειιιιιετιειιτιιε ιιο κιοειιε»

ειιιΙιει.ι·ιιιι, εε ιππεε ετ, ειιι ιιιεΙιΙ: ιττε ιιι ιιιΙιτειι, ειιΙιΖ νετ

Ιεεεειι ννει·Ιιειι. 8οιεΙι ειιιε ΙιεεοιιΙιετε ΕΙιΙιτιιιιιιιιιιε ΒιεΙιι; εε

ιιιεΙιτ. ΚιιοτειιΙιιΙΙΙιιιιε·ειι ννετιιετι εοινοΙιΙ Ιιει εετ εειιΙ.ειι, ιιιε

8ιιοΙι εΙιτοιιιεοΙιειι ΡοΙνιιτιΙιτιιιε τΙιειιιιιιιιιοε ΙιεοΙιεεΙιτει, εΙ›ειι

ι'ειΙΙε εει άετ Ρ. Ιιειοτιιιιιιιε ρτοετεεεινε, ιιιοΙιιεινε Ιιετ Ρ. οιιιο

ιιιοε νιΙΙοειι. Πιι‹ι (Με Με ΒΙιειιιιιιι.τιειιιιιε ιιοΙιεειιε ιιι (ιετ Ειτε

τιιιιιτ ΙιεεεΙιι·ιεΙ›ειιειι ΓιιΙΙε, ννεΙεΙιε ΙιειιρΙ:ειι.οΙιΙιεΙι Με Κιιιιιεε- .

ιιΙΙ.ετ Ιιετι·ειι”ειι, Ιιειιιιειι ειιι. ΙιειεΙιΙ.ιεΙιειι. ιιιιιετ ειιιε άετ εε

ιιειιιιτειι Ηειιιιτετιιρρειι ιιιιιει·εεΙιτεοΙιτ ννετιιειι.

Ειπε “Με Ι›εεοιι‹ιετε Γοτιιι νοιι οΙιτοιιιεεΙιειιι θειειιΙιΙειΙιειι,

ιι.ΙιιιΙιεΙι άετ ΑτιΙιι·ιιιε ΙΙει”οτιιιειιε, ιιΙιετ ιιιι-ινεεειι εεΙιετι' νοιι

ιιπ ειι ιτειιιιειι [ιετ Με Ιι νιιεττ τορΙιιεεΙιε θετεοιιτ

ετε ρ ειιιε νοιι Μετιε-ΒειιιΙιετ ει: Ιιιετ ειιιειεΙιτ ειιιε [Μοτ

ιιιιιιιι εετ ΙΒιιιτειιιιτΜειι ιιι ?ο εε ειιοιιιιιΙετ ννιιεΙιετιιιιεερ

ννοΙιΙ εετ ΘεΙειιΙιειιιιειι άετ ΚιιοοΙιειι. ειε ιιιιεΙι εΙειεΙιεειιιε

ιιιιτοΙι ειιοιιιιιΙε Βιιινι·ιοΙιΙιιιι€ άετ ννειεΙιτΙιειΙε ιιιιτι ΝιιιτεΙ.

Πει: Ιιεετειιιιιεετε ιιπά αΙιειεειετιετιεοΙιειε 8νιιιριοιιι ΙΙιεεεε

Ιιειιιειιε ειιιε ιιιε Τι·οιιιιιιεΙεεΙιΙεςετιιιιςει·. Μεεε Ι‹τειιΙ‹ΙιεΙιε

ΘεΙειιΙινετιιιιτιετιιιιε ννιτιι ννοΙιΙ ΙΙιιτεΙι ΙοοεΙε θιτειιΙιιτιοιιεετϋ

τιιιιι;ειι ιπι ΒΙιιι- ιιιιΙΙ Ι.γιιιυΙιεείεεεε εΙειιι Ιιετνοτεετιιιειι ιιιιιι

Ιιοιιιιιιι Ιιει ιιιειιεΙιειι Ιιιιιι€ειιΙειΙιειι, επιεΙιΙει·ιι ιιπά εθεω

ει·ΙιτειιΙιιιιι€ειι ιετ ΒεοΙιεοΙιιιιιι€.

Ειι6ΙιεΙι ννιτ‹ι ειιιε 881120 ΒειΙιε νοιι οΙιτοιιιεεΙι ειιιιτειειιιιειι

θειειιΙιΙει(ιειι ΙιεοΙιεεΙιιει, ‹ιιε ιιιιΙετ Ιιειιιε ω ΒιιΙιτιιιειι ρεεεειι.

ννιιιωι-Ι

ιιιιοΙοε;ιεοΙι ιιιιιιΙιεΙ ειιιε, Ιιειιειι Ιιειιι εοιιι.εε Βιειιιιιιιι νοτΙιει·- Ι

€ε;εειιιςειι. Ι)ει·ετιιεε ΕτΙιτειιΙιιιιητειι Μιτου εεΙιΙιεΙιΙ.ννεε Με

ΡεΙνεττΙιτιι:ιε ειιτοιιιοε ιιι ΙιεεειοΙιιιειι.

Ι)ιιεε ΡοΙνετΙΙιτιτιε ιιτι ειι.. Με (πω, ειιιε Ι›εεοιι‹ιετε

θιτιιιιρε ειιειιιεεΙιτ, Ιιι·ειιεΙιτ Με» εχετε Ιιειοιιι :ιι ννετιιειι.

Π. ό”. Α ν ετΙιεεΙι: «ΝεΙ'ιεΙειι εει άει· ΒειιειικιΙιιιιε; άεε Εο

2ειιιε». (Ντ. 29-81).

Ι)ε.ε Νει'ιιιΙειι Ιιει ειεΙι Ιιει άειι ΠετιιιειοΙοε;ειι άεε Ιιι- ιιπά

ΑιιεΙειιτΙεε εεΙιτ ΙιεΙιεΙιτ €ειιιιιοΙιτ ιιιι‹ι ιιιϋοΙιτε νεται'. ΙΙιιτοΙι εειιιε

ΜιτιΙιειΙιιιιε Με ειιιιειι);ειι ΕτΙ'ε.Ιιτιιιη.εειι, ννεΙοΙιε ειιιε” ειιτΙε

τετεειτε εειιιεεΙιι ννοτιιειι ειιι‹ι, Ιιεειιιτ.ιεειι. Βεεοιιιιετε ννετι.Ιι
νοιι ετννειει ειοΙι Με Νιιι“ιιιΙειι ΙιεΙ ιιεεεειιΙιετιι Εεεειιι, Ιιε.ιι- Ι

άειι. εε ειεΙι ειιι άεε εειιιε Βιετιιιιιιι οΙιετ ιιιπ ειιιε ΒιιεοετΙιε.

ιιοιι άεε εΙιτοιιιεοΙι νειΙειιιειιτιειι Βεεειιιε; ειιεεετιιειιι ι;εΙιειι

ρι·οΙ'εεειοιιεΙΙε Βεπειιιε ειπει· ΝεΙ'ιιι.ΙειιΙιεΙιειιΙΙΙιιιιε· εεΙιιιεΙΙ ιιι

ΗειΙιιιι;.: ιιΙιετ.

Νει“ιεΙειι Ιιει·ιιΙιιςΙ, (Με ΜιιιεΙ ιετ ΙΙε.Ιιει εειιε τει2Ιοε, εε

ιτοεΙΙιιει ειιι Με ιιιιεεειιιιειι ΒιεΙΙειι, ΙιεεειΙιε·Ιε ιιιε ΒοΙιιιιετ2ειι

ιιιιιι άειι .ΙιιεΙιτει:.

ΘετιιοΙι ειιι! νετάιτΙιτ ιιιεΙιτ ιιιε ΙΝεεοΙιε. Βει οΙιειι€ειιειιιιιειι

ΗειιιΙειΙιειι ννιτ‹ι πιειι πιει "ειε νοιι ΝιιιαιΙειι ΕιτιοΙιτ ΙιεΙιειι,

ννιε εοΙΙ·Ιιεε ν. ιιι 180 ΙΙιεεΙιεεΙιε;·ΙιεΙιειι ΓΙιΙΙειι ειιιε εειιιετ πιει

ΒιιτιιΙιιιιε Ρτεειε οοιιειιιιιι·ειι Ιιοιιιιτε, ειιτΙετε Ι)ετιιιιιιιιιιι.ειι, ννιε

εεΙ›οττΙιοιεοΙιε ΙΞεεειιιε, Ρεοτιειειε. Ριπντιεειε ιι. εει. ςεΙιειι

Ιειι).>; ιιιεΙιι εε ειιιιειιΒιε ΒεειιΙτετε. ΑΙεο εττειιε ιιιι.εΙι εε

ιιιιιιιιτετ Ιιιιιιεειιοιι νοτ,εεΙιειι.

Ζιιτ Αιιινειιιιιιιιε ειιιριιεΙιΙΙ: Μετι'.ιοΙ€ειιΙιε ΓοτιιιεΙ: Νε(τεΙε.ιιι

20,0, Ζιιιοι οιινάειι εΙΙ›ι, ΑιιινΙι απ. Με ει 10,0. ((ΜειιιΙιοΙι

3ειροη..(),5-1,0) Μ. ε. τ.. ε. ρε.ετε ιιιοΙιε. Π” ΜειιιΙιοΙ νετ

ειιι.τΙει. ιιιε .ΤιιεΙιτει2ΙιεΙιεΙιειιάε ΙνιτΙιιιιιε άεε ΝείΙ.εΙιιιιε.

Ε. δ. ΒεΙι ε ι ιι ι ε: «ΠεΙιετειοΙιτ ιιΙιετ άιε ννιεΙιτιι.ςειειι ΑτΙιειΙειι

ειιι' άειπ Οοιιετεεε άει· ι'τειι26ειεεΙιειι ΤΙιετερειιτειι ιιι 'Ι'οιι- Ι

Ιοιιεε». (Ντ. 29 ιιιι‹ι 82).

Με ΗιιιιριτΙιειιιειε. Ιιειιιειι ειιι· νετΙιε.ιιάΙιιιιε (οΙΒ·ειιιΙε: 1)

Ιιιειιιιιειειιε άετ Μεεε· ιιιι‹ι ε) άιε Κτϋ.ιιιριε ιιπ ΚιιιΙΙεεεΙιει·.

νοιι ιιιεΙιτ νοτιτειιιει·ΙΙΙιειι νοτιτιι.8ειι 2ο ειι ιιιιεΙι ειεΙι άιε ιιι

τετεεεειιιεετειι Ι)εΙιε.ιιειι ιοΙεειιιιε: 1) εΙιετ ιιιε Νειιιι· ιιιπ! Με

Πιο ιιι Βειειιιι€ ΙιειιιιΙΙΙιεΙιε Ηε.ιιι ινιτΙΙ ΙΙιιτεΙι η

Βιιε Νε(ιεΙειι Ιιεειτ:τ Ιιειιιειι ιιιι€ειιεΙιιιιειι Ι

 

Ι ΙΙΙιει· Μεεε ΚτειιΙΙΙιειτ

γ ιιιιιιιΙιεΙιεΙι ιιιιιεΙιτειι.

ΒεΙιειιιιιΙιιιιε· ρε.τεενρΙιιΙιτιεεΙιετ Πι·ΙιτειιΙιιιιιςειι. 2) ἱιΙιει· (Με

Τετρειιιιιιιιιιεειιοιιειι Ιιει Ιιι(εειιοιιεΙΙι·ειιΙΙΙιειιειι, 8) ΙιΙιετ Με ΠιιΙιε

_ ι ειιι.ιιΔιι.τΙιειι Με ΡιιΙεεε Ιιειιιι ΒιιιΚειι άεε ε.ττει·ιεΙΙειι Ι)τιιεΙιεε,

Πιιτει· Ροινιιι·ι.Ιιτιιιε ιΙε(οι·ιιιιιιιε ννιιι·ειι ειιιεΙι Κτε.ιιΙΙΙιειιε2ιι- . 4) ιιΙιετ Με 8νιιιριοιιιε άει· Αοτι:ιΙ:ιε ιιΙιιιοιιιιιιιιΙιε ιιιιτΙ δ) ιιΙιει·

Με ρι·οΒιιοειιεεΙιε ΒειιειιΙ:ιιιιε :ιετ $ριιιιιιιιιιιιτετειιοΙιιιιη; $εΙιννιιιιι

ειιεΙιτιε·ετ.

Α. Γ. ννιμ τει.: «Ζιιτ 8νιιιριοιιιιιιοΙοειε, ΡτορΙινΙει:ε ιιιι‹ι

'Ι'Ιιετε.ριε «ιετ ΒιιΙιοιιειιρεει εετ ΜειιεεΙιειι». (Ντ. 80, 88,

88 ιιιιΙΙ 85).

Ιιι άειι Ιειειειι 5 .ΙιιΙιτειι ιετ ιιιε ΒιιετεΙ.ιιτ ιιΙ›ετ ιιιε Ρεει.

ρετιιΙΙεΙ εειι ΒτινιΙιτιιιι€ειι. ννεΙεΙιε ιιι άειι Ιεπιτειι Βριιιειιιιειι

ι.τειιιεειιι ννοτάειι ειιι‹ι, ΙΙιιτοΙι νιεΙε Ατ

Ιιειτειι Ι›ετειοΙιει·ι. ινοι·ιιειι. Απι' Με εειιειιιιιε ΜειετιεΙ Με»

ειοΙι πω. ιιιιά Ιιτιιι€ι ειιιε ειιεειιιιιιιειιΙιειι€ειιιιε ΑΙ›Ιιειι‹ιΙιιιιΒ·

ιιΙιετ Με ΡεεΙ: ιιι άει· ι·οτΙιεε·ειιιιειι ΜΜΙιειΙιιιι€.

Ε.. Ρ. 8οΙιεΕιτ: «Ζιιτ Πειτε ιιΙιετ άιε ΒειιιιιιάΙιιιι); άει· @ειιιε

ειιι. ΟΙ. εΙιειιΙιιιοοε·τιιε». (Ντ. 88).

Κιιτεε ΜιττΙιειΙιιιηε· ιιΙιετ άειι ειιιιειι€ειι ΙΒιιεει. ειιιετ Βειιιιιιιι

Ιιιιιι; νοιι Ι.ερτε ειιι ιιιιιετΙιοΙιειι θε.Ιιειι νοιι ΟΙειιιιι εΙιειιιΙιιιον

,ε.>;τεε. Μει·οτειιιετ ννιιτΙιε εε νοιιι νει·ι'. ιιι ετειςειιιιει· Ποιε, 8

Μι Ι.ιιεΙιεΙι. ιι.ιιιε.ιι€ειιά νοιι 5 'Γτεριειι ιιιι‹ι Με ιιι πιϋεΙιεΙιει

,ε;τοεεειι Ι)οεειι Ιιετειιι εεΙιειιιι, ιιι ειιιειιι Β'ιιΙΙε ννιιτ‹ιε Με ιιι

70 'Ι'τορΙ'ειι ιιτειιιιεΙ ΙΙΙ.8ΙιεΙι νετιιΙιιεΙΕΙ:, οΙιιιε ιιιιεε ΙΒτεοΙιει

ιιιιιιιτειι εειτειιε άεε Μεεειιιιετιιιιτεετιιε ιιιε ιιιιιετε ΟτΙΙιιιιι.ιιοιι

Βιιιιε Ριιιιειιιιιι Ιιοιιιπε ιιιεΙιτ ιιιεΙιτ ιιΙε

80 Τι·ορίειι νει·ιτει,εειι: ιιιε ΙΙιιτεΙι άεε ΜΜΜ Ιιετνοτεετείειιειι

ΠεΙιεΙΙιειΙ. ιιπά ΙΒι·ΙιτεοΙιειι Ιιεννο,·.ςειι Με Μεεε επ ειιιε Ζειι

ΙειιΒ· ιιι ειεΙ.ιι·ειι.'

ΙΙιιε €ειιειιιιτε Μεεε ΙιετεοΙιτιει: _ιειιειι(εΙΙε ευ ειιιι€ειι ΗοΙΙ'

ιιιιιιπειι ιιι εΙΙειι 5 ΡιιΙΙειι νοιι [1ΒΡΙ'8 - άετ ειιιε ινιιτ Ι..

ειιιιετΙιετιεε, ειπει· ειιι ιτειιιιεεΙιτ.ετ εειι, ιιιε άτειιιΙιτιιτειι Μ. ιιι

Ιιει·οειι. - και ΙιεΙΙΙ οιιετ ε.ΙΙιιιεΙιΙιεΙι ΒεεεετιιιιΒ· ειιι.

Ε. .Τ. 'Ι'ιιτιιιι: «Με ιιειιεε ΡΙεεειιιιει:ει·, ννεΙοΙιεε εει άετ

Ρετειιεειοιι τω” ιιιπ 8εΙιεΙΙ- εοιιιιετιι ειιεΙι 'Ι'εειειιιριιιι

ΙΙιιιη:ςειι Ιιετνοττιιιι». (Ντ. 84).

Πε. Ιιειιι θει'ΙΙΙιΙ- Μπι (ιετ 'Γεειειιιριιιιιιιιιι€ Ι›ει άει· Ρετειιεειοιι

ειιιε €τοεεε ιὶοΙΙε ειιιιοιιιιιιτ, Μ.: 'Γ. ειιι ιιειιεε ΡΙεεειιιιειετ σοιι

ει.τιιιτειι Ιεεεειι, ιτεΙοΙιεε Ιιετειτε ιιιιΙιεὰειιιειι‹ιε ΜετάιοΙιτειιεειι

άει· ειι ρετειιαιτειιάειι Μειιιειι ετΙιειιιιειι Με", Με εοΙεΙιεε

Ιιειιιι εεννϋΙιιιΙιεΙιειι ΡΙεεειιιιειετ ιιιεΙιτ ιιι6ΕΙιεΙι ιετ. ·

Ι)εεεεΙΙιε ΙιεεΙεΙιι εεε ΝειιειΙΙιετ, Με πινει 'Ι'ΙιειΙε, Με ιιι

ειιιειιι ινιειωι νοιι 125° Ζε ειιιιιιιιιετ επεΙιειι. Ι)ετ άειπ Ιζιιι·ρετ

ειιιιιεεειιτιε '1"ΙιειΙ ειεΙΙτ ειιιειι ΙιοΙιΙειι Κεειειι νετ νοιι 18 ιιιιιι.

Βι·ειιε. 4,75· πιιε. ΗϋΙιε ιιιιιι 85 ιιιιιι. Μεεε. Με οΙιετε νΙ(ιιιιΙΙ

ΙιεεεεΙΙιειι ιετ 095 πιει. «Με, ιιιε άειπ ΚΙιτρετ ειιιιιεε;ειιτιε Ιιιι

τετε 0,65 πιιε. Με. Πει· εννειΙ.ε 'Ι'ΙιειΙ. ννεΙΙ:Ιιετ ειιιε Ε'ικιτειι εεε

ΡΙεεειιιιειετ ιιιιτοΙι άειι ΠιιιετειιεΙιειιιιειι ΙΙιειιΙ, Ι›ιΙ‹ιετ «Με Ρετι

εειειιιιε άετ οΙ›ετειι ννωπι «Με ετει.ειι ΤιιειΙεε πιιε ιετ 85 ιιιιιι.

Πιερ.: ιιπά 0,95 ἀιεΙ‹. Βειιιι Ρετιιιιττιτειι ννιττΙ ΙΙιεεεε ΡΙεεειιιιεεετ

Ιιετιιτιιε ιιι άει· Ηειι‹ι έεΙιεΙιειι. Μεεε άετ Ι)ε.ιιιιιειι άεε Πικετ

ειιεΙιετε ιιι άειι ινιειωι εννιεεΙιειι Ιιειιιειι ΤΙιειΙειι ιιι ΙΙεετειι

Ιιοιιιιιιι εειι άειι ΠιιιετεεΙιιε‹ι ιιι άειι νετεεΙιιετιειιειι ΠιοΙιι.ις

ΙιειιεεοΙιινε.ιιΙΙιιιι,εειι άει· ιιι ιιιιιετειιεΙιειιΙΙειι ΚΙιτρετιΙιειΙε ΙιΙετ

Με ιιειιιΙιεΙι ειιιριιιιΙιει.

Η. Κ. ΖιεεΙιειιεΙωΙ; «Ζιιτ Β'τε8·ε άει· ΑιιινειιΙΙιιιιιτ νοιι

8ττεΙιΙειιειιετε;ιε εετ ΒεΙιειιιιΙιιιι8 τιιΙιετειιΙΙιεετ ΘεΙειιιι

ΙειεΙειι Ιιιι ΚιιιΙιεεεΙιετ». (Ντ. 85).

Ζ. Μεεε 8 ?ειιιε νοιι ΘεΙειιΙιτιιΙιετΙιιιΙοεε ιιιπ τω” ΙιεΙιιιιι

εειι, 5 Κιιιιιει· ιιιι‹ι 8 ΒτννεεΙιεειιε. Βει Ιειιιετειι ννιιτ άετ Ρτο

σεεε ειιιε ΒιιΙΙετ.ιιιιιι εεΙ1οιιιιιιειι ιιπά ννιιτΙΙειι (Με ιιοεΙι νοτΙιιιιι

Ιιειιειι θοΙιιιιετεειι ιιιιτοΙι Με ΒιοΙιι.ΙιεΙιειιΙΙΙιιιιε τεεεΙι Ιιεεειτιει.

Βει 2 ΚιιιΙιετιι ειιιε εε ειπει· 6ιεεετ Βειιιι.ιιιιιιιιις ειιτ ΜΙ

ιιιε;ειι ΑΙιεεειιιτιιιιΒ· ιιιι‹ι ειιι:ιοεειι ειε ειιιε Δωσε (ιιιε ΝΙιτΙιιι.ς

ννετάειι ειιιεε οΙιιτιιτε·ιεεΙιειι Βιιιξτιιι'ε οΙιειιε·ειιιιιιιιι:ετ 'Ι'Ιιετε ει.

Ιιι άειι Με Ιειειειι Β'Ιι.ΙΙειι ειιι. Και'. ειιοιΙιεΙι ‹ιιιτεΙι ιιιε -

ει:τεΙιΙιιιιε ειιι εΙεει.τιεεΙιειιι ΒοιτειιΙιεΙιτ ειιιε Βιιιιετιε·ε Βεειιι

ιΙιιεειιιιε άετ τιιΙιετοιιΙΙιεειι Βι·Ιιτειιιιιιιιρ; ε” ΚιιιεεεΙειιΙιε εεΙιειι

ΙΙΙιιιιιειι. Πιο δοΙιιιιετεΙιειτ.ιεΙιειτ νετειιιΒ· τεοΙιΙ: ΙιιιΙΙΙ, εε τ.ι·ιι.Ι: ιιι

Ροιε·ε ιιεεεειι ειιι:ετ Μεεε ιιπά Αρ ειιι ειιι; ει·ετ ερειει·

Ι‹οιιιιιιι άετ 'Γιιιιιοτ ειιιε 8οΙιννιιιΙιειι ιιιι ειεΙΙΙ: ειοΙι Βεινε,ειιοΙι

εειι ω. ΠιιΙιει ιει ειιιε Ιιιιιιιο5ιΙιειιιιοιι άεε ΙιεΙ'εΙΙειιειι θε

ΙειιΙιε ιιιεΙιτ ει·ι'οτ‹ιει·ΙιοΙι.

Μ. Μ. ΑΙειΙε_ι ε ντι «Ζιιτ ?τεμ ιιΙιετ ιιιε ΒεΙιειιιιΙιιιιΒ· νοιι

ΕτνειρεΙε.ε ειιι; ΑιιτιάιρΙιτΙιετΙεεετιιιιι». (Ντ. 86).



Α. Βει: ειιο1ι εειιιοι·εειτε ιιι 2 Ρε.11ειι νοιι Βι·γε1ρε1ιιε ειιιε

Οοιιριι·ιιιις ιιιιτ1 Ηε11ιιιι(ι; άει· Βι·1ιτειιι1ιιιιιε τ1ιιι·ι:1ι άιε Μινωι

τ1ιιιι;; νοιι Αιιιιι1ιρ1ιι1ιει1εεει·ιιιιι 1ιοο1ιεο1ιτ.ει.

ινο1ι11ιἱει· ιιιο1ιι ειιι ειιιε ερευι1ιεο1ιο δ11ίιι·1ιιι1ιε, εοεάετε ιιιιι

ειιιε Ετιι61ιιιιις άει· ι·1τε1ειι Βιιει·ιςιε ιιιι(1 Βεεισιιοιι άεε Οι·ι.ς:ι- .

ιι1ειιιιιε ιπι ΚειιιρΓε Με (Με 1ιεει.ε1ιειιάειι 1ιιίεο ειοιι.

3. δ. ΒιιΜιιιαεο1ι11:: «ΕΜ Ρει11 νοιι Αιιιεε1ε ε.ιι1 νερ,·1ιιε

Πε». (Νικ 88).

Με ειι('ε1118·ειι Βο(ιιιικ1 Βει άει· Πιι1ει·ειιο1ιιιιια ειιιοε 20-_(ε.1ι

τι€ειι ΜΜο1ιοιιε, ικοΙο1ιεε ιι1ιει· Βο1ιιιιετ2ειι ιπι Πιιτοι·1ει1ιο

ΜΜΜ Βει! νοιι. (Με πετιει.ιιιιτε Αιιοιιιει1ιε. 1)1ε Πεΐε.εοεείοιι

ετίο18τε μι· νε.ειιιειιι, ενω· (ΜΜΜ ιι1ιει· νοιιι ΣΥ111ειι άει· Ρετ.

ε1ι1ιειιεις. Ε1ιιε ΑιιεΙϋί(`ιιιιιικ ειιιετιτιο ιιιι:1ιτ. νι·ε.ι·. ειιε1ι "Με

ειιικεάειιι:ει. Πιε ννε11ι1ιο1ιειι θειι1ιε.11ειι νοΙ1ειϋιιὰιἔ ιιοι·ιιιιι1.

Ζε (πω Ορει·ειτιοιι ειιτεο1ι1οεε ε1ο:1ι Ρετ. εκει..

Α. Γ. ννημι ι·ε: «Πε1ιοι· άεε Ιι11ρίειι ω( άει· 1·1ει(ϊΜιι'εο1ιειι

11γιιιρ1ιο ιπι Ιιιοιι1ιετιοιιεειεόιιιιιι (Με Ρεε». (Ντ. 8ῖ).

Ροιι.εετειιιικ ειιι· ο1ιειι οιιιττειι Αι·1›ειτ.

Οι Κ. θε1ιεριι·ο: «Ζει Ε`τεεε Μα Με Βε1ιειιι11ιιιιε άεε

Α1ιοι·ιε Με )Ήιιιι·ιιιιιιι ρι·ιιιιιίυ1ιιιιιι». (Ντ. Β?).

Αιιι:1ι ιιι6ο1ιεε ειο1ι ειιε1ο,ε, Με Βειιιει· (ιι ω. 019811 Ραψ

11εο1ι.)ινι·ε.τεο1ι Ν): 28) όε.1ι1ιι ειιεερι·εο1ιειι, ι1εεε νι1ιιιτιιιιιιιι

ριιιιιιι(ο1ιιιιιι ειιι ερεο111εο1ιεε Αιιτιε1ιοι·Ηνιιιιι εο1.

νω- ετννε. 12 .1ει1ιι·ειι »νιιιιι1εο Με ειιι οΜο ΞΟ-βι1ιι·ιεε

Πε.ιιιε, ινε1ε1ιε ειιι 1ιεΙιιιιιε11ειι Α1ιοι·τ Πτι: ιπι Εειι('ε νοιι 13

.Τε1ιτειι, 1ιε.ιτε ειο 5 Βο1ιννειι€ει·εο1ιε.1'τειι σ1ιιιο1ιρ;ειιιεο1ιι,

ι.νε1ο1ιο _(εάοο1ι ε11ε Με εἱιιειιι Α1ιοι·τ. 1ιιι ΑιιΓειι8· εεε ειο1ιειι

τ.ειι 111οιιειε ειιε1ειειι. ιι·οιε νοι·εο1ι1ει1ειιει· νοι·ειο1ιτειιιιιεετε

ρ;ε1ιι. Με ΙΛε8·ειι ινε:1ιι·ειι‹1 άεε 8·ιιιιΖειι 171. Ποιιιιτε ιιιιι1 (ΜΙ.

Ιι·εειιά ειιι οτεειι1εο1ιεε 1.ειαειι 1ιεειειιι1 ιιιο1ιι.

Β. νει·οι·άιιο(.ε ιιιιιι Με Βιιιι·εοτιιιιι νι1ιιιι·ιιι ρι·ιιιιιΓο1ιι ιιι

Ρι11ειι ειι 0.12 ρι·ο άοει ι·ιει·ιιιε1 115.),ς1ιο1ι. ννο1ο1ιεε άιε Ρετ.. νεώ

ι:1ιο ιπι (ϋιιι”ιειι Βο1ινι·ιιιιεετεο1ιείτειιιοιι:ιτε ειο1ι 1ιείιιιιά, Με 2τιιιι

Βιικ1ε άεε ε1ε1ιειιτειι Μοιιετε ιιε1ιιιιι>ιι εο11ιε. Νιιε1ι ΡΑ .1ε.1ιι·ειι

1ιεειιο1ιτο Με ?ι·ειι ιι·ιεάοι· άειι Θ. ιιιιι1 1·ιοιΒ·ιε 11ιιιι 11ιι· (ζοειιιι

(Με, άιεεεε ΗΜ ειιιε Τειιιιὶιι 8ε1ιοι·ειιεε Κιιικ1.

Ηεο1ιοι.

81ιιιι·ιιε1 ε1ιιιεο1ιετεϊννε ι ε1ιειιεΜο1ι 1ιο1εειιει.

1902.Νι·. 4--5.

Θιιεεε1ωιν: «11ε1ιετ άειι Βιιι(1ιιεε άει· 11ιιτειΜΠό11118

άει· Πιετιιι(;εΓεεεε επί' (Με θεννε1ιε Με θε1ιει·ιιιιιτιοι·».

(Ντ. Β ιι. 4).

Ζει· Ηειιι1ιεειιιιιιι(ε άετ Βτιι18.1ιτιιιιε άετ θΒΜἱΥΠιιιΕΒΘΓ Μ!. Με

Βεἱᾶετεειιι,<;ε Πιιιοτειιιάιιιιρ; άει· Απ. ιιτει1ιιιι.ε ει1'οι·‹1ετ1ιο1ι. νει·

ίεεεει· (ϋ1ιι·τε Με Πιιιει·1ιιιιάιιιιιι; ειιι Κειιιιιο1ιειι ειιιε. ιιιιι Μειω

εω11ειι, ιι·ε1ο1ιοιι Βιιι(1ιιεε κ1ιεεο ειιι( άιε Βι·ιιε1ιιιιιιιε άεε Πτει·ιιε

Μι. Εε 1ιεεε ειο1ι ('εετειο11ειι, άεεε εειιιιιιι1ιο1ιε Βο1ιιο1ιωιι

ειι·ορ1ιιτειι, ειι(ειιι;ε εειι;ειι ει‹:1ι Βιιιιιιιιιιεεει·εο1ιειιιιιιιεεε, άειιιι

(οΜου ε1ιτ1ιοι1εο1ιε νει·1ιιιι1ει·ιιιιςειι.

111. Ρετι·ονν: «8ο1ινωο1ιε θε1ιιιι·τεινε1ιειι». (Ντ. 4).

(Α ιιιι~ιι.ιει·οι·Ιεειιιι€ 1ιι Ο1ιει·1τοιιν).

νει( 1ιεεριιο1ιι. άιε νετεε1ι1εόειιεκ.ιςειι ιιτεεε1ι1ιο1ιοιι Μοιιιειιτε

(Μ εο1ιικ·ιιο1ιο ιινωιω 1ιι (Με νει·εο1ι1εάειιειι θο1ιιιτπευειιοάειι.

Αοιιτε ιιιι‹1 ο1ιι·οιιιεε1ιο Βτ1ιτε.ιι1ιιιιιιεειι. _ιιιςειιό1ιε1ιεε ΑΙιει·.

Βιι.ςιι1Μικ άει· ννειο1ιτ1ιει1ε (Με Μιιιτει·ιιιιιιιόεε εοννιε άει· 5.ιιεεε·

ι·ειι ΤΙΜΜ, 111ιοι·ιιι11εειριε 1)ε1ιιιιιιιες άει· Θε1ιετιιιιιτιετ ιιιιο1ι ιιιε1ιι·Γε

ε1ιειι θεΒιιττειι, εε1ι1ε1ΐο Βιιιιο1ιιιιιιε1ιε1ιι, Ηγει·ε.ιιιιιιοιι Με ειιο1ι

ιπι θεεειιτ1ιε11 1ιοι ιιιι),ςειι1ιμιιι1ει· 111ειι;ε νοιι Ρ1°ιι01ιτινε.ε88Γ,

ειιι11ιο1ι Βει Ρ1εοειιτ.ει ρι·εον1ε, 1ιι ιο1ι1ει·1ιΜιειι 1.ι=.ἔειι. 1)ειε Εε1ιειι,

ΙΞε 1ιε.ιιι1ε1ι (Με ι

 
άεε Κἰιιἀεε Μ. ω). μου;; Β·ε('11.1ιεθει.. Πιε Βε1ιειιά1ιιιηε 1ιεεεε1ιι

ιιι Ηε1ιιιιιε Με ε11ςειιιειιιυιι θεειιΜ1ιειαε:ιιειειιόεε. Β828111ηε

Με Βιιι1ι1,πειικεε Βει Ο1ιειιρ1ι·τειι. ενειιτιιο11ε νοι·ετ:1ιι·ιι“ι. (1ει

Ρι·οο1ιοινιιι1ι'εο1ιειι Ι)1ειτ, ε1ε.ιιιι Βετ1ει·ιι. ιινιιι·ιιιειι Βοιιο1ιειι ειιι

Ι.ειιιεε.ιιιειι 12-15 ΗΜ. 1ιιιιι1ιιι·ε1ι, ενειιι.ιιε11 νοτιι1ιει·εεεεεω

Νε.τεοεο, ειιι άε1° (1ε1ιΜειιι1ειι κατ' 10028 Ζω Βιι1ιε ιιι εε1ιιιιι,

εε1ι1ιεεε1ιο1ι 1ιι άει· ιιι·ε‹:1‹ειιιερι·εο1ιειιι·1ειι Βιι.8·ετιιτιε (1ιε1 1ιιι1ε

ε1ε1ιειικ1ει· 1ιι1ε1ιιετ Γοιιτειιο11ο ειιι( (11ε1ιιι1κε Βο1τε) ιιιι‹1 άει· ν".

ε1ιτειο1ιιιιιε νοιι θ1ι1ιιιιι, ιινοΙε1ιεε ινο1ιΙ 1αιιιιιι ά1τεο1: ννε1ιειι ει

ι·ε.·.τειιά Μι·11τ.

Κ ε ιι ιι ο .ς ι ο ε ε ο ι·: «Πε1ιει· (Με ο1ιιι·ιιι·αιεο1ιο Βο1ιειιι11ιιιις άει·

Πει·οιιιγοιιιο». (Ν:·. 4).

Κ. 1ιεει·1ιειωτ (Με 111ιιτει·ιιι1 άετ 1ετπιειι ΙΟ .Τε1ιτε ιιι ΜΜΜ'

εο1ιειι ΚΠιι11: ιπι Ηιιιειιω‹ ειιι( Με Μγοιπορει·ιιιιοιιειι, ειιιειι

462 ).χειιιιιο1ιτ ινοτι1ειι ειιιά. Ρετ νεε_ιιιειιι ννιιι·‹1ε ΒΙΟ ιιιε1 (Με

Τοτ.ε1εκετιι·ρε.Ποιι άεε Πτειιιε πω! άει· θεεο1ιννϋ1ετε αειιι.ιι·1ιι,

Τ? ιιιε1 άιε ΤοωΙοΧι1ηιετ1οιι μη· Μιρει·οιοιιι1ειιι. '75 ειιι! ιει

κοιιεει·ι·ετινε Μγοιιιοιοιιιιε. 85 ιιιει1 Με ειιρι·ει·ει.(.ςιιιε1ε Αιιιριιτ:ι

τ1οιι εειιιε.ο1ιε ινοπ1ειι,15ιιιεΙοοιιι1ιιιιιι·τ. Πιε νει·1ιεεεειιιιι€

άει· 'Ι'εο1ιιιι1: άει· νερ,άιιε1ειι ()ρειειιοτιειι τ1ι·ειιΒιτ ιιι ιιιιιιιει· εειι

Βςει·ει· Αιιικειιι1ιιιιε ειιι( ι1ιεεειιι 111716”, Με Ιιιι11οε.ιιοιι Ζει

οοιιεει·ι·ετινειι Ο ει·ετιοιιειι ειιι( ι·ε.ε·1ιιιι1ειιι πω” πετάω ιπι

πιει· ινε1τετ “Με 1ι.

Αιι( ι1ιεεε Ψειεε νι·ιιι·ι1ειι Τιιιιιοι·ειι νοιι 500-600 θι·ειιιιιι ειιι

ΒΘΙει5811Ε18 άει· θε1ιειιιιιιιτει· ειιιτει·ιιτ, ειιι ΜεΙ ιινιιι·ι1ε ειιιε θε

εο1ινι·ιι1ει νοιι 2200 ειιι( (11εεοιιι 11%" ειιι('ει·ιιι. Οοιιεει·νιιι.ιι·

ινιιι·ι1ε ιιι 14 ρΟι. (7.5 ιιιε1)ορει·1ι·ι:, ιιιιι ειιιειιι Τοι1εε('ε11 ιιιι‹1 ειιι

θι·ιιιιι1ειιω 1ιείο1ετ. ειιι· Φιιιιι (Πε θε1ιετιιιιιττετ 2ιιτϋε1οιιι1ε.εεειι,

ιισειιιι ι1ιεεε11ιε ι1ιι·ε ρ1ιγε1ο1οιςιεο1ιετι 11ιιιιετ1οιιειι επ 1ειειειι ιιιι

Βιο.ιιτ1ε Μ. νοιι άειι 85 ειιριεινειςιιιε1 Αιιιιιιιτιι·τειι ειειι1ιειι15.

1ιι ειιιει Βει1ιε νοιι Γε11ειι 1ιι1(1ειειι ειο1ι Ει:ειιάεω ιιι 50 ι.

ε11ει· ειιρτενεἔ1ιιιι1 Αιιιριιτιι·ιει·. νοιι άειι 910 ρω ι·ε.€ιιιειιι ρε

ι·ιι·ιειι ειει.τ1ιειι Τ, ΒκειιτΙει.ιε νιιιι·ι1ειι 22 πιε! 1ιεοϋιεο1ιτει, ω

1εικιιιι€ειι άει· Νε.ο1ι1ιε.ι·οι·εςειιε (Β1εεε, Πιιι·ιιι απο.) εειιι Με

11ι1ε.1 νοι·, ε1ιειιεοινειιι,ε (Με ιΜι.11ο1ιε Β1ιιτιιιη;. Βε1ιι· ιιι ε1εΙ1€:11

1‹οιιιιιιι. άειιι Ορει·ειειιι· (Με νοιι Οι: ειιι€Μ'ϋ1ιι·ιε Β8181101ι(1111Β8·

εγειειιι Με Ορει·ειιοιιεΓε1εεε Πιε Τοιε1ωιετιι·ρε.τ.ιοιι άεε Πι.ει·ιιε

ει· 1ειρει.ι·οι.οιιιιιιιιι ινιιτι1ε ?ό ιιιιι1 Με θ 'Ι'οάοε(1111ειι ειιεεε(ϊι1ιιι.

(ε εοΙΙ ιι1εο άεε Βεεκτε1ιειι 1ιοετε1ιοιι ιιιϋ81ιο1ιετ οοιιεετι·ετιν πε

ορει·ιι·ειι από άιε 1ικ11οετ.ιοιι Πιτ (Με νεειιιε1ε νοι·Βε1ιειι Ζιι

ει·ννοιτετιι.

' ε

Μισ1ιιιι: «%1ιννειιμτεο1ιεϊτ. 1ιε1Αιιινοεειι1ιειτ νοιι Ονειιε1

σγετειι». (Ντ. 4).

Βει·ιο1ιτ εω- 1Ο 11'5.11ε, Βει ε1ιιοτ τω( Ε'εί11ιεεΒιιι·τ, Με εειι

€ειι ιινιιι·ι1ειι ινε1ιτειι(1 άει· Βο1ιυνειι€ει·εο1ιεϊτ ορετ1ι·π ιιιιι1 (ιι:

€ειι ειιιε.

να 8 τ ι· ο ι; ει ιι ο ιν: «Πε1ιει· Μετι·ειιιγεε». (Ντ. 5).

Με Νεο1ιι1ιοι1ε άει· Βιιι(1ι1ιι·ιιιι(.: (Με Μεττειιι·γιιιειε Π11ιι·ι δ.

πω. Με 'Ηε11ι1ιι· άει· Βιιιεο1ι1ορριιιι€ ιιιΓεειιϋεετ 1ίειιιιε, 1ιιι(ιειιι

1ιο1ιο. Βο1ιεάιΒιιιιε·· (Με Ε'ι·ιιο1ιι1ι1εεε, νοι·Γε.11 Με Νε1ιε1εο1ιιιιιι·

οι1ετ 1ι1ειιιει· Έ1ιει1ε ι1εε Ε'οειιιε. Πε1ιιιιιιι; άετ θε1)ϋ.ιιιιιιττει·

ιιιιά άεε Βειικ1ερρεεετεε. Με νοι·τΙιει1ε ινει·‹1ειι ,ε;ειιιιιιιι(; Επε

ι;ιιιιε άει· ννο1ιειι, Βι·ννοιτειιιιιε (Με Μιιιτει·ιιιιιιιι1οε, εεεοιιι1ετε

Βει Αιιινειιευι1Β νοιι Ζιι€, (Με Ζιιι·ϋοΚ1ιει1ιειι νοιι Ρι·ιιο1ιτινεεεει

Βει νοι·εειι.ιε·ειιι ΒΙεεειιεριιιιιε ιιιι‹1 ιιι εε1ιειιοιι Ρε:11οιι Με .Μι

(1τειι);ιιιιε άεε νοτ1ιεεωιι1ειι Τ1ιε11οε νοιιι Βεο1ιειιειιι€ειιιι;. Ποτ

Βε11οιι ννιιι·ι1ε πιι1: Β()Ο-ΤΟΟ Ο11οιιι. 5 μα. Βοι·1ϋειιιιι,ς ;ε(1111ι.

Α1ε 1ιιόιοει1οιιοιι Πιτ ι1ιε Βιιι(ϋ1ιι·ιιιιε (Με Μεττειιτγιιτετε (118

ιιειι: Η1ιι1ειιιιιιε άετ Μιιιει.1ιο1ιειι Β'ι·1ι1ιμε1ιιιι·ι, Ρ1εισειιιε ρι·εει·18.

Νοι1ιινοιιάίεΚειτ ω" εο1ιιιε11ειι Βιι(1ιιιιι1ιιιι€ ννεΒιειι ιιιιιειει

Β1ιιτιιιιι;. Ηει·ιει:1ιννϋ.01ιε, Νερ1ιιιιιε ειο., ω :ιι ϊι·ϋ1ιειιι Μι

εειια νοιι Ρι·ιιοΜννπεεει· Με Ωιιει·1ιι;;ε.Ι<`ι·ἱι1ιει· ννιι.ιιάτο να(

ι1ιεεε Μετ1ιο‹1ε ειιο1ι 1ιειΕοΙειιιιρειε ειιι.

ΙΔ111€θ"·

?~--

@και και”. Οιι6., 28 Ποεδρε 1902 ε. Ηετειιεεε1ιετ Βι·. Βιιι1ο11' ν17ειιεοιι. Βιιο1ι‹1ι·ιιο1:ει·οι ν. Α. Ψ1ιιοο1ιο, Κει1ιιιι·ιιιειι1ι.Ριι. 1616



!”!!εε ε!!!”νν!εε, !!!ε !ε ε!εεε εε!.;εε ΚεεεΙ !!!!!ε!!ε!ε.

 

!!!!!! !!!!! !!!!εε!ε!:!!!!!! Μ!!!!!!:!!!!ε!:!!!!!! Ζ!!!!ε!:!!!!!!!!!!.
 

Ν!! 12. Βε!!εεε ει!! ,,5!. Ρετε!ε!!!!!εε! Με!!!ε!ε!εε!!ε!! ννοε!!εεεε!!!!!!". 1202.

 
 

Β.Π88180ΕΠΞ! ε!ε!:!!ο!.!!!εο!!ε ΠΒΙ'Ι'ΒΟΒΒΙΕ"Ι'Β1.ΐ.

Λ!!!!!!ν!! ε!ε!!!ε!!!!, εε!!ο!ος!! ! εει!!!ε!!ε!!_! ρε!ε!!ερε!!!!ος!! (Α!·ε!!!ν

Γ!!! εγε!!!ε!!!ε, Νε!!!ο1οε!ε ε. !;ε!!ε!!!!. Ρεγεεερε!!!ε!οε!ε).

Βε1ε!!ε!:!!ε 'ε εεεε!.!!. Βο!!!!ε!!. (Βο!!!!ε'ε Ποερ!!ε!εε!!εεε).

Ο!!!!ε!!!;!ε $ !!!!·ε!·ε!ε).

Με!ε!!ε_!ε Ιε!!!ε!εε. (Ρ!!!!!ε!!!εε!!ε !!!ε!!!ε!ε).

Ηε!ορ!!εε !!!εε!!!!! ε!!!!ε!!!!! (Αεεε!εε !!ε! !εεε!εε!!. Ο!!!!!!!8!ε).

ε!!!ε!εε!!ο!ε ο!!εε!εε_!ε (Με!1!ε!ε!εε!!ε Βεε!!εε!!!!!!).

Με!!!ε!εε!!!!ε ε!!!!!!νν!εε!_!ε !! ε!ο!ε!!οε!!! ε!!ο!ε!!!!! (Με!!!ε!ε!εε!!ε

Βε!!!!εεε :ειε Με!!εε-Ατε!!!ν).

Ρ!!!.!!!!!εε!!εε!!!_! )!ν!ε!εε!! (Ρ!·ε!!!!εε!!ε!· Α!ε!).

Βεεε!!!_! Α!·ε!!!!!! Ρε.!ε!!! !!, !!!!ε!!εε!!εε!!ο! Με!!!ε!εγ ! Βεε!ε!!!!!ος!!

(Εεεε. Α!ε!!!ν Π!! !!.!!!!!!οε!ε,1!!!ε. Με!!!ε!ε ε. Βεε!ε!·!ο1οε!ε).

 

1 Β!!εε!!!! 8ε!!!!!εε!! !!!!ε1!εγε!! ! ν!εεε!·!!εεεεε!!Ιεε !!ο!εεεε_!. (Εεε

! ε!εε!!εε .1ο!!!ε!!! !!ε!· Πεε!- εε!! νεεε!!εεεεε 1ί!·εε!!!!ε!!ε!!).

! !!!!εε!!!_! νΨ!·ε.!εε!! (Β!!εε!εε!!ε!· Α!ε!).

8!!!!!ε!!! ε!!!!εε!!ε!ε!!νε ! ε!!εεε!!!!:!! !!!!!εεεε_! (δοε!·ε!!! Γ!!! θε·

!!ε!!ε!!!!!'ε εε!! Ε"!ε!!εε!!!!!ε!!!!ε!!εε).

νΨεε!ε!!! οί!ε!!εο!!!_!;!! (Ζε!!εε!!!!!! Η!! Ορ!!!!!ε.!!εο!ο,ε!ε).

ν!!εε!ε!!! !!!!!!!!εε!!ε!!!!!!! ! εε!!!!ε!!εο! ρε!ε!!!ε!!!! ! εε!!ορε.!!!1οε!!

(Ζε!!εε!!!!!! Π!! !!!!!ε!εε!!ε εε!! ςε!!ε!!!!!ε!!ε Ρεγε!!!!!!!!ε εε!!

Νεε!ορε.!!!ο!οε!ε)

Ψεε!ε!!! !!!!εε!!!εε!!εε!ννεεεο! ε!!ς!εεἔ,

Μ!!!) !!!ε!!!ε!εγ (Ζε!!εε!!!!!'! Π!! 6 ε

!!ε!!ε εε!! ε!·ε.!!!!εε!!ε !!!ε!!!ε!ε).

Ψο_!εε!!ο-!εε!!!ε!εε!!!! ε!!!!!εε.1 (!!!!!!!!!!.!-ε!ε!!!ε!ε!εε!!εε .Ϊοι!!·εε!).

εεε!!ε!!ε!!_! ! ρ!ε!!!!!εε!!ε

ε!!!ε!!ε Ηγε!εεε, ε!ε!!ε!!!

 

0!ε!ε!!!!!ε Μεο!ε!!!ε, 1902, Ν!. 3 ε. Θ.

Ν. Ν. Ε' !!!!! εονν: «Με Π!!! νοε Ηετε!!! εε!ε!!!·ε!!ε οοε!!!!

!!!!!ε ερ!!!!ε. ε. Όερ!!ε!!!γ!!!οεε!ε !!ε.ε!!!ε!!ε!!». (Ντ. δ).

Βε! !!εε! 1 δε!!! ε.!!ε!! !·εε!!!!!εε!!εε Κ!ε!!ε !!ε!!ε ε!ε!! !ε !1εε

!ε!ε!ε!! !!!!!!”Μο!!ε!εε εεε!! ε!!!εε! Η!!! εε! άεε Η!!!!ε!·!!ορ!'

ε!!!ε θεεε!!!νι!!ε!, !!!ε !!!εεεεε!

8·ε!!!!!!ε!. !ε εει· !!ε!!εε Οεε!ρ!!ε!!.!εεε!!!!, εε!.ερ!εε!!εε!! άοι·

8!!!!!!ε !!!ε!!!!!ο!!!εε, ε!!εεε!!. !ε! !!!εεε!!!ε νοε ε!!ε!ε!!!!!εεε!!!

ονε!ε! Ρ!!!!ε, με!! !ε!! Ρ!!!εε!!;!!ε!! Βε!!!!!! εε!! νοε εο!.!!ε!ε!

Ηε!!!, ε·ε!ε!!ε ε!!νε!ε νε!!!!!ε!!! ε!εε!!ε!ε!, !!ε!!εε!!!. Με !!!ε

θεεε!!ν!!!!ε! !!ε!!!!ε Με!!! ε!ε!! ε!ε !1ε!!!!!ε!!ε! Κεοε!!εε!νε!! !ε!!

εε!!ε!!'εε ν!!!ερ!!!εκεε ε!!!εεεε!!. Με .Πε!ε!!!!!εεεε! !!ε! θε

εε!!!!!!!!!ε! ε!ε!! Ε! απ!. εε!! θ!!! ε!!ε. Γ. εε!!εε!!ε ε!!! ε!εε!

Ρεε!!!!οεεερ!·!!εε ει!. (50 ε!!!!!!!. !!!ε.!ε!, !"ε!!!!οεε!· Ρ!!!εε!ε!!ε!!

εεε !!!!! θεεε!!!!!!!!ε!, άσε!! !!!!!!ε ε!ε!! !!!εεε!!!ε !!!!!ε ε!εεε

!)!!!ε!!νε!!!εε!!εε εε!!! Μ!!! !!ν!ε!!ε! ει! !!εε ί!!!!!ε!ε!! Μ!εεεε!οεεε

ει!. Μεεε Βεο!!!!ε!!!!!εε; !!εεε !!ε εεεε!!εεεε Γ!!!!ε !!!!! ε!ε!ε

!!ε!!ε! 6!ε!!ε!!!ε!! εεε Υ'ο!!!!!ε!!ε!!εε!ε ε!εε! Οερ!!!!!!!γ!!!οεε1ε

!!!!!!!ε!!!!ε!! εεεε!!!!!εε.

Β!!! εεε! νοε! να!. νο!!!εεο!εε!εεεε οεε!·!ι!!νεε Με!!!!!Η'ε.ε!!

!!!ε εεε!ε!!!ε 1)!ε!!;εοεε !!!!·ε Βεε!.ε!!,εεε . Με Θ!εεε!!!ν!!!ε!

ει!!! !!!!.ε!!!ε!! !!!!! ε!εεε! !!!!!!εε!ε!!!!οεεεε ο!!Ι!!!!!!ε ι!ε!ε! !!!!!

Βε!!!!!!ε!!!εε!!ε νε!!!!!ε!!εε, !νε!ε!!ε!· ε!εε !!!ε!!!ε!!`ϋ!!ε!Βε νε!!!ε

1ε !ε!ε

!ε!·ε!! !!εεε ε!εε ει!! ε!ε!!.!ε Ε!!!!'ε!ε!!ε!! ε!εε Με!! Βοε!!ε ε!!!

!!!!!!εε !ε ε!εε! Β.!!!!!!!!!!!!, !!!ε εε νε!!!!!!!!!εε !!εεε, !1εεε !!!ε!

ε!εε !!!!·εε!ε νε!!!!!!!!!!ες !!!!! !!εε! !!ε!!!!!! Βε!!εενε!!!!!!!ε1 νο!

!ε!!. Δε!! !!ε!!! ε!ν!!!!!ε!ε!! Κεεε! ε!ε!!ε!!ε!εε!.!εε!!! θετε!!!οερ!

ε!!!!!!!εε!ε!!ε!! !!ε!εεε.

Μ! !!!!! Κε!!ε!!εε!!!ε!!ε! !1!!εε "ε!εε, !!!!!εε!ε Γ. νοε ε!εε!

!!ε!εορ!εε!!εε!!εε Βε!!εε!!εεε; άεε Ι)ε!εε!ε Αεε!εε!! εε!!!εεε εε!!

νε!ε!!!!!ε εεε!- !!ε! Θε!!!!!!ε!!!!ε!!ε ε!!!,πεε!”!!!!!!!8 !!!ε ννε!ε!!!!!ε!!ε.

[Με Με!! νε!!!!!!! !!!ε θε1ο!ο!ο!!εεε!!!οεε ε!!! !!!!!! !!!!!!ε !!!ε

Ορε!ε!!οε ε!ε ε!!!!ε!!!ςεε Βεε!!!!ε! ε!!!`ει!!νε!εεε: εεε!! εεε!!

5 Ποε!!!εε εε! !!ε!ε εε!!εε Βε!ε!ε!!εε !!!!! θεεε!!ννε1ε! ε!!

!!ε!!!!!!ε!!!ε!!, εο!!!!ε!ε !ε! θεεεε!!!ε!! νε!!!!ε!εε!!ε ε!εε εεε!!!

!!!!!!!!!!!!!ε!! εει· Κεοε!!εε!!ε!“εετ !!ε!ε! !!!!! νε!!.!εεο!!!ε!εεεε !!!!!!

!εε!!!!!εε!!εε Τ!!ε!!!!!!ε

1.!.Ο.1!"!ε!!ε!ε!ε!ε:

1!!εε». (Νε θ).

Μιε Β .1ε!!!·ε ε!!ε !1!!!!ε!!εε εεΜε ε!εε ΑΠεε!!οε εεΜε! !!!!!!

ε;ε!!ερ!!εεε εε!! ε!εε !!!!!ε!!!!!!ϋεε Ε!!!!!!!ε!!!!εε !!!!! Ν!ε!ε!!,

ενε!ε!!ε !!!!!·ε!! εεε Λ!!!!!!!!!εε νοε Τ!!!!ε!!!ε!!!εε!!!ε!! !!!! Π!!ε

«Ζ!!! Οεεε!ε!!!! !!!!! Ν!ε!εε!!!!›ε!!!!!

!!!εε;εοε!!ε!!·! ν!!!!!!ε. Με Β!εεε νν!!!·!!ε εγειοεεορ!εε!! Γ!!! εε

εε!!!! ε!!!ε!!εε εε!! εεΜε!! εε εε!!! ε!!!!!!! 1) !!!!! ε!εε εεε!!ε

!!!!!ε !ε!·εεε!!!!εεε!!ε!! !!ε Αεεε!!!!!εε εε ε!!!!!!!!ε Ι!!!ε!ςεε!!!

!!ε!!!ι!!οεε εε!! 2) !ε! !!!ε 'Γεεε!·!!!!!οεε εεε Π!·ο8ε!!!!εΙερρε!·ε!εε

!ε! Εεε·ε!!εεεε πι!!! ε!εε ε!!ε!ε!!!εε!!ε.

Α. Μ. ν!!!!!!ιο!νε!!γ: «Με Γι!!!

Κ!ε!!εεε!!ε!». (Ν!·. 8).

!)!!ε θ σε!!! ε.!!ε Με!!ε!!εε Μ! !!!ε Ετεε!!ε!εεεεεε !!ε!1.!!.εε

εεε'εε!!εε Βε!!ε!·ε!!!!!οεε εε!! ε!εε!! !!!!.ε ε!ε!ε θτε!!!!!!ε !!!!!

εε!!!εε, !!εε_!ει!!Βε !!ε! Ηγρε!!!ορ!!!ε ω. Με 1!ε!!ε!· εε!! !!!!!ε

!!!ετε!! νε!;!!!εεε!! !!!!!! εε !!εε!εε!! !εε1!! !!ε!!ε!!!εε!!ε!· Αεε!!εε·

νο!! !!ε!!ε!ε!!!!!οεε !!!!

εε Μ!εεεε!εεεε ε!!!!!!!!!ε, !!!!ε- ·

' εε!! Οε!!ε!!! !!!!! !!ε!.ε!εε !!!!!!!ε!ε!!!!!εε. Ι!ε εε!!ε!!εεεε ΡΜ!!!

ε!!!ε!!εε ε!εε! !!!!ο!!!ς!εε!!ε Μο!!!εε!ε ε!!!, !!!ε1ε!!ε εε!!!!ε !ε!!ε!

Η!! ε!εε ε!!ε!ε Ι!ε!!ε!ε!!·!!!!›εε !!ε!·νο!!·!!ίεε !!!!!εεε!!, ε!!.!ε!!ε!! εε

!!εε!εε!! εε!! 4 .!!!!!!ε!! Α!!!ο!!ο!!ε!εε!!!ε!!ε!!, !!!!!ε!!! !!!!!! Με!!ε!!εε

ε !!!.!!!!ε!! 2 !!!ε 8 Βρ!!ε!!!εεε! Ρο!!ννε!ε Με! εεε!! Βε!!!!ερε ε!ε

!!!!ε!!εε !!!!!!!>, εε!! !!!!εεε!!!ε!ε !!!!!!ε !!!!! Π!!!ε!!ε !εε!!!ε!ε Με·

1!!!!!!ε!.!!!!!!!εε !!!!!·ε!!έε!ε!!.ε!!!.

Μ!!! Κ!ε!! !!ε!”εε!! ε!ε!! εε! 20 '1'ε.8ε ε!!!ε! Βεο!!!!ε!!!!!ε!!

νε!!'.'ε εε!! νν!!!!!ε νοε εεε !!Ί!!ε!ε !!!!εε !!!!!ε!!ε! εεε !!ε!ε

Ποερ!!!!! !!εεο!!!!εεε, !!οε!! !!οε!!!ε ε!εε εεε!!!!εε!! ε!ε!!.!ε1ε!!ε!ε

Οε!!!!εε!!!!ε!·ερ!ε εε!!οε !ε ε!εε!!! !!!!!εεε Ζε!! !εε!!! ειπε!! 15)!

!'ο!!!; εε!!!!ε!εεε, !νεε ε!εε νε!ε!ε!!!εεε !!!!! Ηε!εεεε!ε!!οε, Δ!!

εε!!ε!ε !!!!! Οε!!ε!!!ε !!!!!! άεε Αεε!!εε εε!! Βεεεε!!!ες !!εε Α!!

εε!εε!ε!!ε!!ε!!εεε εε!!ε!!!!!!. Με ε!!!!!!!!!εε!!ε 1!ε!!ε!νε!ε!εεεε

!!!" !!!!ε!! ε!!.!!!!!!ε!! !!ενε!!!ε!!ε!·!.

!

θ. Β ε ! !! ε ε !! ε! !ε: «Πε!!ε! ν!!!νονες!ε!!.!ε ε·οε!!!!!!!!!εε !!!!!

Κ!ε!!ε!· εεε!! !!εε 1)!!.!εε εεε θ!. Ο1εε-Κ!ε!!ε!!!οερ!!ε!ε !ε

Μοε!!ε.!!». (Ν!·. 8).

Ι!! !!ε!ε Ζε!!!ε.!!!ε νοε 1891-1201 !!είεε!!εε ε!ε!!”!!ετε! άεε

ε!!ι!!!›ε!!!εε Κ!εε!!εε εεε 0!ε!ε-Ποερ!!ε1ε 120 Γε!1ε νοε ν!!!

νονι!!.!!!!!!!ε. Αεεε!εε!!εε!20 !Τ!!1!ε, !ε !!νε!ε!!εε !!ε!εε !!ε.ε!ε

!!ο!ος!εε!!ε Πε!ε!ε!!ε!!ι!εε εε!!!!!ε!!! ν!!!!!!!εε νν!!.!, να!! 76 !ε!!!

!!!ε ν!!!ν!!ν!!;!ε!!!ε εοεο!!·!!ο!εε!!εε εε!! 25 ει!!! !!ε!!!!!!!ε.!!εε!!ε!!

0!!ε!ε.!!!ε!ε. Πεε! Α1!ε! εεε!! !!!!.!εε!! Με!!! ε!ε 90 ρΟ!. !!!!!

Με.!!ε!!εε ει!!! άεε Α!!ε! Με ε!! 10 .Τε.!!!·εε, !ε!! ε!ε!ε!!ε!!οεεε!

Βε!!!ε!!!!;!!ε!.!! εεε Α!!ε!·ε !!!ε ε!! 5 .1ε!!!εε εε!! νοε 5-1Ο δε!!

!εε. Με Ιεε!!!!ε!!οε !!!!εε!!!ε !!! ε!!!!εε!!εε!!ε!!!!!ε!εε!!εε Ρ!!1Ιεε

ε!!νε. 5 Με έ! 'Γεεε. !!!!!! θ!! ΡΜ. νε!!!ε!εε !!!!!εε! ε!!! Β

Μοεε!ε - !!!ε εεΜε Ποτ!!! εε!! 34 ρΟ!.. !!!!.!!ε!!εε !!!.εεε! ε.1ε

8 Ποε!!!ε - ει!!! ε;!ε!.!ει! εεε!!! !ε !!!ε ε!!!οε!εο!!ε 15'ο!!ε !!!!ε!·.

.!ε!!εε!'ε!!ε με!!! ε!εε!! Ε!!!!!!!.ε!!εεε ε!! !!εε 1εε!.!!ν!!!!!εεε

Πε!!ε!ε εε!! !ε! !!!! νε!!ει!!' !!!!! Κ!ε!!ε!ε νεο!!! Με!!! ε!ε !!!!!

εε!ε! ε!ε εε! Β!·!ν!!.ε!!εεεεε. Με Κ!ε.ε!!!!ε!! νε!!!εί' εεννϋ!!ε!!ε!!

!!!!εε !!εεοε!!ε!ε Ι!0!!ε!· !!!!!! Δ!!εε!!!ε!εε!εε!!ε!εεεεεε, ε!εε

εε!!εε νοε !!ε! ε!!!!!!εε εε!!!ε!!ε!ε;-ε!!!!ε!εε 8εε!·ε!!!›ε εεε νων!!

!!!!!! Υες!ε!!. Με!! Π!·ε!!!!!!!ε ννε!· ει!! !ε 8 Γε!Ιεε ν!!!!!εε!!εε.

Κ!!!·εε! Με! !!!!!!!ετ !1ε!!ε!ε!!ε Π!!ε!!εεε!!!νε!·!!εε !!ε!εεε 18 !!!!!!

!ε!, Β!!!!!!εεεε ει!!! !!ε! νεε!εε 8 !ε!!! εε Βεε!εε !!ε! !!!

!!!!!!!!!!!ε!; εε!! !ε!;!ε!εε!!!ε εε! 2 ε!!!.!!ε!!εε. Ιε !!ε! Η!!!!”!ε

ε!!ετ Ρ!!!1ε !!!!!!ε!ε ε!!!ε 5ε!!ννε!!εεἔ !!ε! 1η!!!!ρ!!!!!!!εεε εεε

ε!ε.!!!! !νε!!!εε, Με!! Μ!!! ε!! ε!εε! Εεεε σε εο!ε!!εε ει!! !!!ε

8οεο!!·!!ο!εε!!ε 1ε!εε!!οε ει! !!εε!ε!!εε !ε!. .

νοε ε!!!!!!!!8·εε Οο!ε!!!εε!!οεε!! !!ε! ν!!!νονες!ε!!!ε !ε! !!!!

ε!ε!!!εεεν!!ε!!!!, !!ε.εε 18 !!!!!.!!ε!!ε!! !!!·ε!!!!εε!! !!!!·εε 8ρ!!ε!!!!!!εε!·

!!ε.!!ε ε!εε Λ!!!!;!!!ε !!!!!ε!!εε!!!!!ε!!! !!!!!!ε!!.

νο!! Οο!!!ρ!!εε!!ο!!εε !!!!! ε·οεο!!!!ο!ε!!!!εε νε!νονε.ε!ε!!!ε

!!ε!εεε !!ε!!ε ε·ε!!!!εετε!! !!!ετε!!ε! !”ο!εε!!!!εε νο!!

1) Ιε εν!·ε! !!'!!!!εε νε! εε!!εεε !!εε Π!·ο!!ε!!!!ε!ερρε!ε!ε ε!εε

1!!!!!!ε!!!ε!!!ε;!!!!!! ει! !!ε!!εε, !!!!!·ε!! !ε!ε!!!!ε!!ε “Β!!ε!!!ε!!εεεεεεε·

εεε! Π!·!ε.

2) 1ε ε!εεε! Β'ε.!!ε !!ε.!!ε άεε Με.!!ε!!εε !!!!!ε!! Βε!!!ε!!!!!εε!!οε

ε!εε ε!εε Οοε!!!εε!!ν!!!ε !!!!! Κετε.!!!!ε εεεε!εε!.

8) 10 !ε!!! Ιω!!! εε ε!! ε!εε! Ρε!!τοε!!!ε, !!!ε ε!!!!!!!!!!ε!! ε!ε

εε!ε!ε, ε!!ε!· !εεε!! !ν!ε!!ε! !!!!!!1εεε· εε!! !ε ε.1!εε Ρϋ.!!εε !!!!εε!!Β·

νε!!!ε!`. 12ε !!ε.ε!!ε!!ε ε!ε!! εε! !!!!!!.!!ε1!εε. !!!ε Με!! !ν!!.!εε Με

5 .1ε.!!!ε: 7 Ε!!!!ε εε! Κ!ε!!ε!!ε ε!ν!εε!!εε 5 εε!! 10 .!ε!!!εε εε!!

8 ΓΗ!!! εε! !!!τε!·εε ε!!! 10 .!!!!!!ε. Ω!!ο!!.!! ν!!!!!ε εε!!ε!!!! εεε!!!

ά!ε εοεο!!!!!!!εε!!ε Ρε!·!!οε!!!ε, ε!!!!εεεεεε νοε εεε εε!!ννε! νετ·

 



?θ

Ιειιί'ειιιιειι, ιιι άετ Πτετειιιι· ΙιεΙιτιιιιιι ,εεεεεειιειι ΓιιΙΙειι, ειιιε

ειπε ΡτεΒιιεεε ιιι εεεειι, εεειι ιεε εκει ειιεςεεεΙιιεεεειι, ιιιι.εε

ιι·Β·ειιιΙ ννε!εΙιε Βεειάιιειι ιι8.εΙιεΙεΗιειι, Με Μιεενει·ειιεετιιιι€ειι

εεε Πτετιιε 8εΙριιιεεεριιει·ιτιάειι, ειε ιιιτει·εειιε ιιι ερε.τετειι

.Τειιτειι εωτιιιιιιι ΙιεννιτΙιειι ιιϋιιιιειι.

4) 0ειιιρ1ιεειιοιι άετ νιιΙι·ενει;ιιιιιιε ε. ειιι ΘεΙειιΙιετΙιτειι

Βιιιι€ειι ννιιττΙε ιιι Β Ρ'ϋ.ΙΙειι ΙιεεεεεΙιιει; εει άετ Ατι.ιιτιτιε

ε:ειιοττΙιειεε ννετεειι ιιιεἱεεεεε ιιιειιι·ετε θε)ειιιιε εει'ειΙΙειι, εετ

νει·Ιειιι' ιει Ιιειιι εεΙιννει·ετ ιιιιιι ι!ιε Ρτει;ιιεεε ιιιι ε.ΙΙΒειιιειιιειι

ειιιε ειπε.

Α. Β_ιεΙ ου εεε νν: «Ειιι Ρε.ΙΙ νειι Ηετρεε τοιιειιι·ε.ιιε, εν·εΙεΙιετ

όιιτειι ννεεεει·ετοΠεερετε:ινά ΒεΙιεΙΙι ννιιτεε». (Ντ. 8).

Ιιιι εεε;εεειιειι Β'εΙΙε, εε ιιιιιιιιε1τε ειειι ειιι ειιι Ζιιιιιτιεεε

ΜΜεΙιειι, Ιιετιε ι!ιε ΠτΙιι·ειιιιιιιιιε ειιιε ειιετιιιε Αιιεετειιιιιιε· ιτε
ιιειιιιιιειι, ιιιιιειιι ιιι ειιιιεειι 'Γεεειι Π ειιι Κετρει· άει· Ρετιειιτ.ιιι

ειννει ?Ο Ετιιρειειιειι νοιι Ηετρεε τειιειιτιιιιε ειεΙι ειιιννιεΙιειτ

Ιιε.ττειι, ννειεΙιε :ιιι Βτιιει:, ΒιιιιεΙι, ΒιιεΙιειι ιιιιιι εοιι Βειιιειι Ιε

Ιιε.Ιιειτι ννετειι, εριιιετ ινιιι·άειι ιιιιεΙι ιιεειι ι!ιε ειιετειι Βιιιτειιιι

.ι6ιτειι ειιι! εει· ΗεΙε εε(ε.Ιιειι. ΝεοΙιεειιι νετι'. νετεειιιεάειιε

Μιι:ιεΙ νει·ειιε!ιτ Ιιει.ιε, άιε Ιιειιιειι ιΙιετε.ρειιτιεεΙιειι ΒιΓοΙε ειιι'

ννιεεειι, ι;εΙεπ εε ιιιιιι ειιτειι ιιιειιτιιιιιΙε ιιιι;Ιιε)ι νοι·Βειιειιιιιιειιεε

Βετιιρίειι υιιά ιιιτειΙιειι νειι 2 ρΟιι.)Νεεεει·ειειϊειιρετεενε εεε

Ρτεεεεε ειιιιι ΒιιΙΙειειιιι ειιι! ΗειΙιιιι; ιιι ετιιι€ειι.

Ε. Με ιι Πιονν ε ιι ν: «Βιιι Πει! νοιι Πιριιιιιει·ιε ιιεει υιιά εετ

θεεε!ιΙεεΙιτειΙιειΙε›>. (Ντ. δ).

Πειτε ειιιιιιι€ε Κιιιιι Ιιτιιι.ε ειιιειι ΙιεΕεει·εειιιέειι ιιιιεεάειιιειιάειι

Με" ειιι Οτιιιειιιιιι ιιι·ειιιι·ιιε ιιυά ειιτιι.ιε Βιιτειιιιιιιιιι,ε άεε

Ιιιιτειι.ιιε νεΒιιιεε. Πιο ΜιειετιεΙοι.ιιεεΙιε Πιιιετειιειιιιιιε εεε

Βιιετε ετιςυ.Β Με ΨοτΙιειιιάειιεειιι νοιι Ι.ϋι'Ηετ-Βεει!Ιειι. Πει.ε

νετειιΙε.εειε νετ. Με Ι(ιιιιΙ, κνειι:Ιιεε ειιιειι ε0ιιεΐ. ι.τεειιιιιιειι

Βιιιάτιιειι ιιιεειιτε, ειιιει· ιτειιε.ιιειι Ιιιερεειιειι ιιι ιιιιιει·ειεΙιειι

ιιιπ! Βειιιετιιιε ει· ειπε ιιιιΙιεόειιιειιι:ιε εειιΙειιιιιις-ειιτΙΒε $εετειιοιι

Με εει· Νεεε ειιι άτειιΠεΙε·ειιάειι Τεεε. Αιιειι άιε Ιιε.ειετιεΙε

Β·ιεειιε Πιιτετειιειιιιιιε; άεε Νεεειιεεετετε. Πει ρεειιιν εεε.

Ν. Θ. ΠεΙ ετ τετεΙινι «Ζιιτ Ρτει:ε ϋΙιετ ειε ΑιιννειιιιιιιιΒ·

εεε Αττεριιιε εει Πει·ιιιεεεΙιιειοιι εει ΒτινεεΙιεειιειι υιιά ιιιι

ΚιιιεεεεΙιετ». (Ντ. 4).

ΝεεΙι Πιιι·εΙιειειιτ ειιι! τεειιιιιιτειιάετ Βεερτεειιιιιι,ε άει· ιιι-ε

τετιιτ ιιιιετ ι!ιε ειιεειιτειιε Αιιχνειιιιιιιιιε νειι Αιτοριιι εει Ετ

ννε.οΙιεειιειι υιιά άιε άειιιιι. ει·2ιεΙτειι ΒεειιΙιειε, τ.ΙιειΙτ. νει·Γ. εειιιε

πινει ἀὶεεεεεἱἱεΙιεΙιειι ΕΊιΙΙε ειιι, ιιι εειιειι ει· Αιτοριιι ιιιπ Ετ

ι'εΙι; ειιΙιειιτιιιι ειιἔεινειιΜ Ιιεττε:

1) Βει εειιι 5_ιε.ιιτιεειι :ιιι ΙιειιιτιιεΙΙει· νετετορΐιιιι,<.ς Ιειάειιάειι

ΜΜεΙιειι ιιιιιιι εε ιιιιεΙι θειιιιεε νειι Β'ειιιιειιιιιιιΙιεετειι εετ νοιι

ετιιιιιιι€ειι ΠιιτιιιοεΙιιειοιι ιιιιτειι Κερτεει.εεε. άιε ιιιεΙιτ ειιτεΙι

ειε ΐιεΙιεΙιειι Πετειιιιε ΒεΙιεΙιειι ννει·ιιειι Ιιειιιιτε. Πε ννιιι·ιιε

Αιτοριιι ειιΙιειιιε.ιι ιιηιωτι - ιιι Β Ιιι_ιεει.ιειιειι ιιιι Ιειιιιι`ε νοιι

25 ΒιιιιιτΙειι ννιιτάε 0,008 Αι.ι·οριιι ειιι€εΓιιιιττ - οιιιιε εεεε

ιτε·ειιάννειεΙιε νει·Βιιιιιιιεεενιιιριοιιιε ειιιι.τει.ειι. 1 Βιιιιιεε ιιιιειι

άει· ότιττειι Ιιι)εειιειι ει·ϊεΙειε ειιιε θτ.ιιιιΙειιι)εετιιιιει υιιά »νετ

νοιι Με ειι ειιι-ιιιπ άετ Πιιτιιι ρεεειτΒετ €ειιιεειιι. ιιι ννειι.ει·ειι

ΚτειιΙιιιειιενει·)ειιι°ε ἱετ ειιιε Πει·ιιιρει·εεε 2ιι ετινε.Ιιιιειι. ινειεΙιε

ιιειεΙι εεε Ιιι_ιεει.ιοιιειι ιιεειιεΙιεε.

2) Βειιιι 12)ε.ιιτιι.τειι ΚιιιιΙιειι ννει·ειι ΕΣτεε)ιειιιιιιι;.ιειι νοιι

ΑερειιτΙιειιιε νει·Ιιε.ιιόειι, @με νιιεΙεΙιε Οριιιιιι ιιι Αιινι·ειιιιιιιι€

ιιιιιιι. Ιιιι Ιεει.ιιι"ε νειι 19 Βιιιιιιιειι ννιιτιιε ςΙειειιίεΙΙε ιιι ετοι

ιιιειΙιιζετ Ποειε ειιεειιιιιιειι 0,008 Αττεριιι ειιιιειιιε.ιι ιιηιειι·ι Πιο

εειιιιιετεειιΙΙειιάε ν)7ιτιιιιιιε ινετ ειπε εεΙειι.ειιιε. Νεειι ειιιειιι

ΚΙνειιετ ετι'εΙειιε 87 Βιιιιιιιειι ιιε.ειι εετ ιιτιι.ιειι Ιιι_ιεειιειι ειπε

Βιιι.Ιεει·ιιιι,ε·, εει ννειεΙιετ ειιι τοιιιετ Αεεει·ιιΙε ιιι Τιιιιτε ,ε·είει·

τιεττ. πετάει. Πιε ΠτεεΙιειιιιιιι€ειι άει· Αρρειιάιειιιε εεΙιννειιεειι

Με άεπε( ιιιιιΙ Ιιειιιιτε ιΠεεετ Μι νιεΙΙειειιτ. ιιιιιετ ειε 0ι·ιιρρε

εει;ιειιι€ειι ΑρρειιειοιιΜειι ει·ειΙιτ. νι·ετάειι, ννεΙοΙιε Μειεειιιιι

Μουν πιιι Πει·ιιιρε.τεειιειι ιιι όιιεειιιιιιειιιιιιιι€ Ιιτιιιετ.

Β. Ν. 'Ι'εεΙιετιι ε-ΒεΙιννετε: «Με ΡεΙΙ νοιι Αιι,ςιιιιι νιιι

εειιτε». (Ντ. 4).

Πιο ΚτιιιιΜιειιεειΙεετ, ννεΙεΙιε ιιιιιετ ιιειιι εΒειι εειιιιιιιιτειι

Νειιιειι νειι ι”οΙΙιειιΙιιι·ειι Αιιειιιειι υιιά ιιειιιειιτΙιεΙι νειι ω»

Πιιιιιι:!ιει·ιε εἱεΙι Πιιιιει:Ιι Ιιειιιιιι ιιιιιετεεΙιειάειι Ιειεεειι, Ιιοπιιιιειι

νει·ιιιιιτιιΙιεΙι τιιεΙιτ εε εεΙιειι νετ. Ειπε ρι·ειι·ιεε ΠιιιΒιιεεε Ιειεει

ειι:Ιι ιιπτ Μει.ετιεεεεριεεΙι ειεΙΙειι. Πετ νειιι νετ!°. εεεεεεΙιιειε

Πε.ΙΙ, ειπεπ Κιιεεειι νοιι 20: .Ιιιιιιειι Ιιειι·ειϊειιε, εει. ΕΙιιιιεεΙι

εεε Με ειιιει· Πιριιιιιετιε, ιιιιιεε ιιεει· εετ ιιιεΙιττ'ιιειι νοτιςε

ιιοιιιιιιειιετι εε.ειετιειοειεε)ιειι Πιιτει·ειιειιιιιι,ε 8ειιιιιιεε, εει ννεΙεΙιει·

Ιιειιιε ΙιεΕΙετειιειΙιειι, ννοΙιΙ εΙιετ ιιιεεεειιιιιι(τ. νετεεΙιιεεειιει·

Μιιιι·οοτ,εειιιειιιειιι ιιιπ ιιειιι νετΙιει·ι·εεΙιειι νειι εριιιάεΠετιιιι€ειι

ΒιιειΙΙειι ειιι! Βριτεειι8.τειι εοιιετιιτιττ ννιιι·ιιειι, :Με ηριεειιετ

Ε'ειΙΙ εει· Ε`ετιιι νειι Αιιἔἱιιει νιιιεειιιε ειιίεε(εεει; ννει·άειι, άιε

Ιετειετει· Με Με ιιιειιιει·ειιϋε-ιιΙεει·εεε εεεειειιιιετ ω. Ιιιι

εεεεε.εΙιιειειι Γε.ΙΙε ειιιιετιε εεε Πεεετ Ο 'Γεεε, εετ ΒεΙειτ επι

εεε ΜειιιΙε1ιι ννε.ι· ιι.Ιιει· σε!) ιιεεΙι 9 'Ι'ει;ειι εεεεΙιννιιιιι1ειι.

 

ιν. Ρ. Βιιιιιιεννειιγ: «ΒτνειρεΙεε ιιεειιετετιιιιι. πω)

?Με νειι Εεεε ειιι. Ηιτειι ΟοιιιρΙιεει.ιοιιειι εει Νειι€ε

Ιιετειιειι». (Ντ. 4).

Πει Νειιιςεεετειιειι, ιι·εΙεΙιειε ιιειιΙι εοιι ιιιιιιιειιιιεειιειι Εφι

τιιιιιιιΙιειιιιειτειι Ηιι·ετ εε ειιττειι ΟΙιει·Ιιειιιτ ειιεεετει ιιιιιιειιιιε

ΒειΙιιιιι·ιιιιι.τειι Πιτ εΙΙετΙιειιιι ΙιιΓεειιοιιειι Ιιἱειειι, Ιιειιιιιιι.ειιε)ι

Βι·νειρεΙ τεειιι. Ιιειιιὶς νετ. Πεεει ιπιτ ιιιιι.ιι Ιιειιιε Βετεειιιιειιιιε

νειι ειιιειιι Ιιεεειιάει·ειι Βι·νειρει εετ Νειιι.εεεοτειιειι :ιι ερτεειιω_

εειιιιετιι Μ: όιεεε ΚτειιΜιειι ιΙιιι·εΙιε.ιιε ιιΙειιιΕεεΙι ιιιπ εει· Μ”

Μι.ει·ει· Ιιιιιινιάιιειι υιιά ννιττΙ ιιιιτειι άειι ιιιιιιιιΙιεΙιειι 8ιτειιι.ε

εεεειιε ετνειρεΙ:Με ΙιετνοτἔετιιΓειι.

Πιι.ε Βι·νειρεΙ ιιι άει· εε.τωειειι ΚιιιιΙΙιειι. ι:ειιϋτι ι”τιιι;Ιοιι ιιι

ιΙειι ετιιει.ειι Βι·Ιιτειιιιιιιιεειι υιιά κι άεΙιετ ιιι @άετ Ηιιιειειιι

ειπε ι”ι·ϋιι:ειιι€ε Πιε,ειιεεε ιιιιιὶ (τιΠιεε Βιιιεειιι·επειι άει· Με

τιιιιιε εεΙιι· ει·ννιιιιεεΙιι.

νοιι 0ειιιριιωιιιειιειι ειιι θ. εει ει·νειρεΙιιιεεειι Νειιι;εΒει·ειιειι

- 5 ?Ηιε ινει·όειι ειιιείιι)ιτΙιε)ιει· ιιιιι.,ιζειιιει)ι. - Πειιτ.ιχειιιιι·ιιιι,

ΡιιΙει;ιιιριιε. Αιι,ι;ιιιε. Β.ιιιιιιιιε, ΡΙιετνιιι.ιιτιε, Περι.ο- ιιπιά Ρει:ιιι·

' ιιιειιιιιιιιιιε, Ρετιιειιιτιε υιιά ΡΙειιτιιιε εεεεεε)ιιειι Ιιειιιιειι. Ιιι

εεε ρετειιε)ινιιπιτεεειι ()ι·,ειειιειι ννειειι άεεειιετειιι·ε Ρι·εεεεεο

εει άετ θεειιειι εεΐιιιιιιειι ννετεειι.

'Γ. Κ ι· εε ε ιι ε ιι ει) ε νν: «ΠΜ Ρ'ε.ΙΙ νοιι Βιιτ:ϋιιιιιιιις εει

ννιιι·ιιι(εττεετεεε εει ειιιειιι 5ιιιοιιε.ιΙιεΙιειι κιιιιιε. ννεΙειιιι

ειιι: τϋιΜιεΙιετ Ρει·ιωιιιΜε ειιἀειε». (Ντ. 4.) °

Με Πιε,ε·ιιεεε πιι( Αμιιειιιιιειτιε ννιιτιιε οτε: ειιι 15.'Ι'εεω

εεειεΙΙτ. Με ειεΙι εετειι:ε Βτεο!ιειιιιιιι.ιτειι νοιι Ρετιιειιιι.ιε 2ειςτειι

υιιά ιιιι Ηετιι Βιιετ ετεεΙιἱειι, εΠειιιιειι· εΙιιτειι ι!ειι ΠιιτειιιιτιιεΙι

εεε Ειτει·)ιετάεε ιιι Με Ηει·ιιιιΙ:ιεε. Βιε άειιιιιι νει·Ιιεί σε

Κτειι)ιιιειι ειιτιέιεΙιετ ιιιιιετ ΙιεΙιειιι ΓιεΙιετ, ννεΙειιεε ειιιιι ΙΙ.Τιι€ε

ιιεειιΙιεεε ειιι) ειιτει·ΜεεΙιειι Βτεειιειιιιιιιςειι. Πιο Πιιτιιιινιιιι

ιιιιιιεςειι ννετειι εει άειιι ιιιιι·ιιιιἰε;ειι Ρειι;ιειιτειι ειιΓειικε ετειε

Β·εεριιιιιιι, εε ειιεε ιιι άετ Θειςειιε εεε Οεεειιιιιε ιιιειιιε ροειιινεε

ειει'ιιιιεειι ννετεειι Ιιοιιιιιε. Πιιε Κιιιιι ειπε ειιι Ι8. 'Ι'ιιεε νοιιι

Βειςιιιιι εετ Βι·Ιιτειιιιιιιιις ιιιπ! ιιιπ· ειιι Τε; νετ άεπ: ΤεεεΙιεεε

ειειι ιιι άει· Ιιεεεεεεειρε,ι.ιειιά ειιι'Αεεεεεε ει·Ιιειιιιειι. Βιιιε

Βεειιειι ινιιτάε ιιιε!ιι: ειειιιειειιι.

Α. Π) εΙειι εεειν: «Βιιι Γε)! νοιι ΠεΙετιιι, ινεΙεΙιει· Βρι

Ιερειε νει·ιειιεεΙιτε». (Ντ. 4)

Ζειν νετ!. ννιιττΞε ειιι Ι2)ϋ.ιιτιι.τετ 8ιιιιιιιετ ιτειιτιιεΙιτ, άετ ιιι

άεε Ιειπειι 5 Μοιιετειι ειι νειι Βειινιιεετεειιιενετιιιετ εεΒ·)ειωιειι

Ιίτε.ιιιρ('ειι υιιά ειι€ειιιειιιετ Βειιννεε!ιε 2ιι !ειάειι ιιιικι.ε. Ετ

ιπιτ ΜεΙιετ ειιι ΒριΙερειε ετΓοΙιζΙοε εεΙιειιιιε|ι. ννοι·εειι.

ιιι 24 ΒιιιιιιΙειι ι‹ιιιιιειι 20-25 ΚτειιιρΓιιιιΓε.ΙΙε εει ιιε.ιι ειιι!

ιιιιεε)ιειι, εεε;ειιιτιιςει·ιειι ΚιιιιΙιειι νετ, ινε!ε!ιε ιιι εεεειιάετει·

Ηειιιιε)ιειι εε,<ιειι 2 Με 5 Π)ιτ Μετρ;ειιε ειειι ειιι2ιιειε)Ιειι

ρΠεε·ιειι. Πετ Βεειιιιι ειιιεε Κι·ειιιρΐειιΓειΙιε, Με Ηιε Β. εεΙ)›ει

εεεεεειιτειι Ιιιοιιιιιε - άετ Ρετ. ννιιι·ιιε ειιιιειιΙειετιεειι ΙιεΙιιιιι

@Η - νν:ιτ ειιι ε)ϋιεΙιεΙιετ, ειιιιε νετεειειι. Πετ Κερί πιιι)

'ΓΙιετιιει ννιιι·εειι Ιειειιι ιιιιειι Πιιιιε εεεειιι;ι, ειε ΑεςειιΙιεετιιεΙε

εεει)°ιιει, ειε ΡιιιιιΙιειι ετννειιετι, ειε Αιι€ειι ιιιιειι Ιιιιιιε νετ

ιιτειιτ. Ιιι άετ ΗεειεΙιτειιιιιεειιΙετ.ιιι·ειιιά ΖιιεΙιιιιι€ειι νοτιιειιιιειι.

Πιε Κτιιιιιριε άει· Βιιιτειιιιιϋ.τειι, ενεΙε!ιε εΙειιιεεΙιειι (Μπει

ιετε ειιιά, εεειιιιιειι ιιι άειιι ΙιιιΙιειι Απ”, :ιεΙιειι ι1ε.ιιιι ειιι' α”

ΠιιΙιε Βειιι ειιι". ιιιιι ερειετ ιιιιε)ι άιε ΐθι'ΙΠ.θ εΙιετε ιιιιε επει·

Ιιειι Με τεειιιε ιιιιιετε ΠιιιτειιιΜΜ. επ !ιε(ΜΙειι. Σ'νΜιτειιιι εεε

Αιιιε.ΙΙε ε.ιιιιιιετ εει· Ρετ. εειιννει· ιιιιιι Ιιε!ιοιιιιιιι ει.ιινιιε θειιειιιιι

νετ άειιι Μιιιιιιε. Πιιιιει· εεε ειιιεε)ιιειι ΑιιΐεΙΙε 2 Μιιιιιιειι;

Με Βεινιιεεεεειιι ιεε ννειιι·ειιιι εεε ΑιιτιιΙΙε ετΙεεεΙιειι ιιιιιι ιιιιειι

ιΙειιι Ιειειετειι εεειεΙιτ ΑεεεεεΙιΙει;ειιΙιεΕι.

Πε Ιιιετ ειιιε ΒριΙερειεεεΙιειιάιιιιιι; ε)ιιιε Πττ'ε)ει εετειιε Με·

ιζετε Ζειε Γετι.εεεετ2τ ννετεειι ιανετ, Ιιειιι νετΓ. ειιι” εοιι θε·

εειιιιιειι, ιιιιεε εε ειε!ι νιεΙιειεΙιτ ιιιιι «Με εειιτε Ηιι·ιιιιιιειιιιε

Ιιετν·οτειετιιι”ειιε Κι·ειιιι)Γε ιιιιιιεεΙιι ννϋτάε. ννεΙειιε ιιιτε 0ι·εεειιε

ιιι άετ ιιΙΙΒειιιειιιειι Β)ιιισει·ιιιιικιι ιιιιΙιειι Ιιειιιιιειι. Με !ει::ιοιε

νι·ει·ε ενειιι.ιιεΙΙ ιτ,ςειιιι ειιι ειιτειιιεειιοε Πεεε!, Με ΜΜΜ

νετε.ιιι.ιεεττΙιεΙι Ζε ιιιεεΙιειι. Βρι·ει.εΙιειι εοε!ι ιιιι εεεεεειιειι ΠΙΝ

Πιτ ΜεΙετιε: Τειιιρετει.ιιτετει€ετιιιι€ειι εεε ΑΙιειιιΙε. ειιιι)ιει

'Ι'ι·ε.ιιεριι·ιτειι, Αϋ,εεεεΙιΙεεειιΙιειε ειπε ιιιιεειιειιτειιόε ΗιΙιεειιινεΙ·

1ιιιιε· υιιά ειιιιΙιεΙι εεε εειιε.ιιτ'ιε Αιιίκι·ετειι άετ κι·ειιιιιιΓε ιιιιιετι

οιιειι ε;ειιε.ιιιιιειι Μει·Βειιειιιιιιιειι.

Πιε ΒΙιιιιιιιτετειιειιιιιιε Πει ροειτιν εεε: εε Βιιιάειι ειειι ιπι

ΒΙιιτε ΜεΙετιερΙε.ειιιεειειι ειισ Ιιιιιτε ειιιε ειιιιιε!ειιειε Αι·ιιεπ·

ιιιιιι Οιιιιιιιιεειιειιειιιιι,ι; νεΙΙειι ΕτΓει8. Νεειι 5 Τεεειι και”

ειε Διιιε)1ε νοιι 20 ειιι 4 ιε.εΙιειι εεειιιιΙιειι, ιιεειι 12 τω·

,εΞιιι2ΙιεΙι εεεεΙιε·ιιιιιΙειι. Πει· ΚιιιιΙιε ει·ιιοιτε ειε)ι ιιιιιι πατε)

ιιιιιει·ιιεΠιΒ )νοεΙιειι ΒΡΓιιιιε εε θεινιεΙιτ ιιι. Πιο ΗειιιιιιΕ Μ)

ειπε εειιιετιιεε.

Η ε ο ιτε π

έ”~«2-.2]·



Τ?

Μει!!ο!εε!‹ο!ε (1!ιοει·εε!ε. 11--20. 1902.

Μ. Τεε!ι!εεονι:

(Νι·. 11.)

Πεε!ιε!ε ειο!ιεε Νευεε.

«ενρ!ι!!!ε εεε Ε!!ερ!ιεεε1εε!ε νιι!νεε».

Α ! ε ιι ε ε ε ει· Ι ιν ε. ε ο ιν: «Πε!ιει· Με 1νιι!ιιιιιι; εεε Νε!ιειι

ειετεεεεει·εο!εε ιπε Α!1ςεειε1εεε εεε ερεε!ε!! ιιι εει· θεο

Β!ι!εο!ος!ε›. (Νι·. 11.!

Π!ε Βεο!ιεε!ιειιεεεε εεε Αεεοι·ε ε!υε εε εει· Βεεειιοεν'εο!ιεε

Χ!!ε!!ι ευ Ποε!ω.υ ε·ειεεε!ιε ννοι·εειι. Ζυει·εε ειε!!εε ει· εεε

ε·εεει!Βε Βιιει·εοε ω· Νεεεεε1ει·ειι εε!1ιεε εει·, ερεεεει· νει·

ινεεεεε ει· _ιεεοε!ι εεε Αει·εεε.11ευει !ινει·οο!ι!οι!ειιιιι Ρει!ι

(!:5ΟΟΟ, 1:10.000). Πιε εεεεεενει·εεεεεεε ενιι!ιυε; εεε Με

εε1ε ιεε 1ιεεοεεειε ειιε'ε!!εεε εε! εει· Αεινειιειιες !ε εει· ι·!ιιιιο

!οι;!εε!ιειι Ριει!ε: ινει·εεε Με εεει·1ι ριεεο!ιινε!!εεε εεε εει·ϋ

ε!ιεεεε 11ιιεε!ιε!ε ιε!ε εειε Βιιει·εεε !ιερ!εεε!ε, εο 1ιεο!ιε.ε!ιεεε

ιπειιι ειε ειει·1ιεε Α1ιεο!ιυ·ε!!ειι εεε ΑΜι!εεεεε; Μεεε ν!”ιι·1ιιιιιε·

. Μ. ε!ε!ιε ειιι· ιε ε!ιοι·ερειιι!εο!ιει· 1·Ι!εεε:!ιε, εοεεειε Με ειιι.

ιιιεεε!!ε!ι ιιι ε!ε.,εεοει1εο!ιει· νεε ει·οεεει Βεεειιτυιιιι; .Με

ε!εεεει Νεα»! ε!εε Με ορει·:ιεινεε Βιει;ι·ιε”ε !ε ω· Νεεεε!ιε!ι!ε

εεεεε!ι1εεειι ει·!ε!ο!ιεει·ε ινοιεεε. Αιιεε!!εεε ννε.ι· Με !ι!εεεε!!

!ειιεε νν!ι·ειιει.ι εεε Νεοειιιι!ειεεεεειεεεεε; !ιεεοεεει·ε ιιεεε

Βεειι!τεεε εεε Δειτε· !›ει εειε εεε. ρι·ιει!!.ιεε Νεεεε1ι!υτεε;

εεεε ε!›ει· !ισεειε ει· εεε!ι Με Βεο!ιεο!ιειιεε ιεεε!ιειι, εεεε ε1!ε

ο ει·ει!νεε Ε!ει.ιι·ι!ϊε, Με ε. Β. Με ρει·ι!ε!!ε Πεεεει·ιιιιεε εει·

εεεειιιιιεο!ιε!ε, Βιιει·εοι!οε νεε ε!ιι·εεεε Ρο!γρειι εεε. 1ιε!ε·εει

ιι·ει·ιιις8·ι·εε!ι.ιει· Β!εεειιι; νοι·ε:εεοιιιιεειι ι.νει·εεε !εϋεεεε, »ιιεεε

ε!ιειι νοι!ιει· εεε Ορει·ε.ειοεεεε!ε ειιι Αειεεε!!ε 1ιε!ιεεεε!ε ννοι

εεε εει·. Βοι εεεεει· Βε!ειειε ννει Με εν!ι·!‹υεΒ ε!εε νοι·ε!ιει·

ε!ιεεεε; ειιο!ι εεει Αυερ!εεε!ιι εε!ιινιεεεε 2ενει· Με 8ε!ιενε!

εεε εει· Πυεο!ιε!ε, εεε Νεεειιεε!ιιεεε Με! !ειο!ι1ει·, Με δε

ει·ειιοε «Με νειι·1ει.ιει·ε - εεε ε!!εε ε!ιει· νν!ι!‹τ ε!ε!ιε ιεε!ιι·

Με ειπε 8ιεεεε, εεε εεεε ε!εε ε!!ε 8νιιηιτοιιιε εεε εοιιιεε

Βε!ιευρΓεεε ιν!εεει· νοι!ιε.εεεε; ιιεεε ειιεει·ε νει!ιε!ε ειο!ι Με

δεε!ιε εε! εεε ε!ιιοε!εε!ιειι !ιγρει·ειορ!ι!εο!ιεε Β1ιιιι!ε!εεε. !ι!ει·

ιιεεε εεο!ι ω· Ρ!εεε!υεε ε!εε εεεε.ιιει εεε Ει!ε!ε!ιεει·ιιες ε!ε

ειε Βεει·εειοε νιει·ε νει·ι·ιεε;ει·ε. ο!ιεε ερε.εει· ιν!εεει· ευ2υεε!ι

ιιιεε. Πε! εει· εειιεεε 'Γιοιιιιεε!Γε!!εεε2!!εειιεε· Με Αυτοι· εΜε

('ε!!ε ιιεεε Ει·ίε!ιιυεεειι ιε!ε εειε Νε!ιειιιι!ει·εεειιει·ε.οε εειιιεο!ιε,

εε ινυι·εειι 3 Με! (ες!!ε!ι Τι·ορ!'ειι. εε.ι!!ι·11ε!ι ειννει·ιεε, Μειω

Βοεεεε: Με δο!ιιιιει·ιεε !ιοεεεεε !ειο!ιε οοιιριιι ννει·εειι; εε! εει·

ειειε ιι εειιι. !ι!!ε!ι Με ϊν!ι·!ιιιες εεε. Α!ε Νεεειιιν!ι·!‹ιιεπ Πειτε

νει·11. ειε Με;; εε!ιε1εεεεεε Νιεεεειι εε. Αυιοι· ιεειιειιι·ι εε!εε

Ει·ΐε!ιι·ιιεςειι !ε εο!(.:εεεεε 8 '1'!ιεεεε: 1! Πεε Νε!ιεεε!ετεεειι

ει·εεε ιεε ειιι ειε.ι·1ιεε θεεεεε νειεεεεεεεε ΜΜΜ, ινεε!ιε.!!ι εε

ιειε Νυεεεε εοινο!ι! εε! 1εεει·!!ε!ιεε (1ιυιιιιεε-, Μεε·εε-, Πει·ιε-,

Νιειεε-, θιεεε.ι·ιιιιιιεει·-) Με ιιεεε εε! ευεεει·1ιο!ιειιΒ!ιιειιεεεε

εεεεενεεεε ννει·εεε Εεεε. 2) Πε !‹εεε εοννο!ι! Με εουεεε Με

ευ‹·ε εε! ε!ιιοε!εο!ιειι 8ο!ι!ειιιι!ιεεεει·!ιι·εε!ιυεριεε ιειε εεεεε!εειιι

Πε'εοε εεε·εε·εεεε ινει·εεε. 3] Πεειιι;ειιε!ιιεε οεει· εει· εο!ιε.ε

!ιε!ιε Νε!ιειιννιι·!‹ιιιιιςεε ειιιε ε!ο!ιε ευ Βε!ει·ο!ιεεε.

Π. .Τ ο ε !ι ε ! ε ε ε: «Ζει θεευ!ει!!ι εει·1ιε!ιει·ευεεεεεε». (Νι·. 12.)

Πει· Μ!! Με νει·εε!ι1εεεεε 1εεει·εεεεετε ε1οιιιεεεε, Με ε!εε

νει·εεεει!!ε!ιιιεε· ιινο!ι! ι·εο!ιεΓει·ι!εεε. Πε 1ιεεεε!εε ε!ε!ι ειε

ιευ!ε!ρ!ε Αεεεεεε!ι!!ευεε·, υει Με νοε Ο1ιε.υε'ει·ε Με «εεεεεε

ρει·ιεεριοε!ιο!!ε!εεεε» εεεειο!ιεειε Γοι·ιιι. Πιε Κιεε1ι!ιε!ε εε

εί·εεε με: ιιεεε εεεει· Βι·εε!ιε!εεεε·εε, Με ειιεεε!ιεε εεε' Αε

οιειεε!ενρ!ιιιε !ι!ει!ειιεεεεε; ει·εε ερεεει· ινιεεεε Με !ιευεεεε

Βε!ι!ιεεε!ει·ϋετε ιιεε Με ιιιιιιιει· ειιεε!ιειεεεε Βε!ιννε!!ιιερ_· εει·

1.ε!.ιει· εεε εεε !εεειει·ε θι·8·εε Με; 1ειει·υε (“ε!ι!εε ινε!ιι·εεε εει·

εεεεεε Με. Πει· Γε!! εεεεεε !ετε! ιε!ε ε!ιιει· ε!!,εειιιειεεε

Ρει·!εοειι!ε. 1ιιιΕιεει· Με νει·ι'. (εεε' εε.ε!ι θι·ειε εεε εεε

Ι.6ε!ει·'εο!ιειε Μει!ιν!εε!ι!ευ εε1ει·!ιεεε Ρι·ερειειεε) ε!εεε!εε

Ηει·εε νεε 1Μ!ιι·οοιιιεειειεειι, Με Μιεεε ει‹·!ι ι.·ει·εεεε!εεε εε

εεε εει·εεε!!εεε; εε ε!ε2ε!ιιεε Βτε!!εε 2ε!εεεε Μεεε ?εεεε

'Γεεεεε2 πιε Ζει·('ε!!ειι, εε ει·εεεεε εἱε!ι εεε' ε!εεε !νε1εε

ε!ειε!!ε!ι !ε.ει.ι·ε Κεεεεε. Πε ιιεεε εοειἰε ειο!ιιε εει·! ε!ε εε

ευεο!ιειεε, εεεε εε ειο!ι 1ι!ει· ειιι Με εεε. εει·ρ!εε!ιε Μπι εει·

Λ!ιε!εοιεγ!ιοεε ε·ε!ιεεεε!ε !ιε1ιε. Πιε Αεε!ο!οε!ε εεε Γε!!εε

1ι!!ε!ι εοο!ι ευε!ιε1.

δ. Α 1ι ι· ε. ει ο ιν:

Ρεευιεοε!ε>›. (Νι·. 12.)

Πιε ?τεμ εεο!ι εει· 1ει·ει·εε!ιεεε εει· Ν!ει·εε ει»! εει ετου

ιιϋεεε Ρεεεειοειε 1εε εοο!ι Με; νεεε!1!ιε ινοιεεε. Αυεοι·

Με 1ιε Βεεεε!ιοερ1εε.! ευ Βοεεοιν Πε .Ϊεει·ε 1901 12 Ε”ε!!ε νοε

ει·οιηιεεει· Ρεειιιιιοιι!ε νει·1οι·ειι, νοε ε!εεεε εεει!ιεε θ ειιι Με·

Οοιιιρ!!εεειοε ειιι εουτει· θ!οιεει·ιι!οιιερ!ιι!ι!ε. Πιε ει!!ιι·οε!ιορι

εε!ιεε Β!!εει· ινει·ειι !ιειεει· ε1εεε!!ιεε; !ιεειει· ννε.ιεε Με ρει·εε·

ε!ινιιιιιι6εεε Β!ειιιεεεε εει· Β!εεεεειιεετε.ιιε εΠ!ειι·ε; ι·ιιεεεε!!!Βε

Ιεε!ιι·ειιοε εει· Με1ρ!ε!'εο!ιεε Κεεεε! εεε εει· Βεεειειιε'εε!ιεε

Κερεε!; εεει·!ιε ιιεε;εεει·ει!οε εει· (.ιειινυεεεεεε !·Ιε.ιε!ιεεε!ε!ιειι

ιιε!ιειι Ηγρει·εειιι1ε εει· Ν1ειεεεε!εεεε. ·

Ι.. Π( ε. ι· ε ε ε: «Πεεει· Πεμει·οιοει!ε Με θο!ιννεεεει·ειι».

«Πε!ιει· Αεεει!οε εει· Ν!ει·εε εε! οιουρεεει· .

 
17 ε!εεεεεεε!!ο!ιε Γε11ε. Αυεοι· ι·εεεει!ιε Ε'ο!εεεεεε: Πἱε

εεερειεο!ιε Περει·οεοιιι!ε εεε νου εεε 8ο!ιενεεεειεε ε!ιεεεο

εεε νει·ει·εεειι Με νου εεε Νιε!ιτεο!ιννεεεει·εε. Πεε Β!ε!οο

εει· 8ο!ιινεεεει·εο!ιείε-Πετει·ει·εε!ιεεε· Με εει· Ορει·εε!οε ει

ευεεεε!!ε!ι!!ο!ι εο!ιοε ν!ε! ·,ιει·1ε ει· (.ιεινοι·εεε εεε ννιι·ε εε

ιιεεε 1118111· ννει·εεε. ιινεεε Με ρει·εειοε εει· ι·1ο!ιει8ειι Ζε!ε

ευεεεεε!ιι·ε ννει·εεε νν!ι·ι1. Πει· ε!ιιεεει·εεεεε Α1ιοτε οοειρ!!ο!ι·ε

!ιειΕ1ιε1ιε!ευεε· νοε εει·εεε·ει· Αεερε!ε εεε νει·1εει' ευι·ο!ιεεε

ε!ε!ιτ. Πιε θι·υνιε!ιε.τ !ιεεε ε!ε!ιε Με Οοεει·ε!εειοεε!οε ε!εει·

Πεεει·οεοιειε ειιεε·εεεε!!ε ενει·εεε.

Α. Ε! !ιει·!!ε: ‹<Πε!ιει· Με Ηνεεει·εεεοιε!ε. ιοεε.1ιε ε1ιεοιε!εε!!ε».

ΑΜ θιεεε εε!εει· Βι·Γε.!ιι·υει; εεε!!ε Αεεοι· 1'ο!ε;εεεε ΙεΜεε·

ειοεεε εε Μεεει· Ορει·ει.!οε εεε: 1) Πε! Οειο1εοειε οοι·ροι·ιε

ιιεει·! εεε Ζει·('ε!! εει· Νειιει!ευεις, !ιεεοεεει·ε Με εει:ει· ιιεεεε!ι

ι;ς!ε!ι!εει· Βε!ιε!εε εεε ι·ε!ε.ι!ν Β·ι·οεεειε Πεειυε. 2) Βει νει·εεε!ιε

Με Βει·!ιοιιι εεε 1Πει·υε, ε!εο !ε ν!ε!εε 1Πε!!εε νου Με. ιε!εεε

Β`!ει·οιενοιεειι. 8) Πει Β`ι!ιι·οιιινοιιιεε εεε Οει·ν!ιι, ε!ε ε1εε ευρω

νεις!εει!ε Αιερειεειοε ει·εο!ιννει·εε.

Π. Β ε ινε ι·ε !ιεινε !ι!: «Π!ε Αεννεεευεε; εει· 1ιε!εεεε 1ιιι1'ε

1ιε!εει Βε!ιε.εε!ειιιι ε!ε!Βει· Νεεεε- εεε Βε.ο!ιεε!ιιε.ε!ι

. !ιε!εεε». (Νι. 12) .

Π!ε Αεννειιευιιε; εει· 1ιε!εεεε Εεεε !ε εει· θεο-Β!ιιεοΙοειε 1εε

ιι!ε!ιε εεε, ε!εεε!!ιε ε·ιιι·εε νοε Α ε ε ι ε εν ε , Η ε ε ε! ε τ εεε

εεεει·εε Αεεοι·εε ειερεο!ι!εε. Με. εεε εε ε!εεειε Ζινεε!ιε

εεε εοε·_. !!οΙ!ειιεει·'εο!ιεε Αρρει·εε νει·ενεεεεε. Πιεεει· !ιεεεε!ιε

εεε ε!εει ε!ειιι!!ε!ι εεεεεε !!εεεε.!!ι·ϋ!ιι·ε, Με !ε εει· 1!ι1ιεεε ερ!ι·ε.1

1'ϋι·ιε!ε Βιεινυιιεεε ιεε; εεε ε!εε Εεεε εεε!ιε εεε εεει ενε.!εεε

!ιει·ις'εο!ιειι Αρ ει·εε. ερεε!ε!! ιε!ε εειιι Βεεει·νο!ι· ειι εοιιηιι·1

ιιι!ι·εε Πεΐε ιιι (ει·1ι!εευερ, εεε εεεει·ε .εΜειι Με ε!εεε ιεεεε!

!εεειι Αεεειε. Πει· ει!τε!ει·ε εε!ιε.!Γει·ιε!εε ΤΜ!! εει· 1εϋ!ιτε

1ιεεεεεε ε!ε!ι !ε ε!εεει εεε!ι ειιεειι οεειιεε Κει!ιε!ιεε, νεε

ινε!ε!ιεει εεε! ιεεεει!!εεε Βεεεε εεει Πεεεε εεε Αρρει.ι·εεεε

ειιε!ειιΓεε. νεο ειε Βιιεεεε'εο!ιει· Βι·ειιεει· ε!ε!ι !ιεεεεεε. Πει·

Αρρειει !ιεεε ιε!ε Ηι!Γε ε!εεε !ιε!ιει·εεε Ηι·ιεεε εε.ε!ι ε!!εε

θε!εεε Με εεννει;ε ννει·εειι. Πει· εριι·ε!εϋι·ιε!ειε 'Γ!ιε!! »ειε εεε

Η!!Γε εεε Βιιεεεε'εο!ιεε Βι·ειιεει·ε ειιεεε!ιεε ει·ινε.ι·ιεε 4-5 1!!

εεεεε !εεει, ε.!εεεεε εεε ειε.ι:οιεριιειιι·εε Εεεε 1ι!εε!εεε!ιι·εο!ιε

ιιεε ε” εεεει·ε ιεετε.!!ειιε Πεεε εει· Αριι!ιοε.ε1οιι εε!ιι·εε!ιε.

Πιε Βι·(ε!ιιυεεεε εεε νειΓεεεει·ε ννε!εεε εει·εεε Με. εεεε Με

Αεινεεειιιιιι εει· !·ιε!εεεε, ει·οο!ιεεειι εεε ε!ε!ι ε.!ε εεεε!ιο!ι ει·

ννε!εε εε! εευεεει υιιε ειιεεοιιεειιι 8ο!ιευρΓεε, !ιε1 1ινοει·ει·ορ!ι1

εε!ιεε ΡΓ00εεεε11 !ει Βεε!ιεε, εε! Πεεεεε. Με! εε Ζει·Ιε!! (ιε

ει·ι!ϊειιεε θυιεειειε εεε εε! Νεει·οεεε. εΜειι.: Μι·1ιεε.ιε _ιεεοε!ι

ει (ιιεεε Βε!ιεεε!ιιεε·ειιιεε!ιοεε εε! Ηγρει·ειορ!ι!ε εει· Νεεεε

ιιιιιεο!ιε!ιι εεε εε! εει·ορ!ι!ε‹ι!ιεε Ριοεεεεειι Με Νεεεει·εο!ιεε

ιευιε. Πει θεεει·ι!ι εει· Εεεεεε!ι'εο!ιειι 'Γιι!ιε εεε εειιιεεε!!ε!ι

εε! 0εειε ιεεΜε εεεει·ι·1ιε!!ε ιεε Με !ιε!εεε Με εοεει·ειεε!ο!ι·ε.

Π!ε 'Γειιιρει·εειιι· εει· !ιε!εεεε εεε εεε Με Πευει· εει·ειι Αε

ννεεεειιε ι·ιε!ιεεε ειο!ι εεο!ι εειε Με: εεε εει· Αι·ε εει· Πι·

!ιι·εε!ιυει;: Με !ιε!εεε @Με νου 7211 Ο. εενν1ι·!ιε !ιε!ει Πυι·ο!ι

εει·ε!ε!ιεε ευι·ο!ι Με Νεεεειευιεε ειι νει·!ειι1ε νοιι 8-5 εΜειι

εεε ε!εε Οοιιει·εεειοε εεε Αυεει·οο!ιεεε εει· Βε!ι!ε!ιε!ιειιε; !εε

Με 'Γειιιρει·εειιι εει· εεε 90° εο !ιεο1ιεο!ιεεε ιιεεε ειε εε!ιι·

εεει·!ιεε Αυεει·οο!ιεεε εει· Βο!ι!ε1ιε!ιευε εεε εε! 180° Ο. !ιε.εε

ιεεε ε!εε εεει·Ιιε Βοι·1ιεε1ιι1ευερ; εοεεεεε!ιεε.

Ν. Μει·ενν_ιειν εεε ει. 'Ι'εεει·ιε: «Ζει Αεε!ο!οε!ε εει·

εοεεεε ειιεεεεε;εεεεε Ρει·ε1νεεε». (Νι·. 18-14.)

Πει· Γε!! !εεεεε !εεο('ει·ε 1εεειεεεε, ε!ε εει·εε!!ιε υεεει· εεει

Βι!‹!ε ε!εει !‹ι·γρεοι;εεει!εε!ιεε Βερειεορνειιι!ε νει·1!εί'. Ιει

Β!υεε !ιοεεεεε Με Αεεοι·εε θο!οε!ειι εεε θεερ!ινΙοοοοειιε ε!!ιυε

ιιεεεννε!εεε.

Β! ε!ε!ι! εεε Κερ!εε: «Πιε εε!εεεει· ΕΜΠ νοε ειειιιεεει

εε!ιει· Ρει·ει!νειε ε.1εειεεε».

«Πε1ιει· Με Βνιερεοειε.εο!οε!ε εε! ιεε.!!ιεεεε

Τιιιεοι·ειι εει· Ρ!ευι·ε». (Ντ. 18-14.)

Λε εει· !·1εεε ε!εεε εε.!!εε !ιεερι·ιε!ιε Αεεοι· Με ε!ε2ε!εεε

Βιιιεριοιεε εεε εει·εε εν!ε!ιιιι;!ιε!ε εε! ε" Πιεςεοεεεεε!!υεε·,

εει· Αυεεεεε εεε!ιε!ε ειο!ιεε Νευεε.

Π. θο!υ!ι1ε!ε:

δ. 'Ι'1ιε ε ε ο !ι ο ει: «Ζει Αι·εεει!ι1ιε!ιεεε!ιιεε· ω· 0!ιοι·ειι».

(Νι·. 1.3 -14.)

Αεεοι· εεε 26 !ΐε.!!ε νοε Ο!ιοι·εε ειε Αι·εεε!!ι 1ιεεεεεε!ε εεε'

εεε ε·ειεεεε νει·1ειι!” εει· Κι·ειι!ιεε!ε νει·Γο!εεε 1ώεεεε. Βε1εε

Κιε.ε!ιεε ε!ιε!!ε ει· !ε 8 θι·υρρεε: Με 1. θι·υερε 1ιεεεειιε εεε

8 Κιεεει·ιι. ε!εεε!1ιεε ινυι·εειι ιε!ε Ε'ονν!ει·'εο!ιει· Πεευεἔ Βε

!ιεεεε!ε; Με 2. θι·ιιρρε - θ !(!εεει· ιε!ε Πεν!εο·Ψεεεει·, εεε

Ι!ε!ι Με θ. θι·ιιρρε - 1.2 Κιεεει· ννιιι·εεε εεε!ι Οοιε1ιν ειιι. Αε!εειε

ειεεειοοευιε 1ιε!ιεεεε!ε - Ψεε Με Ποειι·ιιει.χ εε!εεεε, εε ενετ

εεε Με Β`ονν!ει·'εε!ιεε Τι·ορ('εε νοιι 1-6 ιιι·ο εεε! 2 Με! ιε.ε·11ο!ι

νει·ε1ιι·ειο!ιε; εεε Πεν!εο-Ν'νεεεει· ·ινιιι·εε εο!εεεεει·ειεεεεε νει·

οι·εεεε: ειε 1. Τεε·ε 1 '!'!ιεε!ϋ!ϊε! (Ιιεν!ο (Με), ειε 2. 'Ι'ει.ιε 2,

εει δ. 'Γειι·ε 3 εεε. Με εει· ιεειιιιιιε.!εε εε.ις!!ο!ιειι Ποειε νοε (5

Με 12 Τ!ιεε!ϋεΐε!ιι _ιε εεε!ι εεει Α!εει·. Π!ε Αι·εεεεειιτε ννυιεε

1ε εει· 1ιε!εεεεεεε 11ϋευεε· 1:10ΟΟ νει·ε1ιι·ε!ε!ιε, εεε ανευ· ειε
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1. ΒεεεεάΙεεε·ετεεε 1 'Ι'ΙιεεΙϋε'εΙ. εει 2. 'Ι'εεε 2, εει 3. Τε” Ξ)

Με εετ Τεε;εεάεεΙε νοε θ. 7-8 'Ι'ΙιεεΙϋΠεΙε _(ε εεεΙι άετε Λεει·

άετ ΚΙεάετ εεά εε.ΙϋτΙΙεΙι _(ε εεεΙιάεει. Με άεε ΜΜεΙ νετΙ.ι·ε

με ννετάε. Ψ17ετάε άτε εεεειιετε ΜεεεεεΙάοεΙε εττε1εΙτι, εε

έτη· ε)εε εεΙτεε ετε εεάετεε Τε” εΙυεεεο τεεεΙι Ιιετιιετετ Με

εει· Αείεε);εάοετε. Με τεε·ΙΙεΙιε Πεε3ε άετ Αι·εεεεειιτεΙεειιεε

ντετάε εεεΙτ πετ 6-7 ΕεεΙεΙ1°εΙε άεεεΙΙΙΙττεε Ι'Ι`εεεει·ε νει·άϋεετ

εεά εε άεε) ΚτεεΙτεε 2ε(.ΙΙΙιάΙ)εΙι 1 ΕεεΙΙ)ΙΐεΙ νει·εΙ›Ι`εΙ(;τ. 1)Ιε

Ι)εετεε ΒεεεΙτετε ετ21εΙΙε Αετοι· επι: άετ Ατεεεεεει·εΙ›εεεεά

Με;;; άΙε Ι‹τεεΙτΙιεΙ'Ιεε ΒγτερΙοιεε ΙΙεεεεε εεΙΙ)ετ Ι›εΙ εεΙυνει·εε

Γοττεεε άετ ΟΙιοτεε νἰεΙ τεεεΙιει· εεεε εεά Με ΚτεεΙΙΙιεΙΙ.

εεΙΙ)ετ άεεεττε εΙοΙιΙ: εε Ιεεε·ε, Με Με άετ ΒεΙιεεάΙεε επι

11'οετΙετ οάετ τω( Ι.ενΙεε; ίετεετ Ιτοεετε τεεε νοε εε ετεε

ΜΜεΙε, Με Βτετε, ΟΙΙΙοτε.Ι ετε. (;εεε εΙ›εεΙιεε. ννε.ε εΙοΙιτ άετ

ΡεΙΙ κανει· Με) άεε εεάετεε ΒεΙιεεάΙεεεεειειΙ›οάεε. Πεε;ε,ε;εε

ννετεε εΙ›ετ άΙε εεεεεεεεετεεε Νεεεεε·ΙτΙ‹ιιεε·εε άετ εοςεε.

ΟοιεΙη'εεΙτεε '1'Ιιετε.ρΙε (εεε Ιτετεετ νοτεεεάεε: ΠεεεΙΙτεὶτεε,

12τετεοΙιεε εεά εεε·ετ ΠετεείεΙΙε ΙτεΙεε εε) άετ νετε.Ι)ίο1(.πεες

άετ ετεεεετεε 13εεεε Με, νετεοΙιενεεάεε _(εάοοΙι Ι›εΙά, εοννΙε άΙε

ΙΙ).εΙΙεΙιε ΠοεΙε νεττΙε).ςεττ. ννετάε. Αετοτ ΜΜΜ, άε.εε ειε.ε

άὶεεε εεεερ,·εεεεειεε ΝεΙ)εεεετεεεεεε Εεεε νετ·ειεΙάεε Ιτεεεε.

Ινεεε τεεε τεΙτ εΙεετε ΙιεΙΙ)εε ΤΙ)εεΙϋεεΙ άετ Εεεεε8 νοε 1 :1ΟΟΟ

Ι)ερ;Ιεεεε εεά ιεε·ΙΙεΙι ειτε (Λ 'ΓεεεΙεΙΤεΙ εεεεεεΐεε υνϋτάε;

ε.εοε Ι‹εεε άΙε Με.εΙτεεΙάοεΙε εε( 8-4 ΤεεεΙεΙΙ'ε εεε;εεειετ

ννετάεε. - ΑεεΙι ΒιεετΙιεειε εει ΑεΙ.οτ ειι(Ιτετεε εεεεΙιεε. εε

ἰε εΙεετε ?Με 11ετ·εεε εεειετ, τε 2 - ΒτγτΙιεετε; άε.(;εε;εε

ννετάεε ΜεεΙτεΙεοΙιτεετεεε,Ρετεεεε οάετ ΡετεΙγεεε εεά Ιτε·ετιά

).νεΙεΙ1ε ΒεεεΙεΙΙΙιετεετ.6τιιεεεε εΙεΙπ Ι)εεΙυεοετεε.

Α. 11)εε ε: «Ζετ ΟεεεἰεΙΙΙτ άετ ΡεοτΙεεΙε ετγρΙεε.». (Ντ. 16).

Βε ΙιεεάεΙτ εΙεΙι εει 1 ΓεΙΙ νοε εεε. ΡεετίεεΙε τερΙοἰάεε (εε.εΙι

Εεεε θεΙΙ Αεάετεεε). ΑεείεΙττΙΙεεε ΒεεεΙιτεΙΙ)εεε Με. ΔΙ)ΜΙάεες.

Μ. Τ εεε Ιοε ουν: «ΠεΙ)ετ Πεεεε ρΙεεεε άετ ΒεΙιΙεΙετΙιεετε».

(Ντ. 15.)

Αετοτ Ι)τΙεεΙ: εεΙ)εε άει· ΒεεεετεΙΙ)εες εΙεεε Ιεετ.τ·εεεΙνεε

Ρ'εΙ1εε άΙε εε.εεε Πτετε(ετ· ΙΙΙ)ετ άΙεεε ΚτεεΙΙΙ)εΙΙ:. Ι)1εεε1Ι)ε

ΙοεεΙΙεΙτι εΙοΙι εει Ιιεεεεειεε εε( άετ ΜιιεάεοεΙε1τεΙιεετ. Ιιεεε

_(εάοεΙΙ εεεΙι εε( εεάετεε 8εΙιΙεττεεεετεε εεΐεεάεε νυετάεε.

εε ε. Β. τω( άετ θεεειεεεεεΙεΙειεειπ, Ιε άετ ΠτετΙιτ·ε εεά Με

ΔΠετ. θεετοΙιεΙΙεΙ1 Με Με ΚτεεΙΙΙιεΙτ εοτεΜεΙι·τ. Με εΙεετ

εεεΙοετεε Ατ(`εετΙοε άετ ΗεεΙ, εεΙτεεετ Ι:ΙεΙΙ›Ι. εἰε 1εοΙΙττ. εε(

άετ.8εΙιΙεΙειεεετ, εοεεΜ άετεε Αε).Ιο1ο);Ιε εΙε εεεΙι άΙε ΡειΙιο

εεεεεε εΙεά εοεΙι εεεΙε· ε(`ετάει·ε ννετάεε; άΙε Ρτοε;εεεε 1εΙ.

);εΙ.; άΙε '1'Ιτετερτε Ι›εετε τ τε άετ εεετεΙεοΙιεε Αεινεεάεεε

νοε Ατεεερι·ερετειεε.

Ρ. Κ. Ηε.ΙΙετ: «ΟΙεΙεΙιεεΙΙ.Ιε·ετ νει·1εετ“ νοε ΒτγεΙρεΙ εεά

εεά ΒεετΙετΙεε». (Ντ. 16).

Βετ δοΙιε.τ1ε.εΙι εετειε ετε 4. 'Ι'ε.ε;ε εεεΙι Βε8Ιεε άετ θεε)εΙιτε

τεεε ε1ε; Ι›εΙάε ΚτεεΙΙΙιεΙτεε νετΙΙεΙ'εε ε·ΙΙεετΙε; εε ττετεε Ι‹εΙεε

Οοτερ)1εεεεεεε τω.

Κ. 11Ιετονν: «Βἰε Ε'εΙΙ νοε ΒτΙΙτεεΙΙεεες εε τνεετ·ειι ΡοοΙτεε

εεεε νετΙοεΙΙεε εεά εεεΙι νεοεΙεεεεε». (Ντ. 18).

Α. ΝΙΙτοΙ (τω: «Πεεετ ΙεεετειιΙεεε Πετειετεεοεεεε. (Ντ. 16).

ΑεΙοτ Ι)εερτΙεΙΙΙ εε άετ Ηεεά άετ Ι.Ιτετετετ εεά εεἱεετ

ε1εεεεε Βτ('εετεεεεε άεε Ι‹ΙΙεΙεεΙιε ΒΙΙά άετ ιεΙ)ει·οεΙεεεε Βιε

εεεε άεε 1)ετετε. .Η εεοΙΙ άετε νετΙε.εί άετ ΚτεεΙ(ΙιεΙτ ιιεΙετ

εοΙιεΙάει ετ Ι) ΓεΙΙε Με εεετετε, ρΙεεεΙΙεΙιετε Βε;;Ιεε, 2) ΡεΙΙε

Με. εΙΙετε.ΙΙΙΙεΙιετ.ΕετετΙεΙΙΙεεε άετ Κι·εεΙιΙιε1τ. 3) ΙεΙεεΙ. νετ

Ιε.εΓεεάε Ι·`ε.ΙΙε';ΪΙετ2Ιετε ννετάεε εεννεΙιιιΙΙεΙτ ε;ε.εε ειι(εΙΙι.<τ

Ι)εΙ εΙεετ ΑεΙορεἱε, οάετ Με εΙεετ ΟρετετΙοε ειιΙ'ςεάεοΙτι; ΙΙΙΙ

εποε νετΙεεΓεε εΙε εεΙετ άεε: ΒΙΙάε εττιετ Μετρο ετε οάετ

εΙ1τοετεεΙιετ Πει·Ι:ΜεΙΙε. ΠΙε ?Με άετ ετετεε ετε.τ.=:οτΙε

εετεεε εεετ Με. ΜΜΕ;; ΝεοΙπε εεΙ.ετ άετε ΒΙΙάε εὶεεε ΙΙεεε.

ΘεΙιτ άετ ετετε ΑεΓεΙΙ νοι·Ι)εΙ, εε ττετεε Ιε ρετΙεάΙεεεεε 1ετει·

νεΙΙεε εεεε Α1τεεεετι ΜΙΓ; άΙεεεΙΙ)εε ννει·άειι Ιεπεετ Ιιεεεεετ.

Με εεεΙΙεεεΙΙεΙι άετ Ζεειεεά εΙε εεετειιάΙεει· νν)τά. Με τιιΙ)ει·

τεΙεεε 1)εττεειεεεεε Ιετ τνεεἰεετεεε Ιε άετ ΙΙΙΙΙ(τε εΙΙετ Ρ”ΙΙ.ΙΙε

εΙεε εεεεεάει·ε ΒτΙιτεεΙτιπες: εει Ιιε.ετΙβετεε ννΙτά εἰε Ι)εοΙ)εεΙπει

ετνΙεεΙιεε 2Ο-4Ο .ΤεΙιτ·εε; Με εε 10 .)εΙιτεε εεά εεεΙι 80

.1εετεε Μ. άἰε Βι·ΙετεεΙ‹εες ε.εεεετεε εεΙιεε. θεεεΙιε1ΙεΙιεΙτετ

άΙε ΒτεεεεεΙτε εεεει·εε 'ΓΙιεΙΙ άεε ΙΙεετε; τειιΙΙΙεΙε νετεεεε

τεεεεε 1το1ετεεε Ιιεεεε νετ. εε άεεε ειιιε Ι›εΙ εΙεετ Ορετειιεε

άεε (ξεεεεε Πε.τει εε εεΙ.ετεεεΙιεε Με. Με Ιεεε1ε.ΙιτΙεεε

1)ε.τειετεεεεεε εΙεά Ιιι άετ ΜεΙιτεεεΙ άετ 11ε.11ε τεεετεε1εεεε

ΟεετεΙττετε. Κεεε τεεε Με νοτΙιεεάεεεεἰε νοε 8τι·Ιοιετειι

τιιοετοεΙεεε Πετάτε τε εεάετεε Οτεεεεε οάετ εΙ)ετ·ΙιεερΙ. Μετε

άΙιε.τε ΠΙεροεΙΙΙοε τεεεετεΙΙεε, εε 5ει άετ τεΙ:ετοιιΙοεε (Με.

τεΙττετ άετ 8ττΙο(ειι·εε νυεΙιτεεΙιεΙεΙΙοΙι; εεοΙτ άΙε 11εΙΙε νοε

Βει·εινετεεεετεεε Με: εεΙΙΙετετ ΑεΙΙεΙεΒΙε εετεΙιεε τεεΙετεε

ΙΙιεΙΙε εε( ΤιιΙ)ετεεΙοεε. 1)Ιε ΒεεεεάΙεεε άεε Ι..εΙάεεε ιεεεε

εεεεεεΙΙεεεΙΙεΙι επί ερετ·ετἱνειε ΙνεΒε εεεεεεεεε (ΒεεεετΙοε)

εεά εννει· τεοΙιτ (τε1.τεεΙττε.

Α. ΒΙ)ετΙ1ε: «21 ορετεενε Ε'εΙΙε νοε ΒεκτεεΙετΙεςτενΙ

άΙ(ϋ.(». (Ν1°.1?).

 

Α. 1ννεεονν: «Ρτ)τεετε ΚεεΙΙτερΐρεΙεεεεεεε, Ι)εΙιεεάεΙΙ: εει

ΑεΠεττερτεοεεεεεεετετε». (Ντ. 17).

Πε ΙιεεάεΙτε Με): ετε εΙΙιεε εε)τννετεε ?ΜΙ νεε ΡΙιΙεε·τεεεε

άετ Βρε.εΙοττ)ε Με ΑΙ)εεεεεΙ)ΙΙάεεε εεά Β'εττεεΙιτεΙοεε άετ

ΙΙΙε(.11εοεεεεε Ειιτεεεάεεε εε( άΙε ετ -ερΙ;ΙετΙ.ἱεοΙιεε ΓεΙΙεε

ε άΙεεετε ΡεΙΙε ΙΙοεετε ε·εάετ άετε (οτΙινεΙιτεεάεε Βιε

εεΙ)1εεεεε, εεεΙτ άετεΙι ΒερἱεεεΙεεε ΜΗ θεεεΙε εεά ΡΙ1εεε

εεΙγΙ, εοεΙι άΙ1τεΙι θεετΙεεεΙΙοε εΙιιε άεεετεάε ΒτΙεΙεΙττετεεε

εεεοΙ)εεεε ννετάεε; άΙε ρεΙεΒτεοεεεε ΙεΙΙΙΙτετΙοε μετά' πως”

ετε εΙοΙι, άεε Ι.ετεεε άεε ΚεΙΙΙΙΙορἰεε ι·εεεΙι νετεεε·εεά; ει Ι)ΙιεΙ)

εετ εοεΙι άΙο 'Ι'τεεΙιεειοε)Ιε ΜΜΕ. Πε εεΙεεΙιΙοεε Με: Αετετ

:ετ ειιΙπιπειιεε 1ΣΙεερι·ΙΙιεες νοε 10 (Με). εΙεεε ρε1γνεΙεε1εε

ΑειΙεττερτεεεεεεεεετετεε. Ι)ε.ε ΒεεεΙΙετ »νετ εΙ)εττεεοΙτεεά;

Με '1'ετερει·ετιιτ (Μ νοε 89,6 εε( 87.8 άεε ΙεΙΙΙει·ετ νεττΙερεττε

εΙεΙι εει εεεε ννεΙτετεε 2 1ε(εε1Ιοεεε νο1Ιετεεά); :τι εεΙ:Μεάεε.

8 τε (ε. ε ο ε· ε 1; τ: «Ζετ θεειιΙεΙΙΙτ άετ τεΙ1εετ.ετΙεοΙιεε. νοε

άεε εΙ)ετεε 11εΙ'ιε·εεεε εεεε·εΙιεεάεε ΒτΙττεεΙιεεετεε 3

ΚτεεΙεεεεεεοΙιΙεΙιιεεε. (Ντ. 17).

Ε. 8 εν ε τ ε ΙΙ ε ε: ε ΙΙ τ: «ΠΙε ΒτΙττεεΙτεε;εε άετ εΙ)ετεε Εεε

ννεεε εΙε θετερ1ΙοετΙοε άει· ΜεΙετΙε». (Ντ. Π).

Αειοτ ννετετ άετεεΙ' Με, άεεε εοννοΜ 8εΙιεεείεε εΙε εεεΙι

11εειεε εε( ΜεΙετΙε εετιιΙιεε ΙΙεεεεε- 1)Ιε ΜεΙετΙε-Βτεεεεπτε

ννΙτά τεεΙιτ Ιιεεεε: ΙιεοΙ)εοεΙεΙ.. Με επ εεΙιτ ΙτετεεεοΙΙΙ); εεά άιε

εεενε)ιεΙΙεεεε Βιρεο(.οι·εεεεε ετντεΙεεε (Με ντεεΙε εεΙεΙΙεε.

ΑεεΙι ε)εε ΜεΙετΙε-ΡΙεετΙΙΙε Με Λετοτ Ι)εοΙ)εεΙιτετ. ·

Β ετ Ι ε: «ΠεΙ)ετ εἱεἰ€ε 'Ι'εειετεε άεε Πεττεε Ι)εΙ ΚΙεάετε». (Ντ. 18)

θεεοεεεΙΙΙε εεά θεεεεεενν:

ΜεεΙε». (Ντ. 19). ·

Πεε 1ΙΙε.(ετΙεΙ εΙετετεΙ. εεε άετ ΠοεΙιειιετ ρεγεΙιἱεετἱεεεεε

ΚΙΙεΙΙ‹. 1)Ιε Αετοτεε ΙιεΙ)εε εει· άΙε τεΙεεε 1!'ε.Ι1ε άετ ΠεεΙε

εεεετεετεεεεετεΙΙΙ.; εε ενετάεε εοτεὶι εεεεεεεΙιΙοεεεε εΙ1ε1τε)Ιε,

ντε άεε τεεεΙεΙωΙΙεεεε ΒτεάΙιιει εετ εΙε ΟοτεεΙΙοετΙοε άετ

1ίτε.εΙΙΙιεΙΙ. ειιΙ'Ιτετ. ε. Β. Ι›εΙ ΒεειεετΙε ρτεεεεε, ΠεεεεεΙΙε εε

εΙΙΙε ειε. 1)Ιε εΙΙ,εετεε1εε ΖεΙιΙ άετ ρεγεΙιἱεεΙι-Κτεεεεε Ι)εΙτες

Ιε άετ ΜοεΚειιει· ΚΙΙεΙΙτ νοε 1887-1902 4484 (284θ Πεεεετ

εεά 1594 ννεΙΙ)ετ); νοε άΙεεεε ΙωεεΙε εετ Με 40 (18 Πε.εεετ

εεά 24 )νεΙΙ›ετ·`) άΙε Ι)Ιε.εεεεε «ΜεεΙε» εεετεΙΙΙ. ετετάετι; εοτεπ

"Με άτε Ιε Βεάε ειεΙιεεάε Κι·εεΙΙΙιεΙτ άετοΙιεεε εΙοετ Ιιεεε);.

Με ΜεΙεεεΙιοΙΙε ννΙτά νἱεΙ Ιιε.εΙΙεςετ Ι)εοεεεΙΙΙετ, εεά επετ ειπε

άετε ΜεΙετΙεΙ άετ ΜοεΙτεεετ ΚΙἱεΙΙ‹. Β Με! εε ΙΙΙΑιιίΙ;;. εεε (Πε

ΜειιΙε. ΒειεΙ.ετε Με: ΒεννϋΙτεΙΙεΙι εε( Ιει ΑΙΙ.ετ νοε 16-2.5

.Ιεετεε; Με εε 15 .Τεετεε Μ άτε ΠεεΙε εεεεετετ εε1εεε, εεεεεο

εε1Ιεε Ιτε ΑΙτ.ετ ΙΙΙ)ετ 50 .ΤεΙΙτεε.

Θ. 17νετε)εΙ: «Πεεετ άΙε νετννεεάεεετ νοε ΙτεεεΙ.Ι1οΙτεε

Νεετεεε;εειΙιτεΙε τε άετ εΙιΙι·ετρ.ςΙεεεειι Ρτεεἰε». (Ντ. 19).

ΒρεεΙεΙΙ Με νετ·('εεεετ Μετ Μ) Αεεε Με ΠτεεΙιτεεΒ άετ ετε

Μεεεε ορετΙι·τεε ΡειΙεετεε (εΙο εεεΙτ θεεττο-_)ε_)εεοετοιεΙε. Βε

εεετΙο ργΙοτΙ, θεεκτο-εετετεειοει1ε ετε). Ετ νετινΙτίε (Πε Ιε

νετεοΙιἰεάεεετ νετΙειΙοε ε·ερτΙεεεεεε Ιιεεετ1ΙεΙιεε ΒΙννεΙεερτ·ΙΙ.

ετεπε, τω)! Με εεεε εετ εεε Βενετεε Ι›εετεΙιεε. ντεΙιτεεά άοεΙτ

εερτεεεΜΙοΙι, Β'εΙΙ.ε εεά εεεΙι ΚεεΙεΙιγάτετε εοτεκτεεά18 ε)εά.

Με.ε Εεεε ετοΙ)Ι άΙεεεΙΙ)εε νετεε(εΙετεε. ε)ἱΙεεε 1εάεεΙι Ι)εετ.τεΙπ

εεἱε, κνεΙτετε Νεετιιεε;εειΙΙιεΙ εεειιΓεετεε, εε ε. Β. ΜΙΙοΙι. Εεεε.

Βεττ.ετ, 1)1εΙι1εερρεε, ΖεεΙΙετ, Βετ ετε; εΙεΙιε εε νετεεεεειι

εΙεά εννεΙ εεΙιτ ννΙοΙΙΙΙΒε ΝεΙιτεεετεετεΠε - Με εεά Κειεγεε.

Α. εεε οιπο Ι: «ΠεΙ)ει· άΙε εειΙεγρεΙΙΙΙΙεοΙιε Βεεεεά1εεε

νοε ”τεεΙ‹εε. άἱε 8ΙετοΙιεεΙΙΙε τεΙ)ει·εε1()ε εεά εγρε1ΙΜεεΙτ

εἱεά». (Ντ. 20).

ΑεΙοτ Ι)εΙιεεάεΙτ άΙε ἱε ΙεΙετει· ΖεΙΙ. νΙεΙ νεεΙΙΙΙτΙε Ρτε8ε.

οΙ› εΙεε εεετ,εΙε(·Ιιε Μει·οετ·Ιε.ΙΙ:εΙιεεάΙεε Ι)εΙ εΙεΙεΙιεε1τΙ); εε

ετ.εΙιεεάετ ΈιΙΙιε·τεεΙεεε ειΙειιΙπ εεΙ. ἱεΙΙεεεΙΙΙεΙι επετ δε·

εΙιετ_)1ε άετ ΜεΙεειι;.τ, άεεε άΙε ΩεεεΙτεΙΙΙ)ειΙ)εΙιεεάΙεεε άεε τε·

Ι›ετειιΙϋεειι Ρτεεεεε ετεεεττ.; άεεεεΙΙ)ε Ι)εΙιεερτετε ΗΙΙΙετ: εεε:

εετεεεεεεεεετεπετ ΜεΙεεε); εΙεά Ρεερ_ΙεΙονν, Αε(τεεΙπ., Ώε

εεΙιΙ›εΙ·τ; ε. ε.. Αει ΑεΙ:ετ Με: εεε Ιε άετ ΗοερΙιεΙΙτΙὶεΙΙ‹ άετ

ΜοεΙιεεετ ΠιιΙνετε)ιετ εΙεΙ€ε ?Με νοε ε;ΙεΙεΙιεεΙΙΙΒετ Βι·Ιιτεε

Με; εε '1'εΙ)ει·ειιΙοεε εεά $γρΙΙΙ1Ιε Ι)εοΙ)εεΙπετ εεά εΙεΙτ Μετ

εειιεεε Ιτετιιιεε, άε.εε (Με εεετ·εἰεεΙιε θεεεΙ:εΙΙΙ)ετ- εεά .Τσά

Ι›εΙιεεάΙεεε Με: ειιι· άειιι Ι.εΙ)ει·οεΙΙ)εεε Ρτοεεεεε εΙεΙπ. εεεε

άει. εοεάετε Με θεεεε(.ΙιεΙΙ άεεεεΙΙ›‹:ε Ιτε εεεεΙ.Ιε;εε 81εεε

Ι)εεΙιτεεεεε. Πει: ΝεΙιετε ΙιτΙε.εεε (Πε νετ)1εεεεάεε ΚτεττΙτεε

τ.>:εεεΙ1ΙεΙπεε. Α ε ε 1 ε: ε ε ε.

«Ζετ 1.τεΙιτε νοε άετ

ΉτεΙεεεεΙ)εε(ε ΙΞεεεΙε. 19112. Ντ. 27-42.

Ψ. Η Μ: ε1ε1τΙ: <ΒΙε Ι)εεεΙιΙειιιιΙετε ΑΙΙιτειιεε. Με $γτε;πειε

άει· εεεΙΙεεΙιεε Κτ·ειιΙ‹ΙιεἰΙ>›. (Ντ. 27).

Ιε άεε εεΙ)ι·εεεΙΙΙΙεΙιεε ΕεΙιτεΙΙεεετε άετ ΚΙεάετΙττεεΙΙΙιε)τειι

).νΙτά άΙε Ρε1γρεεε εε) άετ ΒεεΙΙΙτ.Ιε Ιιεεει ετννεΙιε(.. Π. νετ·

Ι)ΙΤεεΙΙΙεΙπ ιιιεΙιτει·ε ΚτεεΙτεεεεεεΙιτεΙιτεε, Ιε ενεΙεΙιεεζετ εεΙ

ι·εεΙΙΙΙ1εοΙιεε ΚΙεάετε εΙεε εεετιε εεετεΙεετ·τε ΑτΙιειείτεςεεεε

εεεεεεετεε Ιτοεετε, Με νοΙΙετεεάΙε; εεεεΙ.Ινεε) Βείεεάε νοε

___ ..1_`-`ἶ·τ·
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.8εΙτεπ άει· ΙΑΙΜ20ΙΙ. Β`εΙιΙεε νοπ ΒεεεεΙεετειιεεΙιειι ιιπά ε. ιν.

[Με ΑΙ.Ιιιειιειε ινετ τω, ιιπΙιεΙππάεττ, ειε ΑτΙιεπιιϋεε εττειεΙιτεπ

ΙιεΙ ι·οΙΙετεεεις τεΙιι.εετ Εεεε εεε ΚΙπεεε ειε εποτπιε Αιι:ε.ΙιΙ

νοε 8Ο-9θ ιιι άει· Μ.

Ι.. ΡΙ π εε: «ΠεΙιετΙιΙιεΙτ ΙΙΙιει· (ει. ινιεΙιτιρετεπ Αι·Ιιειιεπ

Ιπ άει· ΟνιιΜΙοΙοΒἰε ιιει! θεειιττεΙιεΠε εε Με .ΪεΙιτ 1801».

Ν. ΜιεΙι εΙΙειν: «Απε (Με θεΙιἱεε εετ ΟΙιιτετ8Ιε ε" Ηιιτπ

εειεε». (Ντ. 28, 29).

ΒεεεΙιτεΙΙιιιπε· νοε 4 ΡεΙΙεπ. ννεΙοΙιε Μ. ορει·ἱι·Ι. Με. 1) ΡερΙΙ

(οιπ εει· ΗετπΙιΙεεε, κεΙππε.τεπε ετειιΕσειιιι. ΕπεινΙεΙΙΙιιιη;

απ” ΚτεΙιεεεεεΙιννιιΙει. πεεΙι 4 Μεπετεπ. Π) νεΙΙεΙιιιιόΙιτε Ζει·

ι·ειεειιιις εει· ΠτετΙιτε, ΖετιεΙεεεε; εεε Βιιτπιεε ιιπά Ηεεειι

επεΙιεε, ΒτιιεΙι εεε 8ιτ2ΙιεΙπε; ΑιιεεΙπεπεει·ΙΙΙεΠεε άει· Βνει- Ι

ἔΙιν8ε. ΗειΙπιητ. 8) Οοιιιιιειοιι εεε Πειππιεε ιιπά ιιπνοΙΙειεεεε.;ε

εττειεεεεις άοτ ΠτετΙιι·ε. ε!) ΑΙιεεεεειιε Ιιι εενο ΜΙΝΙ.

Κ. Α το π επςεΙε ει: «ΠεΙιετ Με 8εΙΙιει.νετκΙιεΙειεππε εεε

ΟτΒεπΙεπιιιε Ιιει νετειΓτεεεεπ».

ΙΙ'. Βννε.πε: «Με Ε'εΙΙ νοπ επεεννϋΙιπΙΙεΙιετε νετΙειιί τΙετ ι

Πι·ει.Ιιτε ειιι επε;εΙιοι·επετ ΗγροεειιἀΙε> (Ντ. 29).

Αει $πΙεεε τειτοςΙεεεεΙετιε εειπε ινε.τ ειπε ΙΙΙεΙπε ΟειΙ'πιιιι;.τ

εε ΙιεπιετΙιεε, εειεε ινεΙεΙιε πετ εΙε ΙἰἰιιεΙἰοΙιεε θιιΙ.Ιιετετ Ντ. Μ

νοτεΙεΙιΙἰς ειεεεΐεΙιι·τ ιι·ετάειι ΙΙοιιεΙε. Ι)Ιε Ηετπτ6Ιιτε νετΙἰεΓ

εειεε ιιει· Ηειιτ.. εει· ΟειΙιετ.ει· Ι‹οειικε ιιι εει· ετεπεεπ Ι.επιτε ω.

Ρεπιε ειιτεΙιεεΓΙΙΙιΙτ ινετάειι. Λε άετ επ1ετεπ ΒεΙΙε εει· Οοτοπε

ιτΙεπεΙε ΙιεΙ'επτΙ ειοΙι ειπε εινεΙτε ΟεΙΙ'επιι€. εετεΙι Με άει· (Με

ειιΠεει·τ. εειεε, εεε ιΙετ ΟεΙΤεεπε; επ εει· @Με ΙιΜεεε _ιεεεε

Με πει· εΙεεεΙεε 'Ι"τϋρ(εΙιεπ ιππι νετεεΙιειπ. Ρετ. ινετ ειπ

87-_ΙΙΙΙιι·ιςετ .ΙειΙε, ιιει· 5 καει; επιινΙεΙνεΙιε ΚΙπάετ Ιιετ.ιε.

Ρ. ΟΙπε εε: «ΠεΙιει· (Με ΙπειιΙιε.(Ιοε Ιιεἰιιι Οτοιηι άει· Κιπ(Ιετ»

(Ντ. 80).

Ζε άεπ νοτιεΙΝεεπ εει· ΙεΙ:εΙιε.τΙοπ Μ. ιιι ι·εεΙιπειι Με ΒΙιιτ

ΙοεΙΒΙΙειτ. εεε νετΙεΙιτειιε, Με εεΙιιιεΙΙετ εε ει!επεειιάε ει..

ινΙΙΙΙςιιπετ εε εει·εεΙΙιεπ Με πε Τι·εεΙιεοιοτιιΙε εεε ω· ΠιεεΙεπτΙ, ·

εΜεε (Πε ΙπτεΙιειΙοπ Με ΑΙΙιιεειιιτ πιεΙιτ εειιι επτ.ϋτΙΙεΙιειι Τνριιε

πεΙιετι. Με Ι.εΙ`ι εκτειοΙιε άετοΙι Νεεε εεε Μεπ(Ι, ετινειιιιι εεε

ι·ετειειΕΙ. τΙΙεεεΙΙιεπ ΙΙιεἱΙιΙνεΙεε, εεε Ιιει εει·ιπεετ νει·Ιιτειιιιιις

εεε Ρτεεεεεεε ννει·‹Ιειι Με Βι·εεΙιεἰιιειιε·επ εΙετ ΑερΙινιτιε ΙειεΙιπει·

εεε εεΙιπεΙΙετ Ιιεεειτιετ.. Με Βεεοτεεπε εει· Κι·επΙΙεπ Εεε ειπε

ΙεΙεΙπει·ε, εεε ε ι πε ννϋ.ττειιπ Εεεε πιεΙιτ ιπιπΙιιτιε επι επισπευ

τοπιιι·ιε Κιπάετ ΙιεεείειεΙιτετεπ.

ΟοπηιΙπ·εΙΙειιεπ ινετεεπ εεΙΙεπετ ΙιεοΙιεεΙιτεκ, εεε ειε ΒΙετΙι

ΙΙεΙιΙτεἰε επ Οτοιιρ Με Ιιει ΙπιιιΙιειιοπ Με (ει. εε εειεε; εΙε Ιιει

«Με 'Ι'τεεΙιεεΙοιειε (86 ρω. επετειι 70 ρ ε).

Ο. Με άοτ Μειιιιιες, εειεε εΠε εεετεεΙιειιεεπ ΚτεπΙΙΙιεΙτεπ Ιπι

ΗοερΙιεΙ ΙιεΙιεπεεΙι ινετεεπ εοΙΙιεπ; επ εΙιετ εεε ιι·ετεπτΙ εἱπειιι

θτιιπιὶε Μάικ ειδΒΙΙεΙι, εε εοΙΙ Με Ηειιεε ε." Ιπτ.ιιΙιετΙοε άει·

νοι·ειιε ε;εεεεειι πετάω.

Ι. 8 ε Ιι ε τ ε ε π ε ιν ε Ι: ν: «Ζεν Γτει.ε·ε ΙΙΙιει· Με ΤΙιεοτιε εει·

Μεπειτιιειιοπ» (Ντ. 80, 81).

Ψ. Ρ. 8 Ιι ε Ιι ο ιν ε ΙΙ γ : «ΒΙπτ.επεεπ :ιπε άεπ θειιΙιεΙοι·ε:ι

εειι Με πεεετεΙιειεπεπ ΜΜεΙιεπ. (ΜειτοττΙιεειε πεοπετο

τεπι)». (Ντ 89).

Ιτε θεεεεπ ειπε εε 85 ?Με ννεΙεΙιε Ιπ ιΙετ Θε. ΡειετεΙιετεετ

Β'πτΙιιπεεεεεεπειεΙΙ. !πι νετΙεεϊ νοπ 5 .Μ.Ιιτεπ επτετ ιιιεΙιι· Με

2θ,()ί)() Ιίἱπεει·π ΙιεοΙιεεΙιτει ινετιΙεε. Ι)εΙιεΙ εεΙιεΙπι Με );ει·ιπεε

ΗΒιι(Ιε,ΙΙειε (Ιετ ΟοιπρΙἱεεΙἰοπειι ΙιεΙ εεε θεΙιιιτιεε Με εεεΙι ΙΙΙε

νοΙΙετεπειες ιιοτιπεΙεπ (ΙεΙιιιτΙεπ (Με ιπ εΙΙεπ 85 ΠΙΙΙεπ μεεετειι

:Πε ΑππεΙιιπε ευ ερι·εεΙιεπ, εειεε εειεε ιΠεεεΙΙιειι ΒΙετεπεεπ

Ιιετνοι·ιχετιιτ'επ ινει·εειι Ιώππιεπ: ινειιιι;ετεπε "Με (Με επ·

ΙΙΙεεεε Μετ.ετιεΙ ειι. 8Ιι. εΙειιΙιε ΙΙιτεπ Ητιιπιι Ζε εεΙιεπ ὶπ εει·

εΙειεΙι2εΙΙιεεε ετει·ΙΙεπ ΗΠιεΙ'8ειεΙ8 εεε Πετιιιεε ιιπά εει· θε

εεΙιΙεεΙιιεοτεεεε, Ι›ε‹ΙΙπε·ε ιΙπτεΙι ΙΜτιπειετιιεεεπ, Ιιεεοεεει·ε ΙιεΙ

άεπ ΠιιτεΙιΙΙΙΙΙεπ ιιειιεεΙιοι·επει· ΜΜεΙιειι.

Πιε ΤΙιει·εριε εοΙΙ ειπε εΙιινετιειιιιε εειιι, πεεΙι Σ!. εεΙτεπ εειεε

4 Τεχζειι Ιιότεπ ειε ΒΙιιΙ.επε;ειι εειιι ειιϊ.

Α. Βοεεπ Ιιε π πι: ΠεΙιετ εεε ΚτιρΓεεΙιπιει·π Με εεειΙΙεΙιει·

ΗΙπινεΙε εει· ΒΙϋτεπι;τ εεε $τοΙΙινεεΙιεεΙε εεε άεπ ΘεΙιιπετκ

ΙΙΙιετΙιιιιιρτ. Με ρεΙΙιοΙο,ςΙεεΙι-ρΙινεΙοΙοεΙεεΙιεε ΡΙιεποιεε.ε».

(Ντ. 88. 84).

Κ. ΙιοτιΙ ΙΙ Ι ειι.πιτΙ εε: Ζει· ΟεειιἰετΙΙΙ εει· ρι·Ιιεετειι Βι·Ιετειι

Μιι;; ιΙετ Ι.ιιιιετεπ «Με ΑπτΙιι·εκι›.

- Βιπ 82:_ιεΙιτιςει· ΗοΙ2ετΙιεΙΙει· ινιιτάε τ.;!εΙεΙι εειεε Βι·Ι‹ι·ειιΙειιπ);

ιπε ΗοεριιεΙ (.τεεεΙιιιΙΙ:. Ιπ άεπ .Ι.ιιεε·επ ινετεπ εειεε ινεεεπι

ΙιεΙιεπ Νετετιεετιιιι€επ επ τοπειεΙιτειι, Ηιιεεεε Ιτειιιπ ι·οι·Ιιειιεεε.

Πιε ΜιΙ2 ννετ νει·ι;ι·ϋεεει·τ εεε νεΒ·Ι.ε Η ΓιπΒιετ επτετ εεπι

ΒιρεεπΙιεεεπ Ιιει·νει·, ινει· εεττ ιιπά εεΙιτ ει·ιιεΙτειιιρειιεΙΙεΙι.

ΒΙιειιΓεΙΙε νεη.ττ(3εεεττ ιιπά εεΙιτ εεΙιπιει·2Ιιε.Ι'(: ννετ (Με ΒεΙιετ.

εετεπ Βεπ‹Ι ΙειεΙιτ ειιτεΙιειι(ϋΙιΙεπ νι·εν. Ιπ εει· Ιιεπετε εεε ιιι

εει· Με: Γεπάεπ ειεΙι ει·οεεε ΒαιΙιεΙιειι, ινεΙεΙιε ΙΙεπεε εεε Αε

1Ιιτειτ νοΙΙετεεεις @εΜε ινει·εε.

 

ἰ ννεΙεΙιεπ εΙπε εεΙιννετε Ε)πτεΙιπάιιπι; εετ ΠεΙεΙνΙερΙιάι·εεεπ Ιιεετεπε.

Π. ΝΙΙΙοΙ εΙτι: <<ΠεΙιετ Ππε;ΙΙΙεΙεεί'εΙΙε άει· ΑτΙιεἰτετ ει ό”

ΝερπιεννετΙιεε Ντ. 88, 84».

Θ. ΒιτΙτιπ- Β ε ΙΙ Ι ο ιν ΜτΙ: Ζει· ΟεειιιετΙΙΙ άει· Β.εειεινε εεε

ΠπτετΙειΙιετνρΙιεε>>.

Ιιι άιεεειπ ΓεΙΙε ΙιειιιΙεΙι εε ειεΙι ειιι άεπ ΤνεΙιιιε εειεε

12-_ειΙιτιςειι ΜΜεΙιεεε, ιπ εεεεεπ νετΙιιε(' τπεπ 9 Βεειεινε εεε

ΙιεεΙιτετειι Ι‹οιιπτε. Γεν (Με ει·ειε Πεειάιν πιε εεε εΙιετιι.Ιαε·

ι·ΙειἱεεΙι, εειεε εΙεΙι εετεεΙΙιε ιπι Βιιιτ. εεετεπιεπει ειιιειεΙΙΙ.ε. ιν0

ειε Τειιιρετειιιτ, οΙη;ΙειεΙι ειε Πε ΑΙιπεΙιπιεπ Ιιεετι(ΐεπ εει·.

άοεΙι ποεΙι εκει Με Νοτι1ι ετι·ειεΙιτ Ιιε.τ1ε.Βετ £πειεπε άοτ

Κι·ειιΙιεπ νετεεΙιΙεεΙιτεττε ειοΙι ινΙΙΙιι·επε (Με Ι)επετ εεε.Βεεε

ει" πιιεεΙιεειΙε. ινε.. εεε Η. ΒεεενΙιν. επΙιειτιιΐε, εε νετ-ΙιεΙ` εε

εΙΙει·όΙπε·ε εεΙιτ ΙεΙεΙιτ. ιιπά ε·ε.ΙιτεεΙιειιιΙιεΙι ‹ΙεεΙιε.ΙΙι, ιιει! Ανι

εεΙιεπ ‹Ιεπι ετεΙειι εειι εινεΙιειι Βεεεάιν 12 ΙιεΙιετ(ι·ειε Τε.ε·ε Με·

ετεεεεπ πεταει, ινιιΙιτεπά ινεΙεΙιετ Με Κι·επΙιε εΜε εεΙιτ εεε

ει·ΙιοΙτ Ιιε.ιτε.

Α. Η ο π ο ε: «ΕΣιπ ΙΤεΙΙ νοπ ΕΙερΙιεπΠεεΙε ποετι·εε εποε Με

εΜε: ΙΙΙιετεπεεεεεετ Βοεε ιπι επτετεπ ΠτιιιεΙ εεε Πιιτ.ετ

εεΙιειιΙεεΙε».

Με ΒἰΙΙΙιιπΒ άει· ΒΙερΙιεπτΙ:ιείε Εεεε :πεπ νιεΙειεΙιε ΙΙιιτεΙι

ι εεε ιιεεεννϋΙιεΙιεΙι ΙπτεεεΙνεπ ετγειρεΙετεεεπ Ρτοοεεε εΙΙΙετεπ,

ννεΙεΙιετ ιπι νωιεετ νοπ 7 'Ι'εεεπ εεε εεεεπιιπΙ.επ ΠπιετεεΙιεε

ΙιτεΙ εεε άεπ Ε'πεετΙιεΙΙεπ εται·ιΙΙ'επ Ιιειιε. ΑιιεεεεεΙιειιιΙιεΙι

ινειεπ Με Ε πιρΙιε;ε(Ιεεεε εΙΙ.ετιι·ε, ινιιε Οεάετπ άει· Ηιι.ετ ιιπά

εειεε! ΒεΙετοἔετιπΙε πεεΙι εΙεΙι εεε.

Ν. ει ε Ιι ε ε ε ε ιν: «Με εεΙιεπει· ΡεΙΙ νοπ ΒΙιεΙιεπιπετΙΙε

ετΙιννΙπεεεεΙιτι. (Ντ. 84, 85).

Β. Ιιι Ιι ο ιν: «Κε.πε ειιι ΒειπΙΒειιε;εΙιεά, εεεεννεπάτ ΜΙ

ΚτεΙεεεεεεε, ΚιεεΙΙΙιεΙΙειι πεεΙι άει· (ΙεΙιιιτΙ. ΙιετΠεεεε>>.

Ι.. ε·επτΙετ ειοΙι ΙιεεριεεεΙιΙιεΙι ε·ει;επ 8ιτοβεποιν, εεε νετειιεΙιτ

εε Ιιεινειεεπ ΙΙιιεε ΒΜετ ΙωΙπε ΙιιΓεειιοπεεε(εΙιτ (ετ ειε
ΚτεΙεεεπεεπ αΙιεειιιςεπ. Θειπε ΒεοΙιεοΙιτπεςεπ ΙιεΙιεπ ε;εεειετ.

(Ιεεε Πε εεε Ι·`ΙΙΙΙεπ. ινε Με Κτειεεεπεειι ιπ εε νοτεεεεΙιτιι(.επειε

Βτειιιιιιιι ιιει· (ΜΜΜ. ιπ (Πε ειπε ειπιτετεπ, επεε ειε πε

ειδΒΙιεΙι πιεΙιτ ειπ Βε‹Ι ιιεΙιιεεπ Ιαοεπιειι. εοπάει·π ιιει· ειε

ειιεεετεπ 'ΓΙιεΠε εΙιε;εννεεεΙιεπ πω! εεεεεει·ι ννετεεε Ι‹οεπτειι,

ιτε ννοεΙιεπΙιεεκε τεειετεπΙΙιεΙΙε Ι(ιεΙιει· εΙιιτι·ετ.: Με ΚτεΙεεειιεεε

εεεεεειι, Με ειε ΒειπιειιπεςεΙιεε ετεποπιειεπ Ιιειιειι, νετΙιεΙ

πεεΙι ιιοττπεΙει· θεΙιετι Με ννοεΙιεπΙιετΙ. εΙ:ετε εοι·ιεει.Ι.

.Ι. ΚεΙἱεριπ: «Ζιιτ Ι.εΙιι·ε νοπ (Ιετ Πεεει· εεε εειιι ι'ετΙεε(

εεε Β'ΙεεΙαγρΙιεεε. (Ντ. 85, 89).

Ζε εἱπετε ΙΖεΙ'ετε.τ ιιιεΙιε εεειςπεΙ.

Α. Ιιι Γ ε ε Ιι ε τ. ε: «Επι ΕΜΗ νοιι Πιετιιε επεΙειε ειπε νιιεΙΙΝι ΒΘΡ(8))

Με 25-_ιεΙιτΙετε Βειιετιπ Θ. 8. ινετ εειι εειιι 17. Ι.εΙιεπειεΙιι·ε

νετΙιεἰτεεΙιει ιιπά εειεε 8 Κιπ(Ιει· 8εΙιοτειι. Π” νεειιιε.Ιε 8εμ·

ιιππ ινετ νοΙΙετε.εάΙε; ετΙιε1τεπ,εΙιεπεο (Με Ιίνιιιειι ΙΙετ τεεΙιτεπ

8εΙιεΙάε. Με ΠπτετειιεΙιιιπε ρετ τεστεει ει·,ε·εΙι, εειεε εει· τεεΙιΙ;ε

ιιπά ΙΙιιΙιε Οει·νΙικ με: πε.Ιιε επ εΙπεπάετ ι.τεΙε.ε,ει·τ. νν·ιιτεε. Με)

επ ΙΙιτετ νει·ειπΙΒ·επεεεεεΙΙε ννιιτ εΜε ΙεπεενετΙεεΙεπτΙε ν”.

τιείιιιιε επ (ϋΙιΙειι. Πει·εΙι (Με ΒειιεΙιεεεεεε. ίεΙιΙΙ.ε πινει εε

ΒτεΙΙε εεε ?εΜεε ιιτετΙ εΜε νει·ιιεπιπε; (Με ΙιιεΙετε ΕΜεΙιε

εεε Πιετπε Ι‹οππ1ε εειπε εεετΙιεΙι εει·εΙιρεΙμιι·ε ινετ(Ιεπ.

Α. Βει·εΙιτεπΙΙ‹οινε.- ΘΙΙεεΙΙε_ῇιι: «Ζιιτ Γι·ει;ε ΙΙΙιετ Με

ΒεΙιεπᾶΙιιιι; Με ΜετειοτεΙεεεΙιειε θετεπιε. (Ντ. 88).

Πε θεπεεπ ινιιτεεπ νοιι Θ. ειιι ΜετπιοτεΙΙεεΙιειε ΑιιΙ.ΙεΙτερ·

ωοοεεεε-Βετεπι 10 ΚτεεΙιε ιπιε Ρεει·εετεΙΙιεΙιετ - ε) πε Ηοε

(Με ιιπά 2 επ Ηε.εεε - ΙιεΙιιιπάεΙι. Αιιεεει·ιΙειε . ινιιι·εε εεε

$ετιιπι ποεΙι επε·εννε.ιιάι Ιιει ειιιειιι ΚτεπΙΙεπ πει Εεεε, Ιιει

πινω Κι·ιιεΙιεπ πετ Ιιειετι·ΙιεΙιεεΙιει· Ι.ιιπ8·επεπτεεπειιιιε;, εειιι

(πειτε ειιι Ι)ιρΙιτΙιει·ιε εεε ΒεεΙιεπε, εεε 58εΙιετΙεεΙιΙ‹ι·ιιπΙ‹ειι,Με

Απε εεε επεείϋΙιττεπ ΚτεπεεεεεεεΙιιεΙιτιιπ Με ει·ειεΙιτΙιεΙι,

ι επεε εεε Βετιιπι ειπεπ ετοεεεε ΙΒιιι11ιιεε ειιι( εεε ΑΙΙΒ·ειιιειπΙιε

(εειεε εει· ι Κι·επΙ‹επ, επί ειε Τεπηιει·ετιιι·. εεε Ριι1ε εεε εειι

ΙεεεΙεπ Ρτοεεεε πω. Ι)ιε ΚτειιΙιεπ νι·ετ‹Ιεπ ι·εΙιιαει·, άει· ΑΠ

εετπειππεεωπε Ιιεεεετι: ειεΙι, ΘεΙιΙεΐ εεε Αρρετἱτ ετεΙΙεπ ειεΙι

ινιε(Ιει· ειιι. Πετ ετεεε Τειερετεειιι·εεΐεΙΙ Ιιεεεπε ιπι ΜιειεΙ

εειεε 16 Βιιιιιόεε, εειι εινετ ππι 1°; ιιι εΙιεπ άει·εεΙΙιειι Ζειτ

ΙιεΙ ειιεΙι άει· ΡιιΙε ειννε επι 19 8εΙιΙϋ.8ε, εεε ννιινάε νοΙΙετ εεε

τεεεΙιεΕ.εειρετ. )νε.ε Με Βε!ιεπεΙιιπεεεειιει· Ιιετι·Ι1ΐι, εοινιτό.

ειε ειιτεΙι εεε θετειπ ετΙιεΙιΙἱεΙι εΙιι;εΙΙΙΙτετ, ιιιάειε Με ΚτεπΙΙεπ

ετ:Ιιοιι επι 8 'Βιμ τι. Ιι. ειιτοΙιεεΙιπιειΙιεΙι 12 'Γεε·ε ΪνἱΙΙΙεν Με

(ΙΜ οΙιεε Βενετπ ΙιεΙιε.πάεΙιεπ,άεε ΚτειιΙιεεΙιειιε νετΙ:ιεεεε ΙΙοπιιΙ.επ.

Ν. Α(Ιε.ε: «$εΙιε·ε.πε·ει·εεΙιε.Γε εεε θεΙιετΙ ΙιεΙ ΠΙ.ει·εε Ιιι

εει·ιιΙε ειιιεοΙΙιε ιιπά Πτετεε ειιΙιεεριεε ιιιιἱεοΙΙιε». (Ντ. 86, 87).

Με ετειε ΚτεπΙιεπεεεεΙιιοΙιτε ΙιεεεεΙτ νοπ ειπετ 84_ιεΙιτΙεειι

Βιιιιετιπ, ινεΙεΙιε ιπιε 15 .ΙεΙιτεπ Με ετετεπ Μειιεεε Ιιειτοπιιπειι

πειτε, Με εειπε ειπεπ ιιοτιπε.Ιεπ Τι· πε ειείινΙεεεπ. νοιι 8

8εΙιννεεεετεεπείεεπ επάει.επ (Πε 1, 4 επἔ 5 εοττπεΙ, Με Ιεκετεπ

ΒεεεΙε ινετειι 8 Κοπειε νετ εειιι ΕΙιεττΜ ιιι εεε Κι·επΙιειι
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πιιπε ε·εννεεεε. Βε! εει· πιιιιεπεε11επ Πειει·επε1ιιιπε πεπετε

ειιιιετετιιτ πιει·εεε. ι1εεε ιιιι€ει“ε!ιι· ιιι πει· _Ηϋ!ιε ι!εε ιεεει·επ

Μεττετιεπιιι1εε 2 1·Ιϋι·πει· επι.τεπειι, επι ει·ϋεεει·εε, - ενεΙεπεε επ

επιεπ Πτετιιεπειρει· πει Η ιιιεπε.τ!!επει· θι·εν!ι!!τετ ετιιιιιει·τ, -

ιε 1ιιι!ιει· Βιο!ιτειιε. πει Βει·ιιπι·ιιπε εεπιε Οειιειετεπε επιι1ει·ει!.

εεπιιιει·επει'τ. ε!ε εειερι·εε!ιεπι1επ Αι1εειιε επιπ·ειεεει1, - ιιπε

επι π1ε!εει·εε, νοε εει· θι·ϋεεε ειπεε 2 ειεεει!!ε!ι ει·ιινιάεπ

Πτει·ιιε, π·ε!επεε πε.ε!ι ι·εε!ιτε εεινε.ιιι1τ ιετ; εεεεε!πε ιετ νοιι

πει·τει· θεεε!ειεπε ιιπά ι·πει!ει· Ροι·ιιι. !π εει· !πιπειι Ηέι!ίιε

πιειι ειιιε (!ιε Ρ!εεεετει ιιι ε!ε ι·εε!ιτε ι1ι·ιιιςτ πει· ?ιππεε ιι!επτ

ε!ε. - Βε πεει!ε1τ ειεπ ε.!εε ειιι 8ε!ιινε.πεειεε!ιεττ τε πειι1ειι !

Η(ιι·πειε εεε Πτει·ιιε. Απε άει· Κι·ε.επεπεεεε!ιιε!ιτε ει·εεπεε πιιι·, η

ι1εεε ειιει·ετ Με !!επε Ηοι·ιι “Με ννιιι·ι!ε εει! ιιεεπι1επι Με !

θι·εν!ι1!τε.τ πι ι1ειιιεε!πεε εε!ιοιι πιεπι· Με επι Μοπετ ειιτιει!ε.ιιειτ

πετιε. εετινιεπε!τε ειεπ ε!εεε!πε ε.ιιε!ι πε ιεε!ιτειι Ηοιεε,

επι-.ι!ε!ε!ι ι!εεεε1!ιε ε!ε!ιτ ιιιειιετι·ιιιι·τε. Με θοετι·εετ!οπεπ εεε

!ἱεπεε Ηοιεε, ενε!ε!ιε ειε Ε'ιιιεπτ ειιετιιεπειι. !ιείττεπ ειιεεε

εεπειπ!!επ επεοΙιιτ πε!πειι Βιιιί!ιιεε επι' Με τεε!ιτε 2ιενιι!ε

Ποτε. ιιπε επι· Με Μεπιπππιτιοεεε; ινε!επε εϋτ!ιιές ννε.ιεε, ιιιπ εεε

Γε!! εεεεεει· επ πετει·ειιεπεπ, ειε Αιιει·ειιιιιιιπε· ιιπά εεε Βιε

εετ' άειπ 1.ειπε τεπι·τειι εειι εννε1τειι Αποι·τ πει·πει

1ιιι 2. Ρε!!ε !ιεει!εΙτ εε ε!επ ιιιε ειιιε Βε!ιενε.ιιι;ει·εε!ιεΠ πε

ι·εε!ιτεπ Ηοι·πε πε! Πιετιιε ειιπεερτιιε ιιιιιεο!!ιε, επιιιρ!ιο!ι·τ ιείτ

Ηγι!τεειειοε, Τα! άει· Ρι·ιιε!ιτ, ιιπε επεο!ιιτ πιιι·Ζει· Νεπε!εε!ιειιι·.

ιπι. εε ενω πε.ε!ι εει· θεπιιι·τ ιιιϋι;!!ε!ι πιιιι·ι1ε, ειπε Β)ι·1ι!ειιιιιε

πε ειε επεεννϋπε!ιεπε θεετε!τ εεε Πτει·πε επ Μεεε.

Μ. Β τε τε: «Επι Γε!! νεε Αεοι·ερποπιει.

Ν. Ο π ιι ε ο π ι ε: «Με Βε!ιειιι!!επε· εει· Ρπειιιιιοιι!ε εει

Βιεετ!ιιετ1ει·ε. Βει.πε!τ Βεπεπετεε». (Μ. 88).

Μ. Ζε!τ!!ιι: «Ρπειιιιιοτποιειι πε! είπειιι Βιιιρ!ιγεειιιπι!πετ,

οοιιηι!!ειι·τ ιε!τ ειιπεετεεεπι Επιππι·εειιι».

Με 50-19.πι·ιε·ει· Μεεε, ινε!επει· εε!ιοπ _ιε!ιι·επτει; επι εὶεεπι

Βι·ιιετι!!πΙ ε", !!ε!. επι' ε!πειιι $τπ!ι! ετεπεπι1. πει·επτει· ιιπε

νει!ειιτε επ·Ιι ειε τεε!ιτε 8επε. Ζ., εειι Με ι1ει·επτ' εεε

Ρετ!επτεπ εαπ, πιππ! πιπ ιπ ειπεπι εεπι· εεπ!εεπτειι Ζιιετειιι1ε,

Ριι1ε 112, νοιι ιιιιττ!ειει 11'ϋ!Ιππε, ετιιιπε Ατ!ιειιιιιοτ!ι, ε!ε Ζεπ!

άει· Αιπειιιεπε;ε πειι·ιιε εε.. 8θ ιε ε. Μ., Με ενει·ειι ι!ιεεε!πεπ

ιιι Β`ο!ε;ε εεπι· ετει·πεε Ηιιετεπε πε.ιιιπ επ 2π!ι!ειι. Με οιι_ιεει!νε

Πιιτει·ειιε!ιιιεε· ει·ε·ε.1ι ειε ετει·!ιεε Βιιιρ!η·εειιι εει· !πιπειι Ι.ιιεε:ε.

Μι!ιι·ειιε ε!ε Βγιιηιτοειε επι” εει· ι·εε!ιτειι Βε!ιεΓπι· ε!πειι Ρεειι

πιοτποιε.ιι ε ι·ε.ε!ιειι, ι1ει·ε!ε!ι ειιεειιεεπε!ε!!επ ε!ιεπ εεπ!!ι1ετ

!ιε.ττε. Με ι ρεεπι·πε!ι οι1ει· ειιι!ει·ε νει·Ιετειιιι€ειι Μεεε ε!επι

νει, ιιιε Πι·εε.ε ε πε εεε Ριιειιιιιετ!ιοι·ειτ πει· ινο!ι! ιπι Βειρ!ιγ

· Νιι!ιε άει· Νοι·ιιι ποιιιιιιτ ειιεπ

Με θεπει!ει!ε·πειτ πεετεει! 1ιι άει· ιι!επιι8·επ ΠιεεεεεεειεΙ!επε. %ΐΒ_ €18ος=κιπ νΘΗ1Παε"'

Μ. Β ε. ιι ε ε ε ι 1 ο Ψ : .ΜΒΜ εε!ιι· ε!ετ'εεπει· πιιε εε!ιι· ειπε

Αρρει·ε.τ επι· Πεειπ!”εετ!οπ ει!τ Γοιπιε.!ιιι».

.Τ. Η ε π τ! ε τ· ε π ι : «Πεπει· ε!ε Βεννεε!!εππε!τ (ιιιοπι1ιιιιε! τι..

!!Ιε;.ιειιε ειιι! ειε 1)!!ΐει·επτΞε.!ειεςιιεεε εει· θε.ει.ι·οριεειε νοιι

άει· Πι!ειειιοιι».

Βιιιε πειεε Ει·,εςεπειιπε· επ άειπ νει· ειπ!;ειι .Ϊε!ιι·επ !π εει

Αεει1ειειε εε ιιιει!εειεε ε;επε!τεεεε νοι·τι·εε·.

Θ. 8ιπιειεπι ε. Ρ. Βοεοε!επ·οιν: «Ζει Πι·ο1οε!ε ε"

θε!πειιε!ιτ»' (Ντ. 4Ο-42).

Αεεεει· εειιεεεε Βεοπεε!ιτεπεεε ιιπ 4 Οιι·ι·ποτΕπει·π ('Γγρπε

Ηειιοτι, ποιιετειι Β. π. Β. ιιοεπ ειε 17 Κι·8.ιιπειι ειιι. πε.τε.ι·ι·πε!!

εε!ιειιι Ιοτει·ιιε πεε 18 ειιι Οιι·ιποειε !ιερετιε !η·ρει·τιοεπιειι

Πετει·επεπεεεειι πεσει· Με τε.ει!ιε!ιε Αιιεεεπειι1ιιιι8· εει· Ω!ι1ειπ!ε,

Ρπεεε!ιετε πει! εει· Ηει·πεπειε ε.ιιετε!!επ.

Ηειιιεπειε ειιι! Ρ!ιοερετε ννιιι·πεε τε εεεπε·επάει· πω." εεε

εεεε!ι!ει1ειι. 2ιιινεἰ!ειι επει·ετεπςτ ι!ιεεεΙ!ιε εοι;ιιιι· ειε Νοι·ιιι.

ε!ε ι·επιτινε Πειι8·ε εει· τω.

ρποι·επιιι·ε. Με Μειι,<.ιε εει· θπΙει·π1ε εεε Ηε.ι·πε ιετ Μεεε πε

τ!εετεπε νει·ι·ιεεει·τ.; Με Αιιεεεπεπ1ιιεις πει· Βιιτι·οιετιιιετο!!'ε ιετ

ει·πί:!!ιτ. πεπ επι ειιι θειιετιεε νει·ιιιεπι·τ ιετ Με Πει·πεειιι·επιεπεε.

Ι)!ε ι·επιτἰνε Μεεε·ε άει· Αετ!ιει·-Βε!ιενετε!εεπτεε ιετ πιειι;;

Με Οιιγόετιοπεριοεεεεε νει·Ιε.εϊεπ

θ. ει» ιι Ιεπ ι: «Πεπει· ειε Αιιεινεπ! εει· ρεεεειιι1επ ?Με νεπ

8επεν!ει1ειιε!ιτ Πτι· ειε Βε!ιεπε!ιιεε: ιιι άειι θε.πε.τει·ιεε εεε

ϋπει· (!ιε Ει·ϋπι!ιεςποεε εει· θεπννιιιι1ειιε!ιτ».

Κι·εε!ιε ιιιπ εεπι· εεπινει·επ νετεπι1ει·εεεεε ιιι εεε 1ιπει;ειι

εο!!ειι πιεπτ ιπ Θεεε.τοιιεπ αεεε!ιιε!ιτ ννει·ι1επ. ν17ιε ι1ιεεειι, εε

ι πι·!πετ ειιε!ι ειε Απετε.1τεπε!ιειιεΙππε πειπειι Νιιτ2επ εο!ε!ιεε

ειιι Τεπει·οιι!οεε εεε Πειειεε; @άει· ειεπι· οι1ει· ινεπιι;ει-!ειις

τ!ειιει·ει!ει· θετει·ι·π πει '1'επει·ειιΙϋεεπ ιετ εεπι· νει·ι1εοπτιε,ι!ε

πει εο!επεε Κι·εε!ιεπ ι·ε,ετε!ειιι.εε!ς Ατοπἰε εεε Πε1·ιιιεε πεο!ιεεπ

· τετ εειι!. νει·ι!εεπτ!ε· ειιιε επεπ Πει·επτ'ε!!ε, ειε ει!τ νει

ετερτ'επε επννεο!ιεεΙε. -

Πιε Β. Οοιερ!ιεετιοε, ενε!ε!ιε ειιιε Πει!πεΒ· ειιεεε!ιΙιεεεεπ ειιιε!

Ν!ει·ειιει1εει!ειιειι _ιει1ετ Αι·τ('Ι'επει·εεΙοεε ειιι! 5τειιιιιιεεεερ!ιι·ιιιι.

Αιιη!ο!ειιιει·ε).

Βεπενει·ε 1ΐιι.!!ε νεπ ΗεΙε- ιιπε Βεε!ιεετιιπει·επΙοεε, πεεοει!ειε

ννειιιι ε!ε ιιιἰτ ετε.ι·πει·εει Ζει·τε!1 ἰε εεε !.πειι·επ εεπιρ!ιε!ι·τ ειπε,

ειπε τει· ειπε Βεπετοι·ιιιιιιεπε!ιεπό!ιιπρ; εεεεεεε!ιΙοεεεπ. επεπεε

ετπεπ ετει·πε Ιιιι!!τι·ετε εει· ιιπτει·επ 1ιεεεεε!ερρεε, ινει!ι!ιε

εε!πειι εεπι· εε!ιειι ε!ιιειι !ειιεεειιιειεπ νει·1πιιι' άει· Ι·ίι·ειι!ι!ιειι

ι νει·επεεετιεπ !εεεεπ.

εειιι επ ειιε!ιεπ. Νεεπ ειιιει Βιιιιιι!ε ειιεεω επιπ ειιι' εει· ι·εεπτειι ·

11ειιιριππ!ΐτε. ειε Πε!εε, θεε!επτ ιιπά εει· ι·ει:!ιτειι Ηεπι! ειε

εππειιτειιεε Επιρ!ιγεεπι εεε, εεε εεπ!ιεεε!!ε!ιειιε!ι επι” Με πειτε

δειτε πεει·Βιετε, ειιι! πω: εει· Αεινειιι!ιιε,ε επιεε 'Ι'ιο!σετε πιιε

ειιιεε τ!ει”επ Ε!!πεεππιττειιιιι πιιιει·ειι ΗΠιιπε! ι1εει·εε!ιτειι 8επε!

τει·π!ε.ττεε ιιιοπτ νιε!ε!ιεε ινο!!τε. Πιιι·ε!ι ειε Ατπειεεις πε!ειιε·τε

ειε ππΠ ιπ εεε ΡΙεει·ε.ι·επιπ πιιε πε.πιιτε ε!επ νεε εεττ πειιιει·

ιν1ει1ει·. πεεπεειιι εει 1)ι·ιιοπ ειπε “Μεεε Ηϋπε ει·ι·ε!επτ !ιε.ττε. .

ε!πεε δνε;; ιιι εεε 11πτει· πειιτεε!εεννεπε.

Απε Μεεειιε!ιιιιεε πεε εεε;εννεπι1τεε Βιτε!ιεετιεπ ππεπεπ

οπιιε Υ'νιι·πιιπε·, εεε εεποε επι ιιε.επετεπ 'Πεμ πεεειιιι ε!ε

Ηει·ετπετιεπειτ ιιι ει·Ιεπιπεε.

πι. Κ ι· π πι! τε ε π ι τι ε π ι: «Ζει θεειιιετιπ ι1ει·1θ`ι·επιεπϋτρει!π ·

εει· Νεεεε!ιϋπ!ε».

Ε!π θ-_!επι·ιι.ιει· Κιιεπε ιετ εεττ 4 .Ιε!ιι·εε εε πεετεπειιι·ειε ·

εο!ι1ειιιιιε-ειτι·ιεεπι Αεε11πεε εεε εει· Νεεε, ενε!ε!ιει· εειτννειΙ!ε

ειιπ!·ιε! ι;εϊπι·πτ πω· επι! ε!πειι ϋπ!επ Θει·πε!ι πειτε; ι!επε!

πεετεπεειι πιι.ιιπεε Β!ιιτιιπε·επ εεε άειπ 1ιππειι Νεεεε!οεπ.

Κ. εε!εεε· εε οπεε Βεπνι1ει·ιεπειτεε εετ ε1εει· 8εινε!ιπ!!επεε,

ειιι Βιι‹1ε πε.επειιτειιειε €εποι.ιεεειι Βοπ·1ε. ε!ε ει· ιπ άειι ιιιιττ

!ει·επ Νεεειι8·εεε ε!ε!”ϋπι·τε, άειι Ρι·ειιιι1πειρετ επ επτ!'ει·εεε,

ενε!ε!ιει· εππ ε!ε ειπε Ηε.!ττε εει· θεπε!ε εἰεεε Βοεεεππ!επιειι

εειπειιε νεπ θ πιιε. Ι..ειιιι;ε πιιε 8 ιειιι. Βι·επε ει·ινιεε. 1πτει·εε

πω: ιετ εει· Πειετειι‹!, ι1εεε Ρετ!ειιτ ε!ειιιεΙε ππει· Βε!ιιιιει·ιεπ .

οι1ει· νει·Ιειςτεειε πει· Νεεε εεπ!εετ !ιει.τε.

1). Οοι·οοπο πι: «Ζει θεειιιετιπ πει· Πτει·ιιειιηιτει·επ ινε.!ι

ι·εει1 εει· θεπει·τ». (Νι·. 39).

Η. πεεεπι·ε!!ιτ 8 ?Με νοιι Πτει·ιιει·ιιρτιιι·, ε!ε ει· ε·ε.!ιι·επι1

'εεἱπει· 15_ιε!ιι·ιεεε Ρι·ειιιε επ εεπεπ θιεΙεεεεπειτ !ιε.ττε. Πει

ει·ετε ειιιε πιιι· πππ ει·ινεπει, ιπι ει· εε!ιοιι ΐι·ϋπει· ριιππειιτ

ννοι·ι1επ ιετ, επεπεο άει· επ·εἰτε, ιπι ειε ?ι·ειι εεε πει εεἱπει·

Αεπιιειτ εεποπ ιιι ειιτιεπι!ε πεπιει!. Ιιιι 3. Γε!!ε ννιιι·ι1ε ειιι

ε.ιιεεετιεςειιεε τοετεε Πει! πι2πιπ1!επεπ Θεεε!ι!εεπτε ρει· !ε.ρε- ι

ι·ειοπιπιιιι πει νει·ι;εΙιο!τ, εεε ι!ει·επτ' εει· 11τει·πε επετιι·ιιιι·ι: ε!ε

?Με εεεεε. Ί'ι·οιε εει· ειε Μοι·ι;ειι ειιι 5 ΠΜ· ετε.τιςεπεπτειι

Βερτιιι· ποειιτε Με Ορει·εττοιι ει·ετ πει '(24 πω· εεεπειιττεε;ε

νοι·τιεποπιιεειι ενειι!επ. Πει· Επιι·ιεε νει·1ιει' ειιει·. ΙΙΠι1 πιει· θ

(1ιει. πιειι. !)ιε 11'ι·ειι πω· επιπ 4. ιιιε!ε εε!ιννε.πςει·, Με Β

ειιι1ετεε Κιιιι1ει· ινει·ειι επειιτ'ε!!ε τοι!τεει· !νε1τεεποπιιεεε.

Οοιι_ιεει. εετ. 15,5 ετιιι.

_ ευ :'-Ε-:·-Μ7 ν 

 

Ν. Α ι εε ιι πει·ις: «Βιεε θεπιιι·τ νοε ν!ει!!ειεεε».

[ε Αιιπετι·εε!ιτ εει· 8·ι·εεεειι Βε!τεεπειτ νεπ νιει·11ε8·εεεπιιι·τειι

(Ο,ΟΟ2 μα..) πεεε!ιιειπτ Α. εειι Ρε!! ειιετῖ!!ιι·!ιε!ι. 3 Κιπι!ει·

πεπιεπ !επειι‹1 επι· πιει, εεε 4., ενε!ε!ιεε εεριιγειιεεπ ςεπει·επ

ινιιπ!ε,ετει!ι, ιπι άιε Αιιιςε!ιϋι·ἰειειι ε!επ ε!!ειι ν!(!ει!ει·πε!επεεεε

νει·ειιε!ιεε Μι1ει·εετκτεε πεε εεε Κιει! ίοι·τπι·εεπτειι. Πιο (ιε

πιιι·τ ειτ'ε!ε;τε ιιιε εε. τ! ννοεπεπ επ εειι, 2 Κιιιι!ει· πεττεε (πε

Ιιειιεε νεπ 41 θειιτιπ. εεε 3. 44 θεετιιι., Απε Κιιιι!ει· ετειπειι.

ειε !!ι.εεετειι 1επτε Με ε!ε εννειτεε ετεπει·εεε ΜΜεπειι. Με·

Ποπ 12 '1'ειςε.

Θ. Η πε πιιε επι: «Ζει θεειιιετιπ εεε Ρεειε ιεεει·εει·ετεεε

Ρ. ΜΗ: π ι ε: «Βιπι,·.;ε 11ε.ρε.ι·ετοιπ!επ ειπε ιπε!πει· Ρι·ε.ε!ε».

1ιι Κπι·εε ειπε Βεεε!ιι·ειπιιεε· νοιι 18 Ιιερει·ιι.τοιιιιεε, ε!ε επι

ι;!πε!ι!ιε!ι νει·Ιεπτειι ειιιε. Ζει· Νε.ι·εοεε ννει·ι!ε εετινει!ει· ι·ειιιει

Ο!ι!‹ιι·ο!”ει·ιπ εεπιτεπεπτ, οι!ετ πε.ε!ι Βεπ!ειε!ι ειιι θειειεεπ ι·ειι

0!ι!ει·οίοι·ει, Αετ!ιει· εεε Αετπει· ρετι·ο!επιε. Με Νε!ιιιιε.τετιιι!

πετάει πιιι· $ει‹!ε ειιεεννεπι1τ.

Ν. Κ π ε ο πε πι: «Βιιι Ρε!! νοιι $τε!Γ!ιειτ εει· ννεεειεειω».

Κ. !ιεττε θε!ετ;επ!ιεἱτ ε1ιιεε 11ε!Ινοε Πεπενιιεε·Ιιε!ιπειτ άει·

ινιι-εεεεειε ιτε πεοπεε!ιτεπ, Με." επ εεε ππειεεπε Με (Μ'

1892 νεπ Ρι·οι'. Βεεπτει·ειν πεεεπι·ιεπειιε «8τεἱϊπειτ εει· !νιΓ!!β!·

ε!3.ιι1ε ιιιπ. νειπι·ϋιιιπιιιιι8· ι!ει·εε!!ιεε» ει·ιειιει·τ. Πε πεει!εΙτ εππ

πιε ειεεε 4!-_ιιι!ιι·ιεειι 1.ιεεεει·πειτει· εππε !ιετει!ιτε.ι·ε Βε!εετιιεε,

άει· ενει!ει· επι θγρ!ι!!!ε ε·ε!!ττεε ποε!ι .-!!εοπε!ειιεεπι·εΜπ Θ!!!

τιιεπειι πειτε. Με νει·πι·ειτεει; άει· Κι·ειιπ!ιε!τ Δε! ειε 118.19·

ινιι·πε!επιι!ε πεεει.ειι ιπι!. Ιιι.εειειι·επι1ειι 8ε!ιιιιει·εεε, ννε!ε!ιε Μ!

πι άεπ :ιππεε 1·1ε!εννιι·πε!π εοπεειιτι·ιι·τειι, ενοι!ιιι·ε!ι τε !τιιι·ιει

Ζω ε!ε Βεννεςπιιε εεε Κοριεε ιιεε!ι εποε, πε.ε!ι ιιετεε ει!!!

εειτννπιτε πιει ιιιιιιι6ι;!ιεπ π·ιιι·ι!ε, Ρετιεπτ ποιιιιτε πεπ! "επι

` Με Εεεε ιιοεπ εειιιε Β'πεεε εε!ιεε. Πιε Η.ι!ε- ιιπε Βι·ιιετπιι·πε!·

ειιιι!ε νιιει·επ ι·ο!!ετεπεπ; ειι!ιγΙοειι·τ, πιει!ει· πετινε πεε!ι ιιιιιιιιτ

ΒεενθΒ·ιιιηξειι εεε Βιιιερίεε π·ει·ειι ιιιϋε·Ιιε!ι. Ητιετ πω! Κειεε

ι·ει1ειιε `ε!ιεπεπ ιιοι·ιεε!. Πε. ειεπ επει· πει ι!ειπ Κι·εεπεπ ιπΙΒΜ

άει· Αιΐεετἱοπ εει· ν!(ιι·πε!επε!ε εεε!ι $ε!ιιιιει·Ζειι ιιι άειι Με

τετε,·ε!εεπεπ, ιπ εειι ιιιτιε. ετει·πο-ε!ωεειι!. ιιπά εεε·ιιι· ιιιθγπηι!ιγε1ε-εεει·ο-ι!ιεεε ειπετε!!τειι, εε ιετ ε” Επι!! ειιιεε!!!ω

ιεεπι· επε!!επ άειπ νοιι Μει·ιε ε!ε εροιιι!γΙοεε ι·Ιιιεοιεε!ιευθ π*

εεπι·ιεπεεεε '1.';ιρπε άει· Κι·ειι!ιπειτ.
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Πο. ρπΙΙιοιοι;ιποΙι-οποιοιπιποπο Ππι:οιπποΙιππο·οπ πιοΙιτ ιιοι·Ιιοποπ,

επ ιπτ οπ πσΙινιιιοι·ιο· ιιπ-ι πππ Ινοποπ πο: Κι·ππΙ‹Ιιοιτ απ” Βο

πιιπιιπιοπ πιιπ:ιιππι.ιοπ.

Ν. Π ο ιιι ο ι· ο πι π Ι‹ χ· : «Ζιιι· ΟειππιπιιΙι νοι·ποΙιΙορριοι· (Ιοιπριι

οπιιοιιοιι Ι›οι Ρο.ι·ιιρΙιιιποπιπ. Γ ι·. Η τι ιι Ι ο π.

ΙΝοοππο-ΜοπιοιππΙιι 8ιιιιι·ποΙ.

Μπι·ι-Ιιιπι Ι902.

Α. Ρ. Κι·ι·πιονν: «Ζω ?ποοο πω· Βοιιο.ππΙιιιι€ ποι $οΙιιοππ

πιιπποπ ποι· μπι·οιιιιγπιιιιϋποπ θι·οιο.πο».

ΑΜ' θι·πππ ποι· Ιιοιι·οποπποπ π.ιιοι·ιιιιιι· ιιππ 2π·οι οιιςοιιοι·

ΒοπΙιποΙιτιιπποπ Ι‹οπιπιι νοιι. ιιι Ι`οΙἔοπποιι ΒοιιΙιιπποπ:

πιο ιππππ ποιοι·ι πιιτ Οι›οι·πιιοπ ι:οποπιιιιοπ πιοτποπ.

2Ι Πιο Οροι·πιιοπ ιπι ο.ιιοΙι ιιοΙΙιννοιιπιο·, πιοιιπ πιο Κιι€οΙ ιιπ

Πι·πο.ιιιοπιιιπ ;,ιοΙΙΙιοποπ ιπτ.

δ) Βοι ροιιοτι·ιι·οπποι· ννιιπιΙο ιιππ ΡοΙιΙοπ ιοΕΙιοΙιοι· πτοΙιοπ

ποιέΒγιπριοιπο ιπι πιο οπροοιοτιιιο ΠοΙιο.ππΙιιποπιποΙΙιοπο ιιο1·2ιι·

πιο οπ.

π) ΙνοΙΙιι·οππ ποπ Κι·ιοι.τοπ πιιιπ πιο ππιιιιι”ποΙιιοΙιππτο Οροι·π·

ποποπ οπ ρπι·οποιηιππιπποιι Πι·ροποπ οιπ Ηπιιρτι·οι·Ι›πιιππιιιιοτο

ιιι ιπποΙιοπ.

5) Πει· Ηιιππινοι·Ιπιππρπποι ιπιιππ πππποΙιΙιοππΙιοΙι ιιππ ΟΙιιι·ιιι·- ·

ποπ ποπτοΙιοπ.

Ν. Α ΙιΙυπ·: ιΖιιι· Ιΐι·ο.Βο πω· ΙιιιππΙΙιοΙιοπ ΠοιπιοπΙιοι·πιοιι».

Ζπ·οι πιω. Ιπ Ι›οιποπ ποπ· πιο Ηοι·πιο οιιιο ;;οι·ιι.πο. π. π ο"

Βοιιιοππιτππο; πιο ιιποΙι πιιπποπ νοπ ποι· ΑιιππιιιΙριιιιο·. Πιο οι:

ιοοιιιιοπ 8ι·ιιιριοιιιο. πιο ποπ ΙιιιιιπΙΙιοΙιοπ ΟΙιπι·πΙιιοι· Ιιοιπι-ι·

Ηοτπιοιι οι·ποπποπ Ιιοποοπ, π·ιιι·οπ Ι”οιο·οππο: νω- ΑΙΙοιπ ΙιοΙ πππ

ιιππποι·οι·ποΜΙιοΙι ΙοιοΙιτο ιιππ ι·πποΙιο νοι·ποΙιπιπποπ πω· Ιιει·

πιοπ Ιιοι Βιιι·ΙιοιιΙππο ω, ποπ οιπ' οιπο οπσι·ιιιο ΙΥοιτο πω·

Βι·ιιοΙιρι“οι·Ιο Ιιιππιιοπ, πιο πω· ιιΙι·ιιππο ποι· Ηοι·πιοπ ποΙππι πιοΙιι

οιιτπρι·οοΙι. Αιιπποι·ποιιι ποΙπιιπιο ποι· πιιτοτπποΙιοππο Ριιιποι· ιπ

Ι›οιποιι ΠΙΙΙοπ ΙοιοΙιι π.ιιϊ πιο ιπιιοι·ο ΓΙΙι.οπο ποπ Ιιοι·ι:οπτ.πΙοιι

Αππ·π ποπ θοΙιππιποιιιοπ; πιπο Βει πιοΙιτιι·πιιιιιιιτιποΙιοιι Ηοι·ιιιοπ

ποπ·ϋΙιπΙιοΙι πιοΙιΙ. 8οΙιπει, πο ποιπ πιο Ιιιοι· ππΙιποπιι·οπΙΙο νει·

ιιοιιΙο Β'πποιο Ιιιπποι·τ. Βοι ποι· Ι‹ιιιιπτΙιοΙιοιι ΗοιπΙοΙΙιιιιο; πω·

Ι·Ιοι·πΙοπ. »πιο πιο νοτιιοπΙο ?οποιο ι:οι·ι·ιπποπ. π·οιιιιτ πππ Ηιιι

ποτπιππ ιιπ ω ππτοι·πιιοΙιοπποπ Ριπο·οι· Ιιοποιιιςι πω. Πι·ιι

ιοπο ι”οΙιΙΙο ιπ οιποιπ Ρο.ΙΙο πω· ιιιιιοι·ο ΗοιιοιιΙιοΙ ιιιιπ ιπι πππο

ι·ειι Ιθ'ο.ΙΙο Ιιοιπο ΒοΙιοπΙιοΙ ποιπ Ποιπιοπι·ιπο·οπ, ινοΙοΙιο ιιπ Ιπποσ

ι·ειι ΙππΙΙο πιιι·οΙι Ιω ΙιποιροΙΙιο.ΙΙοπ θοννοΙιο οι·ποι2ι·. πι”, πππ

πιιΙ” πειιι νοι·ππςοποπ οιιιοπ 'Γιπιιιππι Ιιιππ·οιπι. Υιοι·ιοππ Ι›οπΙιιιι

ποπ ιπ Ι1οιιΙοπ ΙΙ'πΙΙοπ ιιι ποι· θοιπ·οιιπ ποπ ιιιιποοι·οπ Ποιπτοιιιιπ

ποπ ιπ πω· 'Ι'ιοΐο ππιοι· ποτ Ηοιιι ΙιποΙιοι·ιο·ο ΙπτΙιοΙιιιπποπ πιιπ

8οΙιοιποιιιπππο απο Ιιιι·ιιΙ”ιιςοιιι Νοι·Ιιοιιοοποπο.

Α. Β ιι Ι π. τ. π ι ιι ο π· : «Βιπ Μπι νοπ ΒοΙιιιιοοοοοιιπ ποπ Πιιιπιποο».

Ν. Β ο ι· ο Ι: τ ο π π ι ιι ο π: «Αποπη·ππιπ πι·Ι.οι·ιοπο-νοποπιιπι ποι·

ΙιπΙιοπ Αι·ιοι·ιο ρορΙιιοπ ιπιοΙπο οιποι· δοΙιιοπππ·πππο».

Ρ. 8 γι" ι π: «Ηοιππο Βιιποι· Ιιοι οΙιιι·ιιι·πιποΙιοπ Κι·οιιΙιΙιοιΙοιι».

Πιο 'Γοιπροι·πιτπι· ποι· νοπι νοιι”. πιποοιιιπππτοπ Βιιποι· ποΙιπ·ιιπΙ‹Ιο

επ·ΙοοΙιοπ 30 ιιππ 40" Β. ιιππ πιιι·πο πιιι· ποππ Ιιοι·ιιπποποιει.

ποππ ποτ Ρπι. πιοπο 'Ι'οπιποι·πιιιι· πιοΙιτ νοι·ιι·πποπ Ιοοιιπι.ο. ΙΙοι·

Ιιι·οππππο·οιι πιιι·ποιι :ιποπ πει πιοποι· ΙιοΙιοπ 'Ι'οπιροπιιιιι· πιο

πιοΙπ ιιοοΙιποΙιιοι. Πιο Βπποτ Ιιοπι.ππποιι οιιτιιιοποι πππ ι·οιποπι

ποππ”, σποτ οπο ΙΜιπποι· ιιιιτ νοι·ποΙΙΤοποποπ Μοπιοπιποπιοιι:

Κι·οοΙιπ (πιοΙιτ. πιοΙιι·, πιο 0,Ι ρΟι.), ΗοΙ2ΙΙ1οοι· πιο πιο. ριοιπ

(Ι : ΙΟ νιἴππποι·). Βοτπιιιιι·ο ('χο "Αι-Μο πο.πποι·ιπ·ο Πιιπππο·Ι ιιππ

ρΙιγπΙοΙοπιποΙιο ΚοοΙιππΙΖΙϋπππο μοι· πο. Πιο ΒοππΙιιιιο π'οιι·οιι

ποιπ· ειιππιιι;ο.

πι. Μ ι·οπ ςοπιιιιπ: «Βοπο.ιιπιπππ ποπ 'Ι'ι·οοΙιοπιπ ιπι: Ιππ

ΙΙιπι·εππ».

Πιο π·ιοΙιτιππτοπ 8οΙιιιιππιοΙοοι·ιιποιοιι π” νοτιοπποι·π πιιιπ

Ι'οΙο;οππο:

1ΙΓτιποΙιο Τι·ποΙιοπιιιιΙΙο ποι·ποιι πιιι·οΙι 2-8 ρΟΙ;.-ι,πο ΙοΙι

ΙΙιπι·επιιΙϋοιιιιποπ οιπιπ ιιπ Επιιΐο οιποπ ΙΙΙοπο.κπ ι;οΙιοιΙΙ.

2) 4-ιπιιΙιςο ΒοριιιποΙπιιπ πιιι. 2 Ου-:1ε·οΙ·ΙοιιΙΙιπιπππΙϋπιιπε

ΙιοιΙι πιο ΙοιοΙιιοπ 'Ι'ι·ποποπιιιιΙΙο ιπ -θ π,ο·οπ.

3)ἀθιπι·Ι‹οι·ο. πιο Β ρΟΙ. Μπιιππ;οπ, ποΙΙοπ πιοΙιτ ππο·οπιιππι

πω· επ.

4) Βοι πω· Αιιπιοιιπππο· :ιπι πω· Οοπ_ιπποιιιιπ Ιιοπιτπι πππ ΙοΙι

ΙΙιοι·Βιιπ οιπο οππιιιΙπιινο ΙΥιι·Ιιιιιιο·, ποΙοΙιο ιπ ΠΙΙΙοιι, πιο πιι

οιπι ιπιι Απε. πιιι·ιο. ΙπποπποΙι ινιιι·ποπ, πο.οΙι 12- 18 πππ ιπ

οππο Ι`ιΙποΙιοπ Επιιοπ ιιποΙι 8-10 ΡιπποΙιιιιποιι ιποπ ιΙ.ιιπποι·τ.

δ) Πιο οπιιιιιΙοτινο Ι'Ι'ιτΙππιι€ πιιπποι·ι πιοΙι ππι·οΙι οιπο Βι·

ιιι·3ιιιΙιππις, πιο πω· ΙοιοΙιιοπ Ρπτιπ ποι· ΒΙοπποι·ι·Ιιοο ποΙιι· ιππι

ιοι ιπι.

θ) Ιπι'οΙ.<.>ιο πω· οιιπιιιΙπιιιιοπ ινιιΙιιιπο· οι·ιοι·ποι·ι ποπ ΙοιιιΙιιιι·

:ιιπ οιπο πΙ16.ππιο·ο Οοπιι·οΙΙο.

Τ) ΑΜ πιο ποοπππο Ηοι·πΙιοιιτ πι". ποιο ΙυΙιτΙιιιι·οππ ποποπ· ιιι

4 ρΟΙ.-ιοιοι· Ιπιπιιππ Ιιοιποπ ΒιπΙ'Ιππο

Ρ. Κ ιιΙΙιπτι·πτο πι: «ΠοΙιοι· πιο Βοιιο.ππΙιιπο ποπ Τι·οοΙιοιππ

ιπιτ ΙοΙιτΙιγοΙ>›.

π Ι. Μ ει Ι οι ο πι : «ΑΙΙιιιι·πιπ Ιιοι ΒοΙιπππΙιιπΒ· ποπ οοπιοπ Τι·ιρροι·π».

20 Ρ26ΙΙο. ΑΙΙιπι·πιπ π·πι·πο ιπ οιποι· Εποππο· νοπ 0.2 :20Ο,Ο

πππονιιο.ππτ. Πιο Ιιι_ιοοτιοποιι πιπι·ποπ 2 Μπι απο», Μοι·ιςοππ

ιιππ ΑΙιοιιππ, οοιιιο.οΙιτ. 8οΙιΙπππιοΙο·οι·ππο·οπ: ΙΙ Πππ ΑΙΙ:ο.ι·πιπ

ι·οιπι πιοΙιΙ. πιο ΒοΙιΙοιιπΙιπιιτ πω· Ηπι·πτϋΙπο. 2) Βπ ποτ πω.ι·Ιιο

Ι›ποτοι·ιοΙπο ΒιιςοπποΙιοΐτοπ οιπ' ποπ Οοποοοοοιιπ πππ ιιππ ποπ

νοτΙοιιι' ποπ'Γι·ιρροιπ πο. Μι εεπ ιπ ιιοΙιπποΙιοπ (Ο,Ι ρθω ω·

ππποιοιι ππο·οινο.ππι πιο, πο ιπι πιο ΒοΙιπππΙππο· πιο ΑΙΙιο.ι·ο,·ιπ

Ιιοποιιτοππ Ι›ιΙΙιπ·οι·, πιο πιιι Ρι·οΙ:οι·ο·οΙ. δ) ΟοιπρΙιοπτιοποπ ιπι

νοτιο.ιιίο ποπ 'Ι'ι·ιρροιπ πιππ Ιιοι ΒοΙιι-ιππΙιιιιΒ· ιπι: ΑΙΙιο.ι·ι;ιπ

Ι , οΙιοππο πιοι;ΙιοΙι, πιο πω ππποι·οπ Ιπιτι.οΙπ.

ΙΙ Βοι νοτΙιιιπποιιποιπ νοιι Ηι·ιιιριοιποπ ιπποι·ο1· Ηποπιοι·τΙιιι- Τ .

' Ρ. Ροπρο τ; «Ζπιοι Ε'πΙΙο νοπ νοι·Ιοιπππο ποπ Πιιι·πιοπ Ιιοι

ιιπνοι·Ιοτ2τοπ ΒπποΙιπ·ϋ.πποπ».

Ποι· οιπιο ΡΜ. ποποπ οιποπ πιο" Με ποπ Βοποιι νοπ οιποτ

ΙΙιπποπποιοΙιποι πππ ινιιι·πο οΙιπιιιποΙιιιΒ·. Βοποιι πο.οΙι θ Βιιιπποπ

κ πποΙι ποιπ 8ιοοπο Μιτου Ροι·ιιοπιιιποι·ποΙιοιππιιποπ πππ Πιο

ι 'Γοιπροι·πιιιι· πιω· ποπιιοοΙι πιοΙιτ οι·Ιιδιιι. Μοτοοι·ιππιππ ιοΙιΙΙο,

οπ Ιιοπιιιππ πω· οιπο ΙοιοΙιΙο Απιτι·οιΙιππο. Βοι ποι· Βοοιιοπ

πιπιπο ιιπ Πιιπππειι·ιπ, 70 οιπ. νοπι Πιιοποπιιπι, οιπ ποι·ϊοι·ιι·οπ

ποπ ΗοποΙιπ·Ιιι· νοπ ποι· Ηι·ϋππο οιποπ 2Ο-ΡΙοπιιιοπιιιοποπ ιπι:

ι.ιοπαΙιπιοΙΙοποπ Βιιπποι·π ο;οιππποιι. Αιιπποι· πιο-ποω σιωιππω

Ιιοπιιιπποιι Ιπ πω· ΝιιΙιο ποτποΙΙιοπ ποππ 2 Βιππο. ιιπ ποποπ πιο

8οι·οεπι ιιππ Μιιοοπει ποι·τιπποιι, πιο ΜιιποιιΙπι·ιπ ιιιτοτ οι·ΙιπΙτοπ

πιε". ΒοΙοΙιο Βιππο πιο ποποπ πππ οι·Ι‹Ιπι·οπ ειοιι πιιι·οΙι ποπ

ιιγπι·ππΙιποΙιοπΠι·ιιοΙι. Ποτ ππιοιιο Πιτ. ΙιοΙιο.πι οιποπ 8οΙιΙο.π πω'

ποπ Βο.ιιοΙι πιιι·οΙι πιο Ηιιιο οιιιοπ ΡΓοι·ποπ ιιππ ιπτ πω: ποι·

πι·οΙιοπποπ ΒγιπρΙοπιο οππο Οροι·π.Ιιοπ Βοποποπ.

Βιιππ: «ΙΒιιι ΓοΙΙ νοπ 'ΓιιΙ›οι·ΙωΙοπο πω· Οοπ_ιπποιιι·π».

Κ. Βιιπ πο: «Ζιιι· Κιι.πιιιπΙ.ιΙι ποτ ΙΙιιιιπΙ.ιπποπ ποτ ΟΙιινιοπΙπ>›.

Ποι· ι·οιπ ιπι-ι·. Ιπ·οΙ»ιοΙιιοΙο ?ειιι ποΙιϋι·ι απ ποπ ποΙιι· ιιοΙΙ:ο

ποπ [.ιιππιιοιιοπ ποι· θΙοινιοιιΙπ ιιπ Ιιοιποπ ΕΙπποιι.

Κ. Κοιτ.ποΙιοπ·πΙιΙ: «Ιπιπ ΡπΙΙ νοπ Πιπινο.οΙιπιιπο· οιποπ

ΚιιρΙοι·ι·ιπποπ ιιι ποπ Ροπιπ».

ΡΜ.. 2? ει. π. Ποι· πω, π·πι·πο ιπι Μ. ΠοιιοππιιιΙιι·ο ιιοπι Ριιι.

ποΙιιπι πιιιοιοΙιΙιπΙΙιοι· πιά” ποπ Ροπιο πιιιιςοποποιι. Ποπ οι" πιι

ππιιοΙιπιοπ ιπι ποιιι ΡΜ. πιιπιι πιοΙιι εοΙιιιιι;οιι, ιποπιοιπιποΙιο

οιπο ιιι πιιοΙιοπ παΙιπιιιιο οι· ειοιι. Ποι· πω: πιποΙιι.ο ποιπ πω.

ιπ·ιιι· ΠιιΙιοπιιοιπΙιοΙιΙωιτοιι Ιιιιιποι·Ιο ΙΙιπ _ιοποοΙι πιοΙιτ ποπ Ποι

ιπο ο.ιιπππιιΙ:οπ, οΙιοιιπο ιιιοιιιις πιπτ πππ ΙΙι·ιπιτοπ ΙιοΙιιπποι·ι.. ΙΙοι

ποι· Ιππροοιιοπ ποιοι πιο· Ροιιιιι Ιιοιπο πιοΙιτΙιπι·ο Ιιιι·ππΙιππΙ'ιο

ΙΙοι·πιιποι·ππποπ. ΑΜ πει· ποιπιιΙοιι Β'ΙποΙιο ιιοι·οοΙΙιοπ. ν» ειιι..

ΙιιπΙοι· ποι· Βιιιπο Ιιοππι.ο οιιι Ιιοι·τοι· ι·ιιι.ο·Ιπι·πιιεοι· Ι(ιιι·ροι· Ι›οι

πω· Ριι.Ιρο.τΙοπ π·ο.Ιιι·;ζοποιιιπιοπ π·οι·ποιι. ΙΒιιιο Ιιι ποπ Ι·Ιοι·πι·ϋΙι

τοποειππΙ οιπ,ποΐιιΙιι·ιο 8οππο πιιοππ ιιπ ποι· νοι·ποι·οπ ΡΙποπο

ποι·ποΙΙ›οπ Με οιιιοιι πιοιπΙΙΙιπι·ιοιι Κϋι·ροι· ιπιτ ι·πιιΙιοι· Οποτ

πει.οΙιο. Ποι· Βιππ ιιοπιοΙΙ.ο πιοΙι :οιπο πΙΙιιιιιΙιΙις ιπ πιο θοποΙ›ο

ιιππ ιπτ οππΙιτ:Ιι ιπ ποπ Ηπι·πι·ϋΙιι·οιιοπ.ππΙ οιποοπτππεζοπ. Βι·

πιιιπο προτπιιν οπιι”οτπι.. Πιο ΗοιΙιιπι; οι·ι'οΙπιο ιπ επιοι ινο

οΙιοιι οππο _ιοςΙιοΙιο 3τϋι·ιιπποπ ποιιοιιπ ποτ Ηπι·ποι·ι;ο.πο.

Α. ΝιιιοΙιιιο π: «Ζπι· Πιιπιιιπιιιι πω· ο.οπΙ:οιι ΒοΙΙιοπ ΠοΙιοι·

ο.ΙΙιι·ορΙιιο».

Α. 'Γ γπΙι ποπ πο: «Ζιιι· ΟποπιπιιΙι ποτ Ροι·Ιιιπποπ'οοιιοπ

Κι·π.πΙΙΙιοιι».

Α. Η ρ ιι π πο Ιι : «πω Ρο.ΙΙ νοπ Βιιιιο ιιιποοι·ππι ιπνοι·πππ ΙοιοΙιπ».

ΙΝ. Ν ο ιπ τ π ο Ιι ο π Ι‹ ο πι: «Βιιιο ποιιο ΒοιιοππΙππο·ππιοιΙιοπο

ποπ 'Ι'ι·ποΙιοιππ πιιι ο;οεπτιιςτοι· ΡΙιοποΙΙΙιπππΕ».

Βοι ΒοΙιπππΙιιπιπ ποπ Τι·πιοΙιοιππ ιπ_ιιοιι·Ιο Υοι·Ι. ιπιιιοΙο πω·

Ρι·πιιππ'ποΙιοπ πωπω ιιπτοτ πιο ιτποΙιοιιιιιιϋπο Οοπ_ιιιιιοιιιιο. οιπο

5-ρθι.-ιο·ο πιππιιοι·ιι;ο ΡΙιοποΙΙϋππππ ιιππ ΙιοΙ‹ιιιπ ποποι πειιι· Βιιπ

πιιο,·ο ΒοπιιΙτει.ιο. ΖΙΙθΙ'ι-ΙΙ πιοΙιτ οι· ποπ πιιΕοιο πιο πω. πι1ι·σΙ1·

ΜΜΜ πιΙΙ. οιποτ πιιπποπ πππ πιο Βριιπο πω· ΒιπποΙιππΙ. ιι.π

πω· οιπ ιποιοτοπ ι.ιοπιιοΙΙοποπ ΒιοΙιο, 8οπ·ϋΙιιιΙιοΙι ιιπ πω· ιιιιιοι·οπ

Ρο.Ιιο. οιπ·ειπ νοπ ποι· Μιιι:ο οιιτίοι·πι πιιΙιοι· επιπ Γτοιοιι ΙΞοιππο

ποπ Ι.ιποπ πππ ποιπ 8.ιιπποι·οπ ΑπιποιιπιπποΙ ιιππ ιπ_ιιοιι·ι Ιππο

πιιιπ ιιιιΙ:οι· πιοποΙΙ1ο να πωπω. Π.ιπ 2πιοιΙο '|ι Βπι·ιτπο π·ιι·π ιιι

πω· ΝιιΙιο ποπ ιπποι·οπ Απεοππ·ΙπΙιοΙπ ιιι_ιιοιι·ι. Πο.ι·πιιι” »πιο

πππ οποιο ΑιιιςοπΙιπ ιιιιιςοπτοιιι: ιιππ ιο οιπ να Βρι·ιι2ο επι ιιππ

ποι·οιι ιιππ ιππο1·οπ ΑπποππιπΙιοΙ ιπ_ιιοιι·Ι. Ποι· 8οΙιιποι·2 ιπτ

Ιιοι πιοποπ ιιιιοοιιοποιι οιπι·οοΙιτ πιοι·Ιιοι·, νοι·ποΙιννιπποΙ. οιποτ

πο.οπ οιποτ Μιπιιιο. Πιο οπιπιιιιπΙιοΙιο Βοιιοτιοπ ιπτ πιιοΙι ποπ

ποΙΙιοπ πι.οι·Ι:; πιο ποοοΙιιιιοΙΙοποπ Ειπε: νοι·ποοΙιοπ πιιοΙι 24

Βιιιπποπ νοΙΙπϋππιο; πππ Απο, πππ ποιπ ΟοιιιπποιινπΙπποΙΙι

οπιιοοιι ειοιι οεπιο.π ποτϋπ-ποΙιΙοιιπΙΒο ΓΙιιππιΒιιοιι. Πιο

Βοποιιοπ ποΙιπι ιιΙΙιππΙιΙιοΙι πιο πππ νοι·οοιιινιιππ πππι 10.-ιο.

Τομ ο·οννϋΙιπΙιοπ ιιο11πιπππιο; πο.Ιιοι νοι·ΙιΙοιποι·ι.οπ ιποπ οποΙι πιο

οιΙ
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εεττ·

Ρο!!!!‹ε! πω! ενιιτπειι τεεοτπ!τι. Με!ιτ Με 8 Με! πιει· εε ιι!‹:!ιτ

Με!!! π!ε!ιι_!εοτ!οπειι ει! ιν!επετ!ιιι!ειι.

Α. Ι) ε! ! ιιι ε ι ο κι: : ‹Αιι·ορ!ιι πο! εοπτει· Πιιππι·ο!ις!!ιις!ε!ιε!!.

τι...! Πει·ιιιοε». ·

δ. Ε” ! ιι !ιε!ετε!ιι: <Βοτ Τππει!ιο!πεο!ΙΙιιε Με π!ο !!ιιιι !!!ιιι

!!ε!ιο επιιι·ε!'εειε Μ!!τιι·οπεπ. 8ο!!! νετπ!!!ιιι!εε ειιι!! Αει!πο

ιιιι·οοερ!!2ε».

Ι. Β ε ιι ιι ε ι· τ «Β!!!οι·οιιι!ε!!ε Γπι·ππιι€ειπε!!ιοπε πει· Βιιιοπ·ιιιει

πω! Τπποτεε!πεο!!!ειι>>.

ιιπιιπ'εο!ιε Κι·ιιιι!ι!ιε!!».

Πετ το!!! νετ!. ποοπεοπιειε Ρει. πι: ε!ε!ε!ιεο!ι!ε επ ενω!

ι·ει·!ιι εε!ι.ειιοιι Κτειι!ι!ιε!ιειι. ιιπ !ιιιοι·ιιι!ι!τειιποιιι Η!ιι!‹οιι ΗΠΑ!!

π!επι!οιι !ιιιει·πι!ι.τοπιε! πππ εροπιπποτ εγιιιιιιει.τ!εο!ιοι· (!πιιι;τε.ειι

πετ Βιιιιι·ιιι!ι!!.ιεπ - τι..! Βεγιιειιπ!εο!ιειι Κι·ιιιι!ιπε!ι.

π. Η ο π ο! ε π· ε !ι !: «Τππει!ιιι!!!εο Εγιιιρ!ιιιποιι!ι!ε».

Απ! θι·πιιπ εε!πει· Βεοπεο!ιτπιιειειι ει! ε!ιι!,<;ειι 'Γεπεειιποπ

] πιο!! τει!οπο!! εοπιο!ι! νοιπ ιπεοτει:!εο!ιειι, ε!ε νοιπ ρτε!ιτ!εε!π

! εο!ινιι!!τειι. Μ!!

ι

. ιιι!! με

!

Ριιι!ειιιοπ, νοι2πι;εινε!εε !ιι 8ιπι·ε_!ε !!πεεε., πω! νει·!'. ο!ιιοιι ι

!ιιιι·ιειι Απι·!εε πει· Ρπι;!ιο!οε;!ε πω! Τποτε.ρ!ε π!εεετ Κτειι!ι!ιε!ι.

Ιιι οιιιει· ετπεεειι Αιιεπ!ι! νοιι Ρ!!!!επ πιιιι·πειι νοιι !!ιιπ Ιιι!εο

ι!οιιειι !ιι π!ο ι.ππει·πιι!ϋεο !)ι!!εειι ντιπ Ο!ι!οι·ε!ιι!‹, Κτοοεοι,

Κτεοεοι. πι!! .!οπο!'οτιιι !ιι Αοι!ιει·. θπε_!εεο!, θπε_!ε.εο! πι!!

.!οπο!οτιιι πω! Ργοετειι!ιι (π!ιιιιοιι! ιςειιιε.επι. ΑΠ' π!εεε Ιιι!οο

ι.!οιιεπ μπει! !ιο!ιιε ιι!!πει!εε Βοεπ!!.ετε. Με πεειε Βο!ιειιπ!πιιΒε

ιπει.!ιοπε πι. τω!. νετ!. π!ο ορετπι!νε, ιιιε!ο!ιε !!ιιιι ειι!ι!τε!ο!ιε

Πριιεειιιι8·ειι πεπ. νετ!. πεεο!ιι·ε!πτ πει·ιι.ιι!' νοτεο!ι!επειιο Οποτε.

ι!οπειιιειποπειι πει· ιππετειι!πεειι Ι.γιιιρ!ιπι·πεειι πιιπ ιπτε Ιω!!

ειιι!οιιοιι.

'Γ. Ο Ι !! ο !ι ιιι ε! ιι π: «Απρεππ!ο!!.!ε ει!!! Πι·επε!ιε πεε Ι!επε».

Ε!!! Γι!!! το!! Ι!ειιε πω!! πωπω!! !!ποτειιιιιπειιει· Αρρειιπ!ε!ι!ε·

Ρ. Ρομπ: «Επι Γι!!! νοιι πτει.ι.πετιει· Ρ!ι!εΒιιιοιιο».

Ρ. Β οι· ο ι ε ο π ! τι ε !-ι !: «Ζπι· Π!πειιοει!!ι πει· !ιιιτπει:ι·οιπ!οιι

'Ι'πιιιοτειι».

Πετ νοιπ. νετ!. οιιιΓετπιε 'Γπιιιοι· πεετειιπ ιιιε.ετοει:ορ!εοπ ππε

ε!ποτ !ιε!!οιποπ Μεεεε, ιιιιοι·οεοοριεο!ι »νετ οι· ειιι ΜΥΧ0ιιι.

Α. ι. τι ιν το ιι η ο ιν: Ζπτ Β'ι·:ιε·ε ποτ εεοει·πρ!ι!εο!ιοιι νει·πτε!

τιιιιι; ποε Ττεο!ιοιιιε !π Βιιεε!ιιιιπ πιιπ ϋπει· πεπ Β!ιι!!ιιεε

πεε Β!ιιιι·ετοιιε πει· '.!"ι·ποποιωιι6εειι ππε τω. Βονϋ1!ιοτιιιιιε

!ιιε Μ!!!ι!!ι· πω! ππε πο!!! π!!!!ιπι· !π πι.. Βενϋ!!ιοτπιιι;ς "τι

πιε νετπτε!!πιιι.ι· σποτ Ε!ιιεε!ιτειι!ιιιιιι; π!εεετ Κτειι!ι!ιε!τ !ιιι

νο!!ιε».

Μ. 'Ι' ε ε Ι! ε ι· ιι ο πι : «Β!ε ι;οιιοι·ι·!ιο!εε!ιειι !πτ!ιτειι!ιιιιιι.:ειι τι...

Ρτοετει.ε>>.

Ι.!ιετειιιτι!πετε!ε!ιι.

Ρ. Βο!οντ_! ε πι: «Ζπτ Κεεπ!εε!!ι πετ επιτε.8·ειι!τε!ειι 8γρ!ι!!!ε

!πίεει!οιιειι».

Ζιιι· Βτ!ε!ο!ιτετπιιε πει· Π!πε.ιιοεε πει· !'τ!εοπειι @πεε !ιι πιο!

!ε!!ιπ!'τειι Ρε.!!ειι ειιιρ!!ε!ι!ι νετ!. τι!... Ρει!ειιτειι ε!π Η!!! επ

ιιο!ιιιιοιι. Ιιι πο!! ιιιε!ειοιι !!'ι!.!!ειι νι·πι·πειι πεε!! πεπι πω.. π!ο

8γρπ!!!εοι·εο!ιο!ππιιιςεπ πιο! επεεεερτοο!ιεπει· πω! ετ!ε!ε!ιιετι.επ

π!ε !)!ε.ειιοεε.

δ. νν!ο!!ιι: «Π!ε Πγεοιιι.ετ!ε !ιι Κντειιιππ».

Σ.. Ο ε ο π ο ι· ο ιν ε !ι !: «!ι!πο·ειιερ!!!ππςεπ, ε!ε Μ!ιτε! μπει!

πιιει!!!πει·εε Βι·πι·οοπειιε.

νετ!. ποεοπτε!πι π!ο νοι·ε!!ε!!οπε νν!τ!!πιιι; πει· Μεςειιερ!!

!ππιτειι πε!ιιι Βτπτοο!ιειι ειπε νετεο!ι!επεπειι Πι·εεε!ιειι. νοτιι·ο!!

!!ο!ιε Βοεπ!ιε.τε μπει! π!εεε!ποιι ω! πεπι.οτ υτερερε!ε πππ

Οπο!ετε !π!'επιπιιι, πο! !πτννο!ιετπιιε· ω..! Απίιτο!ππιιε· τω. Με

ιτειιε πιιτο!ι (:!ε.εε, πεπι! Βτπι·οο!ιειι !ιι!'ο!ι.ςο ρπιπο!οε_!εε!ιετ

Βε!ιννιιιι€ετεοπε!!:, Τππει·!ιιι!οεο, Μει!ει·!ε πππ νετεο!ι!οποποτ

Νει·νειι!ιτειι!ι!ιε!!οιι, πε!ιιι !Σι·πτοο!ιοιι !ιι!'ο!Βε νοιι 0!ι!οτοεε,

Ηι·ειοτ!ε, !ι!!ετιιεπε, Ρεγεποεοιι ειπ. νετ!. @επι πωπω” ο!πο

ιιν!εεεπεο!ιε!”!!!οπο Βτ!ι!!ιτππι.=ι πετ ννιτ!ιππιε πετ !!επειιερ!!

!ιιιιι.τοιι επ! πω! Βτπι·οοπεπ πο! Με!! ετινε.ππιειι Κι·ειιεπε!τειι

πιιπ ειιιρ!!ε!ι!τ ε!ε ινε.τιιι, Με ε!επετειοε πππ ποειοε !!!ι.ιε! επτ

8ι!!!ππι.ι ποε Ε!τπτοεπεπε. Με Βιι!!!ιιιιιι;ειι μπει! πιο πιιπ πεπ

ετιιπο Βεεπ!ι.πιο, πεεοιιποτε ε..! πε!!πει·επ Κτε.π!ι οιποπ, ινοπε!

ιιι!ι πεπι !πτπτεο!ιειι ω!! ω! πω!!! πι.. Κι·ειπ!ι!ιο!ιοιι εο!ιιν!ππειι,

πιο πεεεε!πο ποτνοτι.ιετιι!ειι !ιε!!ειι. Π!ε Βιι!!!ιιιιε·ειι !εεεεπ π!ο

Μεπ!ειιιιιειιι.ε πεεεει· πι!ι·!ιειι. πι!. ππε πειπ Οτ8·ππ!ειππε Ί'οιι!ιιε

οπτ!'ετιιι. ννει·πειι οπει· π!ε Βπινν!ε!τε!πιιε· πετεε!πειι πιοιι!ε;ειεπε

ο!ιι,<;εεο!ιτ!!ιι!‹ι. νν!τπ. Βιε .πω μπε πτιεο!ι!!π@!ι πππ νο!!!ιοιιι
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θεε.ιιπριιιι!ιτε.

Ν. Νονν!!ιοιν: «Ζπτ ι.!ιοτε.μειιι!εο!ιεπ Αιιννοιιππιις πεε πι!

εετειο!!'επροι·οιιγπε».

Ουτε ΒεεπΙτε.ιε ετ!ι!ο!ι νετ!. πο! Αιιιτειιππιιι.ι ε!ιιει· 1

ρθι.-!,<ςοπ Επεπιιε πεε Η,Ο, ε..! εερι.!εο!ιοπ ννιιιιπειι πω! Ο

επτειιι Ιπι·ϊο!ι.τε ντπι·πε εε ειιι;εινε.ιιπι. πο! τι

εε!ι!επεπειι Ι.!επειιπττειι πππ εππετεπ Ηε.πι.!ιτειι!ι!ιο!ιοπ !ιι Ρο!

νοιι Γοιιιειιιετ!οιι επι' ννπιτε οποι· !ιιιι·επεποτιιπει· Βο118ΕΖιιΠει

ρθι.-!πετ !.6επιιε σποτ !π Ρετ!!! νοιι 8ει!πειι ε.

!θ.Ο--Ι5.0 !ιγπτοπειι!πιιι !ιγρετοιη·πε.ιπιιι απ! !ΟΟ,θ !..ε.ιιο!!πιι

_ ` !ιπ' .ν κι 8ι.ο τι! ,π π· ε·Π. Α!ειιε_ιειν: «Πειε !ιιιει·ιιι!ι!τοιιπε Η!ιι!ιοιι πππ π!ο Βε.χ.·- · ω) Υ ΠΟΠΗ' Νεο Η Θ” "κι ι π! ΟΠΠ” ω” Με Π: Π"

ειιτ!ε!!ο, πππ Αιιι.τ!πειι ιτοι·ποιι πιιτο!ι ννεεεει·ετοι'Γεπρετοη

ν!ο! ι·πεε!ιοι· ιεε!ιο!!!, ε!ε ππι·ε!ι ειιιπει·ο !!!!!ιε!. Εε ετοιι!!8ι

πεπ πειιιϋ!ιπ!!ο!ι Βιι!!!ιιιι,ι;ειι ππε 1-2 Βεε!ϋπ'ο! ο!!!οτ Ε! π!

Η,0,-!.6επιιε ει!! ο!ιι θ!εε Μνεεεει·. !)!εεε ΘΠ!Ε8!ιΙΠΒ'ΟΠ ν!

πο!! επι Με!! πο! !)!ιι!ι!!ιετ!ε. ννιιεεει·ειο!!”ειιρει·οιιγπ πι!! ο!!

ειπε !ν!ι·!‹πιιε,· ειπε!! πο! ε!π!εοπ Βι·!ιι·πιι!ιιιιιε:ειι πει· ἰιιιιοι·ι

Οι·ι;τιιιε: Π!ετι!ιϋοιι, ()!ιο!ει·τι !ιι!!ι.ιιτπιιι ιιππ ε!ιι!ι.ιοπ Ετ!ιτειιι!επι

ι.ιειι πετ Επίτντει;ε. Ιιιιιετ!!ι:!ι νοιοτπιιει νει!. Κ!ιι‹!ετιι: πω."

πει!!! !ιγρει·οιιγπει.! 5,0-7,0, Δε. πεει!!!ειεο 85.0, Βι·τιιρ! 15;

1-2-ει!!ππ!!ο!ι ο!ιι 'Ι'Ιιεο- σποτ Πεεεει·ι.!ϋ!!`ο!. Βιντεο!ιεειιο να

ιτε.ιςοιι ,ε_·πι 8,0-!Ο,0 !ιγπτοιι;. Ηιρειοκιπ. ειιι' 100,0 Χνεεει

πππ 8γτπρ !-2-ει.!!ιιπ!!επ επι Βεε!ϋ!!`ε!.

Α. Κτι!οπι: «Ο!ι!τιιι·ε!εο!ιο Βεπιι.ππ!πιιε πετ Ηοτπ!οιι πι!

Βιιπο!ινι·ιιππ»:

Απ! θι·πιιπ νοπ πιο! οποτ!τιειι Ρ!!!!οιι ειε!!! νει!. τω...!!!

'Γ!ιεεοιι ει!!!

Ι) Βε! ο!ι!ιιιτε!εο!ιει· Βε!ιιιππ!ιιιιε· πετ !!ει·ιι!οιι πετ Β8.ιιο!!

νιιιιιιπ ιιιιιεε πιο Ορετει!οιι ιιιπε!!ε!ιει. εειι·ιιρετ!ιοιιοπ! ππτο!ι

ιππι-ι π·ετποιι, ννο πιει-ι πιιιιιπι;!!ε!ι !ε!, εο!! π!ο νετιιι!!ιιιπιε ε

Ηει·ιι!ε πι!! ποιπ !ιοτπιει!εο!ιειι νετεο!ι!πεε πει· Βεποππό!ι!

πει;!ιιιιοπ.

Σ)! !)!ε Β!!πιιιιε· ε!ιιετ Βιιρ!!οειπτ τι... Βιιιιε!ιινειιπ ιιιιιεε π!

θι·ιιω!!ιιιιο _!επει· Οροι·πι!οιιειιιει.!ιοπε τι... Ηει·ιι!ειι πει· Βε.πε!ι

νι·ιιιιπ π!!πειι. -

Α. Βε!!ενν!τεο!ι: «Με Γι!!! νοιι Βοι.!ιι!ι!ε ρ!Βιιιοιι00εε ε!ιπ

ρ!Β·ιιιοιιιο».

'!' ε ο π ! ε ε! ε. !ι ο νι: «Π!ειιε !ιιπιιιει!.ιιιιι ρε!ρεπτπε ειιι!ει.ι·ει

επρετ!οτ!ε».

Α. Βιει:!ιερ!πε!ι!: «Ζπτ Β'τεο·ε τ!" Αιιιι·ειιππιιΕ ε... Βο

ιοιοπο!νει·π!πππιιἔοιι !!! πετ Αιιιςειιιιτειι!ε».

Αιιιςοινε.ιιπ ινπτπε ε!εε 8-6 ρθι.-!ιτε Ε!!επιις νοιι Νπιι·!πιι;

εοεοιοπο!ιοπιιι πιιπ !π ε!ιι!ιτειι Ρε!!ειι ο!πο !-5 ιιΟτ.-!εε πό

επιις νοιι Ζ!ιιειιιιι εοεο_!οπο!!ειιιιι !ιιιιιριεω:!ι!!ε!ι !π Ποτ!!! πι!!

Τι°0ιιΪοιι. Βειπε ιν!ι·!ιειι τω!!! με πο! εειιιεε θοιι_!πιιοι!ν!ι!ποπ

πππ πο! Πεποετππ!!οιιοπ πει· οιιι·οπ!εε!ιεπ πππ ιιιιιο!ιοιι ιτειι!ε

Βο!ιοι·εοπο!ιιππ8·ειι.

δ. Γ!ιι!ιε!ε!.ε!ιι: «Απποιιι!ιιε!ιγρ!ιπε !π πει· Τε.εο!!!ιοιιι

εοπεπ θετιι!εοπ».

Α. 'Ι' ι· ο π ιι ο τι !ι ο ι «Επι Γι!!! π!!!πεετ ρ!ι!εΒιιιοιιπεοτ θεει.ι!ι.!.π.

Ρ. Β τι τι ε ε π !ι ο π· ε !ι ι: «!!!π Γι!!! !ιετεπ!!.π.τετ Ηγει.ετ!ε πο!

ειπε!!! ετινεο!ιεεπεπ Μειιπο».

Ν. 'ΙΕ π πι! τι ιι ε ο ιιι :Ω «Ζιιτ ρειπιο!ο;!εο!ιειι Αιιετοιιι!ε π..! πι!!

ποιεππ!!ππιιε ειιι!ιοι·ι;ε!ιεππειι Βποπιιιετ!ειιιπε».

Δ. Α !ε!ε!ι ειιι: «Πετ 8·οιι·ειιννετε!Βε πιω!! πει· Διιιτειιππιιε

πετ Βϋιιι.8ειιεττεπ!ειι !π πετ Μεπ!ο!ιι πω! πει· Ρ!ιοεοιπετερ5ε

ιιι Βεπιεο!ι!εππ».

Κ. θα πω!. ! ιι: «Βε!ιπππ!πιιΒ· τω! Με.!ετ!ε. πι!! .Τοπι!ιιοιπτ›.

Π!ο Βεεπ!ιπτε πει·.84 Βοοπιιο!ιτπιιιι;οπ πεε νετ!. ε!ιιπ !“ο!ιτειιπε:

1! .Τοπτιιιειπτ ιεε ιπ !'τ!εο!ιειι Με!ετ!εΓε.!!ειι ινοι!!ις ντ!τ!ιεειιι:

Με Ιπτειιι:ε πεε Οπ!π!ιιε πεπι! ε!ε πω!!! π!ειιοιι, ιιπτ.ει·ετ!!ιει τω!

πιο νν!τ!ιιιιι πει· Ιοι:ετοτοπ.

2) Βε! ιπι!. πτ!εο!ιοτ, ππι !!!!!ενοτει·ϋεεετπιιε ε!ππετιιε!ιειιπετ.

Κιι.οπεειε πιο!!! πιο Αιιννειιππιιε πει· .Τοπι!πειιιι· πεπι! πω.

!!εεπ!ι.ει.ε; ιπι Ζπεειππιεππειι€ε πι!! τοποτ!ι·επ·!ει· Βε!ι.ιιι&πιιπ
πεπι! ε!ε π!ο Κε.ε!ιειι!ε νο!!ει!!ιιπ!ἔ !ιε!!επ. π

ι π. Ν ο ε ι ο τ ο π: ε !ι! : «!)πε Β!πι πο! θοιιποτι·!ιϋο».

Ν. Ιιτειιο πι: «Ζιιτ !!ι·ιι.ιςο π... Βεεοτπ!τπετ!ιε!ι. ποε νει·πειιι!

ιπε.τοτ!π!ε. Ε!!! Αρμε.τε.! :επτ Βεει.!ιιιιιιιιιιε; πετεε!πειι».

Α. Βιιο!ιει·.

.π π.
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